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إليزابيث موس تبدع في دور سيسيليا
بـ « »the invisible manص ١٧

«كورونا»
لمواجهي
أميرية
مكرمة
ً ً ً

قصر العدل

١٠

صاحب السمو شكرهم في رسالة نقلها الخالد وأمر بتكريمهم معنويا وماديا تقديرا لجهودهم
نقل رئيس مجلس الــوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد
رســالــة مــن سـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ صباح األحمد تتضمن
شكر سموه وتقديره ألبنائه
وبـ ـ ـن ـ ــات ـ ــه ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن الـ ــذيـ ــن
ي ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــون الـ ـلـ ـي ــل ب ــال ـن ـه ــار
ضمن الفرق المكلفة بمواجهة
فيروس كورونا المستجد.
وقـ ــال ال ـخــالــد ،ف ــي مستهل
اجتماع مجلس الوزراء أمس،
إن سمو األمير ّ
خص بالشكر
"م ـ ـ ــن يـ ـقـ ـف ــون فـ ـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف
األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة مـ ـق ــدمـ ـي ــن أقـ ـص ــى
ً
ال ـت ـض ـح ـي ــات" ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن
صاحب السمو أمــر بــأن تقدم
إل ــى ه ــؤالء الـعــامـلـيــن مظاهر
ال ـت ـكــريــم ال ـم ـع ـنــوي وال ـم ــادي
ً
تقديرا لجهودهم.
03

المستشار جبالي :لو اختصت
«الدستورية المصرية» بتفسير
لكانت حكمًا بين السلطات
الدستور ً
ومارست عمال سياسيًا

كتاب

11
جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس

ارتفاع مصابي الكويت إلى 56
●

عادل سامي

ً
سجلت الكويت ،أمس ،ارتفاعا في عدد المصابين
ب ـ «ك ــورون ــا» ،ليصل إلــى  ،56بعد إع ــان اكتشاف
وزارة الصحة  10حــاالت جديدة تم تحويلها إلى
المستشفى المخصص لعالجهم.
وصــرحــت الــوكـيـلــة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون الصحة
العامة بالوزارة ،الوكيلة المساعدة لشؤون الخدمات
الطبية المساندة بالتكليف د .بثينة المضف ،أمس،
بأن جميع حاالت اإلصابة التي رصدت قادمة من
إي ــران ،وتــم اكتشافها بالحجر الصحي ،ثــم نقلت

العبو
األندية
يتمسكون
بالتدريبات
في مواجهة
«كورونا»
٢٥

إلى المستشفى المخصص للعالج ،مؤكدة أن ذلك
ال يرتبط بمدة زمنية بل بتقييم كل حالة.
ُ
ودع ـ ــت ال ـم ـضــف ك ــل َمـ ــن ط ـب ــق عـلـيـهــم الـحـجــر
المنزلي إلــى الـتـعــاون مــع الـفــريــق الطبي المكلف
ً
متابعتهم والتزام التعليمات ،حفاظا على سالمتهم
ً
وسالمة المجتمع ،وتجنبا للمساء لة القانونية،
الف ـتــة إل ــى أن ــه ال يــوجــد ح ـظــر يـمـنــع األه ــال ــي من
الــوقــوف على حــالــة ذوي ـهــم ،ولـكــن هـنــاك إج ــراءات
اح ـت ــرازي ــة ي ـتــم ات ـخ ــاذه ــا ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى األه ــال ــي
وحمايتهم من العدوى.
٠٥

وزارة التربية ترسب
في التعليم اإللكتروني
●

فهد الرمضان

ً
كشف ق ــرار تعطيل الــدراســة بــالـمــدارس أسـبــوعـيــن ،تفاديا
ً
ً
لتفشي «ك ــورون ــا» ،فـشــا ذري ـعــا لـ ــوزارات التربية المتعاقبة،
منذ نحو  10سنوات ،في إنشاء منصات للتعليم اإللكتروني،
ومواكبة التطورات الحديثة في مجال التربية والتعليم.
وك ــان مــوضــوع التعليم اإللـكـتــرونــي أح ــد الــوعــود الــدائـمــة
للوزراء المتعاقبين ،بيد أنه لم يبصر النور حتى اليوم ،وهو
ما أرجعه الخبير التربوي عضو لجنة مراجعة استراتيجيات
تضمين التكنولوجيا بالتعليم د .محمد الشريكة إلى «وجود
عجز وعدم قناعة بالتكنولوجيا لدى قياديي التربية ،الذين ال
ُ ّ
يلمون بالتقنية الحديثة ...وبالتالي فإن فاقد الشيء 02

هيئة االستثمار :فرص من هبوط األسواق العالمية
دراسة لالستفادة منها في األسهم والسندات والصناديق واالستثمارات
●

عيسى عبدالسالم

كشفت م ـصــادر مطلعة أن الهيئة العامة
لالستثمار تعكف على إعداد دراسة لالستفادة
من انخفاضات األسواق العالمية بسبب ردات
الفعل القوية تجاه مخاطر فيروس كورونا،
وم ـخ ــاوف تـبــاطــؤ نـمــو االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي،
إلــى جانب بحث إمكانية زي ــادة استثمارات
الـهـيـئــة فــي ه ــذه األسـ ــواق بـنــاء عـلــى الـفــرص
المتاحة فيها.

مخاوف تصنيف «كوفيد »١٩
بالوباء تصيب األسواق
النفطية بالهلع
١٥

وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،ل ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن
«االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار» ّ
وجـ ـه ــت إدارات مـعـنـيــة فيها
لــان ـت ـهــاء م ــن هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة ف ــي أق ـ ــرب وقــت
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن الـ ـف ــروق ــات ال ـس ـع ــري ــة ال ـتــي
ن ـش ــأت ب ـس ـبــب انـ ـج ــراف م ــؤش ــرات األس ـ ــواق
العالمية بنسب كبيرة تجاوزت في بعضها
نسبة ال ــ %10على ضــوء تداعيات المخاوف
مــن انتشار «كــورونــا» ،إذ يــواجــه العالم على
مـسـتــوى الـ ــدول الـمـتـقــدمــة والـنــامـيــة خسائر
فادحة ،وسط توقعات بتراجع معدل 02

يوميات

مجلس األمة التشريعي األول
«الدورة األولى»  -الحلقة الثالثة
لـ د .عادل العبدالمغني

ثقافات

ارتداد قوي لمؤشرات البورصة
بسيولة عالية
18
●

علي العنزي

ب ـعــد ال ـخ ـســائــر الـتــاريـخـيــة
الـ ـت ــي ت ـك ـبــدت ـهــا أم ـ ــس األول،
ارتـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
الكويت بقوة أمس ،واستطاع
مــؤشــر الـســوق األول أن يربح
 ،%4.86وارت ـف ـع ــت الـسـيــولــة
ً
بشكل كبير ج ــدا يـعــد األعـلــى

ً
خالل  6أشهر تقريبا ،إذ قاربت
 87مليون ديـنــار ،وكــان الدعم
م ــن ال ـس ــوق األول وم ـكــونــاتــه
الرئيسية ،إذ ربح  ،%6.34أي
 379.67نـقـطــة بـقـيـمــة كـبـيــرة
بـلـغــت  80م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،في
حـ ـي ــن ارت ـ ـف ـ ــع «رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي »50
بـ.%1.4
ً
األداء
كان
،
خليجيا
02

تكريم الكاتب والروائي
أمين معلوف في باريس

دوليات

لبنان ممر لتهريب قياديين في «محور طهران» مصابين بالفيروس!
المئات مروا بال فحوص قبل وقف الطيران من إيران
●

القدس  -ةديرجلا

•

دخـ ــل م ـنــع ال ـط ـي ــران اإليـ ــرانـ ــي من
ال ـ ـه ـ ـبـ ــوط فـ ـ ــي مـ ـ ـط ـ ــار ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ح ـيــز
التنفيذ ،أمس ،لكنه جاء بعد «تهريب»
المئات من قادة «حزب الله» وأبنائهم،
وقـيــاديـيــن عــراقـيـيــن يـنـتـمــون إل ــى ما
ُي ـعــرف بـ ـ «م ـحــور ط ـه ــران» إل ــى داخــل

قبول استقالة بوشهري
والفاضل لـ «الكهرباء» بالوكالة
أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي ،الناطق الرسمي
باسم الحكومة طارق المزرم صدور مرسوم أميري بقبول
استقالة وزير الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري.
وصرح المزرم ،أمس ،بأنه تم تعيين وزير النفط د .خالد
ً
الفاضل وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة.

لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي
دون إخضاعهم ألي فحوصات خاصة
بـفـيــروس ك ــورون ــا ،حـســب معلومات
خاصة حصلت عليها «الجريدة» من
مصادر مطلعة.
ً
وأفادت المعلومات بأن قادة كبارا
في «حزب الله» عــادوا من إيــران حيث
شاركوا في إحياء «أربعين» الجنرال

ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي م ـن ـت ـصــف ف ـبــرايــر
الماضي ،وبينهم هاشم صفي الدين،
نائب األمين العام للحزب ،ومسؤولون
حزبيون بارزون وأبناء قياديين كبار
بالحزب.
وبـحـســب ال ـم ـع ـلــومــات ،ف ــإن ه ــؤالء
عــادوا من إيــران في مواعيد مختلفة،
وبعضهم ربما التقط الفيروس ،وإن

العراق يطوي صفحة عالوي وعبدالمهدي يرفض
االستمرار في تصريف األعمال

23

«الشؤون» تطلب من «المركزي»
وقف إيداعات المبرات الخيرية
●

إص ــرار «ح ــزب ال ـلــه» فــي ال ـبــدايــة على
اس ـت ـمــرار ال ـط ـيــران م ــن إيـ ــران وإلـيـهــا
ووج ـ ـ ــود ع ـن ــاص ــر الـ ـح ــزب ف ــي م ـطــار
رف ـيــق ال ـحــريــري ال ــدول ــي عـنــد هـبــوط
الـ ـط ــائ ــرات ال ـع ــائ ــدة م ــن إيـ ـ ــران هــدفــه
ت ـه ــري ــب ش ـخ ـص ـيــات م ـه ـمــة لـبـنــانـيــة
وعراقية وإيرانية.
ً
وتشير المعلومات إ لــى أن قياديا

ً
ً
عــراقـيــا مهما ق ـ ِـدم إلــى لبنان فــي أول
ط ــائ ــرة ع ــائ ــدة م ــن إي ـ ــران ،وكـ ــان على
متنها أول إصــابــة مسجلة فــي لبنان
ً
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ،وجـ ـ ــرى ن ـق ـلــه سـ ـ ــرا مــن
المطار برفقة بعض قياديي الحزب
وفيلق القدس إلى الضاحية الجنوبية
لبيروت بواسطة عناصر «حزب الله».

