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صورتان ألم أبناء رونالدوجورجينا رودريغيز
حصدتا  1.5مليون إعجاب في يوم
ص ١٧

ً
ً
«كورونا» وباء عالميا ...والكويت في عطلة
إجراءات مشددة
اتخذتها البالد:
●

علي الصنيدح

بموازاة تأكيد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية
وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح أن األمن
ال ـج ـن ــائ ــي ي ـن ـســق مـ ــع وزارة
الـصـحــة لـلـتـعــامــل مــع كــل َمــن
ال ي ـل ـتــزم ب ـ ــإج ـ ــراء ات الـحـجــر

المصارف مغلقة
ً
جزئيا
أعلن رئيس مجلس إدارة
ات ـ ـحـ ــاد م ـ ـصـ ــارف ال ـك ــوي ــت
عــادل الماجد أنــه ً
بناء على
قرار مجلس الوزراء الصادر
أمـ ــس بــاع ـت ـبــار ال ـف ـت ــرة من
غد حتى  26الجاري إجازة
ٍ
رسـ ـمـ ـي ــة ،ع ـل ــى أن 02

• قوة أمنية للتعامل مع عدم
الملتزمين بالحجر
ً
• منع الرحالت التجارية اعتبارا من
منتصف ليل الجمعة عدا «الشحن»

ال ـم ـف ــروض ــة ع ـل ـيــه ل ـمــواج ـهــة
فيروس كورونا الــذي أعلنته
م ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
ً
أم ــس وب ـ ـ ً
ـاء عــال ـم ـيــا ،صـ َّـعــدت
الكويت إجراءاتها االحترازية
والــوقــائ ـيــة بــاتـخــاذهــا حزمة
ق ـ ــرارات أعـلـنـهــا رئ ـيــس مــركــز
الـتــواصــل الـحـكــومــي ،الناطق
الرسمي باسم الحكومة طارق
المزرم.
وقال المزرم ،خالل المؤتمر
الـصـحــافــي الـ ــذي ع ـقــده أمــس
ف ــي ال ـمــركــز اإلع ــام ــي بقصر
ال ـس ـي ــف ،إن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
قرر تعليق الرحالت التجارية
مـ ــن مـ ـط ــار الـ ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
ً
وإل ـي ــه ،اع ـت ـبــارا مــن منتصف
ليل غد الجمعة «حتى إشعار
آخر ،على أن تقتصر الرحالت
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاف ــري ــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وأق ــرب ــائـ ـه ــم مــن
الــدرجــة األولـ ــى ،مــع استثناء
طائرات الشحن».
02

 3إصابات جديدة ونزالء
ً
«الخيران» ينهون الـ  14يوما
●

عادل سامي

ً
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــع إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
الـ ـخ ــاضـ ـعـ ـي ــن ل ـل ـح ـج ــر اإلل ـ ـ ــزام ـ ـ ــي فــي
م ـن ـتــزه ال ـخ ـي ــران مـ ــدة ال ـح ـجــر ال ـي ــوم،
وهــي أسـبــوعــان ،والـحــديــث عــن خــروج
مـحـتـمــل ألع ـ ــداد ك ـب ـيــرة م ـن ـهــم ،أعـلـنــت
وزارة الصحة ،أمس ،تسجيل  3إصابات
ج ــدي ــدة بــال ـف ـيــروس ،لـيــرتـفــع إجـمــالــي
الحاالت المؤكد إصابتها إلى 02

• حظر دخول جميع المطاعم والمقاهي
وإغالق األندية الصحية الخاصة
• عطلة رسمية للقطاعين الحكومي
والخاص واستئناف العمل  ٢٩الجاري

• تكليف وزارة األوقاف التحذير
من مخاطر التجمعات لتجنب
العدوى في دور العبادة

شكوك نيابية في أرقام المصابين
●

فهد التركي ومحيي عامر

وسـ ـ ــط ت ـ ــواص ـ ــل الـ ـ ـج ـ ــدل ح ــول
أع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن بـ ـفـ ـيـ ــروس
«ك ـ ــورون ـ ــا» ،وال ـش ـك ــوك ف ــي صحة
األرق ــام الحكومية ،اتفقت اللجنة
الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــا أمــس
م ــع وزيـ ــر الـتــربـيــة وزيـ ــر التعليم
ال ـع ــال ــي د .س ـع ــود ال ـح ــرب ــي ،على
حسم موضوع االستمرار في العام
الدراسي من عدمه األربعاء المقبل.
ودعـ ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ــدالل

«الوطني» :خصومات وتأجيل سداد
لمواجهة الظرف االستثنائي
١٢

الحكومة إلى التعامل بشفافية مع
ً
قضية المصابين بالفيروس ،مشيرا
إلى أن هناك معلومات متداولة بأن
ال ـع ــدد الـمـعـلــن غ ـيــر ص ـح ـيــح ،وأن
هـنــاك ح ــاالت لكويتيين مصابين
يعرفهم الشعب لــم تعلنهم وزارة
الصحة.
ً
وصرح الدالل ،أمس ،بأنه «وفقا
لتصريحات المسؤولين ،فإن هناك
أك ـثــر م ــن  ٥١٠٠شـخــص م ــن مصر
فقط دخلوا البالد ،منهم كويتيون
ومـ ـص ــري ــون مـ ـص ــاب ــون»02 ،

اقتصاد

١٣
العراق يغلق الحدود
البرية مع الكويت وإيران
قطر تسجل  238إصابة جديدة
في يوم واحد

ّ
بـيـنـمــا تـســلـلــت ال ـم ـخــاوف م ــن تفشي
فـيــروس كــورونــا إلــى معظم دول العالم،
ب ـعــدمــا ّأدى ان ـت ـش ــاره إلـ ــى وف ـ ــاة 4281
ً
شخصا في أنحاء العالم ،وبلغت إصاباته
ً
ن ـح ــو  120أل ـ ـفـ ــا ،ب ـي ـن ـهــا أكـ ـث ــر م ــن أل ــف
ً
بالواليات المتحدة ،التي ّ
سجلت أيضا
 30ح ــال ــة وف ـ ــاة ،أع ـل ـنــت هـيـئــة 02

تقرير
الجديدة تتجاهل مخاطر
الميزانية
اقتصادي «كورونا»َ ...
١٥
اصح يا نايم!

 94.9مليون دينار أرباح
«الوطني – البحرين»
في 2019

اقتصاد

16
النفيسي :استثمارات
«الصالحية» تتمتع بجودة
عالية وعوائد مجزية

ةديرجلا

•
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الناصر :دعم السودان لصون أمنها
ً
اتصل بحمدوك مستنكرا استهدافه

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح األح ـمــد
ب ـ ـبـ ــرق ـ ـيـ ــة ت ـ ـعـ ــزيـ ــة إل ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ــادم
الـ ـح ــرمـ ـي ــن الـ ـش ــريـ ـفـ ـي ــن ال ـم ـلــك
س ـل ـم ــان ب ــن ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،مـلــك
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
ال ـش ـق ـي ـقــة ،أع ـ ــرب ف ـي ـهــا س ـمــوه
ع ــن خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وص ـ ــادق
مواساته بوفاة المغفور له بإذن
الله تعالى األمير عبدالعزيز بن
عبدالله بن فيصل بن فرحان آل
سعود ،راجيا سموه المولى جل
وعال أن يتغمده بواسع رحمته
وي ـس ـك ـنــه ف ـس ـيــح ج ـن ــات ــه ،وأن
يلهمه واألس ــرة المالكة جميل
الصبر وحسن العزاء.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ ن ــواف األح ـمــد ،ورئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

أجـ ـ ــرى وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور أح ـ ـمـ ــد
الناصر اتصاال هاتفيا مساء
امس االول مع رئيس وزراء
الـ ـس ــودان ع ـبــدال ـلــه ح ـمــدوك
نقل خالله استنكار الكويت
وإدانتها للهجوم اإلرهابي
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــدف م ــوكـ ـب ــه
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـس ــودان ـي ــة
الخرطوم كما نقل له أطيب
ت ـ ـح ـ ـيـ ــات صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
األمير الشيخ صباح األحمد
وس ـم ــو ول ــي ال ـع ـهــد الـشـيــخ
نـ ـ ـ ـ ـ ــواف األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ورئـ ـ ـي ـ ــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح ال ـ ـخـ ــالـ ــد وحـ ـك ــوم ــة
وشعب الكويت وتمنياتهم
له بموفور الصحة والعافية،

س ـت ـت ـخ ــذه ــا ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـلــى
وحدتها وسيادتها وصون
أمن شعبها الشقيق.
وك ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدوك ،ق ــد
ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح االث ـ ـن ـ ـيـ ــن
الـمــاضــي لـمـحــاولــة اغـتـيــال،
إثر استهداف موكبه بعبوة
ناسفة أثناء ذهابه من منزله
إ لــى مقر عمله ،فــي ضاحية
كوبر بالعاصمة السودانية
الخرطوم.

أحمد الناصر

م ــؤك ــدا وقـ ــوف ال ـكــويــت إلــى
جانب ا لـســودان وتضامنها
مـ ــع ك ــاف ــة اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـتــي

مجلس الوزراء :إجازة رسمية من اليوم حتى  26الجاري
تعليق الرحالت ليل الجمعة ...والعودة تقتصر على المواطنين وأقاربهم من الدرجة األولى
●
ّ
الصالح :عدم االلتزام بالحجر الصحي يعرض صاحبه للسجن
علي الصنيدح

اتخذ مجلس الوزراء قرارا
بتعليق ا لــر حــات ا لـتـجــار يــة
منذ منتصف ليل غد الجمعة
حـتــى إ شـعــار آ خ ــر ،ويقتصر
قـ ـ ــدوم ال ـم ـس ــاف ــري ــن اع ـت ـب ــارا
مـ ــن ف ـج ــر  13ا ل ـ ـجـ ــاري عـلــى
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وأقـ ــارب ـ ـهـ ــم مــن
الدرجة األولى فقط.
وأعـ ـل ــن ال ـن ــاط ــق الــرس ـمــي
للحكومة ،طــارق المزرم ،في
مؤتمر صحافي على هامش
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
االسـتـثـنــائــي أم ــس ،بــرئــاســة
رئيس مجلس ا لــوزراء سمو
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،أنــه
ت ـقــرر إع ـط ــاء إجـ ــازة رسـمـيــة
ً
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن الـ ـي ــوم إلـ ــى 26
ا ل ـ ـجـ ــاري ،ع ـلــى أن يـسـتــأ نــف
الدوام بتاريخ  29منه.
ّ
وك ـ ــل ـ ــف مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة ا ل ـت ـن ـس ـيــق
م ــع وزارة ا ل ـص ـحــة ب ــإ ص ــدار
اإلجـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة النـتـظــام
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـه ـ ـ ـي ـ ـ ـئـ ـ ــات
الحكومية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــم تـ ـكـ ـلـ ـي ــف
وزارة األو ق ــاف ا لـتـحــذ يــر من
مخاطر التجمعات ،والتوعية
ب ــاإلج ــراء ات االح ـت ــرازي ــة في
ا لـ ـمـ ـس ــا ج ــد ودور ا لـ ـعـ ـب ــادة،
ك ـمــا ت ـق ــرر م ـنــع ال ـت ـج ـمــع فــي
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاعـ ــم وم ـ ـ ـنـ ـ ــع األنـ ـ ــديـ ـ ــة
الرياضية الخاصة.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ــرسـ ـم ــي
بــا ســم الحكومة إ نــه سيكون
هناك مؤتمر صحافي يومي
إلطـ ـ ــاع ال ـج ـم ـي ــع ع ـل ــى آخ ــر
ا ل ـت ـط ــورات ،مـضـيـفــا أن منع
رحـ ـ ـ ــات الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران س ـي ـك ــون
ل ـلــرحــات ال ـع ــادي ــة ف ـقــط أمــا
رحالت الشحن فمستمرة.
ونـ ـ ـ ـف ـ ـ ــى ص ـ ـ ـحـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــا يـ ـت ــم
تــداولــه فــي مــواقــع الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي عــن ف ــرض حظر
تـ ـ ـج ـ ـ ّـول ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،داعـ ـي ــا
ال ـج ـم ـي ــع إل ـ ــى تـ ـح ـ ّـري ال ــدق ــة
وعدم نشر الشائعات.

ب ــإ ج ــراء مــو حــد لـفـتــح جميع
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــدل ـ ـ ـيـ ـ ــات وال ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ووجـ ـ ـ ـ ـ ــود ه ـي ـئ ــة
تمريضية كاملة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف رض ـ ـ ـ ــا" :نـ ـت ــاب ــع
ال ــوض ــع ال ـعــال ـمــي ألك ـث ــر مــن
 113دو لـ ـ ـ ــة ف ـي ـه ــا ا صـ ــا بـ ــات
مـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدة ،وع ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت
المصابة في العالم بلغ 120
أل ـ ــف ح ــال ــة وع ـ ـ ــدد الـ ـح ــاالت
الـ ـمـ ـص ــاب ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت 72
وجميعها قادمة من الخارج".
وأ ش ـ ـ ــار ا ل ـ ــى ان ا ل ـ ـقـ ــرارات
ال ـ ـصـ ــادرة امـ ــس م ــن مـجـلــس
ً
ال ـ ــوزراء تــأتــي وف ـق ــا لـمــا هو
واضـ ــح م ــن ان ـت ـشــار ال ـمــرض
كــونــه وب ــاء واف ــد إل ــى الـبــاد
يتفشى مع كثرة التجمعات
وزيـ ـ ـ ـ ــادة رح ـ ـ ــات الـ ـطـ ـي ــران،
ً
معتبرا ان القرارات المتخذة
من مجلس الوزراء لمصلحة
ال ـم ـج ـت ـم ــع والـ ـ ــدولـ ـ ــة ب ـش ـكــل
عـ ــام ومـ ــن ال ـ ـضـ ــروري ات ـبــاع
ا جـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
ً
وع ـلــى ال ـم ـح ـجــوريــن صـحـيــا
االلتزام بالحجر.
وأوضح ان "الصحة" تتابع
م ــع الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى لـمـعــرفــة
سـ ــرعـ ــة ان ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـفـ ـي ــروس
وت ــأكـ ـي ــداتـ ـه ــا ح ـي ــث يـنـتـشــر
"ك ــورون ــا" ب ـيــن ال ـب ـشــر بـمــدة
حـضــانــة مــن يــومـيــن إل ــى 14
ً
يـ ـ ــو مـ ـ ــا  ،و لـ ــد ي ـ ـنـ ــا  4م ـح ــا ج ــر
ً
صـحـيــة فـيـهــا  916مـحـجــورا
ً
وحــالـتـهــم طـيـبــة ج ــدا وتـقــدم
لـهــم ال ـخــدمــات وأغـلـبـهــم من
المواطنين.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ـحـ ـج ــر
ال ـم ـن ــزل ــي ه ــو ح ـج ــر داخ ـل ــي
في المنزل واستخدام الكمام
ً
ضـ ــروري ج ــدا لـلـمـحـجــوريــن

أكــد نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون
مجلس ال ـ ــوزراء ،أن ــس الـصــالــح ،أن
كل الجهات الحكومية تقوم بخدمة
وزارة الصحة في جهودها بمكافحة
الفيروس ،لكن من المؤسف أن بعض
ال ـ ـحـ ــاالت م ــن اإلخ ـ ـ ــوة ال ــذي ــن طـلــب
منهم التقيد بالحجر ا لـمـنــز لــي لم
يـلـتــزمــوا ،وه ــذا يعد إخ ــاال باألمن
الصحي ،مشددا على أنــه لن يكون
هناك تهاون في هذا الجانب ،ويوجد
تـنـسـيــق عـ ــال م ــع وزارة الــداخ ـل ـيــة
للتعامل مع هذه الحاالت ،والشخص
ال ـ ــذي ل ــم ي ـل ـتــزم بــال ـح ـجــر الـصـحــي
س ـي ــوض ــع ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة الـ ـق ــان ــون،
وستطبق عليه ا لـقــوا نـيــن الخاصة
تجرم ،الى ّ
ّ
حد السجن ،كل من
التي
يخالف تعليمات الجهات المختصة
في التعامل مع أي وباء.
وح ـ ــول ق ـ ــرار اإلج ـ ـ ــازة الــرس ـم ـيــة،
ّ
بين الصالح أنه سيكون هناك عمل
ّ
جزئي فــي بعض اإلدارات المعنية
ف ــي ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ي ـحــددهــا
وزير الداخلية ،لكونه يرأس الدفاع
المدني ،من الجهات الحيوية ،وعلى
سبيل المثال :سيتوافق مع اإلجازة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ف ـ ـتـ ــرة صـ ـ ــرف ال ـ ــروات ـ ــب
للموظفين ،و ه ــذا األ م ــر يتطلب أن
تعمل اإلدارات المالية في الجهات،
لتتمكن مــن ص ــرف ال ــروات ــب ،وهــذا
ف ــي م ـن ــازل ـه ــم" ،ونـ ـح ــن عـلــى
ت ــواص ــل م ـس ـت ـمــر م ـع ـهــم فــي
ك ـ ــل ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ،ون ــرج ــو
االلـتــزام بــالـقــرارات الـصــادرة

طوابير أمام المخابز
الذي قصد قرار مجلس الــوزراء في
التنسيق بين الجهات خالل اإلجازة
الرسمية.
وبـ ّـيــن أن ق ــرار اإلج ــازة جــاء بناء
على رأي السلطات الصحية ،والهدف
منه تقليل التجمعات قدر اإلمكان،
وحـ ـ ــددت بــأس ـبــوع ـيــن ،وهـ ــي ف ـتــرة
حضانة الفيروس.
ّ
وبين أن المخرزون االستراتيجي
ّ
للبالد مطمئن جدا ،فكل من المالحة
والشحن تعمل ،وال يوجد قلق بكل

مــن مجلس ا لـ ــوزراء ،ووزارة
ا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة ،وان ش ـ ـ ـ ــاء ا ل ـ ـلـ ــه
سنتغلب على هذا الحدث".
من جهة اخرى أعلن ديوان

ما يتعلق بالمواد الغذائية ،وكذلك
المخزون الطبي مطمئن ،وخطوط
االستيراد تعمل بشكل مريح ،الفتا
إل ــى أن وزارتـ ــي الــداخـلـيــة واإلع ــام
ّ
مصدري اإلشاعات ،وقامتا
ترصدان
ّ
ب ـت ـحــريــك دعـ ـ ــاوى ض ــد مــروج ـي ـهــا،
"فهذا عبث بأمن واستقرار المجتمع،
ويزيد من الهلع لدى الناس ،وسيتم
تطبيق الـقــوانـيــن الـمـخـتـصــة بهذا
الشأن".
وحـ ـ ــول مـ ــن لـ ــم ي ـت ـق ـيــد بــالـحـجــر

الخدمة المدنية أنه بالنسبة
إلـ ـ ـ ــى األجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات
وا لـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ذات طـ ـبـ ـيـ ـع ــة
العمل الخاصة فيتم تحديد

الـمـفــروض عليه مــن "الـصـحــة" ،قال
الـ ـص ــال ــح إن هـ ـن ــاك ق ـ ــوة مـخـتـصــة
بــاألمــن الـجـنــائــي تـنـســق مــع وزارة
ال ـص ـحــة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع أي شخص
ّ
يخل باألمن الصحي ،وعدم االلتزام
ب ــإج ــراء ات ال ـح ـجــر ال ـم ـفــروضــة من
وزارة الصحة.
وحول تعليق الرحالت التجارية،
ّ
بين الصالح اقتصار القادمين الى
يوم الجمعة سيكون للمواطنين فقط
وأقربائهم من الدرجة األولى ،وبعد
ذلك ستصدر قرارات ولوائح تنفيذية
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاس ـت ـم ــرار بــرنــامــج
اإلجـ ـ ــاء ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ف ــي الـ ـخ ــارج،
وغيرها من الفرق الرسمية حكومية
أو طبية وغيرهاّ ،
وبين أن الطائرات
الخاصة مشمولة بالقرار ايضا.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـص ــال ــح أن كـ ــل ه ــذه
اإلجـ ــراء ات مــؤقـتــة ،وتتغير يوميا،
ألن ـه ــا قـ ـ ـ ــرارات ردة ف ـع ــل ع ـل ــى ه ــذا
الفيروس الجديد ،وهي موجود بكل
دول العالم ،ومن المتصور أن تخرج
كل يوم قرارات جديدة ،ويمكن تعديل
ق ـ ـ ـ ــرارات س ــاب ـق ــة صـ ـ ــدرت وت ـت ـطــور
بشكل آخر.
وأضاف :ستكون هناك مؤتمرات
صحافية عقب كــل جلسة لمجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،لـ ـل ــرد ع ـل ــى اس ـت ـف ـس ــارات
الصحافيين ووسائل اإلعالم بشأن
تطور األحداث.

ع ـط ـل ـت ـهــا ب ـم ـع ــرف ــة ال ـج ـه ــات
المختصة بشؤونها بمراعاة
ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ،ع ـلــى أن
تـ ـكـ ـل ــف كـ ـ ــل ج ـ ـهـ ــة ح ـك ــوم ـي ــة

شفاء  5حاالت

مخزون مطمئن
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وك ـ ـ ـيـ ـ ــل
"ال ـص ـحــة" د .مـصـطـفــى رضــا
إن ا لـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــزون ل ـ ـ ــدى وزارة
ً
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة م ـ ــري ـ ــح ج ـ ـ ـ ــدا ولـ ــن
ي ـش ـعــر ا ل ـم ــوا ط ــن أو ا لـمـقـيــم
بــأي نقص وستقوم ا لــوزارة

ً
بعضا من موظفيها لالنتهاء
مـ ــن إعـ ـ ـ ــداد وص ـ ـ ــرف رواتـ ـ ــب
شهر مارس.

أرفف فارغة في الجمعيات

زحمة وتكدس في الجمعيات

«كورونا» ً
وباء عالميًا...
وأضــاف المزرم أن مجلس الــوزراء قرر منع الوجود داخل
جميع صــاالت المطاعم والمقاهي ،بما فيها مراكز التسوق،
وإغالق األندية والمعاهد الصحية الخاصة ،واعتبار الفترة من
 ١٢إلى  26مارس الجاري إجازة رسمية للقطاعين الحكومي
والخاص ،على أن يستأنف الدوام الرسمي األحد  ٢٩من الشهر
ذاته.
وكلف مجلس ال ــوزراء وزارة األوق ــاف والـشــؤون اإلسالمية
التحذير من مخاطر التجمعات والتوعية باإلجراءات االحترازية
الالزمة لتجنب أسباب العدوى داخل المساجد ودور العبادة،
بما يراعي الظروف االستثنائية.
من جهته ،أعرب الوزير الصالح عن أسفه لعدم التزام بعض
ً
الـحــاالت بالحجر المنزلي ،مما يعد إخ ــاال بــاألمــن الصحي،
ً
مشددا على عدم التهاون في هذا الجانب.
وأكـ ــد أن ه ـنــاك ق ــوة مـخـتـصــة ب ــاألم ــن الـجـنــائــي تـنـســق مع
«الـصـحــة» للتعامل مــع أي شخص يخل بــاألمــن الصحي ،وال
ً
يلتزم بــإجــراء ات الحجر المفروضة عليه ،مبينا أن المخزون
ً
االس ـتــرات ـي ـجــي ل ـل ـبــاد مـطـمـئــن ج ـ ــدا ،وأن ال ـمــاحــة والـشـحــن
يعمالن ،وال داعي للقلق بشأن ما يتعلق بالمواد الغذائية ،كما
ً
أن «المخزون الطبي مطمئن أيضا ،وخطوط االستيراد تعمل
بشكل مريح».
َ
وذكر الصالح أن وزارتي الداخلية واإلعالم ترصدان ُمصدري
ً
اإلش ــاع ــات ،وقــام ـتــا بـتـحــريــك دعـ ــاوى ضــدهــم ،م ــؤك ــدا أن تلك
ً
اإلشاعات تمثل عبثا بأمن واستقرار المجتمع ،إذ تزيد هلع
الناس ،وسيتم تطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن.
إلى ذلك ،أعلن وزير الصحة د .باسل الصباح شفاء  3حاالت
مصابة بـ «كــورونــا» أمــس ،ليرتفع إجمالي الذين تم شفاؤهم
إلى .5

المصارف مغلقة...
يستأنف الدوام الرسمي  29منه ،سيتم تعطيل أعمال البنوك في
هذه الفترة بالمراكز الرئيسية وأفرعها في جميع أنحاء البالد.
وصـ ــرح ال ـمــاجــد ب ــأن ال ـب ـنــوك سـتـسـتـمــر ف ــي تـقــديــم خــدمــاتـهــا
ً
ً
لـعـمــائـهــا إل ـك ـتــرون ـيــا ،ومـنـهــا ال ـت ـحــويــات الـمــالـيــة مـحـلـيــا بين
ً
المصارف ،وإلى الخارج ،مضيفا أنه سيتم توفير النقد من خالل
ً
مكائن السحب اآللي ،فضال عن استقبال استفسارات العمالء من
خالل أرقام خدمة العمالء لدى البنوك.
وأضاف أنه تقرر فتح فرع واحد لكل بنك بكل محافظة لتقديم
الخدمات المصرفية.

 3إصابات جديدة بـ «كورونا»...
 72حالة ،اثنتان منها تماثلتا للشفاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د .عبدالله السند،
أمس ،خالل المؤتمر الصحافي اليومي ،إن الحالة األولى مرتبطة
بالسفر إل ــى إيـ ــران ،والـثــانـيــة لـمـصــري واألخـ ــرى لـســودانــي كانا
مخالطين للمصري العائد من أذربيجان.
وأشار السند إلى أن عدد الموجودين في الحجر الصحي بلغ
ً
 916حالة حتى اآلن ،نافيا صحة ما ذكر حول االنتهاء من فحص كل
ً
من وصل إلى البالد أخيرا ،و«انتهينا من المسحات لطائرتين من
الطائرات التي وصلت من إحدى الدول الشقيقة ،وال تزال الجهود
قائمة الستكمال الفحص وأخذ المسحات الحتواء الفيروس».
وبالتزامن مع تسلم وزارة الصحة مقر أرض المعارض ،وتجهيزه
إلجراء الفحوصات للوافدين ،دعت الــوزارة أمس جميع الوافدين
القادمين إلى البالد منذ تاريخ  27فبراير الماضي حتى أمس إلى
مراجعتها في هذا المقر ،حسب عنوان السكن.
وألزمت «الصحة» ،في تعميم أمس ،القادمين إلى البالد خالل

المدة المذكورة بمراجعة المقر مع إحضار البطاقة المدنية وجواز
ً
السفر ،تفاديا للمساءلة القانونية.
وف ـ ــي ال ـت ـع ـم ـي ــم ،حـ ـ ــددت الـ ـ ـ ـ ــوزارة م ــوع ــد الـ ـم ــراجـ ـع ــات حـســب
المحافظات ،إذ خصصت اليوم الخميس لسكان محافظة الجهراء،
ً
وغدا لـ «مبارك الكبير» ،والسبت لـ «الفروانية» ،واألحد لـ «حولي»،
واالثنين لـ «األحمدي» ،والثالثاء لـ «العاصمة» ،على أن يبدأ العمل
ً
من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء .وكشفت مصادر متابعة
أن «الصحة» خاطبت اإلدارة العامة لمباحث اإلقامة بغية التشدد
حيال الوافدين الذين يمتنعون عن المراجعة ،مؤكدة أن العقوبات
المترتبة على ذلك قد تصل إلى اإلبعاد الفوري عن البالد٠٦ .

شكوك نيابية في أرقام...

ً
مشيرا إلى أنه «في اجتماع السلطتين بمكتب المجلس أمس األول
لم نجد إجابة من الحكومة حول صحة العدد المعلن ،وما إذا كان
ً
ً
هناك فعال أكثر من  ٨٠مصابا بالفيروس في مستشفى جابر ،ال
ً
مشتبها في إصابتهم فقط».
من جهته ،طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بإعالن عدد
ً
الحاالت المصابة بـ «كورونا» بشفافية ،مشيرا إلى أن ما يتردد
عن اكتشاف حاالت مصابة بالفيروس من بين  ٧٥٠٠وافد قدموا
من مصر يتطلب اتخاذ قرار حاسم بوقف حركة الطيران بمطار
الكويت.
وبينما دعــا العازمي إلــى اتـخــاذ قــرار حاسم بوقف الــدراســة
إلى إشعار آخر ،وتعطيل جزئي للوزارات والهيئات الحكومية،
أكد النائب صالح عاشور أن الجهاز الصحي بالكويت مضغوط
بشكل كبير وال يستطيع مواجهة انتشار الفيروس بين األجانب،
ً
مقترحا على الحكومة ترحيل العمالة الــزائــدة والهامشية إلى
بلدانها لحين السيطرة على الوضع.
من جهته ،أكد النائب عادل الدمخي ضرورة وضع خطة لتعقيم

قـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
بـ ـ ــاسـ ـ ــل ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح إن ـ ــه
ت ـ ـ ـ ــم شـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء  3ح ـ ـ ـ ــاالت
مـ ـ ــن ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
ا ل ـم ـس ـت ـجــد ،و جـ ــار عمل
إج ـ ــراء ات ال ـخ ــروج لـهــا،
ل ـي ـص ـبــح عـ ــدد ال ـح ــاالت
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم ش ـ ـفـ ــاؤهـ ــا ،5
س ــائ ــا ال ـم ــول ــى ت ـعــالــى
الـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاء لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرض ـ ــى
والسالمة للجميع.

سلة أخبار
الفارس تقبل استقالة
حسام الطاحوس

كشف مصادر مطلعة بوزارة
األشغال العامة لـ" الجريدة"
أن الوزيرة د .رنا الفارس
قبلت استقالة وكيل الوزارة
المساعد لقطاع المشاريع
الكبرى حسام الطاحوس
ً
اعتبارا من األول من أبريل
المقبل .وكان المرسوم رقم
 2لسنة  2020صدر في
شأن مجلس إدارة الجهاز
المركزي للمناقصات العامة
وقضى بتعيين الطاحوس
ً
عضوا بمجلس إدارة
الجهاز.

ً
ً
الفندي مسؤوال إعالميا
لمركز تعزيز الوسطية
أصدرت وزارة األوقاف ،قرارا
بتشكيل فريق متابعة األداء
اإلعالمي ،التابع لمركز تعزيز
الوسطية ،للتعامل إعالميا
مع التطرف واإلرهاب ونبذ
العنف ،وتم اختيار سعد
الفندي مدير البرنامج العام
في إذاعة الكويت رئيسا
للفريق مع مجموعة من
المختصين.
َّ
وعبر اإلعالمي الفندي ،في
تصريح صحافي ،عن اعتزازه
وتشرفه بهذا االختيار .ولفت
إلى أنه سيبذل قصارى
جهده ،وسيعمل بالتعاون مع
القائمين عليه على تحقيق
المزيد من تفعيل وإبراز
الدور الكبير الذي يقوم به
المركز في نطاق نبذ العنف
والغلو والتطرف في المجتمع
الكويتي.

«تعاونية الشامية» :بدء
تنفيذ بناء المخازن بالري
أعلنت جمعية الشامية
والشويخ التعاونية أمس
أنها سلمت األرض الفضاء،
الكائنة في منطقة الري،
إلى المقاول المسؤول عن
تنفيذ مشروع بناء مخازن
للجمعية على مساحة
قدرها  2000متر مربع
تقريبا.
وقالت الجمعية ،في بيان
صحافي ،حضر التسليم
رئيس مجلس اإلدارة صالح
الذياب ،وأمين السر عادل
الدوخي ،وأمين الصندوق
عبدالله الراشد ،ورئيس
لجنة الخدمات االجتماعية
نواف اليتامى ،والمدير
العام للجمعية حمد الدعي،
إضافة إلى حضور ممثلين
من الجهتين اإلشرافية
والتنفيذية.
وأضافت أنه ستتم
المباشرة في العمل بداية
من اليوم ،على أن تنتهي
الشركة المنفذة من البناء
وتسليمه للجمعية بعد 20
شهرا من تاريخ مباشرة
العمل ،موضحة أن المخازن
المزمع إنشاؤها تتكون من
 3طوابق (سرداب وأرضي
وميزانين).

المناطق التي تكثر فيها العمالة ،وتقسيمها وعزلها في حال
ً
تفشي «كورونا» فيها ،مشددا على أن أي تهاون في احتياطات
السير والدخول بالمنطقة لن يسكت عنه ،قبل أن يعلن تقديمه
ً
ً
اقتراحا لتخفيض ساعات العمل إلى  5ساعات يوميا.
بدوره ،طالب النائب فيصل الكندري الحكومة بتعطيل الدوائر
الحكومية أسـبــوعـيــن باستثناء الـقـطــاعــات الـحـيــويــة فــي البلد
لتفادي انتشار الفيروس بين الموظفين ،في وقت اعتبر النائب
علي الدقباسي أن التردد في القرارات المصيرية قاتل في حد ذاته.
بدروه ،أكد النائب أسامة الشاهين ضرورة البدء في تخفيف
ازدح ــام الــدوامــات الرسمية ،ســواء عبر نــوبــات أو دوام مسائي
اختياري.
٠٥

العراق يغلق الحدود البرية...
المنافذ الحدودية في العراق أمــس ،إغــاق الحدود البرية للبالد مع
الكويت وإيران بعد  15الجاري ،في إطار اإلجراءات االحترازية للحد
من انتشار الفيروس.
وأوضحت الهيئة أن «منافذ مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل
ستكون هي الجهات الوحيدة للعودة إلى العراق ودخوله».
يأتي ذلك بعدما أفادت مصادر طبية عراقية أمس ،بتسجيل حالة
وفاة ثانية في محافظة كربالء التي قررت إلغاء إقامة صالة الجمعة
في المدينة لألسبوع الثاني على التوالي.
وفي حين أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ،أمس ،تسجيل
أول إصابة بالفيروس لمواطن تركي قادم من ألمانيا ،قالت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل ،إنه ال يوجد عالج أو لقاح للوقاية من «كورونا»
ً
حتى اآلن ،مضيفة أنه «استنادا إلى خبراء فإن ما بين  60و 70%من
المواطنين قد يصابون بالفيروس».
وكاالت)
ـ
ـ
(عواصم
09-08
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محليات

«فحص الطعون» ترفض عدم دستورية «الجرائم اإللكترونية»
• اللجنة قررت عدم قبول طعن محققة تطلب المساواة في العالوة القضائية
• غرامات «التأمينات» على أصحاب العمل ليست «ربا» وجائزة
حسين العبدالله

أكدت لجنة «فحص الطعون»
سالمة مواد قانون الجرائم
االلكترونية وعدم مخالفتها
أحكام الدستور.

رفضت لجنة فحص الطعون
ف ـ ــي ال ـم ـح ـك ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة،
أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار
ي ــوس ــف ال ـم ـط ــاوع ــة وع ـضــويــة
المستشارين صالح المريشد
ً
وع ـبــدالــرح ـمــن ال ــدارم ــي طـعـنــا
ً
مقاما مــن أحــد المغردين على
ق ــان ــون ال ـج ــرائ ــم االل ـك ـتــرون ـيــة،
مـ ــؤكـ ــدة س ــام ــة مـ ـ ـ ــواده وعـ ــدم
مخالفتها أحكام الدستور.
وقالت اللجنة ،في حيثيات
حكمها ،إن المشرع في المادة
( )1من القانون رقم ( )63لسنة
 2015في شــأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات ناط بمجلس
الوزراء تحديد الوزير المختص
بتطبيق أحكام القانون ،ونفاذا
ل ــذل ــك أصـ ـ ــدر م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ق ـ ــراره رق ــم ( )551لـسـنــة 2017
ب ـتــاريــخ  2017/4/30بـتـحــديــد
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزيــر الداخلية كوزير مختص
بتنفيذ أحـكــام الـقــانــون سالف
الذكر ،وتقتصر مهمة الوزير -
وفقا الحكام هذا القانون -على
االج ـ ــراء ات التنفيذية الــداخـلــة
فـ ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات ال ـس ـل ـط ــة
التنفيذية ،دون أن تمتد سلطته
الى استحداث جرائم جزائية او
وضــع عقوبات لها غير واردة
فــي الـقــانــون الـمــذكــور ،وهــو ما

يحقق الـتـعــاون بين السلطات
الثالث.
و ل ـف ـتــت ا لـ ــى ان م ــا تضمنه
الـقــانــون رقــم ( )63لسنة 2015
من االحالة الى قوانين اخرى ال
يعد مثلبا دستوريا ،خاصة ان
القوانين المحال اليها واضحة
ال يعتريها الغموض ،فضال عن
ان االدع ــاء بــأن الـمــادة ( )11من
ال ـقــانــون االخ ـيــر وال ـم ــادة ()27
من القانون رقم ( )3لسنة 2006
في شأن المطبوعات والنشر قد
ّ
غلت يد القاضي عن استخدام
الرخصة الممنوحة له وتخفيف
العقوبة ،وألـغــت تفريدها ،هو
ادعـ ــاء غـيــر صـحـيــح ،اذ ان كال
مــن الـقــانــونـيــن الـمـشــار اليهما
ق ــد وض ـع ــا حـ ــدا أق ـص ــى وآخ ــر
ادنــى للعقوبة ،وتركا للقاضي
ت ـق ــدي ــره ــا ب ــاخ ـت ـي ــار ال ـع ـقــوبــة
المناسبة.
ً
و كــا نــت اللجنة تلقت طعنا
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم حـ ـ ـك ـ ــم إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى دوائـ ـ ـ ـ ــر
مـحـكـمــة الـجـنــح بــرفــض جــديــة
الــدفــع بـعــدم دس ـتــوريــة الـمــواد
 1و 6و 11مــن قــانــون الـجــرائــم
االل ـك ـت ــرون ـي ــة وال ـ ـمـ ــادة  27من
ق ــان ــون ال ـم ـط ـب ــوع ــات وال ـن ـشــر
المحال لها بإيقاع العقوبات.
وع ـلــى صـعـيــد آخ ــر ،رفـضــت
لجنة فحص الطعون بالمحكمة

رفض  3طعون مباشرة
رف ـ ـضـ ــت غـ ــرفـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــورة ف ـ ــي ال ـم ـح ـك ـمــة
الدستورية أمس ثالثة طعون مباشرة؛ االول
ألن الـحـكــم ال ــذي اتـهــم عـلــى اث ــره قــد ص ــدر به
حكم من محكمة التمييز بالواقعة الجزائية،
وبالتالي ال محل لألمر.
أما الطعن الثاني الذي أقيم من قاض سابق
ب ـشــأن ع ــدم دس ـتــوريــة إحـ ــدى مـ ــواد الـتــأديــب

الخاصة بالقضاة ،فقد رفــض ألن الطاعن لم
يقدم أي دليل على صحة وجود المصلحة لديه
للوقوف على سالمة الطعن.
وبـشــأن الطعن األخـيــر الـمـقــام على قانون
الوصية ،قالت المحكمة ،إن الطاعن لم يقدم
األدلة على مخالفة النصوص المطعون عليها،
وعدم وجود مصلحة بالطعن.

طعنا مقاما من محققة بوزارة
الــداخ ـل ـيــة بـطـلــب ال ـحـكــم بـعــدم
دس ـت ــوري ــة الـ ـم ــواد ال ـت ــي تمنع
الـمـســاواة ألعـضــاء التحقيقات
مــع اعـضــاء السلطة القضائية
ب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن ت ـ ـ ـقـ ـ ــاضـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاوة
القضائية ،و قــا لــت اللجنة ،في
ح ـي ـث ـيــات ح ـك ـم ـهــا ،إن الـطـعــن
م ـب ـن ــي عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم دسـ ـت ــوري ــة
الـ ـم ــادة ( )10م ــن ال ـق ــان ــون رقــم
(  )53ل ـس ـن ــة  2001ف ـ ــي ش ــأن
االدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات
والـ ـم ــرس ــوم رقـ ــم ( )267لـسـنــة
 ،2011فــي حين انــه تالبسهما
ش ـب ـه ــة عـ ـ ــدم الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،اذ
ان ا ع ـ ـ ـضـ ـ ــاء االدارة ا لـ ـع ــا م ــة
للتحقيقات يعتبرون في مركز
قانوني مساو ألعضاء النيابة
الـعــامــة ،لــوحــدة طبيعة العمل
والمهام الملقاة على عاتقهم،
مـمــا يستوجب مـســاواتـهــم من
حيث الحقوق المادية وتاريخ
استحقاقها ،وان تقرير التناسب
بينهم فيما يحصلون عليه من
م ــرت ـب ــات وبـ ـ ــدالت وع ـ ـ ــاوات ال
يكفل المساواة بينهم ،وهو ما
يخالف المادتين ( )7و( )29من
الدستور.
وأ ضــا فــت اللجنة ان المقرر
ف ــي ق ـض ــاء هـ ــذه الـمـحـكـمــة من
ان ت ـقــديــر ج ــدي ــة ال ــدف ــع بـعــدم

ال ــدس ـت ــوري ــة ي ـك ــون بــاج ـت ـمــاع
امرين الزمين اولهما :ان يكون
الفصل في المسألة الدستورية
الزمـ ـ ـ ــا ل ـل ـف ـص ــل ف ـ ــي م ــوض ــوع
ال ــدع ــوى ،وثــانـيـهـمــا :ان تكون
ه ـ ـن ـ ــاك شـ ـبـ ـه ــة ظـ ـ ــاهـ ـ ــرة ع ـل ــى
مخالفة النص التشريعي محل
ال ــدف ــع الح ـك ــام ال ــدس ـت ــور ،كما
ان مــن الـمـقــرر ان الــرقــابــة التي
تباشرها المحكمة الدستورية
فــي شــأن دسـتــوريــة النصوص
الـتـشــريـعـيــة م ـنــاط ـهــا مـخــالـفــة
الـ ـن ــص ال ـت ـش ــري ـع ــي ل ـن ــص فــي
الدستور ،وال شأن لها بكيفية
تطبيقه لـخــروج هــذا االم ــر عن

الرسوم الصحية
رف ـضــت لـجـنــة فـحــص الـطـعــون طـعـنــا مـقــامــا عـلــى قــانــون
الرسوم والتكاليف المالية مقابل االنتفاع بالمرافق والخدمات
العامة ،والمادتين  11و 14من قانون التأمين الصحى على
األجانب ،مؤكدة أن المخالفات المطروحة إداريــة بالقرارات
محل الطعن ،وليست مخالفات بعدم الــدسـتــوريــة ،وتدخل
تحت رقابة القضاء اإلداري.

ً
«الكهرباء» :قطع التيار عن  370عقارا لـ «العزاب»

ً
ً
الشمري لـ ةديرجلا  427 :عقارا مخالفا قطع التيار عنها في جليب الشيوخ
•

ً
تطبيقا للقوانين الخاصة
بحل مشكلة سكن العزاب
في المناطق المختلفة ،تم
التيار الكهربائي عن
قطع ً
 370عقارا لم تستجب
إلنذارات ًاإلخالء ً ،إضافة إلى
 427عقارا مخالفا في جليب
الشيوخ.

●

«الصحة» :ضبط شركة تعيد تعبئة
كريمات التجميل وبيعها للصيدليات
البدر :مخالفة للقانون وجار استكمال الملف لتحويله للنيابة

سيد القصاص

كشف نائب رئيس الضبطية
القضائية ،عضو لجنة العزاب
والـلـجـنــة الـمـشـتــركــة فــي وزارة
الكهرباء والماء أحمد الشمري،
أن اإلحـصــائـيــة األخ ـي ــرة لقطع
ال ـت ـيــار ع ــن سـكــن الـ ـع ــزاب ،منذ
بداية الحملة لحل مشكلة "سكن
العزاب" في يوليو  ,2019بلغت
ً
ً
أكثر من  370عقارا مخالفا تم
قـطــع الـتـيــار الـكـهــربــائــي عنها،
بـعــد ع ــدم اسـتـجــابــة م ــاك تلك
ال ـع ـق ــارات ل ــإن ــذارات الـخــاصــة
باإلخالء.
وأضاف الشمري في تصريح
لـ ـ ــ"ا لـ ـ ـج ـ ــر ي ـ ــدة" ،أن دور وزارة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ك ـ ــان مـهـمــا
وحـ ـي ــوي ــا فـ ــي أع ـ ـمـ ــال ال ـل ـج ـنــة
المشتركة فــي جليب الشيوخ،
والـتــي شكلت بناء على القرار
ال ــوزاري رقــم  ,666والتي تضم
أكثر من وزارة وجهة حكومية
تقوم بأعمالها بصفة مستمرة
ويــوم ـيــة ،مـمــا أدى إل ــى نـجــاح
أعمال تلك اللجنة بشكل كبير
منذ انطالق حملتها.
وأشــار إلــى أن عــدد العقارات،
الـتــي تــم قطع التيار الكهربائي
عنها في الجليب نتيجة "وجود
ال ـ ـعـ ــزاب" واألنـ ـشـ ـط ــة الـمـخــالـفــة
لقرارات وقوانين بلدية الكويت،
إضــافــة إل ــى مـخــالـفــات الكهرباء
والماء ،بلغ  427عقارا ،منها 332
خاصا بمشكلة سكن العزاب ،إلى

نطاق رقابتها ،كما ان التطبيق
الـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــئ لـ ـ ــه ال ي ـ ـعـ ــد م ـث ـل ـبــا
دستوريا.
ولفتت المحكمة الى ان المادة
( )10من القانون رقم ( )53لسنة
 2001فــي ش ــأن اإلدارة العامة
ل ـل ـت ـح ـق ـي ـق ــات تـ ـن ــص عـ ـل ــى أن
"تحدد بمرسوم مرتبات وبدالت
وعالوات أعضاء االدارة العامة
لـلـتـحـقـيـقــات والـ ـم ــدد الـبـيـنـيــة
ال ــازم ــة كـحــد ادن ــى لـلـبـقــاء في
ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ،بـ ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
ن ـظــرائ ـهــم م ــن اع ـض ــاء الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ،ف ــإن االدعـ ـ ــاء ب ــان هــذا
الـ ـن ــص ب ــال ـص ـي ـغ ــة الـ ـت ــي ورد
بـهــا ال يعني ال ـم ـســاواة التامة
بـ ـي ــن ا ع ـ ـضـ ــاء االدارة ا ل ـع ــا م ــة
لـلـتـحـقـيـقــات واع ـض ــاء الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة انـ ـم ــا ه ــو ام ـ ــر يـتـعـلــق
ب ـت ـف ـس ـيــر الـ ـق ــان ــون وت ـط ـب ـي ـقــه
م ـمــا ي ـخ ـضــع ل ـت ـقــديــر محكمة
الموضوع ،فال يعد بذلك مثلبا
دس ـت ــوري ــا م ـمــا تـنـبـســط عليه
رق ــاب ــة الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة،
وهو ما يغدو مع الدفع المبدى
مــن الطاعنة بـعــدم الدستورية
مفتقدا لمقومات جــد يـتــه ،وإذ
خلص الحكم المطعون فيه الى

●

أحمد الشمري

جانب قطع التيار عن  95عقارا
مخالفا من قبل فريق الضبطية
القضائية نتيجة وجود مخالفات
ت ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق بـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــود تـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــدات
كهربائية جسيمة تؤدي إلى تلف
الشبكة الخاصة بالكهرباء والماء
بالمنطقة.
وأك ـ ـ ــد الـ ـشـ ـم ــري أن م ـس ـتــوى
ال ـم ـخ ــال ـف ــات والـ ـتـ ـع ــدي ــات عـلــى
خ ـ ــدم ـ ــات "ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـم ـ ــاء"
ف ــي ان ـخ ـف ــاض م ـس ـت ـمــر ،بفضل
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ف ــري ــق الـضـبـطـيــة
القضائية ،ومتابعة البالغات أوال
بــأول ،وسرعة االستجابة للحد
من المخالفات.
وأشار إلى أن دور الوزارة في
حل مشكلة "سكن العزاب" مهم
جدا ،وكانت هناك استجابة من
المواطنين في إجراء اإلخالءات
ل ـل ـع ـقــارات ال ـمــأهــولــة بــال ـعــزاب

إحدى مخالفات إيصال الكهرباء بدون عداد
في المناطق السكنية في شتى
المحافظات عقب بدء الحملة.

فريق الضبطية
وش ــدد على أن حـمــات فريق
الـضـبـطـيــة الـقـضــائـيــة مستمرة
عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـيـ ــوم طـ ـ ـ ــوال أيـ ــام
األسـ ـب ــوع ،حـيــث يـتـلـقــى الـفــريــق
ال ـ ـب ـ ــاغ ـ ــات عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق الـ ـخ ــط
الساخن لوزارة الكهرباء والماء،
أو ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ،للتحقق
وإج ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـ ــازم ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق

بالمخالفات الخاصة بالقانون
ر قـ ـ ــم  48ل ـس ـن ــة  2005وا ل ـ ـقـ ــرار
ال ـ ــوزاري رق ــم  121لـسـنــة ،2017
و 255لسنة .2010
ودعـ ـ ــا ال ـش ـم ــري ال ـمــواط ـن ـيــن
مالك العقارات الى متابعة شؤون
ع ـق ــارات ـه ــم ب ــاس ـت ـم ــرار ،مضيفا
"فوجئنا عندما مراجعتهم جهات
االخ ـت ـصــاص لـتـعــديــل وضـعـهــم
بعد قطع التيار أنهم ال يعلمون
عن مخالفات عقاراتهم أي شيء،
وال يعلمون شيئا عــن األنشطة
المخالفة التي تقع بها.

عادل سامي

أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة الـصـحــة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ــرق ــاب ــة
الدوائية والغذائية د .عبدالله
ال ـب ــدر ض ـبــط إحـ ــدى ال ـشــركــات
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوردة لـ ـحـ ـق ــن وكـ ــري ـ ـمـ ــات
الـتـجـمـيــل فــي مـحــافـظــة حــولــي
تـ ـ ـق ـ ــوم ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة تـ ـعـ ـبـ ـئ ــة هـ ــذه
ال ـ ـكـ ــري ـ ـمـ ــات ف ـ ــي عـ ـ ـب ـ ــوات غ ـيــر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــوات األصـ ـلـ ـي ــة وب ـي ـع ـهــا
ل ـل ـع ـيــادات وال ـص ـيــدل ـيــات ،مما
ي ـعــد م ـخــال ـفــة ل ـق ــان ــون تنظيم
مهنة الصيدلة وتداول األدوية
ر قـ ــم  28ل ـس ـنــة  ،1996ك ـمــا تم
ض ـب ــط ب ـع ــض األص ـ ـنـ ــاف غـيــر
المسجلة منها حقن "بوتوكس"
وغيرها.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـ ـب ـ ــدر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي أمس أن هذا جاء بعد
أن ق ـ ــام ف ــري ــق م ــن الـمـفـتـشـيــن
ا ل ـ ـتـ ــا ب ـ ـع ـ ـيـ ــن إلدارة ت ـف ـت ـي ــش
األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة م ـ ـصـ ــادر
بعض األصناف غير المسجلة
ف ــي وزارة الـصـحــة وال ـت ــي يتم
ضبطها في الكثير من العيادات
ال ـخــاصــة وخ ـصــوصــا ع ـيــادات
الـتـجـمـيــل حـيــث تـمـكــن الـفــريــق
من ضبطها بالتعاون مع وزارة
التجارة.
وشدد على أنه جار استكمال
كافة االجراءات لتحويل الملف
إلى النيابة العامة.

ً
«اإلعاقة» :المعاقة ساكنة المخيمات تتلقى  700دينار شهريا
●
الكويت ال
ً
تتخلى أبدا
عن أبنائها

العوضي

جورج عاطف

أكــدت مــديــرة الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإل عـ ـ ــا قـ ـ ــة د .ش ـف ـي ـق ــة ا ل ـع ــو ض ــي
حــرص الهيئة على رعــايــة المواطنين
ً
والمواطنات من فئة ذوي اإلعاقة وفقا
للقانون (" ،)2010/ 8الذي يتضمن الكثير
من المميزات والمستحقات لهذه الفئة
ً
العزيزة على قلوبنا جميعا".
وأوضـ ـح ــت ال ـع ــوض ــي ،ف ــي تـصــريــح
ً
أمس ،ردا على ما تناولته بعض مواقع

الـتــوصــل االجـتـمــاعــي بـشــأن الكويتية
المعاقة التي تسكن المخيمات ،أن هذه
المواطنة لها ملف لدى الهيئة ،وتتلقى
معاش إعاقة يصل إلــى ما يقارب 700
دينار بما في ذلك معاش سائق وخادم،
كاشفة انها التقت المواطنة وزوجها،
وهو من غير محددي الجنسية ،وطلبت
منهما تقديم طلب للحصول على معاش
ســائــق وخـ ــادم ب ـهــدف زيـ ــادة معاشها
الشهري كي يتسنى لها مواجهة أعباء
الحياة.

وأضافت أن زوج المواطنة أكد للهيئة
أنــه "ك ــان يبحث عــن سكن وبالفعل عثر
عـلــى سـكــن جــديــد وسـيـتــم االن ـت ـقــال اليه
قريبا بايجار شهري بحدود  200دينار،
ولــن يستمر السكن في المخيم الــذي تم
ً
ت ـصــويــره بــالـفـيــديــو أخـ ـي ــرا" ،الف ـتــة إلــى
أن فــريــق أص ــدق ــاء الـمـعــاقـيــن تــواص ـلــوا
م ــع ال ـمــواط ـنــة وي ـتــاب ـعــون حــالـتـهــا أوال
ً
ب ــأول ،مــؤكــدة أن الكويت ال تتخلى أبــدا
عن أبنائها ،السيما ذوي االعــاقــة الذين
يتلقون أفضل الرعاية والخدمة والتأهيل.

رفض هذا الدفع فإنه ال معدى
من القضاء برفض الطعن وإلزام
الطاعنة المصروفات.
ومن جانب آخر ،قررت اللجنة
رف ــض ال ـط ـعــن ال ـم ـقــام م ــن أحــد
ال ـم ــواط ـن ـي ــن بـ ـع ــدم دس ـت ــوري ــة
الـ ـغ ــرام ــات ال ـج ــزائ ـي ــة ال ـمــال ـيــة
التي تفرضها المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،إذا لم
ي ـقــم أص ـح ــاب ال ـع ـمــل بـتـجــاوز
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة عــن
المؤسسة.
وقالت لجنة فحص الطعون،
إن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة ( )91م ـ ــن ق ــا ن ــون
التأمينات االجتماعية رقم ()61
لسنة  1976المعدلة بالقانون
ر قـ ـ ــم (  )127ل ـس ـن ــة  ،1992قــد
قــررت جــزاء يوقع على صاحب
العمل في حالة تأخره في سداد
االشتراكات وغيرها من المبالغ
ً
المستحقة عليه وفقا للقانون.
وأوض ـح ــت الـلـجـنــة أن ذلــك
يـتـمـثــل ف ــي أداء مـبـلــغ إضــافــي
ً
ب ـ ــواق ـ ــع  1ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ش ـه ــري ــا
مـ ــن ال ـم ـب ــال ــغ الـ ـت ــي ت ــأخ ــر فــي
سدادها وحتى تاريخ السداد،
كما ألزمته الفقرة األخـيــرة من
ال ـم ــادة ( )92م ــن ذات الـقــانــون

بأداء مبلغ إضافي بواقع ()500
فلس عن كل يوم يتأخر فيه عن
إخ ـط ــار الـمــؤسـســة بــالـبـيــانــات
واإلخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــارات واالس ـ ـت ـ ـمـ ــارات
التي يتطلبها تنفيذ القانون،
فهذه المبالغ اإلضافية -وعلى
مـ ـ ــا أف ـ ـص ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــه ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة
االيضاحية للقانون األخير -هي
بمثابة جزاءات مالية توقع على
صاحب العمل بسبب تقاعسه
ع ــن أداء ال ـت ــزام ــات ــه ال ـم ـح ــددة
ً
قــانــونــا ،بقصد حثه على عدم
ارت ـكــاب مـثــل ه ــذه المخالفات،
ولتحقيق االنتظام على أعمال
التأمينات االجتماعية.
وتابعت «وبالتالي ال تدخل
هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاءات الـ ـم ــالـ ـي ــة فــي
م ـف ـهــوم ال ـف ــوائ ــد ال ــرب ــوي ــة ،وال
ت ـت ـض ـمــن أي م ـخــال ـفــة ألح ـك ــام
ال ـشــري ـعــة االس ــام ـي ــة ف ــي هــذا
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،فـ ـض ــا عـ ــن ع ــدم
تـضـمـنـهــا أي م ـس ــاس بـقــواعــد
العدالة االجتماعية ،أو إخــال
ب ـم ـبــدأ ت ـكــافــؤ ال ـف ــرص وكـفــالــة
األمن للمواطنين ،بما يضحى
معه الدفع بعدم دستوريتهما
ً
مفتقدا لمقومات جديته».

إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،قـ ــالـ ــت وزارة ال ـ ـشـ ــؤون
االجتماعية إ نــه " تــم جمع المعلومات
كافة عن المواطنة ،وسيتم التنسيق مع
الجمعيات الخيرية لمساعدتها على
تحمل أعباء إيجار السكن واالنتقال إلى
سكن يليق بها كمواطنة وبأسرتها"،
الفتة إلــى أن ال ــوزارة تتابع المواطنة،
وسـتـقــدم لها كــل مــا يمكن تقديمه من
خدمات تساهم في تحسين معيشتها
وحمايتها من أي سوء.

جانب من المضبوطات
وأش ــار إل ــى أن الـفــريــق وجــد
كميات مــن "الـكــورتـيــزون" على
هيئة ب ــودرة مصدرها الصين
وه ـ ـ ــي غـ ـي ــر م ـس ـج ـل ــة ب ـ ـ ـ ــوزارة
الصحة ويعتقد أنه يتم خلطها
مــع م ــواد أخ ــرى وبيعها بــدون
معرفة مكوناتها.
ً
وأض ــاف الـبــدر أنــه تــم أيضا
ضـ ـ ـب ـ ــط كـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــات كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة م ــن

العبوات الفارغة والعلب الورقية
الـمـطـبــوعــة فــي مـطــابــع محلية
بالكويت لتتم تعبئتها في مقر
الشركة ،علما بأن المخزن الذي
يتم التخزين وإ ع ــادة التعبئة
ف ـي ــه غ ـي ــر م ــرخ ــص مـ ــن وزارة
الصحة.

٤
محليات
ّ
بيت الزكاة :قدمنا مساعدات بـ  25.5مليون دينار خالل 2019
ةديرجلا
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العتيبي :إنجازاتنا تجسد الوجه الحضاري للكويت في العمل الخيري
 32432أسرة
استفادت من
المساعدات
داخل البالد
العام الماضي

ّ
قدمنا
ً
قروضا حسنة
بـ  4.2ماليين

قال المدير العام لبيت الزكاة،
محمد العتيبي ،إن «إ نـجــازا تـنــا
تجسد الــوجــه الحضاري للبيت
كمؤسسة حكومية متميزة في
ال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري واالن ـ ـسـ ــانـ ــي»،
مؤكدا «استثمار الدعم الحكومي
فــي إنـجــاز الـمـشــاريــع اإلنشائية
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ خـ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـي ــة وف ــق
خطة استراتيجية تبني معيار
التخطيط االستراتيجي كعملية
منهجية لتحويل الرؤى إلى واقع
حقيقي من أجل تحقيق األهداف
والطموحات المستقبلية».
وأش ــار العتيبي ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس ،إلـ ــى أن الـبـيــت
يعمل على تأهيل الكوادر البشرية
ف ـن ـيــا وإداريـ ـ ـ ـ ــا م ــن خ ـ ــال إدارة
المشاريع والعقود والمشاركة في
الدورات التدريبية وورش العمل
ال ـت ــي ت ـص ـقــل ال ـخ ـب ــرات وتـنـمــي
المهارات ،مردفا أننا «نعمل على
تعزيز الثقة والوالء وروح الفريق
الواحد والعمل الجماعي المنتج،
وفقا لمفهوم التكامل في العمل
المؤسسي».
واس ـت ـطــرد :كـمــا أنـنــا ال نغفل
الـ ـج ــوان ــب ال ـن ـف ـس ـيــة ل ـل ـمــوظــف،
ونعمل على التحسين المستمر
م ــن خ ــال ال ـح ــواف ــز وال ـم ـكــافــآت
ال ـم ــادي ــة وال ـع ـي ـن ـيــة ،مـضـيـفــا أن
الـتـحـسـيــن الـمـسـتـمــر لـلـخــدمــات
المقدمة بما يحقق رضا العمالء
داخ ــل الـمــؤسـســة وخــارجـهــا هو
الهدف.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ب ـ ّـي ــن الـعـتـيـبــي أن
«أفرعنا تغطي جميع المحافظات،
ح ـيــث لــدي ـنــا  31م ــرك ــزا إي ــرادي ــا
تستقبل الجمهور ،و 4فروع هي

فرع محافظتي العاصمة وحولي،
وفرع محافظتي األحمدي ومبارك
الكبير ،وفــرع محافظة الجهراء،
وف ــرع محافظة الـفــروانـيــة ،وهي
تستقبل طالبي المساعدة على
حسب اإلقامة المدونة بالبطاقة
المدنية».
و ك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف أن ع ـ ـ ـ ـ ـ ــدد األ سـ ـ ـ ـ ــر
ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدة م ـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات
االجتماعية داخــل الكويت لعام
 2019بـلــغ  32432أ س ــرة بقيمة
 25.558.620دينارا.

القرض الحسن
وف ــي م ـجــال ال ـق ــرض الـحـســن،
لفت إلى أن البيت ّقدم 4.258.150
دي ـن ــارا لـ ـ  1525أس ــرة اسـتـفــادت
م ــن ه ــذه ال ـق ــروض ف ــي تصريف
أمــورهــا ،ســواء ترميم أو تجهيز
أو تصريف ألمور حياتية وقفت
المادة عائقا في سبيل تحقيقها.
وتــابــع :كما ينفذ بيت الــزكــاة
أيضا أعمال الخير والبر العامة
على
ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا ال ـح ـف ــاظ ّ
كــرامــة متلقي المساعدة ،وتوفر
لهم أسباب الحياة الكريمة ،حيث
يــوزع تبرعات عينية وتموينية
عـلــى األس ــر الـتــي يــرعــاهــا بشكل
دائم وعددها  6000أسرة ،ويوفر
ألوالده ـ ـ ـ ــا مـ ــن ط ـ ــاب ال ـ ـمـ ــدارس
الحقيبة ا لـمــدر سـيــة ،وكسوتين
في العام.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـع ـت ـي ـب ــي أن بـيــت
ال ـ ــزك ـ ــاة سـ ــاهـ ــم فـ ــي الـ ـصـ ـن ــدوق
الخيري للرعاية الصحية ا لــذي
يـقـ ّـدم خــدمــات الـضـمــان الصحي
ألسـ ــر غ ـيــر مـ ـح ــددي الـجـنـسـيــة،
حيث ينسق البيت باستمرار مع

وزارة الصحة والجهاز المركزي
ل ـشــؤون المقيمين ب ـصــورة غير
قانونية إلصدار الضمان الصحي
ل ـت ـلــك األس ـ ـ ــر ،ح ـت ــى ت ـت ـم ـكــن مــن
اس ـت ـي ـف ــاء م ـت ـط ـل ـبــات وج ــوده ــا
بصورة قانونية ،والحصول على
الرعاية الصحية الالزمة من خالل
الجهات المسؤولة بالدولة.
ولفت إلى مساعدة الكثير من
األسـ ــر ال ـتــي ال تـسـتـطـيــع تـحـ ّـمــل
تكاليف العالج أو إجــراء العديد
من العمليات الجراحية ،أو سداد
رسـ ــوم الـتــأمـيــن ال ـص ـحــي ،حيث
بلغت قيمة المساعدات المقدمة
من البيت  50.000دينار.

التبرعات العينية
وبشأن التبرعات العينية التي
تـشـمــل ك ـس ــوة الـيـتـيــم وم ـصــرف
اإلطعام وزكاة الفطر العينية ،لفت
العتيبي إل ــى الـبـيــت ق ـ ّـدم مبلغا
ّ
وقدره  2.421.272دينارا ،كما وزع
البيت حقيبة الطالب المدرسية
عـلــى  12600طــالــب وطــال ـبــة من
أب ـ ـنـ ــاء األسـ ـ ـ ــر ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدة مــن
م ـس ــاع ــدات ب ـيــت ال ــزك ــاة بتكلفة
بلغت  76.809.150دينارا.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ّـعـ ـ ـي ـ ــد األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة
الرمضانية ،نفذ البيت مشروع
والئ ـ ـ ـ ـ ــم اإلفـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــار ،ح ـ ـيـ ــث أقـ ـي ــم
المشروع في  56مسجدا وموقعا
ّقدم خاللها  338.579وجبة إفطار
عـلــى الـصــائـمـيــن ،وبـلـغــت تكلفة
المشروع  390.058.839دينارا.
وأضاف أن تكلفة المساعدات
المقدمة للحاالت من زكاة الفطر
بلغت  30.835دينارا ،مردفا :كما
ّ
ن ــف ــذ ال ـب ـيــت مـ ـش ــروع األض ــاح ــي

محمد العتيبي

الستقبال اللحوم من المواطنين
والـمـقـيـمـيــن م ــن خ ــال  5مــراكــز،
الفتا إلى مساهمة البيت بـ 1731
أضحية بتكلفة بلغت 113.765
دينارا ،كما وزع لحوم األضاحي
على  3500أسرة من المستفيدين
من مساعداته.
ّ
و أ ر د ف أ ن ا ل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــت و ز ع
 2.677.543ع ـبــوة م ــاء وعـصـيــر
ف ــي الـ ـم ــواق ــع الـ ـت ــي ي ـك ـثــر فـيـهــا
ّ
تجمع العمال أو التي يراجعها
ال ـم ــواط ـن ــون ،وق ــد بـلـغــت تكلفة
المشروع  96.425.800دينار.
واسـتـطــرد :وق ـ ّـدم بـيــت الــزكــاة
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات ف ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق
المشتركة بالتعاون مع  8جهات

إجمالي المساعدات
نوع المساعدة
المساعدات الشهرية
المساعدات المقطوعة
اإلجمالي

استحداث خدمات جديدة للتسهيل على المراجعين
أكد العتيبي أن بيت الزكاة استحدث خدمات
ج ــدي ــدة لـلـتـسـهـيــل ع ـلــى ال ـمــراج ـع ـيــن وطــالـبــي
المساعدات ،منها :استحداث التقديم عن طريق
الموقع اإللكتروني لبيت الــزكــاة ،وكذلك إمكان
االس ـت ـف ـســار ع ــن ال ـط ـلــب ،وإض ــاف ــة الـمـسـتـنــدات
الناقصة ،وتوفير خدمة التقديم للحاالت الدائمة

عن طريق الموقع اإللكتروني (أون الين) للتسهيل
على المراجعين ،وخــدمــة الــواتـســاب الستقبال
المستندات الناقصة في جميع المحافظات
وأضاف أنه تم توفير أجهزة االستفسار الذاتي
ب ـصــاالت االسـتـقـبــال بجميع ال ـفــروع إلمكانية
االستفسار عن طريق المراجعين آليا ،وتوفير

ّ
خيرية محلية تنفذ ا لـعــد يــد من
المشاريع التنموية التي تساهم
في تحسين ظروف األسر األولى
بالرعاية بمبلغ وقدره 1.252.000
مليون دينار.
وقـ ـ ــال إن ب ـي ــت الـ ــزكـ ــاة ت ـب ـ ّـرع
بمبلغ  300الــف دينار لمصلحة
حملة «األقربون أولى بالمعروف»
ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا جـمـعـيــة الـتـكــافــل
ل ــرع ــاي ــة ال ـس ـج ـن ــاء خ ـ ــال شـهــر
رم ـض ــان ال ـم ـبــارك وال ـت ــي تـهــدف
إلــى اإلفــراج عن  700شخص من
الكويتيين.
الغارمين
ّ
ّ
وبين أن البيت نفذ على مدار
الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن بــالـتـعــاون

عدد األسر
2516
29916
32432

المبلغ
5052130
20506490
25558620

مـ ــع األم ـ ــان ـ ــة الـ ـع ــام ــة لـ ــأوقـ ــاف
وإدارة تنفيذ األحـكــام فــي وزارة
ال ـ ـع ـ ــدل ح ـم ـل ـت ـي ــن م ـشــاب ـه ـت ـيــن
ه ـمــا «خ ـل ـهــم ي ـ ّ
ـرم ـض ــون وي ــان ــا»،
و«حـمـلــة األمـ ــل» ،اللتين أسفرتا
عــن تـســديــد الـمــديــونـيــات ،ورفــع
الضبط واإلحـضــار عــن أكثر من
 6300م ــواط ــن م ــن الـمـطـلــوبـيــن
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـب ـ ــوس ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ذمـ ـ ــة
قـضــايــا مــالـيــة مـمــن ل ــم تـتـجــاوز
م ــد ي ــو نـ ـي ــا تـ ـه ــم  3آالف د ي ـ ـنـ ــار،
وبلغ قيمة ما تم تسديده خالل
ال ـح ـم ـل ـت ـيــن أك ـث ــر م ــن  6مــايـيــن
و 400ألف دينار.

المساعدات الخارجية
وع ــن ال ـم ـســاعــدات الـخــارجـيــة
خالل عام  ،2019لفت إلى أن عدد
المشاريع اإلنشائية التي نفذها
بيت الزكاة في الخارج خالل عام
ً
 2019بلغ  296مشروعا بتكلفة
بلغت  7.077.416دينارا ،مؤكدا أن

البيت يخصص جزءا من نشاطه
لخدمة المسلمين خارج الكويت
بناء على طلب المتبرعين لدعم
ال ـم ـشــاريــع ال ـخ ـيــريــة الـخــارجـيــة
المختلفة ،وعلى رأسها مشروعا
طالب العلم وكافل اليتيم ،حيث
يـتـسـمــان بــالـشـمــولـيــة واالت ـســاع
ويـنـتـشــران فــي ال ـعــديــد مــن دول
العالم اإلسالمي.
وأوض ــح العتيبي أن مشروع
كــافــل الـيـتـيــم امـتــد إل ــى  41دولــة
لكفالة  31128يتيما حول العالم،
بتكلفة بلغت  2.902.547دينارا،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا امـ ـ ـت ـ ــد م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ط ــال ــب
العلم إلــى  13دولــة لكفالة 2246
ً
طــال ـبــا بـتـكـلـفــة بـلـغــت 688.655
ّ
دي ـ ـنـ ــارا ،مـ ــردفـ ــا :ك ـم ــا ق ـ ــدم بـيــت
الزكاة المساعدة لعدد من الدول
والشعوب المسلمة التي ّ
تعرضت
لكوارث بيئية مختلفة بالتعاون
مــع  129هـيـئــة خــارجـيــة بتكلفة
بلغت  4.743.390دينارا.

الكويت منارة األعمال اإلنسانية

مكاتب لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة
بجميع ف ــروع اإلدارة ،ولـهــم األول ـيــة فــي تقديم
ال ـخــدمــات ،مـضـيـفــا :وج ــار التنسيق المستمر
مع الوزارات والهيئات من خالل توفير عمليات
الربط اآللي مع الجهات صاحبة العالقة لتقديم
خدمة متميزة والتسهيل على المراجعين.

ّ
وج ــه العتيبي ش ـكــره وامـتـنــانــه
إل ـ ــى س ـم ــو األمـ ـي ــر ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو رئيس مجلس
الــوزراء الشيخ صباح الخالد ،على
دعمهم الــدائــم ألعـمــال بيت الــزكــاة،
وح ــرص ـه ــم ع ـلــى أن ت ـظــل ال ـكــويــت

منارة األعمال الخيرية واإلنسانية،
ومركزا للعمل اإلنساني.
كما ّ
توجه بالشكر إلــى أصحاب
األي ـ ــادي الـبـيـضــاء م ــن المتبرعين
والمحسنين الكرام إليمانهم برسالة
ب ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة ودوره فـ ــي تـحـقـيــق
األ م ــن المجتمعي ،والتخفيف عن

الفقراء والمرضى وسائر أصحاب
الـحــاجــات ،شــاكــرا فــي الــوقــت نفسه
الـجـهــات الـمـتـعــاونــة مــع الـبـيــت في
تحقيق خططه وبرامجه الخيرية.

وافد يعمل بـ«الدفاع» تخصص في تزوير وثائق التأمين

بحث توفير كاشفات الدخان بالجمعيات

يحرص في كل مــرة على تغيير
رقم هاتفه النقال.
وجــرى تتبع الــوافــد وضبطه
متلبسا وبحوزته عدد كبير من
نماذج التأمين المزورة ،وأختام
خاصة بشركات التأمين مزورة
أي ـضــا ،ودفــاتــر فــواتـيــر بأسماء
ش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ومـ ـك ــات ــب
الوساطة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر إل ـ ـ ـ ــى أن
المتهم اعـتــرف بــارتـكــاب جرائم
ت ــزوي ــر لــوثــائــق ال ـتــأم ـيــن ،وان ــه
كان يستخدم طابعة خاصة في
مقر عمله بوزارة الدفاع لطباعة
ال ـم ـع ــام ــات ال ـ ـمـ ــزورة ،ومـ ــن ثم
تــوص ـي ـل ـهــا إل ـ ــى ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
تأمين مركباتهم بأسعار زهيدة،
الفتا إلى أن رجال المكتب الفني
ً
تـحـفـظــوا عـلــى الـمـتـهــم ،تمهيدا
إلحالته إلى جهات االختصاص.