٢٤

ّ
«الوسطيون» يصطفون
خلف بايدن في «الثالثاء
الكبير»

دوليات

23
إردوغان يهدد أوروبا
بماليين الالجئين

رياضة

27

محمد اإلتربي

ط ـ ـل ـ ـبـ ــت وزارة ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
ً
االجتماعية والعمل رسميا من
ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ات ـخــاذ
إجراءات تمنع البنوك المحلية
ال ـخــاض ـعــة إلش ــراف ــه م ــن قـبــول
أي إيــداعــات نقدية للجمعيات
والمبرات الخيرية ،إال بموافقة
كـتــابـيــة م ــن «ال ـ ـشـ ــؤون» ُي ـح ـ ّـدد
فيها المبالغ المطلوب 02

متظاهرون عراقيون يرفعون صورة ضد عالوي في بغداد

قمة مبكرة بين ليفربول
وتشلسي في كأس
إنكلترا اليوم

ةديرجلا

•
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األمير يستقبل رئيس «المحاسبة» ونظيره القطري

سلة أخبار
المبرة اإلسالمية ِّ
تكرم
حفاظ «الماهر»

صاحب السمو عزى ملك البحرين ...وهنأ بلغاريا بالعيد الوطني
استقبل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،بقصر بيان صباح
أمس ،رئيس ديوان المحاسبة فيصل
الـشــايــع ورئـيــس دي ــوان المحاسبة
بدولة قطر الشقيقة الشيخ بندر بن
محمد ،وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
ح ـض ــر ال ـم ـق ــاب ـل ــة وزي ـ ـ ــر شـ ــؤون
الديوان األميري الشيخ علي الجراح.
فــي مـجــال آخ ــر ،بعث سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية
تـعــزيــة إل ــى مـلــك الـبـحــريــن حـمــد بن
عيسى آل خليفة أعرب فيها سموه
عن خالص تعازيه وصادق مواساته
ب ــوف ــاة الـشـيــخ أح ـمــد ب ــن مـحـمــد آل
خليفة ،مبتهال سموه إ لــى المولى
جل وعال أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ملك
البحرين واألس ــرة المالكة الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.

ً
األمير مستقبال الشايع ورئيس المحاسبة القطري أمس

وب ـع ــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو بـبــرقـيــة
تهنئة إلى الرئيس البلغاري رومين
راديف عبر فيها سموه عن خالص
تـهــانـيــه بـمـنــاسـبــة ال ـع ـيــد الــوطـنــي
لـ ـب ــاده ،مـتـمـنـيــا ل ــه دوام الـصـحــة
والعافية وللبلد الصديق كل التقدم
واالزدهار.
وبـعــث سمو ولــي العهد الشيخ
نـ ـ ـ ــواف األحـ ـ ـم ـ ــد ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
ببرقيات مماثلة.
من جهته ،استقبل سمو رئيس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
ال ـخ ــال ــد ،وب ـح ـضــور رئ ـيــس دي ــوان
المحاسبة فيصل الشايع ،في قصر
بيان ،أمس ،رئيس ديوان المحاسبة
ف ــي ق ـطــر ال ـش ـيــخ ب ـن ــدر ب ــن مـحـمــد،
والوفد المرافق له ،بمناسبة زيارته
للبالد.

الصالح :برنامجنا تطوير الخدمات اإللكترونية الجارالله يلتقي السفير اإليراني

أكد أهمية اجتماع وزراء الداخلية العرب لمواجهة اإلرهاب والتطرف
أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة أنــس
الصالح ،أهمية نتائج الــدورة
الـ 37لمجلس الوزراء الداخلية
ال ـعــرب لـخــدمــة مــواطـنــي األمــة
الـعــربـيــة وأمـنـهــا مــن تحديات
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرف ال ـ ـ ــذي
يتعرض له العالم.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح لـ ـ ـ ـ ــ"ك ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــا" ،ع ـل ــى
هــامــش أعـمــال الـ ــدورة ،أن تلك
ِّ
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ت ـش ــك ــل ف ــرص ــة
ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـ ـت ـ ـبـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات بـ ـي ــن مـخـتـلــف
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ف ــي ال ـب ـلــدان
ال ـعــرب ـيــة ،م ــن خ ــال التنسيق
ال ـك ـب ـي ــر ،والـ ـ ـ ــذي ي ـش ـم ــل ع ــدة
جوانب.
وأكد أن الكويت تسعى إلى
ت ـبــادل الـخـبــرات فــي الـجــوانــب

الصالح خالل اجتماع تونس
األمـ ـنـ ـي ــة ،وت ـط ــوي ــر ال ـخ ــدم ــات
َّ
المقدمة للمواطنين ،خصوصا
اإللكترونية والتحول الرقمي.

وأض ــاف أن وزارة الداخلية
تــولــي اهـتـمــامــا كـبـيــرا لعملية
التحول الرقمي ،مؤكدا أن هذا

جمعية «حفاظ» احتفت
باألعياد الوطنية

الـتـحــول ُي ـعــد مــن أه ــم مـحــاور
برنامج الوزارة للفترة المقبلة،
لتقديم خدمات أسهل وأســرع
للمواطن ،إضــافــة إلــى "ضمان
االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد عـ ــن أي م ـظ ـه ــر مــن
مظاهر الفساد".
َّ
وذكر أن هذه الــدورة شكلت
فــرصــة لــاج ـت ـمــاع وع ـقــد عــدة
ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ات ثـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــع وزراء
الداخلية ،لبحث ُسبل التعاون
المشترك.
وقـ ــد عـ ــاد ال ـص ــال ــح وال ــوف ــد
األمني رفيع المستوى المرافق
له إلى البالد أمس األول ،وكان
في استقباله على أرض مطار
ال ـكــويــت ال ــدول ــي وك ـيــل وزارة
الداخلية الفريق عصام النهام،
وعدد من القيادات األمنية.

ً
الجارالله مستقبال السفير اإليراني أمس
اجتمع نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة خــالــد الـجــارالـلــه أمــس مــع السفير
اإليراني لدى الكويت محمد إيراني ،وتم خالل اللقاء بحث عدد من
أوجه العالقات الثنائية بين البلدين ،إضافة إلى تطورات األوضاع
على الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيهم العمر.

«الكهرباء» :االستعدادات للصيف مستمرة «الصندوق الكويتي» يمول تأهيل طريق بألبانيا

العتيبي :جدول لمناقصات الصيانة بالمحافظات يغطي محطاتنا
أكــد الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع في وزارة
الكهرباء والماء م .مطلق العتيبي ،أن استعدادات القطاع
لفصل الصيف تجري على قدم وساق ،مبينا أن هناك جدوال
يتضمن عددا من المناقصات الخاصة بأعمال الصيانة التي
من المتوقع أن يتم توقيعها قبل موسم الصيف المقبل .2020
وقــال العتيبي ،في تصريح ،إن هــذه المناقصات منها
ما أحيل إلــى ديــوان المحاسبة ،ومنها ما هو في الطريق
للتدقيق والمراجعة واالعتماد ،حيث سيتم توقيع عقودها
خالل شهر أو شهرين.
وأوضح أن المناقصات تتضمن أعمال صيانة الكيبالت،
وتــم توقيع العقد الخاص بمحافظة العاصمة ،أمــا العقد
الخاص بمحافظة حولي فهو على وشك التوقيع ،إضافة الى
توقيع مناقصتين للصيانة خاصتين بمحافظة االحمدي
وسيتم توقيعهما قريبا ،إضافة إلــى المناقصة الخاصة
بمحافظة الـجـهــراء الـتــي قطعت شــوطــا كبيرا فــي الجهاز
المركزي للمناقصات وسيتم إنهاء اجراءاتها خالل الفترة
المقبلة" ،وهناك تمديد لمناقصة الصيانة في الجهراء ،وهي
سارية حتى يتم توقيع المناقصة الحالية في الجهاز المركزي
للمناقصات العامة".
وفيما يخص صيانة كيبالت الضغط المتوسط ،قال
العتيبي" :هناك عقدان موقعان (شمالي وجنوبي) ولدينا عدد
من العقود الخاصة بذلك قطعت ايضا شوطا كبيرا في ديوان
المحاسبة إلصالح االعطال في شبكة التوزيع ،كذلك بالنسبة
للخطوط الهوائية الخشبية لدينا عقد شمالي وجنوبي،

أحدهما احيل الــى دي ــوان المحاسبة للمراجعة والتدقيق
واالع ـت ـمــاد ،وم ــن المتوقع توقيع عقدها قبل ب ــدء موسم
الصيف" .وتابع انه "فيما يتعلق بتوريد المواد الالزمة قطعنا
شوطا في اجراءات تنفيذ المناقصات التي تتعلق بكيبالت
الضغط المتوسط والمنخفض" ،مؤكدا أن "االستعدادات ال
تعني بأي حال من االحوال عدم تعرض الشبكات ألي أعطال
أو حــوادث ،ألن هذا األمــر يحدث في جميع دول العالم بما
فيها الدول المتقدمة ،فالمهم في هذا الجانب أن لدينا القدرة
على التدخل السريع في هذه الحاالت ،وهذا ما حققناه خالل
مواسم الصيف الفائتة".
وأوض ــح أنــه تم حل المشاكل الخاصة وإص ــاح محطة
حولي الرئيسية ،اما بالنسبة لمحطة التحويل الرئيسية
بالعمرية فهي في انتظار توقيع العقد مع المقاول ،حتى يبدأ
العمل في اصالحها بمدة تنفيذ  4أشهر.
وأشاد بالوعي حول الترشيد الذي أصبح لدى المواطن
وال ـم ـق ـيــم ع ـلــى ح ــد س ـ ــواء ،وي ـظ ـهــر ذل ــك جـلـيــا ف ــي تعامل
المواطنين والمقيمين مع فــرق الـطــوارئ والتعاون معهم
وتسهيل مهامهم لعلمهم أن اعمال الطوارئ واستغالل عنصر
الوقت من مصلحتهم.
ولفت العتيبي الى انه بالنسبة لمحطة عبدالله المبارك
آخر محطة توزيع كهربائية سيتم تشغيلها في سبتمبر
 ،2020وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
مشيرا الى ان العمل يسير بخطى ثابتة داخل المدينة ،ويوميا
يتم تجهيز محطتين أو ثالث حسب الجاهزية.