للمساهمين في الجمعيات التعاونية ،والعمل على
ً
ً
دعمها ماليا ،لتقديمها للجمهور مجانا أو بسعر
ً
رمــزي ،عمال بالمسؤولية االجتماعية للجمعيات
التعاونية.
كما تناول التباحث حول عمل بروتوكول تعاون
بين اإلدارة العامة لالطفاء ،واتـحــاد التعاونيات،
لتسهيل مشروع توفير وسائل الحماية المدنية.

تـمـكــن رجـ ــال الـمـكـتــب الـفـنــي
ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــرور مــن
إلقاء القبض على وافــد مصري
الـجـنـسـيــة ،يـعـمــل مـحــاسـبــا في
وزارة ال ـ ــدف ـ ــاع ،ب ـت ـه ـمــة ت ــزوي ــر
و ثــا ئــق التأمين على المركبات
وب ـي ـع ـه ــا ع ـ ــن طـ ــريـ ــق إع ــان ـه ــا

م ـ ــن خ ـ ـ ــال وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،والصحف اإلعالنية،
بــأس ـعــار أرخـ ــص م ــن ال ـم ـحــددة
م ــن ش ــرك ــات ال ـتــأم ـيــن ،ومـكــاتــب
الوساطة.
وف ــي الـتـفــاصـيــل الـتــي رواه ــا
م ـصــدر أم ـنــي ل ــ«ال ـجــريــدة» ،فــإن

م ـك ـتــب وك ـي ــل وزارة الــداخ ـل ـيــة
المساعد لشؤون الـمــرور اللواء
ج ـم ــال ال ـص ــاي ــغ ،ت ـل ـقــى ال ـعــديــد
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى م ـ ـ ــن شـ ــركـ ــات
التأمين ،ومكاتب الوساطة تفيد
ً
بــاك ـت ـشــاف ـهــم ع ـ ـ ــددا م ــن وث ــائ ــق
التأمين ال ـمــزورة ،بعد مراجعة

عــدد من المواطنين والمقيمين
ل ـش ــرك ــات ال ـت ــأم ـي ــن ،لـلـمـطــالـبــة
بمستحقاتهم مــن التعويضات
الناتجة عن حوادث المرور.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن ال ـل ــواء
ال ـص ــاي ــغ ك ـل ــف ال ـم ـك ـتــب الـف ـنــي
بمتابعة تلك الشكاوى ،وتحديد
م ــن ي ـقــف خـلـفـهــا ،الف ـتــا إل ــى أن
ضباط المكتب الفني تحصلوا
ع ـلــى عـ ــدد م ــن وث ــائ ــق الـتــأمـيــن
الـمــزورة ،واستدعوا األشخاص
المؤمن لهم ،واستعلموا منهم
عن كيفية حصولهم عليها.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـعـ ـظ ــم
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن ت ـح ـص ـلــوا
ع ـلــى ال ــوث ــائ ــق الـ ـم ــزورة أفـ ــادوا
بأنهم حصلوا عليها عبر أحد
اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ،الـ ـ ـ ــذي حـ ـ ــدد قـيـمــة
ً
الــوث ـي ـقــة ب ـ ـ  12دي ـ ـنـ ــارا ،وتـتـبــع
رجال األمن بالمكتب الفني تلك
اإلعالنات وتوصلوا إلى أن وافدا
م ـصــريــا ه ــو م ــن ن ـش ــره ــا ،وان ــه

اسـتـقـبــل الـمــديــر ال ـعــام لـ ــادارة الـعــامــة لالطفاء
الفريق خالد المكراد ،بمكتبه ،أمس ،رئيس اتحاد
الجمعيات الـتـعــاونـيــة مشعل الـسـيــار ،وع ــددا من
أعضاء االتحاد ،بحضور نائب المدير العام لقطاع
الوقاية اللواء خالد فهد.
وتـطــرق االجـتـمــاع إلــى مناقشة إمكانية توفير
ك ــاشـ ـف ــات ال ـ ــدخ ـ ــان ال ـم ـع ـت ـم ــدة مـ ــن قـ ـب ــل اإلدارة

ةديرجلا
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كورونا الجديد

٥

محليات

يهدد العالم

ً
الخالد :األمير مهتم ويتابع يوميا ملف «كورونا»

في بيان أصدره مجلس األمة عن االجتماع النيابي  -الحكومي المخصص لمناقشة إجراءات التعامل مع الفيروس
فهد التركي

ال صحة
ألي تكتم
على األرقام
واإلحصائيات...
ونتبع أقصـى
درجات
الشفافية
والعلنية في
المعلومات
وزير الصحة

نواب طالبوا بحسم
الموقف التعليمي
المتعلق بالعام
الدراسي بحسب
المراحل التعليمية
المختلفة

أص ــدر مجلس األم ــة بيانا عن
االج ـت ـم ــاع الـنـيــابــي  -الـحـكــومــي،
الــذي عقد في مكتب مجلس األمة
أم ــس األول ،لمناقشة اإلجـ ــراءات
واالستعدادات الحكومية للتعامل
مع مخاطر انتشار فيروس كورونا.
وقـ ـ ـ ــال ال ـم ـج ـل ــس ،فـ ــي ب ـي ــان ــه،
إن االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــد برئاسة
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
وبحضور رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،وعدد
من ال ــوزراء ،و 28نائبا ،بحث آخر
تـ ـ ـط ـ ــورات الـ ـح ــال ــة ال ـص ـح ـي ــة فــي
البالد ،واالستعدادات واإلجراءات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ل ـم ــواج ـه ــة ف ـي ــروس
كورونا.
وكشف البيان عن تأكيد رئيس
مجلس األمة ،في كلمة استهل بها
االج ـت ـم ــاع ،أهـمـيــة ال ـت ـع ــاون بين
السلطات وكل مؤسسات المجتمع
المدني واألف ــراد في التعاطي مع
تــداعـيــات وآث ــار ومخاطر انتشار
فيروس كورونا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن سـ ـ ـم ـ ــو رئـ ـي ــس
مجلس الـ ــوزراء ووزراء الداخلية
والـخــارجـيــة والـصـحــة والـتـجــارة
والتربية واإلعالم استعرضوا ،في
بـيــان حكومي ،إجـ ــراءات الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـخـتـلـفــة الـســابـقــة،
واستعداداتها المستقبلية للتعامل
مع مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وبـيــن أن سمو رئـيــس مجلس
الوزراء أكد اهتمام ومتابعة سمو
أم ـي ــر الـ ـب ــاد ب ـش ـكــل ي ــوم ــي لـهــذا
الملف المتسارع ،وحــرص سموه
على سالمة المواطنين والمقيمين،
وتـكـلـيــف س ـمــوه للحكومة بعدم
ادخ ـ ـ ـ ـ ــار جـ ـه ــد أو م ـ ـ ــال تـحـقـيـقــا
للمصلحة الـعــامــة ،وحفاظا على
الصحة والسالمة العامتين.

عرض مفصل
ولفت البيان إلى أن وزير الصحة
د .ب ــاس ــل الـ ـصـ ـب ــاح ق ـ ــدم عــرضــا
مـفـصــا ب ـيــن ف ـيــه أن اإلجـ ـ ـ ــراءات
ال ــوق ــائـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة بـمـخـتـلــف
أش ـك ــال ـه ــا تـ ـج ــري ب ــال ـت ــزام ــن مــع
توجيهات منظمة الصحة العالمية
ووزراء ال ـص ـحــة الـ ـع ــرب ووزراء
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون ل ـ ــدول الخليج
العربية ،بل وسابقة لها ومضيفة
عليها في أغلب األحيان.
وأشار إلى أن الصباح أكد عدم
ص ـحــة وجـ ـ ــود ت ـك ـتــم ف ــي األرقـ ـ ــام
واإلح ـص ــائ ـي ــات ،م ـش ــددا عـلــى أن
الـ ـك ــوي ــت ت ـت ـبــع أق ـص ـ ــى درج ـ ــات
الشفافية والعلنية في المعلومات،
س ــواء كــانــت إيـجــابـيــة أو سلبية،
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ذلـ ـ ـ ــك م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
العالمية.
وأضاف أن وزير الصحة أوضح
أن ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا وت ـعــري ـفــه

وتــوص ـي ـفــه تـغـيــر أك ـث ــر م ــن م ــرة،
والحكومات المختلفة تتفاوت في
مدى دقة إفصاحها عن المعلومات
الصحية لمواطنيها والمقيمين
لديها ،مــؤكــدا أن الكويت ملتزمة
بالتحديث اليومي العلني والدقيق.
وذ كـ ـ ـ ـ ــر أن وزراء ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
وال ـخــارج ـيــة وال ـت ـج ــارة واالعـ ــام
والتربية استعرضوا اإلج ــراءات
التي تمت والتي ستتم مستقبال،
إضافة إلــى الحرص على تسهيل
أم ـ ــور ال ـط ـل ـبــة ب ــال ـخ ــارج والـنـظــر
باحتياجاتهم وال ـحــرص عليها،
مـ ــؤكـ ــديـ ــن أن ت ـ ـلـ ــك اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ت ــأت ــي اس ـت ـجــابــة لـ ـل ــرأي الـمـهـنــي
وال ـط ـب ــي وال ـت ـق ـنــي لـلـمـســؤولـيــن
فــي وزارة الـصـحــة دون االلـتـفــات
إل ــى ال ـم ـجــامــات والـحـســاسـيــات
الدبلوماسية والسياسية ،فالرأي
ال ـط ـب ــي ال ـم ـه ـنــي مـ ـق ــدم ع ـل ــى كل
االعتبارات األخرى.

الشفافية والعلنية
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ق ـ ــال ال ـب ـيــان
إن ال ـ ـنـ ــواب ش ـ ـ ــددوا ع ـلــى أهـمـيــة
االستمرار في الشفافية والعلنية
فهي خير وسيلة لمحاربة األخبار
المضللة واإلشاعات،
كـمــا طــال ـبــوا ب ـض ــرورة دراس ــة
اآلث ـ ـ ــار االق ـت ـص ــادي ــة ألزمـ ـ ــة وب ــاء
كورونا على المالية العامة للدولة،

اجتماع السلطتين في مكتب المجلس أمس األول
في ظل انخفاض الطلب العالمي
عـلــى الـنـفــط وان ـخ ـفــاض أس ـعــاره
وانـخـفــاض مــؤشــرات البورصات
العالمية ،وكل ما يترتب عليه من
آثار سلبية.
وق ــال إن ال ـن ــواب أكـ ــدوا أهمية
حسم الموقف التعليمي المتعلق
بالعام الــدراســي بحسب المراحل
التعليمية المختلفة ،داعـيــن إلى
م ـ ــراع ـ ــاة ص ـع ــوب ــة ت ـج ـه ـيــز آالف
الـ ـم ــدارس الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة
بالشكل المالئم صحيا ،ووجوب
االستعانة بالتعليم اإللكتروني
والتلفزيوني وغيرها من وسائل.

وبين أن بعض النواب تقدموا
بــاقـتــراحــات تفصيلية ،س ــواء ما
ي ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـت ــواص ــل ال ـح ـكــومــي
اإلعالمي لبيان الحقائق ومحاربة
اإلشاعات أو ما يتعلق برفع الروح
ال ـم ـع ـنــويــة أو ت ـط ــوي ــر مـنـظــومــة
الـفـحــص والـحـجــر الصحيين أو
تشجيع المنتجات والـمــزروعــات
المحلية أو غير ذلك.

استفسارات ومالحظات
وأضاف البيان أن النواب تقدموا
فـ ــي م ــداخ ــات ـه ــم ب ــاس ـت ـف ـس ــارات
وم ــاح ـظ ــات م ـبــاشــرة وم ـح ــددة،

«التعليمية» :حسم الفصل الدراسي الثاني األربعاء المقبل
الرويعي :الرؤى حول التقويم الدراسي الحالي مرهونة بعدة عوامل أهمها مصلحة الطلبة
•
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عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد
البرلمانية اجتماعا ،امس ،بحضور وزير التربية
وزير التعليم العالي د .سعود الحربي ،ناقشت
خالله عــددا من االقتراحات المختلفة المتعلقة
بالعام الدراسي في ضوء تطورات أزمة كورونا.
وقال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي إن
ال ــرؤى حــول التقويم الــدراســي الحالي مرهونة
بعدة عوامل اهمها مصلحة الطلبة بعد اإليقاف
ال ـج ـب ــري لـ ـل ــدراس ــة ،ن ـت ـي ـجــة ت ـ ـطـ ــورات ال ــوض ــع

الـصـحــي ،وه ــذا مــا تــم نـقــاشــه مــع وزي ــر التربية
والفريق المصاحب له.
وأضــاف الرويعي :تم االتفاق مع الوزير على
أن تلتقي اللجنة التعليمية مع الفريق الــوزاري
يوم االربعاء المقبل لحسم كل ما يتعلق بالتقويم
الدراسي الحالي وتداعياته.
وتابع :سيتم خالل االجتماع حسم موضوع
إل ـغ ــاء اخ ـت ـب ــارات ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي ال ـثــانــي مع
ال ــوزارة ،في ظل تـطــورات "كــورونــا" ،بعد صدور
قرار تمديد العطلة الدراسية أسبوعين.

«التعليمية» في اجتماعها أمس

سواء ما يتعلق بإجراءات الطيران
ال ـمــدنــي ومـجـلــس الـ ـ ــوزراء تـجــاه
القادمين من بعض الدول والوقائع
الصحية الحقيقية في تلك الدول أو
ما يتعلق بعدم وجود جهاز إلدارة
الكوارث والخلل المزمن للتركيبة
السكانية من جانب ،والدخل العام
للدولة من جانب آخــر ،وغير ذلك
من جوانب تشغل بال المواطنين
وممثليهم بكل صراحة ووضوح.
وأفاد بأن الحكومة وعدت بأخذ
الـمــاحـظــات واالق ـت ــراح ــات بعين
االعـتـبــار واالهـتـمــام ،كما تعهدت
ب ــاس ـت ـم ــرار إح ــاط ــة ال ـمــواط ـن ـيــن

وممثليهم المنتخبين بحقائق
الوضع الصحي واألوضاع العامة.
ولفت إلى أن الحاضرين اتفقوا
على تكليف النائبين محمد الدالل
ورياض العدساني بالتنسيق مع
رئـيــس المجلس لمتابعة إنجاز
اللجان المختصة تقاريرها بشأن
اقتراحات ومشاريع القوانين ذات
صفة االستعجال المرتبطة بجهود
مكافحة وباء كورونا وعرضها على
الجلسة المقبلة.

المطيري :بدالت خطر وعدوى
للموجودين بالخطوط األمامية
تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح برغبة يقضي بصرف بدالت الخطر
والـعــدوى والتلوث والضوضاء لجميع الموظفين اإلداريـيــن العاملين
بالمراكز الصحية والمستشفيات العامة ،أسوة بزمالئهم األطباء والفنيين
والممرضين والعاملين بالمختبرات ،من خالل صرف بدل العدوى ،لرفع
الضرر الواقع على اإلداريين في وزارة الصحة بسبب عدم صرف هذه
ً
البدالت ،على الرغم من استحقاقهم لها ،نظرا لطبيعة األعمال المكلفين بها.
وقال المطيري ،في مقترحه :يواجه العاملون اإلداريون بالقطاع الصحي
في المستشفيات والمراكز الصحية الموجودون في الخطوط األمامية،
الخطر األكبر ،لتعرضهم لإلصابة بفيروس كورونا ،من حيث تعاملهم
المباشر مع المرضى المصابين أو المشتبه بهم عند استقبالهم في
مقار أعمالهم ،مما يعرضهم لخطر انتقال الفيروس أو غيره من األمراض
ً
المعدية .وتابع :وتطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( )13لسنة 2012
بشأن منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين
في بعض الجهات الحكومية ،أقترح ان يصرف لهذه الفئة بدل عدوى.

شكوك نيابية في أرقام الحكومة عن أعداد المصابين
• العازمي :على السلطة التنفيذية إعالن العدد بشفافية • الدالل :معلومات متداولة بعدم صحة األرقام
•
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دعــا النائب محمد ال ــدالل الحكومة إلــى حسم الجدل
الدائر حول أعداد المصابين بفيروس كورونا ،والتعامل
بشفافية مع القضية ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار.
وقال الدالل ،في تصريح أمس" :هناك معلومات متداولة
أن العدد المعلن غير صحيح ،وأن هناك حاالت لكويتيين
مصابين يعرفهم الشعب لم يتم اإلعالن عنهم من وزارة
الصحة".
وأوضح أنه وفقا لتصريحات المسؤولين ،أمس ،فإن
هناك أكثر من  ٥١٠٠دخلوا من مصر فقط منهم كويتيون
ً
ومصريون مصابون ،متسائال :لماذا ال يتم التصريح
عن هــذا الموضوع؟ ولماذا هــذا السكوت؟ ومــا األسباب
السياسية؟ ولماذا ال توجد شفافية واضحة ،خاصة أن
هذا االمر يتعلق بصحة المواطنين والمقيمين؟
وأضاف" :هناك كويتيون أصيبوا بسبب وجودهم
في مصر ،وأسماؤهم منتشرة ولــم يعلن عنها من
وزارة الصحة ،معتبرا ذلــك مــأســاة تضيع الجهود
المتميزة للكويت".
وأعـ ــرب الـ ــدالل ،فــي ه ــذا ال ـصــدد ،عــن شـكــره لرئيسي
السلطتين والوزراء والنواب الذين اجتمعوا ،أمس األول،
لمدة  5ساعات لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها.
وأكد أنه رغم أهمية االجتماع إال أن هناك أسئلة لم
نجد إجابة عنها من الحكومة حول صحة العدد المعلن
عنه ،وهل هناك فعال اكثر من  ٨٠مصابا بالفيروس في
مستشفي جابر ،ال مشتبها بهم فقط؟
وبين أن مــن بين تلك األسئلة المطروحة "هــل هناك
كويتيون مصابون بكورونا قادمون من مصر؟ وهل هناك

مصريون مصابون لم يتم اإلعالن عنهم؟ وهل هناك اسباب
وتدخالت سياسية في هذا الموضوع تحديدا؟".
من جهته ،طالب النائب حمدان العازمي الحكومة
بـعــدد مــن اإلجـ ــراءات االح ـتــرازيــة اإلضــافـيــة ،واإلع ــان
بشفافية عن عدد الحاالت المصابة بفيروس كورونا.
وقال العازمي ،في تصريح أمس" :على رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الخروج في مؤتمر
صحافي يوضح من خالله للشعب الكويتي بكل شفافية
عدد الحاالت المصابة بفيروس كورونا والقرارات التي
ستتخذ بهذا الشأن".
وطالب العازمي وزير التربية وزير التعليم العالي
د .سعود الحربي باتخاذ قــرار حاسم بأن يعلن وقف
الدراسة إلى إشعار آخر ،وأن يتم دمج المراحل الدراسية
واحتساب نتائج الفصل الدراسي األول.
ورأى أن ما يتردد عن اكتشاف حاالت مصابة بمرض
ال ـك ــورون ــا م ــن بـيــن  ٧٥٠٠واف ــد ق ــدم ــوا م ــن مـصــر بعد
السماح بدخول  ٢١طائرة يتطلب اتخاذ قــرار حاسم
بوقف حركة الطيران بمطار الكويت إال لألمور التجارية
لمدة أسبوعين على األقل وتقييم الوضع.
ودعا إلى تعطيل جزئي للوزارات والهيئات الحكومية
التي شهدت تراجعا فــي إقـبــال المراجعين فــي اآلونــة
األخيرة ومنح بعض الموظفين إجازات مشروطة بعدم
السفر خارج البالد.
مــن جهته ،وجــه الـنــائــب خــالــد العتيبي رســالــة الى
رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قال
فيها :نقدر الحالة االستثنائية ،التي تمر بها البالد،
ونتعاون في هذه الفترة الحرجة لدعمكم في حفظ األمن
الصحي المطلوب ،لكن هذا ال يعني قبول تراخيكم ،الذي

الحويلة :تضافر الجهود لمواجهة المرض
أكد النائب د .محمد الحويلة ان الكويت تمر بظروف
ً
جميعا
استثنائية في مواجهة "كورونا" تتطلب منا
تضافر الجهود والتقيد بكل التعليمات الصادرة من
الجهات الرسمية لمواجهة هذا الوباء حماية النفسنا
وحماية للمجتمع ،ونثمن الجهود التي تقوم بها
الجهات المعنية كــوزارة الصحة والداخلية والدفاع
والخارجية والـتـجــارة واالع ــام واالتربية والبلدية
لحماية المواطنين ومنع تفشي هذا الوباء في الكويت
والعمل على احتوائه وتنفيذ توصيات منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــانـتـشــار ف ـي ــروس كــورونــا
المستجد كوفيد  ،19ونطالب بالمزيد من اإلجراءات

االح ـتــرازيــة حماية للمواطنين .وثـمــن الحويلة في
تصريح صحفي تعامل وزارة الصحة بكل شفافية
فيما يتعلق بعدد اإلصــابــات وطــرق التعامل معها،
وفحص المخالطين ،وتوفير المستلزمات الطبية
والوقائية بجانب الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية
لتنفيذ الـتــوصـيــات العلمية وال ـش ــروط والمعايير
المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا
الوباء ،وكذلك اإلجراءات التي اتخذت لسالمة الطلبة
الــدارسـيــن بــالـخــارج والمواطنين بــالـخــارج وتوفير
الرحالت لعودتهم الى البالد ووقف رحالت الطيران
مع البلدان التي ظهر بها فيروس كورونا.

من الممكن أن يتسبب بكارثة على حساب الشعب ،مؤكدا
ً
ان األمر يحتاج إلى حزم ،خصوصا مع الوافدين الذين
ابتلينا بدخولهم بدون فحص.
ب ــدوره ،أكــد الـنــائــب خليل الـصــالــح أنــه ال بــديــل عن
انـهــاء الـعــام الــدراســي للمراحل الــدراسـيــة حتى العام
الحادي عشر ،ألنه من غير الممكن في ظل الواقع الحالي
حماية الطلبة من تسرب الفيروس في مدارسنا ،مشيرا
الى ان الكوادر الطبية منصرفة بكل طاقتها الى رعاية
المصابين والمحجورين وفحص المشتبه بإصابتهم.
بــدروه ،أكد النائب أسامة الشاهين أنه يجب بحث
البدء في تخفيف ازدحام الدوامات الرسمية ،سواء عبر
نــوبــات أو دوام مسائي اخـتـيــاري ،كما يجب تسهيل
ً
اإلج ــازات ،خاصة لمن يرعى أطفاال معطلين؛ كل ذلك
لتقليل التنقل والتجمع غير الضروري.
من جانبه ،دعا النائب شعيب المويزري وزارة الدفاع
إلــى ســرعــة إج ــاء أبنائنا الـضـبــاط والطلبة الضباط
واألفراد الموجودين في إيطاليا بواسطة طائرات النقل
العسكرية الكويتية بعد تفشى فيروس الكورونا وإعالن
الحجر الصحي فــي معظم مناطقها ،وتــرتـيــب إجــاء
منتسبى "الدفاع" في الدول االخرى الموبوءة.
م ــن ج ـهــة اخـ ـ ــرى ،ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب ف ـي ـصــل ال ـك ـنــدري
الحكومة بتعطيل الــدوائــر الحكومية لمدة اسبوعين
باستثناء القطاعات الحيوية في البلد لتفادي انتشار
الفيروس بين الموظفين.
وطــالــب بتعليق الــدراســة حتى إشـعــار اخــر وتعليق
الرحالت عن جميع البلدان الموبوءة ومنع دخول القادمين
عبر الترانزيت من هذه الدول ً
حرصا على سالمة الجميع.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،اعـ ـتـ ـب ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـل ــي ال ــدقـ ـب ــاس ــي

عبدالكريم الكندري إلجالء من يرغب
من الطلبة المبتعثين في الخارج
طالب النائب عبدالكريم الكندري وزارات التربية
والداخلية والدفاع ورؤساء المكاتب الثقافية بالتواصل
مع طلبتنا المبتعثين بشكل مكثف واجالء من يرغب
منهم في العودة.
وقــال الكندري في تصريح صحفي :على الحكومة
ممثلة في المكاتب الثقافية تفقد الطلبة بشكل دائــم،
ً
ومن يرغب في البقاء بمقر بعثته وال يشكل هذا خطرا
عليه فيمكنه البقاء ،فالطلبة بغربتهم يحتاجون في هذه
ً
األيام العصيبة لمن يكون قريبا منهم.

محمد الدالل

حمدان العازمي

ان التردد في القرارات المصيرية قاتل في حد ذاته.
من ناحية اخ ــرى ،أكــد النائب عــادل الدمخي ضــرورة
وضــع خطة لتعقيم المناطق التي تكثر فيها العمالة،
وتقسيمها وعزلها في حــال تفشي مــرض كــورونــا بها،
مشيرا إلى أنه نبه وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح
إلى هذا األمر خالل االجتماع الذي عقد في مكتب مجلس
األمة أمس.
وقال الدمخي ،في تصريح صحافي ،إنه تحدث خالل
االجـتـمــاع عــن مــوضــوع تخصيص أرض الـمـعــارض
الستقبال الوافدين ،مبينا أن الصباح أكد له أن الموقع
مخصص فقط للفحص الحراري وتسجيل البيانات،
مشيرا الــى أن الــوزيــر أبلغه أنــه سيتم التنسيق مع
وزارة الــداخ ـل ـيــة ل ــدخ ــول ه ــذه ال ـع ـمــالــة إل ــى الـمــوقــع

عادل الدمخي

عن طريق الدائري السادس السريع بتوزيع ّ
معين.
وأكد أنه في حال استقبال العمالة في أرض المعارض،
فيجب أن تكون هناك احتياطات أكبر من خالل استخدام
خاصة لنقل العمالة ،والحرص على عدم اختالطهم
حافالت
ّ
بالناس ،محذرا من أن أي اختالط أو تهاون في هذا الجانب
سيؤدي إلى ّ
تحمل المسؤولية السياسية.
وأض ــاف "أي تـهــاون فــي احتياطات السير والــدخــول
بالمنطقة لن يسكت عنه ،ويجب أن تتخذ جميع اإلجراءات
االحتياطية".
وأعلن ّ
تقدمه اليوم باقتراح برغبة لتخفيض ساعات
العمل في ظل تعطيل المدارس ومواجهة وبــاء كورونا،
مبينا أن االقتراح ينص على تقليص ساعات العمل إلى
 5ساعات يوميا.

عبدالله الكندري :يجب الوقوف مع أصحاب المشاريع
دعا النائب عبدالله الكندري القطاعين الحكومي والخاص
إل ــى وقـفــة ج ــادة مــع األزم ــة االقـتـصــاديــة المصاحبة ألزمــة
"كــورونــا" من جانب مــاك العقارات والمجمعات التجارية،
سواء التي تملكها الحكومة ،كالتأمينات االجتماعية أو األمانة
العامة لألوقاف أو القطاع الخاص ومجالس إدارات الجمعيات
الـتـعــاونـيــة ال ـتــي ت ـشــرف عليها وزارة الـ ـش ــؤون ،بــإسـقــاط
اإلي ـج ــارات الشهرية عــن الـشــركــات الصغيرة والمتوسطة
المسجلة بالصندوق الوطني ،ولديهم شهادة سجل وطني
معتمدة من الصندوق كجهة حكومية راعية وحاضنة.
واضاف الكندري أن على الجهات الحكومية إلغاء أي
رسوم مالية دورية على أصحاب المشروعات الصغيرة

والمتوسطة ،نظرا لألزمة التي تمر بها البالد.
وثمن مبادرة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الممولة من قبله ،كونه شريكا وراعيا للمشروعات بتأجيل
فترة السداد من المبادرين الذين يتعاملون مع الصندوق
فترة  6أشهر بسبب الضغوطات المالية الناتجة عن تداعيات
انتشار كورونا ،وأشاد بخطوة جمعية أبوفطيرة التعاونية
بإعفاء أصحاب المحالت الموجودة من اإليجارات ،تعزيزا
لدورها المجتمعي الوطني .وطالب مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي والهيئة العامة لالتصاالت وغرفة التجارة بأن تحذو
حذو البنك المركزي بإنشاء صندوق مالي لدعم المساعي
الحكومية في مواجهة فيروس كورونا.

محليات
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كورونا الجديد

 3إصابات جديدة بـ «كورونا» ترفع الحاالت إلى 72

ً
السند :غير صحيح االنتهاء من فحص كل الرحالت الواصلة إلى الكويت أخيرا
عادل سامي

 5حاالت
في العناية
المركزة
إحداها حرجة
ً
و 916شخصا
في الحجر
الصحي

استدعاء جميع
الواصلين
إلى الكويت...
وترصد
األعراض سبب
تخصيص
أرض المعارض
للفحص

أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 3ح ـ ـ ـ ــاالت ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ـفـ ـي ــروس
«كورونا» المستجد في الكويت
خـ ــال الـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة ال ـمــاض ـيــة،
لـ ـي ــرتـ ـف ــع إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت
المؤكدة إلى  72حالة ،الفتة إلى
تماثل حالتين للشفاء ،وبهذا
ي ـك ــون إج ـم ــال ــي عـ ــدد ال ـح ــاالت
ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ـض ــع لـ ـلـ ـع ــاج ح ـتــى
اآلن  70حالة مؤكدة ،وهناك 5
حاالت في العناية المركزة منها
حالة حرجة والـحــاالت األربعة
مـ ـسـ ـتـ ـق ــرة ،وحـ ــالـ ــة م ـن ـه ــا يـتــم
التحضير لنقلها مــن العناية
المركزة الى الجناح بعد التأكد
من استقرار حالتها الصحية.
وق ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
باسم وزارة الصحة د .عبدالله
السند خالل المؤتمر الصحافي
ال ـيــومــي الـ ــذي ت ـع ـقــده ال ـ ــوزارة
لــإعــان عــن مـسـتـجــدات تطور
فيروس كــورونــا المستجد في
الكويت ،إن الحالة األولى التي
ت ــأك ــدت إصــاب ـت ـهــا بــال ـف ـيــروس
خ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة ال ـمــاض ـيــة
مــرت ـب ـطــة بــال ـس ـفــر ال ـ ــى إيـ ـ ــران،
والحالتين الثانية والثالثة من
الجنسية المصرية والسودانية،
وكانتا مخالطتين لحالة ثبتت
إصــاب ـت ـهــا وم ــرت ـب ـط ــة بــالـسـفــر
لجمهورية أذربيجان.

وأشــار إلــى أن الحاالت التي
تتلقى الرعاية الطبية والصحية
فــي العناية الـمــركــزة عــددهــا 5
ح ــاالت ،منها حــالــة واح ــدة في
ال ـع ـقــد ال ـث ــام ــن ،و 3حـ ــاالت في
العقد السابع ،وحالة في العقد
السادس من العمر.
وأوض ــح أن ع ــدد المسحات
ال ـت ــي ت ــم اخ ــذه ــا خ ــال الـفـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ب ـلــغ  6620مـسـحــة،
وخالل األربعة أيام األخيرة تم
عـمــل  1497مسحة وه ــذه تعد
مــن ال ـم ـعــدالت الـعــالـيــة عالميا
ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـس ـ ـحـ ــات ،وه ـ ــذه
المسحات يقابلها فقط  72حالة
مؤكدة ،وهذا مؤشر إلى الجهود
المبذولة إلحكام السيطرة.

تطوع
وأكد السند أن «الوزارة تردها
عشرات االتصاالت يوميا ،التي
يطلب أصحابها االنضمام الى
الطواقم الطبية والمساعدة في
مــا تشهده الـبــاد مــن استنفار
فــي قضية (ك ــورون ــا) ،ووصلت
الـ ـق ــوائ ــم ل ــدي ـن ــا إل ـ ــى آالف مــن
المواطنين والوافدين ،واألمور
ت ـحــت ال ـس ـي ـطــرة ،وه ـن ــاك عــدد
ك ـب ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـطـ ــواقـ ــم ال ـ ـتـ ــي لــم
نستدعها حتى اآلن ،وال يسعنا

إال أن نثمن الجهود التطوعية
الـ ـت ــي تـ ـق ــدم جـ ـه ــدا ك ـب ـي ــرا فــي
هذا الموضوع حيث يعمل في
الميدان المئات من المتطوعين».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ك ـ ـنـ ــا قـ ـب ــل أي ـ ــام
نـتـحــدث عــن  102دول ــة تــواجــه
ه ــذا الـ ـح ــدث ،وال ـي ــوم نتحدث
ع ـ ــن  112دولـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ــال اربـ ـع ــة
ايــام ،وبلغ عدد الحاالت خارج
الـصـيــن  33أل ـف ــا ،واآلن جميع
االقاليم التابعة لمنظمة الصحة
العالمية أعلنت وجود حاالت،
وه ـنــاك بصيص أم ــل نشاهده
ونــاحـظــه بــاالرقــام ،فقد وصل
عــدد ح ــاالت الـشـفــاء فــي العالم
الـ ــى  64ألـ ــف ح ــال ــة ،وإن ش ــاء
ال ـلــه يـسـتـمــر إح ـك ــام الـسـيـطــرة
على االم ــور فــي االي ــام القادمة
اكـ ـث ــر واكـ ـ ـث ـ ــر ،وه ـ ـ ــذا ال يـعـنــي
انـنــا استسلمنا أو نـتـهــاون أو
نتراخى ،بل يشد بعضنا من أزر
بعض في المواجهة».
وأشـ ـ ــار ال ـس ـنــد إلـ ــى أن عــدد
الموجودين في الحجر الصحي
بلغ  916حالة حتى اآلن ،وهناك
عمل على مــدار الساعة لتوفير
مستلزماتهم ،مشيرا إلى «وضع
بعض المالحظات على حساب
وزارة الصحة تحمل النصائح
ل ـت ـج ـن ــب ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـع ــام ــة
واالجتماعية والعائلية الكبيرة
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مسؤولون صحيون تفقدوا مركز الفحص بـ «أرض المعارض»
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الخط الساخن
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أكـ ـ ــد د .ف ــاح

العالج
وح ــول ال ـعــاج ال ــذي يعطى
للمرضى ،أكد السند أن العالج
ال ـف ـع ـل ــي الي ـ ـ ـ ــزال قـ ـي ــد ال ـب ـحــث
عــالـمـيــا وه ـنــاك ج ـهــود كـبـيــرة،

السند في المؤتمر الصحافي
روت ـ ـي ـ ـنـ ــي تـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـ ــه ال ـص ـح ــة
الوقائية.
وأضـ ـ ــاف «ن ـح ــن ف ــي مــرحـلــة
توعية مستمرة ،وهناك جهود
مـبــذولــة قـبــل أن نــرصــد حــاالت
مـ ــؤكـ ــدة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وه ـن ــاك
إرش ـ ـ ـ ــادات م ـت ـط ــورة وم ــواك ـب ــة
آلخ ــر الـتـحــديـثــات فــي الـعــالــم»،

م ـش ـيــرا إل ــى ع ــدم االن ـت ـه ــاء من
عملنا بعد فيما يخص الرحالت
التي وصلت إلى الكويت ،ونقوم
بــاس ـتــدعــاء جـمـيــع االش ـخــاص
وم ـت ــاب ـع ــة وتـ ــرصـ ــد األعـ ـ ــراض
وه ـ ــذا س ـبــب تـخـصـيــص أرض
المعارض وغيرها للفحص.

«الصحة» تدعو الوافدين القادمين
منذ  27فبراير إلى مراجعتها للفحص
االلتزام بالحضور لتفادي ّ
التعرض للمسؤولية القانونية

عادل سامي

قـ ــام وك ـي ــل وزارة الـصـحــة
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـش ــؤون اإلداريـ ـ ــة
م ـ ــرزوق ال ــرش ـي ــدي ،والــوك ـيــل
ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون ال ـخــدمــات
عـبــدالـعــزيــز الـطـشــة ،والــوكـيــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون خ ــدم ــة
ال ـم ــواط ــن د .فـ ــاح ال ـع ــازم ــي،
بتفقد مركز الفحص الجديد
للوافدين في أرض المعارض.
وقـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـط ـ ـشـ ــة إن م ــرك ــز
ال ـ ـف ـ ـحـ ــص ال ـ ـجـ ــديـ ــد س ـي ـق ــوم
باستقبال المراجعين بشكل
يــو مــي ،مــع تجهيزه بالكامل
بطاقم طبي وفني مختص.

قـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان ،ون ـن ـص ــح ب ـعــدم
السفر في الوقت الحالي بشكل
عام للحد من انتشار الفيروس».
وأكد أن «الوزارة تتابع يوميا
م ــا ي ــذك ــر ف ــي وس ــائ ــل االع ـ ــام
والتواصل االجتماعي ،ونسعد
بــالـنـقــد ودائ ـم ــا نـتـنــاقـلــه فيما
بـيـنـنــا ،ونـ ـح ــاول ق ــدر االم ـك ــان
اح ـ ـ ـتـ ـ ــواءه ونـ ـطـ ـب ــق مـ ــا ي ـط ــور
العمل».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن فـ ـت ــرة ال ـح ـجــر
 14يــومــا ت ـبــدأ مــن تــاريــخ آخــر
مخالطة لحالة مؤكدة ،وهي لكل
شخص على ح ــدة ،وتمديدها
واحـ ـتـ ـس ــابـ ـه ــا مـ ــن ج ــدي ــد ألي
مخالطة مــؤكــدة ،وه ــذه ليست
مماطلة بل هي خطوة تصب في
مصلحة المجتمع ،الفتا إلى أن
هناك إجــراء ات لضمان الحجر
المنزلي ،منها ورقة التعهد التي
تسلم للمركز الطبي في المنطقة
السكنية ،وهي مسألة توعوية
أكثر منها قانونية وهناك زيارة
منزلية لهم.

ون ـ ـحـ ــن ن ـس ـت ـخ ــدم الـ ـع ــاج ــات
التدعيمية المعتمدة من الصحة
العالمية ،ويتم عــاج كل حالة
على حدة ،بهدف السيطرة على
األعراض وتعزيز جهاز المناعة،
والـ ـمـ ـع ــدل ع ـن ــدن ــا ي ـب ـعــث عـلــى
األمل ،مبينا ان «الحجر المنزلي
هــو مــن االج ـ ــراءات االحـتــرازيــة
الح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ان ـ ـت ـ ـشـ ــار االم ـ ـ ـ ــراض
الــوبــائ ـيــة ،ولــديـنــا فــي الصحة
فرز للدول ،ولدينا مؤشر لتقييم
النظم الصحية ،ولدينا  6دول
تخضع للحجر المؤسسي و11
دولــة تخضع للحجر المنزلي،
ولدينا معايير ومنطلقات فنية
نعتمدها ،والمنطلقات العرقية
ال تدخل في حساباتنا ،وصحة
المواطن والــوافــد هي مكونات
صحة المجتمع».
وأش ــار إلــى عــدم دقــة مــا ذكر
حول االنتهاء من فحص كل من
وصل إلى البالد مؤخرا ،حيث
أنـ ـن ــا ان ـت ـه ـي ـنــا م ــن ال ـم ـس ـحــات
لـطــائــرتـيــن مــن ال ـطــائــرات التي
وص ـ ـ ـلـ ـ ــت م ـ ـ ــن إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ــدول
ال ـش ـق ـي ـق ــة وال تـ ـ ـ ــزال ال ـج ـه ــود
قائمة الستكمال الفحص واخذ
المسحات الح ـتــواء الـفـيــروس،
الفتا الى استدعاء المخالطين
ألي ح ــال ــة اش ـت ـب ــاه أو إصــابــة
مؤكدة بالفيروس وهــذا إجراء

مسؤولو «الصحة» خالل تفقد أرض المعارض
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ب ـ ـش ـ ـكـ ــل يـ ـ ــومـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــدار
الساعة ،للرد على استفسارات

ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـق ـيـمـيــن عن
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،م ــن خ ــال
اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــح

الطبية ،بالتعاون مع األطباء
والمختصين بهذا المجال.

دعت وزارة الصحة جميع الوافدين القادمين من السفر منذ تاريخ
 27فبراير الماضي حتى اليوم (أمس) إلى مراجعتها في المقر الجديد
المخصص للفحص في أرض المعارض بمنطقة مشرف ،حسب عنوان
السكن.
وقالت الوزارة ،في تعميم أمس ،إنه يجب على كل من قدم إلى البالد
خــال تلك الـمــدة مراجعة المقر الجديد ،مــع ضــرورة إحـضــار الوافد
ّ
التعرض
بطاقته المدنية وجواز السفر وااللتزام بالحضور لتفادي
للمسؤولية القانونية.
وأوض ـحــت أن هــذه اإلجـ ــراءات تــأتــي فــي إط ــار متابعة اإلج ــراءات
الــوقــائـيــة وفـقــا لـلـجــدول الـتــالــي :ال ـيــوم الخميس  12م ــارس( ،سـكــان
محافظة الجهراء) ،يوم الجمعة  13منه( ،سكان محافظة مبارك الكبير)،
يــوم السبت  14منه( ،سكان محافظة الفروانية) ،يــوم األحــد  15منه
(سكان محافظة حولي) ،يوم االثنين  16منه (سكان محافظة األحمدي)،
يوم الثالثاء  17منه (سكان محافظة العاصمة).
وأشارت إلى أن ساعات العمل ستكون من الساعة الثامنة صباحا
وحتى السادسة مساء.

شاحنات خضراوات وفاكهة قدمها اتحاد المزارعين
للمواطنين في محجري الخيران والجون

ً
الدماك يبدي االستعداد لتقديمها أسبوعيا و«الهالل األحمر» تثمن المبادرة
نـ ـظ ــم االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـك ــوي ـت ــي
ل ـل ـمــزارع ـيــن ح ـم ـلــة تـطــوعـيــة
لتقديم الخضراوات والفواكه
من المنتج النباتي الكويتي
إلـ ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـمـقـيـمـيــن
بالحجر الصحي فــي مدينة
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران ومـ ـحـ ـج ــر الـ ـج ــون
بالتعاون مع جمعية الهالل
األحمر الكويتي.
وفي هذا الصدد ،أكد رئيس
االت ـحــاد عـبــدالـلــه الــدمــاك في
ت ـص ــري ــح ل ـل ـص ـحــاف ـي ـيــن قـبــل
ان ـطــاق الـشــاحـنــات مــن أمــام
مقر االتحاد بحضور المدير
العام لجمعية الهالل األحمر
عبدالرحمن العون أن الحملة
ان ـط ـل ـقــت إي ـمــانــا م ــن مجلس
إدارة ا ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ا ل ـ ـمـ ــزار ع ـ ـيـ ــن
بتقديم الدعم الى المواطنين
الـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن فـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــاج ــر
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة بـ ـسـ ـب ــب ك ـ ــورون ـ ــا
المستجد و ه ــذا ا لـعـمــل جــزء
بسيط يقدمه المزارعون لهذا
البلد المعطاء وأبنائه.

تكاتف اجتماعي
وأوضح الدماك أن مجلس
ادارة االتحاد مستعد لتقديم
م ـ ـثـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــاح ـ ـنـ ــات فــي
كــل أس ـب ــوع ،واع ـت ـبــر ان هــذه
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة م ـ ــن الـ ـم ــزارعـ ـي ــن
الكويتيين تــدل على تكاتف
المواطنين ايام األزمات وهذا
ال ـت ـك ــات ــف االج ـت ـم ــاع ــي جـبــل
عليه أبناء هذا البلد المعطاء،
وانـ ـن ــا ع ـل ــى ات ـ ــم االس ـت ـع ــداد
لـتـقــديــم ك ــل م ــا نـسـتـطـيــع من
أجل الكويت.
وتـ ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ــدمـ ـ ــاك بــال ـش ـكــر

تنزيل الخضراوات والفواكه في المحجر الصحي
لجمعية الهالل األحمر التي
ك ـ ــان ـ ــت حـ ـلـ ـق ــة الـ ـ ــوصـ ـ ــل ب ـيــن
«الـمــزارعـيــن» والمحاجر كما
شكر العاملين في المحاجر
سـ ـ ــواء مـ ــن وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
ووزارة ال ـص ـحــة وال ـ ـ ــوزارات
األخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ــذي ـ ــن اس ـت ـق ـب ـل ــوا
شــاح ـنــات االت ـح ــاد الـكــويـتــي
ل ـ ـل ـ ـمـ ــزار ع ـ ـيـ ــن ع ـ ـلـ ــى أن ي ـت ــم
ت ـق ــدي ـم ـه ــا لـ ـتـ ـل ــك ال ـم ـح ــاج ــر
الصحية.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـمــزارع ـيــن
ي ـب ــذل ــون طــاق ـت ـهــم ال ـق ـصــوى
مــن اجــل ســد حــاجــات السوق
ال ـم ـح ـل ــي ب ــال ـم ـن ـت ـج ــات بـعــد
ازم ــة انـتـشــار وب ــاء الـكــورونــا
ً
على مستوى العالم ،مضيفا

انهم يكثفون الزراعة في هذه
ال ـف ـت ــرة ل ـل ـم ـســاه ـمــة ف ــي رفــع
مستوى االنتاج الوطني وان
كانت مكلفة بالنسبة إليهم.

«الهالل األحمر»
وم ـ ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد ال ـمــديــر
العام لجمعية الهالل األحمر
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ــون أن هــذه
المبادرة التي قام بها االتحاد
الـكــويـتــي لـلـمــزارعـيــن ليست
غ ــر يـ ـب ــة عـ ـل ــى م ـج ـل ــس ادارة
اال تـحــاد الكويتي للمزارعين
وكــذلــك عـلــى أبـنــاء هــذا البلد
المعطاء الذين اثبتوا وقوفهم
إلى جانب إخوانهم في السراء

وال ـ ـ ـضـ ـ ــراء.وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـع ــون
ان ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األحـ ـم ــر
الكويتي مستعدة لتذليل أي
صعوبات تواجه أي مؤسسة
أو جمعية خـيــر يــة او ا تـحــاد
ل ـخــدمــة ه ــذا ال ـب ـلــد الـمـعـطــاء
سواء بتقديم المواد الغذائية
او غ ـي ــره ــا م ــن االم ـ ـ ــور ال ـتــي
نـ ـح ــن عـ ـل ــى اتـ ـ ــم االسـ ـتـ ـع ــداد
للتنسيق وإيصال كل ما من
شأنه أن يقدم للمواطنين في
المحاجر الصحية ســواء في
منطقة الخيران وكذلك منطقة
الجون.

«كان» :الشيشة أصبحت
أكثر خطورة على الصحة
حذرت الحملة الوطنية
للتوعية من مرض
السرطان (كان) من أن
الشيشة ،التي تعتبر
من مخاطر السرطان
الرئيسية ،السيما
سرطان الرأس والرقبة
والرئة والمثانة والرحم
عند النساء ،أصبحت اآلن
وفي ضوء انتشار مرض
كورونا أكثر خطورة على
صحة اإلنسان.
واعتبرت الحملة ،في
بيان أمس ،أن الشيشة
أصبحت مصدرا لنقل
الفيروسات ،ألن بعض
المقاهي ال تغير األنبوب
بعد استخدامه ،مشيرة
إلى أنه ثبت أن األنبوب
ليس وحده الوسيط لنقل
العدوى من شخص إلى
آخر ،بل إن لمس األيادي
للشيشة يساهم في
انتقال الفيروسات.
وأشارت إلى أن ماء
المعسل قد ينقل العدوى،
بعد قيام شخص مصاب
بالنفث فيه ،وبالتالي فإن
تغيير القطعة الخارجية
التي تسمى «المبسم» ال
تكفي للحماية من انتقال
الفيروس.
ووجهت الحملة رسالة
إلى كل المدخنين
باالبتعاد عن الشيشة في
األماكن العامة للوقاية
من اإلصابة بفيروس
كورونا ،ونصحت
المدخنين باتخاذ قرار
ترك التدخين بكل أنواعه
للوقاية من أمراض
السرطان.

local@aljarida●com

يهدد العالم
ُ
«التربية» :بدء تصميم مواد «التعلم عن بعد»

«األوقاف» تدعو إلى تخفيف الصالة
و«القنوت» لرفع الوباء

دعت المبادرين الراغبين في المشاركة إلى مراجعتها
فهد الرمضان

وضع اآلليات
والحلول المقترحة
لتفادي عواقب
استمرار أزمة
الفيروس

لمشروع التعليم اإللكتروني التي
أعلنها وزير التربية وزير التعليم
ال ـع ــال ــي د .س ـع ــود ال ـح ــرب ــي ،حيث
أكــد الفريق استعداده الستقبال أي
مشاركات أو اقتراحات تخدم العمل
في هذا المجال.
وف ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق م ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــل ،دعـ ـ ــت
"ال ـتــرب ـيــة" ،ممثلة فــي إدارة تطوير
المناهج أمــس ،المبادرين الراغبين
فــي الـمـشــاركــة فــي صـنــاعــة محتوى
البوابة التعليمية إلى إرسال السيرة
الذاتية مع إرفاق نموذج من أعمالهم
ومقترحاتهم إلى البريد اإللكتروني
 tercs-kw@moe.edu.kwأو الحضور
ً
شخصيا لمبنى ديــوان عام الــوزارة
بالدور السادس ،وذلك خالل الدوام
ال ــرس ـم ــي ي ــوم ــي ال ـخ ـم ـيــس واألحـ ــد
المقبلين.
ً
وي ــأت ــي ذل ـ ــك انـ ـط ــاق ــا م ــن م ـبــدأ
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــة

ضـ ـم ــن ج ـ ـهـ ــود وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة
ل ـم ــواج ـه ــة أزم ـ ـ ــة انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــروس
ك ــورون ــا وتـعـطـيــل الـ ـم ــدارس ،ب ــدأت
"ال ـت ــرب ـي ــة" خ ـط ــوات ـه ــا ال ـف ـع ـل ـيــة فــي
تفعيل منصات التعليم اإللكتروني
لتعويض الطلبة عن فترة االنقطاع
واسـتـكـمــال المناهج الــدراسـيــة قدر
اإلمكان وفق اإلمكانات المتوفرة.
وفي هذا السياق ،أعلنت الوزارة،
أمــس ،أن فريق التعليم اإللكتروني
المختص بتصميم و تـطــو يــر مــواد
ومصادر "التعلم عن بعد" بدأ عمله
من خالل مواءمة المعايير العالمية
للتصميم وإمـكــانــات بــوابــة الكويت
الـتـعـلـيـمـيــة م ــن ج ـهــة واح ـت ـيــاجــات
ال ــوزارة في الوضع الراهن من جهة
أخرى.
وقــالــت "الـتــربـيــة" ،فــي بيان لها،
إن الفريق شرع في وضع برنامج
ً
ال ـع ـمــل وفـ ـق ــا لـلـخـطــة الـتـشـغـيـلـيــة

الـمـجـتـمـعـيــة م ــع مـخـتـلــف الـجـهــات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص
وم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي،
والعاملين في المجال التعليمي.
وج ــددت الـ ــوزارة تأكيد حرصها
ع ـ ـلـ ــى وض ـ ـ ـ ــع اآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات وال ـ ـح ـ ـلـ ــول

المقترحة لتفادي عــواقــب استمرار
أزم ـ ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
وات ـخ ــاذ جـمـيــع اإلج ـ ـ ــراءات الــازمــة
للحفاظ على صحة وسالمة الطلبة
م ـ ــع ت ــوفـ ـي ــر اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات ال ـم ـت ــاح ــة
للتحصيل العلمي.

ً
أصدرت وزارة األوقاف تعميما لجميع
األئـ ـم ــة وخ ـط ـب ــاء ال ـم ـس ــاج ــد ،دعـ ــت فيه
وعدم
إلــى تخفيف الصلوات المكتوبة،
ّ
إطالتها ،عمال في ذلك بما ورد في السنة
المشرفة.
وح ـ ــدد الـتـعـمـيــم ال ـ ــذي ص ـ ــدر ،أم ــس،
وح ـمــل رق ــم  7لـسـنــة  ،2020الـفـتــرة بين
األذان واإلقامة بعشر دقائق بحد أقصى،
كما طالب بعدم زيادة خطبة الجمعة على
 10دقــائــق أي ـضــا ،وذل ــك نـظــرا للظروف
االستثنائية التي تمر بها البالد ،في ظل
انتشار فيروس كورونا.
ودعا التعميم ،الذي حصلت "الجريدة"
عـ ـل ــى نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ـنـ ــه ،إل ـ ـ ــى ّ ال ـ ـق ـ ـنـ ــوت فــي
الصلوات ،كما جرت به سنة النبي صلى
الله عليه وسلم في النوازل ،والدعاء في
خطبة الجمعة ،بأن يرفع الله عنا الوباء
ويـ ـص ــرف ع ـنــا الـ ـب ــاء والـ ـس ــوء والـ ـ ــداء،
وبالدعاء المأثور"اللهم إنا نعوذ بك من
الـجـنــون وال ـب ــرص وال ـج ــذام وم ــن سيئ
األسقام".
ّ
تضمن التعميم الدعاء لسمو أمير
كما
الـبــاد وول ــي عـهــده بالتوفيق والـســداد

نسخة ضوئية من تعميم «األوقاف»
واالعانة والرشاد ودوام الصحة والعافية
والحفظ والرعاية.
ّ
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة ح ــث المصلين
على اتباع إجراءات المؤسسات المعنية،
وإرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،فــي
التعامل مع األوضاع الراهنة.

ً
البلدية تغلق  33مقهى مخالفا و 41صالة أفراح مؤقتة
المنفوحي :ال مجاملة على حساب صحة وسالمة المواطنين والمقيمين
●

محمد الجاسم

كشف المدير العام لبلدية
الكويت م .أحمد المنفوحي،
فـ ــي ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،أن
األجهزة الرقابية في بلدية
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت بـ ـ ــاشـ ـ ــرت ع ـم ـل ـه ــا
ب ـغ ـلــق ال ـم ـق ــاه ــي ال ـم ـخــال ـفــة
ل ـقــرار وزارة ا لـصـحــة ،و بـلــغ
عددها  33مقهى ،باالضافة
ا ل ـ ــى غ ـل ــق  41ص ــا ل ــة أ ف ـ ــراح
ً
مؤقتة ،مــؤ كــدا أ نــه لن يكون
هـنــاك مجاملة عـلــى حساب
صـحــة وســامــة الـمــواطـنـيــن
والمقيمين.
وو جــه المنفوحي رؤساء
قطاعات شؤون المحافظات
ب ــال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ قـ ــرار
وزارة الصحة للتأكيد على
جميع العاملين بصالونات
الحالقة والنوادي الصحية

جانب عدم التهاون في غلق
ال ـم ـق ــاه ــي ح ـ ــال م ـخــال ـف ـت ـهــا
ق ـ ــرار وزارة ا ل ـص ـح ــة بـمـنــع
تداول "الشيشة".

األمن الصحي

أحمد المنفوحي

وال ــري ــاض ـي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والتزامها بوسائل الوقاية
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــازات وال ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــات
والمطهرات والمعقمات ،إلى

وأضاف أن الوضع الراهن،
ال ـ ــذي ت ـمــر ب ــه الـ ـب ــاد ،لـيــس
م ــرح ـل ــة ل ـت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون،
بــل متعلق بـصـحــة و ســا مــة
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن،
ً
متابعا" :لن نسمح بتجاوزه
لحماية الجميع ،ولن نتردد
فـ ـ ــي ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ مـ ـ ــا نـ ـمـ ـل ــك م ــن
إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات ل ـت ـن ـف ـيــذ ق ـ ـ ــرارات
مـ ـجـ ـل ــس ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزارة
الصحة".
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ش ـ ـبـ ــه ي ــوم ـي ــة
ل ـم ـتــاب ـعــة إج ـ ـ ـ ــراء ات إح ـك ــام

ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــاب ـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
والمحال التي شملها قرارات
مـ ـجـ ـل ــس ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ووزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،فـ ــي إط ـ ـ ــار تـفـعـيــل
خطة الدولة الوقائية لحماية
ً
األ مــن الصحي للبالد ،الفتا
إل ــى أن حـصـيـلــة اإلجـ ـ ــراء ات
الرقابية المتخذة بلغت 262
ً
م ـخــال ـفــة ف ـض ــا ع ــن تــوجـيــه
ً
 459تنبيها.

 258مخالفة
ول ـ ـفـ ــت الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي الـ ــى
ان ح ـ ـص ـ ـي ـ ـلـ ــة اإل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
الرقابية المتخذة من الفرق
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة بـ ـ ـف ـ ــرع بـ ـل ــدي ــة
مـ ـح ــافـ ـظ ــة االحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي هـ ــي:
تـحــر يــر  140مـخــا لـفــة و120
أن ــذارا لـلـمـقــاهــي ،فـضــا عن
غلق  15صالة أفراح مؤقتة،

وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ف ـ ــرع ب ـلــديــة
مـ ـح ــافـ ـظ ــة ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ف ـقــد
حررت االجهزة الرقابية 44
ً
مخالفة و 102انذارا وأغلقت
 5مقاه.
وت ـ ــاب ـ ــع :أم ـ ــا ف ـ ــرع ب ـلــديــة
مـ ـح ــافـ ـظ ــة حـ ــولـ ــي ف ـ ـحـ ــرر 4
ً
مخالفات وو جــه  80ا ن ــذارا ،
ف ـض ــا عـ ــن إ غـ ـ ــاق  3م ـق ــاه،
ف ــي ح ـيــن أغ ـل ــق فـ ــرع بـلــديــة
محافظة الجهراء  14صالة
أ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــراح م ـ ــؤ قـ ـ ـت ـ ــة و 5مـ ـق ــاه
ً
وحرر 17مخالفة و 50إنذارا،
و فــي محافظة الفروانية تم
إ غــاق  20مقهى و 12صالة
أف ـ ـ ــراح م ــؤق ـت ــة وتـ ـح ــري ــر24
ً
مخالفة و  87إ نـ ــذارا  ،بينما
حـ ــرر فـ ــرع ب ـل ــدي ــة م ـحــاف ـظــة
م ـب ــارك ا ل ـك ـب ـيــر  29مـخــا لـفــة
ً
ووجه  20إنذارا.

مدير بلدية الجهراء ثامر المطيري يغلق أحد المقاهي

الجمعية الطبية :عدم شفافية بعض الدول يصعب
التوقعات بموعد انتهاء «كورونا»
ICQC 2020-2022

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة
إح ـيــاء ال ـت ــراث اإلس ــام ــي طــارق
ال ـع ـي ـس ــى وفـ ـ ـ ــدا م ـ ــن ال ـج ـم ـع ـيــة
الطبية ،برئاسة رئيسها د .أحمد
العنزي ،بهدف تقديم الشكر إلى
"إح ـي ــاء الـ ـت ــراث" عـلــى جـهــودهــا
ومـســاهـمـتـهــا فــي أزم ــة فـيــروس
كورونا.
وأثنى د .العنزي على جهود
الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة ال ـتــي لبت
كل ما طلب منها من احتياجات
طلبتها الجمعية الطبية منذ بدء
األزم ــة ،مبينا أن جمعية إحياء
ال ـ ـتـ ــراث ت ـب ــرع ــت ل ـل ـج ـنــة ال ــدع ــم
اللوجستي بوزارة الصحة ،والتي
تـشــرف عليها الجمعية الطبية
الكويتية ،بـ 10أجهزة البتوب.
وع ــن تــوق ـعــاتــه ب ـشــأن األزم ــة
قـ ـ ـ ــال" :ن ـ ــأم ـ ــل إن ش ـ ـ ــاء ال ـ ـلـ ــه أن

تنتهي األزمــة قريبا ،السيما أن
الصين بــدأت تشهد تراجعا في
مستوى عــدد المصابين ،إال أن
عــدم الشفافية عــن حجم األزمــة
الـ ـت ــي ت ــوج ــد ف ــي ب ـع ــض ال ـ ــدول

يجعل التوقعات بموعد انتهاء
األزمـ ــة صـعـبــة" ،مــؤكــدا خـطــورة
ال ـت ـج ـم ـعــات ف ــي زيـ ـ ــادة ان ـت ـشــار
األزمــة ،وأشــاد بــاإلجــراءات التي
اتخذتها دول الخليج لمواجهة
األزمة.
بـ ـ ــدوره ،ش ــدد الـعـيـســى على
ضرورة التعاون بين المؤسسات
الخيرية والجمعية الطبية في
هـ ــذا الـ ـش ــأن م ــن بـ ــاب ال ـتــوع ـيــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،وأال يـ ـق ــف ه ــذا
التعاون عند حدود هذه األزمة،
ب ــل ي ـت ـنــاول عـ ــددا م ــن الـقـضــايــا
المجتمعية مثل قضية التدخين،
وبـيــان قضية اإلع ـجــاز العلمي
الـ ـطـ ـب ــي ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــرآن والـ ـسـ ـن ــة،
موضحا أن تناول األطباء لمثل
هـ ــذه ال ـق ـضــايــا س ـي ـكــون مــؤثــرا
جدا.

جانب من لقاء «الطبية» و«إحياء التراث»
وأضـ ــاف أن ــه الب ــد مــن العمل
عـ ـل ــى إيـ ـ ـج ـ ــاد ل ـج ـن ــة م ـش ـتــركــة
مــن الجمعية الطبية الكويتية
والجمعيات الخيرية تضم عددا

مــن المتخصصين مــن األطـبــاء
والـ ـش ــرعـ ـيـ ـي ــن ل ـم ـن ــاق ـش ــة ه ــذه
ال ـق ـض ـيــة ،والـ ـخ ــروج بـمـشــاريــع
عملية في هذا الشأن.

«اتحاد الجمعيات» :إسهامات كبيرة
لـ «المشروعات الوطنية التعاونية»
اس ـت ـن ـك ــر ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية خالد الهضيبان ،تعمد البعض اإلشارة،
بغير وجه حق ،إلى تقصير التعاونيات ولجنة
المشروعات الوطنية وعدم تنفيذها للمشروعات
المنوطة.
وأعرب الهضيبان في تصريح له ،عن استياء
الجمعيات من هذا التعمد في ظل األوضاع التي
تشهدها من التصدي بشكل واضــح واجتماعي
ً
بحت النتشار فيروس "كورونا" ،مشيدا بالدور
الذي تقوم به الجمعيات بهذا الشأن.
ولفت الى أن إسهامات الجمعيات في صندوق
المشروعات أثمر انجاز العديد من المشروعات
المهمة أبرزها مستشفى القلب للتعاونيات ،ومركز
التعاونيات بالجهراء ،ومركز الكويت التعاوني
لـلـتــوحــد فــي م ـشــرف ،ومــركــز ال ــدم للتعاونيات
بالعدان.
واكــد أن جميع هــذه المشروعات تم انشاؤها
بأموال المساهمين في الجمعيات عن طريق دعم
قدمته الجمعيات للصندوق ،حيث ان االتحاد
والجمعيات واللجنة واضحة بهذا الجانب وتعلن
عن مشروعاتها باستمرار.

خالد الهضيبان

ً
ً
«الصيادين» يطالب بإنهاء حجز  116صيادا اشتروا «زبيدي» إيرانيا

االتحاد دعا لمحاسبة المخالفين وحذر من نقص باألسماك في السوق
احــالــت االدارة ال ـعــامــة لـخـفــر ال ـســواحــل 23
لنجا للحجز بالحجر الصحي و عـلــى متنها
ً
صيادا من الجنسية الهندية لمدة  14يوما
116
بحجة أن هذه اللنجات اشترت أسماك زبيدي
من اللنجات اإليرانية.
وأصدر االتحاد الكويتي لصيادي االسماك
بيانا دعا فيه الجهات المعنية إلى إعادة النظر
في مشكلة اللنجات المحتجزة ،وطالب بأن يتم
التحقيق في األمر وتبيان الحقائق ومحاسبة
المخطئ إن وجــد ،مستغربا "ان يتم التشكيك
باتهام الجميع دون دليل".
وأشـ ـ ــار االتـ ـح ــاد إلـ ــى أن "ج ـم ـيــع الـلـنـجــات
خرجت للصيد في المياه االقتصادية الكويتية
وهــي تقوم بواجبها في توفير األمــن الغذائي
للمستهلكين ،ولم تخرج عن المياه االقتصادية
الكويتية ،والتي تحت مراقبة وحماية القوات
البحرية الموجودة باستمرار في هذه المنطقة".
وقال االتحاد انه حريص على الصحة العامة
ويرفض أن يكون هناك خطر بسبب تجاوز أي

مركب ومخالفته للتعليمات وان كانت منظومة
خفر السواحل رصدت اي لنج قام بشراء اسماك
زبيدي من احــد اللنجات اإليرانية فهي قــادرة
على كشف الـهــدف وتـحــديــده وضبطه ،ونحن
نتمنى أن يتم كشف األدلة ضد أي لنج وليتحمل
المخطئ عقابه وحده ال أن تتحمل جميع لنجات
الصيد الكويتية عقاب شيء لم تفعله.
وعـبــر الـبـيــان عــن "اسـتـيــاء اص ـحــاب رخــص
الـصـيــد مــن ه ــذا االجـ ــراء بـسـبــب الـظـلــم الــواقــع
عليهم"  .واعتبر "أن تعطل هذا الكم من اللنجات
ال مـبــرر لــه وفـيــه اشـكــالـيــة كـبـيــرة لـعــدم تــوافــر
المؤن الغذائية لدى العمالة باالضافة إلى أنه
سيتسبب في نقص حاد في االسماك المحليه
بالسوق" ،داعيا الجهات المعنية إلى حل هذه
المشكلة بالسرعة الــازمــة وإص ــدار تعليمات
باإلفراج عن هذه اللنجات وأطقمها دون تأخير.
وط ــال ــب االت ـح ــاد "الــداخ ـل ـيــة" ب ــإص ــدار ق ــرار
يـمـنــع لـنـجــات الـصـيــد الـكــويـتـيــة ال ـخ ــروج الــى
المياه االقتصادية الكويتية في الوقت الحالي

واالكتفاء بعمليات الصيد فى المياه اإلقليمية
الكويتية فقط ،مشددا على ضــرورة أن تكون
المخالفة الي لنج باالحداثيات وتحديد الهدف
والمكان بالدليل القاطع للقطعة البحرية التى
ارتكبت الجرم ،دون حجز سائر لنجات الصيد
الكويتية.
وأشـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن ــه بـسـبــب ه ــذه األزم ــة
تــوقــف أك ـثــر م ــن  120لـنـجــا حـتــى اآلن بسبب
خشية العمالة الهندية مما ح ــدث ،ال فـتــا إلى
ضرورة وضع آليات معينة للتعامل مع قطاع
الصيد الكويتي نظرا ألهميته في توفير المنتج
المحلي مــن المنتجات البحرية فــي األس ــواق،
وحـجــز لنجات الصيد الكويتية والصيادين
اص ــاب قـطــاع الصيد بالشلل الـتــام ،وأث ــر على
أسعار االسماك ،وغاب المنتج المحلي بالسوق
وال ــذي يعتبر األم ــن الـغــذائــي اآلم ــن فــي ظــل ما
يشهده العالم من أمراض وأوبئة.

اللنجات المحتجزة في نقعة الشمالن

8

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4371الخميس  12مارس 2020م  17 /رجب 1441هـ

كورونا الجديد

«كورونا» يتجاوز األلف إصابة في أميركا ...وميركل تتخوف من
• العراق يغلق الحدود البرية مع الكويت األحد ...وإيطاليا ستستعين بـ «النموذج الصيني»
• ترامب مستعد للفحص وإصابة وزيرة شؤون الصحة البريطانية ...وتركيا تعلن أول إصابة

إيطاليون يضعون األقنعة بانتظار دورهم لدخول أحد السوبرماركات في ميالنو أمس (ا ف ب)

بعدما بقيت بمنأى عن األزمة
أسابيع ،وجدت الواليات
المتحدة نفسها في قلب
ّ
تمدد فيروس كورونا الجديد
«كوفيد  ،»19وتخطت
إصاباته عتبة األلف فيها ،في
وقت ّ
استمر تفشيه الواسع
في أوروبا ،مع بروز تصريحات
الفتة للمستشارة األلمانية
إنجيال ميركل حذرت فيها
من أن نحو  70في المئة من
مواطنيها قد يصابون إذا لم
يتم التوصل إلى عالج.

واص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
الـمـسـتـجــد "ك ــوف ـي ــد ،"19 -أم ــس،
ً
انتشاره عابرا الحدود الدولية "بال
تأشيرة" ،دون أن تتمكن اإلجراءات
المتبعة حتى اآلن مــن السيطرة
عليه أو الحد من تفشيه.
وبعدما بقيت بمنأى عن األزمة
ألسابيع ،وجدت الواليات المتحدة
نفسها في قلب "التمدد الكوروني"،
بـعــدمــا تـخـطــت اإلص ــاب ــات فيها
عتبة األلف إصابة.
وف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،الـ ـت ــي تـشـهــد
ً
ت ـف ـش ـيــا واسـ ـ ـع ـ ــا فـ ــي إي ـطــال ـيــا
ويــواصــل ع ـ ّـداد كــورونــا حصد
ً
االصـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــات خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا ف ــي
فــرنـســا وأل ـمــان ـيــا ،بـ ــرزت أمــس
تصريحات ال فـتــة للمستشارة
األلمانية انجيال ميركل ،حذرت
فيها مــن اصــابــة  70فــي المئة
من األلمان ،وقد جاء ت بعد أن
تجنبت المستشارة الخوض في
هــذه األزم ــة الصحية العالمية
المستجدة ،األمــر الــذي تسبب
لها بانتقادات.

وبحسب بيانات جامعة جونز
هوبكنز فقد انتشر الفيروس في
 35واليــة ،باالضافة الــى مقاطعة
ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا ،وأن نـ ـح ــو ن ـصــف
االصابات هي في والية واشنطن
وكاليفورنيا ونيويورك.
وأم ــس األول ،قــال حــاكــم واليــة
نيويورك أن ــدرو كومو إنــه سيتم
نشر عدد لم يحدد بعد من عناصر
ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي "م ـن ـط ـقــة
ح ـجــر ص ـحــي" تـمـتــد ع ـلــى دائ ــرة
شعاعها  1.6كلم ،موضحا أنهم
سيكلفون "تموين السكان وتنظيف
المدارس".
ك ـمــا ت ـق ــرر فـ ــرض الـ ـع ــزل على
م ــدي ـن ــة ن ـي ــو روش ـ ـيـ ــل بـضــاحـيــة
نيويورك.
وتم تسجيل أول حالة وفاة في
واليــة ســاوث داكــوتــا ،إضــافــة إلى
كشف  4اصابات أخرى بالوالية.
كما أعلن حاكم والية كولورادو
غ ــاري ــد ب ــول ـي ــس ،حـ ــال الـ ـط ــوارئ
بــواليـتــه بعد تسجيل  12اصابة
فيها.

أميركا

ترامب

الكونغرس ،استعداده للخضوع
شـ ـ ـ ــف اإلصـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـح ـ ـ ــص ك ـ ـ ـ ـ ّ
بــالـفـيــروس ،لكنه شــدد على أنه
بصحة "جـيــدة جــدا" وأن طبيبه
ال يرى ما يستدعي هذا اإلجراء.
وي ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــع  5أعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء ف ــي
ال ـكــون ـغــرس بـيـنـهــم جـمـهــوريــان
على األقــل تواصلوا من كثب مع
ترامب في األيام األخيرة ،لحجر
صحي طوعي منذ االثنين ،بعدما
خ ــال ـط ــوا م ـصــاب ـيــن م ــن دون أن
تظهر عليهم عوارض.
ول ـ ــم ي ــوض ــح تـ ــرامـ ــب مــاه ـيــة
ّ
اإلج ــراء ات التي ينوي اتخاذها
مــن أج ــل دع ــم االقـتـصــاد المهدد
سـ ـلـ ـبـ ـي ــة ل ـت ـف ـش ــي
بـ ـ ـت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ّ
الـ ـفـ ـي ــروس ،ل ـك ــن ــه أبـ ـ ــدى ت ـف ــاؤال
ي ـن ــاق ــض الـ ـح ــذر ال ـش ــدي ــد ال ــذي
ت ـبــديــه ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة في
الواليات المتحدة.
وق ـ ـ ــال تـ ــرامـ ــب إن الـ ـفـ ـي ــروس
"س ـ ـ ـيـ ـ ــزول ،ع ـل ـي ـن ــا فـ ـق ــط ال ـ ـتـ ــزام
ال ـهــدوء" ،مـجــددا إشــادتــه بـ"عمل
ّ
جيد جدا" يقوم به الفريق المكلف
ملف مكافحة الفيروس برئاسة
نائبه مايك بنس.