َّ
كرمت المبرة اإلسالمية
الخيرية طالبها وطالباتها
من حفظة القرآن الكريم،
ضمن حلقات مشروع الماهر
بالقرآن التابع للمبرة ،بمقرها
في حولي .وقال رئيس
مجلس إدارة المبرة منصور
اللوغاني ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الهدف من
مشروع الماهر ،هو خدمة
القرآن الكريم ،والمساعدة
على حفظه ،وربط أبناء األمة
ً
ً
بكتاب الله؛ تعلما وتعليما،
إضافة إلى تشجيع النشء
والشباب من البنين والبنات
على العناية بحفظ كتاب الله،
وإعداد جيل صالح ينشأ على
أخالق القرآن وآدابه وأحكامه.

بموجب قرض قيمته  6.8ماليين دينار

تقدم رئيس مجلس إدارة
رئيس مجلس إدارة الجمعية
الخيرية لخدمة القرآن الكريم
وعلومه (حفاظ) أحمد
المرشد ،بخالص التهاني
إلى سمو أمير البالد وشعب
الكويت المعطاء بمناسبة
اليوم الوطني ويوم التحرير.
وقال المرشد ،في تصريح
صحافي ،بهذه المناسبة،
أمس ،إن مراكز جمعية حفاظ
وطلبة حلقاتها القرآنية
احتفلت باأليام الوطنية،
وشملت العديد من الفعاليات
التي نظمتها إدارة مراكز
حفاظ في عدد من الحدائق
العامة والمقاهي الشعبية،
حيث حمل طلبة الحلقات
األعالم الكويتية وتغنوا
بأناشيد حب الكويت.

«زكاة كيفان» :مشاريع
خيرية في  15دولة

جانب من توقيع اتفاقية القرض
و قــع الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية اتفاقية قرض مع
جمهورية ألبانيا بقيمة  6.8ماليين
د يـنــار ،لإلسهام فــي تمويل مشروع
إعادة تأهيل طريق نهر فلورا.
ويهدف المشروع إلى دعم التنمية
االقتصادية واالجتماعية في منطقة
فلورا ،من خالل تطوير خدمات نقل
الـ ــركـ ــاب والـ ـبـ ـض ــائ ــع ،م ـم ــا سـيـعـمــل

على تقليل زمن االنتقال وتخفيض
تـكــالـيــف ال ـن ـقــل ،إض ــاف ــة إل ــى تــوفـيــر
ال ـس ــام ــة الـ ـم ــروري ــة ،وم ــن الـمـتــوقــع
االن ـت ـه ــاء م ــن تـنـفـيــذ ال ـم ـش ــروع آخــر
عام .2022
وو ق ــع اتفاقية ا لـقــرض ،نيابة عن
جمهورية ألبانيا ،وز يــرة االقتصاد
والمالية أنيال ديناي ،بينما وقعها
نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية

االق ـت ـصــاديــة الـعــربـيــة نــائــب الـمــديــر
العام للصندوق مروان الغانم.
جــديــر بــالــذكــر أن ال ـص ـنــدوق قــدم
 8ق ــروض إل ــى أل ـبــان ـيــا ،إض ــاف ــة إلــى
مـعــو نـتـيــن فـنـيـتـيــن بـلـغــت قيمتهما
ن ـحــو  836.39أل ــف ديـ ـن ــار ،لـتـمــويــل
دراسات الجدوى الفنية واالقتصادية
في قطاع النقل.

«التربية» ترسب بالتعليم...
ال يعطيه».
ُ
ويبدي الخبراء مخاوف من احتمال تمديد تعطيل الدراسة
في حال حصول تطورات على مستوى «كورونا» ،مما يؤدي إلى
تأخير إتمام المناهج الدراسية ،وبالتالي تمديد العام ،مما يربك
الطالب والمعلمين واألهالي على حد سواء.
٠٨

هيئة االستثمار :فرص من هبوط...
نمو االقتصاد العالمي ،على خلفية تفشي الفيروس ،وظهور
بؤر جديدة للمرض خارج الصين.
وبـ ّـيـنــت أن الهيئة تـهــدف إلــى تحقيق عــائــد مــن االستثمار
الطويل المدى لالحتياطيات المالية التي كلفت بإدارتها نيابة
عن الحكومة مستخدمة في ذلك أعلى المعايير المهنية العالمية،
وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن النفط ،مشيرة إلى أن
«االستثمار» دأبت على تحديث استراتيجيتها االستثمارية التي
تتحرك ضمن أفق طويل األجل لديه القدرة على تحمل المخاطر
واستيعاب التقلبات السوقية القصيرة المدى.
وذكــرت أن الهيئة تحرص على دراســة المناطق التي تنوي
االس ـت ـث ـمــار فـيـهــا بــاس ـت ـفــاضــة ،وف ـحــص الـكـثـيــر م ــن الـعــوامــل
وال ـمــؤشــرات الـمــالـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـتـنـظـيـمـيــة ،مـثــل حجم
االقتصاد ،ومعدالت النمو االقتصادي ،ومؤشر سهولة األعمال،
إلــى جانب التسهيالت الضريبية الممنوحة واستراتيجيات
التخارج من السوق واالتفاقيات التجارية والتنظيمية البينية
وغـيــرهــا ،مــن خــال تنويع األوعـيــة االستثمارية ،بما يساعد
عـلــى تحقيق ال ـعــوائــد الـمـسـتـهــدفــة بــأقــل الـمـخــاطــر الممكنة،
مبينة أن استثمارات الهيئة تتوزع على مختلف أنواع األصول
االستثمارية ،ومنها االستثمار في األسهم والسندات ،وصناديق
المساهمـات الخاصة واالستثمارات البديلة.
ولفتت المصادر إلى أنه على ضوء انتهاء الدراسة التي تقوم
بها «االستثمار» سيصار إلى تحديد ماهية االستثمارات التي
ً
ستنفذها الهيئة ،بناء على قناعة لديها بأن الفرص دائما تولد
من األزمات.

قال رئيس زكاة كيفان
بجمعية النجاة الخيرية،
الشيخ عود الخميس ،إن
الجمعية نفذت مشاريع
خيرية في العديد من الدول
العربية واإلسالمية تتعدى
الـ  15دولة حول العالم،
بالتعاون مع مختلف
المؤسسات الخيرية
المعتمدة والمشهرة في هذه
الدول .ولفت الخميس ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إلى
أن المشاريع التي تم تنفيذها
تتمثل في بناء المساجد،
وكفالة األيتام ،ومساعدة
األسر الفقيرة ،وإقامة مشروع
إفطار الصائم ،وبناء دور
لتحفيظ القرآن الكريم.

ارتداد قوي لمؤشرات البورصة...

ً
ً
إيجابيا ومتفقا مــع أداء بــورصــة الـكــويــت ،إذ ارتـفـعــت مــؤشــرات
األســواق الخليجية باستثناء مؤشر السوق القطري ،الذي خسر
ً
ً
بنحو  ،%3وسجل دبي ارتفاعا كبيرا بنسبة  ،%2.5وربح أبوظبي
بنحو  ،%0.8وسوق البحرين  ،%2.3واستقر مسقط على مكاسب
ً
ً
محدودة بـ  ،%0.16وسجل السوق السعودي ارتفاعا طفيفا بعدما
ّ
قلص معظم أرباح الجلسة.
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«الشؤون» تطلب من «المركزي»...
إيداعها والشخص الذي سيودعها.
وقالت الوزارة لـ «المركزي» ،إنه خالل أعمال اإلشراف والتدقيق
والرقابة على نشاطات هذه الجمعيات والمبرات ،بموجب أحكام
القانون رقم  24لعام  ،1962لوحظ إيداع مبالغ نقدية في الحسابات
المصرفية المفتوحة لدى البنوك بأسماء تلك الجمعيات والمبرات،
وذلــك بــدون علم الــوزارة ،رغم أن قــرار مجلس الــوزراء الصادر في
اجتماعه رقم  36لعام  2001حظر جمع التبرعات النقدية ،وقصر
ذلك على بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف.
فــي الـمـقــابــل ،أخـطــر «ال ـمــركــزي» الـبـنــوك ب ـضــرورة الـتـعــاون مع
ً
«الـشــؤون» وتلبية متطلباتها بهذا الـشــأن ،خصوصا بعد رصد
ً
الوزارة لعمليات إيداعات من هذا النوع ،الفتا إلى تعميمه بتاريخ
 17أبريل  2014بشأن عدم قبول إيداع أي أموال نقدية من المبرات
الخيرية في حساباتها المصرفية إال بموجب موافقة كتابية مسبقة،
ً
مؤكدا ضرورة التنسيق المباشر بين البنوك و«الشؤون» في حال
وجود أي استفسارات بهذا الشأن.

ةديرجلا

•
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محليات

َّ
توجيهات سامية بتكريم المكلفين مواجهة «كورونا»
مجلس الوزراء ناقش اإلجراءات المتخذة الحتواء تداعيات الفيروس
قــال رئيس مجلس ال ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد،
إن سـمــو أمـيــر ال ـبــاد ،الشيخ
ص ـب ــاح األحـ ـم ــد ،أم ــر بـتـقــديــم
مـ ـظ ــاه ــر الـ ـتـ ـك ــري ــم ال ـم ـع ـنــوي
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادي ،ت ـ ـقـ ــديـ ــرا ل ـج ـه ــود
المكلفين بـمــوا جـهــة فـيــروس
"كورونا".
وذك ـ ـ ـ ـ ــر ح ـ ـ ـسـ ـ ــاب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
الــرسـمــي عـلــى مــوقــع الـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ،أن "س ـمــو رئـيــس
مجلس الوزراء نقل في مستهل
اجتماع المجلس أمــس رسالة
صاحب السمو بالشكر والتقدير
إل ــى أب ـنــائــه وب ـنــاتــه الـعــامـلـيــن
بـ ــال ـ ـفـ ــرق ال ـم ـك ـل ـف ــة ب ـم ــواج ـه ــة

ً
الفريج وكيال للمحطات بـ «الكهرباء»
أصدر وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة د .خالد الفاضل
قرارا وزاريا بتسمية المهندس خليفة الفريج وكيال مساعدا لمحطات
الـقــوى الكهربائية ،والمهندس ف ــؤاد الـعــون وكـيــا مساعدا لقطاع
الـخــدمــات الفنية والمشاغل الرئيسية ،كما كلف رئـيــس مهندسي
تشغيل وصيانة محطات القوى المهندس هيثم العلي القيام بأعمال
الوكيل المساعد لمحطات القوى إضافة إلى عمله ،لحين عودة الفريج
من إجازته.