وفي الواليات المتحدة ،أعلنت
السلطات ارتفاع عدد اإلصابات إلى
أكثر من ألف ،وعدد الوفيات الى .30

م ــن نــاح ـي ـتــه ،أب ـ ــدى الــرئ ـيــس
دونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ،ب ـ ـعـ ــد لـ ـق ــاء
مـ ـ ــع أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء جـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن فــي

«البنتاغون»
بدورها ،اعترفت وزارة الدفاع

األم ـي ــرك ـي ــة (ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) ،أمــس
األول ،بأن العدد الرسمي للجنود
المصابين واألف ــراد المرتبطين
بهم ،ربما يكون أعلى من إجمالي
ع ــدده ــم ال ـف ـع ـلــي ،وذل ـ ــك ب ـعــد أن
أثبتت االختبارات إصابة جندي
ثان بالفيروس.
ٍ
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ،بـ ـع ــد أن أك ـ ــدت
"البنتاغون" في وقت سابق ،رصد
إص ــاب ــة راب ـع ــة بــال ـف ـيــروس لــدى
عناصر القوات األميركية بشكل
عــام ،وهي الثانية لجندي داخل
الواليات المتحدة.

ميركل
وفي برلين ،ذكرت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل أن المهمة
الرئيسية في إدارة أزمة فيروس
كورونا المستجد حاليا هي الحد
من انتشاره.
وقـ ــالـ ــت مـ ـي ــرك ــل ،فـ ــي مــؤت ـمــر
صـحــافــي" :ال ـف ـيــروس وص ــل إلــى
أوروب ــا ،إنــه هنا ،ويتعين علينا
جميعا استيعاب ذلك".
وذك ـ ــرت م ـيــركــل أن ــه ال يــوجــد
عـ ـ ـ ــاج أو لـ ـ ـق ـ ــاح ل ـ ـلـ ــوقـ ــايـ ــة مــن
الـ ـفـ ـي ــروس ح ـت ــى اآلن ،مـضـيـفــة
اسـتـنــادا إلــى خـبــراء -أن  60إلى %70من المواطنين قد يصابون
بالفيروس ،مشيرة إلــى أن كبار
الـســن واألش ـخــاص الــذيــن لديهم
تاريخ مرضي هم األكثر عرضة
للخطورة.
وأكدت ميركل أهمية عدم زيادة
األعـ ـب ــاء ع ـلــى ال ـن ـظ ــام ال ـص ـحــي،
مـ ـ ـش ـ ــددة عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة إبـ ـط ــاء
ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس ،وق ــال ــت" :مــا
نفعله مـهــم ولـيــس هـبــاء وليس
ب ــا جـ ـ ـ ــدوى ...األم ـ ــر ي ـ ــدور حــول
كسب الوقت".
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن "ع ـ ـ ــواق ـ ـ ــب أزمـ ـ ــة
التفشي ال يمكن التنبؤ بها بعد،

موظف من وزارة الصحة خالل تعقيم مطار بغداد الدولي أمس (رويترز)
وال نعلم إلــى أي مــدى ستتوقف
م ـع ــدالت اإلص ــاب ــة ع ـلــى درج ــات
حرارة الطقس".
وقالت إن "إغالق الحدود ليس
الــرد المناسب على التحديات"،
ّ
وأوص ـ ــت بــال ـت ـخــلــي م ــؤق ـت ــا عــن
الـمـصــافـحــة عـنــد ت ـبــادل التحية
واسـ ـتـ ـب ــدالـ ـه ــا "ب ــال ـن ـظ ــر لـلـعـيــن
واالبتسام لثانية إضافية".
وسجلت ألمانيا ،أمــس ،ثالث
حالة وفاة .وقد جاءت تصريحات
مـيــركــل بـعــدمــا انـتـقــدت صحيفة
"بيلد" اليومية واسعة االنتشار
طــريـقــة تعاملها مــع مــا وصفته
بأنه "فوضى الكورونا :ال ظهور،
ال خطاب ،ال قيادة في األزمة".

إيطاليا
الى ذلك ،وبعدما باتت إيطاليا
أول بـلــد يـعـ ّـمــم تــداب ـيــر صــارمــة،
ً
سعيا لــوقــف انـتـشــار الـفـيــروس،
الـ ـ ــذي ت ـس ـبــب ح ـت ــى االن بــأكـثــر
مــن  600وف ــاة مــن أصــل مــا يزيد
على  10100إصابة سجلت حتى
اآلن ،أعلن رئيس وزراء إيطاليا
جــوزي ـبــي كــون ـتــي ،امـ ــس ،حــزمــة

تـ ـم ــوي ــل لـ ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ـ ـب ـ ــاد فــي
التعامل مع الفيروس ،قيمتها 25
مليار يورو.
وأضاف كونتي أن إيطاليا في
"حالة طارئة صحية واقتصادية
على حد ســواء ،ومن الواضح أن
لديها تأثيرا اجتماعيا مهما".
وع ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــي
ب ــاش ــرت تـلـيـيــن تــداب ـيــرهــا ،بعد
تــأك ـيــد ال ــرئ ـي ــس ش ــي جينبينغ
أن ال ــوب ــاء ب ــات "ت ـحــت السيطرة
ً
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــا" ،إرسـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــرق ط ـب ـيــة
إليطاليا لمساعدتها في مكافحة
ال ـف ـي ــروس ،وذلـ ــك خ ــال ات ـصــال
ه ــات ـف ــي ب ـي ــن وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي وانـ ـ ـ ـ ــغ يـ ـ ــي ونـ ـظـ ـي ــره
اإليطالي لويجي دي مايو ،الذي
ق ـ ــال إن ح ـك ــوم ــة بـ ـ ــاده "تـتـعـلــم
مــن التجربة الصينية الناجحة
في مكافحة الفيروس ،واتخذت
تدابير صارمة لمنع انتشاره".
وتهافت اإليطاليون منذ مساء
االثنين فــي رومــا ونــابــولــي على
المحال لشراء منتجات أساسية
مثل المعجنات وورق المراحيض
ف ــي الـ ـي ــوم ال ـث ــان ــي م ــن "االقـ ـف ــال
الشامل".

وتـ ـ ـ ـ ـ ــزداد إيـ ـط ــالـ ـي ــا عـ ــزلـ ــة إذ
تـطـلــب الـنـمـســا م ــن الـمـســافــريــن
ال ـقــادم ـيــن م ــن ه ــذا الـبـلــد تـقــديــم
إف ـ ـ ــادة ط ـب ـي ــة ،ف ــي ح ـي ــن أغ ـل ـقــت
سـلــوفـيـنـيــا ح ــدوده ــا م ـع ــه ،كما
أوقـفــت إسبانيا وكــذلــك شركات
"بريتيش إيرويز" و"إيــر فرانس"
و"راين إير" و"إير كندا" الرحالت
إلى المدن اإليطالية.
وبينما ارتفع وفيات "كورونا"
إلى  47واإلصابات إلى  1978في
اسبانيا ،وصلت إصابات بلجيكا
إلــى  314حــالــة ،مــع تسجيل أول
وف ـ ــاة ل ـمــريــض ي ـب ـلــغ م ــن الـعـمــر
 90عاما.
وأم ـ ــس األول ،أك ـ ــدت رئـيـســة
الـمـفــوضـيــة األوروب ـي ــة أورس ــوال
فــون ديــر الي ــن ،أنـهــا ستستخدم
"كـ ـ ــل األدوات الـ ـمـ ـت ــاح ــة" لــدعــم
االقتصادات المتأثرة بالوباء ،في
ختام مؤتمر عبر دائــرة الفيديو
عـقــدتــه مــع ق ــادة ال ــدول األعـضــاء
الـ.27

لندن
وف ــي بــريـطــانـيــا ،أعـلــن

ً
هل يمكن اعتبار كوريا الجنوبية مثاال
في مكافحة «كوفيد »19 -؟
بعد أن أصبحت كوريا الجنوبية إحدى
أك ـث ــر الـ ـ ــدول تـ ـض ــررا ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
ال ـم ـس ـت ـجــد خ ـ ــارج ال ـص ـي ــن ،تـمـكـنــت من
خفض عــدد اإلصــابــات بشكل كبير ،في
حين سجلت إحــدى أدنــى نسب الوفيات
في العالم.
وبلغ عدد الحاالت المؤكدة لديها 7755
إصابة ،هي رابع أعلى حصيلة في العالم،
لكنها لم تسجل سوى  60وفاة ،وهو رقم
أدن ــى بكثير مــن الـمـعــدل الـعــالـمــي الــذي
أعلنته منظمة الصحة العالمية.
ما هي الخطوات التي اتخذتها كوريا
الـجـنــوبـيــة ،وه ــل يـمـكــن اعـتـبــارهــا مثاال
يحتذى في مكافحة الفيروس؟
ب ـ ــدال م ــن اتـ ـب ــاع ال ـت ــداب ـي ــر الـصـيـنـيــة
الـقـ ّـاضـيــة ب ـعــزل م ــدن طــالـهــا ال ـف ـيــروس،
تـبــنــت ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ن ـم ــوذج إتــاحــة
المعلومات والمشاركة العامة والفحوص
على نطاق واسع.
ي ـتــم االت ـ ـصـ ــال بـجـمـيــع األش ـخ ــاص
الذين اختلط معهم المرضى المصابون
بـ "كورونا" المستجد وإجــراء فحوص
لهم.
ت ــرص ــد ت ـحــركــات ال ـش ـخــص الـمـصــاب
فـ ــي األيـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ  14الـ ـس ــابـ ـق ــة ،مـ ــن خ ــال
اسـتـخــدامــه بطاقة االئـتـمــان المصرفية،
ّ
وتتبع الهاتف
وصور الكاميرات المغلقة
النقال .وتنشر تلك المعلومات على مواقع
ح ـكــوم ـيــة م ــع رس ــائ ــل ن ـص ـيــة تـحــذيــريــة
تــرســل إلــى األشـخــاص عندما يتم رصد

إصابة جديدة في المنطقة التي يعملون
أو يعيشون فيها.
ويـثـيــر ه ــذا ّاإلج ـ ــراء قـلـقــا إزاء مسألة
ّ
الخصوصية ،لكنه يمكن الناس من التقدم
إلجراء فحوص.
تبلغ كلفة الفحص قرابة  160ألف وون
( 134دوالرا) لكنه ُي ـتــاح بــالـمـجــان لمن
ُيشتبه بإصابتهم ومن خالطوا أصحاب
الحاالت المؤكدة ،أو الذين تأتي نتيجة
فحصهم إيجابية ،مما يشجع المشاركة.
أج ـ ــرت ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة اخ ـت ـب ــارات
تشخيص بشكل أسرع من أي دولة أخرى،
حــوالــى  10آالف فـحــص يــوم ـيــا ،ويـقــول
الخبراء إنها ساعدت السلطات في الرصد
ّ
وتتبع بؤر الوباء.
المبكر للمرضى
يمكن لكوريا الجنوبية إجراء أكثر من
 15ألف فحص تشخيص يوميا ،وأجرت
 220ألف فحص حتى أمس .لديها أكثر من
 500مختبر مخصصة إلجراء االختبارات،
ً
بينها أكثر من  40مرفقا يمكن الحصول
على الخدمة فيها عبر المرور بالسيارة
(درايف ثرو) ،مما يقلل من االحتكاك بين
المرضى واألطقم الصحية.
ح ـض ــت ال ـس ـل ـط ـ ّـات ال ـم ــواط ـن ـي ــن عـلــى
لزوم منازلهم وتجنب اللقاءات وتقليص
ال ـتــواصــل م ــع اآلخ ــري ــن ف ــي حـمـلــة أطـلــق
ع ـل ـي ـهــا "ال ـ ـنـ ــأي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي" ،ف ـص ــارت
الـ ـش ــوارع ه ــادئ ــة وال ـم ـتــاجــر والـمـطــاعــم
شبه فــارغــة ،حتى في األج ــزاء التي ّ
تعج
بالحركة عادة في سيول.

وألغيت عشرات الفعاليات من حفالت
ل ـف ــرق ــة كـ ــي-بـ ــوب ال ـش ـه ـي ــرة إل ـ ــى أل ـع ــاب
رياضية ،وارت ــدى معظم الـنــاس األقنعة
الواقية ،عمال بتوصيات الحكومة.
وكوريا الجنوبية دولــة ديموقراطية،
لكنها أيضا مجتمع مدني ملتزم ،وهو ما
يشير إليه المحللون كعامل في التصدي
للفيروس.
هناك العديد من العوامل وراء النسبة
المتدنية بشكل غير ا عـتـيــادي للوفيات
 0.77فــي المئة مقارنة مــع  3.4فــي المئة
على مستوى العالم .الرصد المبكر يسمح
بــال ـعــاج ال ـم ـب ـكــر ،وال ـف ـح ــوص الــواس ـعــة
النطاق تعني رصــد الحاالت الخفيفة أو
من دون أعراض ظاهرة ،وهذا يرفع العدد
اإلجمالي لالصابات المسجلة ،وبالتالي
تتدنى نسبة الوفيات.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ف ــإن الـمـصــابـيــن في
كــوريــا الـجـنــوبـيــة لــديـهــم قــواســم فــريــدة:
غــال ـب ـيــة اإلصـ ــابـ ــات ه ــي ل ـن ـســاء ونـصــف
المصابين هم دون سن  40عاما.
يقول المسؤولون أن ذلك مرده إلى أن
أكثر من  60بالمئة من اإلصابات مرتبطة
ُ
بكنيسة مسيحية تعتبر طائفة سرية.
ومعظم أعضاء الكنيسة نساء والغالبية
في العشرينيات والثالثينيات من العمر.
ّ
ل ـك ــن األرق ـ ـ ــام ال ـعــال ـم ـيــة تـشـيــر إل ــى أن
الـف ّـيــروس أكثر فتكا بين األجـيــال األكبر
سنا ،والرجال بشكل خاص.
(سيول ـ ـ أ ف ب)

local@aljarida●com

يهدد العالم
انتقاله إلى  %70من األلمان

سلة أخبار
السماح للصناعات
األساسية باستئناف
مهامها في ووهان

• «البنتاغون» :اإلصابات أعلى من العدد الرسمي
• قطر تسجل  ٢٣٨إصابة بيوم واحد

أعلنت حكومة إقليم هوباي
الصيني في إشعار أمس ،أن
الصناعات الرئيسية ستستأنف
أنشطتها في مدينة ووهان،
بؤرة تفشي فيروس كورونا.
وجاء في اإلشعار ،أنه سيتم
السماح لقطاعات رئيسية مثل
النقل العام واإلمداداتالطبية
واملؤسسات املنتجة للضروريات
اليومية في ووهان عاصمة
هوباي بالعودة إلى العمل.
وأضاف أن صناعات أخرى لها
تأثير على سلسلة اإلمدادات
املحلية أو العاملية يمكنها أيضا
العودة إلى العمل بتصريح من
السلطات املعنية.

الهند تلغي تأشيرات
أللمان وفرنسيين وإسبان

الصدر يرفض أي عالج من «الملحد ترامب»
بعد أيام من رفضه منع إقامة صالة الجمعة وإغالق مرقد اإلمام علي في النجف أمام الزوار ،أعرب
رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر عن رفضه أي عالج لفيروس كورونا تصنعه أميركا.
الرئيس األميركي دونالد ترامب :نقوم بعمل
وكتب الصدر ،بحسابه على "تويتر"" :استوقفني قول
ّ
عظيم ضد فيروس كورونا ،والوضع سيصبح أسوأ لوال تدخلنا" .وأضاف ،موجها حديثه لترامب:
ّ
"أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ،وال سيما أن غالبية من يعانيه هم معارضون ألميركا".
ً
ً
وأضاف :إذا كنت ملحدا وتظن نفسك معالجا ،فنحن ال نلجأ إال لله تعالى ،أي عالج يصدر منك
ومن شركاتك الموبوءة ال نرتضيه وال نريده ،فأنت لست عدو الله فحسب ،بل عدو الشعوب".
وزيــر الصحة البريطاني
مـ ــات ه ــان ـك ــوك ث ـب ــوت إصــابــة
نادين دوري ــس ،وزيــرة الدولة
ل ـشــؤون الـصـحــة ،بــالـفـيــروس.
وقالت دوريس ( 62عاما) إنها
تخضع للعزل الصحي الذاتي.
وذك ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة "ت ــاي ـم ــز"
أن دوريـ ـ ــس ال ـت ـقــت م ــع مـئــات
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ف ـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرم ،ك ـمــا
ح ـضــرت اسـتـقـبــاال مــع رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون.
وكـشـفــت تـقــاريــر صحافية أن
الـمــرشــح لــاصــابــة هــي وال ــدة
الـ ـ ــوزيـ ـ ــرة ،س ـي ـل ـف ـيــا دول (84
سـ ـ ـن ـ ــة) ،ال ـ ـتـ ــي بـ ـ ـ ــدأت ت ـس ـع ــل،
وج ـ ـهـ ــاز الـ ـمـ ـن ــاع ــة ل ــديـ ـه ــا لــن
يقوى على الفيروس فيما لو
تمكن منها.
كما أعلنت نائبة مــن حزب
العمال المعارض عزل نفسها
ألنها خالطت دوريس.
وكــان مسؤولو الصحة في
بريطانيا أعلنوا ،أمس األول،
ارتفاع عدد الوفيات في البالد
إل ــى  6واإلصـ ــابـ ــات إل ــى .373
وتــدرس الحكومة البريطانية

اغالق المدارس والجامعات.

الصين
وفـ ــي ت ـب ــاط ــؤ ك ـب ـيــر الن ـت ـشــار
الوباء ،مقارنة مع مئات اإلصابات
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت تسجلها
ي ــوم ـي ــا ف ــي فـ ـب ــراي ــر ،ل ــم تـسـجــل
سـ ـ ــوى  24إصـ ــابـ ــة جـ ــديـ ــدة فــي
الساعات الـ 24األخيرة في الصين،
ومعظمها لحاالت مستوردة من
إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية
واليابان.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة
للصحة ،ان عــدد الوفيات ارتفع
ال ـ ــى  3162فـ ــي ح ـي ــن ب ـل ــغ ع ــدد
حــاالت اإلصابة المؤكدة 80955
شخصا.
وأع ـل ـنــت ب ـلــديــة ب ـك ـيــن ،أم ــس،
أن ج ـم ـيــع الـ ــذيـ ــن ي ـص ـل ــون ال ــى
العاصمة من الخارج سيوضعون
ً
في الحجر الصحي  14يوما ،مع
زيادة عدد الحاالت المستوردة.

مركز اتصاالت
وخ ـ ـ ــارج ال ـ ـحـ ــدود ال ـص ـي ـن ـيــة،

وب ـع ــد ت ـبــاطــؤ اس ـت ـمــر  11يــومــا
ف ـ ــي ح ـ ـ ــاالت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوى ،س ـج ـلــت
كــوريــا الـجـنــوبـيــة قـفــزة فــي عــدد
اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،فـ ـ ــي ح ـيــن
أجــرت السلطات فحوصا لمئات
الموظفين في مركز لالتصاالت
انتشر فيه المرض هذا األسبوع.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـمـ ــراكـ ــز الـ ـك ــوري ــة
لمكافحة األمراض والوقاية منها
تسجيل  242حالة جديدة ،مقارنة
ب ـت ـس ـج ـيــل  35فـ ـق ــط فـ ــي الـ ـي ــوم
السابق ،ليصل العدد اإلجمالي
لإلصابات في كوريا الجنوبية،
التي تشهد أسوأ تفش للفيروس
خ ــارج ال ـبــر الــرئـيـســي الصيني،
إلى  7755حالة .وارتفعت حاالت
ال ــوف ــاة إلـ ــى  60ب ـعــد وف ـ ــاة أحــد
المرضى.
وأعـلــن بــارك وون ســون عمدة
سيول تسجيل نحو  93إصابة،
ما أثار مخاوف من احتمال انتقال
جماعي للفيروس في العاصمة
التي يقطن بها  25مليون نسمة.
وسـ ّـج ـلــت ال ـيــابــان  59إصــابــة
جــديــدة ،فــي أكـبــر زي ــادة فــي يوم
واح ــد مـنــذ ب ــدء ظ ـهــور ال ـمــرض،
ليرتفع العدد اإلجمالي إلى 1278

اصابة وعدد الوفيات الى .19
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
اإلندونيسية ،أمس ،حالة الوفاة
األولـ ــى ف ــي ال ـب ــاد ،وه ــي الم ــرأة
"أج ـن ـب ـي ــة" م ــري ـض ــة ( 53ع ــام ــا)
كانت أصيبت بالفيروس .وأكدت
إندونيسيا حتى اآلن وجــود 27
إصابة.

السعودية
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـل ـن ــت وزارة
الـصـحــة الـسـعــوديــة ،أم ــس ،رصــد
إصــابــة جــديــدة ل ـمــواطــن مصري
في مطار جــدة قــادم من نيويورك
مـتـجـهــا إل ــى ال ـق ــاه ــرة عـبــر مـطــار
الملك عبدالعزيز في جدة ،ما ّأدى
الى عزله من المطار بشكل مباشر،
ونـقـلــه إل ــى مستشفى بمحافظة
ج ـ ـ ــدة .وبـ ـ ـه ـ ــذا ،ي ـص ـبــح م ـج ـمــوع
الحاالت المسجلة لإلصابة داخل
المملكة  21حالة.

البحرين
وفـ ــي ال ـم ـن ــام ــة ،أع ـل ـنــت وزارة
الصحة ،أمس ،تسجيل  77إصابة

جـ ــديـ ــة م ـ ــن ال ــدفـ ـع ــة األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
الـمــواطـنـيــن ال ـقــادم ـيــن عـلــى متن
ال ـط ــائ ــرة ال ـم ــؤج ــرة ض ـمــن خطة
إجالء البحرينيين من إيران والبالغ
ً
ع ــدده ــم  165مــواط ـنــا ومــواط ـنــة،
مـشـيــرة إل ــى أن ــه تبين ســامــة 88
شخصا وت ــم نقلهم ألح ــد مــراكــز
الحجر الصحي االحترازي .وبذلك
يرتفع العدد اإلجمالي لإلصابات
فــي البحرين إلــى  189مــن بينهم
 30تعافوا.

العراق
وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية
في الـعــراق ،أمــس ،إغــاق الحدود
البرية للبالد مع إيــران والكويت
بعد  15م ــارس الـجــاري فــي إطــار
االج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة للحد من
انتشار "كورونا".
وأوض ـ ـحـ ــت" :س ـت ـك ــون مـنــافــذ
م ـط ــار ب ـغ ــداد وال ـب ـص ــرة الـنـجــف
واربيل هي الجهة الوحيدة للعودة
ودخول العراق".
يأتي ذلك بعدما أفادت مصادر
طبية ،أمس ،بتسجيل حالة وفاة
ثــانـيــة فــي محافظة كــربــاء التي

تشهد إجراءات مشددة وإغالق تام
وتعطيل للدوام الرسمي ومراقبة
الوافدين من أبناء المحافظة ،ما
يرفع إجمالي الوفيات بالفيروس
في العراق إلى  7واالصابات .71
وعلى غرار االسبوع الماضي،
أفاد بيان من إدارة مدينة كربالء،
أمس ،بإلغاء إقامة صالة الجمعة
في المدينة هذا األسبوع.

تركيا
وفي أنقرة ،أعلن وزير الصحة
التركي فخر الــديــن قــوجــة ،أمــس،
تسجيل أول اصــابــة بالفيروس
لمواطن تركي.
وقال قوجة في مؤتمر صحافي:
"هذه أول حالة مؤكدة في بالدنا.
بلدنا مستعد لهذا ،وجرى اتخاذ
كل اإلجراءات لمنع انتشاره".
وكشف الرئيس التركي رجب
طـيــب إردوغ ـ ــان أن اإلص ــاب ــة هي
لمواطن تركي قادم من ألمانيا.
وأ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
المصرية ،تسجيل حــالــة إصابة
جديدة بفيروس كورونا المستجد
أمــس ،بينما ارتفع عــدد الحاالت

الـتــي تعافت إلــى  27حــالــة .وقــال
المتحدث باسمها خالد مجاهد:
«تــم تسجيل حــالــة جــديــدة ثبتت
إي ـجــاب ـيــة تـحــالـيـلـهــا لـلـفـيــروس،
أم ــس ،وكــانــت مخالطة للحاالت
األربـ ــع الـتــي أعـلـنــت ي ــوم االثنين
الـمــاضــي ،ليصبح ع ــدد الـحــاالت
الـ ـت ــي تـ ــم ت ـس ـج ـيــل إي ـجــاب ـي ـت ـهــا
للفيروس في مصر  60حالة ،منها
 27تحولت نتيجة تحاليلها إلى
سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية
وفـقــا إلرش ـ ــادات منظمة الصحة
العالمية».
وأعلنت وزارة الصحة القطرية،
امس ،تسجيل  238إصابة جديدة
بـفـيــروس كــورونــا المستجد ،ما
يرفع عدد اإلصابات إلى  262في
الدولة الخليجية.
وقــالــت الـ ـ ــوزارة إن االصــابــات
س ـ ـج ـ ـلـ ــت «لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى وافـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــن م ــن
ال ـم ـخــال ـط ـيــن لـ ـلـ ـح ــاالت الـ ـث ــاث،
ال ـت ــي ت ــم اإلع ـ ــان ع ــن اصــابـتـهــم
بالفيروس» ،مشيرة إلى أنهم كانوا
يقيمون بمجمع سكني واحد.
(عواصم -وكاالت)

نائب روحاني ووزيران مصابون بالفيروس

الهلع يجتاح لبنان بعد ثاني وفاة

• زج  100ألف من «الحرس الثوري» في مجال المكافحة
• مقتل  83عالجوا «كورونا» بالكحول المغشوش

●

ارت ـف ــع ع ــدد الــوف ـيــات ف ــي إيـ ــران بـفـيــروس
كورونا إلى  ،354بزيادة  63حالة وفاة خالل
ال ــ 24ساعة الماضية ،بينما أقــرت السلطات
بــإصــابــة  9آالف ش ـخــص ،وس ــط تخمينات
دولية بأن يكون عدد الوفيات واإلصابات أكبر
بكثير من المعلن.
من ناحيته ،أعلن الحرس الثوري اإليراني
أمــس وف ــاة  5مــن عناصره كــانــوا منخرطين
"في إطار خدمة الجهاد الصحي" ،ومواجهة
فيروس كورونا.
ونقلت وكالة "فارس" اإليرانية عن المتحدث
باسم الحرس الثوري العميد رمضان شريف
القول إن "هناك حاليا أكثر من  100ألــف من
ك ـ ــوادر ال ـح ــرس ال ـث ــوري والـتـعـبـئــة يعملون
في مجال مكافحة فيروس كورونا بالبالد".
وأش ـ ـ ــار م ــراقـ ـب ــون إلـ ــى أن ع ـن ــاص ــر ال ـح ــرس
سيتحولون إلى بيئة حاضنة للمرض ،ألنهم
غ ـيــر مـخـتـصـيــن بــالـمـعــالـجــة ول ـي ــس لــديـهــم
إعداد طبي.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،ارت ـ ـفـ ــع إل ـ ــى  83ع ــدد
اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن تـ ــوفـ ــوا ج ـ ـ ــراء ت ـنــاول ـهــم
مشروبات كحولية مغشوشة ،ظنا منهم أنها
تقضي على "كورونا".
وأفــادت وكالة «فــارس» اإليرانية ،بإصابة
ال ـن ــائ ــب األول ل ـلــرئ ـيــس اإلي ـ ــران ـ ــي ،إس ـحــاق
جهانغيري ،ووزير الصناعة والتجارة رضا
رحماني ،ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر
مونسان ،إضافة إلى مسؤولين آخرين ،مشيرة

إلى أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر
الصحي.
إل ــى ذل ــك ،رف ــض الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
روحاني الدعوات المطالبة بإلغاء عطلة العام
اإليــرانــي الـجــديــد ،وتـقــرر أن يـقــود شخصيا
لجنة إدارة األزمات الخاصة بتفشي "كورونا"،
ب ــأم ــر م ـبــاشــر م ــن ال ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى آيـ ــة الـلــه
خامنئي.
ونصح روحاني المواطنين "بعدم السفر
وع ــدم زي ــارة األضــرحــة الـمـقــدســة ،واالكـتـفــاء
بزيارة األئمة عن ُبعد ،والتقليل قدر اإلمكان
م ــن ال ـل ـق ــاءات ال ـعــائ ـل ـيــة ،واس ـت ـخ ــدام الـعــالــم
االفتراضي وأجهزة االتصال للتواصل وتبادل
التهاني بالعيد" ،كما دعا إلى تقليل التنقالت
داخل المحافظات وبين المدن.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،رد ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
اإليــران ـيــة عـبــاس مــوســوي عـلــى دع ــوة وزيــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو لطهران بأن
تفرج عن السجناء األميركيين خوفا عليهم من
اإلصابة بـ"كورونا".
وقال موسوي ،أمس" ،قلق وزير الخارجية
األمـيــركــي بشأن السجناء األميركيين بإيران
فــي محله ،وط ـهــران أيـضــا قلقة بـشــأن سالمة
السجناء اإليرانيين في أميركا" ،مضيفا" :نأمل
من واشنطن ضمان سالمة سجنائنا ووقايتهم
م ــن اإلص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس ،وط ـه ــران مستعدة
الستعادة السجناء اإليرانيين من أميركا".
وفــي وقــت ســابــق ،دعــا بومبيو إي ــران إلى

اإلف ـ ــراج "ف ـ ــورا" ع ــن الـمــواطـنـيــن األمـيــركـيـيــن
المعتقلين.
يأتي ذلــك بعد أن أطلقت إي ــران ســراح 70
ألف سجين مؤقتا االثنين ،لمواجهة انتشار
"كورونا" في السجون.
ّ
ستحمل
وقال بومبيو" :الواليات المتحدة
الـنـظــام اإلي ــران ــي الـمـســؤولـيــة الـمـبــاشــرة عن
أي وف ـيــات بـيــن األمـيــركـيـيــن وسـيـكــون ردنــا
حاسما" ،مبينا أن "أي دولــة تفكر في تقديم
مساعدات إنسانية إليران يجب أن تسعى إلى
تلقي لفتة متبادلة من طهران ،وتطلب اإلفراج
عن جميع مواطنيها الذين يحملون جنسية
مزدوجة والمواطنين األجانب".
وأردف" :ال ـت ـقــاريــر عــن انـتـشــار الـفـيــروس
في السجون اإليرانية مثيرة للقلق ،وأقل ما
تتطلبه هــو اإلف ــراج الكامل والـفــوري عــن كل
المواطنين األميركيين" ،مضيفا أن "اعتقالهم
وسط ظروف متدهورة بشكل متزايد ينافي
اللياقات اإلنسانية األساسية".
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،أع ـل ــن م ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الصحة اإليرانية أن دواء محليا لعالج
المصابين بالفيروس أعطى نتائج نسبية بعد
 24ساعة من حقنه ،الفتا إلى أنه من المبكر
الحكم عليه وتقييمه بالكامل .لكن اإل عــان
قوبل بالسخرية في إيران وخارجها.
(طهران ،واشنطن ـ ـ وكاالت)
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قــرعــت وف ــاة ثــانــي مــواطــن لـبـنــانــي بـ
"ك ــورون ــا" ج ــرس اإلنـ ــذار لتفعيل هيئة
ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـص ـح ـيــة كـ ــإجـ ــراء ضـ ــروري
لمكافحة ال ـف ـيــروس اآلخ ــذ فــي توسيع
م ـ ـ ــروح ـ ـ ــة ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاره عـ ـ ـل ـ ــى األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وسـ ــط ت ـ ّ
ـوج ــس م ــن ت ـمــدده
ّ
عـلــى مـسـتــوى ال ـبــاد ،بـعــدمــا قـفــز ع ــداد
اإلصــابــات اليومية مــن  3الــى  11دفعة
واحدة ،متسببا في حالة من الهلع بين
المواطنين لــم يعد فــي استطاعة وزيــر
الصحة حمد حسن التخفيف من وطأتها.
وتتجه الدولة الى اتخاذ إجراءات أكثر
صرامة خالل الساعات المقبلة ،قد تذهب
نـحــو إع ــان ح ــال ال ـط ــوارئ عـلــى جميع
األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة ،ف ــي وق ــت أصــابــت
ن ــوب ــة م ــن ال ـه ـلــع الـلـبـنــانـيـيــن ،فـشـهــدت
م ـحــال الـتـغــذيــة تـهــافـتــا كـبـيــرا مــن أجــل
توفير الحاجات والمأكوالت األساسية.
واستهلت السلطة التنفيذية إجراء اتها
باتخاذ قرار إقفال المطاعم على المناطق
اللبنانية كافة.
وق ــال ــت م ـص ــادر طـبـيــة إن "الـشـخــص
المتوفى اسمه مارون كرم ( 55سنة) ،ولم
يكن يعاني مشاكل صحية ،وقد تبين أن
جهاز مناعته ضعيف جدا" ،مضيفة أنه
ً
"لم يكن مسافرا ،وقد انتقلت اليه العدوى
من أحد تالمذته القادم من الخارج".
ال ـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـن ــت إدارة مـسـتـشـفــى
"سـ ّـيــدة الـمـعــونــات الـجــامـعــي" – جبيل،
أمـ ــس" ،إص ــاب ــة  10أش ـخ ــاص م ــن طــاقــم
المستشفى بــالـفـيــروس ،إثــر تواصلهم

المباشر مع أحد المصابين به".
ّ
وأفادت إدارة المستشفى بأن حالتهم
ّ
ّ
قسم جهز لهم
جيدة ،وهم يوجدون في
ٍ
ً
ً
ّ
خصيصا تم عزله نهائيا عن المستشفى.
وبلغ مجموع الحاالت المثبتة  61حالة
مشخصة في مستشفى رفيق الحريري
و 9حاالت في المستشفيات الجامعية.
وتــوزعــت ال ـحــاالت المصابة كــاآلتــي:
 37فــي المئة واف ــدة مــن الـخــارج (مصر،
والمملكة المتحدة ،وإيران ،وسويسرا)،
 58بالمئة من بين المخالطين للحاالت
المثبتة ( 13من بين المخالطين لحالة
وافــدة من مصر 5 ،من بين المخالطين
لحالة وافدة من المملكة المتحدة 5 ،من
بين المخالطين لحاالت وافدة من إيران)،
وإضــافــة الــى  3ح ــاالت قيد التقصي (6
في المئة).
وت ـ ـت ـ ــوزع ال ـ ـح ـ ــاالت حـ ـس ــب ال ـف ـئ ــات
ال ـع ـم ــري ــة كـ ــاآلتـ ــي 11 :ف ــي ال ـم ـئ ــة دون
العشرين 77 ،في المئة من عمر  20الى
 59سنة ،و 10في المئة من عمر  60سنة
وما فوق.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،قـ ــال رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
الـســابــق سـعــد ال ـحــريــري عـبــر "تــويـتــر"،
أمس" ،أقفلوا األبواب بوجه كورونا من
أي دولة أتى؛ شقيقة أو صديقة بعيدة أو
قريبة ،ولتكن سالمة اللبنانيين تتقدم
على أي اعتبار".
ك ـ ـمـ ــا دعـ ـ ـ ــا رئـ ـ ـي ـ ــس حـ ـ ـ ــزب "ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات
اللبنانية" سمير جعجع إلى" إعالن حال
الرحالت من
طــوارئ صحية ،ووقــف كل
ّ
البلدان التي انتشر فيها الوباء ونخص
إيران".

ألغت الهند جميع تأشيرات
الدخول املستخرجة ملواطني
أملانيا وفرنسا وإسبانيا
أمس ،وقبل ذلك .تأتي
القرارات الجديدة بالتزامن مع
ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
املؤكدة بالفيروس إلى 50
حالة في الهند .وطلبت
الهند بالفعل من مواطنيها
املسافرين تجنب البلدان
األكثر تضررا من الفيروس:
وهي الصني وكوريا
الجنوبية وإيطاليا وإيران.
ووسعت الهند القيود على
السفر ،وأغلقت حدودها مع
ميانمار املجاورة.

النرويج تلغي مناورات
عسكرية دولية

أوقف الجيش النرويجي
املناورات العسكرية الدولية التي
تتألف من نحو  15ألف جندي،
وذلك بسبب تفشي «كورونا»
في البالد .وأعلن الجيش أمس،
عدم املضى في إجراء املناورات
النرويجية «كولد ريسبونس»
في أقصى الشمال .وقال روني
جاكوبسني ،أحد أفراد الجيش
النرويجي« :الفيروس اآلن
خارج عن نطاق السيطرة في
مجتمعنا ،وهناك وضع جديد.
لذلك قررنا تطبيق تعليق منظم
للمناورات» .وكان من املقرر
أن تبدأ املناورات العسكرية
الرئيسية اليوم ،وتستمر
حتى  18مارس الجاري ،وكان
سيشارك فيها  6000جندي من
بلجيكا وبريطانيا والدنمارك
وفرنسا وأملانيا وهولندا
والسويد والواليات املتحدة
ونحو  9000من النرويج.

الفلبين تدعو مواطنيها
إلى الهدوء

ّ
حضت الحكومة الفلبينية
مواطنيها أمس ،على االحتفاظ
بالهدوء ،وسط تقارير تفيد بأن
املستشفيات تعاني االكتظاظ،
وأن بعض الناس يتهافتون على
شراء السلع بسبب الهلع وسط
خطر «كورونا».
وتم تأكيد ما ال يقل عن 33
إصابة بالفيروس في الفلبني،
وفقا لوزارة الصحة.
ّ
كما حث املتحدث باسم الرئاسة
سلفادور بانيلو ،الجمهور على
عدم نشر «معلومات لم يتم
التحقق منها قد تتسبب فقط
في قلق ليس له داع ...وبدال من
ذلك ،يجب الحفاظ على النظافة
الشخصية جيدا ،ومراقبة آداب
السلوك في جميع األوقات».
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ً
«اتحاد الجامعة» :تأجيل الدراسة ليس حال خطة طوارئ بين «تنفيذية الطلبة»
«مصير الطلبة غير واضح وال رؤية للتعامل مع المشكلة»
حمد العبدلي

االتحاد يتابع
باستمرار
مع اإلدارة
الجامعية
االستعدادات
الالزمة بعد
انتهاء العطلة

الهاملي

أكد رئيس االتحاد الوطني
ل ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة ج ـ ــام ـ ـع ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ع ـ ـبـ ــدالـ ــرح ـ ـمـ ــن ال ـ ـهـ ــام ـ ـلـ ــي أن
ت ــأج ـي ــل ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـم ـس ـت ـمــر
ل ـي ــس حـ ــا ،وي ـج ــب ال ـت ـعــامــل
بشفافية ووضع خطط بديلة
ت ـض ـمــن س ــام ــة ال ـط ـل ـب ــة ،وال
تـعــر قــل مسيرتهم ا لــدرا سـيــة،
ً
الف ـتــا إل ــى أن تـعــامــل ال ــوزارة
ب ـهــذا الـشـكــل م ــرف ــوض وغـيــر
مقبول.
وقال الهاملي ،في تصريح
أم ـ ـ ـ ــس" :ح ـ ــاولـ ـ ـن ـ ــا االتـ ـ ـص ـ ــال
بوزير التربية وز يــر التعليم
ا لـ ـع ــا ل ــي د .سـ ـع ــود ا ل ـح ــر ب ــي
حول وضع الجامعة مع أزمة
فـ ـي ــروس كـ ــورو نـ ــا إال أ نـ ــه لــم
ً
يـ ــرد ح ـتــى اآلن" ،م ــؤ ك ــدا أ نــه
يـجــب أن تـصــل الــرســالــة بــأن
طـ ـلـ ـب ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة م ـص ـي ــره ــم
ومـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـه ــم غ ـ ـيـ ــر واضـ ـ ــح
بـ ـسـ ـب ــب عـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود رؤيـ ـ ــة
واضحة للتعامل مع المشكلة.
وأ ك ـ ـ ــد أن اال تـ ـ ـح ـ ــاد ي ـتــا بــع

الجامعة :استخراج ً
الشهادات ...إلكترونيا
أعـ ـلـ ـن ــت عـ ـ ـم ـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول
وال ـ ـت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ف ـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة
الـكــويــت أن طـلــب الـشـهــادات
بأنواعها المختلفة يتم عبر
ال ـخ ــدم ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة فـقــط
فـ ــي مـ ــوقـ ــع ع ـ ـمـ ــادة ال ـق ـب ــول
والتسجيل ،مع الحرص على
االلتزام بالتعليمات الواردة
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــوقـ ــع ،وي ـ ــأت ـ ــي ذل ــك
نظرا للظروف االستثنائية،
وحرصا على سالمة الطلبة
وال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن ف ـ ـيـ ــروس
كورونا المستجد.

تأجيل التحويل وتغيير التخصص
بـ «التطبيقي» إلى إشعار آخر
أعلنت الهيئة العامة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب تــأج ـيــل
موعد التقديم لتغيير التخصص
والتحويل حتى إشعار آخر ،الفتة
إلـ ــى أن ال ـم ــوع ــد ال ـج ــدي ــد سيتم
إعالنه في وقت الحق.

ب ـش ـك ــل م ـس ـت ـم ــر مـ ــع اإلدارة
الجامعية حول االستعدادات
الالزمة الستقبال الطلبة بعد
ً
انتهاء فترة العطلة ،مستغربا
تعامل الوزير واتباع سياسة
ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــرد وع ـ ـ ـ ــدم ت ــوض ـي ــح
ال ـح ـق ــائ ــق ب ـك ــل ش ـف ــاف ـي ــة مــع
أبنائه الطلبة.
ومـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أض ــاف
ا ل ـه ــا م ـل ــي أن اال ت ـ ـحـ ــاد يـعـمــل
عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
ال ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات وال ـ ـن ـ ـصـ ــائـ ــح
لجميع الطلبة حــول الوقاية
مـ ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس "كـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ــا"،
فـضــا عــن تــوزيــع اإلرش ــادات
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ع ـ ـ ـبـ ـ ــر وسـ ـ ــائـ ـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي
وال ـت ــواص ــل م ـع ـهــم ،مــوضـحــا
أن االتحاد أجرى لقاء خاصا
مع د .بندر المطيري ،لتقديم
النصائح الطبية إ لــى جميع
الطلبة حول الوقاية من هذا
الفيروس.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـ ـ ـلـ ـ ــي أن

و«التعليم العالي»

السويري :دورها يعمل على إجالء الطلبة المبتعثين
•

عبدالرحمن الهاملي

االت ـ ـحـ ــاد ي ـع ـمــل ع ـل ــى تــذل ـيــل
الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ومـ ـت ــابـ ـع ــة أحـ ـ ــوال
الطلبة وتحقيق مكتسباتهم،
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى س ــام ـت ـه ــم،
وبـ ـح ــث الـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـنــاس ـبــة
ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاكـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــي
ي ــوا ج ـه ــو ن ـه ــا ،م ـت ـم ـن ـيــا دوام
ال ـص ـح ــة والـ ـس ــام ــة لـجـمـيــع
الدارسين.

أحمد الشمري

كشف رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني لطلبة
الكويت ،م .فالح السويري ،عن التواصل مع وكيل وزارة
التعليم العالي ،لترتيب خطة الـطــوارئ ،في ظل انتشار
فـيــروس كــورونــا ،وحماية جميع الطلبة المبتعثين في
مختلف ال ــدول .وذك ــر الـســويــري ،فــي تصريح صحافي،
أمــس ،أن دور الخطة يكمن في العمل على إجــاء الطلبة
المبتعثين من دول االبتعاث ،وخاصة بالدول التي ينتشر
فيها الفيروس ،مشيرا إلى أن هذا التوجه من باب الحرص
على مصلحة الطلبة وسالمتهم من هذا المرض .وأشاد
بجهود جميع فروع االتحادات الطالبية التي تعمل على
متابعة أحــوال الطلبة ،والتأكد من سالمتهم والتواصل
معهم ،الفتا إلى أن هذا التوجه يترجم األهداف السامية
لدور االتحاد.
من جانب آخــر ،أعلن االتحاد الوطني لطلبة الكويت-
فرع مصر ،تقديم عريضة إلى مجلس الــوزراء الكويتي،
تشمل تواقيع الطلبة الذين يرغبون بإجالئهم من مصر،
بسبب مخاوفهم من انتشار "كــورونــا" ،وذلــك حرصا من
االتحاد ،في ظل األوضاع الصحية السيئة التي ساهمت
في تفشي هذا المرض.

فالح السويري

«اتحاد التطبيقي» :التقديم
على المكافأة واستخراج
الهوية حتى  18الجاري
أعـ ـ ـل ـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـط ـل ـبــة
وم ـتــدربــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التطبيقي والتدريب أن آخــر موعد
للتقديم على المكافأة االجتماعية
وعلى استخراج هوية الطالب هو 18
الجاري في مبنى  3بالمقر الرئيسي
ف ــي الـعــديـلـيــة ب ــال ــدور االول .وذك ــر
االتحاد في تصريح صحافي أمس،
أن طـلـبــات الـتـقــديــم عـلــى الـمـكــافــأة
االجتماعية تتطلب صورة البطاقة
المدنية ،وصــورة الجدول الدراسي
وص ـ ـ ــورة ب ـط ــاق ــة ال ـب ـن ــك ،وشـ ـه ــادة
ت ـحــويــل رات ـ ــب م ــن ال ـب ـنــك وصـ ــورة
شهادة الميالد "البناء الكويتيات".
وأم ـ ــا ط ـل ـبــات ال ـه ــوي ــة الـطــابـيــة
ف ـت ـت ـط ـلــب ص ــورتـ ـي ــن شـخـصـيـتـيــن
وصورة الجدول الدراسي ،وصورة
البطاقة المدنية.
وش ـ ـكـ ــر االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ج ـ ـهـ ــود عـمـيــد
شؤون الطلبة د .عبدالكريم العريعر،
وجميع موظفي العمادة لتعاونهم
مع االتحاد والتخفيف عن الطلبة.

«األكاديمية األسترالية» تختتم برنامج منظومة التخطيط
االستراتيجي للمؤسسات الرائدة
تماشيا مع التزامها الراسخ
بإرساء ثقافة التميز في تقديم
الخدمات ،اختتمت األكاديمية
األسـتــرالـيــة بــرنــامـجــا تدريبيا
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة األمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
وال ـت ـن ـم ـيــة ،ب ـع ـنــوان "مـنـظــومــة
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي
لـلـمــؤسـســات ال ــرائ ــدة لتحقيق
التميز وال ـن ـجــاح" ،وال ــذي عقد
مؤخرا.
وذكرت األكاديمية ،في بيان
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،أن ال ـبــرنــامــج
يعتبر من البرامج المهمة التي
تهدف إلى صقل وتنمية قدرات
المشاركين على كيفية تطبيق
أفضل الممارسات والمنهجيات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــة بـ ــال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط
االس ـت ــرات ـي ـج ــي بــال ـمــؤس ـســات
الــرائــدة ،وكيفية وضــع الخطط
االسـتــراتـيـجـيــة وف ــق المعايير
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ف ــي ب ـي ـئــة األعـ ـم ــال
التنافسية ،بما يحقق التميز
والنجاح في بيئة العمل.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـعـ ـن ــاص ــر
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ـبــرنــامــج ت ــرك ــزت

ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى ك ـي ـف ـيــة
وضـ ـ ـ ــع وص ـ ـيـ ــاغـ ــة ومـ ــراج ـ ـعـ ــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ،وف ـ ــق بـيـئــة
عمل تنافسية ،ومعرفة خطوات
تنفيذ ومتابعة وتقييم الخطة
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـسـ ـجـ ـي ــل

وتحليل استراتيجية المنظمة
وفقا لمعايير الجودة وتحديد
ال ـ ـص ـ ـع ـ ــوب ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه
الـتـخـطـيــط االس ـتــرات ـي ـجــي في
البيئة التنافسية.
وأش ـ ــارت إل ــى أن الـمـحــاضــر

أش ـ ـ ـ ــاد بـ ـتـ ـف ــاع ــل الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن
خ ــال ال ـب ــرن ــام ــج ،واهـتـمــامـهــم
بـ ـط ــرح خ ـب ــرات ـه ــم الـ ـت ــي أثـ ــرت
الدورة التدريبية ،وأعطت بعدا
تطبيقيا مهما لها.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،أعـ ــرب

الـ ـمـ ـش ــارك ــون فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة عــن
جزيل امتنانهم إلدارة التطوير
وال ـت ــدري ــب ف ــي األم ــان ــة الـعــامــة
ل ـل ـم ـج ـلــس األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط
والـتـنـمـيــة عـلــى عـقــد مـثــل هــذه
ال ـ ـبـ ــرامـ ــج الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة ،والـ ـت ــي

تـنـعـكــس بـشـكــل إي ـجــابــي على
أدائ ـهــم الــوظـيـفــي ،كـمــا تقدموا
بالشكر إلى إدارة المعهد على
جـهــود هــم الطيبة والملموسة
في نجاح هذا البرنامج.
وقـ ـ ـ ـ ــد دأبـ ـ ـ ـ ـ ــت األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
عـ ـلـ ــى تـ ــوفـ ـيـ ــر أب ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء
وال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ل ــاس ـت ـف ــادة
م ــن خ ـبــرات ـهــم ،وإثـ ـ ــراء م ـعــارف
المشاركين بأبرز المستجدات
لمواكبة التحديات والتطورات
في سوق العمل.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام الـ ـب ــرن ــام ــج تــم
ت ــوزي ــع الـ ـشـ ـه ــادات الـتـقــديــريــة
للمشاركين ،بحضور ممثلين
م ــن إدارة الـتـطــويــر وال ـتــدريــب
ف ــي األم ــان ــة ال ـع ــام ــة للمجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
ومن األكاديمية االسترالية ،وتم
توجيه الشكر والتقدير إلدارة
التطوير والتدريب في األمانة
ال ـعــامــة لـلـمـجـلــس ع ـلــى ثقتهم
للتعاون مع األكاديمية لتنفيذ
هذا البرنامج.

ةديرجلا
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خليل علي حيدر

ً
بعيدا عن هموم ...الكورونا! ()2-2
من المقاالت التي لفتت نظري في عدد العربي
ال ـج ــدي ــد م ـق ــال "م ـت ـشــائــم" ع ــن واق ـ ــع ال ـح ـضــارة
ال ـغــرب ـيــة ل ـلــدك ـتــور ع ـبــدال ـلــه ال ـج ـس ـمــي ،أس ـتــاذ
الفلسفة بجامعة الكويت بعنوان "لـمــاذا أخفق
التنوير األوروب ــي؟" وكــان د .الجسمي قد أبدى
كذلك شكوكه من واقع الحداثة الثقافية العربية،
الـعــربــي ،ديسمبر  ،2019وذلــك لكثرة الحواجز
والـمــوانــع التي جابهتها هــذه الثقافة وال تــزال
ت ـل ـقــاهــا ف ــي الـمـجـتـمـعــات ال ـعــرب ـيــة وال ـت ـي ــارات
األصولية الدينية والمتشددة وغيرها.
إن مــا نحتاج إلـيــه فــي العالم العربي الـيــوم،
يـقــول د .الـجـسـمــي" ،ه ــو أخ ــذ مـســألــة التحديث
الـثـقــافــي مــأخــذ ال ـجــد ،ألن ــه ال يـمـكــن أن نتطور
ً
ً
فكريا وحضاريا في ظل ثقافة أو ثقافات تقليدية
ال تـتـمــاشــى م ــع واق ــع ال ـعــالــم ال ـم ـعــاصــر ،وه ــذه
الثقافات هــي المسؤولة عــن الـظــواهــر السلبية
ال ـتــي نـعـيـشـهــا ،إذ تـحـتــوي عـلــى قـيــم اإلق ـصــاء
والعصبيات والتسلط ،ومهما حاولنا أن ننشر
ً
أف ـك ــارا أو قـيـمــا حــداث ـيــة ،حـتــى لــو أخ ــذت شكل
قوانين ،فلن يمكن قبولها وتطبيقها إال من خالل
ثقافة منفتحة تمارس فيها هذه القيم".
ونـبــه د .الجسمي إلــى ض ــرورة التمييز بين
الثقافة الراسخة والمستمرة في المجتمع ،وبين
ما يسود في ذلك المجتمع من فكر وعقائد في
مرحلة ما ألسباب سياسية أو اقتصادية ،فقال
في نهاية مقاله" :البد من تأكيد أن الثقافة أقوى
من الفكر ،فهي التي تحتضنه ،وهي نتاج الواقع
ً
المادي وقيمها تمارس يوميا بشكل علمي ،بينما
ً
الـفـكــر هــو نـتــاج الـعـقــل وي ـصــاغ نـظــريــا والــربــط
ً
بين أفكاره يتم عقليا ال واقعيا ،ويدعو إلى ما
يجب أن يكون ،وكم من فكر أو أيديولوجيا خالل
مسيرة التاريخ ذهبت أدراج الرياح ،بينما ال تزال
الثقافات حاضرة وبعضها منذ آالف السنين".
(العربي ،العدد .)733
ولكن كيف يرجى ازدهــار "الحداثة العربية"،
في حين يقر األستاذ الفاضل "بإخفاق التنوير
األوروبي"؟
ثم أليس التهجم على هذا التنوير األوروبي
وول ـيــدتــه "ال ـح ــداث ــة ال ـعــرب ـيــة" ،ال ـتــي فـشـلـنــا في
توليدها بكامل صحتها في العالم العربي وفي
البلدان اإلسالمية ،أبرز أركان الدعاية واألسلحة
الفكرية لجماعات وأح ــزاب اإلس ــام السياسي

فيصل خاجة

منذ فترة طويلة ،وبخاصة منذ هزيمة يونيو
 ،1967بــل قبل ذل ــك ،مــع ص ــدور بعض مؤلفات
"أن ــور الـجـنــدي" ،وكـتــاب د .محمد البهي "الفكر
اإلسالمي الحديث وصلته باالستعمار الغربي"،
الذي توالت طبعاته منذ عام 1957؟
يشير د .الجسمي إ لــى بعض علل التنوير
وأمراض الحضارة الغربية ،وينتقد بعض أعالم
الفكر ،ويفتح النار على الرأسمالية واالشتراكية
ً
معا.
ُ ُ
ب ـ ــدأت خ ـيــانــة م ــث ــل ال ـت ـن ــوي ــر ،ف ــي تـحـلـيــل د.
الجسمي ،بصعود الرأسمالية التي سادت قيمها
الـنـفـعـيــة واإلن ـتــاج ـيــة الـمـجـتـمـعــات الـغــربـيــة ثم
امتدت إلى العالم من خالل التجارة واالستعمار
ً
وغير ذلــك ،ويشرح قائال" :كانت طبيعة النظام
الرأسمالي أحد أبرز العوامل التي ساهمت في
إجهاض النزعة اإلنسانية ذات البعد التنويري،
فعلى المستوى الــوطـنــي م ــارس الرأسماليون
االسـتـغــال والـقـمــع والـبـطــش أحـيــانــا والتفرقة
االجتماعية الحادة مع فئات المجتمع ،فقد كان
العمال يعملون بال حقوق تذكر وبأجور متدنية،
ويستغلون بشكل كبير ،وا عـتـبــروا مــع الفئات
األخـ ــرى مــن الـمـهـمـشـيــن ،فــالـتـعــامــل مــع الـفـئــات
االجتماعية الدنيا لم يعكس النزعة اإلنسانية
التي نــادت بها النخب المفكرة والفالسفة في
العصر الحديث".
ويضيف "وانعكس هذا األمر بشكل عنصري
بشع غــابــت عنه أدن ــى المعايير اإلنـســانـيــة في
الـتـعــامــل م ــع ش ـعــوب الـمـسـتـعـمــرات األوروب ـي ــة
وتجارة الرقيق ،حيث تم التعامل بوحشية في
معظم األحيان ،ناهيك عن القمع والتجهيل ونهب
الـمـسـتـعـمــرات بـطــريـقــة تفتقر ألدن ــى المعايير
األخالقية واإلنسانية".
وي ـن ـت ـق ــد د .ال ـج ـس ـم ــي الـ ـحـ ـض ــارة ال ـغــرب ـيــة
ف ــي قــادت ـهــا ومـفـكــريـهــا ال ـب ــارزي ــن ،ويـشـيــر إلــى
تناقضاتهم السلوكية مع ماكانوا يدعون إليه.
وسرعان ما طغت على الغرب "النزعة القومية
التي غذتها النزعة الوطنية للطبقة الرأسمالية،
وتحولت القومية إلــى العنصرية وضــاع فيها
اإلنسان".
مــن ناحية أخ ــرى ،يهاجم د .الجسمي "جــون
ً
لوك" و"فولتير" و"كانط" قائال" :لم يطبق النزعة
اإلنسانية حتى من صاغ العديد من أفكارها مثل

بعض الفالسفة ،فعلى الرغم من سعي كثير منهم
إلى صياغة رؤية جديدة لإلنسانية ،اتضح مع
الوقت وكأنها تصاغ لإلنسان األوروبي فقط.
فهناك ممارسات وأفكار لعدد من أبــرز رواد
التنوير لم يكن فيها اتساق مع ما كانوا يدعون
إليه ،فنجد مثال جون لوك وفولتير اللذين دعا كل
منهما إلى رفض تجارة الرقيق في أميركا كانا
مساهمين في شركات لتجارة الرقيق ،وهناك من
يعمل منهم في منازلهم.
أمـ ــا ك ــان ــط ،ص ــاح ــب ال ـم ـقــالــة ال ـش ـه ـيــرة عن
التنوير ،فقد كــان يؤمن بتفوق الرجل األبيض
على بقية شعوب العالم التي برأيه ال يمكن أن
تفهم أو تتطور مثلما يفهم.
ويتطور الرجل األبيض ،ومن جانب آخر فقد
أض ــاع بـعــض فــاسـفــة الـعـصــر ال ـحــديــث ،أمـثــال
هيغل وماركس ،اإلنسان بأفكارهم الشمولية التي
طرحوها ،فسلبوا إرادته وجعلوه أسير تطورات
ال يستطيع إيـقــافـهــا أو ال ـف ـكــاك فـيـهــا .فــالــروح
المطلقة أو اإلرادة الكلية عند هيغل وقوانين
التطور التاريخي للمجتمع عند ماركس همشتا
اإلن ـس ــان وحــري ـتــه وج ـيــرتــا إن ـج ــازات ــه لحتمية
مستقبلية محددة ال مجال للتملص منها .وقد
مثلت تلك األفكار ذروة الفكر الفلسفي في العصر
الحديث ،وهيمنت على القرن التاسع عشر".
تم تصدير كل هذا إلى القرن الالحق! ويتابع
د .الـجـسـمــي ن ـقــده ،فـيـهــاجــم الـنـظــامـيــن الـلــذيــن
س ـ ـ ــادا ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي ،وي ـ ـقـ ــول :ش ـه ــد ال ـق ــرن
ً
ً
العشرين نموذجا اشتراكيا مستمدا من أفكار
مــاركــس ط ــوره لينين وغ ـيــره وانـتـهــى بأنظمة
غـيــر ديـمـقــراطـيــة قـمـعــت اإلن ـس ــان وج ــردت ــه من
حــريـتــه ونـمـطــت فـكــره وح ـيــاتــه ،وفــرضــت عليه
ً
أيديولوجيتها قسرا".
من ناحية أخرى وقعت التوجهات اإلنسانية
في الحضارة الحديثة ضحية لسياسات ربما لم
تكن أيديولوجية كاالشتراكية ،فيقول" :أجهضت
الطبقة الرأسمالية ومصالحها ،والفكر القومي
وأطروحاته الشوفينية والعنصرية ،واالزدواجية
بين الفكر والممارسة وتجريد اإلنسان بالفكر
األيــديــولــوجــي الشمولي مــن إنسانيته ،النزعة
اإلنسانية إحدى ركائز التنوير المهمة".
ولم يسلم العلم نفسه ،أبــرز حصون التنوير
وتقدم اإلنسان ،من ضغوط التسييس واألدلجة

ف ــي ال ـعــالــم ال ــرأس ـم ــال ــي واالشـ ـت ــراك ــي ع ـلــى حد
س ـ ــواء ،ف ـفــي ال ـش ــرق ت ــم إخ ـض ــاع الـع ـلــم لسلطة
األيديولوجيا وهيمنة الــرؤى الماركسية عليه،
وفي الغرب ،يضيف الباحث ،تم "تسييس العلم،
ً
وإل ــى حــد مــا أدل ـج ـتــه ،خـصــوصــا أث ـنــاء الـحــرب
الباردة التي استمرت حتى نهاية العقد التاسع
من القرن العشرين".
وه ـك ــذا انـفـتــح ال ـم ـجــال للتشكيك ف ــي العقل
والعلوم ،وبخاصة في ظل سيادة األيديولوجية
النازية والسياسات الفاشية.
مـ ــاذا ع ــن ال ـج ــزء الـ ــذي ل ــم يستسلم لـلـنــازيــة
والـقــومـيــة مــن الـقــوى وال ــدول الـغــربـيــة؟ ويشعر
د.الجسمي في نهاية مقاله بعد أن هدم ما هدم
وتوغل في خرائب النظم واأليديولوجيات ببعض
ال ـخــوف والــوح ـشــة! فـيـحــاول أن ينقذ مــا يمكن
ً
إنقاذه من قيم التنوير ،فيهتف محذرا" :في حقيقة
األمر ،إن من أخفق ليس أفكار التنوير وقيمه ،بل
اإلنسان الذي لم يكن أهال لها!!"،
وإن أس ـت ــاذ الـفـلـسـفــة ال ي ـص ــرخ ف ــي ال ـب ـيــداء
ً
واألرض الـ ـخ ــراب م ـن ـف ــردا! وال ش ــك أن الـكـثـيــر
مــن القضايا الـتــي يثيرها د.عـبــدالـلــه الجسمي
وجيهة وجديرة حقا بالتأمل ،كما أنها كذلك من
ً
االنتقادات التي وجهت دومــا للنظامين اللذين
ً
سادا القرن الماضي وللحضارة الغربية عموما
وال تزال!
ول ـكــن م ــاذا عــن اإلنـ ـج ــازات ال ـمــاديــة العلمية
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة وال ـط ـب ـي ــة وآالف ال ـم ـن ـجــزات
األخ ـ ـ ــرى ل ـه ــذه الـ ـحـ ـض ــارة ال ـت ــي وح ـ ــدت ال ـي ــوم
العالم ،وهيمنت على اإلنسان المعاصر؟ وماذا
عن القيم اإلنسانية الجديرة والثوابت الدولية،
والـهـيـئــات الـعــالـمـيــة الــراس ـخــة وغـيــر ذل ــك التي
أوجدتها في بعض المراحل؟ ومــاذا عن ازدهار
التعاون الدولي ،وعولمة المشاعر والمجهودات
الـبـشــريــة وال ـعــاقــات المتشابكة فــي كــل صــوب
واتـجــاه ،والكثير الكثير غير ذلــك؟ أال يعد ذلك
ً
أي ـضــا تــرجـمــة واق ـع ـيــة لـبـعــض أح ــام ودع ــوات
التنوير ،أو ربما بمثابة "عصر تنوير" جديد؟ أال
يحتمل كذلك أن يستمر مثل هذا النقاش والجدل
لسنوات قادمة؟
نواصل الحديث عن مقاالت أخــرى في مجلة
العربي ...العدد األخير! ربما بعد أن تنتهي أزمة
كورونا ومخاطرها!

فراهناز إسباهاني *

اتفاق الواليات المتحدة و«طالبان»
يتجاهل حقوق اإلنسان والمرأة!
يعكس اتفاق السالم الجديد بين الواليات المتحدة وحركة
ً
"طالبان" ،التي اعتبرها األميركيون حتى الفترة األخيرة تنظيما
ً
ً
إرهابيا ،شكال من االنسحاب العسكري األميركي من أفغانستان،
كما أنه يشير إلى التخلي عن النساء واألوالد واألقليات الدينية
هناك.
لــم تكن الـحــرب األفغانية تتعلق بكل بساطة بــانـتــزاع وعد
مبهم من "طالبان" بعدم السماح لإلرهابيين من بلدان أخرى
ّ
بالتجمع في أفغانستان ،وشــن حــرب ضد الــواليــات المتحدة،
ً
ً
بــل قـ ّـدمــت "طــالـبــان" م ــاذا آمـنــا لتنظيم "ال ـقــاعــدة" ألنـهــا تؤيد
ّ
يصب تطبيع العالقات مع "طالبان"
قناعاته ،فكيف يمكن أن
َ
اآلن في مصلحة األمن القومي األميركي ما لم تتخل الحركة عن
تلك اإليديولوجيا بدل أن تكتفي بالتخلي عن جماعات خارجية
تشاركها تلك القناعات؟
حين كانت "طالبان" تسيطر على أفغانستان ،بين العامين
 1996و ،2001عاش عدد كبير من األفغان معاناة كبرى ،وعلى
رأسهم النساء واألقليات الدينية.
ُم ِنعت ا لـمــرأة األفغانية فــي تلك الفترة مــن التعلم والعمل،
وعلى عكس التقليد الذي يفرض عليها بكل بساطة أن تغطي
رأسـهــا ،اضطرت في عهد "طالبان" لتغطية نفسها من رأسها
إلــى أخمص َ
قدميها عند مـ َغــادرة منزلها ،وكــانــت الـمــرأة التي
ُ
تتحدى هــذه اإلم ــاء ات تعاقب بتدابير بالية ووحشية ،منها
الجلد والضرب العلني.
م ـنــذ  2001م ـن ـحــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـس ــاع ــدات مــدنـيــة
ّ
يصب في
ألفغانستان بقيمة  29مليار دوالر لتحسين البلد بما
مصلحة شعبه ،كان هذا االستثمار يهدف إلى إنشاء بيئة غير
حاضنة ًلإلرهابيين.
نتيجة لذلكُ ،سجلت أكثر من  3ماليين فتاة ونصف المليون
ف ــي الـ ـم ــدارس االب ـتــدائ ـيــة وال ـثــانــويــة وت ــرت ــاد  100أل ــف ام ــرأة
الجامعات ،كذلك يبلغ عــدد األفغانيات العامالت في مجاالت
التعليم والمحاماة ووكــاالت إنفاذ القانون والرعاية الصحية
 85ألفا.
ُ
بدعم من الواليات
يضمن الدستور األفغاني الذي أقر في 2004
ٍ
ً
المتحدة حقوقا وواجبات قانونية متساوية بين الرجل والمرأة،
ً
ً
ويفرض "تعليما متوازنا للنساء" ،وال يزال المجتمع األفغاني
ً
ً
إسالميا ومحافظا ،لكن يسمح إطار العمل الدستوري والقانوني
للمدافعين عن حقوق اإلنسان ومؤيدي العصرنة االجتماعية
بإصالح مجتمعهم.
بعد فترة قصيرة على بدء المحادثات بين الواليات المتحدة
و"طــال ـبــان" ،حــاولــت الـحــركــة اسـتــرضــاء منتقديها عبر إصــدار
بيانات مفادها أنها استخلصت الدروس مع مرور الوقت ،وأدركت
أن المرأة لديها حقوق معينة وفق الشريعة اإلسالمية ،بما في
ذلــك الحق بالتعلم والـعـمــل ،ووراث ــة الممتلكات ،وال ـقــدرة على
اختيار زوجها ،لكن ال ّ
تعبر الحركة عن ندمها على ما تعتبره
ً
دفاعا عن القيم اإلسالمية واألفغانية.
ربما برعت "طالبان" في تحسين صورتها أمام وسائل اإلعالم
الغربية ،لكن مــن الــواضــح أن قيمها وقناعاتها الجوهرية لم
تتبدل.
ّ
خالل المحادثات التي شاركت فيها الحركة ،ركز المفاوضون
األمـيــركـيــون عـلــى مناقشة االنـسـحــاب األمـيــركــي مـقــابــل تعهد
ً
"طالبان" بعدم استضافة "القاعدة" مستقبال.
لــم يكن مــوضــوع النساء واألقـلـيــات الدينية فــي أفغانستان
ً
جــزء ا من النقاش خالل محادثات السالم المزعومة ،ولم يفكر
ً
المفاوضون األميركيون أصــا بهذه المسألة ،حتى الحكومة
ُ َ
ً
المنتخبة ديمقراطيا بقيت على الهامش.
األفغانية
بعد إنفاق مليارات الدوالرات إلعادة بناء أفغانستان وإنشاء
مؤسسات ديمقراطية ،بدا وكأن الواليات المتحدة أرادت الرحيل
بكل بساطة.
تعكس ع ـشــرات االعـ ـت ــداءات الـتــي نـفــذتـهــا "طــال ـبــان" فــي 24
ـت قصير عـلــى توقيع
مـحــافـظــة أفـغــانـيــة مــن أص ــل  34بـعــد وق ـ ٍ
االتفاق مدى زيف مفهوم األمــن الضيق الــوارد في ذلك االتفاق
بين الواليات المتحدة و"طالبان" ،وأسفر هجوم مميت عن مقتل
ً
ً
 15جنديا أفغانيا ودفــع الــواليــات المتحدة إلــى شــن ضربات
جوية "دفاعية".
ُ ّ
تذكرنا هذه الحادثة بأن السالم ال يمكن شراؤه من اإلرهابيين
عبر بيع حقوق اإلنـســان الخاصة باآلخرين ،ومــن المتوقع أن
ّ
تتشجع "طالبان" بعد االتفاق الذي عقدته مع الواليات المتحدة
وتزيد وحشيتها بدل أن تتراجع.
باختصار ال يمكن تحقيق مصالح الواليات المتحدة إال عبر
التمسك بالقيم األميركية.
* «دبلومات»

زوايا ورؤى

بعد مضي خمس عشرة سنة من ذلك الموقف العالق بالذاكرة،
وألول مرة تنتابني رغبة في البوح بإحدى القصص القصيرة في
زمنها والكبيرة بمعانيها بالنسبة إلي.
في عام  ،2005وبعد اكتشاف إصابتي بمرض لعين أزعــم أنه
يفوق الوليد كورونا ذائع الصيت بمراحل ،بدأت بتلقي العالج في
الواليات المتحدة ،في البدء كان الذهول الصامت سيد الموقف ،لذا
لم أشعر بشيء سلبي ،باشرت اإلجراءات وكأنني روبوت ياباني
ّ
ُمتقن ُ
الصنع إل في الليلة األولى ،ففور انتهائي من وجبة التونا
من مطعم "ســب وي" في أحــد مجمعات مدينة بافلو القريبة من
ّ
ّ
ً
شلالت نياغرا ألقيت هاتفي النقال في القمامة عوضا عن كيس
بقايا الطعام! ولم أكتشف المصيبة إال عند وصولي إلى سيارة
ً
األجرة ،ولكن بعد فوات األوان ،رحل النوكيا األول مأسوفا عليه.
بدأت بتلقي العالج ،وأثناء تلك المرحلة مررت بحاالت ال تسعها
هذه السطور ،اكتسحت إيجابياتها سلبياتها ،ولها حديث آخر،
وبعد انقضاء  5جرعات من أصل  6شعرت بحنين غريب! حنين
إلى العربية ،حنيني إلى اللغة ،الحروف ،المذاق ،الموسيقى ،البشر!
خالفت التعليمات الصريحة بعدم السفر واالحتكاك بالبشر ،مناعة
جسمي آنذاك في أدنى حاالتها ،ولكن عنادي له بكل األشياء عالقة
عكسية ال طردية!
سافرت إلى ديترويت-ميتشغان حيث التجمع األكبر للعرب في
ً
الواليات التي اتحدت ،كان برنامجي محددا في بعضه ومتحررا
في المتبقي منه ،المشوار األول كان لمكتبة إسالمية ال أود ذكر
ً
اسمها ،وصلت في الثامنة صباحا وكانت مغلقة ،انتظرت زهاء
ُ
الساعتين إلى أن فتحت المكتبة فقمت بشراء بعض الكتب التي
لم تكن متاحة في الكويت بفعل الرقابة ،وبعد قضاء ساعتين في
المكتبة سألت البائع عن أفضل مطعم للكباب في المنطقة فأجاب
ً
بثقة :مطعم ُ
ملحقا ُ
إياه بعض الخيارات األخرى.
العكاشي
توجهت لذلك المطعم كونه الخيار الواثق األول ،وأثناء تناولي
ً
للوجبة األلذ خالل وجودي بالواليات ،سمعت بعضا من النغمات
ّ
العربية الصادرة من مسجلة معلقة تتدلى منها األســاك أثارت
ً
شهيتي الـسـمـعـيــة ،ســألــت ال ـن ــادل عــن مـصــدرهــا فــأجــاب مـشـيــرا
ً
بإصبعه إلى المحل المجاور قائال :تسجيالت دجلة!
ً
ً
فور اتجاهي إلى المحل المجاور ،وبالرغم من كونه محال عراقيا
بامتياز فإنني فوجئت بوجود ركن خاص لمسرحية سيف العرب
الساخرة من االحتالل العراقي ،سألت البائع العراقي الذي اتضح
أنه المالك عن السبب ،فأجاب بأنها من األعمال المفضلة لعراقيي
المهجر! وأثناء حديثي معه وتلذذي بشراء أشرطة منعتها الرقابة
في بلدي ،لم تكن سوى تسجيالت ألغنيات عراقية قديمة سبقت
كارثة االحتالل بعقود طويلة ،عقلية الفرمانات تفتقر إلى الوعي
ً
البشري ،انتبهت ألحد زبائن المحل مطرقا السمع لحديثي مع
البائع/المالك والذي استفسر عن وجودي للمرة األولى في محله،
انتهى حديثي الصادق معه بسؤالي عن إمكانية شرائي آللة العود
فــي تلك المدينة األفــاطــونـيــة الفاضلة ،فأجابني بــوجــود محل
بناصية الـشــارع متخصص ب ــاآلالت الموسيقية العربية ،فكان
االبتهاج المطلق ،أو مطلق االبتهاج!
ً
فــور خــروجــي مــن المحل مبتسما ،فــاجــأنــي الــزبــون الصامت
المنصت بطلب إيصالي لذلك المحل بسيارته ،اعـتــذرت فأصر
فقبلت ،دار حديث قصير فــي الـسـيــارة ،تعرفت على اسمه الــذي
كان غاية في البعد عن صفاته ،عند وصولنا نزل ّ
كرار معي ،وفور
انتقائي للعود األكثر مالءمة للجرعة األخيرة المتبقية طلب مني
الصديق ّ
كرار مرافقته للمنزل لتناول الشاي! وكانت تلك الترقية
األسرع لشخص ما في حياتي.
عند وصولي لمنزله كــان الشعور األول بعد كل تلك الشهور
القاسية وكأنني في مشرف األم ،كان الشاي السنقين اللذيذ الذي
أعدته أنامل بولندية ،وكانت الصحبة غير المتكلفة ،وكان الحديث
عن غربته الطويلة عن وطنه وأسرته ،وعن امتالكه شاحنة ينقل بها
البضائع بين الواليات ،قضيت يومين في تلك المقاطعة العربية
ً
جميل
في قلب الواليات وهو يسعى جاهدا إلى أن يريني كل مكان
ٍ
فيها ،في يومين أخذت حاجتي من فيتامين (ع) الذي افتقدته طوال
خمسة أشهر سابقة.
انقطع الـتــواصــل بيننا بعد أن فـقــدت بياناته ،ولكنه حاضر
في بالي على الــدوام ،لما بذله من عطاء صــادق ليسعد شخصا
غريبا ،مريضا ،هزيال ،عديم المناعة قادما إلى مدينته ،وها أنا
أبوح بهذا الشعور باالحترام والتقدير الفائقين لشخصك الكريم
يا ّ
كرار ،عسى أن تصل إليك هذه األسطر عبر أثير اإلنترنت وأنت
تكون ومن تحب بخير حال.

كيفين رود*

فيروس كورونا  2019يهزم القومية
ُي َـعـد اللجوء إلى ورقة القومية ،في أوقات
األزمات الدولية ،أسهل أشكال السياسات
الداخلية وأكثرها فظاظة ،ولكن عندما
نفكر في األمر بترو وعقالنية وهدوء
سيتبين لنا أن هذا النهج ال يحل أي
مشكلة ،والتنسيق العالمي ّ
الفعال وحده
القادر على حل المشكلة.
ً
ك ـنــت أس ـي ــر م ــؤخ ــرا ف ــي ش ـ ــارع إي ـس ــت الـتــاســع
بعد زيــارة أحد األصدقاء
والعشرين في مانهاتن،
َ َ
في مستشفى بلفيو ،عندما قـطـع حبل أفكاري ُصـراخ
رجل أبيض في منتصف العمر في وجه رجل صيني
مسن" :اخرج من بلدي أيها الصيني الحقير!" أصيب
الرجل المسن بالذهول ،وأنا أيضا انتابتني الدهشة
لوهلة ،قبل أن أجأر ردا عليه "مستخدما كامل نطاق
مفرداتي اللغوية األسترالية األصلية"" :اغــرب من
هنا واتركه وشأنه أيها العنصري األبيض القذر".
ت ــوق ــف الـ ـ ـم ـ ــارة ،وانـ ــدفـ ــع نـ ـح ــوي ش ـ ــاب أب ـيــض
البشرة داكن الشعر ،وألنني لست مالكما بالسليقة
والتدريب ،فقد استجمعت قواي ترقبا لما قد يحدث،
تــوقــف ال ـشــاب بــالـقــرب مـنــي وق ــال" :ش ـكــرا لــك ألنــك
نصرته ،لهذا السبب قاتلت في العراق؛ حتى يتسنى
للناس من أمثاله أن يعيشوا أحرارا".
بعيدا عن تاريخ حرب العراق المؤلمُ ،ي َـعـد مرض
فيروس كورونا  2019تذكرة صارخة بــأن األوبئة
العالمية ،مثل تغير الـمـنــاخ ،ال تحترم أي حــدود
سـيــاسـيــة ،وم ــن الـمــرجــح أن تـتـكــرر الـتـجــربــة التي
مرت بها الصين مع الفيروس في يناير وفبراير في
قسم كبير من العالم في مــارس وأبريل ،وسنشهد
اختالفات فــي أع ــداد اإلصــابــات بـعــدوى الفيروس،
اعتمادا على عوامل ال يمكن التحكم فيها أو تقديرها
مثل درج ــات ال ـحــرارة ،والمتانة النسبية الختبار
الـصـحــة الـعــامــة واألنـظـمــة الـعــاجـيــة ،ومستويات
مختلفة من المرونة المالية واالقتصادية ،وينبغي
لنا أن نستعد بتعقل لهذه الحاالت الطارئة ،ال أن
نستسلم لذعر ال عقالني ،ناهيك عن مماألة ومناصرة
قوالب نمطية عنصرية.
يذكرنا هذا الفيروس مرة أخرى بأن أي شخص
أو بـلــد مــن غـيــر الممكن أن يشكل جــزيــرة منعزلة
بذاتها ،ومع ذلك ،فشل القادة السياسيون في كبح

جماح العنصرية المستترة بصعوبة والمتأصلة
فــي بعض االسـتـجــابــات الشعبية لتفشي المرض
حتى اآلن ،ففي الحافالت والقطارات والشوارع في
مختلف أنحاء العالم ،كان اآلسيويون ،وخصوصا
الصينيينُ ،عرضة لذلك النوع من اإلساءة الذي كنت
شاهدا عليه ،واآلن وقد ضرب الفيروس إيطاليا ،فهل
يأتي الدور على اإليطاليين؟
كان من المذهل أن نشهد الغياب العام للتضامن
وال ـت ـعــاطــف م ــع ال ـش ـعــب الـصـيـنــي وال ـح ـنــو عليه،
وخاصة أولئك في ووه ــان ،الذين احتملوا بصبر
ََ
ُ
وجـلـد جحيما حيا ،تـرى كيف قد يكون أداء مانهاتن،
أو لندن ،أو سيدني ،أو تورنتو ،أو برلين ،أو باريس،
أو دلهي فــي ظــل الـظــروف ذاتـهــا؟ إن عــدم االكـتــراث
بمعاناة اآلخرين ال يقربنا على اإلطالق من تنظيم
استجابة عالمية ّ
فعالة ألزمة عالمية مؤكدة.
كـ ــان ب ــوس ــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة أن ت ـتــواصــل
بـسـهــولــة م ــع ال ـق ـي ــادة الـصـيـنـيــة لـتــأسـيــس فــريــق
مشترك رفيع المستوى للتصدي لفيروس كورونا
في وقت مبكر ،وبدعم من تعبير شعبي للغاية عن
التضامن اإلنساني فوق السياسة ،ولكن بدال من ذلك
أصدرت اإلدارة تصريحات تهاجم النظام السياسي
االسـ ـتـ ـب ــدادي ف ــي ال ـص ـي ــن ،وت ـح ــث الـمـسـتـثـمــريــن
األميركيين ومــديــري سالسل اإلم ــداد على اللجوء
إلى الواليات المتحدة ،صحيح أن الواليات المتحدة،
على مدار السنوات الثالث األخيرة كانت على مسار
ت ـص ــادم اسـتــراتـيـجــي م ــع ال ـص ـيــن ،وأن ال ـع ــداوات
الـسـيــاسـيــة الطبيعية ستستأنف بـمـجــرد انتهاء
األزمة ،ولكن في الوقت الحالي ،ال تشكل حالة الحرب
خيارا سياسيا واردا ،إنها مجرد موقف ،وال تساعد
في حل المشكلة.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أكـ ـث ــر إيـ ـج ــابـ ـي ــة ،يـ ـج ــري ال ـت ـع ــاون
المؤسسي والمهني تحت السطح ،وأيا كانت أوجه
القصور التي تعيب منظمة الصحة العالمية ،فإنها
األداة الرسمية للحكم العالمي في ما يتصل بالتعامل
مع األوبئة .وينبغي ألولئك الذين هاجموا المدير
العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم
غيبريسوس بشأن مدى فعالية المنظمة أن يتأملوا
طويال القوانين الدولية التي تحدد صالحياتها ،إذ
يقتصر عمل منظمة الصحة العالمية على تقديم
إشعارات استشارية دولية حول تحرك الفيروس،
والمشورة السريرية والفنية للحكومات الوطنية
حول كيفية التعامل معه ،وفرز وتصنيف الطوارئ
فــي األمــاكــن حيث ال توجد بنية أساسية صحية،
ورب ـم ــا يـصـبــح ه ــذا ال ــواج ــب األخ ـي ــر ض ــروري ــا إذا

وصــل الفيروس إلــى أشــد مناطق العالم فقرا ،كما
حدث مع أزمة اإليبوال في الفترة بين  2013و2016
في غرب إفريقيا.
ك ـمــا ي ـســاهــم ان ـه ـي ــار م ـس ـتــويــات ال ـت ـمــويــل في
تقييد منظمة الصحة العالمية ،وفي هجومه على
"العولمة" ،يرى اليمين السياسي في سحب تمويل
المؤسسات اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة شارة
ش ــرف ،ويـعـتـبــره رم ــزا قــويــا لسحق "الـيـســاريـيــن"،
ولـكــن عندما ُيـس َـحـب تمويل مــؤسـســات أساسية
تـتـقــوض فعاليتها ،وم ــع عليك أن تـســأل برنامج
األغــذيــة الـعــالـمــي ،ومنظمة اليونيسيف ،ووكــالــة
غوث الالجئين في األمم المتحدة ،فجميعها تناضل
لتغطية نفقاتها ،وفي حالة منظمة الصحة العالمية،
فقد أصبحت معتمدة على المساهمات من المنظمات
الخيرية مثل مؤسسة غيتس والتعهدات الطوعية.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،ف ــي خ ـضــم األزم ـ ــة الـحــالـيــة،
اق ـتــرحــت إدارة ت ــرام ــب خ ـفــض مـســاهـمــة حـكــومــة
الــواليــات المتحدة األســاسـيــة فــي منظمة الصحة
العالمية من  123مليون دوالر اآلن إلــى  58مليون
دوالر فقط في العام المقبل.
باإلضافة إلى منظمة الصحة العالمية ،يجب أن
نكون شاكرين للمراكز األميركية لمكافحة األمراض
والوقاية منها وشبكتها من المؤسسات الشقيقة في
مختلف أنحاء العالم (بما في ذلك في الصين) ،كان
العاملون المهنيون في هذه المنظمات يتعاونون
لـتـحـلـيــل ال ـف ـي ــروس ،وت ــوق ــع ال ـط ـف ــرات المحتملة،
وتـطــويــر ال ـل ـقــاح ،وك ــل ه ــذا عـلــى الــرغــم مــن البيئة
السياسية السامة.
ينبغي لنا أن نـكــون شــاكــريــن أيـضــا للشركات
الــدولـيــة (ومنها األمـيــركـيــة) الطبية والصيدالنية
وغيرها مــن الشركات التي كانت تقوم فــي صمت
بتوريد األقنعة والقفازات واألردية وأجهزة التهوية
وغير ذلك من اإلمدادات الحيوية للصين.
على الرغم من هذه الجهود ،تحيط بالعالم في
الــوقــت الـحــاضــر أزم ــة ثـقــة واض ـحــة ،تــرجــع جزئيا
إلــى فقدان الثقة في القيادات الوطنية والعالمية،
وينعكس هذا في حالة الذعر العام وتقلب األسواق
المالية ،لماذا ال تدعو الواليات المتحدة إلى اجتماع
الحكومات في
طارئ لوزراء الصحة والمالية ورؤساء
َ
مجموعة العشرين؟ ليس بالضرورة أن ُي ـعـقـد هذا
االجتماع على المستوى الشخصي؛ بل يمكن إدارته
من خالل سبل االتصال على اإلنترنت ،بالشراكة مع
األمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وهــذا مــن الممكن أن ُيـفضي بسرعة إلــى إنتاج

إطار سياسي متفق عليه -والتزامات مالية جادة -في
االستجابة للوباء ،والواقع أن مجموعة العشرين،
التي تمثل عشرين من أكبر االقتصادات في العالم
(ت ـج ــاوزت ح ــاالت اإلص ــاب ــة بـفـيــروس ك ــورون ــا في
العديد من دول مجموعة العشرين في المئة) ،في
وضع يسمح لها أيضا بوضع استراتيجية مالية
واقتصادية لمنع الركود العالمي.
لن تتعافى الثقة العالمية إال عندما يــرى عامة
الـ ـن ــاس واألس ـ ـ ـ ــواق أن ال ـح ـك ــوم ــات حــري ـصــة على
التصدي لألزمة في جهد جماعي ،وهذا ما حدث في
أبريل  ،2009عندما نجحت قمة مجموعة العشرين
التي استضافتها مدينة لندن في كبح حالة الذعر
من األزمــة المالية التي اندلعت عام  ،2008وأقامت
األســاس الــازم للتنسيق ،وأنشأت إطــارا للسياسة
العامة والمالية لتحقيق التعافي في نهاية المطافن
ففي غياب الجهود المتعددة األط ــراف ،ستواصل
البلدان فرادى صياغة مسارات خاصة بها ببساطة،
مما يؤدي بالتالي إلى تأخير التعافي.
في أوقات األزمات الدوليةُ ،ي َـعـد اللجوء إلى ورقة
القومية أسهل أشكال السياسات الداخلية وأكثرها
فظاظة ،ولكن عندما نفكر في األمر بترو وعقالنية
وهدوء سيتبين لنا أن هذا النهج ال يحل أي مشكلة،
والتنسيق العالمي ّ
الفعال وحــده الـقــادر على حل
المشكلة.
* رئيس وزراء أستراليا األسبق ،والرئيس
الحالي لمعهد السياسات التابع لجمعية
آسيا في نيويورك.
«بروجيكت سنديكيت»2020 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

أيا كانت أوجه القصور
التي تعيب منظمة
الصحة العالمية فإنها
األداة الرسمية للحكم
العالمي في ما يتصل
بالتعامل مع األوبئة
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٤.904

5.246

٤.234

2.521 2.875 3.260

«الوطني» :خصومات وتأجيل سداد لمواجهة الظرف االستثنائي
على القيمة التأجيرية لنقاط البيع وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
«التمدين»
ِّ
تخفض إيجارات
المجمعات

أعـلــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي أن ــه فــي ظــل الـظــروف
االستثنائية الحالية ،فــإن البنك يــدعــم عـمــاء ه من
أصـحــاب األع ـمــال بتوفير خصم  25فــي المئة على
القيمة التأجيرية الشهرية ألجهزة نقاط البيع .كما
يتيح ألصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة تأجيل
ً
سداد أقساطهم مدة  3أشهر مجانا.

عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،أبـلـغــت مـجـمــوعــة الـتـمــديــن
جميع مستثمريها فــي المجمعات ا لـتـجــار يــة ،٣٦٠
وسوق الكوت ،ومجمعات سما ،بتخفيض اإليجارات
لجميع المجمعات مدة  4أشهر ،وذلك مشاركة منهم
في تخفيف األعباء التجارية عنهم جراء ما ّ
تمر به
الكويت والعالم.

وكشفت مصادر أن أحد البنوك ايضا أبلغ عمالءه
من الشركات بالموافقة المبدئية لتأجيل األقساط
المستحقة خالل األشهر الثالثة القادمة مدة  ٣أشهر
في حال رغبة العمالء بذلك ،دعما للوضع االقتصادي
والظروف االستثنائية التي تمر بها البالد.

 %1مكاسب مؤشرات البورصة والسيولة  51.7مليون دينار
تركز التعامالت على األسهم القيادية «الوطني» و«بيتك» و«أهلي متحد» و«زين»
مؤشر «رئيسي »50
سجل ً
ً
نموا جيدا لكنه أقل من سابقيه
بنسبة  ٪ 0.7تعادل 30.16
نقطة ،ليقفل على مستوى
 4242.17نقطة.

ح ـق ـقــت م ــؤش ــرات بــورصــة
ً
ً
الـكــويــت نـمــوا جـيــدا فــي رابــع
تعامالت هذا األسبوع أمس،
وربــح مؤشر الـســوق الـعــام 1
ف ــي ال ـم ـئــة ه ــي  50.18نـقـطــة،
ليقفل على مستوى 4904.61
نقاط بسيولة جيدة تجاوزت
 51.7مليون د يـنــار عبر 200
مليون سهم ،نفذت من خالل
 12896صفقة ،وتم تداول 120
سهما ،ر بــح منها  53سهما،
وخ ـ ـسـ ــرت أسـ ـه ــم  57ش ــرك ــة،
وثبتت  10شركات دون تغير.
وكـ ــان ال ــدع ــم م ــن شــركــات
السوق األول ،الذي حقق نموا
ج ـي ــدا بـنـسـبــة  1.4ف ــي الـمـئــة
تـقــريـبــا ،بـعــد أن حـقــق 71.82
نـ ـقـ ـط ــة خـ ـ ـض ـ ــراء وص ـ ـلـ ــت بــه
الــى مستوى  5246.15نقطة،
وك ــان ــت تـ ــداوالتـ ــه بـقـيـمــة 47
مليون دينار تقريبا ،تداولت
 107.1ماليين سهم نفذت عن
طريق  9917صفقة ،مستحوذة
على نسبة كبيرة من صفقات
الجلسة تبلغ حــوا لــي  75في
الـمـئــة ،وكــانــت قــد رب ـحــت 13
شركة في السوق االول مقابل
خسارة  5شركات.
وس ـ ـجـ ــل مـ ــؤشـ ــر رئ ـي ـســي
 50نـمــوا ج ـيــدا ،لكنه اقــل من
سابقيه بنسبة  0.7في المئة
تـ ـع ــادل  30.16ن ـق ـطــة ،ليقفل
على مستوى  4242.17نقطة
بسيولة محدودة لم تتجاوز
 4.4مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،ت ــداول ــت
 84.4مليون سهم عبر 2516

صـفـقــة ف ـقــط ،وت ــم ارت ـف ــاع 25
شـ ــركـ ــة وتـ ـ ــراجـ ـ ــع أس ـ ـهـ ــم 17
شركة ،وثبات  4شركات دون
تغير ،وسجل مؤشر السوق
الرئيسي ارتفاعا محدودا جدا
بنسبة  0.16فــي ا لـمـئــة فقط،

ه ــي  6.85ن ـق ــاط لـيـقـفــل على
مستوى  4234.4نقطة.

ارتداد واستقرار وترقب
ح ـق ـقــت األس ـ ـهـ ــم ال ـق ـي ــادي ــة

ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة أمـ ـ ـ ــس،
واستجمعت قواها نوعا ما،
ول ـك ـن ـهــا ك ــان ــت ت ـح ــت ضـغــط
عـمـلـيــات م ـضــاربــة مـسـتـمــرة،
و ك ــان ع ــدد صفقاتها الكبير
ي ـ ـ ـ ــدل ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـجـ ــم صـ ـفـ ـق ــات

ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وهـ ـ ـ ــي مـ ـض ــاربـ ـي ــة
بالدرجة االولى ،إذ توجه نحو
أسهم قيادية مــازا لــت تنتظر
اسـ ـتـ ـق ــرار أوضـ ــاعـ ــا عــال ـم ـيــة،
س ـ ـ ـ ـ ــواء بـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ت ـف ـش ــي
فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ال ـخ ـط ـيــر

ال ــذي أخ ــذ بــاجـتـيــاح أوروب ــا
خالل هذه الفترة ،وبعد تمكن
ال ـص ـي ــن م ــن ال ـس ـي ـط ــرة عـلـيــه
وخـ ـف ــض اعـ ـ ـ ــداد ال ـم ـصــاب ـيــن
بصورة ملحوظة.
وكــذلــك أسـعــار النفط التي
ت ـ ـعـ ــانـ ــي األمـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن؛ اولـ ـهـ ـم ــا
انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ب ـس ـب ــب
«ك ــورون ــا» وتـعـطــل المصانع
الصينية ،وثانيهما االختالف
ب ـيــن «اوبـ ـ ــك» وروسـ ـي ــا وفـتــح
حــرب أسـعــار كبيرة ضغطت
على النفط بـصــورة اكـبــر من
انـ ـخـ ـف ــاض ت ـ ـقـ ــديـ ــرات ال ـن ـمــو
االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي لتبقي
األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ف ـ ــي حـ ــالـ ــة ت ــأه ــب
شديد وقلق مستمر تتنصت
لــاخـبــار الـجــديــدة ،الـتــي كــان
آخ ــره ــا خ ـب ــرا زيـ ـ ــادة ال ـق ــدرة
االن ـتــاج ـيــة ألرام ـك ــو بـحــوالــي
 300أ لـ ـ ــف ب ــر مـ ـي ــل ا ضـ ــا فـ ــي،
اضافة الى استعداد االمارات
لخفض مليون برميل إضافي،
وه ــو م ــا أف ـقــد أس ـع ــار الـنـفــط
إيجابيتها و كـبــد هــا خسائر
ب ـن ـس ـب ــة  3ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خ ــال
عـمــل ا ل ـب ــور ص ــات الخليجية
والـتـغـيــرات مستمرة وكبيرة
بين حين وآخر.
واستمرت حالة الالاستقرار
بسبب الترقب الكبير وتدفق
اخـبــار مستمرة عــن إصــابــات
«كــورونــا» أو خاصة بالنفط،
ل ـت ـس ـت ـمــر ال ـض ـغ ــوط ــات عـلــى
األسـ ـع ــار ،وت ــرب ــح ف ــي نـهــايــة
المطاف األسهم األكثر طلبا،

ولـ ـ ـ ــم يـ ـتـ ـخـ ـل ــف سـ ـ ـ ــوى س ـهــم
زيــن أم ــس ،إذ تــراجــع بنهاية
المطاف ،بينما كان اجيليتي
االفـ ـض ــل أداء ت ـ ــاه «وطـ ـن ــي»
و«بيتك» و«أهلي متحد» ،وكان
س ـهــم اع ـي ــان أبـ ــرز الــرابـحـيــن
في السوق الرئيسي بنسبة 8
فــي المئة بعد تحديد جلسة
ل ـل ـن ـظــر ف ــي ق ـض ـيــة ال ـت ـســويــة
التي كبدته خسارة كبيرة قبل
ثالثة أشهر وانتهت الجلسة
خضراء.
ً
خليجيا  :تـبــا يــن األداء في
مؤشرات اسواق دول مجلس
التعاون الخليجي ،إذ ربحت
أسواق الكويت وقطر وعمان،
وت ــراجـ ـع ــت ال ـب ـق ـي ــة ،وك ــان ــت
خـ ـ ـس ـ ــارة ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي األكـ ـب ــر
ب ـن ـس ـبــة ف ــاق ــت  3فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
وك ــذل ــك ت ـمــت ع ـم ـل ـيــات جـنــي
أرب ـ ـ ــاح ف ــي س ــوق ــي اإلم ـ ـ ــارات
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــن لـ ـتـ ـنـ ـتـ ـه ــي الـ ــى
التراجع ،بينما فقدت أسعار
ال ـن ـفــط إي ـجــاب ـي ـت ـهــا الـمـبـكــرة
لتتداول حمراء وســط ضغط
أخـ ـ ـب ـ ــار زيـ ـ ـ ـ ــادة إنـ ـ ـت ـ ــاج دول
«أوبك».

التعاون المصرفي مرتبط بضوابط وتقييم مبدئي للمستحقين بالغ للنيابة ضد متالعب على  6أسهم
●

محمد اإلتربي

ذك ـ ــرت مـ ـص ــادر م ـصــرف ـيــة أنـ ــه ب ـخ ـصــوص ملف
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـ ـخـ ــاص ب ـت ــأج ـي ــل س ـ ـ ــداد ال ـم ــدي ــون ـي ــات
المستحقة ،فإن البنوك أساسا تتعاون وفق الحاالت
المستحقة ،ويتم التعاون في تأجيل السداد ،إال أن
ال ـمــدة الـجــديــدة يـلـتــزم فيها العميل ب ـســداد خدمة
الدين ،مبينة أن البنوك لم تتلق أي تعليمات رقابية
بهذا الشأن ،حيث إن القرار متروك لكل بنك وتقييم
أوضاع كل عميل.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك مستعدة للتعاون،
لكن ليس جميع العمالء يحتاجون إلى هيكلة ،حيث
لم تظهر أو تتضح حتى اآلن أي حاالت تعثر.

ومـعــروف أن عمليات الهيكلة والتمديد تخضع
لضوابط وإجراءات ،حيث يستحق عن تلك الفترات
خــد مــة د يــن بحسب مصرفيين ،خصوصا أن على
البنوك كلفة لتلك األموال.
جدير بالذكر أن هناك شريحتين من المدينين،
األول ــى مــن الموظفين المرتبطين بــالــرواتــب ،وهي
شريحة مستقرة ،حيث إن الرواتب لم تمس ،والثانية
هي الخاصة بالتمويل التجاري المؤسسي ،سواء
للشركات أو المؤسسات أو أصحاب األعمال ،وليس
خافيا أن هناك تباطؤا وتراجعا في األداء ستظهر
آث ــاره مستقبال بشكل مـتـفــاوت ،وبالتالي سيكون
هناك تعاون لمعالجة الحاالت.
ورغم تلك التحديات والظروف توجد شريحة من

ً
اللوغاني« :دبي األولى» تمتلك أصوال
ّقوية قيمتها  88.7مليون دينار

خفضت مطلوباتها بـ %47بعد سداد كامل المديونية المستحقة عليها

●

سند الشمري

أكــد رئيس مجلس إدارة «دبــي األول ــى للتطوير
العقاري» ،عبدالعزيز اللوغاني ،أن الشركة تمتلك
ً
ً
حــال ـيــا أصـ ــوال قــويــة قيمتها  88.7مـلـيــون دي ـنــار،
تتوزع في كل من اإلم ــارات ،والكويت ،والسعودية،
فــي حـيــن بلغت حـقــوق المساهمين  74.3مليونا
بنهاية عام .2019
حــديــث الـلــوغــانــي ج ــاء خ ــال اجـتـمــاع الجمعية
العمومية التي عقدت امس ،حيث أوضح أن الشركة
ّ
خــف ـضــت م ـط ـلــوبــات ـهــا بـنـسـبــة  47ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 9.45ماليين دينار بنهاية  ،2019بعد ســداد كامل
المديونية المستحقة عليها لمصلحة أحد البنوك
الـخـلـيـجـيــة ،مـبـيـنــا أن تـقـلـيــص الـمــديــونـيــة ســاهــم
في تخفيض تسهيالت الشركة البنكية ،وتكاليف
التمويل ،ما نتج عنه تخفيف األعباء المالية ،وتعزيز
السيولة المالية المستقبلية.
وأكـ ـ ــد أن ال ـش ــرك ــة ت ـم ـضــي ق ــدم ــا إلع ـ ـ ــداد خـطــة
استراتيجية ،بعيدة كل البعد عن عوامل المخاطرة،
من خالل اختيار استثمارات مجدية في ظل الوضع
الحالي الــذي تشهده األســواق العقارية ،بفضل ما

تملكه مــن قــاعــدة مــالـيــة صـلـبــة .وذك ــر أن األس ــواق
العقارية شهدت خالل العام الماضي تحديات كبيرة
نتيجة للعوامل الجيوسياسية التي ألقت بظاللها
عـلــى عـمـلـيــات الـبـيــع والـتــأجـيــر فــي األس ـ ــواق التي
تعمل بها الشركة ،على غــرار السوقين اإلمــاراتــي،
والـسـعــودي ،اللذين شهدا اضـطــرابــات فــي العرض
والطلب ،مما أثر على أسعار البيع والتأجير.
ً
ً
ولفت إلى أن «دبي األولى» حققت استقرارا نوعيا
ف ــي نـتــائـجـهــا الـمــالـيــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31ديسمبر
 2019مــن خــال تحقيق إي ــرادات تشغيلية ناجمة
عن عمليات البيع والتأجير في محفظتها العقارية.
وأوضــح أن الشركة حققت خــال العام الماضي
أرباحا صافية بلغت  910آالف دينار ،بربحية 0.91
فلس للسهم ،نتيجة نشاطها التشغيلي الناجم عن
عمليات البيع والتأجير ،ليصل إجمالي إيراداتها
التشغيلية إلى نحو  2.9مليون دينار.
وأكـ ــد ال ـلــوغــانــي أن ال ـشــركــة بــذلــت خ ــال ال ـعــام
الـمــاضــي ج ـهــودا حثيثة لتحقيق أفـضــل الـعــوائــد
لـمـســاهـمـيـهــا ،وه ــي تـعـمــل جــاهــدة عـلــى الـنـهــوض
بعملياتها ،وتعزيز محفظتها العقارية ،عبر إضافة
المزيد من المشاريع المثمرة.

العمالء المصرفيين لديهم تحوط وسيلتزمون بسداد
التزاماتهم على أن يبقى خيار التأجيل والهيكلة
مطروحا ومتاحا متى دعت الحاجة اليه ،بالتفاوض
والتعاون مع البنوك.
على صعيد متصل ،أوضحت مصادر مصرفية
أخرى أنه حتى من دون التداعيات الحالية البنوك
تتعاون مع كثير من الشركات المتعثرة الملتزمة،
وسبق أن تمت هيكلة العديد من الديون أكثر من مرة
لشركات متعثرة ،محذرة من عدم استغالل الوضع
الحالي وادع ــاء التعثر أو تضخيم األح ــداث بشكل
يؤثر على الوضع العام.

أع ـل ـنــت ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ،ت ـقــديــم بــاغ
لنيابة سوق المال في  ،2020 /3 /10عن وقوع
الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين «أ،
ب» من البند « »2من الـمــادة  122من القانون
ر قــم  7لسنة  2010و تـعــد يــا تــه ،لقيام ُ
المبلغ
ض ــده ،مــن خ ــال خــدمــة ال ـت ــداول اإللـكـتــرونــي،
بالتداول في البورصة على أسهم  6شركات
من  2019 /7 /29إلى  ،2019 /9 /1وهي :الشركة
الوطنية لــاتـصــاالت المتنقلة (أري ــد) ،شركة
أعيان العقارية (أعيان ع) ،شركة آن ديجيتال
سيرفس القابضة (آن) ،شركة آالفكو لتمويل
شراء وتأجير الطائرات (آالفكو) ،شركة الخليج
للكابالت والصناعات الكهربائية ( كــا بــات)،
وشركة أعيان لإلجارة واالستثمار (أعيان).
وقد قام المتالعب بما يلي:
 .1رف ــع سـعــر األوراق الـمــالـيــة ،بـهــدف حث

اآلخرين على الشراء ،من خالل تنفيذه صفقات
ً
ا ل ـشــراء بكميات قليلة نسبيا  ،وبسعر أعلى
ً
من السعر السائد ،و كــان أغلبها مؤديا لرفع
سعر األوراق المالية الست عن السعر السائد
بــالـســوق حـيـنـهــا ،وتـمـكـنــه مــن بـيــع كـمـيــة من
األسهم المذكورة باألسعار التي رغب بالبيع
عليها.
 .2خـفــض سـعــر الــورقــة الـمــالـيــة الـســادســة،
بـهــدف حــث اآل خــر يــن على البيع بتنفيذ عدة
ص ـف ـقــات لـكـمـيــات قـلـيـلــة ت ــراوح ــت ب ـيــن سهم
و 10أسهم للصفقة الواحدة ،بأسعار أقل من
السعر السائد بالسوق ،وتمكنه من شراء تلك
الورقة المالية.

أخبار الشركات
«االمتيازات» تخسر  922.2ألف دينار
بلغت خسائر شركة شركة االمتيازات الخليجية القابضة
ً
 922.2ألــف دينار بواقع  23.07فلسا للسهم خــال عــام ،2019
ً
ً
مقابل تسجيلها خسائر بقيمة  526.8ألفا ،ما يعادل  14.71فلسا
للسهم في الفترة المماثلة من  ،2018وأوصى مجلس إداراتها
بعدم توزيع أرباح عن العام الماضي.

«المستثمرون» تتكبد  13.12مليون دينار
تكبدت شركة مجموعة المستثمرون القابضة خسائر قدرها
ً
 13.12مليون دينار بمقدار  21.07فلسا للسهم خالل عام ،2019
مقابل تسجيلها خسائر قدرها  156.02ألف دينار بواقع 0.25
فلس للسهم خــال عــام  ،2018وأوصــى مجلس إداراتـهــا بعدم
توزيع أرباح عن أداء العام المنصرم.

«الخليج» :استقالة الغانم
أفــاد بنك الخليج بأن عضو مجلس اإلدارة عمر الغانم قدم
استقالته من منصبه ،وفي وقت الحق سيجتمع مجلس اإلدارة
لنظر االستقالة واتخاذ القرار المناسب.

«المتحد» :استقالة كومار
قال البنك األهلي المتحد ،إن المدير العام أول إدارة المخاطر
لين كومار قدم استقالته من منصبه.

«البيت» توزع أسهم زيادة رأسمالها لمساهمي «األمان»  16الجاري
كشفت شــر كــة بيت األوراق المالية «البيت»
عن حصولها على الموافقات النهائية الخاصة
بتوزيع أسهم زي ــادة رأسمالها إلــى مساهمي
شــركــة األم ـ ــان لــاسـتـثـمــار ب ـتــاريــخ  16م ــارس
الجاري.

وقالت إن ذلك األمر سيؤدي الى زيادة أصول
الشركة وحقوق ملكيتها بالقيمة العادلة ألصول
والتزامات شركة األمان لالستثمار ،التي سوف
يـتــم نقلها عـنــد إت ـمــام تنفيذ عملية االنــدمــاج
وقدرها  10.23ماليين دينار.

ً
«األهلية للتأمين» :توزيع  %٢٥نقدا و %٥منحة
ً
حققت الشركة األهلية للتأمين أرباحا قدرها
ً
 10.24ماليين دينار بواقع  52.12فلسا للسهم
ً
خالل عام  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا قدرها
ً
 9.42ماليين دينار بما يعادل  48.3فلسا للسهم

سويلم والغانم يشتريان
ً
أسهما في «بوبيان»
اشترى المدير العام للمجموعة المصرفية
للشركات في بنك بوبيان أشرف سويلم  10آالف
ً
سهم من أسهم البنك بسعر  492فلسا للسهم ،في
حين اشترى مساعد المدير العام محمد الغانم
 12.5ألف سهم بسعر  500فلس للسهم.

خالل عام  ،2018وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع
أرباح نقدية بواقع  25في المئة وأسهم منحة 5
في المئة عن أداء عام .2018

«أركان» تربح  312.91ألف دينار
بلغت أرب ــاح شركة أرك ــان الكويت العقارية
خالل الفترة المنتهية في  31يناير  2020نحو
 312.91أل ــف دي ـنــار بــواقــع  1.25فـلــس للسهم،
ً
مـقــابــل تحقيقها أرب ــاح ــا قــدرهــا  304.52آالف
ديـنــار بما يـعــادل  1.21فلس للسهم فــي نفس
الفترة من عام .2019
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• الصقر :أرباح البنك تبرهن على فاعلية عملياتنا الدولية في الحد من المخاطر وتنويع مصادر الدخل
• فردان :نخطو بثبات في ترسيخ مكانتنا وتوفير أفضل الخدمات المصرفية والمالية بالسوق البحريني

الموجودات ارتفعت
 %١٥لتبلغ 7.293
مليارات دينار
بحريني بنهاية
ديسمبر 2019

حقق بنك الكويت الوطني -
البحرين أربــاحــا صافية بلغت
 117.890مليون دينار بحريني
(م ــا ي ـعــادل  94.9مـلـيــون ديـنــار
كويتي) في عام  ،2019لتستقر
عند نفس مستويات عام ،2018
وس ـجــل ال ــدخ ــل ال ـشــامــل زي ــادة
مطردة بلغت  93في المئة ليبلغ
 161.636مليون دينار بحريني
في عام  ،2019مقارنة بـ83.706
مليونا عام .2018
وارتـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات
اإلجمالية لبنك الكويت الوطني
 البحرين بــواقــع  15فــي المئةلـتـبـلــغ  7.293م ـل ـي ــارات دي ـنــار
بحريني بنهاية ديسمبر ،2019
م ـق ــارن ــة ب ـ ـ ـ ــ 6.339م ـل ـي ــارات في
عــام  ،2018كما ارتفعت حقوق
المساهمين بواقع  15في المئة
لتبلغ  788.357مليونا ،ووصلت
ودائع العمالء بنهاية ديسمبر
 2019إلى  3.050مليارات.

وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ت ـع ـل ـي ـق ــه عـلــى
النتائج المالية السنوية للبنك
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي عـصــام
الـ ـصـ ـق ــر« :ت ـم ـك ـن ــا مـ ــن تـحـقـيــق
أربـ ــاح ج ـيــدة خ ــال ع ــام ،2019
على الرغم من التحديات التي
تواجهها البيئة التشغيلية في
ظل تقلبات أسعار النفط».
وأضــاف الصقر أن «أرباحنا
فــي الـعــام الـمــاضــي تستند إلى
نمو النشاط التشغيلي الحقيقي
ل ـل ـب ـنــك ،وهـ ــو م ــا سـنـعـمــل على
تعزيزه من خالل توسيع نطاق
بصمتنا وعملياتنا في السوق
البحريني» ،مبينا أن أداء بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي  -ال ـب ـحــريــن
ي ـبــرهــن ع ـلــى الـفــاعـلـيــة والـ ــدور
الـحـيــوي ال ــذي تـقــوم بــه الـفــروع
الـخــارجـيــة وال ـشــركــات التابعة
للمجموعة في الحد من المخاطر
وتنويع مصادر الدخل.

وأك ــد أن «مـســاعــي مجموعة
بنك الكويت الوطني في تطبيق
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـنــويــع تشمل
كــذلــك اق ـت ـنــاص ف ــرص األع ـمــال
الجديدة ،بجانب المضي قدما
في مسار التحول الرقمي الذي
يــؤهــل ال ـب ـنــك ل ـمــواص ـلــة الـنـمــو
واالزدهار في المستقبل».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر الـ ـم ــدي ــر
الـ ـع ــام ل ـب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
 ال ـب ـح ــري ــن ع ـل ــي فـ ـ ـ ـ ــردان« :انالبنك يــوا صــل ترسيخ مكانته
القوية داخل السوق البحريني،
بفضل تقديمه أفضل الخدمات
الـمـصــرفـيــة وال ـمــال ـيــة لعمالئه
مــن األف ـ ــراد وال ـمــؤس ـســات على
السواء».
وأشاد فردان بجهود مصرف
البحرين المركزي بشكل خاص
والجهات الحكومية بشكل عام،
التي دعمت أداء البنك والقطاع
المصرفي عموما في البحرين،

م ــؤك ــدا أن دعـ ــم م ـج ـمــوعــة بنك
الـ ـك ــوي ــت ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـب ـن ــك فــي
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ش ـب ـكــة
فــروع ـهــا اإلقـلـيـمـيــة والـعــالـمـيــة
األوس ــع انـتـشــارا ،ســاهــم بشكل
واض ــح فــي تعزيز نـشــاط البنك
بالسوق البحريني ،مستفيدا من
تصنيفاته االئتمانية المرتفعة
وش ـ ـب ـ ـكـ ــة ع ـ ــاق ـ ــات ـ ــه الـ ــواس ـ ـعـ ــة
وسـمـعـتــه ال ــرائ ــدة كــأفـضــل بنك
عـلــى مـسـتــوى ال ـشــرق األوس ــط،
وأح ــد أك ـثــر ال ـب ـنــوك أمــانــا على
مستوى العالم.
وي ـعــد بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي
أكبر مؤسسة مالية في الكويت،
وي ـت ـم ـتــع بـهـيـمـنــة ف ـع ـل ـيــة عـلــى
قطاع البنوك التجارية ،وحافظ
على أعلى التصنيفات االئتمانية
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ك ــل ال ـب ـن ــوك فــي
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ب ـ ــإجـ ـ ـم ـ ــاع وك ـ ـ ـ ــاالت
التصنيف االئتماني المعروفة:
موديز ،ستاندر آند بورز ،فيتش.

عصام الصقر

علي فردان

كـ ـم ــا ي ـت ـم ـي ــز بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ش ـب ـك ـتــه
المحلية والعالمية ،التي تمتد
لتشمل أفــرعــا وشــركــات تابعة

وم ـك ــات ــب ت ـم ـث ـيــل ف ــي ال ـص ـيــن،
وج ـي ـن ـي ــف ،ول ـ ـنـ ــدن ،وب ــاري ــس،
ونيويورك ،وسنغافورة ،إضافة
إلى وجودها اإلقليمي في لبنان،

واألردن ،ومـ ـص ــر ،وال ـب ـحــريــن،
والسعودية ،والـعــراق ،وتركيا،
واإلمارات.

بريطانيا تقر تحفيزات جديدة بقيمة  39مليار دوالر
لتخفيف تداعيات فيروس «كورونا» على اقتصادها
أعـلـنــت الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة ،أم ــس ،جملة من
اإلجراءات المالية بقيمة  30مليار جنيه إسترليني
( 39م ـل ـيــار دوالر) ،لـتـحـفـيــز االق ـت ـص ــاد الـمـحـلــي،
وت ـخ ـف ـيــف اآلثـ ـ ــار ال ـم ـتــرت ـبــة ع ــن ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
«كورونا».
وأوضح وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك،

لدى عرضه الميزانية العامة على نواب البرلمان ،ان
هيئة الصحة الوطنية وعــددا من الجهات المكلفة
بالخدمات العامة ستستفيد من دعم إضافي بقيمة
 5مليارات جنيه ( 6.5مليارات دوالر) ،مضيفا ان
السلطات الصحية ستستفيد من اي دعــم تحتاج
إليه لمواجهة الفيروس.

«شركات االستثمار» يضيق نطاق برامجه
نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــز دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ل ـ ـ ـ ـ ــدى اتـ ـ ـح ـ ــاد
شركات االستثمار ،بالتعاون
مـ ـ ـ ـ ـ ــع P l o t i n u s A s s e t
 ،Managementندوة بعنوان
« Unraveling Artificial
Intelligence to Gain Edge
،»in a Turbulent Industry
وذ ل ـ ـ ــك فـ ــي  2020/03/11فــي
شــرمــانــز ك ـلــوب ،ب ــرج كيبكو،
إذ اس ـت ـضــاف ال ـمــركــز لتقديم
ه ـ ــذه الـ ـ ـن ـ ــدوة ،ال ـم ـح ــاض ــر CJ
 ،Finneganالذي يشغل حاليا
الرئيس التنفيذي والمؤسس
ل ـ ـشـ ــر كـ ــة Plotinus Asset
.Management
وبـ ـ ـ ــدأ الـ ـمـ ـح ــاض ــر ال ـ ـنـ ــدوة
ً
ق ــائ ــا« :قـ ــد حـ ــان ال ــوق ــت اآلن
ل ـمــديــري االس ـت ـث ـمــار للتحقق
م ـ ـ ــن ع ـ ــواط ـ ـف ـ ـه ـ ــم ،وت ـ ـجـ ــاهـ ــل
المعلومات الخاطئة ،والنظر
في الفرص التي تتيحها وتيرة
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
الذكاء االصطناعي» بمناقشة
الـبـيـئــة االق ـت ـصــاديــة الـحــالـيــة
والعوامل الرئيسية التي يمكن
أن تــدفــع عــائــدات الـســوق على
المدى القصير إلى المتوسط.
وتـ ـن ــاول ــت ال ـ ـنـ ــدوة ال ـم ـح ــاور
الرئيسية التالية:

• التغير السريع في شركات
إدارة األصول:
وتحدث المحاضر عن تركيز
مديري المحافظ االستثمارية
عـلــى ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،في
الوقت الذي يتحول فيه العديد
مــن المستثمرين ح ــول العالم
نحو استثمارات سلبية.
وأضاف أن الخطوات النقدية
الـمـسـتـخــدمــة لــدعــم االقـتـصــاد
ال ـعــال ـمــي ب ــوج ــود ال ـك ـث ـيــر من
ا لـمـخــاوف المتعلقة بالصحة
الـ ـع ــام ــة سـ ـت ــول ــد الـ ـم ــزي ــد مــن
الـ ـسـ ـي ــول ــة ل ـ ــأص ـ ــول ال ـم ــال ـي ــة
خـ ــال ال ـ ـ ــدورة ال ـم ـق ـب ـلــة .وه ــذا
يــوفــر فــرصــة جــديــدة لـشــركــات
إدارة األصـ ـ ــول إلعـ ـ ــادة الـنـظــر
ف ــي عــروض ـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
للمستثمرين مــن المؤسسات
واألفراد على حد سواء.
• االنتقال إلى استراتيجيات
حديثة:
وأش ـ ـ ــار ال ـم ـح ــاض ــر إل ـ ــى أن
األزم ــة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة التي
ن ـش ــأت م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـقــد قد
م ـ ـهـ ــدت ال ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـنـ ـم ــو غ ـيــر
مسبوق في االستثمار السلبي،
مـمــا ســاعــد عـلــى فـتــح الـطــريــق
إليـجــاد استراتيجيات حديثة
قائمة على الذكاء االصطناعي،

وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة
في إدارة االستثمار التقليدي
واإلسالمي.
• االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة لـ ـلـ ـظ ــروف
المحلية:
وصـ ــرحـ ــت ف ـ ـ ــدوى دروي ـ ــش
مــديــرة الــدعــم الفني فــي اتحاد
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار وم ــدي ــرة
مركز دراس ــات االستثمار« :قد
ك ـن ــا نـ ـه ــدف إل ـ ــى رعـ ــايـ ــة ه ــذه
ً
الـ ـن ــدوة ،ل ـت ـكــون أك ـثــر ش ـمــوال،
ولكن الـحــدث الصحي الحالي
ب ــالـ ـع ــال ــم ب ــانـ ـتـ ـش ــار فـ ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا ت ـط ـلــب م ـن ــا تـضـيـيــق
نطاق برنامجنا على مستوى
مجموعة صغيرة من العمل».
وأض ــاف ــت درويـ ـ ــش« :نـشـعــر
أنـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــم ألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
مـجـتـمـعـنــا ال ـم ـ ُّه ـنــي أن ي ـكــون
ل ــدي ـه ــم ف ـه ــم ل ـل ــن ـه ــج ال ـقــائ ـمــة
على الذكاء االصطناعي إلدارة
األص ــول خــال هــذه الـفـتــرة من
االض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ال ـ ـشـ ــديـ ــدة فــي
السوق في جميع أنحاء العالم»،
الف ـتــة إل ــى أهـمـيــة ه ــذه ال ـنــدوة
ل ـل ـعــام ـل ـيــن ل ـ ــدى ال ـم ــؤس ـس ــات
المالية وشركات االستثمار.

وأك ــد أن اإلجـ ــراء ات تشمل تعويض الموظفين
المتغيبين عن العمل مــدة  14يوما كاملة ،بسبب
الفيروس وتخفيض ضريبي ظرفي لبعض الشركات
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـص ـغ ـي ــرة ،م ـض ـي ـفــا ان ال ـش ــرك ــات
ستستفيد من قروض مالية خاصة لدعم نشاطها
االقتصادي.

وجــاء إعــان وزيــر الخزانة هــذه اإلج ــراءات بعد
ســاعــات على ق ــرار بنك إنكلترا «الـمــركــزي» خفض
معدل الفائدة من  0.75إلــى  0.25في المئة ،بهدف
دعــم النمو االقـتـصــادي الــذي بــدأ يتأثر بتداعيات
انتشار الفيروس.
يذكر أن الفيروس تسبب في وفاة  6بريطانيين

مـسـنـيــن ،ف ــي ح ـيــن ب ـلــغ ع ــدد اإلص ــاب ــات ال ـمــؤكــدة
بالعدوى  382حالة من بينها إصابة مؤكدة لوزيرة
الدولة لشؤون الصحة نادين دوريس.

«المركز» :نحتاج إلى إدارة أزمات في زمن «كورونا»
اقترح مسودة خطة وطنية إلدارة الكوارث للحد من مخاطر الفيروس
أصدر المركز المالي الكويتي (المركز)
مجموعة من األفكار إلدارة الكوارث على
مستوى الدولة في زمن كورونا.
وق ـ ــال إن ـ ــه ي ـج ــب أن ت ـت ــم إدارة أزمـ ــة
الفيروس ( )COVID-19من خــال صياغة
خطة وطنية إلدارة الكوارث تمكن الكويت
ً
من مواجهة األزمــة بصورة أكثر تنظيما.
وعـنــد صـيــاغــة ه ــذه الـخـطــة بشكل جيد،
ف ــإن ـه ــا قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـس ـه ـيــل اس ـت ـئ ـنــاف
الخدمات عقب األزمة.
وأض ـ ــاف «تـعـتـبــر خ ـطــة االتـ ـص ــال خــال
ً
األزمــات جــزءا ال يتجزأ من الخطة الوطنية
إلدارة الكوارث ،حيث يمكن للتواصل الواضح
وال ـســريــع أن يـســاهــم فــي تـهــدئــة الـمـخــاوف
بسهولة ،ويتيح لألفراد فرصة الرجوع إلى
الحياة الطبيعية في أسرع وقت».
وعـلــى الــرغــم مــن أن الخطة المقترحة
تتعلق بــأزمــة كــورونــا ،فــإن مبدأ صياغة
خطة وطنية إلدارة الكوارث يجب أن يكون
ً
ً
أمرا دائما لتتمكن الدولة من مواجهة أي
أزمة في المستقبل بأقل الخسائر.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن م ـس ــودة ال ـخ ـطــة الـتــي
طرحها «المركز» تشمل مجموعة متعددة
من األفكار والجوانب التي تشمل المواد
االس ـت ـه ــاك ـي ــة ،والـ ـط ــاق ــة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة،
وال ـم ـص ــروف ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،والـ ـم ــوارد

ال ـب ـشــريــة ،وال ـحــوك ـمــة ،وال ـب ــروت ــوك ــوالت
الصحية المهمة على النحو التالي:
أ -المواد االستهالكية
 - 1تــوفـيــر كـمـيــات كــافـيــة م ــن مـعــدات
الــوقــايــة الشخصية مثل األث ــواب الطبية
والكمامات وعدة فحص « PCRبي سي آر»،
وما إلى ذلك.
 - 2تـ ــوافـ ــر ال ـم ـع ـق ـم ــات وال ـم ـط ـه ــرات
ف ــي الـمـنــاطــق ال ـمــركــزيــة ال ـمــزدح ـمــة مثل
التجمعات والمستشفيات والمجمعات
التجارية.
 - 3تــوفـيــر ال ـمــزيــد مــن أج ـهــزة فحص
الحرارة في المطار لتجنب العدوى أثناء
اصطفاف الناس في طوابير.
 - 4أساور تعقب لمن هم تحت الحجر
الصحي.
ب -الطاقة االستيعابية والمصروفات
الرأسمالية

 - 1تــوافــر وح ــدات عناية مــركــزة ()ICU
كافية.
 - 2مـسـتــودع إم ـ ــدادات طبية تكفي 6
أشهر على األقل.
 - 3استخدام تطبيق الهاتف المحمول
لبصمة األصابع في المطار ،لتجنب المسح
الضوئي الذي يجريه الضابط /المسؤول.
ت -الموارد البشرية
 - 1دع ــم ال ـك ــوادر الطبية والمسعفين
ورفــع معنوياتهم عبر وســائــل التواصل
االجتماعي.
 - 2تعقب ومــراقـبــة شحنات المعدات
ً
الطبية أوال بأول من بلد المنشأ.
 - 3تعليق اإلجــازات السنوية لموظفي
الرعاية الصحية في هذه الفترة مع تقديم
حوافز مناسبة لهم.
 - 4تخفيض عدد ساعات عمل الكادر
الطبي.

 - 5السماح لكل مزودي الرعاية الصحية
بدخول البالد بعد إتمام فحص كورونا.
 - 6تـنـظـيــم ع ـي ــادة مـتـنـقـلــة لـلـشــركــات
الـكـبـيــرة ال ـتــي تـضــم ق ــوة عــامـلــة ضخمة
ً
لفحص درجة الحرارة يوميا.
 - 7إنهاء إقامات العمالة السائبة.
ث -الحوكمة
 - 1رف ـ ـ ــع ض ـ ــواب ـ ــط الـ ـح ــوكـ ـم ــة ن ـحــو
ً
االستفادة زمنيا من المرافق الطبية (الحد
من الحاالت التي ال تمثل أولوية قصوى
مثل العمليات الجراحية التجميلية).
 - 2إيقاف جميع العمليات الجراحية
االختيارية (الحاالت غير الطارئة) من أجل
توفير إمدادات الموارد الطبية.
 - 3تشجيع نظام الرقمنة في كل مكان.
 - 4المحافظة على مبادئ الشفافية حتى
في التعهدات العاجلة ،والنأي عن تضارب
المصالح في تطبيق أي وجه مما سبق.
جـ -البروتوكوالت الصحية المهمة
 - 1فحص عشوائي لــدرجــات الـحــرارة
بعد خروج المصلين من دور العبادة.
 - 2ت ـط ـب ـيــق سـ ـي ــاس ــات صـ ــارمـ ــة فــي
الوزارات والبنوك والشركات لتقليص حركة
الموظفين من إدارة إلى أخرى.
 - 3فحص عشوائي لدرجات الحرارة في
المناطق السكنية المكتظة.

فيروس كورونا ...خطر جديد على االقتصاد المصري
يـمـثــل تـفـشــي ف ـيــروس كــورونــا
تهديدا متزايدا لالقتصاد المصري،
تــزداد به الضغوط على السياحة
وال ـت ـجــارة وص ـ ــادرات ال ـغ ــاز ،بعد
اإلخ ـ ـفـ ــاق م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة فــي
تنشيط االستثمار الخاص.
وأشاد محللون بما نفذته مصر
مــن إصــاحــات مرتبطة ببرنامج
ق ــرض قيمته  12مـلـيــار دوالر مع
صندوق النقد الدولي ،جرى االتفاق
عـلـيــه فــي  ،2016وتـضـمــن خفض
قيمة العملة بنحو النصف ،وتقليل
دع ــم أس ـع ــار ال ـطــاقــة واس ـت ـحــداث
ضريبة القيمة المضافة.
وتـ ـعـ ـن ــي تـ ـل ــك الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــرات أن
عـ ـ ـ ــددا كـ ـبـ ـي ــرا م ـ ــن س ـ ـكـ ــان م ـص ــر،
ال ـبــالــغ ع ــدده ــم نـحــو  100مليون
نسمة ،يجدون صعوبة في تدبير
معيشتهم في وقت جاهدت البالد
لدعم القطاع الخاص واستقطاب
استثمارات كبيرة خــارج صناعة
الغاز.
وي ـق ــول الـمـحـلـلــون إن انـتـشــار
الفيروس يجعل مصر ،التي تعتمد
اعتمادا كبيرا على السياحة ،عرضة
للخطر ،وكــذلــك فــإن تــراجــع حركة
التجارة العالمية قد يضر بإيرادات
ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ال ـت ــي ب ـل ـغــت 5.7
مليارات دوالر في .2019
وأعـلـنــت مـصــر رص ــد  59حالة

إصابة بالفيروس ،بينها  45حالة
على متن مركب سياحي فــي نهر
النيل بمدينة االق ـصــر ،الـتــي تعد
المعابد الفرعونية فيها مــن أهم
عــوامــل الـجــذب السياحي ،وتوفي
س ــائ ــح ألـ ـم ــان ــي مـ ــن ال ـم ـصــاب ـيــن
بالمرض.
وأش ـ ـ ــار اقـ ـتـ ـص ــادي ــون إل ـ ــى ان
تداعيات الفيروس على االقتصاد
قد تكون كارثية في أسوأ األحوال،
وق ــال أنـجــوس بلير ،رئـيــس مركز
سيجنت البحثي لتوقعات األعمال
واالقتصاد« ،نحن في خضم حدث.
إنه ال يزال في حالة تطور».
وم ــن ال ـمــرجــح أي ـضــا أال يـكــون
النخفاض أسعار النفط أثر يذكر،
إذ إن قيمة واردات مصر من المواد
البترولية البالغة  15.5مليار دوالر
تعادل فعليا ما تحصل عليه من
ص ــادرات الـقـطــاع ،وهــي مــن الغاز
في األساس.
غير أن بلير قــال إن تحويالت
العاملين في الخارج ،التي تبلغ 25
مليار دوالر سنويا ،قد تنخفض إذا
خفضت دول الخليج ،أكبر سوق
لـلـعـمــالــة ال ـم ـصــريــة ف ــي الـ ـخ ــارج،
أحجام مشروعاتها.
وأوقفت بعض الدول الخليجية
رحـ ــات ـ ـهـ ــا ال ـ ـجـ ــويـ ــة إل ـ ـ ــى م ـص ــر،
واش ـ ـت ـ ــرط ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـص ــري ـي ــن

وال ـش ـت ــاء ق ــد يـلـحــق بـهـمــا ضــرر
كبير ،مضيفا« :نحن نتلقى  10في
المئة مما كنا نتوقعه للربع األول
مــن الـعــام المقبل» .ويـتــم الحجز
في العادة قبل  6إلى  8أشهر من
موعد الرحالت.
وزادت إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـس ـي ــاح ــة
إلــى مستوى قياسي بلغ 12.57
مـلـيــار دوالر فــي الـسـنــة المالية
التي انتهت في يوليو الماضي،
واستمرت اإلي ــرادات فــي الــزيــادة
بالربع التالي يوليو  -سبتمبر،
إذ سجلت أحدث األرقام المنشورة
من البنك المركزي  4.19مليارات
دوالر ،محققة أفضل أداء فصلي
لها على اإلطالق.
الـمـســافــريــن إلـيـهــا الـحـصــول على
شهادة تثبت خلوهم من كورونا.
وحـ ـ ـ ــدث تـ ــزاحـ ــم ش ــدي ــد فـ ــي مـقــر
الحصول على الشهادات بالقاهرة
األحد الماضي.
وف ــي ي ـنــايــر ،أش ـ ــارت تـقــديــرات
الحكومة إلى أن معدل النمو سيبلغ
نحو  5.9في المئة في السنة المالية
ال ـتــي تـنـتـهــي ف ــي يــونـيــو الـمـقـبــل،
و 6ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ف ــي ،2021-2020
وهــي تقديرات تتفق مع تقديرات
االقتصاديين .وتـعــول مصر على

ارتفاع النمو الستيعاب  700ألف
مـصــري يدخلون ســوق العمل كل
عام في السنوات الخمس المقبلة،
وف ـق ــا ل ـت ـق ــدي ــرات صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي.
ولفت بعض االقتصاديين إلى ان
خلق وظائف كافية يتطلب أن يكون
م ـعــدل الـنـمــو ال ـس ـنــوي فــي حــدود
 7.5في المئة .وقال فاروق سوسة،
االق ـت ـصــادي األول فــي «غــولــدمــان
س ـ ــاك ـ ــس»« ،ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـم ـخ ــاط ــر
النزولية كبيرة جدا .ويبدو أن من

المرجح جدا أننا بصدد الدخول في
سيناريو نزولي».
وأضاف« :إذا حسبت انخفاضا
ب ـن ـس ـب ــة  50ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ب ـح ــرك ــة
السياحة في شهور مارس وأبريل
ومــايــو ويــونـيــو فـمــن الـمــرجــح أن
ي ـع ــادل ال ـض ــرر ال ــواق ــع ع ـلــى نمو
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي نحو
ن ـق ـط ـت ـيــن م ـئ ــوي ـت ـي ــن» ف ــي ال ـس ـنــة
المالية  ،2020-2019متابعا« :لذا
سينتهي بــك ال ـحــال إل ــى نـمــو في
حدود  3.5في المئة».

ق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة ه ـ ـ ــو أول
الـقـطــاعــات ال ـتــي تـشـهــد عــامــات
على التراجع .وكــان هــذا القطاع
ق ــد ان ـت ـعــش ب ـعــدمــا ل ـحــق ب ــه من
أضرار شديدة من جراء االنتفاضة
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي أط ــاح ــت بـحـكــم
حسني مبارك في .2011
وق ــال كــريــم الـمـنـبــاوي ،رئيس
شركة إمكو للسياحة في مصر،
إن أعـ ـ ــداد ال ـس ـي ــاح ال ــذي ــن أل ـغــوا
حـجــوزاتـهــم حـتــى نـهــايــة يونيو
مـ ـح ــدودة ،لـكــن فـتــرتــي الـخــريــف

هشاشة االقتصاد
وقال تيموثي قلدس ،الباحث
الـ ــزم ـ ـيـ ــل غـ ـي ــر الـ ـمـ ـقـ ـي ــم ب ـم ـع ـهــد
الـ ـتـ ـح ــري ــر« ،فـ ـش ــل ال ـم ـســؤول ـيــن
المصريين في تعزيز نمو قطاع
خ ــاص قـ ــوي ،وه ــو ال ـن ـمــو ال ــذي
ان ـك ـم ــش ك ــل ش ـه ــر ت ـقــري ـبــا مـنــذ
صفقة اإلنقاذ مع صندوق النقد
الدولي ،يزيد هشاشة االقتصاد
المصري ،ومن الخطر على صحة
االقتصاد في هذه الفترة المقبلة».
وتابع قلدس« :االستهالك ضعيف

وكان عقبة أمام انتعاش القطاع
ال ـ ـخ ـ ــاص قـ ـب ــل ذل ـ ـ ـ ــك .وسـ ـي ــزي ــد
ف ـق ــدان الــوظــائــف بـسـبــب تــراجــع
السياحة هذا األمر ،كما أن هبوط
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ي ـع ـن ــي ان ـخ ـف ــاض
القدرة الشرائية لكثير من األسر
المصرية أيضا».
ومن أبرز عالمات االستفهام ما
إذا كان المستثمرون سيواصلون
التدفق على مصر التي كانت أثيرة
ل ــدى الـمـسـتـثـمــريــن ف ــي األس ــواق
الناشئة منذ صفقة صندوق النقد
الدولي ،وذلك إذا تضررت مصادر
الدخل الرئيسية لديها.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ريـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارد هـ ـ ـ ـ ــاوس،
المسؤول عن استثمارات الديون
باألسواق الناشئة في «أاليانس
غ ـل ــوب ــال إن ـف ـس ـت ــورز» ،إن مصر
ك ــان ــت تـلـقــى إق ـب ــاال م ــن ال ـس ــوق،
وإن السياحة كانت مــوردا كبيرا
لـلــدوالرات ،لذا فإن أثر الفيروس
سيكون كبيرا.
وأضـ ــاف هـ ــاوس« :ل ـكــن عليك
اس ـت ـث ـم ــار م ــال ــك فـ ــي شـ ـ ــيء م ــا،
ومصر ال تزال قصة مناسبة .ما
يقلقني هو أن أستثمر المال في
س ـن ــدات بــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة ،ألن
هــذه األس ــواق الناشئة ال تتمتع
بسيولة كبيرة».
(رويترز)
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• الخالف مع روسيا يعصف بسعر الخام • البرميل الكويتي يرتفع  1.24دوالر ليبلغ  35.50دوالرا
قالت السعودية إنها تخطط
لزيادة طاقة إنتاج النفط للمرة
األولى فيما يزيد على عشر
سنوات.

من السابق
ألوانه تنفيذ
خفض أكبر
ويتعين على
المنتجين
االنتظار
كي يتضح
األثر الكامل
للفيروس
موسكو

ارت ـفــع سـعــر بــرمـيــل النفط
ا ل ـكــو ي ـتــي  1.24دوالر ليبلغ
 35.50دوالرا ف ــي تـ ـ ــداوالت،
أ مـ ـ ــس األول ،مـ ـق ــا ب ــل 34.26
دوالرا في تداوالت يوم االثنين
ً
الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
ً
وعالميا ،انضمت اإلمــارت
إل ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة أمـ ـ ـ ــس ،فــي
التعهد بــزيــادة إن ـتــاج الـخــام
لمستويات قياسية في أبريل،
لتتبنى الدولتان الخليجيتان
ال ـم ـن ـت ـج ـت ــان ل ـل ـن ـف ــط مــوق ـفــا
م ـ ــوح ـ ــدا ف ـ ــي الـ ـم ــواجـ ـه ــة مــع
روسيا ،التي تعصف بأسعار
الخام العالمية.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــوازي كـ ـمـ ـي ــات ال ـن ـف ــط
اإلضافية التي ينوي الحليفان
ض ـخ ـه ــا  3.6ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
اإلمدادات العالمية ،وستدخل
السوق في وقــت من المتوقع
أن ينكمش فيه الطلب العالمي
على الوقود للمرة األولــى في
 10سـ ـن ــوات ت ـقــري ـبــا ،بسبب
تفشي فيروس "كورونا".
وت ــراجـ ـع ــت أسـ ـع ــار ال ـخ ــام
نحو النصف منذ بداية العام
نتيجة للمخاوف من أن تغمر
ال ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ف ــي "أوبـ ـ ــك"
الـســوق بالنفط فــي معركتها
م ــع روسـ ـي ــا ،ب ـعــد أن رفـضــت
مــوس ـكــو ال ـمــواف ـقــة األس ـب ــوع
الـ ـم ــاض ــي عـ ـل ــى ت ـخ ـف ـي ـضــات
حادة لإلنتاج في إطار اتفاق
ســاهــم فــي رف ــع األس ـعــار منذ
.2016
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة إن ـه ــا
تـخـطــط ل ــزي ــادة ط ــاق ــة إن ـتــاج
النفط للمرة األولى فيما يزيد
على عشر سنوات.
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة ب ـ ـتـ ــرول
أب ــوظ ـب ــي ال ــوط ـن ـي ــة (أدن ـ ـ ــوك)
أنـهــا سـتــرفــع إم ـ ــدادات الـخــام
إلى أكثر من  4ماليين برميل
يــومـيــا فــي اب ــري ــل ،وستعجل
بـخـطــط زيـ ــادة ال ـطــاقــة إل ــى 5

مــايـيــن بــرمـيــل يــوم ـيــا ،وهــو
هـ ــدف ك ــان ــت ت ـخ ـطــط مسبقا
للوصول إليه بحلول .2030
وباإلضافة إلــى ذلــك ،قالت
موسكو إن الشركات الروسية
ستعزز اإلنتاج بما يصل إلى
 300ألــف برميل يــومـيــا ،وقد
ترفعه بما يصل إلى  500ألف.
وقال أمين الناصر الرئيس
التنفيذي لـ"أرامكو" السعودية
ف ــي بـ ـي ــان أمـ ـ ــس ،إن ال ـشــركــة
ت ـخ ـطــط ل ــزي ــادة ق ـ ــدرة إن ـتــاج
الـنـفــط لــديـهــا إل ــى  13مليون
برميل يوميا مــن  12مليونا
في الوقت الحالي.
وأض ــاف أن "الـشــركــة تبذل
أق ـ ـصـ ــى جـ ـه ــد ل ـت ـن ـف ـي ــذ ذل ــك
التوجيه بأسرع ما يمكن".
ول ـ ـ ــم يـ ــذكـ ــر جـ ـ ـ ــدول زم ـن ــي
للخطة التي تتطلب استثمار
م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ـ ــدوالرات ل ــزي ــادة
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ض ــخ م ــزي ــد مــن
النفط.
وقــالــت الـسـعــوديــة إن على
"أوب ــك" وروس ـيــا والمنتجين
اآلخرين فيما يعرف بتحالف
"أوبــك "+خفض اإلمــدادات في
السوق لمواجهة أثر "كورونا"،
لكن موسكو ر فـضــت ،لتلغى
جميع القيود.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ــوس ـ ـكـ ــو إن مــن
السابق ألوان ــه تنفيذ خفض
أكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ،وإن ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـتـ ـعـ ـي ــن ع ـل ــى
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـجـ ـي ــن االن ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــار كــي
يتضح األثر الكامل للفيروس
ال ــذي أدى إل ــى ق ـ ــرارات حجر
صـحــي فــي اق ـت ـصــادات كبرى
مثل الصين وإيطاليا وعطل
عمل الـشــركــات ودف ــع األسهم
للتهاوي.
وألمحت روسيا أمــس إلى
اس ـت ـعــدادهــا إجـ ــراء مــزيــد من
ال ـم ـحــادثــات ،لـكــن الـسـعــوديــة
قــالــت إن ــه ال ج ــدوى منها إذا
كانت المحادثات ستؤكد فقط
العجز عن إبرام اتفاق.

وب ـلــغ خ ــام بــرنــت ن ـحــو 36
دوالرا لـلـبــرمـيــل أم ــس األول،
مرتفعا من مستواه المتدني
ع ـن ــد ن ـح ــو  31دوالرا ،لـكـنــه
يظل أقل  45في المئة عنه في
بداية العام.
كانت آخــر مــرة سعت فيها
السعودية لرفع الطاقة بتكلفة
 100م ـل ـيــار دوالر ق ـبــل عشر
س ـن ــوات ،وس ــط ط ـفــرة أسـعــار
ب ـف ـض ــل الـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن .ومـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ ذلـ ـ ــك
الحين ،استبعد المسؤولون
السعوديون مسألة االستثمار
فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات م ـن ـب ــع ج ــدي ــدة
لزيادة الطاقة.
وبعد االنتهاء مــن برنامج
المملكة إلضــافــة طــاقــة بنحو
 4مــاي ـيــن بــرم ـيــل يــوم ـيــا في
 ،2009تـ ـح ــدث ا ل ـم ـس ــؤو ل ــون
السعوديون ومسؤولو شركات
ن ـفــط ع ــن إم ـكــان ـيــة اس ـت ـهــداف
زي ـ ــادة أخـ ــرى إل ــى  15مـلـيــون
بــرمـيــل يــومـيــا بـحـلــول ،2020
لكن هذه الخطط نحيت جانبا
قـبــل ع ــدة س ـن ــوات م ــع تباطؤ
الطلب.

الكويت مستعدة لزيادة إنتاج النفط ...وفق المستجدات
●

أشرف عجمي

علمت "الجريدة" ،من مصدر نفطي رفيع المستوى،
ً
أن الـكــويــت تستعد حــالـيــا لــرفــع الـطــاقــة اإلنتاجية
من النفط الخام؛ لتعويض انخفاض األسعار الذي
تشهده األســواق العالمية ،وذلك بعد اإلخفاق الذي
أظ ـهــره االج ـت ـمــاع األخ ـيــر لمنظمة ال ــدول المنتجة
والمصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من "أوبك بلس"،
ً
وخصوصا روسيا ،من أجل تعميق خفض اإلنتاج
ً
بنحو  1.5مليون برميل يوميا للحفاظ على توازن
ً
األسعار ،السيما أن االجتماع جاء متزامنا مع ظهور
وباء كورونا المستجد ،الذي أدى إلى انهيار أسعار

النفط بشكل كبير وصلت نسبته إلى أكثر من  30في
المئة في كل األسواق ،مما أدى إلى تباطؤ االقتصاد
العالمي.
وقال المصدر ،لـ "الجريدة" ،إن التوجه لذلك كان
ُ
ً
ً
معدا من قبل وهناك دراسات وتجهيزات معدة سلفا
ً
ألى طوارئ بهذا الشأن ،الفتا إلى أن الجهة المنوطة
برفع كميات النفط المنتجة قامت بتسليم مؤسسة
البترول الكويتية جميع الدراسات الخاصة بزيادة
اإلنتاج ،وأن اتخاذ القرار أصبح في معية المؤسسة.
ّ
وبين أن تحرك المؤسسة سيكون حسب تطورات
ً
األسـ ــواق واألس ـع ــار ،مــوضـحــا فــي الــوقــت نفسه أن
الـمـعـنـيـيــن ف ــي "ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة" ي ــأخ ــذون ذلــك

ً
االحتمال على محمل الجد بعيدا عن أي مجامالت.
وأشار المصدر إلى أن الكميات المقترحة للزيادة
ُ
لم تحدد حتى اآلن على أن تكون الزيادة بشكل يغطي
حجم الخسائر التي شابت الخام في األيام القليلة
ً
الماضية ،موضحا أن االنـتــاج الحالي للكويت من
النفط الخام وصل الى  2.7مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أن حجم االنتاج الحالي بعيد عن حجم
حصة البالد من المنطقة المقسومة ،التي باشرت
الشركة الكويتية لنفط الخليج انتاجها منها بحدود
 10آالف برميل قابلة للزيادة خــال الفترة المقبلة
حتى نهاية العام الحالي.