ً
«اإلعالم» :الدعاس وكيال لـ«السياحة»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
لشؤون الشباب محمد الجبري أصــدر قــرارا بإنهاء خدمات الوكيل
المساعد لقطاع السياحة يوسف مصطفى ،وتعيين مدير إدارة اإلعالن
التجاري بــالــوزارة أحمد الدعاس وكيال مساعدا للقطاع بالتكليف.
وأوضحت المصادر أن مصطفى انتهت مدته القانونية منذ عدة أشهر،
مشيرة إلى أن هذا القرار ستتبعه قرارات مماثلة خالل األسابيع القليلة
المقبلة ،خصوصا مع وجود أكثر من قيادي انتهت مدته القانونية
في الوزارة.

فيروس كورونا ،والتي تواصل
الليل بالنهار".
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن سـ ـم ــو األمـ ـي ــر
خـ ـ ــص مـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــف ب ــالـ ـصـ ـف ــوف
األمامية ،الذين يقدمون أقصى
التضحيات ،وأمر سموه بتقديم
مـ ـظ ــاه ــر الـ ـتـ ـك ــري ــم ال ـم ـع ـن ــوي
والمادي تقديرا لتلك الجهود.
مــن جهته ،قــال رئـيــس مركز
ال ـتــواصــل الـحـكــومــي والـنــاطــق
الرسمي باسم الحكومة طارق
المزرم ،إن مجلس الوزراء تابع
في اجتماعه أمس ،أهم الجهود
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة لمواجهة
"ك ــورون ــا" الـمـسـتـجــد ،مضيفا

"عـ ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـمــع أي شـخــص
ال ـ ـ ــى تـ ـل ــك ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ل ـل ـج ـه ــات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ف ـ ــا ي ـم ـل ــك اال ان
يفتخر و يـعـتــز بالعاملين في
الجهات الحكومية ،وكذلك الفرق
التطوعية فــي جميع قطاعات
الدولة لتفانيهم واخالصهم في
عملهم من أجل خدمة بلدهم".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك جـ ـ ـه ـ ــودا
كبيرة وضخمة تـبــذل مــن قبل
فــرق العمل المعنية لمواجهة
ال ـف ـي ــروس ،مـعــربــا ع ــن خــالــص
شـكــره وتـقــديــره لتلك الجهود
"التي تعمل بكل اقتدار وضمن
روح الفريق الواحد".

ً
ندب  69مواطنا مراقبين في «التعاونيات»
شعيب :ممن اجتازوا البرنامج التأهيلي
•

جورج عاطف

أع ـلــن وك ـيــل وزارة ال ـشــؤون
االجتماعية عبدالعزيز شعيب
اج ـ ـت ـ ـي ـ ــاز  69م ـ ـت ـ ــدرب ـ ــا م ـم ــن
خ ــاض ــوا ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي
لالختبارات المؤهلة للعمل في
قطاع التعاون بوظيفتي مراقب
م ــال ــي وإداري ف ــي الـجـمـعـيــات
التعاونية.
وقـ ـ ــال ش ـع ـي ــب ،ف ــي تـصــريــح
أمس ،إنه عقب إعالن الوزارة فتح
ب ــاب تقديم الطلبات لاللتحاق
بــالـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي الـمــؤهــل
ل ــوظـ ـيـ ـف ــة مـ ـ ــراقـ ـ ــب ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون فــي
ديـسـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،ت ـق ــدم عــدد

كبير من المواطنين الحاصلين
على مؤهالت قانون ومحاسبة،
وخاضوا برنامجا تدريبيا نتج
عنه نجاح  69مواطنا ومواطنة
عقب اجتياز االختبارات الرسمية،
الفتا إلى أن المقبولين لوظيفة
م ــراق ــب مــالــي  19م ـت ــدرب ــا ،و50
آخ ــري ــن لــوظـيـفــة م ــراق ــب إداري.
وح ــول إج ــراء ات التعيين ،ذكر
أنـ ـ ــه س ـي ـت ــم نـ ـ ــدب ال ـم ـق ـبــول ـيــن
م ــن ج ـه ــات عـمـلـهــم إل ــى وزارة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون لـ ـت ــوزيـ ـعـ ـه ــم ح ـســب
حاجة الجمعيات التعاونية ،من
خــال إدارة الرقابة والتفتيش
التعاوني ،مؤكدا حرص قياديي
ال ـ ــوزارة عـلــى تشجيع العمالة

ّ
«القوى العاملة» 700 :شركة سجلت
في «أسهل» خالل يوم واحد

• المطوطح لـ ةديرجلا  :انخفاض مراجعي إدارات العمل %60
• تفقد «عمل العاصمة» ...وناشد الشركات االستفادة من الخدمة اآللية المجانية
•

إدارة "عمل العاصمة" كما بدت أمس وسط انخفاض أعداد المراجعين

•

جورج عاطف

أجــرى نائب مدير الهيئة العامة للقوى
ال ـعــام ـلــة ل ـق ـطــاع شـ ــؤون ال ـع ـمــالــة عـبــدالـلــه
المطوطح ،أمــس ،زيــارة مفاجئة إلــى إدارة
عمل محافظة العاصمة ،تفقد خاللها سير
العمل في جميع األقسام ،برفقة مدير اإلدارة
فهد العجمي ،واطمأن إلى سالمة اإلجراءات
التي اتخذتها اإلدارة للوقاية من فيروس
ً
"كورونا المستجد" والحد من انتشاره وفقا
للتعليمات الصادرة بهذا الصدد.
وأكد المطوطح ،لـ "الجريدة" على هامش
ال ــزي ــارة ،أن إدارة عـمــل الـعــاصـمــة ملتزمة
بالتعليمات كــافــة ال ـصــادرة بـشــأن توفير
وسائل الوقاية الطبية الالزمة من المعقمات
وغيرها لمنع انتشار العدوى بالفيروس،
ً
مـشـيــرا إلــى أن مــديــر اإلدارة مــوجــود على
رأس عمله في الصالة الرئيسية الستقبال
المراجعين ،لمتابعة سير العمل عن كثب
وإنجاز المعامالت مباشرة.

 700شركة

ً
وقال إن التعميم اإلداري الصادر أخيرا
م ــن مــدي ــر الـهـيـئــة أح ـم ــد ال ـم ــوس ــى ،بـشــأن
ً
تقديم خدمات "أسهل" اآللية مجانا لجميع
الشركات العاملة في القطاع األهلي خالل
ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـشــركــة
الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ،انعكس
ً
إي ـج ــاب ــا ع ـلــى إدارات ال ـع ـمــل فـيـمــا يخص
انخفاض أعداد المراجعين بنسبة المست

ً
مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الخالد

 60في المئة ،وما ترتب على ذلك من سهولة
وسرعة إنجاز المعامالت.
ً
ً
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ث ـم ــة الـ ـت ــزام ــا واسـ ـع ــا
م ــن ج ــان ــب ال ـش ــرك ــات بــالـتـسـجـيــل ،حـيــث
ق ــا م ــت ن ـح ــو  700ش ــر ك ــة ب ــا ل ــد خ ــول إ ل ــى
الخدمة خــال يــوم واحــد ،والـعــدد مرشح
إلــى الــزيــادة ،مــوضـحــا أن خــدمــة "أسـهــل"
تشتمل على قرابة  40إجراء خاصة بسوق
العمل ،توفر عدة خدمات أبرزها التجديد
والتحويل.
ولـفــت الـمـطــوطــح إل ــى أن الهيئة اكتفت
خالل إنجاز معاملة اإللغاء النهائي للسفر،
ً
ً
بتوقيع صاحب العمل كتابا رسميا يتعهد
خ ــال ــه ب ـ ــأن الـ ـع ــام ــل ح ـص ــل ع ـل ــى جـمـيــع
مـسـتـحـقــاتــه ،دون ش ــرط ح ـض ــور الـعــامــل
إلى اإلدارة ،مؤكدا استمرار متابعة إدارات
العمل ،وتوفير احتياجاتها كافة.

فترة حرجة
واعتبر أن الفترة الحالية حرجة نوعا
ما وتستلزم الحيطة والـحــذر ،ومــن هذا
المنطلق صدر التعميم الخاص بخدمة
"أسـهــل" ،للتوفير على المراجعين عناء
الـ ـق ــدوم إل ــى اإلدارات ،وال ـح ــد م ــن خطر
التعامل واالحتكاك المباشر فيما بينهم،
ً
مــوض ـحــا أن إدارات ال ـع ـمــل ك ــاف ــة ،وفــي
م ـ ــوازاة ال ـخــدمــة اآلل ـي ــة ،تستقبل بعض
المعامالت الطارئة ،ومنها إلغاء العمالة
التي ستنتهي اقاماتها بنفس اليوم ولم
ً
يتسن لها التسجيل بالخدمة ،مناشدا

أصـحــاب األع ـمــال والـشــركــات االسـتـفــادة
من الخدمة اآللية المجانية.
وذكــر المطوطح أن هــذا التعميم ،الــذي
ج ــاء ب ـنــاء عـلــى تعلميات وزيـ ــرة ال ـشــؤون
االجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون
ً
االق ـت ـص ــادي ــة م ــري ــم ال ـع ـق ـيــل ،ي ــأت ــي دع ـمــا
للجهود الحكومية فــي مواجهة تداعيات
ً
أزمة فيروس "كورونا" ،وحرصا على سالمة
ً
المراجعين ،وعدم تعطيل أعمالهم ،فضال
عن تسهيل جميع اإلجراءات على أصحاب
ً
األعمال والموظفين ،وحفاظا على سالمتهم.

إنجاز المعامالت
من جانبه ،أكد مدير إدارة عمل العاصمة
فـهــد الـعـجـمــي ،ح ــرص اإلدارة ال ـجــاد على
اتباع التعاميم والتعليمات كافة الصادرة
عن الهيئة بشأن الحد من انتشار فيروس
ً
"كـ ـ ــورونـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد" ،مـ ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن
ً
إطــاق الخدمة اآللـيــة "أسـهــل" مجانا أمــام
ً
ال ـش ــرك ــات ان ـع ـكــس إي ـج ــاب ــا ع ـلــى تقليص
ً
أعداد المراجعين ،مبينا أن هناك موظفين
مختصين بإنجاز معامالت الخدمة اآللية
ً
ً
أوال ب ــأول دون أي تعطيل ،خـصــوصــا أن
ً
اإلدارة تنجز مئات المعامالت اآللية يوميا.
ّ
وبين العجمي ،لـ "الجريدة" ،أن إدارة عمل
محافظة العاصمة تعد "أم اإلدارات" ألنها
تحتوي على أكبر عدد من ملفات الشركات
ً
ال ـعــامــل فــي ال ـق ـطــاع األه ـل ــي ،الف ـتــا إل ــى أن
جميع موظفي اإلدارة حريصون على سرعة
إنجاز معامالت المراجعين.