أسعار الشحن تقفز مع حجز السعودية  14سفينة
استأجرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ما يصل
إلى  14ناقلة عمالقة بشكل مبدئي لشحن النفط الخام إلى العمالء
في أنحاء العالم ،مع شروع المملكة في تنفيذ تعهدها بزيادة
إنتاج النفط الخام.
وقال أنوب سينغ ،نائب مدير أبحاث الناقالت في آسيا لدى
برايمار إيه.سي.إم للسمسرة البحرية" :زادت على مدار اليومين
الماضيين الحجوزات المؤقتة لناقالت النفط الخام العمالقة
فــي ال ـســوق الـفــوريــة للمواعيد شــديــدة ال ـقــرب مــن  10أي ــام إلــى
أسبوعين قادمين".
وقالت مصادر بقطاع الشحن البحري إن طفرة حجوزات بحري
ساهمت في ارتفاع أسعار الشحن على الناقالت العمالقة ألكثر من

مثليها وسط "حمى استئجار" هذا األسبوع ،مبينة أن حجوزات
بحرية تضاف إلى أسطولها الخاص الذي يضم  42ناقلة عمالقة،
تستخدمها بصورة أساسية لشحن النفط السعودي إلى العمالء
في أنحاء العالم.
وبحسب عدة مصادر في مجال السمسرة البحرية ،ارتفعت
أسعار استئجار الناقالت العمالقة على خط الخليج -الصين
ألكثر من مثليها إلى أكثر من  100ألف دوالر لليوم الواحد امس،
من حوالي  30ألف دوالر االثنين.
وي ــوم الـجـمـعــة ،أخـفـقــت منظمة ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة للبترول
وحلفاؤها ،ومــن بينهم روسـيــا ،في إطــار ما يعرف بمجموعة
أوبك ،+في التوصل إلى اتفاق بشأن تعميق تخفيضات اإلنتاج

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

لدعم األسعار المتضررة من تفشي فيروس كــورونــا ،مما دفع
أسعار النفط العالمية إلى النزول ،وبــات يهدد بإغراق أسواق
النفط العالمية باإلمدادات.
وهوت أسعار الشحن في فبراير إلى قرابة النصف ،إذ تضرر
الطلب على النفط في الصين ،أكبر مستورد له في العالم ،من
انتشار فيروس كورونا ،وبعد أن رفعت الواليات المتحدة جزئيا
عقوبات على وحدة لشركة الشحن الصينية كوسكو.
لكن في الوقت الــذي يتواصل فيه الضغط نتيجة المخاوف
حيال التداعيات االقتصادية لتفشي "الفيروس" وتأثيره على
طـلــب الـطــاقــة ،ربـمــا ينتهي الـمـطــاف بـجــانــب زي ــادة ال ـصــادرات
السعودية إلى التخزين.

أسعار منتجات الوقاية من
«كورونا» تقفز أكثر من %50
ا سـتـغــل بـعــض المنتجين
تفشي فـيــروس "كــورونــا" في
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـم ـن ـت ـج ــات زائـ ـف ــة
ومرتفعة السعر ،للوقاية منه
ع ـل ــى م ـن ـصــة "أم ـ ـ ـ ــازون دوت
كوم".
وأفادت التقارير الصحافية
بأن منتجات كثيرة لم تحصل
ع ـل ــى ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـف ــدرال ـي ــة
ل ـم ـعــاي ـيــر الـ ـس ــام ــة ،ك ـم ــا أن
ً
بـعـضـهــا ك ــان زائـ ـف ــا ويـحـمــل
ً
ً
توصيفا خاطئا ،إذ تم العثور
على ما يزيد على  100قناع
وجه وأجهزة تنفس صناعي
زائفة ،وذلك بحسب ما ذكرته
"وول ستريت جورنال".
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـع ـ ـ ـثـ ـ ــور ع ـل ــى
ق ــائ ـم ــة أخـ ـ ــرى م ــن ال ـق ـف ــازات
الخالية مــن الــاتـكــس والتي

ت ــم الـ ـت ــروي ــج ل ـه ــا ع ـل ــى أن ـهــا
تحمي من اإلصابة بالكورونا
واإلنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـل ـ ـ ــون ـ ـ ــزا ،وه ـ ـ ـ ــو غ ـي ــر
صحيح.
ً
ووف ـق ــا ل ــدراس ــة أصــدرتـهــا
منظمة الدفاع عن المستهلك
األمـيــركــي ،فــإن أسـعــار نصف
منتجات األقنعة والمطهرات
ال ـي ــدوي ــة ارت ـف ـعــت بـنـحــو 50
فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،بـعــد
تفشي "كورونا" ،وعلى سبيل
المثال ارتفع سعر المناديل
المطهرة من  13.57دوالرا إلى
ً
 220دوالرا.

رحالت األعمال قد تفقد 820
مليار دوالر من إيراداتها

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ذكـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي
ل ــرح ــات األع ـم ــال أن الـقـطــاع
يتوقع أن يفقد إيرادات بنحو
 820مليار دوالر خالل العام
الجاري ،نصفها من الصين،
مــع تقليص الـشــركــات خطط
ال ـ ـس ـ ـفـ ــر فـ ـ ــي أع ـ ـ ـقـ ـ ــاب ت ـف ـشــي
فيروس كورونا.
وأم ــس األول ،أظ ـهــر مسح
أج ـ ـ ـ ــراه االتـ ـ ـح ـ ــاد أن رحـ ــات
العمل آلسيا كانت المتضرر
األكبر ،حيث أعلنت  3شركات
ع ـلــى األق ـ ــل م ــن ك ــل  ،4إل ـغــاء
جميع أو معظم رحالت العمل
إل ـ ــى ال ـص ـي ــن وهـ ــونـ ــغ كــونــغ
وت ــاي ــوان وبـ ـل ــدان أخـ ــرى في
آسيا والمحيط الهادي.
وتـ ـ ــزيـ ـ ــد أح ـ ـ ـ ــدث ت ــوقـ ـع ــات
االت ـح ــاد كـثـيــرا عــن تـقــديــرات

ف ـبــرايــر ال ـتــي كــانــت لـخـســارة
تبلغ  560مليار دوالر.
و مـ ــن ا ل ـم ـتــو قــع أن تخسر
الصين ،التي شهدت تراجعا
بنسبة  95في المئة لرحالت
العمل منذ تفشي الفيروس،
 404.1مـ ـلـ ـي ــارات دوالر مــن
إيــرادات هذه الرحالت ،تليها
أوروبا بخسارة  190.5مليارا.
وأش ـ ـ ـ ــار االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد إلـ ـ ــى أن
إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات قـ ـط ــاع ــي الـ ـطـ ـي ــران
والـضـيــافــة ،وهـمــا ع ــادة أكبر
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن مـ ـ ــن إن ـ ـفـ ــاق
ال ـشــركــات ،ت ـضــررا كـثـيــرا مع
استمرار انتشار الفيروس.

وقالت مصادر بقطاع الشحن البحري إنه في ظل قفزة أسعار
ال ـنــاقــات ،ف ــإن احـتـمــاالت تـخــزيــن الـفــائــض فــي إمـ ــدادات النفط
على متن السفن تصبح أيضا وبشكل سريع غير ذات جدوى
اقتصادية.
وقال سينغ إن "الزيادة في أسعار النفط اآلجلة تسليم ثالثة
أشهر على األسعار الفورية تبلغ حوالي  1.5دوالر للبرميل ،بينما
ستزيد تكلفة التخزين باستخدام الناقالت مدة ثالثة أشهر 50
في المئة فوق ذلك ،حتى على أرخص السفن".
(رويترز)

«بيتك» :إقبال على خدمتي شراء سبيكة
الذهب وطباعة الشيكات الفورية
عبر فروع  KFH GOالذكية بـ  ٩مناطق بالكويت
أكـ ــد ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
"بيتك" أن خدمتي ش ــراء سبيكة
ً
الذهب " 10غرامات" وتسلمها فورا،
وطـبــاعــة الـشـيـكــات ال ـفــوريــة عبر
فروع  "KFH" GOالذكية ،تشهدان
ً
إقباال من عمالء "بيتك".
وقال البنك ،في بيان صحافي
أم ـ ــس ،إنـ ــه إلجـ ـ ــراء عـمـلـيــة ش ــراء
سبيكة الذهب " 10غرامات" ،يقوم
العميل بزيارة أقرب فرع من فروع
 KFH Goالــذك ـيــة الـمـنـتـشــرة في
تسع مناطق مختلفة في الكويت،
ف ـي ـجــري ال ـع ـم ـل ـيــة ع ـبــر ال ـخــدمــة
الــذات ـيــة ب ــادخ ــال بـطــاقــة الـصــرف
اآللي واختيار خدمة شراء سبيكة
ال ــذه ــب ،أو عـبــر خــدمــة المكالمة
الهاتفية مع موظف "بيتك" وطلب
ش ـ ــراء سـبـيـكــة ال ــذه ــب ،ويتسلم
ً
العميل سبيكة الذهب فورا.
وإلجراء عملية طباعة الشيكات
الفورية ،يقوم العميل بزيارة أقرب
ف ــرع مــن ف ــروع  KFH Goالــذكـيــة،
ويجري مكالمة فيديو مع موظف
"ب ـي ـتــك" لـطـلــب طـبــاعــة الشيكات
ال ـفــوريــة ،وذل ــك بـهــدف استكمال
الشروط الخاصة بطباعة الشيكات
واستالم دفتر الشيكات " 10أوراق"
ً
فورا.
ويـحــرص "بيتك" على تطوير
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة الــرقـمـيــة
واالن ـ ـف ـ ــراد ب ـط ــرح ح ـل ــول مــالـيــة
م ـب ـت ـك ــرة ي ـم ـك ــن إن ـ ـجـ ــازهـ ــا عـبــر
قـنــوات الخدمة الذاتية مــن خالل
ال ـم ــوب ــاي ــل أو ع ـبــر الـبــرمـجـيــات
الـتـفــاعـلـيــة ،وتـقـنـيــات ال ــروب ــوت،
والــذكــاء االصطناعي وأجـهــزة الـ
 ،XTMوفروع  KFH Goالذكية ،مما
يساهم بإضافة قيمة متميزة إلى
تجربة العمالء الذين يتطلعون إلى
خدمات مصرفية مبسطة وسريعة
وسهلة.
ومن أبرز الحلول المالية التي

أطـلـقـهــا "ب ـي ـت ــك" :خ ــدم ــة اإلي ـ ــداع
النقدي بالبطاقة المدنية ،وخدمة
السحب الـنـقــدي دون بطاقة من
خـ ــال " "QR Codeأو الـبـطــاقــة
الـمــدنـيــة أو رق ــم ال ـهــاتــف ،وفتح
حساب "الذهب – التوفير – الرابح
– الخدمة اآللية" وكذلك بيع وشراء
ال ــذه ــب ،وخ ــدم ــة ""KFH Xpress
للتحويالت المالية الفورية عبر
الحدود.
ً
وهناك أيضا خدمة التحويالت
المالية الفورية باستخدام شبكة
ر ي ـ ـبـ ــل " ،"RippleNetو خ ــد م ــة
إيـ ــداع الـشـيـكــات عـبــر الـمــوبــايــل،
وخدمة  Skiplinoلحجز المواعيد
ً
إلكترونيا في الفروع المصرفية،
و خ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــة  KFH Payلـ ـل ــد ف ــع
اإللكتروني ،وخدمة ال ـ Chatbot
عبر منصاته المختلفة ،الموقع
اإلل ـك ـت ــرون ــي لـلـبـنــك وال ـه ــوات ــف
الذكية.
وي ـق ــدم كــذلــك خــدمــة الـ ـ ــ"KFH-
 "Walletالمدعومة بخدمة التمكين
ال ــرقـ ـم ــي ل ـل ــدف ــع ع ـب ــر ال ـه ــوات ــف
الذكية  ،MDESوغيرها الكثير من
الخدمات الرقمية وحـلــول الدفع

المتوفرة على  ،KFHonlineأو عبر
فــروع " KFH Goضاحية عبدالله
السالم – مجمع األفنيوز – منطقة
إشـبـيـلـيــة – مـنـطـقــة ال ـجــابــريــة -
منطقة المنقف – منطقة أبوفطيرة
– مدينة صباح األحمد – منطقة
السالم – معرض بيتك للسيارات
بالشويخ".
كـ ـم ــا ي ــوف ــر "بـ ـيـ ـت ــك" خ ــدم ــات
األونالين مثل التحويالت المالية
الـمـحـلـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،وإن ـش ــاء
ودائـ ـ ـ ـ ــع ،وإض ـ ــاف ـ ــة م ـس ـت ـف ـيــديــن،
واستعالم عن رصيد ،وطلب دفتر
ش ـي ـكــات ،وف ـتــح ح ـســاب الــذهــب،
وإج ـ ـ ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـي ــات ب ـي ــع وشـ ـ ــراء
وت ــداول الــذهــب ،وطلب التمويل،
وفتح حساب ،وطلب بطاقة الخير،
وع ـ ــرض ال ــرق ــم الـ ـس ــري ال ـخــاص
بالبطاقات االئتمانية وبطاقات
السحب االلــي ،وتفعيل البطاقات
الـمـصــرفـيــة ال ـج ــدي ــدة ،والتبليغ
عــن بـطــاقــة مـفـقــودة س ــواء كانت
ائتمانية أو سحب آلــي ،ومعرفة
االلـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة وعـ ــدد
األقـ ـ ـس ـ ــاط ،وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر من
الخدمات المصرفية اإللكترونية.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير اقتصادي

َ
الميزانية الجديدة تتجاهل مخاطر «كورونا» ...اصح يا نايم!
ّ
• سعر البرميل الحالي أقل من المعتمد بتحفظ في الميزانية بـ %35.4
• غياب غير مفهوم للشأن االقتصادي في اجتماعات مجلس الوزراء

منذ بداية العام وعلى وقع
تداعيات فيروس كورونا،
خسر خاما برنت ونايمكس
بحدود  %44لكل منهما،
في حين تراجع برميل النفط
الكويتي .%47

ّ
سلط االنخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية
االثنين الماضي الضوء على أوضاع المالية العامة
فــي ال ـكــويــت ،ألن ـهــا تعتبر أك ـثــر دول ال ـعــالــم ،ومــن
ً
ضمنها الخليجية ،اعتمادا على النفط في إيراداتها
بنسبة تصل في الحساب الختامي إلى  93في المئة
من إجمالي اإليرادات.
وم ــع أن ان ـخ ـفــاض أس ـعــار الـنـفــط «ي ــوم االثـنـيــن
ً
ً
الــدامــي» عـ ّـوضــت ج ــزء ا مهما منه جلسة الثالثاء،
فإنه ال يمكن ق ــراءة مــا حــدث كحالة طــارئــة انتهت
بارتداد األسعار ،ألنها مرتبطة بالتداعيات الضبابية
ـى االقـتـصــاد
النـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا وأثــرهــا عـلـ ّ
العالمي ،ال سيما الطلب على النفط وتوقعات وكالة
الطاقة الدولية بتراجعه وانخفاضه بحدود  90ألف
برميل فــي ّالـيــوم ،الــى جانب خفض بنك غولدمان
ساكس توقعاته لسعر برنت فــي الربعين الثاني
ً
والثالث إلــى  30دوالرا للبرميل ،وإع ــان «أرامـكــو»
السعودية رفع إنتاجها الى  13مليون برميل يوميا،
رغم إعالن شركات تكرير آسيوية نيتها رفع كميات
ال ـش ــراء فــي وق ــت ســابــق ،فيما يشبه ح ــرب أسـعــار
وحصص سيشهدها سوق النفط في الفترة المقبلة،
مقابل إعــان روسيا ،أكبر منتج من خــارج «أوبــك»،
أنها تستطيع التكيف مدة تصل الى  10سنوات مع
ً
ً
سعر  25دوالرا للبرميل ،فضال عــن فشل اجتماع
«أوبــك بلس» في تعميق خفض اإلنـتــاج بواقع 1.5
مليون برميل يوميا الى  3.6ماليين ،بما بات يهدد
اتفاق الخفض من األساس.

«أرامكو» تستهدف
إنتاج  13مليون
ً
برميل يوميا...
وروسيا تعلن
استطاعتها
ّ
التكيف  10سنوات
ّ
ً
واقع هش
مع  25دوالرا
هــذه األج ــواء السلبية تضاف الــى واقــع سوق
للبرميل

الـنـفــط الـهــش مـنــذ ع ــام  ،2014وال ــذي شـهــد أكثر
من اتفاق سابق لخفض اإلنتاج وتعميقه بلوغا
لـ  2.1مليون برميل يوميا ،في ظل تباطؤ النمو
العالمي وتحديات النفط الصخري ،وما يرتبط
به من انفتاح المنافسة للنفط األميركي باألسواق
اآلسيوية والحرب التجارية بين الواليات المتحدة
والصين ،فضال عن تحديات البيئة المزمنة ،وهذه
ّ
تصب في اتجاه ضعف سوق النفط بشكل عام
كلها
حتى قبل اكتشاف فيروس كورونا وتداعياته على
االقتصاد العالمي.

حساسية الميزانية
منذ بداية العام ،وعلى وقع تداعيات فيروس
كورونا ،خسر خاما برنت ونايمكس بحدود 44
في المئة لكل منهما ،في حين تراجع برميل النفط
الكويتي  47في المئة ،وهذه األرقام تفتح المجال
للحديث عن مــدى حساسية الميزانية الكويتية
الجديدة لعام  2021 - 2020تجاه انخفاض أسعار
النفط ،ال سيما أنها أع ـ ّـدت فــي وقــت سابق على
أسس مختلفة عن األوضاع الحالية .وحتى سعر
األساس البالغ  55دوالرا للبرميل ،الذي ّ
يعد بناء
ّ
على افـتــراضــات متحفظة ،فــإن سعر بيع برميل
النفط الكويتي ،أم ــس ،أقــل منه بنسبة  35.4في
المئة ،مما يستدعي إع ــادة النظر فــي الميزانية
مـجــددا كــإجــراء اح ـتــرازي يماثل إج ــراءات الدولة
المتخذة على المستويين الصحي والتعليمي ،ألن
االستمرار باألسعار الحالية للبرميل قد يفضي الى
تجاوز قيمة العجز المقدر فيها عند  9.2مليارات
دينار لمبالغ أكبر قد تصل الى  15مليارا ،أي نحو

 66مــن حجم الميزانية الـمـحــددة ،مــع العلم بأن
السعودية شرعت ،أمــس ،في الطلب من اإلدارات
الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما
ال يقل عن  20في المئة هذا العام ،كإجراء احترازي
لمواجهة واقع جديد في سوق النفط.

ميزانية منفلتة باألصل
وفـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،فـ ــإن م ـيــزان ـيــة ال ــدول ــة للسنة
ال ـمــال ـيــة  ،2021 /2020وق ـب ــل ح ـ ــدوث تــداع ـيــات
فيروس كورونا ،هي ميزانية منفلتة باألصل في
مصروفاتها ،وعــاجــزة فــي إيــراداتـهــا ،خصوصا
غير النفطية ،حتى بلغ سعر ا لـتـعــادل فيها 86
دوالرا للبرميل ،إذ إنها لم تتجه الــى ترشيد أي
مصروفات غير ضــروريــة تحفل بها الميزانيات
المتعاقبة ،والتي تقدر بـ  1.4مليار دينار ،أي 6.8
في المئة من حجم اإلنفاق ،وتتعلق بالصرف على
أمور يمكن مراجعتها أو ترشيدها أو إلغاؤها ،مثل
المصروفات الخاصة والمؤتمرات وبرامج التدريب
والمهمات الرسمية وتكاليف الضيافة والحفالت
وال ـعــاج بــالـخــارج والـتــأمـيــن الـصـحــي وغـيــرهــا،
ً
فضال عن انفالت الدعوم وانـحــراف إنفاقها بين
المستحقين وغيرهم ،إضافة إلى أنها لم تراجع
ج ــدوى اإلن ـفــاق االسـتـثـمــاري لــوضـعــه فــي مسار
المنفعة المالية واالقتصادية للدولة ،أو على األقل
خفضه ليتجه الى المشروعات الضرورية فعال.

ع ـقــب ف ـشــل اج ـت ـمــاع «أوب ـ ــك ب ـلــس» غ ـيــاب ال ـشــأن
االقتصادي عن طاولة اجتماعات مجلس الوزراء
وال ـف ــري ــق االق ـت ـص ــادي ف ــي ال ـح ـكــومــة ،ف ـضــا عن
وزيـ ــري الـنـفــط والـمــالـيــة ،وك ــأن الـعــالــم لــم يشهد
مستوى
حينها أحداثا اقتصادية تاريخية على
ّ
النفط ،وأسـعــار السلع واألص ــول فــي حالة تمثل
ربكة حكومية غير محمودة ،وانفصاال عن واقع
االقتصاد العالمي ،مع أن المفترض حينها ،في
ظل انعقادات جلسات مجلس الوزراء االستثنائية،
أن تتم مناقشة موقف الكويت من حرب األسعار
الدائرة في سوق النفط حاليا ،وآلية التعامل مع
زيادة المعروض النفطي ،وأثر ذلك على الميزانية
وكيفية اتخاذ إج ــراء ات دفاعية وتقشفية فيها،
ً
فضال عن موقف استثمارات الكويت في األسواق
ّ
الدولية بعد الهزات التي تعرضت لها البورصات
الوزراء تجارب غير
العالمية ،مع العلم بأن لمجلس ّ
مفيدة على مستوى التحوط ،تمثلت في وثيقتي
والمالي و»استدامة» ،اللتين
اإلصالح االقتصادي
ّ
 رغم محدوديتهما  -لم ينفذ منهما أي شيء علىأرض الــواقــع ،وبــالـتــالــي يفترض أن تـكــون هناك
لــدى الفريق الحكومي آلية وتـصــورات لمواجهة
انعكاسات األوضــاع المستجدة في سوق النفط
وأثرها على الميزانية الجديدة ،بما يعيد هيكلتها
ويخفض مصروفاتها غير الضرورية ّ
تحوطا مما
هو أسوأ.

ووصــل إجمالي عــدد المصابين بـ»كورونا»
حــول العالم إلــى مستوى أعلى مــن  118.2ألف
شخص ،أما اليابان فلديها ما يزيد على 500
إصابة ،فضال عن تسع حاالت وفاة.
وعند اإلغ ــاق ،تراجع مؤشر «نيكي» بنحو
 2.3فــي المئة أو  451نقطة إلــى  19416نقطة،
ً
كـمــا هـبــط ال ـمــؤشــر األوسـ ــع ن ـطــاقــا «تــوبـكــس»
بنسبة  1.5في المئة عند  1385نقطة ،وهو أدنى
مستوى منذ نوفمبر .2016
وت ـج ــاه ـل ــت ت ـل ــك األسـ ـ ـ ــواق ارت ـ ـفـ ــاع األس ـه ــم
األميركية أثـنــاء تعامالت الـثــاثــاء ،التي زادت
مكاسبها فــي ختام الجلسة بدعم مــن قطاعي

albaghli74@gmail.com

غياب اقتصادي حكومي
ك ــان الف ـتــا ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،وخـصــوصــا

أسواق آسيا تتراجع وتتجاهل ارتداد األسهم
األميركية بنسبة %4.9
تراجعت مؤشرات األسهم الصينية في نهاية
تعامالت األربعاء ،على الرغم من سماح حكومة
الدولة اآلسيوية باستئناف نشاط الصناعات
الرئيسية فــي مدينة «ووه ــان» التي تعد بــؤرة
انتشار فيروس «كورونا» .باإلضافة إلى تباطؤ
إج ـمــالــي ع ــدد اإلص ــاب ــات وال ــوف ـي ــات الـجــديــدة
بفيروس «كــورونــا» فــي الصين ،إذ ارتـفــع عدد
المصابين بنحو أربع وعشرين حالة على مدار
آخر أربع وعشرين ساعة إلى  80.77ألف شخص.
وفي نهاية الجلسة ،تراجع مؤشر «شنغهاي
المركب» بنسبة  0.9في المئة عند  2968نقطة،
كما انخفض «شنتشن المركب» بنسبة  1.5في
المئة إلى  1859نقطة.
وسـمـحــت الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة للصناعات
الرئيسية في مدينة «ووهــان»– التي تعد بؤرة
تفشي فـيــروس «كــورونــا»– باستئناف عملها،
ً
وفــقــا لما ذكــرتــه «روي ـتــرز» عــن إشـعــار أصدرته
حكومة مقاطعة «هووبي».
ومن بين القطاعات الرئيسية ،التي شملها
إشعار عودة العمل :منتجو الضروريات اليومية
واإلمدادات الطبية والنقل العام في المدينة.
كما أوضحت أن الصناعات األخرى الضرورية
التي تؤثر على سالسل التوريد يمكنها العودة
للعمل ،بعد ا لـحـصــول على إذن مــن السلطات
المختصة.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من زيارة
الرئيس الصيني «شي جينبينغ» للمدينة التي
كانت نقطة تفشي فيروس كورونا المستجد،
تزامنا مع تراجع عــدد اإلصــابــات الجديدة في
الصين.
ً
أيضا ،تراجعت مؤشرات األسهم اليابانية في
ً
نهاية التعامالت ،تزامنا مع ارتفاع الين ،ووسط
مــراقـبــة آخ ــر الـمـسـتـجــدات المتعلقة بـفـيــروس
«كورونا» المستجد.

محمد البغلي

التكنولوجيا والطاقة مع التلميح بتحفيزات
لــاق ـت ـصــاد ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة لـمــواجـهــة
تداعيات «كورونا».
وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 4.9
في المئة أو  1167نقطة إلى  25018نقطة ،كما
صعد « »S&P 500بنسبة  4.9في المئة أو 135
نقطة عند  2882نقطة ،وارتفع «ناسداك» بنحو
 4.95في المئة أو  393نقطة إلى  8344نقطة.
إال أن العقود اآلجلة لألسهم ،تراجعت بعد
المكاسب الكبيرة التي سجلتها ،وعقب ارتفاع
إجمالي عدد المصابين بفيروس «كورونا» إلى
ألــف شخص في الــواليــات المتحدة .وانخفض

القلق حيال تحفيز أميركي يكبح
شهية المخاطرة ويرفع الذهب

«داو جونز» الصناعي بنسبة  2.6في المئة (-650
نقطة) إلى  24199نقطة ،بحلول الساعة 09:55
ً
صباحا بتوقيت مكة المكرمة.
وطرح الرئيس األميركي دونالد ترامب خطة
لخفض ضريبة الرواتب بشكل كامل إلى صفر
في المئة حتى نهاية العام ،أثناء اجتماعه مع
ً
المشرعين الجمهوريين ،وفقا لما نقلته «سي إن
بي سي» عن مسؤول في البيت األبيض .وانتقد
الرئيس ترامب االحتياطي الفدرالي بسبب بطء
استجابته مقارنة مع البنوك المركزية األخرى،
ً
ً
مشيرا إلى أهمية امتالك زمام المبادرة بدال من
اتباع اآلخرين.

ارتـ ـف ــع ال ــذه ــب ،أم ـ ــس ،بعد
انـ ـخـ ـف ــاض ح ـ ــاد ف ــي الـجـلـســة
السابقة ،إذ نالت الشكوك بشأن
برنامج تحفيز اقترحه الرئيس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
للتخفيف من األثر االقتصادي
لفيروس كــورونــا ،مــن اإلقـبــال
على المخاطرة.
وصـ ـ ـع ـ ــد ال ـ ـس ـ ـعـ ــر الـ ـ ـف ـ ــوري
لـ ـل ــذه ــب  0.8ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة إل ــى
ً
 1661.40دوالرا ل ــأو قـ ـي ــة
(األون ـصــة) ،بعدما هبط نحو
اثـنـيــن فــي الـمـئــة ،أم ــس األول،
ب ـف ـع ــل اآلم ـ ـ ـ ــال ف ـ ــي إج ـ ـ ـ ــراءات
تحفيز عالمية .وزاد الذهب في
العقود األميركية اآلجلة  0.1في
ً
المئة إلى  1661.80دوالرا.
وجرت مفاوضات بين البيت
األب ـي ــض وال ـك ــون ـغ ــرس ،أمــس
األول ،من أجــل دعــم االقتصاد
األمـيــركــي وأج ــور األميركيين
فــي مواجهة تأثير الفيروس،
ل ـك ــن ال ت ــوج ــد بـ ـ ـ ــادرة ات ـف ــاق
حتى اآلن.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ــارج ـ ــري ـ ــت ي ــان ــج
يان ،المحللة في سي .إم .سي
ماركتس ،إن «شهية المخاطرة
ت ـع ـك ــرت ...ال ـس ــوق خـ ــاب أمـلــه
ً
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا مـ ـ ــن تـ ــأج ـ ـيـ ــل تـ ــرامـ ــب
حزمة التحفيز ،التي وعد بها
الثالثاء».
وتراجعت األسهم اآلسيوية
وال ـم ــؤش ــرات اآلج ـل ــة لــأسـهــم
األميركية مع تنامي الشكوك
إزاء حـ ـ ــز مـ ـ ــة ا ل ـ ـت ـ ـح ـ ـف ـ ـيـ ــز م ــن

واشنطن ،مما بــدد قــوة الدفع
التي قــادت للصعود في وقت
سابق.
وف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــادن ال ـن ـف ـي ـســة
األخ ـ ــرى ،ارت ـف ــع الـبــاتـيــن 0.6
ً
فــي المئة إلــى  874.28دوالرا.
ً
وزادت الفضة واحدا في المئة
ً
إ لـ ــى  17.02دوالرا ل ــأو ق ـي ــة.
وتراجع معدن البالديوم خالل
تعامالت أم ــس ،إذ إن انتشار
ً
فيروس «كــورونــا» يؤثر سلبا
على توقعات النمو االقتصادي
العالمي ،ومــن ثم الطلب على
ال ـم ـعــدن الـ ــذي ُيـسـتـخــدم على
نطاق واسع في قطاع صناعة
السيارات.
وفي الشهر الماضي سجل
معدن البالديوم أعلى مستوى
ً
على اإلطالق ،متجاهال تفشي
فيروس «كــورونــا» في الصين
 أكـ ـب ــر س ـ ــوق ل ـل ـس ـي ــارات فــيالعالم -ولكن منذ تسجيله تلك
المستويات المرتفعة تراجع
بنحو  20في المئة.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـ ـتـ ــداوالت،
تراجعت العقود اآلجلة لمعدن
البالديوم تسليم يونيو بنحو
 2في المئة إلى  2271.2دوالرا
لألوقية.

«كوفيد  »19 -أنهك االقتصاد العالمي في شهرين
ش ـ ـهـ ــران ان ـق ـض ـي ــا م ـن ــذ أول ظ ـهــور
لـفـيــروس «م ـج ـهــول» فــي الـصـيــن حتى
«االث ـن ـيــن األس ـ ــود» ال ــذي شـهــد انـهـيــار
بورصات العالم إلى أدنى مستوياتها
منذ نهاية  ،2008أنهك خاللهما وباء
«كوفيد »19 -االقتصاد العالمي.
فـفــي ديسمبر  2019رص ــدت حــاالت
ال ـت ـهــاب رئـ ــوي ف ـيــروســي ف ــي ووهـ ــان،
ال ـم ــدي ـن ــة ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـك ـب ــرى بــوســط
الصين البالغ عدد سكانها  11مليون
نسمة.
وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـ ــذي أعـ ـلـ ـن ــت
السلطات الصينية فيما بعد أنه نوع
جديد من فيروس كورونا .وبعد يومين
على ذلكُ ،سجلت أول حالة وفاة به.
وأصــاب المرض عدة بلدان آسيوية
ً
ً
وانتشر شيئا فشيئا إلى قارات أخرى،
ً
إلى أن وصلت حصيلته حاليا إلى أكثر
من  115ألف إصابة من ضمنها أكثر من
أربعة آالف حالة وفاة.
وفي نهاية يناير ،قررت الصين فرض
الحجر الصحي على وو هــان وأرغمت
م ـئ ــات ال ـم ـصــانــع ع ـلــى إبـ ـق ــاء أبــواب ـهــا
مغلقة بعد انقضاء عطلة رأس السنة
الصينية.
وك ــان قـطــاعــا الـسـيــاحــة والـنـقــل أول
المتضررين من تبعات الوباء الجديد

فـ ـ ــي و قـ ـ ـ ــت مـ ـنـ ـع ــت دول عـ ـ ـ ــدة د خـ ـ ــول
مواطنين قادمين من الدولة اآلسيوية
العمالقة.
وفــي نهاية يـنــايــر ،شـهــدت األســواق
المالية العالمية من شنغهاي إلى وول
ستريت أول بلبلة ،مــع تــرا جــع أسعار
المواد األولية التي تستوردها الصين
بكميات كبيرة ،فهبطت أسعار النفط
ب ـيــن مـنـتـصــف ي ـنــايــر وم ـط ـلــع ف ـبــرايــر
بنحو  20في المئة .ولم تكن هذه سوى
البداية.
ومــع تصاعد األزمــة ،اكتشف العالم
دور وو هـ ـ ـ ـ ـ ــان كـ ـمـ ـنـ ـص ــة ل ــو ج ـس ـت ـي ــة
وص ـنــاع ـيــة ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـم ـج ـمــوعــات
الدولية ،وأدرك أن أي مشكلة في مصنع
صيني يمكن أن تتسبب ببلبلة سلسلة
اإلمدادات لمجموعة كاملة من الشركات
في العالم.
ووا جــه صناعيون في جميع أنحاء
العالم من كوريا الجنوبية إلى الواليات
ً
ال ـم ـت ـحــدة م ـ ـ ــرورا بــأل ـمــان ـيــا وال ـي ــاب ــان
وإيطاليا وفرنسا ،صعوبات في التزود
بالقطع والمكونات التي ينتجها عادة
شركاء صينيون.
وتحتم على شــر كــة ر يـنــو الفرنسية
ً
ل ـل ـس ـي ــارات إغ ـ ــاق م ـص ـنــع م ــؤق ـت ــا فــي
كوريا الجنوبية ،فيما عانت شركة آبل

العمالقة األميركية توقف إنتاج بعض
مزوديها.
وتـحــدث الـخـبــراء االقـتـصــاديــون عن
«صدمة العرض» ،واتخذت هذه الظاهرة
ً
ً
ً
حجما هائال نظرا إلى مكانة الصين في
المبادالت التجارية العالمية ،فاكتشف
قادة العالم مدى المخاطر ،وأدركوا أن
الصدمة تــؤدي إلــى خلل فــي الشركات
وت ـ ـبـ ــاطـ ــؤ اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد هـ ـ ــش ب ـ ــاألس ـ ــاس
بسبب الحرب التجارية التي باشرتها
الواليات المتحدة مع الصين وأوروبا.
وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجييفا خالل اجتماع
وزراء مالية مجموعة العشرين في 23
ف ـبــرايــر ب ــأن «كــوف ـيــد 19 -الـ ــذي يشكل
ح ــال ــة ص ـح ـيــة ط ــارئ ــة ع ــال ـم ـي ــة ،بـلـبــل
ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي فــي الـصـيــن وقــد
يعرض للخطر االنتعاش» االقتصادي
العالمي.
ولفتت العديد من الشركات المتعددة
ال ـج ـن ـس ـيــات إلـ ــى أن األزمـ ـ ــة الـصـحـيــة
ستنعكس على نتائجها .و ب ــدأ القلق
يعم البورصات ،إلى أن شهد األسبوع
ً
األخـيــر مــن فبراير انـهـيــارا ،مــع تراجع
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة بأكثر من  12في المئة ،وهو
مــا لــم يشهده الـعــالــم منذ أزم ــة -2008

 2009ح ـيــن دخ ــل االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي
مرحلة انكماش.
وإزاء مخاطر االنكماش التي بــدأت
تلوح في األ فــق ،أعلن الجميع التعبئة
لحماية االقتصاد من تبعات الفيروس.
فأعلن االحتياطي ا لـفــدرا لــي األميركي
في خطوة مفاجئة في مــارس الجاري
خ ـف ــض م ـ ـعـ ــدالت ف ــائ ــدت ــه ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
وضخت الصين سيولة في اقتصادها،
فيما سعت إيطاليا وألمانيا وفرنسا
لدعم شركاتها.
وسادت مخاوف من أن تقترن صدمة
«ال ـعــرض» بـصــدمــة «طـلــب» عالمية مع
انهيار في االستهالك واالستثمارات إذا
ً
ما حمل انتشار الوباء دوال أخرى على
اتخاذ تدابير حجر وعزل صارمة على
غرار ما حصل في إيطاليا.
وما حصل في بادئ األمر كان عكس
ذل ــك إذ ش ـهــدت مـتــاجــر ل ــوس أنجلس
ً
وس ـي ــدن ــي ت ـه ــاف ـت ــا أفـ ـ ــرغ رف ــوف ـه ــا مــن
المواد األساسية .وقال موظف في أحد
متاجر «كوسكو» الكبرى في بوربانك
بــواليــة كاليفورنيا فــي  7مــارس «إنها
فوضى عارمة ( )...الوضع اليوم خارج
عــن الـسـيـطــرة ( )...لــم يـعــد لــديـهــا ورق
مراحيض ،والمياه كادت تنفد ولم تعد
هناك معقمات لأليدي».

ومــع تعليق شــركــات الـطـيــران مئات
ال ــرح ــات ،خـلــت ال ـطــائــرات مــن الــركــاب
أو بقيت مسمرة على المدارج .وحذرت
الجمعية الدولية للنقل الجوي (إياتا)
فــي  5مــارس بــأن وبــاء «كــوفـيــد »-19قد
يكلف قطاع النقل الجوي أكثر من مئة
مليار دوالر.
وإحـ ـ ـ ــدى أشـ ـ ــد ال ـ ـصـ ــدمـ ــات حـصـلــت
فــي القطاع النفطي .إذ فشلت منظمة
الدول المصدرة للنفط «أوبك» وروسيا
فــي م ــارس فــي فيينا فــي الـتــوصــل إلى
ا تـفــاق لخفض إنتاجها بهدف تثبيت
األسـ ـ ـع ـ ــار ،مـ ــا ح ـم ــل الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـلــى
إطالق «حرب أسعار» ،فقاربت األسعار
ً
 30دوالرا للبرميل االثنين ،بعد هبوط
غير مسبوق منذ حرب تحرير الكويت
عام .1991
وت ـلــى ذل ــك ان ـه ـيــار ف ــي ال ـبــورصــات،
فتراجع مؤشر «كاك  »40ألكبر أربعين
شركة فرنسية في بورصة باريس بأكثر
من  8في المئة االثنين ،في هبوط غير
مسبوق منذ  .2008وتبخرت مليارات
اليورو في غضون ساعات.
وفـ ـيـ ـم ــا وص ـ ـلـ ــت ديـ ـ ـ ــون ال ـ ـشـ ــركـ ــات،
وبـعـضـهــا مـشـكــوك فــي تـحـصـيـلــه ،إلــى
م ـس ـت ــوي ــات ق ـي ــاس ـي ــة ،أب ـ ـ ــدى ال ـب ـعــض
مخاوف من أن يتسبب تراجع األسواق

بإضعاف و ضــع المصارف وصناديق
االستثمار الكبرى.
ول ـخــص رئ ـيــس قـســم االق ـت ـصــاد في
صندوق النقد الدولي غيتا غوبينات
الوضع بالقول ،إن المطلوب هو تحرك
الحكومات والمصارف المركزية بشكل
قوي ومنسق «لمنع أزمة مؤقتة من أن
تضر بأشخاص وشركات دون أن يكون
ً
لــد يـهــا مـجــال للتعافي م ـجــددا نتيجة
خسارة وظائف وعمليات إفالس».
وك ــان ــت م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن تــولــت
خالل  2009-2008التصدي لألزمة ،إلى
حد أنها وصفت بـ»الحكومة االقتصادية
العالمية» .غير أن الوضع بعد مضي 11
ً
ً
عاما بات مختلفا والسيما مع بريكست
وصـعــود الـحــركــات الـشـعـبــويــة ،وليس
هناك ما يشير إلى أن مجموعة القوى
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـك ـب ــرى ال ـع ـشــريــن الـتــي
تترأسها الـسـعــوديــة هــذه الـسـنــة ،تود
ً
تولي هذا الدور مجددا.
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سند الشمري

«الصالحية
ذكر النفيسي أن ً
العقارية» تراقب دائما
المستحدثة
التطورات الرقابية
ً
األعمال داخليا
مجتمع ً
على ً
وخارجيا خصوصا فيما
يتعلق بالشركات المدرجة
في البورصة ،وتوليف تلك
التطورات مع رؤية البالد
المستقبلية لمنح القطاع
الخاص الشراكة مع الدولة
في دعم استراتيجية التنوع
والتنمية المستدامة.

التزام الشركة
بمعايير
الشفافية
وجودة
اإلفصاحات
والبيانات
والتقارير
الصادرة ترك
ً
ً
أثرا إيجابيا
على تداوالت
سهمها

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
ش ــرك ــة ال ـص ــال ـح ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
غــازي النفيسي أن استثمارات
ا ل ـشــركــة تتمتع ب ـجــودة عالية
وعــوائــد مجزية مــع مستويات
مقبولة مــن المخاطر ،ويتركز
م ـع ـظــم ت ـلــك االس ـت ـث ـم ــارات في
النشاط العقاري وتتوزع حسب
استراتيجية الشركة المعتمدة
مــا بـيــن الـكــويــت ودول مجلس
الـتـعــاون الخليجي بنسبة 85
في المئة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ،خ ـ ــال
اج ـت ـم ــاع الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،الـ ـت ــي عـ ـق ــدت أمـ ــس،
إن الـ ـش ــرك ــة ت ـت ـم ـتــع ب ـح ـضــور
خ ــارج ــي بـنـسـبــة  15ف ــي المئة
من حجم استثماراتها وتتركز
في ألمانيا والمملكة المتحدة،
وتقدر القيمة السوقية إلجمالي
أصول الشركة بنحو  571مليون
دينار ،إضافة إلى ذلك فإن هذه
اال س ـت ـث ـمــارات تخضع لعملية
ت ـق ـي ـي ــم وم ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــة م ـس ـت ـم ــرة
لضمان فاعليتها وللتكيف مع
ظروف السوق.
وأضــاف أن مجهودات إدارة
الشركة خــال عــام  2019كللت
بالنجاح وساهمت فــي تعزيز
أداء ال ـش ــرك ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
تفاوت المتغيرات االقتصادية
ً
وال ـ ـج ـ ـيـ ــوس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ع ــالـ ـمـ ـي ــا
ً
وإقليميا خالل العام الماضي،
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل كـ ـ ــان السـ ـتـ ـق ــرار
الوضع السياسي واالقتصادي
الـمـحـلــي ش ــأن آخ ــر ف ــي تعزيز
أداء الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ورؤيـ ــة
"كويت جديدة  ،"2035وال شك
أن إعالن الترقية الثالثة للكويت
إلـ ــى "س ـ ــوق ن ــاش ــئ" م ــن خ ــال
شــركــة إم إس ســي آي ""MSCI
ً
اع ـت ـب ــارا م ــن مــايــو  ،2020بعد
الترقية في مؤشر ستاندرد آند
ب ــورز داو جــونــز والـتــرقـيــة في
مــؤشــر فــوتـســي راس ـ ــل ،يعتبر
ً
ً
ً
حدثا اقتصاديا بــارزا وخطوة
فــي سـبـيــل تحقيق الـمــزيــد من
النجاحات.
وأوضح أن شركة الصالحية
ال ـت ــزم ــت ال ـس ـي ــر ع ـل ــى نـهـجـهــا
الدائم باستغالل جميع الفرص
المتاحة أمــامـهــا الـتــي تتوافق
مــع استراتيجيتها ،كما قامت
بتطوير وتعزيز أعمالها القائمة
بما يساهم بــد عــم الثقة بينها
وب ـي ــن جـمـيــع ع ـمــائ ـهــا ،وذل ــك
بالتركيز على أنشطة الشركة
الــرئـيـسـيــة فــي م ـجــال التطوير
العقاري.

وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة خ ـ ــال
ً
عـ ـ ــام  2019ح ـق ـق ــت ع ـ ـ ـ ــددا مــن
اإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات بـ ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
رؤيتها واستراتيجيتها الحالية
والمستقبلية ،ا لـتــي تــؤ كــد ثقة
عمالئها وتنامي سمعة الشركة،
إذ ت ــم تــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــة تــأجـيــر
رسمية مع بنك وربة الستغالل
م ـس ــاح ــات ت ــأج ـي ــري ــة ت ـت ـجــاوز
 9700م 2فــي ب ــرج ال ــراي ــة ،كما
نجحت الشركة في التخارج من
عدد من األصول واالستثمارات
ال ـع ـقــاريــة الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة،
ً
الـتــي أثـمــرت أربــاحــا بأكثر من
 7.5ماليين ديـنــار ،إضــافــة إلى
نجاح الشركة في تدعيم مركزها
ال ـمــالــي بـعــد الـتـســديــد المبكر
ل ـت ـس ـه ـيــات ائ ـت ـمــان ـيــة خــاصــة
بالشركة األم ،التي ساهمت في
تخفيض تكاليف التمويل في
بيان الدخل للشركة.

مشروع العاصمة
وع ـ ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـع ــاصـ ـم ــة،
أوضـ ـ ــح ال ـن ـف ـي ـســي أن ال ـشــركــة
م ـنــذ أن وض ـعــت ح ـجــر أس ــاس
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـع ــاصـ ـم ــة
"مشروع قيد التنفيذ يتكون من
مجموعة من العقارات التجارية
واالستثمارية بمنطقة شرق في
العاصمة" في منتصف أكتوبر
 ،2015فـقــد تــم إس ـنــاد األعـمــال
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة والـ ـفـ ـنـ ـي ــة ل ـك ـبــرى
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ،كما
ً
وضعت الشركة خطة وتصورا
ً
استراتيجيا إل نـهــاء المشروع
والـبــدء بتشغيله على مــراحــل،
وفــق جــدول زمني دقيق يرسم
كــامــل مــراحــل الـتـنـفـيــذ لجميع
أجـ ـ ـ ــزاء الـ ـمـ ـش ــروع وم ـك ــون ــات ــه
بحرفية عالية وبصورة منطقية
تضمن االنتهاء بالوقت المحدد
أو الحد األدنى من التأخير الذي
قد يتسبب بصورة خارجة عن
اإلرادة.
ً
وانسجاما مع نهج الشركة
ب ــالـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب والـ ـجـ ـه ــد
المتواصل فقد اقتربت الشــركة
م ــن ال ـم ــراح ــل األخـ ـي ــرة ألع ـمــال
م ـشــروع الـعــاصـمــة ،وذل ــك بعد
ت ـجــاوز الـمـشــروع آلث ــار حــادث
ال ـحــريــق الـ ــذي ت ـعــرض ل ــه قبل
أكثر من عامين إضافة إلى عدد
مــن الـمـعــوقــات الفنية األخ ــرى،
التي تسببت في امتداد الجدول
الزمني.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ـجـ ـم ــل
المساحات المؤجرة في المجمع

غازي النفيسي
التجاري لمشروع العاصمة بلغ
بنهاية عام  2019نحو 53550
م 2م ــا نـسـبـتــه  73.5ف ــي الـمـئــة
من إجمالي المساحات القابلة
للتأجير في المجمع ،مما يؤشر
على نجاح الخطة التسويقية
االحـ ـت ــرافـ ـي ــة الـ ـت ــي اع ـت ـمــدت ـهــا
الشركة ويدعم ثقة المستأجرين
وأص ـحــاب المصالح ومجتمع
األعـمــال فــي إدارة الشركة ،كما
يعزز الثقة بنجاح استراتيجية
اإلدارة ف ــي تـســويــق الـمـشــروع
على النحو المخطط لــه ،وفي
شـ ـغ ــل أك ـ ـبـ ــر مـ ـس ــاح ــة م ـم ـك ـنــة
ألب ـ ـ ـ ــرز الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة
فـ ــي وقـ ـ ــت قـ ـي ــاس ــي وب ــأسـ ـع ــار
مناسبة ،ويقوم الفريق اإلداري
ً
والتسويقي للشركة حاليا على
تـســويــق الـمـســاحــات المتبقية
الـمـتــوسـطــة مـنـهــا والـصـغـيــرة
داخل المشروع للحصول على
قيم إيجارية أعلى من التعاقدات
التي تمت ،تضمن أفضل عائد
على االستثمار.
وذكـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة أب ــرم ــت
شراكة مع شركة  iP2الترفيهية
صــاحـبــة الـتــوكـيــل الـحـصــري لـ
Geographic USA National
إلثـ ـ ــراء ال ـم ــزي ــج ال ـتــرف ـي ـهــي في
مول العاصمة ،وأسست شركة
كــويـتـيــة تــابـعــة ل ـهــا ،إذ تمتلك
شركة الصالحية العقارية نسبة
 90في المئة وشركة  iP2نسبة
 10في المئة من أسهم الشركة.
وذكـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
ال ـش ــراك ــة تـنـطـلــق "ال ـصــال ـح ـيــة
العالمية" لمراكز الترفيه لتحلق
ب ـق ـطــاع ال ـتــرف ـيــه ب ـت ـطــويــر أول
م ــراك ــز الـتــرفـيــه الـعــائـلــي تحت
ال ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـعــال ـم ـيــة
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بمنزلة مشروع ثقافي تعليمي
تفاعلي ،ويعد األول مــن نوعه
ف ــي ال ـك ــوي ــت وم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
االوسط.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـن ـف ـي ـس ــي اسـ ـتـ ـم ــرار
نهج إدارة الشركة فــي االلـتــزام
بتطبيق أعلى معايير الحوكمة
ً
واإلدارة ا ل ـح ـص ـي ـف ــة ،م ـش ـيــرا
فـ ــي ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى م ــواكـ ـب ــة ش ــرك ــة
الصالحية العقارية تعليمات
وقـ ـ ـ ــرارات ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
وبـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت وال ـج ـه ــات
الرقابية الخاضعة لها الشركة.
وبين أن مجلس اإلدارة خالل
ً
ال ـع ــام ال ـم ـن ـصــرم اع ـت ـمــد ع ــددا
مـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــات واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـت ــواف ــق مــع
معايير الحوكمة وتــوفــر إطــار
م ــؤسـ ـس ــي ل ـل ـع ـم ــل وال ـت ـق ـي ـي ــم
ً
ال ــذات ــي داخـ ــل ال ـش ــرك ــة ،فـضــا
ع ــن اس ـت ـعــانــة ال ـش ــرك ــة بجهة
م ـت ـخ ـص ـص ــة م ـس ـت ـق ـل ــة ت ـق ــوم
عـلــى أع ـمــال الـتــدقـيــق الــداخـلــي
لمختلف مـجـمــو عــات وإدارات
الشركة ،وجهات أخــرى غيرها
ً
م ـس ـت ـق ـل ــة أيـ ـ ـض ـ ــا ذات كـ ـف ــاء ة
عالية للقيام بأعمال المراجعة
الـسـنــويــة عـلــى أنـظـمــة الــرقــابــة
الــداخـلـيــة ،والـتــأكــد مــن فاعلية
نظام التدقيق الداخلي ،ما من
شأنه أن يعزز العمل المؤسسي
والرقابة الذاتية الفاعلة داخل
الشركة.
وقـ ــال الـنـفـيـســي إن الـشــركــة
ً
ت ـ ـ ــراق ـ ـ ــب دائـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
ال ــرق ــابـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـح ــدث ــة عـلــى
ً
مـ ـجـ ـتـ ـم ــع األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا
ً
ً
وخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــا خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـي ـمــا

ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
ف ــي الـ ـب ــورص ــة ،وت ــول ـي ــف تـلــك
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات م ـ ــع رؤيـ ـ ـ ــة الـ ـب ــاد
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ل ـم ـن ــح ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص الـ ـش ــراك ــة م ــع ال ــدول ــة
فــي دع ــم اسـتــراتـيـجـيــة الـتـنــوع
والتنمية المستدامة.
وشــدد على أن مجلس إدارة
ش ــرك ــة ال ـص ــال ـح ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
ً
يـ ــدرك ت ـمــامــا ال ـت ـحــديــات الـتــي
تواجهها مجالس اإلدارات في
الوقت الراهن لتطبيق ممارسات
ف ــاع ـل ــة فـ ــي مـ ـج ــال ال ـح ــوك ـم ــة،
بـ ـه ــدف ت ـق ــدي ــم ح ـم ــاي ــة أف ـضــل
للمساهمين وتوفير أعلى جودة
ودقة للتقارير والبيانات المالية
وغـ ـي ــر ال ـم ــال ـي ــة الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
الشركة وتوظيف التكنولوجيا
المتقدمة وانـعـكــاس ذل ــك على
ع ـم ـل ـيــات تـقـيـيــم األداء وخـلــق
االنضباط المؤسسي.
وأض ـ ــاف أن م ــا ت ــم تحقيقه
م ـ ـ ــن إنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــازات خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام
ال ـم ــاض ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ــزام
الـ ـش ــرك ــة ب ـم ـعــاي ـيــر ال ـش ـفــاف ـيــة
وجودة اإلفصاحات والبيانات
ً
والـتـقــاريــر ال ـص ــادرة ،ت ــرك أث ــرا
ً
إي ـج ــاب ـي ــا ع ـلــى ت ـ ـ ــداوالت سهم
شركة الصالحية العقارية في
البورصة خالل  ،2019وأعلنت
بورصة الكويت انضمام سهم
ال ـشــركــة إل ــى مــؤشــر كــويــت 50
" "BK Main 50ا ل ـ ــذي يـتـكــون
م ــن أع ـلــى  50شــركــة م ــن حيث
مـ ـت ــوس ــط ال ـق ـي ـم ــة الـ ـمـ ـت ــداول ــة
اليومية في السوق الرئيسي.
واعـتـبــر ذلــك بــا شــك "يعود
إلــى النتائج اإليجابية لشركة
الصالحية العقارية ،كما يأتي
ً
م ـت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع ال ـت ــرق ـي ــة ال ـتــي
حققتها البورصة في عــدد من
المؤشرات العالمية ،وانعكاس
ذلك بوضوح على حجم تداوالت
سهم الشركة وزيــادتـهــا بأكثر
م ـ ــن  26ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وارتـ ـ ـف ـ ــاع
القيمة السوقية أل سـهــم شركة
الصالحية العقارية وفق نتائج
تقسيم السوق لتصل إلى 205
مالييون دينار".

مواقف السيارات
وأكد النفيسي سعي الشركة
ال ــدؤوب إلــى التميز في عملها
والريادة
ب ــاس ـت ـخ ــدام ج ـم ـيــع وســائــل
التكنولوجيا الحديثة وأحدث
ال ـم ـن ـت ـج ــات لـتـطـبـيـقـهــا داخ ــل
عـ ـق ــارات ال ـشــركــة ومـشــاريـعـهــا

فــي الـكــويــت ،لــذا قــامــت الشركة
بـ ـتـ ـط ــوي ــر وت ـ ـحـ ــديـ ــث م ــواق ــف
ا ل ـس ـيــارات بمجمع الصالحية
التجاري ومركز الراية التجاري،
إذ تتميز الخدمة الجديدة في
مــواقــف الـسـيــارات بــأنـهــا توفر
جميع الحلول الذكية في نظام
إدارة المواقف والتي تخلو من
المشاكل والصعوبات مقارنة
بمثيالتها من مواقف السيارات
ً
التقليدية ،خصوصا الواقعة في
العاصمة الكويت ،التي تعاني
شح المواقف والشوارع المكتظة
بالسيارات.
وذكـ ـ ــر أن الـ ـش ــرك ــة حــرصــت
على سهولة مرور السيارات من
وإل ــى منطقة الـمــواقــف وقامت
بتوفير مــزايــا األم ــن والسالمة
ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن م ـم ــا ضــاعــف
مــن فــرص االسـتـفــادة القصوى
لـ ـلـ ـم ــواق ــف وزاد م ـ ــن ق ــدرت ـه ــا
االستيعابية.
وب ـيــن الـنـفـيـســي أن الـشــركــة
وب ـ ـخ ـ ـطـ ــوة رائ ـ ـ ـ ـ ــدة وإبـ ــداع ـ ـيـ ــة
أضافت خدمة "كي.نت" بمواقف
السيارات ،التي تعد أول شركة
محلية عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت
تـ ـق ــدم ه ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة ب ـمــواق ــف
السيارات إذ تسهل هذه الخدمة
ع ـم ـل ـيــة خـ ـ ــروج الـ ـسـ ـي ــارات مــن
المواقف دون أي تدخل بشري
من خالل توزيع ماكينات الكي
نت على جميع مخارج المواقف.
كذلك زودت الشركة مواقف
السيارات بنظام اإلرشــاد اآللي
للسيارات الــذي يساعد قائدي
السيارات على معرفة المواقف
ال ـ ـ ـشـ ـ ــاغـ ـ ــرة ب ـ ـي ـ ـسـ ــر وس ـ ـهـ ــولـ ــة
ً
وســرعــة ،وال ـتــزامــا مــن الشركة
بالحفاظ على البيئة وتعزيز
م ـف ـه ــوم ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة
قامت الشركة بتوفير شواحن
ك ـهــربــائ ـيــة لـتـعـبـئــة ال ـس ـي ــارات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة بــال ـطــاقــة ال ــازم ــة
الصديقة للبيئة.
وقـ ــال الـنـفـيـســي إن الـشــركــة
ً
حققت ربحا بمقدار  21.5مليون
ديـ ـن ــار وبــرب ـح ـيــة س ـهــم بلغت
ً
 43.70ف ـل ـس ــا ل ـل ـس ـهــم ال ــواح ــد
مـقــارنــة مــع ال ـعــام الـمــاضــي ،إذ
ب ـل ـغــت ال ــرب ـح ـي ــة  17.3مـلـيــون
دي ـ ـنـ ــار ،بــرب ـح ـيــة س ـهــم 35.07
ً
ف ـل ـســا لـلـسـهــم ال ــواح ــد بنسبة
ارت ـ ـفـ ــاع ب ـل ـغــت  24ف ــي ال ـم ـئــة،
ً
موضحا أن إجمالي موجودات
الشركة بلغ  369مليون دينار
للعام الـحــالــي مـقــارنــة مــع 321
مليون دينار للعام الماضي أي
بــارتـفــاع نسبته  15فــي المئة،

فيما ارتفعت قيمة المطلوبات
إلى  203ماليين دينار عام 2019
ً
مـقــارنــة مــع  169مـلـيــونــا الـعــام
الماضي أي بارتفاع نسبته 20
فــي ا لـمـئــة ،نتيجة للمتطلبات
ال ـم ــال ـي ــة لـ ـمـ ـش ــروع ال ـعــاص ـمــة
"تحت اإلنشاء".
وأشار إلى أنه في مقابل ذلك،
ارتفعت حقوق الملكية إلى 163
مليون دينار لعام  2019مقارنة
مــع الـعــام الـمــاضــي الـتــي بلغت
 150مليون ديـنــار أي بارتفاع
نسبته  9في المئة ،وبذلك ترتفع
ً
القيمة الدفترية إلى  330فلسا
مقارنة مع العام الماضي التي
بلغت  303فـلــوس أي بارتفاع
بـ ـل ــغ ن ـس ـب ــة  9فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،مــع
األخــذ بعين االعتبار أن جميع
الـبـيــانــات الـمــالـيــة الـســابـقــة تم
ت ـس ـج ـي ـل ـه ــا ح ـ ـسـ ــب ال ـت ـك ـل ـف ــة
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة والـ ـمـ ـبـ ـيـ ـن ــة ع ـلــى
البيانات المالية لسنة .2019
وأوضــح أن القيمة السوقية
إلجمالي األصول التي تتضمن
ً
أص ـ ـ ــوال ت ــم تـقـيـيـمـهــا م ــن قـبــل
مقيمين مهنيين محايدين في
نهاية سنة  2019فقد بلغت 571
مليون ديـنــار ،وبذلك أصبحت
حقوق الملكية والمضاف إليها
ف ــائ ــض إع ـ ــادة تـقـيـيــم األص ــول
ً
مبلغ  369مليون دينار تقريبا
لترتفع بــذ لــك القيمة الدفترية
حسب القيمة العادلة للسهم إلى
ً
 746فلسا للسهم الواحد.
وواف ـ ـ ـقـ ـ ــت الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ع ـلــى
كافة البنود الــواردة في جدول
االعـ ـم ــال وأبـ ــرزهـ ــا ال ـم ـصــادقــة
ع ـلــى ت ـق ــري ــري مـجـلــس اإلدارة
ومراقبي الحسابات ،وذلك عن
السنة المالية المنتهية في 31
ديـسـمـبــر  ،2019ك ـمــا صــادقــت
ع ـلــى تــوص ـيــة م ـج ـلــس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25
في المئة.
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أصدر الشاعر األردني
سلطان الزغول ديواني
"ارتعاشات على جسد
الخريف" ،ومؤخرا "حضن
األفول".

19

يبدو أن الموسم الدرامي
الرمضاني وجد ضالته
في المنصات االلكترونية
لعرض ما تم إنتاجه
خوفا من عدم العرض .
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يراهن الفنان جمال الردهان تلقى الفنان شادي الخليج
التهاني لصدور المرسوم
على شخصية عبيد بن
حسن العقروبي في مسلسل األميري رقم  253لسنة 2020
«آل ديسمبر» المتوقع عرضه بتعيينه عضوا في المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
خالل رمضان المقبل.

اتهامات «السلوك غير المناسب»
ضد بالسيدو دومينغو صادقة

جينا ديوان

سونغول أودان

كاميال كابيلو

بالسيدو دومينغو

جينا ديوان تستقبل
طفلها األول

سونغول أودان نادمة كاميال كابيلو متعبة من
على تفكيرها في االنتحار صداقة شون مينديز

اسـتـقـبـلــت الـمـمـثـلــة جـيـنــا ديـ ــوان طفلها األول من
خطيبها الممثل ستيف كازي.
وذكــرت تقارير إعالمية ،أن جينا ( 39عاما) أعلنت
نبأ حملها على صفحتها بـ»إنستغرام» ،حيث نشرت
صورة لها وهي تحمل طفلها.
بــدوره ،نشر كــازي ( 44عاما) صــورة على صفحته
بـ»إنستغرام» وهو ُيمسك بيد الرضيع.
وكانت جينا وكــازي أعلنا خطوبتهما في فبراير
الماضي.
وأعلنت جينا نبأ حملها في طفلها األول من كازي
في سبتمبر الماضي.
ُيشار إلى أن هذا ثاني طفل لجينا ،حيث إن لديها
ابـنــة ( 6أع ــوام) مــن زوجـهــا السابق الممثل تشانينغ
تاتوم.

ع ـ َّـب ــرت ا ل ـن ـج ـمــة ا ل ـت ــر ك ـي ــة س ــو ن ـغ ــول أودان،
الشهيرة بـ «نور» في العالم العربي ،عن ندمها
ً
ال ـشــديــد ع ـلــى تـفـكـيــرهــا أخـ ـي ــرا ف ــي االن ـت ـحــار،
ب ـعــد م ــرور ه ــا ب ــأز م ــات نـفـسـيــة خــا ن ـقــة جعلها
تبتعد عن طريق الصواب ،إذ واجهت مشاكل
عائلية كبيرة .وأ شــارت إ لــى أنها لو انتحرت،
لكانت هي فقط ستخسر ،فأعادت النظر بذلك،
واتبعت عقلها.
ً
جدير بالذكر ،أن سونغول َّ
رد ت أخيرا على
األخبار التي تداولتها وسائل إعالمية تركية،
وال ـت ــي أشـ ــارت إل ــى أن ـهــا ع ـلــى عــاقــة عــاطـفـيــة
بشاب عشريني ،األمر الذي نفته أودان ،واصفة
هذه األخبار بالعارية عن الصحة.

أعربت المغنيةكاميال كابيلو عن تعبها ،بسبب
صداقتها مع المغنيشون مينديز ،لكونها أصبحت
تستنزفها ،ألنها مليئة بالعاطفة ا لـشــد يــدة ،كما
أنها تعبت من مالحقة مصوري الباباراتزي لهما.
وذك ــرت تقارير إعالمية ،أنــه خــال حديثها مع
جيمي هيل خالل حفل « »Global Awardsأشارت
إلى شعورها بأنها مشغولة جدا ،لذلك تحاول أن
تصبح أهدأ مع مينديز.
وعن تعاونهما مرة جديدة ،بعد النجاح الكبير
الذي حققته أغنيتهما « ،»SENIORITAقالت كابيلو
إنها تريد المزيد من التعاون الفني مع مينديز،
ً
لـكــن ال ــوق ــت م ــا زال م ـب ـكــرا ،مـضـيـفــة« :مــازل ـنــا في
العشرينيات من ُ
العمر».

صورتان ألم أبناء رونالدوجورجينا رودريغيز
حصدتا  1.5مليون إعجاب في يوم

قــالــت أوب ـ ــرا ل ــوس أنـجـلــس إن تحقيقها في
المزاعم التي تشمل النجم بالسيدو دومينغو
وجدت أن اتهامات «السلوك غير المناسب» ضد
مديرها السابق هي ذات مصداقية.
ودومينغو ،الذي أشيد به في كل أنحاء العالم
خــال التسعينيات باعتباره واح ــدا مــن أفضل
ثالثة مغنين للتينور ،إلى جانب خوسيه كاريراس
ولوتشانو بــافــاروتــي ،متهم على مــدار أكثر من
 30عاما.
وأوضحت شركة محاماة مستقلة استعانت بها
دار األوبرا للتحقيق في تلك المزاعم ،أنه في حين
قالت بعض ضحايا دومينغو إنهن «لم يشعرن
باالنزعاج» تجاه تلك التصرفات ،قالت أخريات
إنهن أصبن بـ»صدمة كبيرة».
وقــابـلــت شــركــة «غـيـبـســون ،دن آن ــد كــراتـشــر»
للمحاماة  44شخصا خالل التحقيق الذي استمر
 6أشهر.
وتعود تلك المزاعم إلى الفترة ما بين ،1986
عندما ّ
عين دومينغو مستشارا فنيا ،وأغسطس
 ،2019عندما استقال من منصبه كمدير عام

بعدما أصبحت المزاعم علنية.
وأوضـ ــح الـتـحـقـيــق أن دومـيـنـغــو ت ـع ــاون مع
المحققين ،وأجرى مقابالت بشكل طوعي معهم
واستمر في نفي تلك المزاعم.
وذكر التقرير أن دومينغو «كان صادقا في نفيه
التهم ،لكنه وجد أن بعضه كان أقل مصداقية أو
يفتقر إلى الوعي».
وكـ ــان تـحـقـيــق مـسـتـقــل أج ــرت ــه نـقــابــة فناني
األوبرا األميركيين خلص إلى أن سلوك بالسيدو
دومينغو في الماضي كان «غير مناسب».
واعتذر نجم األوبرا االسباني الشهر الماضي
عن «األذى» الــذي لحق بالنساء اللواتي اتهمنه،
ق ــائ ــا إنـ ــه يـتـحـمــل «ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـك ــام ـل ــة» عن
أفعاله ،لكنه أعرب في بيان الحق عن أسفه لطلبه
السماح من أكثر من  20امــرأة يتهمنه باالعتداء
في الواليات المتحدة أعطى «انطباعا خاطئا».
واثــر االدع ــاءات ،استقال الفنان اإلسباني من
منصبه كمدير عام ألوبرا لوس أنجلس ،مما وضع
نهاية فعلية لحياته المهنية في الواليات المتحدة.
(أ ف ب)

ً
أوبرا باريس تلغي عروضا بسبب «كورونا»

نشرتهما على متن طائرتها الخاصة

وتعتبر شهرتها الواسعة حاليا طاغية بسبب شهرة النجم الكروي البرتغالي
أكدت الممثلة وعارضة األزياء جورجينا رودريغيز مكانتها في عالم الشهرة،
كريستيانو رونالدو ،هداف يوفنتوس اإليطالي ،وصاحب األرقام القياسية في
حيث تعتبر من السيدات المستقطبات للمتابعين في عالم السوشيال ميديا،
مبرهنة على ذلك بتحقيق  1.5مليون إعجاب لصورتين نشرتهما وهي على متن عالم الساحرة المستديرة ،الذي شغل المركز األول عالميا في مواقع التواصل بـ
 230مليون متابع له في «تويتر» وغيره من المواقع.
طائرتها الخاصة.
أف ـ ــادت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ب ــأن وال ــدة
أ ب ـنــاء ا لــا عــب ا لـبــر تـغــا لــي كريستيانو
رونالدو ،الراقصة والممثلة اإلسبانية،
جورجينا رودريغيز ،نشرت صورتين
لها على متن طائرتها الخاصة ،على
ح ـســاب ـهــا ف ــي أحـ ــد م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل،
ونالتا إعجاب عدد كبير من المتابعين
وصل إلى  1.5مليون خالل يوم واحد.
الـجــديــر ذك ــره أن رودريـغـيــز فــاجــأت
م ــؤخ ــرا كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو بـهــديــة
ثمينة و مـمـيــزة بمناسبة عيد ميالده
الـ ،35ونشرت مقطع فيديو في شوارع
ت ـ ّـوريـ ـن ــو اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ع ـل ــى ح ـســاب ـهــا،
وثـقــت فـيــه تلقيه ا لـهــد يــة ،و هــي عـبــارة
عن سيارة فخمة ُر بطت بشريط أحمر.
وك ــان ــت جــورج ـي ـنــا ع ــارض ــة األزيـ ــاء

رونالدو وابنه مع جورجينا

ب ــال ـح ـج ــاب أثـ ـن ــاء ح ـض ــوره ــا بــرف ـق ـتــه
حفل جوائز "غلوب سوكر" ،الذي أقيم
ف ــي مــدي ـنــة دبـ ــي ،ول ـف ـتــت األن ـظ ــار إلــى
إطــال ـت ـهــا هـ ــذه ،خ ـصــوصــا أن ـه ــا بــدت
مــر تــد يــة قـفـطــا نــا مـغــر بـيــا م ــن تصميم
صــوفـيــا بــن يـحـيــى ،إضــافــة إل ــى غـطــاء
ال ــرأس ،مـمــا فـســره الـبـعــض ب ــأن سبب
اختيار إطاللتها يعود إ لــى احترامها
للتقاليد العربية ،وبدت محتشمة إلى
حد كبير.
و شــار كــت ا لـجـمـهــور ،عـبــر صفحتها
الخاصة بأحد مواقع التواصل ،عددا
م ــن الـ ـص ــور إلطــال ـت ـهــا هـ ــذه ،وأجـ ــواء
زيــارت ـهــا ل ــدب ــي ،وع ـل ـقــت ع ـلــى إحــداهــا
ك ــات ـب ــة بــال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة" :شـ ـك ــرا عـلــى
حسن الضيافة والترحاب من قلوبكم

الـكـبـيــرة وج ـعــل زيــارت ـنــا لـكــم زي ــارة ال
تنسى شكرا دبي".
ونــالــت الـشـهــرة األوس ــع مــن زوجـهــا
النجم الكروي البرتغالي ،حيث سبق
أن أعلنت أنها تتحضر إلنجاب طفلها
األول وراب ــع طـفــل لـلــريــاضــي الـشـهـيــر،
وتـ ـتـ ـب ــع نـ ـظ ــام ــا غـ ــذائ ـ ـيـ ــا م ـت ــوس ـط ـي ــا
ص ــارم ــا ،مـعـتــرفــة" :أن ــا إن ـســانــة محبة
للعائلة كثيرا ،كما أنني أحب األطفال
والطبيعة والحيوانات".
وكـ ـشـ ـف ــت أنـ ـه ــا ح ــام ــل فـ ــي ش ـهــرهــا
ال ـخــامــس بــأن ـثــى ،وذل ــك خ ــال مـقــابـلــة
وجـ ـلـ ـس ــة تـ ـص ــوي ــر م ـح ـت ــرف ــة ل ـل ـم ـج ـلــة
اإلسبانية " ،"Holaفي مقال مؤلف من
 6صفحات ،استعرضت فيه بطنها
الـمـنـتـفــخ ،وج ــاء تـحــت عـنــوان
"جــورجـيـنــا الـصــور األولــى
للمرأة في لحظة تأكيد
حملها".
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ج ـ ــورجـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــت
كريستيانو
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
حـ ـي ــن ك ـ ــان ي ـق ــوم
بــا لـتـســوق ف ــي متجر
مـ ـخـ ـص ــص لـ ـل ـ ـث ـ ـي ــاب ف ــي
م ــدري ــد ،ح ـيــث ك ــان ــت تـعـمــل،
ول ــم يـطـلــب مـنـهــا أي ش ــيء مـحــدد
لـظـهــور هــا عـلــى صـفـحــات المجلة،
و صــر حــت بــأن لديها قطة عمرها
 13عاما ،وهي متعلقة بها كثيرا
ألنـ ـه ــا ت ـع ـت ـب ــره ــا رف ـي ـق ـت ـه ــا ،كـمــا
أ ش ــارت إ ل ــى أ نـهــا تـحــب أن تكون
محاطة بأشخاص يحبونها كي
يمنحوها طاقة إيجابية.
وذكرت التقارير أنهما سعيدان
ج ـ ــدا ب ـ ـقـ ــدوم الـ ـطـ ـف ــل ،وبــال ـن ـس ـبــة
ل ـع ـم ـل ـهــا ،فـ ــإن ج ــورج ـي ـن ــا تـسـتـعــد
لــانـطــاق فــي مهنة عــرض األزي ــا ء،
بعد أن عملت في محل ""Upmarket
لبيع ا لـمــا بــس ا لـجــا هــزة ،كـمــا عملت
في السابق مربية أطفال في المملكة
ً
المتحدة قبل  12شهرا من لقائها العب
كرة القدم.

دار أوبرا باريس
اضطرت أوبرا باريس إلى إلغاء عرض باليه
وأوبرا وحفلة موسيقية ،بسبب تفشي فيروس
كورونا.
وعــانــت ه ــذه الـمــؤسـســة نــزفــا مــالـيــا ،فــي ظل
إضراب استمر شهرا ونصف الشهر ،احتجاجا
على مشروع إصالح النظام التقاعدي ،وهذا ما
أدى إلى إسدال الستار على  85عرضا.
وقد سحبت اإلدارة برنامجا من ثالثة عروض
رقص من تصميم جورج باالنشين ،بعدما حظرت
الحكومة الفرنسية التجمعات العامة التي تضم
أكثر من ألف شخص إلبطاء انتشار الفيروس.
وقالت أوبرا بريس ،التي خسرت  16.4مليون

يورو على صعيد مبيعات التذاكر وحدها ،بسبب
اإلضراب ،إنها ستقرر مصير بقية برنامجها.
وف ـ ــي ظـ ــل ال ـح ـظ ــر ال ـ ـ ــذي أع ـل ـن ـت ــه ال ـح ـكــومــة
الفرنسية ،ألغت مادونا الحفلتين األخيرتين من
جولتها (مدام إكس) في باريس.
وفي الوقت الذي اختارت أوبرا باريس إلغاء
عروض ،قال مسرح شاتيليه ،الذي يتسع أللفي
شخص ،إنه يحاول االلتفاف على قرار الحظر ،في
حين أوضح المسرح الوطني في شايو أنه يحد
عدد حاضري عروضه الراقصة بألف شخص.
(أ ف ب)

حفلة موسيقية افتراضية بإيطاليا

جانا نانيني

جورجينا رودريغيز

أعلنت المغنية اإل يـطــا لـيــة جانا
ن ــان ـي ـن ــي ،إقـ ــامـ ــة ح ـف ـلــة مــوسـيـقـيــة
اف ـت ــراض ـي ــة م ــن م ـن ــزل ـه ــا لـمـكــافـحــة
«العزلة» الناجمة عن تدابير السالمة
الـتــي قــررتـهــا الـ ُّـسـلـطــات للقضاء
على انتشار فيروس كورونا.
وقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـغ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـب ــر
«إن ـس ـت ـغــرام»« :األم ــر الــرهـيــب مع
ه ــذا ال ـف ـيــروس ،هــو شـعــور الـعــزلــة،
ويجب على كل واحد منا أن يضع في
تصرف المجتمع شيئا يتميز به .أنا في
ميالنو ،وأريد أن أبث عبر اإلنترنت أغاني
روك ،لكي نشعر جميعا بأننا أقرب من بعضنا

البعض وبأمان».
جانا نانيني ( 65عاما) مشهورة جــدا في
إيطاليا ،وقد أصــدرت خالل مسيرتها الفنية
ال ـم ـم ـتــدة ع ـلــى أك ـثــر م ــن أرب ـع ـيــن عــامــا نحو
ثالثين ألبوما.
وتــاب ـعــت الـمـغـنـيــة« :سـنـعـتـمــد اإلج ـ ــراءات
المستخدمة في المدارس ،لتوفير الدروس عبر
اإلنترنت ،وسنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز
ً
معا هذه المرحلة العصيبة».
وكانت الحكومة اإليطالية منعت التجمعات
والحفالت الموسيقية ،وأغلقت دور السينما،
وحظرت المآتم حتى  3أبريل.
(أ ف ب)
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سلطان الزغول :ال أستعجل القصيدة فلها وقتها لتنضج

الشعر العمودي تعبير عن الماضي والحديث والمستقبل

حصاد

تونس ترجئ المعرض الدولي للكتاب

شاعر أردني ًبينه وبين الموت سر ،وربما لهذا السبب تناول هذه القضية في أعماله ،منذ أطلق ديوانه األول "في تشييع صديقي...
ً
األفول".
"حضن
إلى
وصوال
الموت" ،مرورا بـ"ارتعاشات على جسد الخريف"،
ً
والحاصل على الدكتوراه في األدب والنقد من
وفي حوار أجرته معه "الجريدة" من القاهرة ،قال الزغول الذي يمارس النقد أيضاً ،
جامعة اليرموكً ،إنه ال يستعجل القصيدة ،بل يترك لها وقتها لتنضج وتتدفق ،الفتا إلى أنه يعيد قراءة نصوصه الشعرية بإمعان
قبل أن تغدو ملكا للعالم ...وفيما يلي نص الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

الناقد يجب أن
يمارس عمله
بكفاءة على ّ
نصه

● كـ ــان دي ــوان ــك األول "فــي
تشييع صــديـقــي ...ال ـمــوت" سنة
 ...2004كـشــاعــر كـيــف تنظر إلــى
الموت؟
بدأت عالقتي بالموت كوحشحـ ـ ــاول أن ي ـخ ـطــف أمـ ـ ــي ،لـكـنـهــا
تمكنت من االنتصار عليه ،رغم
أنه أخذها إلى العالم اآلخر ،وهو
ما ّ
عبرت عنه قصيدة "في تشييع
صــديـقــي ...الـمــوت" الـتــي كتبتها
إث ـ ــر وف ـ ـ ــاة وال ـ ــدت ـ ــي فـ ــي ص ـيــف،
ّ
وتتجلى فيها فكرة تشييع الموت
ب ــاالن ـت ـص ــار ع ـل ـيــه ع ـبــر ال ـخ ـلــود
فــي تـفــاصـيــل ال ـم ـكــان ،والــذوبــان
فــي قـلــب األرض بــألـفــة وانــدمــاج
وت ـصــالــح ،وربـ ــط ذل ــك بــالـثـقــافــة
الشرقية العريقة الـمـتـجــذرة في
بالدنا منذ آالف السنين.
وقـ ــد اس ـت ـم ــرت هـ ــذه ال ـعــاقــة
مـ ـلـ ـتـ ـبـ ـس ــة ،ف ـ ـكـ ــانـ ــت ق ـص ـي ــدت ــي
"ارتعاشات على جسد الخريف"
التي تحمل مجموعتي الشعرية
الثانية عنوانها ،الصادرة في عام
 2007وتقرأ هذه العالقة من زاوية
رؤية أوسع ،وبخاصة مع تنامي
اإلخفاقات على المستوى القومي،
وانسداد منافذ الضوء والطموح
أمام الشعب العربي بأخذ مكانته
التي تليق به ،وهي عالقة تنامت
ً
فلسفيا فــي المجموعة األ خـيــرة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة عـ ـ ــام  2019ب ـع ـن ــوان
ً
ابتداء من توظيف
"حضن األفول"،
أسطورة "بعل وموت" الكنعانية،
ورحـ ـل ــة "عـ ـن ــاة" ف ــي ال ـب ـحــث عــن

ً
ف ـق ـيــدهــا وعـ ــودتـ ــه ،وصـ ـ ــوال إلــى
مآالت الغياب بمفهومه الصوفي
وال ـت ـص ــال ــح ،ول ـع ــل ف ــي عـنــاويــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــات ك ـع ـت ـب ــات نـصـيــة
مفاتيح لهذه العالقة التي يمكن
أن تتوضح عبر القصائد.
● ل ـل ـق ـص ـيــدة روح وصـ ــوت،
كيف تنامى صوت القصيدة لديك
ً
منذ بــدايــة التجربة وص ــوال إلى
آخر دواوينك؟
كوسيلة تعبير
لعله تنامىّ
عــن تلك ال ــروح المتدفقة ،والتي
ً
ربما ال تعرف ،لكنها تحاول دائما
أن ت ــرى ،وأن تبحث عــن مكانها
وكينونتها في هذا العالم ،وهذا
ً
الصوت الذي بدأ غنائيا بمسحة
رومانسية ،على خطى األصوات
الـمـهـيـمـنــة ف ــي ال ـش ـعــر ال ـعــربــي،
حاول أن يخفف من الضجيج في
سبيل التعبير عن أغــوار النفس
وتــافـيـفـهــا الــداخ ـل ـيــة ،ح ــاول أن
يقرأ تعابير الكائنات في الطبيعة
المتجلية فــي الصمت الملتبس
والمغوي ،وهو صمت خادع ،ألنه
ّ
يعبر عن أصوات عميقة تختلط
ً
وتتدافع ،وعليك أن تصغي كثيرا
لتتمكن من النفاذ إليها.

حجب الشعر
ً
● كــونــك ش ــاع ــرا وف ــي الــوقــت
ً
نـفـســه ن ــاق ــدا ،مـتــى ت ــرى أعـمــالــك
اإلبداعية بعين الناقد؟
أت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ن ـ ـف ـ ـسـ ــي لـ ـلـ ـقـ ـصـ ـي ــدةفـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ت ـف ـع ــل ف ـع ـل ـه ــا فــي
روحـ ــي ال ـتــي تـنـجـلــي وتـتـكـشــف
وت ـح ــاول اح ـت ــواء حـجــب الشعر
وأسـ ـ ـ ـ ــراره،وفـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـسـ ــدي ال ـ ــذي
ً
ّ
يتفجر محبة وتــواصــا مــع لغة
الشعر وانعطافاتها المدهشة،
ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـت ــال ـي ــة البـ ـ ـ ّـد مــن
"ال ـت ـح ـك ـي ــك" وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـص ـيــاغــة
والتشذيب ،فنحن أمــام روح من
خ ـ ــارج ع ــال ــم الـ ـم ــادي ــات ،ويـجــب
تقديمها بلغة التواصل اإلنساني.
وقبيل النشر النهائي في كتاب

أعيد قراءة
نصوصي
الشعرية بإمعان
ً
قبل أن تغدو ِملكا
للعالم

ّ
متمعنة
ال بـ ّـد مــن ق ــراءة جــديــدة
ً
في النصوص التي ستغدو ِملكا
النظر
للعالم ،هنا عليك أن تعيد ِّ
في َبعض التفاصيل ،أو توضح
ُ
مـ ــا غ ـ ـ ُـم ـ ــض ،مـ ــن دون أن ت ـف ـقــد
ّ
النص روحه البكر المتفجرة التي
ُولدت معه ،وإذا لم يمارس الناقد
عمله بـكـفــاء ة على نـ ّـصــه ،فكيف
ُ
ّ
له أن ينظر وينظر في نصوص
اآلخرين!
● برأيك ،متى ينتهي الصراع
ً
الـ ـمـ ـتـ ـج ــدد دومـ ـ ـ ـ ــا بـ ـي ــن ال ـش ـع ــر
العمودي وقصيدة النثر؟
الـشـعــر الـعـمــودي تعبير عنالـمــاضــي ،والـحــديــث ،ســواء أكــان
يتضمن إيقاعات خارجية باذخة
أو موسيقى داخلية هادئةّ ،
يعبر
ع ــن الـمـسـتـقـبــل وم ــا دام ال ـعــرب
ي ـع ـي ـشــون ال ـمــاضــويــة فسيبقى
ً
هذا الصراع متجددا وفي اللحظة
التي ينتقلون فيها إلى الحاضر،
ويحاولون أن يصنعوا المستقبل
ً
سـيـغــدو الـشـعــر الـعـمــودي تــراثــا
ً
ً
نــاص ـعــا عـظـيـمــا يـشـكــل األس ــس
الـ ـعـ ـمـ ـيـ ـق ــة لـ ـثـ ـق ــافـ ـتـ ـن ــا لـ ـكـ ـن ــه ال
يهيمن عليها وه ــذا ال ـص ــراع ال
ّ
يقتصر على الـشـعــر،إنــه يتجلى
فـ ــي مـ ـف ــاص ــل الـ ـحـ ـي ــاة ال ـع ــرب ـي ــة
كلها،هناك أصوات طاغية تعيش
في الماضي وتريد له أن يهيمن
ّ
على الحاضر،ويقابلها من يعتز
بهذا الماضي لكنه يرغب بولوج
المستقبل.

شعار المعرض

سلطان الزغول

عنوان المقالة
● بوصفك من مبدعي الشعر
الـحــداثــي وأن ـص ــاره ،أيـهـمــا أهــم:
اإليقاع أم المعنى؟
"ب ـيــن اإلي ـق ــاع والـمـعـنــى" هوعـ ـن ــوان ال ـم ـق ــال ــة ال ـت ــي افـتـتـحــت
بـهــا كـتــابــي "الـبـنـيــة الـفـكــريــة في
القصيدة" ،والذي تضمن قراءات
فــي نـصــوص مــن الشعر العربي
قديمه وحديثه ،من باب االنفتاح
ع ـل ــى الـ ـن ــص ّالـ ـشـ ـع ــري ال ـع ــرب ــي
اإلب ــداع ــي بـغــض الـنـظــر عــن زمــن
كتابته وإذا كان النص الشعري
ً
مـ ـج ــردا م ــن م ـع ـنــاه ال ق ـي ـمــة لــه،
ً
فــإنــه مــن دون إيـقــاع ليس شعرا
ً
أص ـ ــا،وال يـمـكــن فــي ه ــذا الـمـقــام
تفضيل طرف من طرفي المعادلة
على اآلخــر،ألنـهــا فــي حــال فقدت
أحد طرفيها تفقد كونها معادلة
ً
أصال.

والدة مدهشة
ّ
تحجر القلم فــي يدك
● متى
واستعصت عليك القصيدة؟

«حضن األفول»

 لـ ـس ــت مـ ـم ــن ي ـس ـت ـع ـج ـل ــونال ـق ـص ـيــدة ،أن ــا أتـ ــرك لـهــا وقـتـهــا
كي تنضج وتكتمل وصــوال إلى
تــدفـقـهــا،الــذي يـكــون ع ــادة لحظة
والدة مــده ـشــة،فــإذا مــا ملكتني

ً
ّ
ودفعتني ألن أخطها فعلت طائعا
بارتعاش ولــذة وكنت أفعل ذلك
فــي بــدايــاتــي م ــرة واح ـ ــدة ،خــال
ً
ســاعــة أو أكـثــر قـلـيــا وأم ــا فيما
ً
بعد فقد صار األمر يستمر أياما
بعض األحيان وال أتحدث هنا عن
مرحلة المراجعة و"التحكيك" ،بل
مرحلة الخلق األول ا لـتــي تشبه
ً
لقاء بالعشب في صحراء قاحلة،
ّ
أفرح وأحلق وأنا أرفع البناء إلى
أن يكتمل.

● ما الذي تعكف على كتابته
اآلن؟
ً
لدي حاليا مشروعان،يتناولأولـهـمــا الـشـعــر الـعــربــي الحديث
م ــن خ ـ ــال نـ ـم ــاذج م ـت ـنــوعــة فــي
الوطن العربي ،في محاولة قراءة
ش ـعــريــة ال ـب ـســاطــة وال ـت ـفــاص ـيــل
بعد اهتمامي فــي كتبي الثالثة
األخـ ـي ــرة بـمــرجـعـيــات الـقـصـيــدة
وذاك ــرت ـه ــا الـثـقــافـيــة أم ــا الـثــانــي
فــأطـمــح فـيــه إل ــى دراس ــة الــروايــة
العربية في العشرية الثانية من
هذا القرن ،وفي سبيل ذلك أنقطع
ً
لـلـقــراء ة وإن ـنــي فعليا أق ــرأ أكثر
مـمــا أك ـتــب ،ألص ــل إل ــى الـمــرحـلــة
ً
التي تؤهلني إلى أن أقدم نتاجا
ذا جدوى.

ً
ً
يبحث أسباب انتشار الظاهرة ويرى أن الهجوم عليها لن يفيد ألنها ليست شرا مطلقا
القاهرة  -محمد الصادق

يرصد الشاعر يسري حسان
من خالل كتابه "أغاني
المهرجانات من العشوائيات
إلى أوالد الذوات" ،الصادر
حديثا عن دار "بتانة"،
ظاهرة انتشار أغاني
المهرجانات في مصر.

ي ـ ـ ـعـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاب « ه ـ ـ ـتـ ـ ــاف
ال ـم ـن ـس ـي ـيــن»" ب ـم ـثــابــة رح ـلــة
بـحـثـيــة وم ـيــدان ـيــة ف ــي عــالــم
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــانـ ـ ــات ،خ ــاضـ ـه ــا
ال ـشــاعــر ي ـســري ح ـســان مـنــذ
أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن عـ ــام ـ ـيـ ــن ،ورصـ ـ ــد
م ــن خ ـ ــال رح ـل ـت ــه ال ـظ ــاه ــرة
م ــن جـمـيــع جــوان ـب ـهــا الـفـنـيــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة،
ولـ ـم ــاذا ان ـف ـج ــرت وان ـت ـشــرت
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ال ـ ـق ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة
ا ل ـ ـمـ ــا ض ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـل ـب ـي ــة أذواق
شعبية مطروحة في الواقع،
وت ــم إه ـمــال ـهــا ب ـق ــوة واس ـعــة
وعميقة.
ونـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــم م ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــدى ب ـ ـتـ ــانـ ــة
الـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـف ـ ـ ــل تـ ــوق ـ ـيـ ــع
ومـنــاقـشــة لـلـكـتــاب بـحـضــور
المؤلف ،وأدار اللقاء الشاعر
شعبان يوسف.

ضد المنع
ي ـ ـقـ ــع ا لـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب فـ ـ ــي 244
صفحة ،بينها  165خصصت
لكلمات عدد كبير من "أغاني
المهرجانات" ،أما الصفحات
ال ـخ ـم ـس ــون األول ـ ـ ــى ف ـج ــاء ت
ع ـل ــى ش ـك ــل مـ ـق ــاالت ت ـنــاقــش
الكثير من القضايا المتصلة
ب ـ ــالـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ،ك ـم ــا
يـ ـح ــاول ا ل ـك ـت ــاب أن ي ـنــا قــش
بـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة ظ ـ ــاه ـ ــرة ت ـلــك
األغاني ،ويبحث في أسباب

نمط موسيقي
يجمع بين
موسيقى الراب
والشعبي والتكنو
بأغنية واحدة

طريقة للتعبير
و قـ ــال ح ـس ــان" :إذا أ خــذ نــا
بــال ـت ـعــريــف الـمـعـتـمــد لـفـكــرة
الشعبية فهي أ غــان شعبية،
ب ـم ـع ـن ــي أنـ ـه ــا م ـ ــأخ ـ ــوذة مــن
ال ـ ـنـ ــاس ل ـت ـع ـبــر عـ ــن الـ ـن ــاس،
فربما طريقة التعبير تخون
صاحبها في بعض الحاالت،
فتأتي على قدر من االبتذال
وسوء األدب".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف حـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان فـ ــي
تـصــريـحــات صـحـفـيــة أن "مــا
نـنـكــره فــي األغــانــي نـمــارســه
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــات ـ ـنـ ــا ،بـ ـمـ ـعـ ـن ــي أنـ ــه
ف ـ ـ ــي األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة،
ربـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــره ال ـ ـب ـ ـعـ ــض
ً
ق ـ ــدرا م ــن االنـ ـف ــات الـلـفـظــي،
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـمـ ــارس فـ ــي ال ـح ـي ــاة
ال ـع ـشــوائ ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي فــإن
أ غــا نــي ا لـمـهــر جــا ًنــات تعكس
ه ــذا االن ـف ــات أي ــض ــا ،وال ــذي
ال يـبــدو غــريـ ًـبــا عـلــى الــوســط
الشعبي ،وهناك البعض يرى
أن مــا ي ـقــال فــي الـمـمــارســات
الحياتية العامة بين الناس،
ال يجب أن يقال بهذا الشكل
الواضح والصريح في الفن،
وبشكل عام فإن المهرجانات
ف ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس
الشعبيين والناس والبسطاء
وعنهم".

أول رصد

يسري حسان

و ي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاب أول
رص ـ ـ ـ ــد تـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــي ألغ ـ ـن ـ ـيـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ـ ــات فـ ـ ــي مـ ـص ــر،
بعدما انتشرت بشكل كبير
خالل السنوات األخيرة.
وأغ ــان ــي ال ـم ـهــرجــان نـمــط
م ــوس ـي ـق ــي ي ـع ـب ــر عـ ــن ح ــال ــة
الكرنفال الذي يتيح مشاركة

 ...وتأجيل جولة فريق الروك
«»Pearl Jam

مرجعيات القصيدة

«هتاف المنسيين» كتاب يوثق أغاني المهرجانات في مصر
انـتـشــارهــا وم ــن أي ــن ج ــاء ت؟
و ه ـ ــل ه ــي ش ــر م ـط ـل ــق أم أن
"فـيـهــا حــاجــة حـ ـل ــوة" ...وهــو
ف ــي ك ــل األح ـ ـ ــوال ،ض ــد فـكــرة
المنع والمصادرة.

أعلنت وزارة الثقافة التونسية إرجاء معرض تونس
ً
للكتاب الدولي الذي يقام سنويا في مارس ويستقطب
ً
لدواع صحية تحسبا من انتشار فيروس
آالف الزائرين،
ٍ
كورونا المستجد.
ً
وأرجأت الوزارة أيضا أيام قرطاج الشعرية وأسبوع
الـ ـي ــوم ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ـســرح ومـ ـه ــرج ــان ع ــزال ــدي ــن ق ـنــون
للمسرح ،كإجراء وقائي من مخاطر الفيروس.
ولـفـتــت إل ــى إمـكــانـيــة اإلعـ ــان عــن إرجـ ــاء ال ـمــزيــد من
الفاعليات أو إلغائها بحسب المستجدات.
وك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ــون ـس ـي ــة أع ـل ـن ــت ارت ـ ـفـ ــاع ع ــدد
المصابين بكورونا إلى خمسة أشخاص وأصدرت وزارة
ً
الصحة قرارا بإلغاء جميع الرحالت البحرية القادمة من
إيطاليا و كــذ لــك ا لــر حــات الجوية عــدا عــدد مـحــدود من
الرحالت القادمة من العاصمة روما.
ً
ويقطن في إيطاليا ،التي تفصلها  160كيلومترا عن
أقرب نقطة من التراب التونسي ،حوالي  200ألف مواطن
(د ب أ)
من الجالية التونسية المهاجرة.

فريق الروك
ّ
أج ــل فــر يــق ا لـ ــروك األ م ـيــر كــي " ب ـي ــرل ج ــام "Pearl Jam
جولته الغنائية التي تحمل اسم ""Gigaton 2020 tour
ً
تحسبا من انتشار فيروس كورونا.
ً
و كــان مقررا أن تنطلق الجولة في  18مــارس ،بالتالي
تأجلت مواعيد كل الحفالت في الواليات المتحدة وكندا
حتى نهاية أبريل ،وحتى اآلن تبدأ جولة "بيرل جام" في
أوروبا في موعدها المحدد في  23يونيو بألمانيا.
وأورد الـفــريــق فــي رســالــة ُ
":ي ـقــال لـنــا إن الـمـشــاركــة في
ا لـتـجـمـعــات ا لـكـبـيــرة عـلــى رأس قــا ئـمــة مــا ينبغي تجنبه
حيث أصبحت هــذه األز مــة الصحية العالمية تؤثر على
ً
حياتنا جميعا ".

مهرجان «كواتشيال» الموسيقي
ينطلق في أكتوبر

أكـ ـث ــر م ــن مـ ـط ــرب ف ــي أغ ـن ـيــة
واحدة تدمج موسيقى الراب
والشعبي والتكنو في أغنية
واحدة .وأشار حسان إلى أنه
ً
أ م ـضــي أ ي ــا م ــا ك ـث ـيــرة يسمع
ويشاهد أغاني المهرجانات،
ويقرأ عن أصحابها وقصص
حياتهم ورحالت كفاحهم.

مجتمع شعبي
وأو ضـ ــح أ ن ــه ا ب ــن مجتمع
ش ـع ـبــي ،وب ــال ـت ــال ــي ال يـمـكــن
ً
ً
لــه أن يتخذ مــو قـفــا متعاليا
مــن ا لـظــا هــرة ا لـتــي يستسهل
ا لـبـعــض تصنيفها فــي إ طــار
ً
"الـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي" ،الفـ ـت ــا
إ لـ ـ ــى أن ت ـح ـل ـي ــل ا ل ـم ـح ـت ــوى
والـ ـخـ ـط ــاب ال ـ ـ ــذي تـت ـضـمـنــه
أغنيات المهرجانات ال يبرر
د عـ ــاوى م ـصــادر ت ـهــا أو منع
أصحابها من التعبير.
و يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان أن م ــن
أه ــم أس ـب ــاب ظ ـه ــور أغـنـيــات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان ـ ـ ــات؛ س ـ ـهـ ــولـ ــة
صـنــاعـتـهــا وت ــداول ـه ــا ،وهــي
في أغلب األحيان تعتمد على
جملة لحنية واحدة وبرامج
ي ــوف ــره ــا اإلن ـت ــرن ــت لـلـصــوت
والمونتاج.
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة
االس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــي
ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات فـ ـ ــي أع ـ ـمـ ــال
درا مـيــة على إ تــا حــة أعمالهم
وت ــداول ـه ــا بـشـكــل ك ـب ـيــر ،وال
ي ـ ــرى ا لـ ـكـ ـت ــاب أن مــو س ـي ـقــى
المهرجانات تعبير عن ذوق
فاسد ،لكنها نتيجة تدهور
متواصل في صناعة الفنون،
وي ـح ـلــل ع ـبــر ف ـصــولــه أن ــواع
أغنيات المهرجانات ويوثق
نصوصها.
وي ـ ـن ـ ـت ـ ـهـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف إلـ ــى
االع ـت ــراف ب ــأن الـهـجــوم على
الـمـهــرجــانــات لــن يـفـيــد ،فهي
ً
بـكــل أشـكــالـهــا لـيـســت خـطــرا
ً
عـلــى ا ل ــدو ل ــة وال خ ـطــرا على
ً
ال ـش ـبــاب وال ـن ــشء وال خـطــرا
على الذوق العام ،وأن الخطر

مهرجان كواتشيال

غالف «كتاب المنسيين»
الحقيقي نسيانها ونسيان
أناسها والتعالي عليهم.

أزمة «شاكوش»
ي ـ ـ ـشـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن مـ ــؤ لـ ــف
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ن ـ ــاق ـ ــد م ـ ـسـ ــرحـ ــي،
وكاتب يشغل منصب نائب
رئـ ـ ـي ـ ــس ت ـ ـحـ ــريـ ــر ص ـح ـي ـف ــة
"ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاء" ،وتـ ـ ــولـ ـ ــى لـ ـع ــدة
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة تـ ـح ــري ــر
مجلة "مسرحنا" ،المكرسة
ل ـل ـن ـشــاط ال ـم ـس ــرح ــي ،وه ــو
من أبرز شعراء العامية في
مصر.
وتـ ــزامـ ــن ص ـ ــدور ال ـك ـتــاب
مـ ـ ـ ــع أزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة أث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرت حـ ـ ــول
أغــانــي الـمـهــرجــانــات ،وكــان
المطرب هاني شاكر نقيب
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ـي ــن ف ـ ــي م ـص ــر،
أصدر الشهر الماضي قرارا
بـمـنــع أغ ــان ــي الـمـهــرجــانــات
في األماكن العامة والفنادق،
بـ ـع ــد م ـ ــا أثـ ـ ــارتـ ـ ــه مـ ـش ــارك ــة
الـ ـثـ ـن ــائ ــي حـ ـس ــن ش ــاك ــوش
و عـمــر كـمــال فــي حفل نقلته

ال ـ ـف ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــات مـ ـ ــن اس ـ ـتـ ــاد
الـ ـق ــاه ــرة ،وتـ ــم اإلعـ ـ ــان عــن
س ـحــب ت ـصــريــح ال ـغ ـنــاء من
بـعــض مـطــربـيـهــا ،الــذيــن تم
اعتماد عضويتهم بالنقابة
في وقت سابق

أغاني
المهرجانات
تعكس االنفالت
اللفظي في الحياة
العشوائية

قام منظمو مهرجان "كواتشيال" الموسيقي الشهير
بإعادة جدولته إلى أكتوبر بسبب مخاوف من كورونا
بعد توجيه من السلطات الصحية المحلية.
وأوضحت "غولدن فويس" الشركة المنظمة للمهرجان
الضخم الذي يقام في صحراء كاليفورنيا في بيان "في
حين يأتي هذا القرار في وقت يشوبه الغموض العالمي،
فــإن ـنــا نــأخــذ ســامــة ضـيــوفـنــا ومــوظـفـيـنــا ومـجـتـمـعـنــا
وصحتهم على محمل الجد".
ً
وسـيـقــام الـمـهــرجــان ال ــذي كــان مـفـتــرضــا أن يـبــدأ في
أب ــري ــل ،خ ــال عـطـلـتــي ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ال ـمــواف ـق ـت ـيــن 9
أكتوبر و 16منه.
وقـ ــال ك ــام ـي ــرون ك ـي ــزر م ـس ــؤول ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة فــي
م ـقــاط ـعــة ري ـف ــرس ــاي ــد ف ــي ب ـي ــان" :ل ــم ي ـت ـخــذ ه ــذا ال ـق ــرار
باستخفاف أو دون مراعاة عدد من العوامل".
وأ ضــاف" :ال شك في أن هذا القرار سيؤثر على كثير
من األشخاص ،لكن أولويتي القصوى هي حماية صحة
المجتمع بكامله".
ً
ّ
وأجـ ـل ــت "غ ــول ــدن ف ــوي ــس" أي ـض ــا م ـه ــرج ــان "س ـت ـيــدج
كوتش" لموسيقى الكانتري إلى الفترة ما بين  23و25
أكتوبر ،وهو عادة ما يقام في أبريل.
وأو ضــح المنظمون أن ا لـتــذا كــر التي بيعت لتواريخ
أبريل ستكون صالحة لحفالت أكتوبر ،وسيكون بمقدور
ال ــذي ــن ل ـيــس بــاسـتـطــاعـتـهــم ال ـح ـض ــور ف ــي ذل ــك الــوقــت
الحصول على إمكان إعادة أموالهم.
و تــأ تــي هــذه األ خـبــار بعد إ لـغــاء مهرجان الموسيقى
ً
اإللكترونية "ألترا ميوزيك فيستيفل" بعدما كان مقررا
إ ق ــا م ـت ــه ف ــي م ـيــا مــي ب ـيــن  20و 22مـ ــارس وا ل ـم ـهــر جــان
الثقافي "ساوث باي ساوث ويست" الذي كان يجب أن
ينطلق في منتصف مارس في أوستن في والية تكساس
األميركية.
ً
وقـ ــال ك ـي ــزر" ،ه ـن ــاك حــال ـيــا س ــت إص ــاب ــات بـفـيــروس
كورونا جرى اإلبالغ عنها في مقاطعة ريفرسايد بسبب
ً
التعرض له محليا وليس السفر إلى الخارج.
(أ ف ب)

توابل ةديرجلا
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المنصات اإللكترونية تنقذ مسلسالت «ما قبل رمضان»
«حكايات بنات» يتصدر ...وخطط بديلة للقنوات الفضائية
القاهرة  -محمد قدري

يبدو أن الموسم الدرامي
الرمضاني وجد ضالته في
اإللكترونية لعرض ما
المنصات
ً
تم إنتاجه ،خوفا من ً اإلخفاق،
وعدم العرض الحقا.

قنوات
قررت
االعتماد
ً
حاليا على
مسلسالت
قديمة

تسعى شركات اإلنتاج إلى
تخطي مرحلة عــدم العرض
ألعمالها الفنية في رمضان
المقبل ،بسبب اإليقافات في
ال ـت ـص ــوي ــر ل ـت ـف ـشــي ف ـي ــروس
"كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا" ،وغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــره م ــن
الظروف الحالية ،باستخدام
ال ـم ـن ـصــات الــرق ـم ـيــة لـعــرض
ما تريد قبل موسم رمضان
ل ـض ـمــان ن ـجــاح ـهــا الـمـطـلــق،
و هــا هي شبكة قنوات "أون"
قـ ـ ــررت ال ـم ـغ ــام ــرة بـمـسـلـســل
جـ ــديـ ــد م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـس ـل ـســل
"حكايات بنات" الجزء الرابع
ف ـ ــي شـ ـكـ ـل ــه ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ح ـيــث
ق ـ ــررت ال ـش ـب ـكــة ع ــرض ــه بـعــد
انتهاء المسلسل المعروض
حاليا باسم "ختم النمر" من
بـطــولــة الـفـنــان أحـمــد صــاح
حسني ،والمسلسل الجديد
ح ــددت لــه الشبكة ا لـعــار ضــة
ً
 21الـ ـج ــاري ل ـي ـك ــون م ــوع ــدا
ل ـل ـعــرض ،وس ـي ـتــم ع ــرض ما
يقرب من  20حلقة منه حتى
الموسم الرمضاني القادم.
و سـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــل ع ـ ـ ــرض
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ع ـ ـقـ ــب الـ ـم ــوس ــم
ً
ن ـف ـس ــه ،ألن ـ ــه يـ ـص ــور ح ــال ـي ــا

عـ ـ ـل ـ ــى ط ـ ــر يـ ـ ـق ـ ــة  45حـ ـلـ ـق ــة،
وال ـع ـمــل ي ـقــدم بـشـكــل جــديــد
بعد استبدال جميع عناصر
األج ـ ـ ــزاء ال ـث ــاث ــة ال ـمــاض ـيــة،
وي ـشــارك فــي ال ـجــزء الـجــديــد
م ـيــرنــا نـ ــور ال ــدي ــن ،وهــاجــر
أحـ ـم ــد ،وهـ ـن ــد ع ـبــدال ـح ـل ـيــم،
وأسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء جـ ـ ـ ـ ـ ــال ،وأحـ ـ ـم ـ ــد
كرارة ،وحازم إيهاب ،وخالد
م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ولـ ـيـ ـل ــى ح ـس ـي ــن،
ومحمد ابراهيم يسري.
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل يـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـعـ ــاونـ ــا
إ ن ـت ــا ج ـي ــا أول ب ـي ــن ا ل ـم ـن ـتــج
ط ـ ـ ـ ــارق الـ ـجـ ـن ــايـ ـن ــي وتـ ــامـ ــر
مـ ـ ــرسـ ـ ــي ،وه ـ ـ ــو مـ ـ ــن ت ــأل ـي ــف
م ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ،ون ـ ـ ـهـ ـ ــال
سماحة ،واإلشراف العام على
الكتابة ألحمد شــو قــي ،ومن
إخراج مصطفى أبوسيف.

ً
المنصات أوال

بدورها ،تختار المجموعة
الـمـتـحــدة مــالـكــة عــدة قـنــوات
ف ـ ـضـ ــائ ـ ـيـ ــة م ـ ـصـ ــريـ ــة إحـ ـ ــدى
قـ ـ ـن ـ ــواتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـي ـ ــن "سـ ـ ـ ـ ــي ب ــي
س ـ ــي" ،و"ا لـ ـحـ ـي ــاة" ،و"دي إم
س ـ ــي" ،خـ ــال األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة

ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــة ،مـ ـ ــن أج ـ ـ ــل عـ ــرض
مسلسلها ا لـجــد يــد "حشمت
فـ ــي الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض" ،بـعــد
ع ــرض ــه ح ـص ــري ــا ع ـل ــى م ــدار
األسـ ــاب ـ ـيـ ــع الـ ـم ــاضـ ـي ــة ع ـلــى
المنصة اإللكترونية "وواتش
إت" ،لـ ـيـ ـنـ ـتـ ـق ــل ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـص ــة ال ــديـ ـجـ ـيـ ـت ــال
للتلفزيون مباشرة ،وهو أحد
األعمال الكوميدية التي يقوم
ب ـب ـطــول ـت ـهــا ال ـف ـن ــان ب ـيــومــي
فــؤاد ،ويشاركه في البطولة
عــدد كبير مــن النجوم منهم
انـ ـ ـع ـ ــام سـ ــالـ ــوسـ ــة ،وبـ ــدريـ ــة
ط ـل ـبــة ،وح ـم ــدي الـمـيــرغـنــي،
وإسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام جـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال ،وهـ ـ ـب ـ ــة
ع ـب ــدال ـغ ـن ــي ،ورانـ ـ ـي ـ ــا مـ ــاح،
وأحمد جمال سعيد ،وأحمد
رأفت ،وأسماء جالل.
والمسلسل تــدور أحداثه
حول رجل من أصول مصرية
يقرر الترشح في االنتخابات
الرئاسية بالواليات المتحدة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ويـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز ب ـه ــا
لـيـصـبــح أول م ـص ــري دا خ ــل
الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض ،وت ـت ـط ــور
األحـ ــداث فــي إط ــار كــومـيــدي
م ــن خ ـ ــال اإلي ـف ـي ـه ــات ال ـتــي
تلقيها الشخصية الرئيسية
التي يقوم بها بيومي فؤاد،
والـ ـعـ ـم ــل مـ ــن كـ ـت ــاب ــة ورشـ ــة
شارك فيها محمد أبوالسعد،
ول ـيــد أبــوال ـم ـجــد ،وإبــراه ـيــم
ربـيــع ،ومــن إخــراج مصطفى
فكري.

إيقاف الفكرة

مسلسل
« 2في
الصندوق»
أصيب في
مقتل بعد
قرار تأجيله
إلى رمضان
2021

وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن
تعرض شبكة قنوات "إم بي
س ــي" الـمـسـلـســل ال ـكــوم ـيــدي
"ال ـل ـع ـب ــة" م ــن ب ـطــولــة ه ـشــام
مــا جــد ،وشيكو عقب عرضه
على منصة "شاهد" التابعة
لـلـشـبـكــة ذاتـ ـه ــا ،ول ـك ــن تـقــرر
إي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـف ـ ـ ـكـ ـ ــرة م ـ ــؤقـ ـ ـت ـ ــا،
وتفاضل الشبكة بين عرض
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل خ ـ ـ ــال رمـ ـض ــان
القادم أو بعد الشهر الكريم،
وي ـتــوقــف ذل ــك عـلــى األع ـمــال
ال ـج ــاه ــزة ل ـل ـعــرض واك ـت ـمــال
الـ ـخ ــريـ ـط ــة خ ـ ـ ــال رم ـ ـضـ ــان،
والمسلسل الكوميدي يشارك
ف ــي ب ـطــول ـتــه ك ــل م ــن ع ــارف ــة
عـ ـب ــدال ــرس ــول وم ـ ــي ك ـس ــاب،
وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ف ـ ـت ـ ـحـ ــي ،ومـ ـحـ ـم ــد

ملصق « حكايات بنات «

أخبار النجوم

أبواليزيد تشارك
في «عفريت في إجازة»

أسماء أبو اليزيد

بوستر «حشمت في البيت األبيض»
ثـ ـ ـ ــروت ،وم ـ ــن ت ــأل ـي ــف فـ ــادي
أبـ ــوال ـ ـس ـ ـعـ ــود ،ومـ ـ ــن إخـ ـ ــراج
معتز التوني.

الظروف اإلنتاجية
أ صـ ـ ـي ـ ــب مـ ـسـ ـلـ ـس ــل " 2فــي
الـ ـصـ ـن ــدوق" ف ــي م ـق ـتــل ،بـعــد
قـ ـ ــرار ت ــأج ـي ـل ــه إل ـ ــى رم ـض ــان
بعد ا لـقــادم ،و حـمــل البطولة
المطلقة األو ل ــى فــي ا لــدرا مــا
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة لـمـحـمــد أوس
أوس ،و حـ ـم ــدي ا ل ـم ـيــر غ ـنــي،
وكان من المقرر عرضه على
شاشات شبكة قنوات إم بي
سي ،ونظرا لظروف اإلنتاج
ا لـضـبــا بـيــة ،و ع ــدم استطاعة
بـعــض الـمـسـلـســات الـلـحــاق
بالموسم الرمضاني ،قررت
الشركة المنتجة ،بالتعاون
مع القنوات العارضة ،تأجيل
المسلسل إلى رمضان ،2021
وال ـع ـمــل ي ـش ــارك ف ـيــه رح ــاب
ال ـ ـج ـ ـمـ ــل ،وأحـ ـ ـم ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه
محمود ،وانتصار ،وبيومي
فؤاد ،ومن تأليف لؤي السيد،
وإخـ ـ ـ ــراج م ـح ـم ــد م ـص ـط ـفــى،
ويتحدث عن فكرة العاملين

في مجال جمع القمامة.
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت بـ ـع ــض
القنوات االعتماد في الفترة
الـ ـح ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـس ـل ـس ــات
قــدي ـمــة م ـثــل "س ــي ب ــي س ــي"،
حيث عــر ضــت مسلسل "بين
عالمين" ،ومسلسل "ونوس"،
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــره ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال
األخرى .وتظل شبكة قنوات
الحياة في عرض مسلسلها
الـجــديــد "ب ــت الـقـبــائــل" حتى
اقتراب شهر رمضان الكريم،
حيث تعرض خمس حلقات
أس ـب ــوع ـي ــا ،وي ـت ـب ـق ــى ع ــرض
حلقات بما يعادل شهرا من
اآلن ،وستعيد بعض الحلقات
خـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة أو
إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات م ــن
 15ح ـل ـق ــة ،وا ل ـم ـس ـل ـس ــل هــو
الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـم ـط ـل ـق ــة األولـ ـ ــى
لـ ـلـ ـفـ ـن ــان ــة ح ـ ـ ـنـ ـ ــان م ـ ـ ـطـ ـ ــاوع،
ويشاركها البطولة محمود
عبدالمغني ،ومحمد رياض.

ممثلون وممثالت وجهتهم الغناء وتقديم البرامج
الخميسي والبارودي وأيتن وعلي ربيع انطلقوا
القاهرة  -محمد قدري

يحاول عدد من نجوم
الفن واإلعالم المصري
االستفادة من الشهرة التي
حصلوا عليها ،إلضافة لون
فني جديد إلى مسيرتهم،
مثل الغناء أو تقديم
البرامج.

ّ
استقر صناع فيلم «حضور وانصراف» على تغيير
ً
اســم الفيلم أخ ـيــرا ،إلــى «عـفــريــت فــي إج ــازة» ،بعدما
انتهوا من تصوير كل أحداثه منذ فترة ،لكن لم يتم
االسـتـقــرار على مــوعــد طــرحــه إلــى اآلن ،ومــا إذا كان
سيتم طرحه فى عيدي الفطر أو األضحى المقبلين.
ف ـي ـلــم «ع ـف ــري ــت ف ــي إج ـ ـ ــازة» تـ ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه
مـجـمــوعــة مــن فـنــانــي الـكــومـيــديــا مـثــل بـيــومــي ف ــؤاد،
ومـحـمــد ث ــروت ،وأس ـمــاء أبــوال ـيــزيــد ،ومـحـمــد ســام،
وأح ـمــد فـتـحــي ،وع ــدد آخ ــر مــن الـنـجــوم والـنـجـمــات،
وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز ،وإشراف عام
أحمد بدوي.
وتـ ـ ــدور أح ـ ــدث ال ـف ـي ـلــم ف ــي إط ـ ــار ك ــوم ـي ــدي ،حــول
ش ـخ ـص ـيــة «دي ـ ـلـ ــر» م ـ ـخـ ــدرات ي ـت ـع ــرض ل ـل ـعــديــد مــن
المشاكل ،ومع تطور األحداث يتم اتهامه في جريمة
قتل ،وهو ما يدفعه لمحاولة إثبات براء ته ،وبالتزامن
مع ذلك ينوي التوبة عن األمور التي كان يفعلها في
ً
ً
السابق ،ليكون شخصا نظيفا.

وفاء عامر تودع
«أهل موسى»

وفاء عامر
تودع الفنانة وفاء عامر تصوير قصتها التي تحمل
«أهـ ــل م ــوس ــى» ضـمــن حـلـقــات مـسـلـســل «م ــا ال يعرفه
ً
الرجال» ،استعدادا للعرض على شاشة فضائية DMC
بعد غد.
ويتضمن مسلسل «ما ال يعرفه الرجال» العديد من
الحكايات التي جرى تصويرها على مدار أيام العمل،
وتنتهي بقصة «أه ــل مــوســى» وهــي مــن تأليف أمين
جمال ومحمد محرز وتتصدى لبطولتها وفاء عامر،
وصبري فواز ،ومحمد عز ،وكمال أبورية ،ونادية رشاد،
وياسر على ماهر ،وصفاء جالل ،وديانا هاشم ،وهاجر
عفيفي ،وشاهيستا سعد ،ومجدي السباعي ،ومصطفى
عـبــدالـســام ،ومـحـمــد درويـ ــش ،ومـحـمــد الـعـمــروســي،
وفتحي ســالــم ،ورض ــوى ج ــودة ،والعمل يعد شراكة
إنتاجية بين المتحدة للخدمات اإلعالمية وشركة أروما
للمنتج تامر مرتضى.
يذكر أن مسلسل «ما ال يعرفه الرجال» فكرة يسري
الفخراني ،ولكل قصة كاتب ومخرج وأبطال مختلفين،
وتتضمن الـقــائـمــة المخرجين أحـمــد شـفـيــق ،وتــامــر
عشري ،ومحمود كامل ،ومحمد أسامة ،ومحمد جمعة،
وسـمـيــح الـنـقــاش ،أم ــا قــائـمــة المؤلفين فتضم عبير
سليمان ،وأمين جمال ،وريم القماش ،ومحمد الدباح،
ومحمد محرز ،وعمر عبدالحليم.

الريفي بالقاهرة
بعد جولة أوروبية
ريم البارودي

آيتن عامر

تعاقد
البارودي
مع الكحكي
على تقديم
برنامج
جديد

١٩

مزاج

يتجه عــدد من نجمات ونجوم الفن
المصري إلــى الغناء وتقديم البرامج،
حيث اقتحمت النجمة لقاء الخميسي
عالم الغناء خالل األيام الماضية ،بعد
تقديم أغنية ترويجية لفيلم ا لــر ســوم
المتحركة األخـيــر "ال ـفــارس واألم ـيــرة"،
الذي شاركت فيه بصحبة محمد هنيدي
ودنيا سمير غانم.
وت ـ ـح ـ ـمـ ــل األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة اس ـ ـ ـ ــم "مـ ـفـ ـي ــش
م ـس ـت ـح ـيــل" ،وح ـق ـقــت ن ـجــاحــا مــرضـيــا
خالل األيام الماضية ،وهو ما حمسها
لعقد جلسات عمل مع عــدد من صناع
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ،م ــن أجـ ــل الـ ــدخـ ــول ب ـقــوة
فــي عــالــم الـمــوسـيـقــى وال ـغ ـنــاء وإحـيــاء
موهبتها الـقــديـمــة ،حيث كــانــت تغني
ف ــي مــرح ـلــة ال ـط ـفــولــة وب ــداي ــة شبابها
باإلمارات خالل إقامتها هناك.
وقررت التجهيز لكليب جديد تطرحه
خالل األيــام القادمة ،عقب االنتهاء من
كل أعمال التصوير والمونتاج الخاصة
بالكليب ،وكانت تفكر في أغنية جديدة
بالتوازي مع عيد األم.

روبي تدخل بقوة
وبعد سنوات طويلة عــادت النجمة
روب ـ ــي إلـ ــى ال ـغ ـن ــاء مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ،حـيــث
تــوقـفــت مـنــذ مــا يـقــرب مــن  10سـنــوات،
وحــال ـيــا أصـبـحــت ف ــي مــرحـلــة اخـتـيــار
األغ ـن ـي ــات ال ـت ــي س ـت ـعــود ب ـهــا لـلـســوق
الـغـنــائــي ،بـعــد تــركـيــزهــا وتـفــوقـهــا في
التمثيل خالل السنوات الماضية.

وس ـج ـل ــت روب ـ ـ ــي ب ـع ــض األغ ـن ـي ــات
بــالـفـعــل ،وال ـت ــي وص ـلــت إل ــى  ،4لكنها
ق ـ ــررت طـ ــرح أغ ـن ـيــة واحـ ـ ــدة ك ـن ــوع من
االس ـت ـط ــاع ،وم ـعــرفــة رأي الـجـمـهــور،
وم ــن الـمـقــرر أن تـطــرح األغـنـيــة األول ــى
فــي األي ــام األخـيــرة مــن مــارس الـجــاري،
واألغنية التالية بعدها بأسبوعين ،على
أن تطلق الثالثة قبل احتفاالت الربيع،
حيث تنوي العودة للحفالت من جديد
ع ـبــر ح ـفــل ج ــدي ــد تـتـعــاقــد عـلـيــه خــال
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ،إذ دخ ـلــت فــي مرحلة
المفاوضات حاليا.
وابـ ـتـ ـع ــدت روبـ ـ ــي ح ــال ـي ــا ع ــن ف ـكــرة
األلبوم ،وستنتج لنفسها أغنيات على
طــريـقــة السينغل ،وه ــو مــا دفـعـهــا إلــى
قبول إحدى الحمالت اإلعالنية مؤخرا
الس ـت ـخ ــدام ج ــزء م ــن ه ــذه األمـ ـ ــوال في
اإلنتاج.

ريم البارودي
وش ـ ـهـ ــدت األيـ ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة ت ـعــاقــد
الفنانة الشابة ريــم الـبــارودي مع عالء
الـكـحـكــي ،رئ ـيــس مـجـلــس إدارة شبكة
قـنــوات "الـنـهــار" المصرية ،على تقديم
ب ــرن ــام ــج جـ ــديـ ــد ،واسـ ـتـ ـق ــرت ال ـش ـب ـكــة
العارضة على منحها الفرصة الكاملة
لتقديم بــرنــامــج "ش ــارع ال ـن ـهــار" ،الــذي
سيكون البرنامج الرئيسي في الفترة
ال ـم ـس ــائ ـي ــة ق ـب ــل ب ــرن ــام ــج ال ـ ـتـ ــوك شــو
الرئيسي.
ويــأتــي الـبــرنــامــج الـجــديــد تعويضا

علي ربيع
ل ـل ـبــرنــامــج الـ ـ ــذي ح ـم ــل االسـ ـ ــم نـفـســه،
وك ــان يـقــدمــه اإلعــامــي شــريــف مــدكــور
على الـقـنــاة نفسها ،وب ــدأت ريــم إجــراء
بعض البروفات خالل الفترة الماضية،
وب ــالـ ـفـ ـع ــل أجـ ـ ـ ـ ــادت فـ ـيـ ـه ــا ،ووضـ ـع ــت
لـ ـمـ ـس ــاتـ ـه ــا الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى األفـ ـ ـك ـ ــار
المعروضة.
وسيهتم البرنامج باألسرة والموضة
والــوصـفــات الطبية ووص ـفــات الطعام
ف ــي بــرنــامــج مـتـكــامــل ي ـهــم ك ــل األس ــرة
ال ـم ـصــريــة ،كـمــا تـسـتـضـيــف ري ــم خــال
الحلقات عددا من نجوم الوسط الفني
من أصدقائها ،إلضفاء نوع من التميز
على الحلقات.

علي ربيع
ك ـم ــا أدخـ ـ ــل مـ ـج ــال اإلعـ ـ ـ ــان ال ـف ـنــان
علي ربيع مجال الموسيقى ،من خالل
أغـنـيـتـيــن ف ــي إعــان ـيــن ،وه ــو م ــا جعل
ط ــاق ــم ع ـمــل مـسـلـسـلــه ال ـج ــدي ــد "وص ــل
أمانة" يفكر في منحه فرصة غناء تتري
البداية والنهاية ،والــذي يعرض خالل
رم ـضــان الـمـقـبــل ،إضــافــة إل ــى ع ــدد من
األغنيات الداخلية التي يقدمها للمرة
األولى أيضا بصحبة الفنان الكوميدي
مصطفى خاطر.

الموسيقى والغناء
بــدورهــا ،قــررت الفنانة الشابة أيتن
عامر دخــول مجال الغناء بعد تفكير،

لتعود إ لــى طريقها الفني األول ا لــذي
بدأته بتسجيل أغنيتين ،لكن انشغالها
وش ـه ــرت ـه ــا فـ ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل م ـن ـع ـهــا مــن
طرحهما ،حيث إن طفولتها كانت تسير
في اتجاه الموسيقى والغناء ،وكشفت
مؤخرا عن حبها الشديد للغناء ،وأنها
أصبحت جــا هــزة اآلن لتقديم أغنيتها
األول ــى خ ــال الـفـتــرة المقبلة ،وه ــو ما
قابله الجمهور بالترحاب.

حسين إسماعيل
من جانبه ،يرى الناقد الفني حسين
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل أن األمـ ـ ـ ــر لـ ـي ــس ب ـج ــدي ــد،
ودائـمــا مــا يـقــوم الفنانون المصريون
بهذا التغيير والعكس أ يـضــا ،فبعض
المطربين يتجهون للتمثيل ،ومنهم من
ينجح نجاحا باهرا ،وخير دليل النجم
تامر حسني.
وأض ــاف إسماعيل أن هناك نجوما
يـحـقـقــون شـعـبـيــة ج ــارف ــة ف ــي التمثيل
وصوتهم ال يصلح لألغاني ،ولكن نفس
الجمهور هو من يستمع لتلك األغنيات
ويـ ـحـ ـق ــق م ــايـ ـي ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدات عـلــى
مــواقــع الـتــواصــل ،مطالبا بعدم انتقاد
هؤالء الفنانين ،ألن من الطبيعي دائما
التطوير ومحاولة إيجاد لون فني جديد
له ،ولو فشل فإن من الطبيعي أن يتراجع
وال يكمل في هذا الطريق.

محمد الريفي
ً
ً
أحيا المطرب المغربي محمد الريفي حفال غنائيا في
القاهرة ،وسط تفاعل كبير مع الجمهور ،بعد فترة غياب
عن الجمهور المصري.
وحط الريفي رحاله بالقاهرة عقب جولة له بعدد من
الـمــدن األوروب ـيــة واألمـيــركـيــة قــدم خاللها مجموعة من
أغانيه التي أحبها جمهوره ،وأشهرها «هيجنني» ،التي
قدمها كديو مع المطرب المغربي األميركي إيالم جاي.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،سـجــل الـمـطــرب الـمـغــربــي محمد
الريفي أغنية جديدة بعنوان «قهوة سادة» كلمات أحمد
جابر ،وألحان حودة بندق ،وتوزيع حاتم محسن ،وإنتاج
مـحـمــود ح ـســان ،ومصطفى الـســويـفــي ،وإشـ ــراف محمد
الجندي ،وبالل الجالد.
مغن مغربي ،فائز بلقب ذا إكس فاكتور
محمد ريفي
ٍ
آرابيا الموسم األول لبرنامج ذا إكس فاكتور في النسخة
ً
الـعــربـيــة ،وط ــرح بـعــدهــا عـ ــددا كـبـيــر مــن األغ ـن ـيــات التي
حققت له جماهيرية كبيرة بالوطن العربي آخرها أغنية
«منهم لله».

٢٠

تسالي

من  7أحرف وهي اسم دولة اتحادية ملكية دستورية تقع في جنوب
شرق آسيا.
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كلمات متقاطعة
ماليزيا

١١

كلمة السر

مـ ـ ــا ان ـ ـ ـحـ ـ ــدر واط ـ ـمـ ــأن  – 5أشرح األمر – أرض  – 7يـ ـعـ ـت ــب عـ ـلـ ـي ــه –  – 9حذاء.
ً
:
عموديا
 – ١ ٠ي ـ ـ ـض ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــه –
طريق.
مـ ـ ـ ــن ا أل ر ض – ا آل ن فيها زرع وخصب.
ُ
 – 6غ ــزال – جــزء رخو  – 8أجاز الشيء – شعر استمرار وعدم انقطاع.
باألجنبية.
 – 1الل ُحف.
ُ – 4قـ ــر ُعـ ــوا ال ـ ـبـ ــاب – بـيــن الـجـلــد والـعـظــم – ب ـح ــاج ــة شـ ــديـ ــدة إل ــى  – 11فنان لبناني.
 – 2ممثلة أميركية.
الطعام.
اسم موصول.
 – 3م ـ ـت ـ ـشـ ــا ب ـ ـهـ ــان – أنشئ وأوجد.
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 – 1ت ـ ـ ــو ل ـ ـ ــد ا ل ـ ـطـ ــا قـ ــة
الكهربائية (فرنسية).
 – 2عـ ــا ص ـ ـمـ ــة دو ل ـ ـ ــة
أفريقية  -الف أنثى.
 – 3س ـلــب – جـ ـ ــزأوا -
نوتة موسيقية.
 – 4شاعر هندي راحل
مغال ومجاوز الحد.
–
ٍ
 – 5قصدوا – خاصتها
– انتبه واستيقظ من
النوم.
 – 6خـشـبــة معترضة
ف ـ ــي عـ ـنـ ـق ــي الـ ـث ــوري ــن
بـ ـ ــأدات ـ ـ ـهـ ـ ــا – س ـ ـعـ ــل –
اشتاق إلى.
 – 7ع ـم ـلــة آس ـي ــوي ــة –
تمس – إنصاف.
 – 8ال ـل ـظــى – عـظـمــوا
وفخموا.
 – 9من األمراض – أحد
الوالدين.
 – ١٠ض ــا ب ــط س ــوري
راحــل دافــع عن دمشق
ضـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـي ـ ـيـ ــن
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــد ف ـ ــي
ميسلون.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :يسألك زمالء العمل عن أمور
كثيرة بسبب الخبرة التي لديك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـحــرر م ــن ق ـيــود الــرتــابــة
ً
وتتعامل مع الحبيب دائـمــا كأنكما
في ألول لقاء.
ً
ً
اجتماعيا :خلق الله لك أذنين ولسانا
ً
واحدا لتسمع أكثر مما تقول.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :إذا كنت ال تستطيع إيفاء دين
عليك فال تستدن ثانية.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ع ـ ــذوب ـ ــة كـ ــامـ ــك ل ـل ـح ـب ـيــب
ً
تستهويه وتجعله منحازا لك.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اس ـت ـع ـمــل دائـ ـم ــا وســائ ــل
اإلقناع في عائلتك ،وابتعد عن العنف
والصراخ.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا  :كلما أحببت عملك وأتقنته مهنيا :ثــابــر على إنـجــاح أعـمــالــك فقد
سبقتك سمعتك ّ
الطيبة إلى كل مكان.
تنفتح أمامك دروب النجاح.
ّ
ً
ً
ّ
عاطفيا :لن تتخلى األفــاك عن دفع عاطفيا :عندما تتصرف بحنان وعطف
ً
مع الحبيب يصبح ملك يديك.
الحبيب ليبقى دائما إلى جانبك.
ً
ً
اجتماعيا :ما يجري في العائلة من اجتماعيا :أحسن الكالم هو ما ينتفع
ً
به سامعوك ويشكرونك عليه.
مناقشات ليس غريبا عنك.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :مفتاح النجاح وسر كل عمل هو
ً
ً
في المثابرة عليه رويدا رويدا.
ً
عاطفيا :أروع األوقــات تلك التي تنفرد
ب ـهــا م ــع ال ـشــريــك وتـ ـتـ ـح ــاوران بمحبة
ولطف.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أمـ ــور اآلخ ــري ــن لـيـســت من
ّ
ُ
شأنك فال تتدخل بها إن لم تسأل.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ّ
ً
مهنيا  :دع عملك هــو ا لــذي يتكلم عنك
ّ
والتزم بالدقة عند إنجازه.
ً ُ
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـح ـس ــن إل ـ ــى ش ــري ــك ع ـمــرك
وتستعجل انتهاء عملك للعودة إليه.
ّ
ً
اجتماعيا :قلل من طعامك تخف أمراضك
ويقوى نشاطك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :إيـمــانــك بـقــدرتــك عـلــى اإلنـجــاز
يؤمن لك الوصول إلى أهدافك.
ً
عاطفيا :تركض وراء الحب ،وهو يركض
ّ
ً
أمامك فتوقف كي يعود مطيعا إليك.
ً
اجتماعيا :ال تبحث عن السيطرة على
اآلخ ــري ــن ب ــل ع ــن ط ــري ــق ال ــدخ ــول إلــى
قلوبهم.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً ّ
ً
م ـه ـن ـيــا :ات ـك ــل دائـ ـم ــا ع ـلــى ال ـل ــه وعـلــى
ساعديك في كل ما تقوم به من أعمال.
ً
ً
عاطفيا :أحيانا ال يستطيع الحبيب أن
يبوح لك بما يكنه لك في فؤاده.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :أص ـع ــب األمـ ـ ــور مــواج ـهــة
اإلنسان لذاته ،لكن هناك تجد حقيقتك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ّ
مهنيا  :مادمت تراقب عملك وال تترك مهنيا :عدم قدرتك على تنفيذ ما تفكر
ً
ً
به ليس كسال فكرر المحاولة.
فيه أعطاال فأنت شخص ناجح.
ً
ً
عاطفيا  :أ نــت تــؤ مــن بمشاعر الحبيب عاطفيا :ال تنفعل أمــام الشريك ألمور
تافهة فما بينكما ّ
أهم بكثير.
وتثق به وهو يبادلك األمر عينه.
ً
ً
ً
ّ
اجتماعيا :استيقظ باكرا فالنوم أكثر اجـتـمــاعـيــا :تتلقى هــديــة فــي مناسبة
ّ
ُ
ً
فت ّ
سر بها كثيرا.
تتعلق بها
من المعهود يجلب الفتور والكسل.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :انظر إلى أدوات مهنتك وحاول
تغيير القديم بأفضل منه.
ً
عاطفيا  :قد تتلقى مصادفة بشخص
ّ
يثير اهتمامك ويهز مشاعرك النائمة.
ً
اجتماعيا :أحب الناس إلى قلوبهم من
ابتسم وجهه والن كالمه.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :حتى في عملك الخاص هناك
ّ
قوانين ينبغي أال تتجاوزها.
ً
عــاطـفـيــا :يـفــرح قلبك عندما تلتقي
الحبيب وتنسى جميع هموم يومك.
ً
ً ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ف ــك ــر ق ـل ـيــا بــأوضــاعــك
الـمــالـ ّـيــة فـقــد أصـبـحــت بـحــاجــة إلــى
تنظيم.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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حضانات حامل المسك
أقامت كرنفالها السنوي
أق ــام ــت ح ـضــانــات حــامــل ال ـم ـســك كــرنـفــالـهــا ال ـس ـن ــوي ،بــوجــود
مجموعة كبيرة من المشاركين من الشركات والرعاة في مجمع
مالعب المسيلة.
واشتمل برنامج الكرنفال على مسابقات وجوائز ومباراة كرة
قدم وألعاب نارية ،إضافة إلى العديد من الفعاليات.

الشيخ
مشاركة في األلعاب

براعم «حامل المسك» في صورة تذكارية

ً
حملة «الحركة بركة» تنظم مارثونا للمشي

استعراض الرجل اآللي

عدد من البراعم المشاركين في المهرجان

ً
نظمت حملة "الحركة بركة" مارثونا
للمشي للمرة الرابعة خارج استاد
جابر بمشاركة عدد من المتطوعين
والناشطين.
وق ــال ــت مـنـظـمــة الـحـمـلــة الـنــاشـطــة
أم ــان ــي ال ـع ـلــي إن ري ــاض ــة الـمـشــي
ً
ال ـت ــي ي ـم ــارس ـه ــا اإلن ـ ـسـ ــان يــوم ـيــا
تقي الجسم العديد مــن األم ــراض،
و تـســا هــم بشكل كبير فــي تنشيط
وظائف الدماغ بشكل عام ،وتقوي
الـ ــذاكـ ــرة ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،فــالـجـســم
أثناء المشي يفرز مادة االندروفين
التي تساعد على تخفيف الضغط
الجسدي والنفسي.
عدد من المشاركين في الحملة

في الحركة بركة

فاالنتينا ومريم

أماني العلي

جانب من المشاركين في الحملة

وعدد آخر من المشاركين

مجتمع

مسك وعنبر

٢٢
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جمال الردهان :كوميديا الموقف تصنع الفارق في «آل ديسمبر»
ّ
ثمن تجربته مع العلي في «عنتر المفلتر» ويدرس مشاريع فنية جديدة
محمد جمعة

يراهن الفنان جمال الردهان
على شخصية عبيد بن حسن
الطباع العقروبي في مسلسل
«آل ديسمبر» المتوقع عرضه
خالل رمضان المقبل.

يواصل الفنان جمال الــردهــان تصوير دوره في
مسلسل "آل ديسمبر" إذ يطل بشخصية كوميدية
يراهن عليها ،ويطرح العمل مجموعة موضوعات
بـقــالــب ســاخــر يعتمد كــومـيــديــا الـمــوقــف فــي بنائه
الدرامي.
ال ــرده ــان فــي دردشـ ــة مــع " ال ـجــريــدة" ت ـحــدث عن
مالمح دوره وأهم الخطوط الدرامية في المسلسل،
وعــرج إلــى مشاركته الفنان طــارق العلي مسرحية
ً
ً
"عنتر المفلتر" التي حققت نجاحا كبيرا خالل الفترة
الماضية السيما بعد الجولة الخليجية الناجحة.
بداية يقول الفنان الــردهــان عن "آل ديسمبر" إن
أحداثه تدور في حلقات متصلة -منفصلة لعائلتين
بدويتين بينهما صلة قرابة تنحدر أصولهما من
روسيا ،وتحتوي كل حلقة على حدث معين ،ويكون
في كل واحدة ضيف شرف تدور حوله أحداث القصة،
ومدة الحلقة ال تتجاوز  30دقيقة".
وأوض ـ ـ ــح أن الـمـسـلـســل يـعـتـمــد ع ـلــى كــومـيــديــا
ً
ال ـمــوقــف" :ول ـعــل ه ــذا مــا يـصـنــع ال ـف ــارق دائ ـم ــا ألي
ً
عمل درامي كوميدي أن يكتب المؤلف نصا يعتمد
ً
فيه على المواقف التي تخلق كوميديا بعيدا عن
اإلسفاف والتهريج اللذين تسببا في إفساد العديد
ً
من األعمال الفنية" متمنيا أن يجد العمل طريقه إلى
قلوب الجمهور.

عبيد العقروبي
وعن دوره في المسلسل ،ذكر أنه يجسد دور عبيد
بن حسن الطباع العقروبي ،وهو أب لألسرة الثانية،
وأخ ــو "طـلـقــة" مــن ال ــرض ــاع ،وخ ــال األسـ ــرة األول ــى،
وعميد العائلتين ،بدويّ ،
يدعي ما ال يملك ،يخاف
مــن ظ ـلــه ...تركيبة جــديــدة وأح ــداث مميزة صاغها

الكاتب بندر طالل السعيد بحرفية عالية" ،وأتمنى
أن ينال العمل رضاكم".
وأعرب الردهان عن سعادته بالتعاون مع المخرج
نعمان حسين ونخبة من الفنانين على رأسهم طارق
ً
العلي ،الفتا إلى أن أهم ما يميز "آل ديسمبر" أنه يقدم
للجمهور مجموعة من الوجوه الشابة التي تملك
الموهبة والحضور إلى جانب نخبة من النجوم مثل
العلي ومرام وميس كمر.

وه ـبــة الـعـبـســي ،وه ـيــام الـحـســن ،ويــوســف الـمـطــر،
وبجاد محمد ،وجاسم البلوشي ،ومجموعة كبيرة
من ضيوف الشرف.
والعمل من تأليف بندر طالل السعيد ،وعبدالله
ال ـع ــري ـف ــان ،وإشـ ـ ــراف ف ـنــي ث ــام ــر ال ـع ـس ــاوي ،ومــن
إخراج نعمان حسين ،واإلشــراف العام لبندر طالل
السعيد ،ومن إنتاج شركة اندبندنس لإلنتاج الفني
والمسرحي.

رفيق درب

اإلسفاف
والتهريج
ً
أفسدا كثيرا
من األعمال
الفنية

ومن الدراما للمسرحّ ،
ثمن الردهان تجربته مع
الـفـنــان ط ــارق الـعـلــي فــي مسرحية "عـنـتــر المفلتر"
التي مازالت تحقق ردود أفعال واسعة
السـ ـيـ ـم ــا بـ ـع ــد ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ال ـن ــاج ـح ــة ،وق ـ ـ ــال" :أج ـ ـ ـ ــواء ال ـع ـمــل
مـمـيــزة ،وال أب ـلــغ عـلــى ذل ــك من
اس ـت ـم ــرار الـمـســرحـيــة منذ
بـ ـ ـ ــدأت ع ــروضـ ـه ــا خ ــال
ع ـ ـيـ ــد ال ـ ـف ـ ـطـ ــر الـ ـم ــاض ــي
حتى وقتنا الحالي ،بين
الـكــويــت وال ـس ـعــوديــة ،كما
أن طــارق رفيق درب ،تشاطرنا
الـ ـمـ ـش ــوار م ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ،وت ـج ـم ـع ـنــا
أخــوة وعشرة ،ونلتقي في مسرحية "عنتر
ً
المفلتر" مــع فريق التمثيل ا لــذي يجمع أجياال
عدة بين الكبار والشباب ،ونتطلع لترك بصمة هذا
العام والمسرحية من تأليف عيسى عبدالله وإخراج
مشاري المجيبيل واإلشراف العام لعيسى العلوي،
وم ــن ب ـطــولــة طـ ــارق ال ـع ـلــي ،وأح ـم ــد الـ ـف ــرج ،وهـنــد
البلوشي ،وميس كمر ،وشيماء قمبر ،ومصطفى
محمود ،وفيصل السعد ،ومحمد الوزير وعبدالله
البصيري.

معايير االختيار
وألن معايير اختيار الفنان للعمل الذي يشارك فيه
تختلف من ممثل آلخر يقول الردهان" :إن ذلك يعتمد
على قوة الشخصية ومدى تأثيرها في سير األحداث،
قد أصادف شخصية في عمل تستفزني ،وأتحمس
لها وال أمانع لو شاركت في العمل من دون مقابل،
لكنني ال أعرض نفسي على أي عمل حتى لو كانت
الشخصية تروقني ،وبشكل عام أحرص وأتأنى في
اختياراتي".
وكشف عن عزمه دراســة مجموعة من المشاريع
الفنية سوف يتخذ قــراره بشأنها بعد االنتهاء من
ً
تصوير دوره في "آل ديسمبر" ،علما أن هذا المسلسل
مــن بطولة ط ــارق الـعـلــي ،وجـمــال ال ــرده ــان ،وم ــرام،
وميس كمر ،ومحمد الفيلكاوي ،ومحمد الصراف،

الردهان في «آل ديسمبر»
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محمد جمعة

شارك الفنان عبدالله بوشهري الجمهور مجموعة من
مشاهد مسلسل "الخطايا العشر" الذي تصدى لبطولته
قبل عامين وحمل توقيع الكاتب حسين المهدي والمخرج
علي العلي.
وقال بوشهري ،إن العمل سلط الضوء في جانب مهم
مــن أحــداثــه على تفشي مــرض خطير فــي إح ــدى الــدول
األجنبية ومــا ترتب عليه مــن وفـيــات كثيرة مما وضع
العلماء في دائرة الشك والحيرة حول إمكانية تدارك هذا
الوباء وإيجاد عالج له.
ودع ــا بــوشـهــري "مــن كــان ينتقدنا ويتهم المسلسل
بـتــرويــج ال ـكــذب والـخـيــال أن يــراجــع نفسه وي ـعــود إلــى
ً
مشاهدة المسلسل وينظر حوله حاليا ليدرك أن "الخطايا
العشر" تنبأ بفيروس كورونا في جانب كبير من أحداثه،
بل ان إحــدى الحلقات تطرقت إلــى عــزل مدينة بالكامل
ً
وتطويقها بالجيش ،وهو ما يحدث حاليا في إيطاليا.
وأضـ ـ ــاف "إب ــراه ـي ــم الـشـخـصـيــة ال ـت ــي ج ـســدت ـهــا في
المسلسل لطبيب يقرر أن يرتحل بمعية زوجته إلى دولة
ً
تعاني تفشي فيروس خطير محاوال مد يد العون ألهل
ذلك البلد المنكوب ،نفس األعــراض واالحتياطات التي
نتخذها اآلن سوف تجدونها في المسلسل ،حتى نهاية
ً
الطبيب إبراهيم المأساوية متقاطعة تماما مع نهاية
الطبيب الصيني ال ــذي اكتشف كــورونــا كالهما توفي
بسبب المرض".

عبدالله بوشهري
وقال بوشهري" ،قبل عامين هناك من اتهم المسلسل
أنه يروج الكذب والخيال ،أين أنتم اآلن مما يحدث ،خالل
أشهر ثالثة تفشى كورونا في العالم كله".
يذكر أن مسلسل "الخطايا العشر" من تأليف حسين
المهدي ومن إخراج علي العلي وبطولة هيفاء حسين،
وعـبــدالـمـحـســن ال ـن ـمــر ،وع ـبــدال ـلــه ب ــوش ـه ــري ،وروان
مهدي ،وريم أرحمة ،ومحمد صفر ،وفاطمة الحوسني،
وإبراهيم الحساوي ،وسعود بوشهري ،وعبدالله ملك،
ونور ،ونور خالد الشيخ.