عبدالعزير شعيب

ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وت ـط ـب ـي ــق س ـيــاســة
اإلح ــال فــي جميع الـقـطــاعــات،
وف ـق ــا ل ـل ــوائ ــح ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية.

الدماك لـ ةديرجلا• :المزارعون ً
مستعدون لتوزيع منتجاتهم مجانا
أع ـلــن رئ ـيــس ات ـح ــاد ال ـمــزارع ـيــن عـبــدالـلــه ال ــدم ــاك وض ــع ال ـم ــزارع
والمنتجات الــزراعـيــة المحلية تحت تصرف الحكومة فــي ظــل ازمــة
"كورونا".
وقــال الــدمــاك لـ "الـجــريــدة" ان "االتـحــاد الكويتي للمزارعين ممثال
بـمــزارعــي الكويت على اسـتـعــداد تــام لتعويض المنتجات الزراعية
المستوردة التي أوقفت البالد دخولها بسبب انتشار فيروس كورونا
في دولها".
وأكد أن "منتجات المزارع الكويتية بكل أنواعها ستوزع بالمجان
على المواطنين والمقيمين اذا استدعت الحاجة لذلك انطالقا من الدور
الوطني" ،مؤكدا تعاون االتحاد الكويتي للمزارعين مع كل الجهات
المعنية بخطة طوارئ مكافحة "كورونا".
وقال الدماك :اوجه رسالة لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد
اننا كمزارعين نضع كل امكاناتنا ومزارعنا تحت تصرف الحكومة،
ومستعدون لتوفير كل المنتجات للجمعيات التعاونية واالســواق
الزراعية بكل الكميات التي يحتاجها المواطنون ،مؤكدا ان االنتاج
ً
بالمزارع الكويتية وفير جــدا ،وقــادرون على تحقيق االكتفاء الذاتي
على طريق االمن الغذائي في البالد.
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مسابقة لتوظيف
مهندسين كويتيين
بمشاريع «ليماك»
اتفقت جمعية المهندسين
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وش ـ ــرك ـ ــة ل ـي ـم ــاك
التركية في الكويت على إتاحة
ال ـم ـجــال لـتــوظـيــف مـجـمــوعــة
م ــن ا لـمـهـنــد سـيــن الكويتيين
والمهندسات حديثي التخرج
وت ــدري ـب ـه ــم ع ـلــى أن ي ـكــونــوا
أعضاء بالجمعية.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال اسـتـقـبــال
رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة الـمـهـنــدس
ف ـ ـي ـ ـصـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــل لـ ـ ــوفـ ـ ــد م ــن
الـشــركــة ضــم الـمــديــر اإلداري
لمشروع مطار الكويت سونير
دي ـم ـي ــرس ــي وم ــدي ــر الـ ـم ــوارد
البشرية للمشروع سيالليتين
اهـ ـ ـس ـ ــان م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس األول
بالجمعية.
وذك ــر الـعـتــل أن الجانبين
ً
ات ـ ـف ـ ـقـ ــا أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى إقـ ــامـ ــة
مسابقة خاصة للتوظيف في
«ليماك – الكويت» وتزويدها
بـ ــال ـ ـث ـ ـبـ ــوت ـ ـيـ ــات الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة
للمهندسين حديثي التخرج،
وتـقــديــم أوراق ـه ــم لــاسـتـفــادة
م ـن ـهــم ف ــي مـ ـج ــاالت تــوظـيــف
العمالة الوطنية ،الفتا الى أن
ه ــؤالء سيتم تدريبهم أيضا
بـمـشــاريــع الـشــركــة بالتعاون
مع الجمعية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـج ــان ـب ـي ــن
تناوال أيضا تطوير العالقات
وال ــدف ــع ب ـمــزيــد م ــن ال ـت ـعــاون
العـ ـتـ ـم ــاد ال ـم ـه ـن ــدس ـي ــن غـيــر
الكويتيين وإجراء االختبارات
وال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـهــم
للحصول على شهادات مزاولة
الـمـهـنــة الـهـنــدسـيــة بالكويت
بالتعاون مع جامعة الكويت
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم
التطبيقي والتدريب ،السيما
ب ـع ــد ت ــوق ـي ــع م ــذك ــرة ت ـع ــاون
بين الجمعية وكلية العمارة
بجامعة الكويت.
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«البيئة» :مرادم النفايات تسع  ٤٠ألف وحدة سكنية

●

محيي عامر

عـقــدت لجنة ش ــؤون البيئة البرلمانية
اجتماعا أ م ــس ،بحضور رئيسها النائب
ع ـبــدال ـلــه ف ـه ــاد ،وم ـق ــرره ــا ال ـنــائــب م ـبــارك
ال ـ ـح ـ ـجـ ــرف ،وعـ ـض ــوه ــا الـ ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
ال ـك ـنــدري ،نــاقـشــت خــالــه مـلــف "الـنـفــايــات
البيئية".
وقـ ــال ال ـك ـن ــدري ،ع ـقــب اج ـت ـمــاع اللجنة
أمــس" ،ناقشنا الملف البيئي فيما يتعلق
ب ـم ــرادم ال ـن ـفــايــات ،وت ــأك ــد لـنــا أن الـكــويــت
تخسر يوميا نحو أ لــف متر مربع بسبب
النفايات البيئية".

وأشار إلى أن "مرادم النفايات تسع حاليا
لبناء أكثر من  ٤٠ألف وحدة سكنية ،فرطنا
فيها بسبب سوء إدارتنا" ،مؤكدا أن اللجنة
سـتـتــابــع ه ــذا الـمـلــف ب ـهــدف وض ــع حـلــول
جذرية له مع المعنيين.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ذك ــر ال ـك ـن ــدري" :سـبــق
أن ناقشنا استعدادات الحكومة لفيروس
كورونا في فبراير الماضي ،ولم يتم تطبيق
المعايير بالشكل السليم ،ونحن نتحدث
عن حماية المواطن بغض النظر عن فترة
تعطيل المدارس" ،مضيفا" :نخشى في األيام
المقبلة أن ينتشر الفيروس بشكل أكبر إذا
لم يتم اتخاذ اإلجراءات السليمة".

وجــه الـنــائــب الحميدي السبيعي س ــؤاال إلــى وزيــر
المالية براك الشيتان حول إحدى الشركات التي قال إنها
رفعت قضايا أمام القضاء الكويتي تطالب اإلدارة العامة
للجمارك بعشرات الماليين من الدنانير.
وطـلــب السبيعي ،فــي ســؤالــه ،إفــادتــه بــاإلجــابــة مع
المستندات عما تم في األحـكــام القضائية" ،وهــل هي
أحكام نهائية؟ وتزويدنا بصورها ،وهل تم تنفيذ تلك
األحكام أم ال؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدنا
بكيفية التنفيذ وم ــا تــم تـنـفـيــذه ،وإذا كــانــت بــا فما
األسباب في ذلك؟".
وسـ ــأل" :ه ــل هـنــاك أي اتـفــاقـيــة تـســويــة بـيــن اإلدارة
الـعــامــة للجمارك والـشــركــة ،س ــواء كــانــت عــن القضايا
أعاله أم غيرها؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدنا
بعقود واتفاقية التسوية أو االتفاق ،وهل مازالت الشركة

طــالــب النائب علي الدقباسي الحكومة بالتعاون إلق ــرار تعديالت قانون
التأمينات االجتماعية بشأن خفض نسبة استقطاع القرض الحسن واالستبدال،
مؤكدا أنها تعديالت مستحقة تخفف األعباء عن كاهل المتقاعدين.
وقــال الدقباسي ،في تصريح صحافي بالمجلس أمــس ،إن لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية ستنتهي من إعداد تقريرها بهذا الشأن األربعاء ،ليرفع
إلى المجلس للمداولة الثانية ،معربا عن تطلعه إلى مؤازرة النواب هذا التقرير
ودعمه.
وأضاف" :أتمنى أال تكون هناك شوائب في مناقشة التعديالت إلقرارها في
المداولة الثانية" ،مؤكدا أن "فوائد االستبدال جائرة ويجب أال تحيد هذه القضية
عن هدفها األساسي إلى أهداف سياسية تضر بالمتقاعدين".
من جانب آخــر ،أشــاد الدقباسي بــاإلجــراءات الحكومية المبذولة لمواجهة
انتشار مرض فيروس كورونا ،متمنيا الشفاء العاجل للمصابين به.

«البيئة» في اجتماعها أمس

السبيعي يسأل الشيتان عن شركة
رفعت قضايا ضد «الجمارك»
متعاقدة مع اإلدارة العامة للجمارك أم ال؟ وإذا كانت بال
يرجى تزويدنا بكل العقود ومالحقها أو مالحق أي عقود
قديمة وذلك منذ عام  ٢٠٠٥حتى اإلجابة عن السؤال".
من جهة أخرى ،تقدم السبيعي باقتراح لتسمية أحد
الشوارع الرئيسة في منطقة الفحيحيل باسم المغفور
له سلمان العبدالله الدبوس.
وعزا االقتراح الى أهمية تخليد ذكرى أصحاب األيادي
البيضاء الخيرة النيرة ،ووفاء للرموز الوطنية المخلصة
الذين أفنوا حياتهم في العطاء المستمر لخدمة الكويت
وأهلها ،وحتى يكون أمثال هؤالء الرجال المخلصين
نبراسا وقدوة لألجيال القادمة ،ونظرا للمسيرة الحافلة
بالعطاء واإلنجازات في كل الميادين للمغفور له بإذن الله
تعالى العم الفقيد سلمان العبدالله الدبوس الذي أفنى
حياته في أعمال الخير والبذل الالمحدود.

العدساني :مهلة للخميس
لوزير الكهرباء بالوكالة
أمهل النائب رياض العدساني
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
والـ ـم ــاء بــالــوكــالــة خــالــد الـفــاضــل
ح ـت ــى ال ـخ ـم ـي ــس ل ـح ـســم مـلـفــات
وزارة الـكـهــربــاء "وإال فسيتحمل
المسؤولية" .وقال العدساني ،في
تصريح أمس" :بعد قبول استقالة
وزي ــر الـكـهــربــاء ســأتــابــع الملفات
التي باالستجواب خاصة مخالفات
ال ـم ـشــاريــع" ،م ــؤك ــدا أن "اسـتـقــالــة
الوزير ال تعود لحكم التمييز ألنه
باق ولن يستقيل".
صرح بأنه ٍ
وأضاف أن أمام الوزير الجديد
مهلة حتى الخميس لحسم الملفات
وإال فسيتحمل المسؤولية.