•

ي ـخــوض الـفـنــان ع ــادل الـفـضـلــي ،فــي رمـضــان
المقبل ،ثالثة أعمال درامية مختلفة ،هي "رحى
األيام" ،و"رتوتلي" ،و"درويشيات".
وقال الفضلي ،لـ"الجريدة" ،إنه انتهى مؤخرا
من تجسيد دوره في مسلسل رحى األيام ،حيث
يــؤدي شخصية م ــزارع فــي حقبة زمنية تراثية
بتاريخ الكويت ،وما يعانيه هذا اإلنسان البسيط
مــن أزم ــات ومـشـكــات" ،مــع تسليط الـضــوء على
العادات والتقاليد التي تربط بين األسر واألهل
والجيران في تلك الفترة ،والتي تختلف كليا عن
الواقع الذي نعيشه اآلن".
وأضـ ــاف أن ــه اسـتـمـتــع بــالـعـمــل ال ــذي ق ــدم من
خالله دورا جديدا على مستوى األداء والمالبس
والــدي ـكــور وال ـح ــوار وك ــل عـنــاصــر الـعـمــل الفني،
وذلـ ـ ــك ب ـص ـح ـبــة م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـن ـجــوم
الذين التقى بهم خالل مشاهد العمل ،كالفنانين
جاسم النبهان ونور وعبداإلمام عبدالله ومحمد
الصيرفي وعبير أحمد ومريم الغامدي ومشاري
ال ـبــام ون ــور ومـحـمــد الـحـمـلــي ،والـمـسـلـســل من
تأليف مشاري العميري وإخراج حمد النوري.
وأوضح أنه ينشغل حاليا بتصوير مشاهده
ف ــي ال ـب ــرن ــام ــج ال ـك ــوم ـي ــدي "رت ــوتـ ـل ــي" لـلـمــؤلــف
والـمـخــرج عبدالله الـسـلـمــان ،وال ــذي يـشــارك في
التمثيل إلــى جانب الفنانين عبدالرحمن العقل
وأحمد العونان وخالد العجيرب ومحمد عاشور

عادل الفضلي وعبدالناصر درويش بكواليس «درويشيات»
وران ـيــا شـهــاب وأح ـمــد ال ـفــرج وأنـ ــوار المنصور
ومي التميمي.
وبين أن البرنامج يطرح عدة قضايا اجتماعية
مهمة ،بينها تأثيرات السوشيال ميديا ،وفيروس
كورونا المستجد ،وغالء األسعار ،من خالل دراما
ومنوعات واسكتشات ،في حلقات مدتها  20دقيقة
تقريبا ،وإضــافــة إلــى أنــه كوميدي يحتوي على
"اسكتشات" غنائية تواكب القضايا المطروحة،

وهو ما يعطي العمل ثراء فنيا يجذب الجمهور.
وذك ـ ــر أنـ ــه ان ـت ـهــى م ــن ت ـصــويــر م ـش ــاه ــده في
مـسـلـســل "درويـ ـشـ ـي ــات" ،وه ــي حـلـقــات منفصلة
متصلة تناقش العديد من القضايا المعاصرة
بالتعاون مع الفنانين عبدالناصر درويش وبشار
الـ ـج ــزاف وأح ـم ــد ال ـع ــون ــان وم ـي ــس ك ـمــر وخــالــد
المظفي ،وغيرهم من الفنانين ،في قصة للكاتب
يوسف المانع والمخرج عيسى ذياب.

شادي الخليج

األنصاري يبدأ تصوير مشاهده
في «بيت الذل» األسبوع المقبل
•

عزة إبراهيم

يضع النجم اللبناني
عاصي الحالني اللمسات
النهائية على ألبومه
الجديد ،املقرر طرحه أواخر
مارس الجاري ،ويتعاون
من خالله مع عدد كبير
من الشعراء واملوزعني
وامللحنني ،ومن الشعراء
سليمان دميان ،وطارق
مجدالني ،ونزار فرنسيس،
وغانم جاد شعالن،
وطوني سابا ،ومعظم
األغاني من ألحانه ،ويضم
األلبوم  10أغنيات تتنوع
بني اللهجات املصرية
واللبنانية والخليجية
والبدوية.
وأحيا الحالني مؤخرا
حفال غنائيا ضمن
مهرجان الفجيرة
الدولي للفنون،
وسط حضور عدد
كبير من محبيه
ومعجبيه ،وقدم
خالل الحفل عددا
من أغانيه التي
تفاعل معها جميع
الحاضرين ،منها
"اضحكي ،مملكة الحب،
الوطن ،شو بخاف"،
وشارك معه في الحفل ابنه
الوليد الحالني الذي كان
مفاجأة الحفل ،ورفع شعار
كامل العدد.

جمال الردهان

صــدر مــرســوم أمـيــري رقــم  253لسنة 2020م بتعيين
رئيس مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين الفنان
الـقــديــر عـبــدالـعــزيــز الـمـفــرج (ش ــادي الـخـلـيــج) عـضــوا في
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
وال ـف ـن ــان شـ ــادي الـخـلـيــج ح ــاص ــل ع ـلــى ب ـكــالــوريــوس
التربية الموسيقية من المعهد العالي للتربية الموسيقية
بالقاهرة عام  ،1967وشغل سابقا منصب موجه فني عام
للتربية الموسيقية في وزارة التربية بدرجة وكيل وزارة
مساعد ،وهو أحد مؤسسي جمعية الفنانين الكويتيين
وأمين سرها ،ثم أصبح رئيسا لها منذ عــام  ،1994وله
دور كبير في دعم التجمعات الشعبية الوطنية والخيرية
والمشاركة في تحركاتها وتنفيذ مشاريعها ودعم الفرق
الشعبية واحتضانها وضمها لجمعية الفنانين الكويتية.
وشغل مركز نائب مدير االتحاد العام للفنانين العرب
لعدة سـنــوات ،كما تبنى ونفذ احتفاالت وزارة التربية
بالعيد الوطني ،وشارك في جميع حفالتها ،وتعاون مع
العديد من الشعراء ،أبرزهم الشاعر د .عبدالله العتيبي
والشاعر محمد الفايز ،الذي قدم له أوبريت "مذكرات بحار"
الذي يعد من أبرز أعماله الغنائية التلفزيونية.
وتـلـقــى الـفـنــان ش ــادي الـخـلـيــج الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات
مــن رفـقــاء الـحــركــة الفنية والثقافية على هــذا االختيار
المستحق ،والذي سيكون له دور متميز في دعم مسيرة
الفنان الكويتي في شتى المجاالت.

عادل الفضلي :انتهيت من مزارع «رحى األيام»
و«درويشيات» وأشارك في «رتوتلي»

عاصي الحالني يطرح
ألبومه نهاية مارس

نيللي كريم تواصل تصوير
«بـ  100وش»

ً
شادي الخليج عضوا في المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب

عبدالله بوشهري« :الخطايا العشر» تنبأ
بفيروس كورونا قبل عامين

خبريات

عزة إبراهيم

يستعد الفنان محمد األنصاري لدخول
موقع تصوير مسلسل "بيت الذل" ،الذي
انـ ـطـ ـل ــق تـ ـص ــوي ــره األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي،
للعرض بعد موسم رمضان المقبل.
وقـ ـ ــال األن ـ ـ ـصـ ـ ــاري ،ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن ــه
انضم أمس إلى فريق العمل بالمسلسل،
ومـ ــن ال ـمــرت ـقــب دخ ـ ــول م ــوق ــع ال ـت ـصــويــر
لمشاهده بالعمل خالل األسبوع المقبل،
حـيــث يـلـتـقــي الـعــديــد مــن ال ـن ـجــوم ،منهم
الفنان عبدالرحمن العقل وليلى سليمان
وح ـ ـمـ ــود الـ ـكـ ـن ــدري وم ـح ـم ــد الـ ــدوسـ ــري
وإيمان فيصل ،في عمل من تأليف منى
النوفلي وإ خــراج خالد الفضلي ،وإنتاج
باسم عبداألمير.
وأضاف أنه انتهى مؤخرا من تصوير
م ـشــاهــده ف ــي مـسـلـســل "ال ـك ــون ف ــي كـفــة"،
الذي يخوض به السباق الدرامي لرمضان
المقبل ،كما يترقب عرض مسلسل "والدي
العزيز" على شاشة تلفزيون  mbcخالل
أيام.
ويواصل األنصاري بروفات مسرحيته
الـجــديــدة "سـهــرة فــي حــالــة حــرجــة" ،على
خشبة مسرح الخليج.

محمد األنصاري

تواصل النجمة نيللي
كريم تصوير مسلسلها
«بـ 100وش» ،بمشاركة
النجم آسر ياسني بكثافة
بالغة ،من أجل اللحاق
بالعرض الرمضاني املقبل،
والذي يكتبه أحمد وائل
وعمرو الدالي ،وتخرجه
كاملة أبوذكري ،حيث
صورت ما يقرب من 28
يوما حتى اآلن ،وصورت
أسرة املسلسل في أكثر
من لوكيشن ،أبرزها
بوالق أبوالعال ،ومدينة
 6أكتوبر ،ومن املقرر أن
يشهد املسلسل تغيرا في
الديكورات خالل الفترة
املقبلة.
وتجسد كريم شخصية
كوميدية تدعى «سكر»
تعمل في صالون حريمي،
لكنها تستهوي النصب،
مما يجعلها تتمكن من
شراء «كوافير» خاص بها
وتتوالى األحداث ،مسلسل
«بـ  100وش» تأجل عرضه
من العام املاضي ،حيث كان
من املفترض أن يعرض في
رمضان املاضي.

مروة ناجي تطرح كليب
«لما لقيتك»

طرحت املطربة مروة ناجي
أغنية جديدة بطريقة
الفيديو كليب ،بعنوان «ملا
لقيتك» ،وتم تصوير الكليب
في لبنان ،واألغنية كلمات
أحمد املالكي ،وألحان
مصطفى العسال ،وتوزيع
محمد مجدي ،وإخراج
فادي حداد.
ومنذ اللحظة األولى
لعرض الكليب ،تلقت
التهاني من الفنانة زينة،
واملطرب حسام حبيب،
والشاعر الغنائي خالد
تاج الدين ،وامللحن عزيز
الشافعي ،والفنان إيهاب
فهمي ،وامللحن محمد
رفاعي ،واإلعالمي محمد
نشأت ،وامللحن وليد سعد،
واملخرجة بتول عرفة،
وغيرهم من كبار امللحنني
والشعراء.
وكان آخر أعمال مروة
ناجي أغنية «حبيت من
قلبي» ،التي صورتها
بطريقة الفيديو كليب،
وطرحتها في «يوتيوب».

ةديرجلا
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دوليات
إردوغان لن يغلق الحدود مع أوروبا حتى تلبية مطالبه

ً
• النمسا ترسل جنودا و«درون» إلى اليونان • أنقرة :انتهاكات محدودة لـ «هدنة إدلب»
وسط تأجج أزمة الهجرة،
تمسك الرئيس التركي
بإبقاء الحدود مفتوحة أمام
المهاجرين ،حتى يلبي االتحاد
األوروبي مطالبه ،في وقت
قررت النمسا إرسال مساعدات
عسكرية لليونان لمنع دخول
طالبي اللجوء.

«البنتاغون» لن
تسلم لتركيا
منظومات
«باتريوت» ما لم
تتخل عن S400
الروسية

مـ ــع إرس ـ ـ ــال رئـ ـي ــس وزراء
ا لـنـمـســا سيباستيان كــور تــز
د عـمــا عسكريا يشمل طائرة
ب ـ ــدون طـ ـي ــار ،ل ــدع ــم ال ـشــرطــة
الـيــونــانـيــة فــي مــواجـهــة آالف
ال ـم ـه ــاج ــري ــن ،شـ ــدد الــرئ ـيــس
التركي رجب طيب إردوغــان،
أمس ،على أنه سيبقي الحدود
م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـس ــاعـ ـي ــن
للوصول إلــى أوروب ــا ،إلــى أن
يـلـبــي االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي كل
م ـط ــال ـب ــه ،وت ـق ــدي ــم م ــزي ــد مــن
المساعدة فــي ســوريــة ،حيث
يشن عملية لرد هجوم دمشق
وم ــوس ـك ــو ع ـل ــى آخـ ــر مـعــاقــل
فصائل المعارضة في إدلب.
وقــال إردوغ ــان ،في خطاب
متلفز" ،سنواصل اإلجــراء ات
القائمة على الـحــدود إلــى أن
تتم تلبية كل توقعات تركيا،
ومنها حرية التنقل وتحديث
االتحاد الجمركي والمساعدة
المالية ،بشكل ملموس" ،مكررا
أن تركيا تأمل التوصل التفاق
جديد قبل قمة قــادة االتحاد
األوروبي في  26مارس.
وتعليقا على صــور تظهر
الـ ـش ــرط ــة الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة تـطـلــق
ال ـغ ــاز الـمـسـيــل ل ـلــدمــوع على
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ـ ــن وت ـ ـضـ ــرب ـ ـهـ ــم
وتـ ـج ــرده ــم مـ ــن مـتـعـلـقــاتـهــم
وتـ ـت ــركـ ـه ــم فـ ـق ــط ب ـمــاب ـس ـهــم
الداخلية ،قال إردوغــان ،الذي
أث ــار ق ــراره فــي نـهــايــة فبراير
فـتــح ال ـحــدود أم ــام الالجئين
خــافــا مــع بــروكـســل وسجاال
ح ــادا مــع أثـيـنــا" ،ال ف ــرق بين
ما فعله النازيون وتلك الصور
من حدود اليونان".
وك ــإج ــراء آخـ ــر ،ق ــام حــرس
حدود اليونان بوضع سواتر
ترابية على الشريط المحاذي
ل ـ ـ ـتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــا ،ونـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ج ـ ـ ـنـ ـ ــودا
مسلحين خلفها ،قبل أن يمد
أس ــاك ــا ش ــائ ـك ــة ع ـل ــى أجـ ــزاء
مــن ضفة نهر مــر يــج الفاصل
بينهما.
ونفت اليونان اللجوء إلى
العنف وإطالق الغاز المسيل
للدموع على آالف المهاجرين
و ضــر بـهــم وأخ ــذ مقتنياتهم،
واتـهـمــت تــركـيــا بــدفــع الـنــاس
اليائسين للقيام بمحاوالت
خطيرة للدخول إلى أوروبا.
وأعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــات
ا لـ ـي ــو ن ــا نـ ـي ــة أن أ حـ ـ ــد زوارق
الـ ـ ـ ــدوريـ ـ ـ ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة ص ــدم
عمدا زورقــا يونانيا بالمياه
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي بـ ـح ــر إي ـج ــة
قبالة جزيرة كوس فدر أمس،
م ــؤك ــدة أنـ ــه ل ــم ي ـصــب أحـ ــدا،

هيثم يؤكد دعم القاهرة
بملف سد النهضة

أكد سلطان عمان السلطان
هيثم بن طارق دعم بالده
لمصر في موقفها من ملف
سد النهضة االثيوبي.
وجاء ذلك خالل استقبال
السلطان في مسقط وزير
الخارجية المصري سامح
شكري ،أمس ،في إطار الجولة
التي يقوم بها وزير الخارجية
لعدد من الدول العربية،
حسبما أفاد المتحدث باسم
وزارة الخارجية المصرية
أحمد حافظ.
وقال المتحدث ،إن هيثم
أعرب عن دعم بالده ُ
المستمر
ُ
والمساند للقاهرة في ضوء
العالقة االستراتيجية بين
البلدين ،وكون مصر هي
العمق االستراتيجي للمنطقة.

انشقاق بحزب القروي...
 11نائبا يستقيلون

فرقة عسكرية يونانية تعزف النشيد الوطني على حدود تركيا أمس األول (رويترز)
وال ـح ــادث تـسـبــب فــي أض ــرار
طفيفة للزورقين.

دعم نمساوي
إلــى ذل ــك ،وعــد رئـيــس وزراء
الـنـمـســا سـيـبــاسـتـيــان كــورتــز،
خالل استقباله نظيره اليوناني
ك ـي ــري ــاك ــوس م ـي ـت ـســوتــاك ـيــس،
بتقديم مـســاعــدات عسكرية له
لمساعدته فــي حماية الحدود
الـخــارجـيــة لــاتـحــاد األوروبـ ــي
وم ـنــع دخـ ــول طــال ـبــي ال ـل ـجــوء،
ال ـم ـح ـت ـشــديــن ع ـنــدهــا م ـنــذ 12
يوما.
وقـ ـ ـ ــال ك ـ ــورت ـ ــز ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـحــافــي م ــع مـيـتـســوتــاكـيــس،
ب ــالـ ـع ــاصـ ـم ــة فـ ـيـ ـيـ ـن ــا" ،قـ ــررنـ ــا
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن االثـ ـنـ ـي ــن ،إرس ـ ــال
وحدة عسكرية خاصة ومدرعة
وط ــائ ــرة ب ــدون ط ـيــار وم ـعــدات
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،ل ـ ـ ــدع ـ ـ ــم ال ـ ـشـ ــرطـ ــة
اليونانية على أفضل وجه في
حماية الحدود" ،مؤكدا أنه كلف
المسؤولين النمساويين داخل

وكالة حماية الحدود األوروبية
(فرونتكس) ،دعم أثينا.
وأوضح أن اليونان تفعل كل
م ــا بــوسـعـهــا لـحـمــايــة ال ـحــدود
الخارجية لالتحاد األوروب ــي،
مشيرا إ لــى أن النمسا ستقدم
مساعدات مالية بقيمة مليون
يـ ــورو لــرعــايــة الــاج ـئ ـيــن على
أرضها.
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وصـ ـ ـ ـ ــف
ميتسوتاكيس طالبي اللجوء
المحتشدين على حدود اليونان
بـ"المهاجرين غير النظاميين"،
داع ـي ــا االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي إلــى
"العمل بشكل موحد لوضع حد
لهذا األمر".

هدنة إدلب
وفــي ســوريــة ،أعـلــن الرئيس
ال ـت ــرك ــي أن ات ـف ــاق ــه ع ـلــى وقــف
إط ــاق الـنــار ال ـســاري فــي إدلــب
م ـنــذ ل ـيــل الـخـمـيــس  -الـجـمـعــة
"بدأ يتعرض النتهاكات حوادث
م ـ ـحـ ــدودة" ،م ـتــوق ـعــا أن يتخذ

نظيره الروسي فالديمير بوتين
"إج ــراء ات" لوقف انهياره ،وإال
فإنه لن يتوانى عن القيام بعمل
عـسـكــري أك ـبــر لـحـمــايــة مــواقــع
المراقبة التركية الـ.12
وأكد وزير خارجيته مولود
جـ ـ ــاويـ ـ ــش أن تـ ــرك ـ ـيـ ــا وج ـه ــت
التحذيرات الالزمة إثــر حدوث
خروقات بسيطة لوقف إطالق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وتـ ـعـ ـم ــل ح ــالـ ـي ــا ع ـلــى
تحويله من مؤقت لدائم ،مشيرا
إلـ ــى وج ـ ــود وفـ ــد ع ـس ـك ــري مــن
روسـ ـي ــا إلـ ــى تــرك ـيــا لـلـتـبــاحــث
حول التطورات في إدلب ،وفتح
ال ـطــريــق ال ـســريــع  M4لـلـمــرور
بشكل آمن.
وخالفا لتصريحات إردوغان
عــن تخفيف واشـنـطــن موقفها
مــن الصفقة المحتملة ،اعتبر
مساعد وزيــر الــدفــاع األميركي
جـ ــونـ ــاثـ ــان راث ه ــوفـ ـم ــان أن ــه
يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي ع ـ ـلـ ــى أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة إعـ ـ ـ ــادة
م ـ ـن ـ ـظـ ــو مـ ــات  S400ا لـ ـج ــو ي ــة
ال ـم ـت ـط ــورة إل ـ ــى م ــوس ـك ــو ،فــي
حـ ــال ك ــان ــت ت ـس ـعــى لـلـحـصــول

جنود أميركيون في منطقة عمليات القيادة الوسطى
أن غــال ـب ـيــة الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة الـتــي
انتشرت بالمنطقة في األسابيع التي
تلت الغارة التي استهدفت سليماني،
وال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ـنــت الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـق ـتــال ـيــة
وسـ ــرب ال ـم ـقــاتــات ال ـن ـفــاثــة وأنـظـمــة
الدفاع الصاروخي وحاملة الطائرات
األميركية وسفنا حربية أخرى ،غادرت
المنطقة.
وأضافت أن هذه القوات اإلضافية
تـ ــم إرس ــالـ ـه ــا ل ـت ــوف ـي ــر أم ـ ــن إض ــاف ــي
ل ـل ـقــواعــد والـ ـسـ ـف ــارات األم ـيــرك ـيــة في
المنطقة بعد مقتل سليماني ،ا لــذي
ي ـع ـت ـب ــره الـ ـمـ ـس ــؤول ــون األم ـي ــرك ـي ــون
مهندسا للهجمات اإلرهابية اإليرانية
في جميع أنحاء الشرق األوسط.
وتـحـ ّـمــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إي ــران
ال ـم ـســؤول ـيــة ع ــن ع ــدد م ــن الـهـجـمــات
الـتــي وقـعــت ال ـعــام الـمــاضــي ،بـمــا في

ذلــك الهجمات على السفن التجارية،
وإس ـ ـقـ ــاط ط ــائ ــرة أم ـي ــرك ـي ــة م ــن دون
طيار ،وهجوم بطائرات من دون طيار
وصواريخ على منشأة أرامكو النفطية
في السعودية.
من جانبها ،تنفي إيران مسؤوليتها
عـ ــن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،ب ـي ـن ـمــا أق ـ ـ ــرت بـشــن
سـلـسـلــة م ــن ال ـض ــرب ــات ال ـصــاروخ ـيــة
على قاعدتين عراقيتين تضمان قوات
أميركية في الثامن من يناير ،لم تسفر
عن سقوط قتلى.
وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين
األمـيــركـيـيــن أص ـب ـحــوا أك ـثــر ثـقــة بــأن
الهجمات اإلرهابية اإليرانية للرد على
مقتل سليماني قــد ا نـتـهــت ،وخاصة
بعد تفشي فيروس كورونا المستجد
في جميع أنحاء المدن اإليرانية ،مما
أدى إلى وفاة نحو  300شخص.

على منظومات "باتريوت" من
واشنطن.

تحرك أميركي
وردا ع ـلــى دع ـ ــوة إردوغـ ـ ــان
لبوتين إ لــى تقاسم النفط في
دي ــر ال ـ ــزور ،اسـتـقــدمــت ال ـقــوات
األميركية إلــى قواعدها شمال
ش ــرق ســوريــة أسـلـحــة مدفعية
بعيدة المدى ،كما شنت حملة
م ــداهـ ـم ــات ب ــري ــف ال ـم ـحــاف ـظــة،
التي يسيطر حلفاؤها األكــراد
على معظمها وتشهد نشاطا
لتنظيم داعش.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة
الديمقراطية (قسد) ،فإن الغرض
م ــن ه ــذه ال ـت ـع ــزي ــزات الـمـكــونــة
مــن أسلحة مدفعية ثقيلة هو
حماية القواعد العسكرية ،ودعم
العمليات المشتركة لمحاربة
"داع ـ ـ ــش" ،م ـش ـيــرة إل ــى أن هــذه
األس ـل ـح ــة ل ــدي ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
تــدم ـيــر أهـ ـ ــداف ب ـع ـيــدة ال ـمــدى
بدقة عالية.

وتعتبر التعزيزات األميركية
ه ــي ال ـثــان ـيــة لـلـمـنـطـقــة الغنية
بــالـنـفــط خ ــال ه ــذا ال ـش ـهــر ،إذ
وصلت في  7مارس قافلة تضم
ع ـش ــرات ال ـشــاح ـنــات الـمـحـمـلــة
بـمـعــدات لوجستية وس ـيــارات
دفع رباعي ومحوالت كهربائية
إلى مدينة القامشلي.
وتــوج ـهــت ه ــذه ال ـت ـعــزيــزات،
ال ـتــي دخ ـلــت م ــن مـعـبــر الــولـيــد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودي م ـ ــع الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،إل ــى
ال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة غ ـ ــرب
الـحـسـكــة ،تــزام ـنــا م ــع تـنـفـيــذ 4
طــائــرات مروحية عملية إنــزال
جوي على مخيم نازحين قرب
ب ـلــدة الـشـحـيــل ال ــواق ـع ــة بــريــف
ديــر الــزور الشرقي ،باالشتراك
م ــع ق ـ ــوة أرضـ ـي ــة م ـس ـل ـحــة مــن
"قسد" ،التي شنت أيضا حملة
مداهمات أمس استهدفت قريتي
العزبة وغريبة شرقية في ريف
ال ـح ـس ـك ــة الـ ـشـ ـم ــال ــي ،اع ـت ـق ـلــت
خاللها متهمين باالنتماء إلى
"داعش".
(عواصم  -وكاالت)

غانتس تحت الحماية بعد
تهديده بـ «مصير رابين»

قوات أميركية تغادر المنطقة

أكد مسؤولون عسكريون أميركيون،
أن ق ــوات مــن الجيش األمـيــركــي بــدأت
ع ـم ـل ـي ــة سـ ـح ــب أع ـ ـ ـ ــداد صـ ـغـ ـي ــرة مــن
ال ـق ــوات مــن ال ـشــرق األوس ـ ــط ،بـعــد أن
تراجعت التهديدات العدائية من إيران
ووكالئها ،وفقا لصحفية "وول ستريت
جورنال".
وقال المسؤولون إن حوالي 1000
م ــن الـ ـق ــوات الـمـقــاتـلــة ال ـت ــي انـتـشــرت
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت بـ ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن الـ ـغ ــارة
الـتــي أس ـفــرت عــن مقتل ال ـل ــواء قاسم
سليماني ،قائد فيلق القدس في الثالث
مــن يناير الـمــاضــي ،غ ــادرت المنطقة
خالل األسبوعين الماضيين.
وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع
أن يغادر المنطقة  2000جندي إضافي
من اللواء نفسه ،خالل األيام القادمة.
وأش ــارت الصحيفة األميركية إلى

سلة أخبار

ّ
وح ــذر بعض الخبراء العسكريين
مــن أن ــه قــد ي ـكــون مــن الـســابــق ألوان ــه
استنتاج أن إيران وعمالءها لن يردوا
أكثر ،وأضافوا أنه ربما يكون القائد
الـجــديــد ل ـ "فـيـلــق ال ـق ــدس" ،إسماعيل
قآني ،بحاجة إلى بعض الوقت لتولي
القيادة وتطوير خططه بالكامل.
بـ ــدوره ،ق ــال نــائــب مــديــر السياسة
فــي مـشــروع الديمقراطية فــي الشرق
األوسط ،أندرو ميلر" ،كل ما نعرفه عن
إيران وأفعالها الماضية هو أنها تميل
إلى االنتقام بشكل كبير".
ي ــذك ــر أن عـ ــدد الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة
في منطقة الشرق األوســط ارتفع من
 80إل ــى  90أل ـفــا ،بـعــد أي ــام مــن مقتل
سليماني.

أك ــدت االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة الــداخـلـيــة "شـيــن بـيــت" ،أنـهــا تسلمت
مـســؤولـيــة حـمــايــة زعـيــم ح ــزب "أب ـيــض أزرق" بيني غــانـتــس ،مــن حــراســة
"الكنيست" ،وذلك بعد تهديدات بالقتل وجهت إليه عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
"يجب حرق جميع اليساريين القادمين من أجل حرب
التهديدات:
وجاء في
ُ
أهلية ،وقتل غانتس مثلما قتل رابين" في إشارة إلى إسحاق رابين رئيس
الوزراء األسبق الذي أبرم اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين.
ويبدو أن احتمال تحالف غانتس مع القائمة العربية المشتركة ،ثالث قوة
ً
في الكنيست ،والتي تملك  15نائبا قد أغضبت متشددين.
إلى ذلك ،كرر الرئيس اإلسرائيلي ،رؤوفين ريفلين ،طرح خطته لتشكيل
حكومة جديدة ،التي كان طرحها في أعقاب االنتخابات السابقة على رئيس
حزب "ليكود" ،بنيامين نتنياهو ،وغانتس ،القاضية بتشكيل حكومة وحدة
إلى جانب التناوب على رئاستها بينهما ،في حين رأى محللون سياسيون
أن إعالن عضو "الكنيست" أورلي ليفي أبيكاسيس ،من كتلة "العمل" رفضها
دعــم حكومة يشكلها غانتس ،بسبب دعــم خــارجــي مــن "القائمة العربية
المشتركة" ،وضع نهاية للفكرة قبل أن تولد.
وقال ريفلين خالل تسلمه النتائج النهائية النتخابات "الكنيست" ،من
لجنة االنتخابات المركزية ،إنه يعي االنتقادات لخطته "واتفق مع معظمها.
ورغــم ذلــك ،اعتقدت أنــه ال يوجد طريق آخــر ،ويـبــدو أن الــوضــع لــم يتغير
ً
كثيرا اليوم".
وتطرق ريفلين إلى احتمال تشكيل غانتس حكومة ضيقة بدعم "القائمة
المشتركة" ،وقال إنه "في معادلة اليهودية والديمقراطية فإن جميع األصوات
ُ
تحسب .وال يوجد في دولة إسرائيل أنصاف مواطنين".
وكان نتنياهو قال ،األسبوع الماضي ،إن "كتلة اليسار" ،معسكر غانتس،
يضم  47نائبا ،مــن "أزرق أبـيــض" و"الـعـمــل -غيشر -ميرتس" و"يسرائيل
بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان ،وأن "العرب ليسوا جزءا من هذه المعادلة،
وهــذه إرادة الشعب" في إشــارة إلى احتمال دعم "القائمة المشتركة" التي
حصلت على  15مقعدا لغانتس من أجل تشكيل حكومة ضيقة.
وفي وقت يخيم احتمال اللجوء إلى إجراء انتخابات رابعة للخروج من
حالة الشلل السياسي والفشل في تكوين ائتالف حكومي ،قــال ليبرمان،
حول تشكيل حكومة أقلية بدعم العرب ،إن "موقفنا لم يتغير ،ونريد ائتالفا
صهيونيا وليبراليا".
في غضون ذلك ،دعا وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
نظراءه األوروبيين إلى االعتراف بدولة فلسطين خالل اجتماعهم المقرر في
 23مارس الجاري لبحث خطة السالم األميركية المعروفة بـ "صفقة القرن".
على صعيد آخر ،قتل فلسطيني يبلغ من العمر  15عاما خالل مواجهات
مع الجيش اإلسرائيلي ،شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ودعــت هيئة "مقاومة الـجــدار واالستيطان" ،التابعة لمنظمة التحرير
الفلسطينية ،إلى االحتشاد على جبل ُ
الع ْر َمة ،لمنع مستوطنين من السيطرة
عليه.

أعلن  11نائبا عن حزب "قلب
تونس" ،الذي يترأسه نبيل
القروي ،االستقالة من الحزب
والكتلة النيابية.
وعزا حاتم المليكي ،أحد
المستقيلين ،ورئيس الكتلة
البرلمانية لـ "قلب تونس"،
ثاني أكبر كتلة برلمانية
بعد "النهضة" ،االستقاالت
إلى عدم الرضا عن إدارة
وسياسات الحزب.
وأرسل النواب المستقيلون
ً
طلبا للبرلمان يتضمن تفعيل
استقالتهم من كتلة "قلب
تونس" التي تضم  38مقعدا.

« »FBIيشارك في تحقيقات
محاولة اغتيال حمدوك

أكدت مصادر أمنية سودانية
مشاركة خبراء من مكتب
المباحث الفدرالي األميركي
" ،"FBIفي التحقيقات بمحاولة
اغتيال رئيس الوزراء عبدالله
حمدوك .وبحسب المصادر،
فإن  3خبراء من المباحث
الفدرالية األميركية وصلوا
أمس الخرطوم ،بهدف
المشاركة في التحقيقات
الجارية لكشف مالبسات
العملية التي استهدفت رئيس
الوزراء السوداني ،صباح
االثنين الماضي .في غضون
ذلك ،ذكر مجلس السيادة
الحاكم إنه سيكثف مساعيه
إلنهاء نفوذ شبكات الموالين
للرئيس السابق عمر البشير.

شايع يخالف «اتفاق
الرياض» ويعود لعدن

ذكر مصدر مطلع أمس أن
اللواء شالل علي شايع عاد
إلى العاصمة اليمنية المؤقتة
عدن مساء أمس ،في خطوة
تبدو انتكاسة جديدة لـ "اتفاق
الرياض" المتعثر بين حكومة
الرئيس عبدربه منصور
هادي والمجلس االنتقالي
الجنوبي الذي ينتمي له
األول .وتشير عودة شايع إلى
تراجع اآلمال بشأن النجاح
في تنفيذ "اتفاق الرياض"،
حيث يعتقد أن بقاء شايع
خالل الفترة الماضية خارج
ً
عدن كان جزءا من الجهود
غير المعلنة إلنجاح االتفاق.
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فوز «تمهيدي» كبير لبايدن يضع ساندرز على مفترق طرق

ً
نائب أوباما يدعو منافسه اليساري ضمنا إلى االنسحاب وحملة ترامب تعتبرهما «وجهين لعملة واحدة»
عزز نائب الرئيس األميركي
السابق جو بايدن حظوظه
للفوز بترشيح الحزب
الديمقراطي لمنافسة دونالد
ترامب في نوفمبر المقبل،
بفوز جديد في االنتخابات
التمهيدية أمام منافسه
اليساري بيرني ساندرز ،الذي
يبدو انه يفتقد بشكل أساسي
دعم األميركيين األفارقة وكبار
السن.

ح ـ ـ ـقـ ـ ــق نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
األميركي السابق جو بايدن
ً
ً
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوزا ح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـ ــي والي ـ ـ ــة
م ـي ـش ـي ـغ ــان وثـ ـ ـ ــاث والي ـ ـ ــات
أخ ــرى مــن أص ــل ســت والي ــات
ش ـهــدت انـتـخــابــات تمهيدية
للحزب الديمقراطي الختيار
منافس للرئيس الجمهوري
دونالد ترامب في االنتخابات
الرئاسية في نوفمبر المقبل،
وذل ـ ــك ع ـلــى ح ـس ــاب مـنــافـســه
الـ ـيـ ـس ــاري ب ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز،
الذي باتت حملته على مفترق
طــرق ،وإن يكن لم يفقد األمل
ً
ح ـس ــاب ـي ــا ب ــالـ ـف ــوز ب ـتــرش ـيــح
الحزب.
وفاز نائب الرئيس السابق
فــي عهد بــاراك أوبــامــا بفارق
كبير في واليات ميسيسيبي
وم ـي ــزوري ومـيـشـيـغــان ،التي
تـعـتـبــر ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـبــرى في
ً
هذه الجولة مع  125مندوبا،
ً
كـ ــذلـ ــك حـ ـق ــق ب ـ ــاي ـ ــدن ت ـق ــدم ــا
ً
طفيفا على ساندرز في والية
أيداهو في حين لم تكن نتائج
داكـ ـ ــوتـ ـ ــا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة وواليـ ـ ــة
واشنطن تشير بعد إلى فائز
واضح.
وفيما بدا أنه دعوة مبطنة
لــانـسـحــاب مــن الـسـبــاق ،قــال
بــايــدن « 77عــامــا» الــذي يمثل
ال ـت ـيــار ال ـم ـع ـتــدل ف ــي ال ـحــزب
الــدي ـم ـقــراطــي« :أود أن أشـكــر
بـيــرنــي س ــان ــدرز ومـنــاصــريــه
على شغفهم وطاقتهم التي
ال تنضب».
وأض ــاف فــي خـطــاب هــادئ
أن ـ ـ ــه يـ ـتـ ـش ــاط ــر م ـ ــع سـ ــانـ ــدرز
ً
ً
ً
ً
«هدفا مشتركا» مؤكدا« :معا
سوف نهزم دونالد ترامب ()...
ً
وسنوحد هذه األمة» ،مشددا
على أنه يكافح من أجل «روح
هذه األمة».
وأش ــارت استطالعات رأي
للناخبين لــدى خروجهم من
اللجان أجراها معهد إديسون
ريـسـيــرش إلــى أن الفضل في
انتصارات بايدن الكبيرة في
والي ــات ميشيغان ومـيــزوري
ومـسـيـسـبــي وإي ــداه ــو يــرجــع
إل ـ ــى قـ ــاعـ ــدة أن ـ ـصـ ــار واس ـع ــة
تـشـمــل ال ـن ـســاء واألمـيــركـيـيــن
مــن أصــل إفريقي والناخبين
كبار السن وأعضاء النقابات.

ميشيغان
وجاء ت النتائج في واليتي
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ونـ ـ ـ ـ ــورث داكـ ــوتـ ــا
ً
مـتـقــار بــة ج ــدا لكنها ضيقت
الـ ـخـ ـن ــاق ع ـل ــى سـ ــانـ ــدرز «78
ً
عــامــا» ال ــذي ك ــان يــأمــل الـفــوز
بميشيغان لتبقى آ مــا لــه في
الــوصــول إلــى البيت األبيض
على قيد الحياة.
وسـ ـ ـت ـ ــزي ـ ــد الـ ـ ـه ـ ــزيـ ـ ـم ـ ــة ف ــي

م ـي ـش ـي ـغ ــان ال ـ ـتـ ــي فـ ـ ــاز فـيـهــا
ساندرز عندما خاض سباق
ا لـ ـ ـت ـ ــر ش ـ ــح ع ـ ـ ـ ــام  2016ض ــد
ه ـيــاري كـلـيـنـتــون الـضـغــوط
عليه لالنسحاب مــن السباق
ومساعدة الديمقراطيين على
ال ـت ـج ـه ـيــز لـحـمـلــة انـتـخــابـيــة
قوية ضد ترامب.
وأث ـب ــت ب ــاي ــدن ،الـ ــذي بــات
ً
ً
أخيرا األوفر حظا في السباق
بـعــد انـتـصــاراتــه خــال األيــام
الـ ـعـ ـش ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة وح ـص ــده
ت ــأيـ ـي ــد م ــرش ـح ـي ــن ســاب ـق ـيــن
معتدلين ،قــدرتــه عـلــى فــرض
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ب ـ ـش ـ ـكـ ــل واس ـ ـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب األم ـ ـيـ ــركـ ــي ول ـ ــدى
ال ـ ـنـ ــاخ ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــود الـ ــذيـ ــن
يشكلون شريحة أساسية في
القاعدة الديمقراطية .غير أنه
وس ــع تــأيـيــده إل ــى ميشيغان
الـ ـت ــي ي ــأم ــل ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون
ان ـ ـتـ ــزاع ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــالـ ــث مــن
نــوف ـم ـبــر ب ـع ــدم ــا ح ـق ــق فـيـهــا
ً
ً
تــرامــب انـتـصــارا مفاجئا في
.2016
وانضم جميع المرشحين
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن ال ـســاب ـق ـيــن
باستثناء التقدمية إليزابيث
وارن إ لـ ـ ــى بـ ـ ــا يـ ـ ــدن ،ف ـح ـصــل
عـلــى تــأيـيــد مــايـكــل بلومبرغ
وب ـي ــت بــوت ـيــدج ـيــدج وإي ـمــي
كـلــوبــوشــار وك ــام ــاال هــاريــس
وكوري بوكر وأندرو يانغ.
وهـ ـ ــو ي ـ ـ ــدرك أن ع ـ ـمـ ــره قــد
ً
ي ـش ـك ــل عـ ــائ ـ ـقـ ــا حـ ـت ــى ل ـ ــو أن
ً
خ ـ ـص ـ ـمـ ــه أك ـ ـ ـبـ ـ ــر س ـ ـ ـنـ ـ ــا مـ ـن ــه،
فـقــدم نفسه عـلــى أن ــه «جـســر»
نـحــو جـيــل جــديــد م ــن ال ـقــادة
الديمقراطيين.

أوكرانيا :مقتل جنديين
باشتباكات مع انفصاليين

الواسعة الشعبية ألكساندريا
أوكـ ـ ــازيـ ـ ــو ك ــورتـ ـي ــز ال ــداع ـم ــة
لساندرز «إنها أمسية صعبة.
ال ي ـم ـك ــن ت ـغ ـل ـي ــف ذلـ ـ ــك ب ــأي
عبارات منمقة».
ً
ولــم يـصــدر ســانــدرز بيانا
بـعــد ال ـهــزائــم ال ـتــي ُم ـنــي بها
مـثـلـمــا ك ــان يـفـعــل ف ــي لـيــالــي
االنتخابات التمهيدية وعاد
إل ــى والي ــة فـيــرمــونــت مسقط
رأسه.
ودع ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ــاس ــم
الـسـنــاتــور الـيـســاري مؤيديه
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاظـ ـ ــرة
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ال ـم ـق ـب ـلــة ال ـتــي
س ـت ـق ـت ـص ــر ألول م ـ ـ ــرة ع ـلــى
ال ـم ــرش ـح ـي ــن ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ـيــن،
وق ــال ــت ب ــري ــان ــا ج ـ ــوي غ ــراي
م ـت ـه ـك ـمــة «األحـ ـ ـ ــد سـتـسـتـمــع

ً
أميركا أخيرا إلى بايدن يدافع
عن أفكاره أو باألحرى عن عدم
أفكاره».

سباق المندوبين
وجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــدن بـ ـفـ ـض ــل
سلسلة انتصاراته حتى اآلن
ً
ً
ع ـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن الـمـنــدوبـيــن
الــذيــن سـيـعـيـنــون فــي يوليو
مــرشــح ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
ً
ً
للبيت األبيض ،محققا تقدما
ي ــزداد صعوبة على ســانــدرز
تخطيه.
وبـ ــات ب ـح ــوزة ب ــاي ــدن 823
ً
ً
مندوبا وساندرز  663مندوبا
ً
ً
أي بفارق  160نائبا .حسابيا
يـسـتـطـيــع س ــان ــدرز تـعــويــض
هذا الفارق بسهولة عبر الفوز

تعديالت بوتين الدستورية إلى االستفتاء
أع ـط ــى مـجـلــس ال ــدوم ــا ال ــروس ــي ،وه ــو الـمـجـلــس األدن ــى
بالبرلمان ،أمس ،موافقته النهائية على تعديالت دستورية
تسمح للرئيس فالديمير بوتين بالترشح للرئاسة مجددا
في عام  ،2024مما يمهد الطريق الستمراره في الحكم حتى
عام .2036
وح ـض ــر بــوت ـيــن ( 67ع ــام ــا) ال ـ ــذي ي ـه ـي ـمــن ع ـلــى ال ـســاحــة
الـسـيــاسـيــة فــي روس ـيــا مـنــذ عـقــديــن إم ــا كــرئـيــس ل ـل ــوزراء أو
كرئيس للبالد ،جلسة مجلس الدوما ،أمس األول ،ليقول إن
ّ
القيود على فترات الوالية تقل أهميتها في أوقات األزمات.
وبموجب الدستور الحالي ،يتعين على بوتين ،الضابط
السابق بجهاز المخابرات (كيه .جي .بي) ،التخلي عن السلطة
في عام  2024عندما تنتهي فترة رئاسته الرابعة .لكن التعديل
الدستوري الذي أيده سيبدأ احتساب فترات واليته من الصفر.
وصـ ـ ـ ّـوت م ـج ـلــس الـ ــدومـ ــا ال ـ ــذي ي ـض ــم  450م ـق ـع ــدا أم ــس
لمصلحة هذا التعديل ،إلى جانب تعديالت أخرى في ثالث
وآخــر ق ــراء ة بتأييد  383صــوتــا .ولــم يـصـ ّـوت أي نــائــب ضد
ّ
وتغيب 24
التعديالت ،لكن  43نائبا امتنعوا عن التصويت.
نائبا عن الجلسة.
وفي وقت ال حــق ،أقر مجلس االتحاد الروسي التعديالت
الدستورية التي سبق للنواب أن اعتمدوها.
ً
ّ
وأيد  160عضوا في المجلس التعديالت في حين عارضها
عضو وامتنع ثالثة عن التصويت .ويبقى أن يقر ثلثا المناطق
الروسية هذه التعديالت قبل طرحها في «اقتراع شعبي».
وإذا أيدت المحكمة الدستورية التعديل ،بحسب توقعات
منتقدي بوتين ،وأي ــده الناخبون فــي اقـتــراع عــام فــي أبريل
سـيـكــون أم ــام بــوتـيــن خ ـيــار خ ــوض انـتـخــابــات الــرئــاســة في
 .2024وإذا أتاحت له حالته الصحية وحظوظه االنتخابية
الـقـيــام بــذلــك ،فـقــد يبقى بــوتـيــن فــي الـحـكــم حـتــى ع ــام 2036
وحينها يكون قد بلغ من العمر  83عاما وأمضى  36عاما
في حكم روسيا.
وقال السياسي المعارض الذي ينتقد «الكرملين» ،أليكسي
نافالني ،إنه يعتقد أن بوتين سيحاول اآلن أن يصبح رئيسا
مدى الحياة .ولم يصرح بوتين بخططه للمستقبل بعد ،2024
لكنه يقول إنه ال يؤيد ممارسة تعود للعهد السوفياتي ،وهي
بقاء الزعماء في السلطة مدى الحياة.
وكشف بوتين فــي يناير عــن تغيير كبير فــي السياسات
الروسية وإصــاح دسـتــوري ،وصفه «الكرملين» بأنه إعــادة
توزيع للسلطة من الرئاسة للبرلمان .لكن منتقديه يقولون
إ نــه مـجــرد غـطــاء لتمهيد الطريق أ مــام النخبة الحاكمة في
البالد إلبقاء بوتين في السلطة بعد عام .2024
وقال نشطاء معارضون إنهم يعتزمون تنظيم احتجاجات
فــي وق ــت قــريــب رب ـمــا ي ـكــون ي ــوم الـجـمـعــة ضــد ب ـقــاء بوتين
ّ
فــي السلطة .لكن خططهم تــوا جــه تعقيدات ،بسبب أ مــر من
الحكومة يمنع احتشاد أكثر من خمسة آالف شخص حتى
العاشر من أبريل ،خوفا من مخاطر تفشي فيروس كورونا
المستجد.
(موسكو  -أ ف ب ،رويترز)

ً
سيارة مريبة تثير إنذارا
ً
أمنيا وسط لندن

أكدت الشرطة البريطانية ،أن
واقعة شهدها مفترق طرق
رئيسي بوسط لندن ،أمس،
انتهت بعد أن ّ
تحرت أمر
ً
سيارة مريبة مما أثار إنذارا
ً
أمنيا.
كانت حركة المرور قد توقفت
في منطقة إليفانت آند كاسل
إلى أن تتحرى الشرطة
محتويات السيارة.
وقالت سلطة النقل في لندن
على «تويتر» ،إنها أوقفت
خدمات قطارات األنفاق بين
محطتي إليفانت آند كاسل
والمبيث نورث على خط
بيكرلو بسبب إنذار أمني.

بيرني صامت
ً
وي ـب ـقــى الـ ـس ــؤال م ـطــروحــا
حول الموقف الــذي سيتبناه
سـ ــانـ ــدرز ،وقـ ــد اش ـت ــد ضـغــط
قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
ً
فــورا من أجل أن ينسحب من
الـسـبــاق تـحــت شـعــار توحيد
الـ ـص ــف بـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ــرئ ـي ــس
الجمهوري الــذي يملك حملة
جيدة التمويل ومتراصة.
وت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة
ا ل ـ ــد يـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرا طـ ـ ـي ـ ــة أن ت ـ ـ ــؤدي
طروحات ساندز اليسارية إلى
إ بـعــاد الناخبين الوسطيين.
وقرر السناتور الذي عاد إلى
معقله فيرمونت ،أال يدلي بأي
ً
موقف مساء أمس األول ،الزما
ً
صـمـتــا يكشف عــن المعضلة
الـ ـت ــي ي ــواجـ ـهـ ـه ــا ال ـس ـن ــات ــور
الــداعــي إلــى «ث ــورة سياسية»
والــذي أثــار حماسة جماهير
غفيرة والسيما مــن الشبان،
أيــدت وع ــوده بتوفير ضمان
صحي شامل ودراسة مجانية.
وأقرت النائبة الديمقراطية

سلة أخبار

ً
بــواليــة كـبـيــرة لـكــن سـيــاسـيــا
يبدو األمــر أصعب مع اتجاه
ال ـس ـب ــاق إلـ ــى واليـ ـ ــات كـبـيــرة
مــن بينها فـلــوريــدا وأوهــايــو
وج ــورج ـي ــا ح ـيــث ُي ـن ـظــر إلــى
ً
بــايــدن على أنــه األوف ــر حظا.
ويـ ـ ـج ـ ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـم ـ ــرش ـ ــح أن
يـحـصــل ع ـلــى أص ـ ــوات 1991
ً
مندوبا في المؤتمر الوطني
للحزب الديمقراطي المقرر في
يوليو المقبل ليفوز بترشيح
الحزب.

ترامب و«كورونا»
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــة األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
أك ـ ــد ف ــري ــق ح ـم ـلــة ت ــرام ــب أن
ال ـمــرش ـح ـيــن الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
هما «وج ـهــان لعملة واح ــدة»

ً
وأ نـهـمــا سيتبنيان مشروعا
ً
«اشتراكيا».
واض ـط ــر ب ــاي ــدن وس ــان ــدرز
إل ـ ـ ـ ـ ــى إلـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـهـ ــرجـ ــان ـ ـيـ ــن
انتخابيين كانا سيعقدانهما
مساء الثالثاء في أوهايو من
بــاب الحيطة فــي ظــل انتشار
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجـ ّـد
الذي ألقى بثقله على الحملة
للمرة األولى.
غير أن ماليين األميركيين
أدلـ ـ ـ ــوا ب ــأص ــواتـ ـه ــم ال ـث ــاث ــاء
بدون عقبات .وقال بايدن إنه
سيلقي كلمة اليوم بخصوص
تعامل الواليات المتحدة مع
ت ـف ـشــي فـ ـي ــروس ك ــورون ــا من
والية ديالوير مسقط رأسه.
(واشنطن  -وكاالت)

«طالبان» ترفض «اإلفراج
المشروط» عن سجنائها
خالفات غني وعبدالله تعرقل مفاوضات أسلو

ً
روسية تحمل الفتة كتب عليها ال رفضا لـ «تصفير العداد» لبوتين تحت تمثال فالديمير
(أ ف ب)
			
األكبر قرب الكرملين في موسكو أمس األول

رفضت «طالبان» أمر اإلفراج المشروط الذي أصدرته حكومة
سجناء الحركة المتمردة ،أمس،
الرئيس األفغاني أشرف غني عن
ّ
وقالت إنه يخالف اتفاق السالم الذي وقعته مع الواليات المتحدة
في العاصمة القطرية الدوحة خالل فبراير الماضي.
وقال المتحدث باسم الحركة في الدوحة ،سهيل شاهين ،أمس:
«وضح اتفاق السالم على النحو المناسب أنه سيجري اإلفراج عن
ً
أول خمسة آالف سجين ،وبعد ذلك سيبدأ الحوار األفغاني» ،مضيفا
ّ
«لم نوافق قط على أي إفــراج مشروط عن ّالسجناء .إذا زعم أحد
ذلك ،فإنه سيكون ضد اتفاق السالم الذي وقعناه في  29فبراير».
وف ــي وق ــت ســابــق ،أ ّعـلــن المتحدث بــاســم الــرئــاســة األفغانية
صديق صديقي« :لقد وقع الرئيس غني المرسوم الذي من شأنه
تسهيل إطالق سراح سجناء طالبان لبدء المفاوضات بين الحركة
ً
والحكومة األفغانية» بهدف إنهاء الحرب الدائرة منذ  18عاما.
وأضاف« :وفقا للمرسوم سيتم إطالق سراح  1500عنصر من
طالبان اعتبارا من  14الجاري».
وأظهرت نسخة من المرسوم اطلعت عليها «رويترز» أنه يتعين
على كل سجناء «طالبان» المفرج عنهم تقديم «إقرار مكتوب بعدم
العودة إلى ساحة القتال».
ويـشــرح المرسوم تفاصيل بشأن كيفية اإلف ــراج عــن سجناء
«طالبان» ،وذلك بأسلوب ممنهج لدعم محادثات السالم.
وينص اتفاق الدوحة على تبادل للسجناء تفرج بموجبه كابول
عن  5000من عناصر «طالبان» ،مقابل أن تطلق الحركة سراح 1000
من عناصر القوات الحكومية.
وتـصــر «طــال ـبــان» عـلــى أن الـخـطــوة يـجــب أن تـتــم قـبــل إطــاق
ّ
المفاوضات األفغانية التي يتوقع أن تستضيفها أسلو ،لكن غني
ً
أعلن معارضته لذلك ،قبل أن يتراجع جزئيا على وقع الخالفات
السياسية مع رئيس السلطة التنفيذية عبدالله عبدالله.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،وصـ ــف ال ـم ـب ـعــوث األم ـي ــرك ــي ل ـل ـســام في
أفـغــانـسـتــان ،زل ـمــاي خليل زاد ،وت ـيــرة الـعـنــف الـحــالـيــة مــن قبل
«طالبان» بأنها «كبيرة للغاية» ،في حين أعرب عن أمله بأن تلتزم
بتقليص العنف.
الحركة
ّ
وبعد أن وقع الرئيس األفغاني ،قرار إطالق الدفعة األولى من
ً
«طالبان» ،قال زاد إن «غني أصدر مرسوما بإطالق سراح  5آالف
سجين لـ «طــالـبــان» ،بــدءا من السبت ،من قائمة قدمتها .وافقت
الحركة بالفعل على إطالق سراح ألف سجين للحكومة األفغانية».
وتابع« :أحث الجانبين على الجلوس على الفور إلجراء مفاوضات
حــول تلك القضية فــي العاصمة القطرية ،لصياغة التفاصيل.
وعندما يتم تنفيذ ذل ــك ،ستكون تلك خـطــوة كبيرة فــي عملية
السالم».
من جانب آخر ،أشارت واشنطن إلى أن النزاع القائم بين غني
ومنافسه السياسي عبدالله بشأن نتائج االنتخابات الرئاسية
تسبب في تأجيل تشكيل فريق التفاوض مع «طالبان».
(كابول  -أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

قتل جنديان أوكرانيان
وأصيب  9آخرون في
اشتباكات اندلعت بين القوات
الحكومية وانفصاليين موالين
لروسيا شرقي البالد ،في
ثاني «تصعيد» من نوعه خالل
األسابيع األخيرة.
وقال الجيش األوكراني
ّ
في بيان ،إن االنفصاليين
استهدفوا شاحنة عسكرية
ّ
مضادة للدبابات
بصواريخ
لدى مرورها قرب قرية بيسكي
القريبة من دونيتسك ،أحد
معاقل المتمردين .وأوضح
ّ
المتحدث باسم الجيش
ّ
أولكساندر موتوزيانيك إن
الهجوم أسفر عن مقتل جندي
على الفور وإصابة تسعة
آخرين ما لبث أن توفي أحدهم
ً
متأثرا بجروحه.

كاراكاس :اشتباكات
بين المعارضة والشرطة

اندلعت أعمال عنف في
العاصمة الفنزويلية
كاراكاس ،حيث اشتبكت
تظاهرة يقودها زعيم
المعارضة الذي أعلن نفسه
ً
رئيسا لفنزويال خوان غوايدو
مع قوات األمن وأنصار
الحكومة الذين حاولوا منعهم
من الوصول إلى الجمعية
الوطنية .ومنعت الشرطة
المتظاهرين من الوصول
إلى مبنى الجمعية الوطنية،
بالقوة في بعض األحيان ،كما
أطلقت عليهم الغاز المسيل
للدموع .وكان غوايدو ،أعلن
ً
نفسه العام الماضي رئيسا
للبالد ،واعترفت به أكثر من
ً
ً
 50دولة رئيسا شرعيا ،لكن
الرئيس االشتراكي نيكوالس
ً
مادورو ال يزال رئيسا وهو
الذي يمتلك السلطة الفعلية
في البالد.

هونغ كونغ :اعتقال
 6تآمروا

لتفجير منشآت حكومية
ذكرت صحيفة «ساوث تشاينا
مورنينغ بوست» الصينية
أمس ،أنه تم اعتقال  6من
مواطني هونغ كونغ ،لهم صلة
بثالث مؤامرات لتفجير قنابل
في منشآت حكومية في وقت
سابق من هذا العام وكانوا
يعتزمون شن هجوم رابع ضد
رجال شرطة ،خالل احتجاج
قبل ثالثة أيام.
وكان المدعى عليهم الذين
وجهت اتهامات لهم في محكمة
شا تين ،أمس ،هاجموا رجال
شرطة بعبوات ناسفة ،خالل
احتجاج يوم األحد الماضي
في منطقة تسيونغ كوان أو.
وكان المحتجون احتشدوا في
المنطقة ليل األحد الماضي
لإلعراب عن تقديرهم ألليكس
تشو تسز لوك ،الذي توفي
بعد سقوطه من مبنى خالل
احتجاج في نوفمبر الماضي.
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رياضة
ةديرجلا  :قرار عودة الالعب األجنبي
لـ
العنزي
ّ
لفرق كرة السلة ال رجعة فيه

الحميدي ينضم إلى قائمة
مصابي القادسية

•

•

عدد المحترفين داخل الملعب قيد البحث ولم ُيحسم بعد
جابر الشريفي

كشف العنزي أن اتحاد
السلة لم يحسم بعد قرار
مشاركة العب أو اثنين في
وذكر أن االتحاد
الملعبّ ،
ينتظر تسلم الصالة من
أجل االنتهاء من مشكلة
الصاالت.

أكد رئيس اتحاد كرة السلة ،رشيد
العنزي ،أن تنفيذ قــرار عــودة الالعب
األجنبي ا لــى المالعب الكويتية بعد
ً
ً
انقطاع  5سنوات بات أمرا ملحا لرفع
ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ـنــي الـ ـع ــام ل ـل ـع ـبــة ،وأن
مـجـلــس إدارة اال ت ـح ــاد متمسك بهذا
الشأن وال رجعة فيه.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـعـ ــدد ال ــاع ـب ـي ــن
األجانب الذين سيشاركون مع الفريق
داخل الملعب قال العنزي ،في تصريح
خ ــاص لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ،إن ه ــذا األم ــر لم
ُ
يحسم بعد ،موضحا أن لدى االتحاد
رأيين؛ األول هو أن إشراك العبين في
الملعب قد يؤثر على الالعب المواطن
مستقبال ،والثاني أن السماح لألندية
بالتعاقد مع العبين أجنبيين أحدهما
في الملعب واألخر على دكة االحتياطي
ً
قد يثقل كاهل االندية ماليا ،وبالتالي
ف ــإن بـعــض أع ـضــاء االت ـح ــاد ي ــرون أن
إشراكهما معا في الملعب يكون أكثر
جدوى وتكون الفائدة منه أكثر ،لذلك
ي ـ ــرى ال ـب ـع ــض ض ـ ـ ــرورة االس ـت ـئ ـنــاس
برأي المدير الفني لمنتخبنا الوطني،
الـتــونـســي ع ــادل الـتــاتـلــي ،لـمــا لــه من
معرفه وخـبــرة فــي ذلــك ليرجح الكفة
األفضل.
وق ــال الـعـنــزي إن االت ـحــاد بانتظار
تـعــديــات وزارة الـتــربـيــة عـلــى ال ـقــرار
رقم  1الذي يحدد مواعيد االختبارات
ال ـمــدرس ـيــة ،حـتــى يـتـسـنــى ل ــه تعديل
ج ـ ـ ـ ــداول الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات هـ ـ ــذا ال ـم ــوس ــم
ّ
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـمــراحــل ال ـس ـنـ ّـيــة وال ـس ــن
العام ،بعد قرار إيقاف النشاط بسبب
تداعيات فيروس "كورونا".

عمل كبير
وأضاف العنزي أن لجنة المنتخبات
فــي االتـحــاد عملت بشكل كبير خالل
ً
الـفـتــرة السابقة ب ــدء ا مــن التعاقد مع

الـمــدربـيــن الـمـمـيــزيــن ،وه ــم التونسي
عـ ـ ـ ــادل الـ ـت ــاتـ ـل ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب األول،
والبحريني سلمان رمضان لمنتخب
الناشئين ،وهما من أفضل المدربين
ً
ف ــي الـمـنـطـقــة ،مـتــوج ـهــا بــالـشـكــر الــى
الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها
د .حـ ـم ــود ف ـل ـي ـط ــح ود .صـ ـق ــر ا ل ـم ــا
ود .علي مروي ،على دعمهم الالمحدود
لــات ـحــاد خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة من
خ ـ ــال رف ـ ــع ال ـم ـي ــزان ـي ــة ل ـل ـت ـعــاقــد مــع
الطواقم الفنية لالتحاد.
وأب ـ ـ ــدى ال ـع ـن ــزي رضـ ـ ــاه الـ ـت ــام عــن
نـتـيـجــة ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ــوط ـن ـي ــة ،بعد
ع ــدم اب ـت ـع ــاده ع ــن م ـن ـصــات الـتـتــويــج
ً
في البطوالت التي شارك بها بدءا من
حصول منتخب الناشئين على المركز
ال ـث ــال ــث ف ــي ال ـب ـطــولــة الـخـلـيـجـيــة في
ً
أغسطس الماضي ،وختاما بحصول
منتخبنا ا لــو طـنــي األول على المركز
ا لـثــا نــي فــي البطولة الخليجية خالل
ديسمبر الماضي ،مشيرا الــى أنــه في
ً
ظ ــل اإلي ـق ــاف ال ـم ـفــروض ســاب ـقــا على
االت ـح ــاد وط ــول مــدتــه ،إال أن حصول
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة عـ ـل ــى ه ــذه
الـمــراكــز يعتبر أم ــرا مرضيا ونتيجة
مشجعة لالتحاد لدعم هذه المنتخبات
مستقبال لتحقيق األلقاب.

اهتمام بالحكام
وق ــال الـعـنــزي إن االت ـحــاد لــم ينس
الـحـكــام مــن دائ ــرة اهـتـمــامــاتــه ،بعدما
عمل معسكر تدريب خارجيا لهم في
ال ـصـيــف ال ـم ــاضــي ،ك ـمــا دع ــم الـحـكــام
الشباب بشدة من خالل اسناد بعض
المباريات الحساسة لهم ،ونجحوا في
ذلك ،كما حصل الحكم خالد لماس على
ال ـشــارة الــدولـيــة لـيـكــون ل ــدى االتـحــاد
حكمان دوليان الى جانب الحكم محمد
العميري.

وحصل العديد من الحكام الشباب
على الشارة الدولية كحكام طاولة مثل
خليف الرشيدي ومسفر الرشيدي.
وأردف " :سـ ـنـ ـظ ــل نـ ــد عـ ــم ا ل ـح ـك ــام
ال ـش ـبــاب لـتـجــديــد ال ــدم ــاء ،ول ــن نغفل
عــن دور الـحـكــام ال ـخ ـبــرة ،وسـنـحــاول
توفير معسكر آخر للحكام في الصيف
ً
المقبل ،استعدادا للموسم المقبل".
وأضـ ــاف أن االت ـح ــاد ق ــام ،م ــن بــاب
الحيادية ،بجلب حكام أجانب للمربع
ال ــذه ـب ــي لـ ـل ــدوري وس ـي ـج ـلــب حـكــامــا
ً
أجـ ــانـ ــب اي ـ ـضـ ــا فـ ــي ن ـه ــائ ـي ــات ال ـ ــدرع
والكأس من خيرة حكام المنطقة.

انتظار الصالة الجديدة
وقـ ــال ال ـع ـنــزي إن االتـ ـح ــاد ينتظر
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مـ ــن م ـج ـم ــع الـ ـشـ ـي ــخ سـعــد
الـعـبــدالـلــه بــالـكــامــل حـتــى يـتـسـنــى له
االنتقال الى المبنى الجديد واستخدام
ً
الصاالت ،مشيرا الى أن توافر الصاالت
ّ
س ـي ـن ـهــي م ـش ـك ـلــة اس ـت ـئ ـج ــار ال ـس ــل ــة
صالتين من وزارة التربية ،وهــو أمر
ً
مكلف ماليا.
ّ
وأضاف أنه فور االنتهاء من تسلم
الـمـجـمــع سـتـقــام مـنــافـســات الـمــراحــل
ّ
السنية على الصالة  Aفيما سننسق
م ــع ات ـح ــاد ك ــرة ال ـط ــائ ــرة ح ــول إقــامــة
المباريات على الصالة .B
ولفت إلى أن االتحاد عمل مهرجانا
لـلـ "ميني باسكت" وسيعمل مهرجانات
المقبلة بعد نجاح
أخ ــرى فــي الـفـتــرة ّ
المهرجان األول ،وتلقي لجنة الـ "ميني
باسكت" اإلشادة من االندية المشاركة،
مــوضـحــا أن الـفـتــرة المقبلة ستحدد
تــوق ـيــت ب ـط ــوالت  3x3الـمـعـتـمــدة من
االتحاد الدولي ،إذ إن االتحاد يرصد
لبطوالت  3x3نقاطا في كأس التفوق
العام للعبة.

جابر الشريفي

تعرض العب نادي القادسية والمنتخب الوطني لكرة السلة
عبدالعزيز الحميدي لكسر في االصبع خالل التدريبات ،مما
يستلزم خضوعه للعالج فترة ال تقل عن شهر.
وإذا استأنف النشاط الــريــاضــي مطلع
أبــريــل المقبل فسينضم الـحـمـيــدي الــى
قافلة مصابي الفريق الستة ،وهم صالح
اليوسف وفهاد السبيعي وأحمد درويش
وم ـشــاري بــودهــوم وعـبــدالـلــه سالمين
وناصر الظفيري ،مما يعني غيابه
عــن ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي لبطولة
كأس االتحاد.
وبات األصفر في وضع حرج
جدا إذا استأنف النشاط ،بسبب
عدم وجود عدد كاف من الالعبين
للمشاركة في البطولة يمكنه من
المنافسة على اللقب.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،قـ ــرر
ا ل ـج ـهــاز ا لـفـنــي واإلداري للفريق
إيقاف تدريبات الفريق األول حتى
إش ـعــار آخ ــر ،تـمــاشـيــا مــع ق ــرارات
اللجنة األولمبية الكويتية.

«الطائرة» يرشح رمضان للفنية
والحربي للحكام
•

محمد عبدالعزيز

أنـهــى اتـحــاد الـكــرة الـطــائــرة ملف الترشيحات النتخابات
الدورة المقبلة لالتحاد اآلسيوي للعبة في دورته المقبلة المقرر
إجراء انتخاباتها خالل يومي  16-17يونيو المقبل ،أمس األول،
بترشيح رئيس لجنة المسابقات باالتحاد د .مشعل رمضان
للجنة الفنية ،والـحـكــم الــدولــي ع ــادل الـحــربــي للجنة الحكام
باالتحاد اآلسيوي.
واعـتـمــد االت ـحــاد ترشيحاته الـســابـقــة لــاتـحــاد اآلس ـيــوي،
التي أسفرت عن ترشيح عبدالعزيز البالول لعضوية مجلس
إدارة االتحاد اآلسيوي للعبة ،و 3مرشحين لعضوية اللجان
العامة في االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة ،وهم أمين الصندوق
المساعد لالتحاد الكويتي طــال الـعــدوانــي للجنة التدقيق،
وعضو مجلس إدارة االتحاد نايف الخميلي لعضوية لجنة
التسويق وبدر الكوس لعضوية لجنة التدريب.

ً
معلول مدربا للمنتخب السوري لكرة القدم العين والظفرة إلى نهائي كأس اإلمارات
ّ
عين االتحاد السوري لكرة القدم التونسي
ً
ً
نبيل معلول مــد يــرا فنيا للمنتخب األول،
بحسب ما أعلن الـمــدرب السابق لمنتخب
بالده ليل الثالثاء -األربعاء.
وأورد معلول عبر حسابه على "تويتر"،
ً
"سعيد بتعييني مدربا للمنتخب الوطني
السوري ،ولثقة االتحاد السوري لكرة القدم
في شخصي ،وسيكون هدفنا األول التأهل
لمونديال قطر ."2022
وكـ ــان مـعـلــول ( 57ع ــام ــا) ق ــد وص ــل إلــى
دمشق األحد ،لالجتماع باالتحاد ،تمهيدا
ل ـتــوق ـيــع اتـ ـف ــاق ي ـخ ـلــف ب ـمــوج ـبــه ال ـم ــدرب
ال ـســابــق فـجــر إبــراه ـيــم ال ــذي انـتـهــى عقده
نهاية الـعــام الـمــاضــي ،بعدما قــاد منتخب
ســوريــة إلــى ص ــدارة المجموعة اآلسـيــويــة

األولــى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم
 ،2022وكأس آسيا .2023
وي ـت ـصــدر الـمـنـتـخــب الـ ـس ــوري ،ال ــذي لم
يسبق لــه الـتــأهــل لـنـهــائـيــات ك ــأس الـعــالــم،
مـجـمــوعـتــه ب ـعــد خ ـمــس جـ ــوالت بــالـعــامــة
الـكــامـلــة بــرصـيــد  15نـقـطــة ،مـقــابــل  7نقاط
للصين والفلبين ،و 3لجزر المالديف ،وال
شيء لغوام.
وأعلن االتحاد الدولي للعبة (فيفا) إرجاء
المباريات المقبلة من التصفيات التي كانت
مقررة في مارس ويونيو إلى موعد يحدد
الح ـقــا ،عـلــى خلفية الـمـخــاوف مــن انتشار
ف ـي ــروس "كـ ــورونـ ــا" .وت ــول ــى مـعـلــول بــدايــة
تدريب تونس عام  ،2013وفشل في قيادة
المنتخب لنهائيات كأس العالم  ،2014قبل

تأجيل مباريات اليوم بالدوري
المصري بسبب سوء األحوال الجوية
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

أعلن االتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات اليوم
في الدوري المصري الممتاز بسبب سوء األحوال الجوية.
و كــان من المقرر أن تقام اليوم  4مباريات ،هي :نادي
مصر ضد اإلنتاج الحربي ،حرس الحدود ضد المصري،
م ـصــر ال ـم ـقــاصــة ض ــد أسـ ـ ــوان ،االتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـنــدري ضــد
الزمالك.
و نـشــر اال تـحــاد المصري بيانا جــاء فـيــه" :تماشيا مع
ق ــرار رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء بــاعـتـبــار الـخـمـيــس (ال ـيــوم)
إ ج ــازة بسبب ســوء حــا لــة الطقس المتوقعة ،و بـنــاء على
بيان هيئة األرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية،
استقر االتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات
مسابقة ا لــدوري الممتاز ،التي كان مقررا إقامتها اليوم
ضمن الجولة  18للمسابقة".
ومن المنتظر أن يتم إعالن المواعيد الجديدة في األيام
القليلة المقبلة.
وكان االتحاد المصري لكرة القدم( ،الجبالية) برئاسة
عـ ـم ــرو ال ـج ـن ــاي ـن ــي ،ق ــد قـ ــرر إق ــام ــة الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـمـقـبـلــة
بــدون حضور جماهيري حتى إ شـعــار آ خــر ،على رأسها
مباراتا األهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال
إفــري ـق ـيــا أمـ ــام ال ـ ــوداد وال ــرج ــاء
الـ ـمـ ـغ ــربـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي ش ـهــر
مايو المقبل ،بسبب
اتخاذ كل التدابير
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة
خ ـط ــر ان ـت ـشــار
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروس
"ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا"،
ا لــذي يعانيه
العالم أجمع،
واسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــة
لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات
الـ ـخ ــاص ــة ب ـهــذا
الشأن.

أن ينتقل إل ــى الـجـيــش الـقـطــري ومـنــه الــى
المنتخب الكويتي ،ويعود لتدريب المنتخب
ً
التونسي في أبريل  2017خلفا للبولندي-
الفرنسي المقال هنري كاسبرجاك.
وأش ــرف مـعـلــول عـلــى نـســور قــرطــاج في
ن ـهــائ ـيــات م ــون ــدي ــال روس ـي ــا  ،2018حيث
خــرج المنتخب مــن ال ــدور األول بخسارته
فــي المجموعة السابعة أ م ــام انكلترا 1-2
وبـلـجـيـكــا  ،2-5وفـ ــوز ع ـلــى بـنـمــا  2-1هو
الثاني لبالده في مشاركاتها الخمس في
المونديال ،واألول منذ .1978
وبعد ذلك ،انتقل معلول إلى تدريب نادي
الدحيل القطري ،في مهمة استمرت نحو 6
أشهر فقط ،وانتهت في مطلع يناير .2019
(أ ف ب)

تأهل العين والظفرة لنهائي
مـســابـقــة ك ــأس اإلم ـ ـ ــارات لـكــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ،بـ ـع ــد فـ ـ ــوز األول عـلــى
الشارقة  ،2-3والثاني على بني
ي ـ ــاس -1ص ـ ـفـ ــرأ ب ـع ــد ال ـت ـمــديــد
(ال ــوق ــت األص ـل ــي ص ـفــر-ص ـفــر)
أمـ ــس األول ف ــي ال ـ ـ ــدور نـصــف
النهائي.
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ـ ــى ،بـلــغ
العين النهائي للمرة الخامسة
عـشــرة (رق ــم قـيــاســي) بتخطيه
الشارقة بثالثة اهداف سجلها
المجري باالش دشودشاك (،)2
وال ـكــازاخ ـس ـتــانــي اسـ ــام خــان
( ،)31والبرازيلي كايو كانيدو
( )37مقابل هدفين للبرازيليين

مباراة العين والشارقة
م ـ ــارك ـ ــوس ف ـي ـن ـي ـس ــوس (،)12
وكايو لوكاس (.)42
ويتطلع العين فــي النهائي

الذي سيتحدد موعده الحقا الى
نيل اللقب الثامن في تاريخه،
ليصبح على بعد لقب من شباب

األهلي صاحب الرقم القياسي
( 9مرات).
وفــي المباراة الثانية ،تأهل
الـظـفــرة ب ـفــوزه عـلــى بـنــي يــاس
بهدف البرازيلي دييغو جارديل
من ركلة جــزاء في الدقيقة 103
من الشوط اإلضافي األول.
وهـ ـ ــذه الـ ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة عـلــى
التوالي التي يبلغ فيها الظفرة
المباراة النهائية ،بعد الموسم
الماضي ،حين خسر فرصة نيل
اللقب االول في تاريخه بسقوطه
أمام شباب األهلي .2-1
(أ ف ب)

توفيق :أقترح تعديل قرار اتحاد اليد بتقسيم األندية لدرجتين

«سيكون هناك ضغط كبير على الالعبين الستكمال مباريات الموسم»
•

محمد عبدالعزيز

أعرب مدرب فريق الساحل لكرة اليد
المصري حسام توفيق عن مخاوفه من
اآلثار السلبية التي ستترتب على إيقاف
ال ــدوري الـعــام للعبة ،بسبب اإلج ــراء ات
االحترازية التي تتخذها الدولة ممثلة
بـهـيـئــة ال ــري ــاض ــة وال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
الكويتية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال توفيق في تصريح لـ "الجريدة":
"و ض ــع طبيعي أن يـتــم تعليق ا لـنـشــاط
الرياضي في مثل هذه الظروف ،لكن البد
أن نـضــع ف ــي الـحـسـبــان اآلثـ ــار السلبية
التي ستترتب على ذلك بالنسبة لالتحاد
واألندية الرياضية ،وكذلك الضغط الكبير
ال ــذي سيكون على عــاتــق الالعبين عند
عودتهم الستكمال المباريات المتبقية من
الدوري ،ألن الفترة المتبقية من الموسم
ق ـص ـيــرة بــالـنـسـبــة إل ــى ع ــدد ال ـم ـبــاريــات
المؤجلة والمتبقية من البطولة".