الدقباسي :على الحكومة التعاون
إلقرار «االستبدال» و«القرض الحسن»

رياض العدساني

الدالل لوزير الخارجية :ما دور الحكومة
تجاه ما يجري لمسلمي الهند؟
ً
ً
ّ
وجــه النائب محمد الــدالل ســؤاال برلمانيا
إلى وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر حول
ما تشهده الهند من عنف على خلفية قانون
الجنسية الجديد.
وقـ ــال الـ ـ ــدالل ،ف ــي م ـعــرض س ــؤال ــه :شـهــدت
الهند قبل أي ــام مــوجــة عنف إثــر إق ــرار قانون
ً
جديد للجنسية يتضمن تمييزا ضد المسلمين
ً
الهنود ،حيث قتل أكثر من  38مسلما خالل تلك
األي ــام ،وأحــرقــت عــدة مساجد في المنطقة أو
تعرضت للتخريب.
وأضاف :أعربت المفوضة السامية لحقوق
اإلن ـ ـسـ ــان عـ ــن ق ـل ـق ـهــا مـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـتــي
تشير إلــى عــدم تـحــرك الـشــرطــة أم ــام هجمات
ً
مجموعات أخــرى ضد مسلمين ،ونظرا لدور

الكويت وجهودها السياسية والدبلوماسية
واإلن ـســان ـيــة ع ـلــى الـصـعـيــد ال ــدول ــي" ،يــرجــى
إفادتنا بالتالي :ما الدور الذي قامت به وزارة
الخارجية تجاه ما يجري في الهند ضد الهنود
المسلمين من الحكومة الهندية؟".
وزاد" :ه ــل تــواصـلــت وزارة الـخــارجـيــة مع
منظمة المؤتمر اإلســامــي بـصــدد مــا يجري
وال ـخ ـطــوات الـمــرجــوة إلص ــاح الــوضــع ورفــع
المعاناة عن مسلمي الهند؟ وهل هناك تنسيق
بـيــن وزارة ال ـخــارج ـيــة والـمـنـظـمــات الــدولـيــة
كمنظمة حـقــوق االن ـســان فــي األم ــم المتحدة
وغيرها للعمل على الضغط على الهند لرفع
الظلم عن المسلمين الهنود؟".

الهاشم للحربي :رفضك «المنصات التعليمية» غير مقبول
كشفت أن ردوده في مقابلة تلفزيونية بشأن تعليق الدراسة ركيكة وضعيفة
انـتـقــدت الـنــائـبــة صـفــاء الـهــاشــم حديث
وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود
الحربي في مقابلة تلفزيونية حول تعامل
وزارته مع فيروس كورونا.
وقالت الهاشم في تصريح :لم يعجبنى
أداء الـ ــوزيـ ــر ف ــي م ـقــاب ـل ـتــه ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
عـلــى تـلـفــزيــون الـكــويــت وأجــوبـتــه الركيكة
والضعيفة بشأن تعليق الــدراســة ،ودوره
المهم كوزير في إيجاد البدائل.
واستهجنت الهاشم ردوده بشأن "رفض
فكرة المنصات التعليمية التي أعلن عنها
أكثر من معلم كويتي مشهود له بالخبرة
والكفاء ة ،وأفاد موجهون كويتيون بأنها
األن ـســب لـكــي يتعلم أب ـنــاؤنــا وبـنــاتـنــا في
منازلهم ومن خالل أجهزتهم حتى ال تضيع
عـلـيـهــم ال ـم ـنــاهــج" ،مـشـيــرة ال ــى أن رفـضــه
كان بحجة أنها غير معروفة "وننتظر رد
وزارة الصحة" ،واصفة ردوده "بالمهتزة،

صفاء الهاشم
وهذا أمر غير مقبول ،بعد ورود أخبار عن
نية التمديد للعطلة اإلجبارية ألسبوعين
قادمين".
وتــاب ـعــت :أح ـمــل ال ــوزي ــر شخصيا هــذه
المسؤولية ،وعليه العمل بجد للجلوس
مع المعلمين الكويتيين والطاقات الكويتية

سعود الحربي
أمـثــال عبدالله الصانع وغـيــره مــن األكفاء
ال ـم ـس ـت ـع ــدي ــن ف ـع ــا وعـ ـن ــده ــم ال ـم ـن ـصــات
التعليمية جاهزة للتطبيق ،بدل التكاسل
والتقاعس والتردد والخوف ،الفتة الى ان
ذلك تحذير نهائي له ،وعليه االلتزام بقسمه.
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 10إصابات جديدة بـ «كورونا» ترفع اإلجمالي إلى 56
• المضف :ال نقص في الكادر الطبي بمحجر الخيران • السند :إجراءاتنا االحترازية تبدأ قبل مغادرة الراكب بلده
عادل سامي

سجلت الكويت خالل الساعات
الـ 24الماضية  10حاالت
إصابة جديدة بفيروس
«كورونا» المستجد ،ليرتفع
بذلك إجمالي الحاالت المؤكدة
في البالد إلى  ،56وقد تم
تحويلهم إلى المستشفى
المخصص لعالجهم.

أعلنت وكيلة وزارة الصحة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـص ـحــة
الـ ـع ــام ــة ال ــوكـ ـيـ ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــدة
ل ـ ـش ـ ــؤون الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
المساندة بالتكليف د .بثينة
ال ـم ـض ــف ت ـس ـج ـيــل  10ح ــاالت
إص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس
«كورونا» المستجد خالل الـ24
ســاعــة ال ـمــاض ـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
ليرتفع بذلك إجمالي الحاالت
المؤكدة في البالد إلى .56
وقالت المضف ،في المؤتمر
الصحافي اليومي الذي تعقده
ال ــوزارة لمتابعة آخــر تطورات
ومستجدات فيروس «كورونا»،
إنه تم التعامل مع هذه الحاالت
حسب اإلجراءات المتبعة ،حيث
تــم تحويلهم ا ل ــى المستشفى
المخصص لعالجهم.
وأضافت أن ال ــوزارة عقدت
أمس األول االجتماع السادس
لـ ـل ــوائ ــح ال ـص ـح ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة،
برئاسة وزير الصحة د .باسل

الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،وح ـ ـ ـضـ ـ ــور وك ـي ــل
الـ ـ ـ ـ ــوزارة د .م ـص ـط ـفــى رضـ ــا،
وأعضاء وممثلين عن جهات
الدولة ذات الصلة ،حيث قدم
م ـم ـثــل ك ــل ج ـهــة ت ـق ــري ــرا عما
ت ــم إن ـ ـجـ ــازه ،وم ـتــاب ـعــة خطة
التنسيق بينهم في عدة أوجه،
كـخـطــة اإل خ ـ ــاء المستقبلية
وتــوف ـيــر وتـجـهـيــز الـمـحــاجــر
والخدمات الالزمة ،إضافة إلى
التنسيق األمني واللوجستي.

االلتزام بالتعليمات
وجـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـمـ ـض ــف دع ـ ــوة
وزارة ا ل ـص ـح ــة ا ل ـمــوا ط ـن ـيــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن إلـ ـ ـ ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،والـ ـت ــواص ــل
مـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـ ــإج ـ ــاب ـ ــة عــن
اسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــم ،وتـ ـجـ ـن ــب
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات ،وال ـ ـ ـحـ ـ ــث ع ـلــى
اسـ ـتـ ـخ ــدام وسـ ــائـ ــل ال ــوق ــاي ــة

ً
«الصحة» ردا على حجر الحريص:
اللوائح الدولية تطبق على الجميع
ردت وزارة ال ـص ـح ــة ،أم ـ ــس ،ع ـلــى إدخـ ــال
أحد الــوزراء الحجر المنزلي ،بعد عودته من
إج ــازة قضاها فــي إيطاليا ،بالقول إن «هــذه
المعلومات شخصية» .وقالت وكيلة الــوزارة
الـمـســاعــدة لـشــؤون الصحة الـعــامــة د .بثينة
المضف ،إن اللوائح الصحية الدولية تطبق
على الجميع.
يــذكــر أن رئـيــس قسم مكافحة األوب ـئــة في

وزارة الصحة د .مصعب الصالح أكد في لقاء
تلفزيوني «وج ــود وزيــر فــي الحكومة فرض
عليه الحجر المنزلي بعد عودته من السفر».
وكــانــت وزارة الـمــواصــات أك ــدت فــي وقت
سابق أن الــوزيــر مـبــارك الحريص فــي إجــازة
خاصة بالعاصمة البريطانية لندن ،الفتة إلى
أنــه من المقرر عودته خــال أيــام بعد انتهاء
إجازته هذا األسبوع.

الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،ح ـ ـفـ ــاظـ ــا ع ـلــى
صحتهم وصحة المجتمع.
كـ ـ ـم ـ ــا دع ـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ط ـب ــق
ع ـل ـي ـهــم ال ـح ـج ــر ال ـم ـنــزل ــي إلــى
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع الـ ـف ــري ــق ال ـط ـبــي
المكلف بمتابعتهم ،وااللـتــزام
بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات الـ ـ ـص ـ ــادرة ل ـهــم،
حفاظا على سالمتهم وسالمة
الـمـجـتـمــع وتـجـنـبــا للمساء لة
القانونية.
وح ـ ـ ـ ــول إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ت ـج ـه ـيــز
محاجر جديدة ،أشارت المضف
إلـ ـ ـ ــى ان هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـن ـس ـي ـق ــا مــع
الــوزارات ذات الصلة ،كالمالية
والداخلية ،وعدد من القطاعات
ل ـتــوف ـيــر ال ـم ـح ــاج ــر ،إذا دع ــت
الحاجة.
وأوضحت أن حاالت اإلصابة
الـ ـت ــي تـ ــم رصـ ــدهـ ــا قـ ــادمـ ــة مــن
إيـ ـ ــران ،وجـمـيـعـهــا ف ــي الـحـجــر
ال ـص ـحــي ،م ــؤك ــدة ع ــدم وج ــود
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــاج ــر
ال ـص ـح ـيــة ،ب ــل ي ـتــم نـقـلـهــم إلــى
المستشفى المخصص لذلك،
ح ـي ــث ي ـت ــول ــى ال ـف ــري ــق الـطـبــي
ع ــاجـ ـه ــم وع ـ ـمـ ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الــازمــة حـســب الـبــروتــوكــوالت
العالمية ،للتأكد مــن شفائهم
بشكل ت ــام ،مضيفة أن ذ ل ــك ال
يرتبط بمدة زمنية بل بتقييم
كل حالة.
وذك ـ ــرت أن ــه ال يــوجــد حظر
ع ـل ــى األهـ ــالـ ــي لـ ـل ــوق ــوف عـلــى
حــالــة ذوي ـه ــم الـصـحـيــة ،ولـكــن
ه ـ ـنـ ــاك حـ ـم ــاي ــة لـ ــأهـ ــالـ ــي مــن
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوى ،حـ ـي ــث يـ ـت ــم اتـ ـخ ــاذ
جـمـيــع اإلجـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
حـ ـف ــاظـ ــا عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،الفـ ـ ـت ـ ــة إل ــى
ال ـس ـم ــاح بـ ـخ ــروج الـمـصــابـيــن

باسل الصباح يطمئن على التجهيزات الصحية بالمطار
قـ ـ ـ ـ ــام وز ي ـ ـ ــر الصـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــة،
د .ب ــاس ــل الـ ـصـ ـب ــاح ،أمـ ــس،
ب ـج ــول ــة ف ــي مـ ـط ــار ال ـكــويــت
ال ـ ــدول ـ ــي ،ل ــاط ـم ـئ ـن ــان عـلــى
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـج ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــزات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
والـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــادات وج ــاه ــزي ـت ـه ــا،
وتطبيقها لخطط الطوارئ،
ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
كورونا.
وأعلنت الوزارة ،في بيان،
أمس ،أن الجولة جاءت برفقة
رجال أمن المطار.

من المستشفى عند التأكد من
خلوهم من المرض ،بعد إجراء
عـ ـ ــدة فـ ـح ــوص ــات والـ ـخـ ـض ــوع
لفحوصات دورية.
وردا عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـ ـثـ ــار ح ــول
وجود نقص في الطاقم الطبي
ب ـم ـح ـجــر ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران ،أك ـ ـ ــدت د.
المضف أن ذلك مجرد شائعات،
والطواقم الطبية والتمريضية
واإلداري ــة كافية ،ووصـلــت الى
مـحـجــر ال ـخ ـي ــران ق ـبــل وص ــول
طائرات اإلجالء ،وتقوم بعملها
على أكمل وجه.
وعن ارتفاع حاالت اإلصابة
بــالـفـيــروس فــي الـبـحــريــن ،ومــا
إذا كانت هناك إجراءات معينة
ع ـل ــى ال ـق ــادم ـي ــن م ـن ـه ــا ،ق ــال ــت:
«نراقب جميع الدول واإلصابات
الـمـسـجـلــة ف ـي ـهــا ،وي ـت ــم تقييم

ً
وزير الصحة متوسطا رجال أمن المطار
ال ــوض ــع وت ـط ـب ـيــق اإلج ـ ـ ــراءات
االحترازية بحسب التوصيات،
وبـحـســب مــا ن ـقــرره إي ــذاء هــذه
الدول».
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي ،الــذي تعقده وزارة
ال ـص ـح ــة ي ــومـ ـي ــا ،ج ـ ــاء ب ـهــدف
ال ـحــرص عـلــى م ـبــدأ الشفافية
للوقوف على الوضع الصحي،
وت ـج ـن ـبــا ل ــإش ــاع ــات ،م ــؤك ــدة
استمرار هذا التواصل.

إجراءات احترازية
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق
الرسمي باسم وزارة الصحة
د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـنــد أن بعض
اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة الـتــي
يتم اتـخــاذهــا تـبــدأ حتى قبل

م ـغ ــادرة ال ــراك ــب ب ـلــده ،م ــرورا
بنظام التتبع أثناء الرحالت،
والـتــي أوص ــت وزارة الصحة
وشــركــات الطيران باتخاذها
م ــرورا بــالـكــامـيــرات الـحــراريــة
واستمارات اإلفصاح الصحي
التي تطلب من جميع الركاب
القادمين إلى الكويت ،إضافة
إل ــى تـتـبــع األقـ ـس ــام الــوقــائـيــة
في قطاع الصحة العامة لهذه
الـحــاالت حتى بعد الــوصــول،
إلـ ــى ج ــان ــب اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـتــي
تتخذ في المنافذ.
وأوضـ ـ ــح ال ـس ـنــد أن ه ـنــاك
بروتوكول للكشف المبكر عن
الـ ـح ــاالت ،نــص عليها ال ـقــرار
اإلداري رقم  420لسنة ،2020
وهــذا البروتوكول رســم دورا
وا ض ـحــا لجميع الممارسين

ال ـص ـح ـي ـيــن ف ــي ال ـمــؤس ـســات
التابعة لوزارة الصحة ،سواء
مراكز الرعاية الصحية األولية
أو األقسام الوقائية المنتشرة
في جميع محافظات البالد أو
في أقسام الطوارئ والحوادث
بــال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـع ــام ــة أو
ال ـت ـخ ـص ـص ـي ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
إش ــراك الـمــؤسـســات الصحية
التابعة للقطاع األهلي.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن حـ ــا لـ ــة
ال ـم ـص ــاب ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـت ـل ـقــون
الـ ـع ــاج م ـس ـت ـقــرة وصـحـتـهــم
جيدة ،وبالنسبة للمواطنين
الموجودين في مراكز الحجر
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــي هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك مـ ـت ــابـ ـع ــة
مستمرة لحالتهم ،برعاية من
الطواقم الطبية والفنية التي
تعمل معهم على مدار الساعة.

ً
ً
«الصحة» :نملك مخزونا استراتيجيا من األدوية «التجارة» :وصول  3.6ماليين كمام طبي
المعجل :تقديم كل الدعم للوزارة في الظروف الراهنة
●

عادل سامي

ك ـش ــف وكـ ـي ــل وزارة ال ـص ـحــة
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـتـجـهـيــزات الطبية د .عبدالله
ال ـ ـ ـب ـ ـ ــدر ع ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود م ـ ـخ ـ ــزون
استراتيجي لألدوية والمستلزمات
ً
الـطـبـيــة فــي الـ ـ ــوزارة ،مـشـيــرا إلــى
طلب مخزون احتياطي من اتحاد
ً
مستوردي األدويــة ليكون جاهزا
في حال الحاجة له.
وقال البدر في تصريح صحافي
أم ــس عـلــى هــامــش اجـتـمــاعــه مع
اتحاد مستوردي األدوية وأصحاب
ال ـص ـي ــدل ـي ــات األهـ ـلـ ـي ــة ل ـلــوقــوف
على آخر التطورات والتجهيزات
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص م ــواج ـه ــة ڤ ـي ــروس
كــورونــا المستجد ،إن الـمـخــزون
االستراتيجي يشمل كــل األدويــة
ال ـم ـه ـم ــة م ـث ــل أدويـ ـ ـ ــة ال ـس ــرط ــان
واألم ــراض المزمنة والـمـضــادات
الـحـيــويــة ومـخـفـضــات الـ ـح ــرارة،
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن األدوي ـ ـ ـ ـ ــة ال ـم ـه ـمــة
األخرى.

ً
البدر والمعجل يتوسطان عددا من الحضور عقب االجتماع
وأشاد بدعم اتحاد مستوردي
األدوي ـ ــة وال ـص ـيــدل ـيــات األه ـل ـيــة،
وال ـ ـ ــذي ي ـع ــد مـ ــن ب ـ ــاب ال ـش ــراك ــة
بـيــن القطاعين ال ـعــام وال ـخــاص،
والــواجــب الوطني مــن قبلهم في
أوقات األزمات.
مــن جــانـبــه ،أك ــد رئـيــس اتحاد

مـ ـسـ ـت ــوردي األدوي ـ ـ ـ ــة وأصـ ـح ــاب
الصيدليات فيصل المعجل تقديم
كل الدعم ل ــوزارة الصحة في ظل
الـظــروف الصحية التي تمر بها
البالد من ظهور إصابات بڤيروس
ً
«ك ــورون ــا» الـمـسـتـجــد ،الف ـت ــا إلــى
أن االت ـحــاد لــن ي ـتــردد فــي تقديم

َّ
«الجمارك» زودت منتسبيها
بالكمامات والمستلزمات الوقائية

إجراءات وقائية في المراكز الجمركية
وزعت اإلدارة العامة للجمارك  40000كمام و 3080نظارة واقية
و 57500قفاز و 3345علبة مناديل مطهرة فــي عموم المنافذ
واإلدارات الجمركية.
وأعلنت اإلدارة أن هذا اإلجــراء يأتي في إطــار حرصها على
توفير كــل مــا مــن شأنه حماية منتسبيها مــن خـطــورة انتقال
فيروس كورونا ،استنادا إلى توجيهات وإرشادات وزارة الصحة.
وأكــدت «الجمارك» استمرار إجــراء ات تعقيم جميع مرافقها
بشكل مستمر ،ووق ــف ال ــدورات التدريبية ،س ــواء المقامة في
مركز التدريب الخاص بــإدارة الجمارك أو الــدورات الميدانية،
إلــى جانب بــث اإلرش ــادات الخاصة ب ــوزارة الصحة ،مــن خالل
الشاشات الذكية.

الــدعــم لـلــوزارة فــي حــال استدعى
األمر ذلك ،مقدما الشكر إلى وكيل
الــوزارة المساعد لشؤون األدوية
والتجهيزات الطبية على تعاونه
الـ ــدائـ ــم مـ ــع االت ـ ـحـ ــاد وأصـ ـح ــاب
الصيدليات األهلية.

لمواجهة الشح في األسواق المحلية وتوفيرها للمواطنين والمقيمين
أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة الكويتية وصول
نحو  3.6ماليين كمام طبي
تـ ــم اسـ ـتـ ـي ــراده ــا بـ ـن ــاء عـلــى
ت ــوج ـي ـه ــات رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
الـخــالــد لـمــواجـهــة ال ـشــح في
األسواق المحلية وتوفيرها
للمواطنين والمقيمين.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فــي
بـيــان صحافي أم ــس ،أنــه تم
ت ـك ـل ـيــف الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــن بـ ـ ـت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ت ـل ــك
الكمامات المطابقة للمعايير
الطبية وتوزيعها عبر مراكز
نـ ـق ــاط ال ـت ـم ــوي ــن فـ ــي ال ـب ــاد
قريبا.
وبينت أنه تم استيراد تلك
الكميات بالتعاون والتنسيق
مع وزارت ــي الصحة والدفاع
الكويتيتين وتحملت «الدفاع»
مسؤولية نقل تلك الكميات
عبر طــائــراتـهــا الـجــويــة ،مما
سهل وصولها إلى البالد.