ضغط كبير
وأض ـ ـ ــاف أن "الـ ـمـ ـش ــارك ــات ال ــدول ـي ــة
ضغطت الموسم المحلي ،ففي البداية
كانت هناك فترة إعــداد طويلة ،ولعبنا
 4أس ــاب ـي ــع ،ث ــم ت ــوق ــف ال ـ ـ ــدوري بسبب
ال ـم ـش ــارك ــات ال ـخ ــارج ـي ــة مـ ــدة شـهــريــن
ً
تقريبا ،وبعدها استؤنفت البطولة مرة
أخــرى ،لكن بضغط في عــدد المباريات
لدرجة أن الساحل مثال لعب  7مباريات
ً
في  19يوما ،وسيتكرر هذا األمر مجددا
في حالة استئناف الــدوري ،وستحتاج
اغلب الفرق واألندية ،خاصة التي التزمت

بقرار تعليق النشاط الرياضي ،إلى فترة
إعداد جديدة ال تقل عن  10أو  15يوما".

مبدأ تكافؤ الفرص
واس ـت ـطــرد ق ــائ ــا" :أق ـت ــرح تـعــديــل أو
تأجيل ق ــرارات اتحاد اليد فيما يخص
تقسيم األن ــدي ــة لــدرجـتـيــن فــي الـمــوســم
ال ـم ـق ـب ــل بـ ـ ـ ــدون صـ ـعـ ــود وه ـ ـبـ ــوط ه ــذا
ال ـمــوســم ،م ــع تـفـعـيــل قـ ــرار الـتـعــاقــد مع
ً
محترفين أجانب حرصا على إرساء مبدأ
تكافؤ الفرص بين الجميع ،ألن تطبيق
ً
القرارات بالشكل الكامل سينعكس سلبا
على فرق الدرجة األولى ،ألن األغلبية لن
تتعاقد مع محترفين أجانب ،وستكتفي
بــاع ـب ـي ـهــا ،ب ــل س ـي ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـســرب
لالعبين المميزين مــن الــدرجــة األول ــى
لفرق الممتاز".
وتابع "على سبيل المثال في حالة
ً
ه ـب ــوط نـ ــادي ال ـي ــرم ــوك م ـث ــا سينتقل
العبوه المميزون ألندية الدوري الممتاز،
ودلـ ـي ــل ذلـ ــك ان ـح ـص ــار ال ـم ـنــاف ـســة على
ً
التعاقد مع الالعبين المميزين محليا
ع ـل ــى عـ ــدد م ـع ـيــن م ــن أن ــدي ــة ال ـم ـقــدمــة،
والـبــاقــي ال يعبأ بتبعات الـتـفــريــط في
ً
العـبـيــه أو تــراجــع م ـس ـتــواه" ،الف ـتــا إلــى
أن ــه "ف ــي حــالــة إقــامــة الـ ــدوري مــن درجــة
واحــدة ستمنح الجميع الفرصة كاملة،
ب ــل تـجـبــرهــم عـلــى ال ــدخ ــول ف ــي معترك
الـمـنــافـســة ع ـلــى أم ــل االرتـ ـق ــاء ل ـل ــدوري
الممتاز واالبتعاد عن دوري المظاليم".

تأثير اإليقاف الدولي
وأوضح توفيق أن رفع اإليقاف الدولي

حسام توفيق يوجه الالعبين
والمشاركات الدولية الكثيرة التي أعقبت
الـقــرار أربـكــت كــل االت ـحــادات الرياضية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وك ـ ــرة ال ـي ــد ب ـص ـفــة خــاصــة،
وشـكـلــت ضـغـطــا كـبـيــرا عـلــى الــاعـبـيــن
بسبب عدم وجود برامج وخطط معدة
ً
مسبقا للمشاركات الخارجية ،وفي نفس
ا لــو قــت المحافظة على سير البطوالت
المحلية بشكل جيد ،وهذه المشكلة وقع

فيها الجميع وتأثرت المنتخبات ونتج
عـنـهــا ضـغــط ف ــي ال ـم ـبــاريــات المحلية،
ً
وزادت األمور تعقيدا بعد إيقاف النشاط
بسبب فـيــروس كــورونــا ،لــذلــك البــد من
الـتــريــث وإي ـجــاد سـبــل للمحافظة على
الـ ـه ــدف األسـ ــاسـ ــي ل ـل ـن ـشــاط ال ـم ـح ـلــي،
وهو ارتفاع مستوى الــدوري ،وبالتالي
المنتخبات الوطنية.
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رياضة
اليبزيغ وأتاالنتا يواصالن مغامرتهما التاريخية في «األبطال»
ةديرجلا
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تأهل فريق أتاالنتا اإليطالي
لدور الثمانية ببطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم ،عقب
فوزه على مضيفه فالنسيا
 ،3-4كما بلغ اليبزيغ األلماني
الدور ذاته بعد فوزه على
توتنهام اإلنكليزي -3صفر،
أمس األول.

إيليشيتش

واص ــل اليـبــزيــغ األلـمــانــي وأتــاالنـتــا
اإلي ـطــالــي مغامرتهما الـتــاريـخـيــة في
مسابقة دوري أبطال أوروبا ،ببلوغهما
ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي لـلـمــرة األول ــى في
تــاريـخـهـمــا عــن ج ـ ــدارة ،بـعــد أن جــددا
ف ــوزه ـم ــا ،أم ــس األول ،ع ـلــى تــوتـنـهــام
اإلن ـك ـل ـي ــزي وصـ ـي ــف ال ـب ـط ــل -3صـ ـف ــر،
وفالنسيا اإلسباني  3-4في إياب ثمن
النهائي.
وبعد أن فاز ذهابا في لندن -1صفر،
ت ـس ـيــد اليـ ـب ــزي ــغ م ـ ـبـ ــاراة اإليـ ـ ـ ــاب بـيــن
ج ـم ـهــوره وحـسـمـهــا بـشـكــل كـبـيــر في
الشوط األول بثنائية قائده النمسوي
مارسيل سابيتسر فــي الدقيقتين 10
و ،21ق ـبــل أن يـضـيــف بــدي ـلــه ال ــدول ــي
الـ ـس ــوي ــدي إمـ ـي ــل ف ــورسـ ـب ــرغ ال ـه ــدف
الثالث بعد  20ثانية من دخوله ومن
أول لمسة (.)87
وهي المشاركة الثانية فقط لاليبزيغ
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ــأسـ ــس ع ــام
 ،2009في المسابقة
القارية بعد األولى
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــم ق ـ ـبـ ــل
الـ ـم ــاض ــي ،عـنــدمــا
خ ـ ـ ـ ـ ــرج مـ ـ ـ ــن دور
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
بـحـلــولــه ثــالـثــا
في المجموعة
السابعة.
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
المقابل ،فشل
توتنهام في تكرار إنجاز الموسم
الماضي في نصف نهائي المسابقة
ال ـ ـقـ ــاريـ ــة الـ ـع ــريـ ـق ــة ،عـ ـن ــدم ــا ح ـقــق
المعجزة بقلب الطاولة على أياكس
أم ـس ـتــردام الـهــولـنــدي م ـحــوال تخلفه
ص ـف ــر -1ذه ــاب ــا ف ــي ل ـن ــدن وص ـف ــر-2
في الشوط األول إيابا ،إلى فوز 3-2
ب ـف ـضــل ه ــات ــري ــك م ـهــاج ـمــه ال ــدول ــي
ال ـب ــرازي ـل ــي ل ــوك ــاس م ـ ــورا س ـج ـلــه فــي
الشوط الثاني.
وخاض توتنهام المباراة في غياب
العديد من العناصر األساسية بسبب
اإلصــابــة أبــرزهــا قــائــده الــدولــي هــاري
كاين ،والجناح الدولي الكوري الجنوبي

س ــون ه ـيــونــغ م ـي ــن ،وال ــواف ــد الـجــديــد
الهولندي ستيفن بيرغفيين ،والفرنسي
موسى سيسوكو.
ودفـ ــع مـ ــدرب تــوت ـن ـهــام الـبــرتـغــالــي
جوزيه مورينيو بالثنائي آلــي ومــورا
أساسيين في خط الهجوم.
في المقابل ،خاض اليبزيغ المباراة
بتشكيلته الكاملة تقدمها تيمو فيرنر
الذي صنع الهدف األول لسابيتسر.
وأقـيـمــت ال ـم ـبــاراة بـحـضــور 42176
مـتـفــرجــا عـلــى الــرغــم مــن دع ــوات وزيــر
الصحة األلماني ينز سباهن إلى إلغاء
"جميع األح ــداث الـتــي تشمل أكـثــر من
 1000شخص ،حتى إشعار آخر" ،بسبب
المخاوف من تفشي فيروس "كورونا"
المستجد ،والذي دفع االتحاد االلماني
اليوم إلى اقامة مباريات البوندسليغا
خلف أبواب موصدة.
وم ـنــح ســابـيـتـســر الـتـقــدم لاليبزيغ
في الدقيقة العاشرة ،عندما تلقى كرة
من فيرنر خارج المنطقة سددها بقوة
بـيـمـنــاه أسـكـنـهــا عـلــى يـمـيــن ال ـحــارس
الـفــرنـســي هــوغــو لــوريــس ال ــذي حــاول
إبعادها لكنها ارتطمت بالقائم األيمن
وعانقت الشباك.
وأضاف الهدف الثاني بضربة رأسية
مــن مسافة قريبة إثــر تمريرة عرضية
من المدافع اإلسباني أنخيلينيو ،فشل
لوريس مرة أخرى في إبعادها بيمناه
وعانقت شباكه (.)21
وعمق فــورسـبــرغ ،بديل سابيتسر،
جـ ــراح ال ـن ــادي الـلـنــدنــي عـنــدمــا سجل
الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث ب ـعــد ث ـ ــوان قـلـيـلــة مــن
دخــولــه ومــن أول لمسة عندما استغل
ك ــرة س ــدده ــا ال ـبــديــل األخـ ــر األم ـيــركــي
تايلر آدامس من مسافة قريبة تصدى
لـهــا راي ــن سـيـسـيـنـيــون ،فـتـهـيــأت أم ــام
الـســويــدي الــذي ســددهــا بيمناه داخــل
المرمى (.)87

رباعية إليليشيتش
وعـ ـل ــى م ـل ـعــب "م ـي ـس ـت ــاي ــا" ،واص ــل
أتــاالنـتــا مـغــامــرتــه الـتــاريـخـيــة ببلوغه
ربع النهائي في أول مشاركة له ،وذلك

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو ،المدير الفني
لفريق توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم ،أن فريقه لم
يكن يستحق الفوز على مضيفه اليبزيغ األلماني
في الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري األبطال
األوروبـ ــي ،مشيرا إلــى أن اليـبــزيــغ فــاز وتــأهــل عن
جدارة لدور الثمانية.
وقال مورينيو" :اليبزيغ كان األفضل واألقوى من
الناحية البدنية ،وكذلك من حيث الضغط الهجومي
وإيـقــاع اللعب ،كما تفوق العـبــوه بشكل هائل في
المواجهات المباشرة مع العبينا داخل المستطيل
األخضر .استحق اليبزيغ الفوز والتأهل ألنه كان
األف ـضــل .ك ــان فــريـقــا قــويــا فــي مــواجـهــة فــريــق يمر
بمحنة".
ً
وأضـ ــاف" :ل ــن أت ـحــدث م ـج ــددا عــن كــل الالعبين
الـمـصــابـيــن فــي فــريـقــي ،ولـكــن عليكم أن تتخيلوا
ليفربول بــدون ساديو ماني ،وروبــرتــو فيرمينو،
ومحمد صالح ،أو اليبزيغ بدون مارسيل سابيتسر،
وباتريك ،وتيمو فيرنر .هل تــرون أن بدونهم كان
اليبزيغ قادرا على الفوز في هذه المباراة؟".
وأكد مورينيو" :كانت تجربة سلبية بالنسبة لنا،
ولكن إذا نظرنا من منظور إيجابي ،فسنجد فيها
العديد من اإليجابيات لنتعلمها من أجل المستقبل".
(د ب أ)

فرحة العبي اليبزيغ بعد إحراز هدف في مرمى توتنهام
بعدما واصــل أداء ه الهجومي المميز
بالفوز على مضيفه فالنسيا  3-4أمام
مــدرجــات خالية بسبب الـمـخــاوف من
انتشار الفيروس.
ودخ ـ ــل م ـم ـثــل مــدي ـنــة ب ــرغ ــام ــو الــى
ملعب "ميستايا" ،وهو في موقع مثالي،
لمواصلة الحلم بعد فوزه الكبير ذهابا
على ملعبه .1-4
وي ــدي ــن فــريــق ال ـم ــدرب ج ــان بييرو
غ ــاس ـب ـي ــري ـن ــي بـ ــال ـ ـفـ ــوز مـ ـ ـج ـ ــددا إل ــى
السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي
سـجــل األه ـ ــداف األربـ ـع ــة ،بـعــد أن كــان
أيضا صاحب أحد أهداف في الذهاب،
فـيـمــا س ـجــل ال ـفــرن ـســي كـيـفــن غــامـيــرو
اثنين من أهداف فالنسيا والثالث لكان
لفيران توريس ،من دون أن يكون ذلك
كافيا لوصيف بطل عامي  2000و2001
من أجل مواصلة مشواره.
ورأى غ ــاسـ ـب ــريـ ـن ــي بـ ـع ــد ال ـت ــأه ــل
الـتــاريـخــي أن فــريـقــه "تــأقـلــم مــع دوري

إيليشيتش :فريقنا
لم يعد مفاجأة

مورينيو يعترف :المنافس
استحق التأهل

مورينيو

sports@aljarida●com

اعتبر المهاجم السلوفيني
ي ــوسـ ـي ــب إي ـل ـي ـش ـي ـت ــش ،الـ ــذي
سـ ـ ـج ـ ــل ربـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ــرمـ ــى
ف ــال ـن ـس ـي ــا اإلسـ ـب ــان ــي بـمـلـعــب
ميستايا ( ،)3-4ليقود أتاالنتا
إلى الدور ربع النهائي لبطولة
دوري أبطال أوروب ــا ،أن فريقه
"لــم يعد مفاجأة اآلن" ،متعهدا
بــ"الـكـفــاح حتى النهاية" مهما
كان المنافس القادم.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد إيـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـشـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش ف ــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـش ـب ـك ــة "سـ ـك ــاي
س ـب ــورت" أن "أت ــاالن ـت ــا ل ــم يعد
مفاجأة اآلن ،ونقدم أداء كبيرا،
وهدفنا هو إظهار أننا نستحق
أن نـ ـك ــون ف ــي هـ ــذا الـ ـمـ ـك ــان .ال
نريد التوقف ،بل نريد مواصلة
النمو".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ه ــو
االس ـت ـم ـت ــاع ،ل ـيــس م ــن الـسـهــل
الــوصــول لهذا الــدور بمستوى
بطولة بهذا الشكل .إنــه طريق
طــويــل نـجـهــز ل ــه فــي الـسـنــوات
األخيرة".
وع ــن هــويــة الـمـنــافــس ال ــذي
يــرغــب ف ــي مــواج ـه ـتــه ،قـ ــال" :ال
أف ـ ـضـ ــل أي م ـ ـنـ ــافـ ــس ،ه ــدف ـن ــا
المنافسة ،ليس أكثر".

األبطال لكن بإمكانه أن يكون أفضل"،
موضحا "لم يكن األمر سهال ،لقد تقلينا
بـعــض األه ـ ــداف ال ـتــي يـمـكــن تجنبها،
لـكـنـنــا أردن ـ ــا ال ـف ــوز ه ـنــا ول ــم ن ــأت من
أجل التعادل أو الهزيمة .أردنا أن نؤكد
الـعـمــل الـجـيــد ال ــذي قمنا بــه مــن خــال
الفوز هنا".
ورف ـ ــع الع ـب ــو أت ــاالنـ ـت ــا ب ـع ــد ال ـل ـقــاء
قميصا كتب عليه "برغامو ،هذا لك ،ال
تستسلمي أبدا!" في مواجهة "كورونا"،
ال ــذي أودى بـحـيــاة م ـئــات اإليطاليين
حتى اآلن.
وضرب أتاالنتا منذ الثواني األولى
وعـ ـق ــد م ـه ـم ــة ف ــال ـن ـس ـي ــا أكـ ـث ــر فــأك ـثــر
ب ـح ـصــولــه ع ـلــى رك ـل ــة ج ـ ــزاء انـتــزعـهــا
إي ـل ـي ـش ـي ـت ــش م ـ ــن الـ ـف ــرنـ ـس ــي م ـخ ـت ــار
دياكابي ،ونفذها بنفسه (.)3
وسرعان ما عاد "الخفافيش" بهدية
من المدافع األرجنتيني خوسيه لويس
بــالــوم ـي ـنــو ال ـ ــذي أخ ـط ــأ ف ــي اع ـت ــراض

تمريرة بينية من فيران توريس بالشكل
الـمـنــاســب ،فخطفها غــامـيــرو وتخطى
ال ـح ــارس م ــارك ــو سـبــورتـيـيـلــو قـبــل أن
يسدد في الشباك (.)21
وم ــع اقـ ـت ــراب ال ـفــري ـق ـيــن م ــن دخ ــول
اس ـتــراحــة الـشــوطـيــن ،أه ــدى ديــاكــابــي
ال ـض ـيــف اإلي ـط ــال ــي رك ـل ــة جـ ــزاء أخ ــرى
بعدما لمس الكرة بيده داخل المنطقة،
وانبرى لها إيليشيتش مجددا (.)43

فالنسيا يدرك التعادل
ونـجــح فالنسيا فــي إدراك التعادل
م ـط ـل ــع ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ب ـ ـهـ ــدف آخ ــر
ل ـغ ــام ـي ــرو ،وه ـ ــذه الـ ـم ــرة ب ـك ــرة رأس ـيــة
محكمة إثر عرضية من فيران توريس
( ،)51إال أن هذا الهدف لم يحبط عزيمة
أتاالنتا إذ اختبر حظوظه مجددا في
م ـحــاولــة الس ـت ـعــادة ال ـت ـقــدم بــأسـلــوبــه
الهجومي المعتاد الذي خوله تسجيل

 70هــدفــا ف ــي  26م ـب ــاراة خــاضـهــا في
الدوري المحلي هذا الموسم.
لكنه ترك وراء ه مساحات ،ما سمح
لتوريس بإعادة الحياة لفريقه بهدف
ال ـت ـق ــدم ال ـ ــذي جـ ــاء م ــن ه ـج ـمــة مــرتــدة
ســري ـعــة وت ـم ــري ــرة مـتـقـنــة م ــن دان ـي ــال
باريخو ،وضع بها زميله في مواجهة
الحارس اإليطالي الذي خرج من مرماه
لقطع الطريق عليه ،فلعبها خادعة من
فوقه والى الشباك (.)67
لـكــن أتــاالنـتــا أدرك الـتـعــادل سريعا
بواسطة المتألق إيليشيتش الذي قاد
هجمة مرتدة سريعة وتبادل الكرة مع
البديل الكولومبي دوفان زاباتا ،فتقدم
بـهــا داخـ ــل الـمـنـطـقــة قـبــل أن يـســددهــا
في الزاوية اليسرى ( ،)71قبل أن يكمل
رباعيته بتسديدة في الــزاويــة اليمنى
العليا بعد تمريرة من السويسري رومي
فرولر (.)82

ديلي آلي عن خسارة توتنهام :كانت هزيمة مدمرة
اعترف ديلي آلــي ،نجم فريق توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم ،بأن
الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام مضيفه اليبزيغ األلماني كانت
صعبة جــدا ،مشيرا إلــى أن الفريق نــال العقاب على عــدم تفوقه في
المباراة.
وقال آلي ،في تصريحات إعالمية بعد المباراة" ،كانت هزيمة مدمرة.
كنا نثق قبل المباراة بقدرتنا على تقديم عرض قوي ،لكننا لم نفعل.
فــي دوري األب ـطــال ،تتلقى الـعـقــاب عندما ال تتفوق على منافسك"،
مضيفا" :بعد الهدفين المبكرين لاليبزيغ ،كــان من الصعب العودة
في المباراة .كان علينا أن نظهر نضجنا ونكافح ولكننا لم نفعل".
وه ــذه هــي ال ـم ـبــاراة ال ـســادســة عـلــى ال ـتــوالــي الـتــي يفشل خاللها
توتنهام ،بقيادة مديره الفني البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو،
في تحقيق الفوز.
وتــابــع آل ــي" :علينا أن نـكــافــح .ال يمكن أن نـكــون فــي هــذا الوضع
الذي نحن فيه بالدوري اإلنكليزي .ال يمكننا أن نخفي ذلك .هذا ليس
موسما جيدا لنا" ،مضيفا" :الحقيقة أننا في وضع سيئ .الثقة اختفت
في الوقت الحالي".

ديلي آلي

برشلونة يستعيد جهود أومتيتي قبل زيارة مايوركا
شارك المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي أمس بشكل طبيعي
مع زمالئه بفريق برشلونة خالل جلسة مــران بقيادة المدرب
كيكي سيتيين ،استعدادا لمواجهة مايوركا بعد غد.
وإلى جانب أومتيتي ،الذي قد يدفع به سيتيين بضع دقائق،
استعاد المدرب أيضا الكرواتي إيفان راكيتيتش ،بعدما حصل
على إذن أمس للغياب عن المران.
وشارك في المران جميع الالعبين المتاحين بالفريق األول،

بــاسـتـثـنــاء الـمـصــابـيــن (ع ـث ـمــان ديـمـبـيـلــي ،ول ــوي ــس س ــواري ــز
وسيرجي روبرتو) ،إضافة لالعبي الرديف :أنسو فاتي ،وكويادو،
وريكي بويج ،ومونشو ،وشومي ،وأراوخو ومورير.
وسيتعين على برشلونة خوض المباراة القادمة بعيدا عن
أرضــه بــدون جماهير بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا
المستجد ،في غياب العبيه المعاقبين باإليقاف لتراكم البطاقات،
كليمو لينجليه وجوردي ألبا.

فيروس كورونا غربل جدول مباريات «يوروبا ليغ»
غربل انتشار فيروس كورونا
م ـ ـبـ ــاريـ ــات مـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـ ـ ــدوري
األرووبي "يوروبا ليغ" في كرة
ً
الـقــدم الـتــي كــان م ـقــررا أن تقام
اليوم ،إذ لن تلعب مباراة القمة
بين رو م ــا ومضيفه إشبيلية،
بعد مــا أعلن الـنــادي اإليطالي
أن ـ ــه ل ــن ي ـس ــاف ــر إل ـ ــى إس ـبــان ـيــا
لخوض المباراة في ذهاب الدور

ً
جانب من تدريبات مان يونايتد استعدادا لمواجهة لينتس

ث ـمــن ال ـن ـه ــائ ــي ،ألن الـسـلـطــات
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة لـ ــم ت ـ ـ ــأذن ب ـه ـبــوط
ط ــائ ــرة الـ ـف ــري ــق وس ـ ــط تـفـشــي
فيروس كورونا المستجد ،كما
أعلن خيتافي اإلسباني في وقت
سابق رفضه السفر إلى ميالنو
لمواجهة إنتر.
وكتب النادي اإليطالي عبر
حـســابــه عـلــى تــويـتــر "رومـ ــا لن

ي ــذه ــب إلـ ــى إس ـبــان ـيــا لـخــوض
م ـبــاراة ال ــدوري األوروبـ ــي ضد
إشبيلية .لــم تحصل طائرتنا
اآلتـ ـي ــة م ــن إي ـط ــال ـي ــا ع ـل ــى إذن
بالهبوط في إسبانيا".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف "الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــد م ــن
الـتـفــاصـيــل سيقدمها االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم" بـشــأن
المباراة.

ً
وك ــان م ـقــررا أن تـقــام مـبــاراة
أخرى بين فريقين من إيطاليا
وإس ـب ــان ـي ــا ،إذ ي ـحــل خـيـتــافــي
ً
ضيفا على إنتر في ميالن.
ل ـكــن رئ ـي ــس خـيـتــافــي أنـخــل
ت ــوري ــس أع ـلــن أم ــس األول ،أن
فريقه لــن يسافر إ لــى إيطاليا،
ً
أك ـثــر ال ـ ــدول ت ــأث ــرا بــالـفـيــروس
ً
فــي أوروب ـ ــا ،م ــؤك ــدا اسـتـعــداده
لـ ـخـ ـس ــارة ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة مـ ــن خ ــال
الغياب عنها.
وأوض ـ ــح ف ــي ح ــدي ــث إلذاع ــة
"أونــدا سيرو" المحلية "طلبنا
من االتحاد األوروبي لكرة القدم
(يويفا) البحث عن مدينة بديلة
لـمـيــانــو ،ال نــريــد الــدخــول إلــى
مــركــز ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،لسنا
مضطرين".
وف ــي ح ـيــن ل ــم يـعـلــق "وي ـفــا"
ً
رس ـم ـيــا بـعــد عـلــى ال ـط ـلــب ،أكــد
تــوريــس أن ــه ال يـخـشــى عقوبة
محتملة بحال أبقيت المباراة
فــي مكانها وتخلف فريقه عن
الحضور.
و قـ ـ ـ ـ ـ ــال "إذا كـ ـ ـ ـ ــان ي ـت ـع ـي ــن
عـلـيـنــا خ ـس ــارة ه ــذه ال ـم ـب ــاراة،
ف ـ ـس ـ ـن ـ ـخ ـ ـسـ ــرهـ ــا ،لـ ـ ـ ــن ن ـ ـعـ ــرض
صحتنا للخطر ب ــأي ح ــال من
األحوال".

التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:55

باشاك شهير  -كوبنهاغن

beINSPORTS HD2

8:55

لينتس – مان يونايتد

beINSPORTS HD1

لينتس ومان يونايتد

8:55

اينتراخت فرانكفورت  -بازل

beINSPORTS HD4

11:00

أولمبياكوس  -وولفرهامبتون beINSPORTS HD2

11:00

رينجرز  -ليفركوزن

beINSPORTS HD3

11:00

فولفسبورغ  -شاختار

beINSPORTS HD4

وكانت مباراة السك لينتس
النمساوي وضيفه مانشستر
يونايتد اإلنكليزي آخر اللقاءات

ال ـت ــي ت ــم اإلع ـ ــان ع ــن إقــامـتـهــا
بأبواب موصدة.
ً
وك ـ ــان الـ ـق ــرار م ـخ ـي ـبــا آلم ــال
أنصار السك الذي يمني النفس
بمواصلة مفاجآته في المسابقة
أمام يونايتد.
وتــألــق الـمـضـيــف فــي اآلون ــة
األخيرة بقيادة مدربه الفرنسي
مدافع بايرن ميونيخ األلماني
وكــري ـس ـتــال بـ ــاالس اإلنـكـلـيــزي
ً
س ــاب ـق ــا ف ــال ـي ــري ــان إس ـمــاع ـيــل،
ويـتـصــدر ال ـ ــدوري ب ـفــارق ست
نـقــاط أم ــام ســالــزبــورغ بعد 22
م ــرحـ ـل ــة ،ويـ ـقـ ـت ــرب مـ ــن ال ـل ـقــب
الـثــانــي فــي تــاريـخــه بـعــد األول
عام .1965
لكن المهمة لــن تكون سهلة
أم ـ ــام يــونــاي ـتــد ال ـ ــذي سـيــدخــل
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ـم ـع ـن ــوي ــات عــال ـيــة
عقب فــوزه الثمين على غريمه
مانشستر سيتي 2-صفر األحد
ف ــي الـ ـ ــدوري ،وك ــان ال ـعــاشــر له

عـلــى الـتــوالــي دون خ ـســارة في
م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ــاب ـق ــات بـيـنـهــا
ثماني مباريات بشباك نظيفة.
إلــى ذل ــك ،أكــد "يــويـفــا" إقامة
مباراة أولمبياكوس اليوناني
وض ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــه ولـ ـ ـف ـ ــره ـ ــامـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــون
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي ب ـ ـ ـ ـ ــدون جـ ـمـ ـه ــور
وذل ــك عشية إع ــان مــالــك األول
فانغيليس ماريناكيس إصابته
بالفيروس.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدر أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاك ــوس
الـ ـ ــدوري وي ــأم ــل إط ــاح ــة ممثل
ـان ل ـل ـكــرة اإلن ـك ـل ـيــزيــة بـعــدمــا
ثـ ـ ٍ
أقصى أرسنال من الدور الثاني،
ً
علما أنه واجه توتنهام في دور
الـمـجـمــوعــات لـ ــدوري األب ـطــال،
فـ ـتـ ـع ــادل مـ ـع ــه  2-2فـ ــي أث ـي ـنــا
وخسر  2-4في لندن.
وت ـق ــام م ـب ــاراة فــولـفـسـبــورغ
األل ـ ـمـ ــانـ ــي وضـ ـيـ ـف ــه ش ــاخ ـت ــار
دان ـي ـي ـت ـس ــك األوك ـ ــران ـ ــي ب ــدون
ً
ج ـم ـه ــور أي ـ ـضـ ــا ،ب ـي ـن ـمــا أع ـلــن

مباريات اليوم

مواطنه إينتراخت فرانكفورت
أن مواجهته لبازل السويسري
سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون م ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــوحـ ـ ــة أمـ ـ ـ ـ ــام
الجماهير.
لكن الشكوك تحيط بمباراة
اإلي ـ ــاب بـيــن الـفــريـقـيــن ،بعدما
أعلن بــازل االثنين فــي تغريدة
عـلــى تــويـتــر أنـهــا "ل ــن تـقــام في
بـ ـ ــازل ب ـس ـبــب ت ـف ـشــي ف ـي ــروس
كــورونــا فــي ســوي ـســرا" ،بعدما
ق ـ ــررت ال ـش ــرط ــة الـمـحـلـيــة منع
إقــامـتـهــا فــي الـمــديـنــة ،دون أن
ً
ً
يحدد النادي مكانا بديال له.
و م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــو ق ـ ــع أن ي ـم ــأ
ال ـم ـش ـج ـعــون م ــدرج ــات ملعب
"إي ـ ـ ـبـ ـ ــروكـ ـ ــس س ـ ـ ـتـ ـ ــاديـ ـ ــوم" فــي
غالسكو ،حيث يلتقي رينجرز
االس ـك ـت ـل ـنــدي م ــع ضـيـفــه بــايــر
لـيـفــركــوزن األل ـمــانــي فــي مهمة
صعبة ألصحاب األرض الذين
س ـي ـس ـعــون إلـ ــى وقـ ــف سلسلة
ت ـس ــع مـ ـب ــاري ــات دون خ ـس ــارة
لضيوفهم.
وأعـلــن لـيـفــركــوزن أن مـبــاراة
اإلي ـ ـ ــاب "س ـت ـق ــام خ ـل ــف أب ـ ــواب
مـغـلـقــة" ب ـعــدمــا دع ــا مـســؤولــو
الصحة في والية شمال الراين
وستفاليا األلمانية إ لــى إلغاء
كل األحداث التي تجمع أكثر من
 1000شخص.
وتـقــام مـبــاراة بــاشــاك شهير
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــر كـ ـ ــي و ضـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــه اف س ــي
كوبنهاغن الدنماركي بحضور
ً
جماهيري أيضا.

٢٧
«فيفا» يؤكد أن رئيسه لم يطلب مقابلة المدعي العام السويسري
ةديرجلا
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نفى االتحاد الدولي لكرة القدم
قيام الرئيس إنفانتينو بمحاولة
الحصول على معلومات
سرية تتعلق بالتحقيق ،الذي
يستهدف "فيفا" في يوليو
.2015

ال ـع ــام ل ـ ـلـ ــوزارة ،أو فــري ـقــه في
عام  ،2015أو في أي وقت آخر
قبل ذلك".
وأوض ـ ـ ــح االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
انــه "فــي يوليو  ،2015لــم يكن
جاني إنفانتينو ينوي الترشح
ل ــرئ ــاس ــة ال ـف ـي ـفــا ،وك ـ ــان يــؤيــد
بــالـكــامــل تــرشـيــح (الـفــرنـســي)
ميشال بالتيني" الذي تم إيقافه
بعد ذلك التاريخ.
وت ــاب ــع "بــال ـن ـس ـبــة لـلـفـيـفــا،
يحتوي هــذا التقرير الـصــادر
عن هيئة الرقابة التابعة لوزارة
الـعــدل على نظرية مــؤامــرة تم
اختالقها لتشمل إنفانتينو".

أعـلــن االت ـحــاد الــدولــي لكرة
ال ـق ــدم (ف ـي ـفــا) ،أم ــس األول ،أن
رئـ ـيـ ـس ــه الـ ـس ــويـ ـس ــري ج ــان ــي
إنفانتينو ،الذي ُيزعم أنه سعى
للحصول على معلومات سرية
م ــن ال ـق ـض ــاء ال ـس ــوي ـس ــري في
يوليو  2015قبل انتخابه على
رأس الهيئة الدولية" ،لم يطلب
من أي شخص" مقابلة المدعي
العام في سويسرا.
وح ـس ــب ت ـقــريــر ص ـ ــادر عن
هيئة الــرقــابــة الـتــابـعــة ل ــوزارة
الـ ـ ـع ـ ــدل الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ن ـق ـل ـتــه
ص ـح ـي ـفــة "لـ ــومـ ــونـ ــد" ال ـس ـبــت
الماضي ،وحصلت عليه وكالة
فـ ــرانـ ــس ،فـ ــإن أحـ ــد الـمـقــربـيــن
م ــن إنـفــانـتـيـنــو ك ــان سيسعى
لـ ـلـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات
سرية تتعلق بالتحقيق الذي
ي ـس ـت ـه ــدف االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي،
فــي يــولـيــو  ،2015قـبــل سبعة
أشـهــر مــن انـتـخــاب اإليـطــالــي-
السويسري رئيسا له.
ورد االتـ ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ،في
بيان أرسله إلى وكالة فرانس
برس ،أن "إنفانتينو لم يطلب
من أي شخص مقابلة المدعى

تقرير لجنة الرقابة
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ل ـج ـن ــة
الــرقــابــة ،ف ــإن "إنـفــانـتـيـنــو كــان
لــديــه مصلحة فــي االستفسار
عـ ـم ــا إذا كـ ــانـ ــت اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
(ال ـتــي تـقــوم بـهــا وزارة الـعــدل
الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة) غـ ـي ــر مــوج ـهــة
ض ــده" ،مشيرا إلــى أن "األخير
كـ ــان ي ـن ــوي ال ـت ــرش ــح لــرئــاســة
الـفـيـفــا ،وك ــان لــه مصلحة في

االسـ ـتـ ـفـ ـس ــار عـ ـم ــا إذا ك ــان ــت
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـفـ ـيـ ـف ــا ،م ــوج ـه ــة
ض ــد (اث ـن ـيــن) م ــن المنافسين
المباشرين للرئاسة" تم شطب
اسميهما.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـتـ ـق ــري ــر أنـ ـ ــه تــم
عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع بـ ـي ــن ال ـم ــدع ــي
العام السويسري مايكل لوبر،
الـ ـمـ ـس ــؤول ع ــن ال ـت ـح ـق ـيــق فــي
فـضـيـحــة ال ـف ـس ــاد ف ــي الـفـيـفــا،
وا لـ ـ ـم ـ ــد ع ـ ــي ا لـ ـ ـع ـ ــام األول فــي
أوت -فــالـيــه ري ـنــالــدو أرنــولــد،
وهو صديق إلنفانتينو في 8
يوليو .2015
وتابع أنه "بالنسبة للهيئة
الرقابية ،فإن أرنولد كان لديه
سبب للحصول على معلومات
لمصلحة إنفانتينو" الذي كان
أعلن مــن جهته "قبل انتخابه
ب ـق ـل ـيــل ،ع ــن ام ـت ـن ــان ــه الـكـبـيــر
ألرنولد".
وأشـ ــار إل ــى أن الـكـشــف عن
اجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـث ــام ــن مـ ــن يــول ـيــو
 2015ي ـم ـك ــن أن يـ ـ ـ ــؤدي إ ل ــى
تـعــزيــز فــرضـيــة ال ـتــواطــؤ بين
رئـيــس "فـيـفــا" والـمــدعــي العام
السويسري.

إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
لـكــن بــالـنـسـبــة لـ ـ "ف ـي ـفــا" "إذا
كان إنفانتينو بمجرد انتخابه
التقى مع لوبر ،فقد كان إلظهار
رغ ـب ـت ــه ورغ ـ ـبـ ــة ال ـف ـي ـف ــا أي ـضــا

رونالدو
ق ــرر الـمـهــاجــم الـبــرتـغــالــي كريستيانو رون ــال ــدو "ال ـل ـجــوء" إلــى
مسقط رأسه مدينة فونشال برفقة أسرته ،ليبتعد بذلك عن فيروس
"كورونا" المتفشي في إيطاليا ،والبقاء مع والدته التي ترقد منذ
الثاني من الشهر الجاري بالمستشفى بعد تعرضها لسكتة دماغية.
وذك ــرت وســائــل إع ــام محلية فــي الـســاعــات األخ ـيــرة أن العــب
يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي يـتــواجــد مــع رفـيـقـتــه الـعــاطـفـيــة جورجينا
رودريغيز وأبناؤه بمنزله في فونشال بجزيرة ماديرا.
ونظرا للحالة الصحية لوالدته ،وتوقف الدوري اإليطالي ،تتكهن
المصادر المحلية بأن الالعب ربما يفكر في تمضية المزيد من
األيام في البرتغال.
كان رونالدو قد خاض آخر مباراة ،رقم ألف في مسيرته الكروية،
في الثامن من الشهر الجاري أمام إنتر ميالن ،وليس معلوما بعد ما
إذا كان الكالتشو سيستأنف أم ال بعد إلغاء كل األحداث الرياضية
في إيطاليا بناء على قرار حكومة روما بسبب انتشار الفيروس.
(إفي)

استفاد ريال سوسيداد من مباراته المؤجلة ضد مضيفه
إيبار من المرحلة الرابعة والعشرين على أكمل وجه ،وذلك
بفوزه عليه  1-2امــس االول خلف أبــواب موصدة بسبب
المخاوف من تفشي فيروس كورونا ،ما خوله الصعود الى
المركز الرابع في الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وكــانــت الـمـبــاراة مـقــررة فــي  16فبراير الماضي لكنها
أرجئت وفقا لتوصيات إدارة الصحة في الحكومة الباسكية
بسبب سوء جودة الهواء اثر حريق اندلع في السادس من
الشهر ذاته في مركز العادة تدوير النفايات في ثالبيدار
الواقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات من ملعب إيبورويا
الخاص بفريق إيبار.
وكانت مباراة أمــس األول هي األولــى في الــدوري التي
تقام خلف أبــواب موصدة بقرار من السلطات اإلسبانية
بسبب "كورونا" الذي أحدث فوضى في الروزنامة الرياضية
حول العالم.

ويدين النادي الباسكي بعودته الى سكة االنتصارات
بعد الهزيمة التي تلقاها في نهاية األسبوع ضد برشلونة
ح ــام ــل ال ـل ـقــب وال ـم ـت ـص ــدر صـ ـف ــر 1-ال ـس ـب ــت ،الـ ــى ميكيل
أويارسابال والبرازيلي وليان جوزيه اللذين سجال الهدفين
في الدقيقتين  16من ركلة جزاء و ،75بينما كان هدف إيبار
الوحيد من نصيب البرازيلي تشارلز في الدقيقة األخيرة
من ركلة جزاء كانت الثانية لفريقه في اللقاء ،بعدما أضاع
األولى في الدقيقة  29عبر التشيلي فابيان أوريانا.
وهــو الفوز الــرابــع عشر لريال سوسيداد هــذا الموسم
والرابع في مبارياته الخمس األخيرة فرفع رصيده إلى 46
نقطة بفارق األهداف أمام خيتافي الخامس وبفارق نقطة
واحدة خلف إشبيلية الثالث ،بينما تجمد رصيد إيبار عند
 27نقطة في المركز السادس عشر بخسارته الثانية على
التوالي والرابعة في مبارياته الخمس األخيرة والرابعة
عشرة هذا الموسم.

ألمانيا تشهد المزيد من مباريات «األشباح»
أعلنت ُسلطات محلية في ألمانيا،
أم ـ ـ ــس ،أن الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـم ـب ــاري ــات
ف ــي الـ ـ ـ ــدوري األلـ ـم ــان ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
(بوندسليغا) مطلع األسبوع المقبل
س ـت ـق ــام مـ ــن دون جـ ـمـ ـه ــور ،بـسـبــب
م ـخــاوف مــن تــزايــد انـتـشــار الـعــدوى
بفيروس كورونا.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـس ــؤول ــون أن ه ــذه

المباريات ستشمل مواجهة يونيون
برلين أمــام بايرن ميونيخ ،المقررة
الـ ـسـ ـب ــت الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وك ـ ــذل ـ ــك م ـ ـبـ ــاراة
آينتراخت فرانكفورت أمام بوروسيا
مونشنغالدباخ ،األحد.
وكـ ـ ـ ــان قـ ــد تـ ــأكـ ــد ب ــال ـف ـع ــل إق ــام ــة
مـ ـب ــاري ــات بـ ـ ــدون ج ـم ــاه ـي ــر ،وال ـت ــي
أطلق عليها بعض النقاد مباريات

"األشباح" ،من بينها مباراة الديربي
بـيــن بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد وشالكه
المقررة يوم السبت.
ب ـي ـن ـمــا تـ ـق ــام م ـ ـبـ ــاراة آي ـن ـتــراخــت
ف ـ ــرانـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــورت أمـ ـ ـ ـ ــام ضـ ـيـ ـف ــه بـ ـ ــازل
الـ ـس ــويـ ـس ــري ،ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ال ـ ـيـ ــوم فــي
ذهــاب دور الستة عشر ،فــي الــدوري
األوروبي ،بحضور جماهير( .د ب أ)

َ
عزل  3أفراد من فريقي فورموال 1بسبب «كورونا»

أحد أعضاء فريق هاس خالل
وجوده في حلبة ميلبورن
ظهرت عليه عوارض مماثلة
لفيروس كورونا".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـ ـف ـ ــر ي ـ ــق
ينتظر الحصول على نتائج
الـفـحــص ،لـكـنــه "يـعـمــل وفــق
البرنامج المعتاد" في انتظار
ذلك.

ف ــي الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي الـتـحـقـيـقــات
المتعلقة بما حدث في الفيفا من
قبل وصــولــه على رأس الهيئة
الدولية".

وك ــان لــوبــر عــوقــب األسـبــوع
الماضي بخفض راتبه بنسبة
 8ف ــي ال ـم ـئــة مـ ــدة ع ـ ــام ،بسبب
"ان ـت ـه ــاك ــه ل ــواجـ ـب ــات ع ـ ــدة فــي

منصبه" ،من خالل مقابلته ثالث
م ــرات إنفانتينو فــي وقــت كان
فـيــه م ـســؤوال عــن التحقيق في
الشبهات بالفساد داخل الفيفا.

سوسيداد يهزم إيبار ويصعد للمركز الرابع غوارديوال يعارض إقامة
المباريات بدون جمهور

رونالدو يستغل
التوقف ويلجأ
إلى البرتغال

أعلن مسؤولونَ ،أمس ،أن
ثالثة أفراد من فريقي هاس
َ
ومــاكــاريــن ،المشاركين في
ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم ل ـل ـف ــورمــوال
واحد ،باتوا في عزل طوعي،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة م ـ ـخـ ــاوف مــن
إصابتهم بفيروس كورونا،
على هامش جائزة أستراليا
الكبرى ،المرحلة األولــى من
ال ـب ـط ــول ــة ال ـت ــي ت ـن ـط ـلــق فــي
نهاية األسبوع الجاري.
وأوضح مسؤول في فريق
هاس لوكالة فرانس برس ،أن
"عنصرين من الفريق ظهرت
عليهما عوارض ،وقد خضعا
لفحص ،ووضـعــا نفسيهما
في العزل الطوعي ،كما يجب،
في انتظار صدور النتائج".
م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد م ـســؤول
في فريق ماكالرين" :يمكننا
أن نؤكد أن أحد أفراد الفريق
ب ـ ـ ــات ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــزل الـ ـط ــوع ــي
بالفندق ،كــإجــراء احـتــرازي،
تماشيا مع سياستنا ،بعدما

رياضة

وخضع الثالثة للفحوص
في حلبة ألبرت بارك بمدينة
م ـ ـل ـ ـبـ ــورن ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـعــد
الستضافة أول سـبــاق لهذا
الموسم يوم األحد.
و سـبــق لمنظمي السباق
األسترالي أن أكدوا أن إقامته

من دون جمهور على خلفية
انـتـشــار ال ـف ـيــروس ،أم ــر غير
وارد.
وأت ـ ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ــوق ـ ــف،
بـعــد إعـ ــان مـنـظـمــي جــائــزة
البحرين ،المرحلة الثانية من
البطولة ،منع المشجعين من

حـضــور الـتـجــارب والـسـبــاق
ع ـ ـلـ ــى حـ ـلـ ـب ــة ص ـ ـخ ـ ـيـ ــر ،فــي
ظـ ــل ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف مـ ــن تـفـشــي
"ك ـ ــورون ـ ــا" ،ال ـ ــذي أث ـ ــر عـلــى
العديد من األحداث الرياضية
حول العالم ،فدفع إلى إلغاء
ب ـع ـض ـه ــا ،أو إرج ـ ـ ـ ــاء آخ ـ ــر،
وإقامة الكثير من النشاطات
خلف أبواب موصدة في وجه
المشجعين.
ل ـك ــن م ـع ـن ـي ـيــن بــال ـس ـبــاق
والـفــرق فــي أستراليا ،أكــدوا
أم ـ ــس أن ـ ــه ل ــن ي ـت ــم ال ـس ـمــاح
للسائقين باالختالط المعتاد
م ــع الـمـشـجـعـيــن لـجـهــة أخــذ
الـتــواقـيــع أو الـتـقــاط الصور
م ـع ـه ــم .إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ان ـس ـحــب
س ــائـ ـق ــا ري ـ ـنـ ــو ،األسـ ـت ــرال ــي
دانيال ريكياردو والفرنسي
استيبان أوكون ،من المؤتمر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـ ـ ــذي كـ ـ ــان مــن
المقرر أمس.

أكـ ـ ــد م ـ ـ ــدرب م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي،
اإلس ـبــانــي ب ـيــب غ ــواردي ــوال ،أن ــه ال يــؤيــد إقــامــة
المباريات بدون جمهور.
وق ــال غ ــواردي ــوال ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أمــس
األول ،عشية مــوا جـهــة أر سـنــال فــي ا ل ــدوري "لقد
حدث هذا في إيطاليا وإسبانيا وقد يحدث هنا،
علينا أن نتساء ل إن كانت المسألة تستحق
اللعب بدون جمهور".
وأضاف المدرب "عملنا هدفه الجمهور،
لـكــن إن لــم يستطيعوا ا ل ـح ـضــور ،فــأي
ً
معنى له" ،ردا على تهديد "فيروس"
كورونا للدوري اإلنكليزي الممتاز.
وصرح المدرب "سنفعل ما يجب
ع ـل ـي ـنــا ف ـع ـل ــه ،ل ـك ــن ال أح ـب ــذ ف ـكــرة
اللعب بدون جمهور".
وأك ـ ــد غ ـ ــواردي ـ ــوال دع ـم ــه ل ـل ـقــرار
الذي ستتخذه السلطات ،بينما أكدت
ا ل ـح ـكــو مــة ا لـبــر يـطــا نـيــة أ ن ــه ال تــو جــد خطط
إلل ـغــاء أو تــأجـيــل أح ــداث ريــاضـيــة ،لـكــن هــذا
القرار قد يتغير بناء على انتشار الفيروس.
(إفي)

غوارديوال

رفض طلب اإلفراج المشروط عن رونالدينيو
قاض في البارغواي الثالثاء طلب اإلفراج
رفض
ٍ
بكفالة عــن النجم السابق لكرة الـقــدم البرازيلية
رونالدينيو ،وقرر إبقاءه في الحبس االحتياطي
على خلفية اتهامه بدخول البالد بجواز سفر مزور.
وسعى محامو النجم السابق البالغ من العمر 39
عاما ،الى االفراج المؤقت عنه وعن شقيقه روبرتو،
بعد توقيفهما الجمعة في العاصمة اسونسيون
لدخولهما البالد باستخدام وثائق مزورة.
وق ــال الـمــدعــي أوس ـمــار ليغال فــي تصريحات
للصحافيين" :رفض القاضي (غوستافو أماريا)
طلب الدفاع باالفراج المشروط أو االقامة
الجبرية".
وبرر القاضي قراره بخطورة التهمة
الـمــوجـهــة ال ــى رونــالــدي ـن ـيــو وشقيقه
واك ـت ـش ــاف أدل ـ ــة ج ــدي ــدة ،إض ــاف ــة الــى
ضـلــوع مـســؤولـيــن ورجـ ــال أع ـمــال في
تسهيل دخوله ،وان ذلــك يتطلب إبقاء
المعنيين موقوفين.
وأق ــر أمــاريــا بــأن اإلجـ ــراءات المتخذة
بـحــق الشقيقين قــاسـيــة ،م ـشــددا في
الوقت عينه على ان مسؤوليته
"تقتضي عدم عرقلة أي
تحقيق".

وك ــان محامي رونالدينيو سيرجيو كـيــروش قد
أصر في وقت سابق على أن عملية ايقاف الالعب الفائز
بالكرة الذهبية عام " 2005غير قانونية وغير مشروعة"،
مضيفا" :لم يرتكب رونالدينيو أي جريمة ،ألنه لم يكن
يعلم بأن جواز السفر الذي أعطي له كان مزورا".
وطالب كيروش باالفراج عن الشقيقين ،والسماح
لهما بالعودة الى بالدهما.
ولفت إلى أن النيابة العامة أقرت بداية بأن الالعب
السابق تصرف بحسن نية قبل أن يأمر
الـقــاضــي باحتجازهما ،وه ــو ما
وصفه بأنه غير مبرر.
ويعد رونالدينيو من ابرز
الالعبين في تاريخ كرة القدم،
وقد احرز تقريبا كل األلقاب
المتاحة لــه مــن ك ــأس عالم،
كوبا أميركا ،كــأس الـقــارات،
دوري أبطال أوروبــا ،الــدوري
االسباني وااليطالي ،والكرة
الذهبية.

رونالدينيو

نتس يوقف انتصارات ليكرز ...وسلتيكس يبلغ الـ «بالي أوف»

جانب من مباراة بروكلين نتس وليكرز

ً
وضع بروكلين نتس حدا لسلسلة
نتائج لــوس أنجلس ليكرز وأسقطه
بنتيجة  ،102-104أمــس األول ،ضمن
منافسات دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين ،في أمسية ضمن خاللها
ب ــوس ـط ــن س ـل ـت ـي ـكــس بـ ـل ــوغ األدوار
اإلقصائية (بالي أوف).
وأهــدر نجم ليكرز ليبرون جيمس
ثوان من
محاولة ثنائية سهلة قبل تسع ٍ
نهاية المباراة ،ليخرج متصدر ترتيب
ً
المنطقة الغربية خاسرا للمرة األولى
بعد أربعة انتصارات متتالية تخللها
ف ــوز عـلــى مـيـلــووكــي بــاكــس متصدر
الدوري والمنطقة الشرقية وعلى غريمه
كليبيرز ثاني ترتيب منطقته.
وهي الخسارة الثانية لليكرز في 13
مباراة ،واألولى على أرضه منذ السادس
من فبراير.
وب ــدا جميس عــازمــا عـلــى معادلة
الـنـتـيـجــة وفـ ــرض وق ــت إض ــاف ــي على
ملعب "ستايبلس سنتر" عندما وجد
طريقه الى السلة حين كان نتس متقدما

بنقطتين .وبعدما فشل في محاولته
عــادت الكرة إلــى ليكرز ،ومــرر جيمس
تمريرة لزميله أنطوني ديفيس غير
المراقب خلف القوس ،لكن األخير فشل
في محاولته أيضا ليخرج نتس بفوز
مهم في مسعاه لبلوغ الـ "بالي أوف".
وس ـبــق لـلـيـكــرز أن ضـمــن تــأهـلــه ل ـ
"بـ ــاي أوف" لـلـمــرة األول ـ ــى مـنــذ عــام
 ،2013فيما يحتل نتس المركز السابع
في المنطقة الشرقية ،وهو المركز ما
قبل األخير بين تلك المؤهلة لــأدوار
االقصائية.
وكانت سلة دينويدي الحاسمة في
فوز فريقه قبل  28ثانية ،وجاءت بعدما
عادل ديفيس األرقام  102-102بثالثية
قبل  43ثانية من نهاية اللقاء.

سلتيكس يهزم بايسرز
إلى ذلــك ،ضمن بوسطن سلتيكس
بلوغه ال ـ "بــاي أوف" للعام السادس
تواليا بفوز صعب على مضيفه انديانا

ب ــاي ـس ــرز بـنـتـيـجــة  111-114بـقـيــادة
جايسون تاتوم الــذي سجل  30نقطة
وغـ ـ ـ ــوردون ه ــاي ــوارد ( 27نـقـطــة و10
متابعات).
وب ـ ــات سـلـتـيـكــس ،ال ـف ــري ــق األك ـثــر
تـتــويـجــا بـلـقــب ال ـ ـ ــدوري بـ ـف ــارق لقب
عن ليكرز الثاني ( 17مقابل  ،)16رابع
الفرق المتأهلة لألدوار االقصائية بعد
ميلووكي وليكرز وتورونتو رابتورز
حامل اللقب.

تألق هاردن ووستبروك
وفي هيوستن ،قاد الثنائي جيمس
ه ـ ــاردن وراس ـ ــل وس ـت ـبــروك فريقهما
روكتس لفوز صعب على مينيسوتا
تيمبروولفز  ،111-117ليقترب أكثر من
بلوغ ال ـ "بــاي أوف" ،بتسجيلهما 37
و 27نقطة على التوالي.
ويحتل روكتس المركز السادس في
الغربية برصيد  40فوزا و 24هزيمة.
وفي أبرز نتائج المباريات األخرى،

فقد غولدن ستايت ووريورز ،وصيف
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي وب ـط ــل ع ــام ــي 2017
و ،2018حسابيا آماله ببلوغ الـ "بالي
أوف" بعد خـســارتــه على أرض ــه أمــام
لوس أنجلس كليبيرز .131-107
وفــي مـبــاراة مهمة ،حقق أورالن ــدو
ً
ً
مــاج ـيــك ف ـ ـ ــوزا ص ـع ـبــا ع ـلــى ممفيس
غريزليز بنتيجة  115-120في ظل صراع
الفريقين على خطف مقعد في االدوار
االقصائية ،إذ يحتل كل منهما المركز
الثامن واألخير المؤهل في منطقته.
واستفاد سان انطونيو سبيرز على
اكمل وجه من سقوط غريزليز ،بتفوقه
على ضيفه داالس مافريكس بنتيجة
 ،109-119ليعزز آماله في بلوغ األدوار
اإلقصائية.
ويحتل سبيرز المركز الثاني عشر
ً
في المنطقة الغربية برصيد  27فوزا
ً
و 36هزيمة ،مقابل  32فوزا و 33هزيمة
لغريزليز الثامن.

ةديرجلا
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اهدؤوا ...وال
ِّ
تهولوا!

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com

السوريون أسقطوا الببيونة!
الـ ـ ـن ـ ــاظ ـ ــر إلـ ـ ـ ــى أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج،
يـتـخـيـلـهــا ذلـ ــك الـ ـش ــاب ال ــوس ـي ــم األن ـي ــق،
ب ـب ــذل ـت ــه الـ ـسـ ـم ــوك ــن وربـ ـ ـط ـ ــة ال ـب ـب ـي ــون ــة،
والتفاصيل ا لــرا قـيــة ،والمشاعر المرهفة
اإلحساس ،والــذوق الفني الرفيع ،وعشق
الـ ـسـ ـيـ ـمـ ـف ــونـ ـي ــات ،والـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــر ب ــال ـق ـص ــص
الــرومــانـسـيــة ،وتــربـيــة الـقـطــط ،واالعـتـنــاء
بورود الشرفة ،والحس اإلنساني الطاغي،
ووو...
تـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
تتحدث عن اإلنسان
األوروبيين فتجدها ُ
وحـقــوقــه وم ـشــاعــره ،بــلـغــةٍ وردي ــة ناعمة
تشم منها رائحة الــورود ،ال يبقى لها إال
ُ
أن تـخـتــم بــدمــوع وأحـ ـض ــان :تـلــك الــدولــة
اآلسيوية يجب أن تحترم حقوق اإلنسان،
وذل ـ ــك ال ـح ــاك ــم اإلف ــريـ ـق ــي يـنـتـهــك حـقــوق
اإلن ـســان ،وه ــذه جــائــزة لإلنسانية ،وتلك
جائزة لمن يعتني بالحيوان ويرفق به.
أما األطفال والنساء ،في خيال المسؤولين
األوروبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،فـ ـحـ ـك ــاي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـف ــوق
بنعومتها كل شيء.
ثـ ــم ف ـ ـجـ ــأة ،ت ـن ـط ـلــق جـ ـم ــوع الــاج ـئ ـيــن
ال ـســوري ـيــن ال ـهــارب ـيــن م ــن ح ـمــم الـقـصــف
وال ـق ـنــابــل والـ ـص ــواري ــخ ،ول ـس ـعــات ال ـبــرد
ال ـ ـقـ ــارس الـ ـمـ ـن ــزوع ال ــرحـ ـم ــة ،بــأط ـفــال ـهــم
ونسائهم وكبارهم وصغارهم وألعابهم
في أيديهم ،فتتصدى كتائب العسكر لهذه
الـجـمــوع ،وتـتـبــدل الـتـصــريـحــات الــورديــة
بــالــرصــاص المطاطي ،وتختفي أصــوات
الـسـيـمـفــونـيــات تـحــت صــرخــات التحذير
والـ ـتـ ـه ــدي ــد فـ ــي حـ ـ ــال اقـ ـ ـت ـ ــراب الجـ ـ ــئ مــن
ْ
ول ُ
يمت هؤالء الالجئون من البرد
حدودها،
والجوع ،فالقضية ال تعني الرجل األنيق!
وبــذلــك تـتـمــزق بــذلــة ال ـس ـمــوكــن ،وتسقط
الببيونة األنيقة.
لن أغفر لعقلي خياالته التي كانت تعتقد
ً
ّ
سيشيدون مقرا لالجئين،
أن األوروبيين
ً
مقرا يوفر جميع االحتياجات اإلنسانية،
من أكل وشرب وسكن وطبابة ووو! لن أغفر
لعقلي تلك الخياالت ،وكــان الله في عون
أولئك الالجئين.

قتلوا آخر الزرافات البيضاء
قتل صيادون غير شرعيين الزرافة البيضاء
الوحيدة الموجودة في كينيا مع صغيرها في
محمية بشرق البالد.

هل تدل اإلوزة على قبر فرعوني؟
اكتشف العلماء قطعة أثرية
 3500ع ــام
حـ ـج ــر ي ــة عـ ـم ــر ه ــا
ُ
تحتوي على بقايا إوزة قدمت
ً
قربانا في مصر القديمة.
ً
وتحتوي القطعة أيضا على
صـنــدوق خشبي محفور عليه
اسم تحوتمس الثاني ،الفرعون
ال ـص ـب ــي ال ـش ـه ـيــر الـ ـ ــذي تــولــى
ً
العرش في عمر  13عاما فقط.
ُ
واكتشف الصندوق الحجري

ف ـ ـ ــي مـ ـ ــوقـ ـ ــع ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـحـ ــري
القديم ،ويشير هــذا االكتشاف
االستثنائي إلــى وجــود مقبرة
م ـل ـك ـيــة لـ ــم ت ـك ـت ـشــف ب ـ ـعـ ـ ُـد ،فــي
مكان قريب.
وعثر على عدة حزم ملفوفة
فـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـم ـ ـ ــاش ال ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــان داخـ ـ ـ ــل
الصندوق ،احتوت إحداها على
اإلوز وأخرى تحمل بيضة طائر
يعرف باسم أبومنجل.

ولم يتم اإلبالغ عن مشاهدة هذه الحيوانات
ً
النادرة جدا في أي بلد آخر بالعالم .وعثر على
َ
جيفتي الزرافتين البيضاوين "هيكلين عظميين،

بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين" بمحمية
في غاريسا شرق كينيا.
وب ـع ــد ن ـف ــوق ال ــزراف ـت ـي ــن ال ـل ـت ـيــن تـ َّسـتـمــدان
ً
لونهما مــن تصبغ نــادر ج ــدا ،لــم يتبق إال ذكر
زراف ــة بيضاء ،وهــو صغير الــزرافــة التي قتلها
الـصـيــادون ،وفــق مــا جــاء فــي بيان صــادر أمس
األول عــن جمعية إشاكبيني هـيــروال المحلية،
التي تدير المحمية .وقال مدير الجمعية ،محمد
النور ،أمس" :نحن المجتمع الوحيد في العالم
الذي يعمل على الحفاظ على الزرافة البيضاء".
وأضــاف" :هــذه الجريمة هي ضربة في وجه
التدابير التي اتخذها المجتمع للحفاظ على
األنواع النادرة ،ودعوة إلى اليقظة من أجل الدعم
المستمر لجهود الحماية".
ً
ً
الزرافة البيضاء اهتماما كبيرا
وأثــارت هذه
ُ
في عام  2017عندما شوهدت للمرة األولى في
المحمية الكينية وعندما وضعت الصغيرين.
وت ـع ــان ــي الـ ــزرافـ ــات ال ـب ـي ـضــاء ح ــال ــة وراث ـي ــة
تسمى "االبـيـضــاض" ناتجة عن نقص الخاليا
ً
الصبغية ،وهــي شائعة خصوصا لــدى بعض
النمور البيضاء.
(أ ف ب)

المخالفات تؤدي إلى مصادرة المركبات
صـ ــادرت الـشــرطــة فــي مدينة
ب ـنــوم بـنــه الـكـمـبــوديــة أك ـثــر من
 400سيارةَّ ،
وغرمت أصحابها،
النتهاكهم قوانين المرور.
وكـ ـ ـ ــان م ـ ـسـ ــؤولـ ــو ك ـم ـب ــودي ــا
طالبوا بتشديد العقوبات ضد
َمن ينتهك قوانين المرور ،في ظل
وفــاة خمسة إلى ستة أشخاص
ً
بحوادث الطرق يوميا في البالد.
وأفادت صحيفة خمير تايمز،

أمـ ــس ،ب ــأن الـحـمـلــة ال ـتــي قــامــت
بها الشرطة ،أمس األول ،شملت
م ـص ــادرة  389دراجـ ــة بـخــاريــة،
ب ـس ـبــب ع ـ ــدم ارت ـ ـ ـ ــداء ســائـقـيـهــا
الخوذ.
ل ـك ــن ال ـســائ ـق ـيــن يـتـجــاهـلــون
قوانين المرور بصورة واضحة،
ً
خصوصا في الليل عندما يقل
عدد رجال الشرطة العاملين.
(د ب أ)

عبدالمحسن جمعة

ً
مـ ـ َّـرت ع ـلــى ال ـكــويــت والـمـنـطـقــة خ ــال األرب ـع ـي ــن عــامــا
الـمــاضـيــة ال ـعــديــد مــن األزم ـ ــات الـعــاصـفــة ،مـنـهــا األمـنـ َّـيــة
َّ
والمالية ،وكــان أخطرها بالطبع الـغــزو العراقي للبالد.
َّ
وعلى المستوى المالي مرت على الكويت أزمات طاحنة
الم ــس فـيـهــا سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط ال ـع ـشــرة دوالرات عند
ً
انهيار نظام تسعير النفط عام  ،١٩٨٥وحــدث ذلك أيضا
في تسعينيات القرن الماضي.
لـكــن حـجــم الـتـهــويــل والـهـلــع ال ــذي تـثـيــره جـهــات عامة
وإعالمية في اآلونة األخيرة عند أي أزمة اقتصادية عالمية
غير معقول ،من خالل تهديد الناس بأنهم سيفقدون مصدر
رزقهم ورواتبهم ،وهو أمر مبالغ فيه.
ن ـعــم ،ت ـ ُ
ـزام ــن ح ــرب أس ـعــار الـنـفــط مــع انـتـشــار فـيــروس
ً
ك ــورون ــا أم ــر ص ـعــب ،لـكـنــه لـيــس كــارث ـيــا ،فــالـصـيــن تعلن
َّ
تراجع انتشار الفيروس في أراضيها ،وروسيا لن تتمكن
من االستمرار في حرب أسعار النفط إلى ما بعد االجتماع
ال ـقــادم ل ــ"أوبــك" فــي يونيو المقبل ،والـخــاســر األكـبــر هي
شركات النفط الصخري األميركية ومنتجو النفوط عالية
تكلفة االستخراج في اآلبار المغمورة وخالفه.
أنا أعتقد أننا في المنطقة ،وفي الكويت خاصة ،نجونا
من كارثة كبرى ،وهي انــدالع حرب بين إيــران والواليات
المتحدة األميركية ،إ ثــر اغتيال قاسم سليماني ،والتي
كــانــت سـتــؤدي إلــى عــواقــب وخـيـمــة ،منها تنفيذ طهران
لتهديدها بإقفال الممرات البحرية ،وتوقفنا عن تصدير
ً
منتجاتنا البترولية تماما لعدة أسابيع ،أو ربما أكثر ،وفي
هذه الحالة كنا سنعتمد على االحتياطيات المالية لفترة
طويلة لتمويل الميزانية العامة.
الـنـفــط مـ ــازال سلعة اسـتــراتـيـجـيــة مهمة لــن تـنـهــار أو
تختفي بين يوم وليلة ،وإن كانت هناك محاذير من القدرة
على االعتماد عليه كمصدر وحيد لدخل الدول على المدى
البعيد.
ً
هناك جــدل في الكويت أيضا حــول أثــر األزمــة الحالية
على البلد ،وإن كانت هناك تداعيات سلبية عليها ،وهي
بالطبع موجودة ،لكن انخفاض السعر سيؤدي إلى خفض
المعروض والمخزونات العالمية من الخام واالستثمارات
في ذلك القطاع ،مما سيؤدي إلى تعافي األسعار بشكل
مـجـ ٍـز خ ــال األش ـهــر التسعة المقبلة ،كـمــا يـتــوقــع بعض
الخبراء.
من جهة أخرى ،فإن وقف السفر للمواطنين والمقيمين،
ِّ
مصدرة للسياح ،سيكون له بالطبع أثر إيجابي
ونحن دولة
ُ
على الصرف داخل البلد ،وبقاء أموال كثيرة كانت معدة
للهجرة مع المسافرين ،إذا كان هناك رجال أعمال أذكياء
وســريـعــو الـحــركــة الستيعاب هــذه األوض ــاع فــي حمالت
تسويقية وإعالنية كبيرة وواسعة.
الخالصة ،أن حملة التهويل والهلع التي تتصاعد في
البلد ال مبرر لها ،في ظل األرقــام ُ
المعلنة عن اإلصابات
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،أو األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة الـعــالـمـيــة،
فاهدؤوا وتفاءلوا بما هو قادم ،وال تزيدوا مخاوف الناس.

وفيات
مرام محمود محمد الطاهر

زوجة خالد وليد الزيد
 28عاما ،شيعت ،الرجال :الرميثية ،ق ،6شارع شاهين الغانم،
م ،18النساء :السالم ،ق ،3ش ،326م ،1ت25216802 ،66900140 :

أحمد دينار حسن الزنكي

 83عاما ،شيع ،الرجال :الروضة ،ق ،3شارع شهاب البحر ،م،14
النساء :الروضة ،ق ،4ش ،45م ،9ت50188085 ،98886111 :

حبيب حسين رضا الشطي

 60عاما ،شيع ،مسجد الوزان ،غرب مشرف ،ت99755553 :

مناحي علي حسن الرواس المطيري

 80عاما ،شيع ،الــرجــال :اليرموك ،ق ،4شــارع أحمد الثاقب،
م ،331النساء :اليرموك ،ق ،4ش ،5ج ،2م ،330ت،94000261 :
97300000

مشاري عبدالحميد مشاري صفوق العنزي

 72عاما ،شيع ،الرجال :قرطبة ،ق ،1ش ،6ج ،2م ،30النساء:
حطين ،ق ،2ش ،16م44

لطيفة خليل إبراهيم القطان

أرملة سلطان راشد المزيعل
 82عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :بيان ،ق،2
ش ،1م ،30دي ــوان الـقـطــان ،الـنـســاء :الـســرة ،ق ،6ش ،6م ،5ت:
50654646 ،99030825 ،99896698

فاطمة عبدالله حسن الصراف

زوجة علي حسن الصراف
 88عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،العديلية ،ق ،3شارع
عيسى عبدالرحمن العسعوسي ،م ،8ت60069600 ،66665430 :

سارة عبدالعزيز عبدالله العبيد

زوجة أحمد ناصر اللهو
 76عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،الرجال :الشامية،
ق ،8ش ،89م ،14ا ل ـن ـس ــاء :ا ل ـجــا بــر يــة ،ق ،6ش ،10م ،12ت:
97887003 ،99002223 ،97300090

فاطمة عبدالله ناصر حسين

أرملة حجي محمد شهاب
 80عاما ،شيعت ،الدعية ،حسينية بوحمد ،ت،99626968 :
96668123

مسبار «ناسا» يهبط
على «بينو» في أبريل
أعـلــن نــاطــق بــاســم وكــالــة نــاســا ،أن مسبارها
( )OSIRIS-RExسيقترب  3مرات من كويكب بينو،
ً
ليلتقط صورا فوتوغرافية ستسلط الضوء على
مــوا قــع ا لـهـبــوط المحتملة للمسبار عـلــى سطح
الكويكب.
وقـ ــام الـمـسـبــار بـمـحــاولــة أولـ ــى لــاق ـتــراب من
الـكــويـكــب ف ــي مـنـتـصــف ف ـبــرايــر ال ـمــاضــيَّ .
وأدت

المناورة إلى تعطل مقياس المسافة الليزري ،مما
ً
أثر سلبا على جودة الصور الفوتوغرافية ،وأجبر
"ناسا" على جعل مسبارها يقترب خالل مناورة
أجراها األربعاء الماضي من الكويكب إلى أقصر
ً
مسافة ممكنة ،وهي  250مترا فوق سطح الكويكب.
وق ــال مــوقــع روسـيــا ال ـيــوم ،أم ــس ،إن المسبار
ً
أرسـ ــل إل ــى األرض ص ـ ــورا فــوتــوغــراف ـيــة جــديــدة

مواعيد الصالة

سمحت لخبراء "ناسا" برؤية حجارة وغيرها من
حواجز يمكن أن تمنع المسبار من تحقيق الهبوط
الناجح .كما سمحت تلك الـصــور الفوتوغرافية
بالبدء فــي تحضير عملية هبوط المسبار على
س ـط ــح ال ـك ــوي ـك ــب ،ال ـت ــي ي ـت ــوق ــع أن ت ـت ـح ـقــق فــي
منتصف أبريل المقبل.
ُيذكر أن مسبار  OSIRIS-RExأطلقته "ناسا" في

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

سبتمبر  ،2016في إطار البرنامج الذي يهدف إلى
جمع عينات مــن تــر بــة كويكب بينو ونقلها إلى
األرض .ووصل المسبار إلى منطقة الكويكب في
ديسمبر .2018
جــديــر بــالــذكــر ،أن الـعـلـمــاء كــانــوا يـصـفــون في
الماضي "بينو" ،بأنه من أخطر كويكبات المنظومة
الشمسية ،ولم يستبعدوا اصطدامه باألرض.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:43

العظمى 26

الشروق

06:02

الصغرى 13

الظهر

11:58

ً
أعلى مد  01:25صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

ً
 02:03ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:54

ً
أدنى جزر  08:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:11

 08:18م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