بيت الزكاة :وقف استقبال
المراجعين خالل مارس

ً
أكد استمرار قبول طلبات المساعدة إلكترونيا

صرحت إدارة العالقات العامة واإلعالم في بيت الزكاة ،بأن
البيت لم يتوقف عن استقبال طلبات المساعدة ،وأنه مستمر
في استقبالها من خالل موقع بيت الزكاة على اإلنترنت في
أي وقت على مدار الساعة.
وأعلنت اإلدارة ،في بيان ،أمس ،أن البيت توقف عن استقبال
المراجعين الطالبين للمساعدة ط ــوال م ــارس ال ـجــاري مع
إمكانية تقديم طلباتهم عــن طــريــق مــوقــع بيت الــزكــاة على
اإلنترنت.
وأضافت أن قرار التوقف يأتي متوافقا مع الظروف الحالية
التي تمر بها البالد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد )19
واتباعا لتوجيهات مجلس الــوزراء في الحد من التجمعات
البشرية بهدف تقليل فرص العدوى.
وتابع البيان أنه في حالة االستفسار يمكنهم التواصل مع
البيت من خالل موقعه اإللكتروني ،وكذلك من خالل حساباته
على قنوات التواصل االجتماعي.
وفيما يخص استفسار المراجعين المباشر وتسلم شيكات
المساعدة لمن ليس لهم حسابات بنكية ،أوضــح أن البيت
مستمر فــي استقبالهم بـفــرو عــه بـعــد أن و ف ــر المستلزمات
الخاصة للوقاية من العدوى حفاظا على سالمة الجميع.

جانب من تفريغ شحنة الكمامات من الطائرة
وأفادت بأن وزارة الصحة
تــولــت فـحــص تـلــك الكميات
وال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد مـ ـ ــن م ـط ــاب ـق ـت ـه ــا
لـ ـلـ ـم ــواصـ ـف ــات وال ـم ـع ــاي ـي ــر

الطبية العالمية واإلش ــراف
عـ ـ ـل ـ ــى س ـ ـ ــام ـ ـ ــة تـ ـخ ــزيـ ـنـ ـه ــا
ً
وتـ ـ ــوزي ـ ـ ـع ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ف ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ــن
إرش ـ ــاد الـمــواطـنـيــن بكيفية

االسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـص ـح ـيــح عبر
ال ـن ـش ــرات ووس ــائ ــل اإلعـ ــام
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
المختلفة.

«كورونا» ...ليس مجرد
فيروس قاتل
مــع تــزايــد الـمـخــاوف من
عدم السيطرة على انتشار
ف ـيــروس كــورنــا الـقــاتــل في
ال ـص ـيــن ،ال ـت ــي ب ــدأ ينتشر
منها إلــى عــدة دول أخــرى،
أص ـب ـح ــت أولـ ـ ــى أولـ ــويـ ــات
الحكومات مكافحة وصول
ال ـمــرض إلـيـهــا ومـحــاصــرة
اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،واتـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة
الالز مـ ـ ـ ــة لمواجهـ ـ ــة أز م ـ ــة
ال أحد يعلم متى ستنتهي.
وال شــك فــي أن الـجـهــود
فـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــورة م ــن
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــم
أب ـنــاء الـكــويــت المخلصين
مــن ال ـكــوادر الطبية ،الذين
يتحملون العبء األكبر من
ال ـم ــواج ـه ــة ،ورجـ ـ ــال األم ــن
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـقـ ــومـ ــون بـتـنـفـيــذ
مـ ـ ـه ـ ــام ال ـ ـح ـ ـجـ ــر الـ ـصـ ـح ــي،
ووزارة التجارة التي تعمل
على توفير وسائل الوقاية
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن،
وسـ ــائـ ــر ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن مــن
ال ـش ــرك ــات واألفـ ـ ـ ــراد الــذيــن
أعـ ــادوا رس ــم وج ــه الكويت
وأهلها في مواجهة األزمات
الطارئة.

ل ـك ــن ي ـب ـق ــى أمـ ـ ــر فـ ــي غــايــة
األهـ ـمـ ـي ــة ،هـ ــو أن ب ـ ـ ــؤرة ه ــذا
الـفـيــروس هــي الـصـيــنّ ،
تنين
االقتصاد العالمي ،فهي أكبر
م ـص ـ ّـدر لـمـخـتـلــف ال ـس ـلــع في
الـعــالــم ،وثــانــي أكـبــر اقتصاد
عـ ـل ــى ظـ ـه ــر ال ـ ـكـ ــوكـ ــب ،فـضــا
بالطبع عــن بقية ال ــدول التي
ظهرت فيها إصابات عديدة،
ول ــديـ ـه ــا ن ـص ـيــب ال ب ـ ــأس بــه
في سوق تصدير السلع ،مثل
كوريا وإيطاليا وغيرها.
وم ـ ـ ــع ع ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرة ال ـص ـي ــن
عـلــى إي ـجــاد ع ــاج حـتــى اآلن،
وال ـح ــدي ــث ع ــن وص ـ ــول فـتــرة
ح ـض ــان ــة الـ ـفـ ـي ــروس إل ـ ــى 27
يوما ،مما يعنى صعوبة وقف
ّ
تفشي العدوى؛ زاد االحتمال
أن يـتــأثــر االقـتـصــاد العالمي
بـسـبــب مـ ــأزق بـكـيــن ال ـحــالــي،
فهل استعدت الحكومة لدينا
بخطة لمواجهة آثار «كورونا»
السلبية على االقتصاد بشكل
عام ،مع تباطؤ حركة التبادل
التجاري المتوقعة؟
ّ
تصور للتعامل
وهل هناك
مع القطاعات والشركات التي
قــد تـتـضــرر مــن ذل ــك ،وه ــل تم
إيـجــاد مـصــادر بديلة لبعض

د .حمود العازمي
ُ
السلع التي تجلب إلينا من
الـصـيــن ،مــع عــدم المساس
بجيوب المواطنين ،نظرا
لالرتفاع المتوقع في أسعار
ه ــذه ال ـس ـلــع ،ألن ال ـ ــواردات
الصينية هي األرخص على
مستوى العالم؟
ً
ال ـص ـيــن تـتـعــامــل حــالـيــا
على أنها في حالة حرب مع
الفيروس ،ونحن نتمنى لها
االنتصار العاجل والسريع
ف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ـ «كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا»
لـيــس مـجــرد ف ـيــروس قاتل
لــإن ـســان ال ـم ـصــاب ب ــه ،أو
يشكل خطرا على اقتصادات
ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـت ـ ــي ظـ ـه ــر ف ـي ـهــا
فحسب ،بل يتجاوز ذلك إلى
إلحاق الضرر ببلدان أخرى،
ت ــرتـ ـب ــط ب ــالـ ـصـ ـي ــن ب ـش ـكــل
مباشر أو غير مباشر.
ن ـ ـ ـسـ ـ ــأل ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ال ـ ـسـ ــامـ ــة
لـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادن ـ ـ ـ ــا ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــق
لحكومتنا.

٦
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كورونا الجديد

العفاسي :استنفار في «األوقاف» و«العدل» للحماية من الفيروس
إجراءات احترازية لضمان سالمة الموظفين والمتقاضين بمرافق الوزارتين

جوالت تفقدية
على قصور «العدل»
الستطالع التدابير
المتخذة فيها

أكد وزير العدل وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية المستشار
د .فـ ـه ــد ا لـ ـعـ ـف ــا س ــي أن وزارة
األوق ــاف حــرصــت على تطبيق
القرارات والتعليمات الصادرة
عن مجلس الــوزراء ،والمتعلقة
بوضع خطة توعوية وتثقيفية
لمواجهة فيروس كورونا.
وقال العفاسي ،عقب ترؤسه
اج ـت ـمــاعــا تـنـسـيـقـيــا لـقـيــاديــي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــه ص ـب ــاح
أمــس األول ،إن وزارة األوقــاف،
م ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة األول ـ ـ ــى لـظ ـهــور
فيروس كورونا ،فعلت إداراتها
وق ـطــاعــات ـهــا لـلـتـفــاعــل م ــع هــذا
الـ ـح ــدث ،وب ـ ــدأت ات ـخ ــاذ حــزمــة
من القرارات والتعاميم لتنظيم
العمل وتوعية الجمهور.
وأردف" :إن وزارة األوق ــاف
ب ــدأت تخصيص خطبة صالة

ال ـج ـم ـع ــة ل ـت ــوع ـي ــة ال ـج ـم ـه ــور
وإيـ ـض ــاح كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل مع
مثل هــذه األوض ــاع مــن منظور
شـ ــرعـ ــي ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى تـفـعـيــل
قــرارات ديــوان الخدمة المدنية
وإيقاف العمل ببصمة الحضور
واالن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراف ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن فــي
م ـخ ـت ـل ــف إدارات و قـ ـط ــا ع ــات
الــوزارة وإلغاء جميع المهمات
والـ ــدورات الـخــارجـيــة وال ــورش
والمحاضرات حتى إشعار آخر".
وتابع العفاسي" :كما قامت
الـ ـ ــوزارة ،بالتنسيق مــع وزارة
اإلعالم ،بنشر فالشات توعوية
تثقيفية تبين كيفية التعامل
والـ ـحـ ـيـ ـط ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــذر م ـ ــن ه ــذا
الفيروس المستجد".
وأض ـ ــاف ان وزارة األوقـ ــاف
اسـتـنـفــرت كــل طــاقــاتـهــا للقيام
بــدورهــا الـتــوعــوي والتثقيفي

ل ـح ـم ــاي ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـي ـهــا مــن
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مـمــا جعلها
تحرص على توفير مستلزمات
الـنـظــافــة وال ـط ـهــارة فــي جميع
المساجد والقطاعات واإلدارات
المختلفة.

إجراءات «العدل»
ف ــي مـ ـج ــال اخـ ـ ــر ،ق ـ ــال مــديــر
إدارة اإلعالم والعالقات العامة،
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث الـ ــرس ـ ـمـ ــي لـ ـ ـ ــوزارة
العدل ،عيسى البشر ،إن الوزارة
حريصة على سالمة موظفيها
ومراجعيها ،وتوفير كــل سبل
الـ ــراحـ ــة ل ـه ــم ،م ــؤك ــدا أن وزي ــر
العدل وزيــر األوقــاف والشؤون
االســام ـيــة ،المستشار د .فهد
الـ ـعـ ـف ــاس ــي ،تـ ـ ـ ــرأس اج ـت ـم ــاع ــا
خالل العطلة الماضية بحضور

وكـيــل "ال ـعــدل" عمر الـشــرقــاوي
وال ــوك ــاء ال ـم ـســاعــديــن ،لبحث
آل ـيــة اسـتـقـبــال الـمــراجـعـيــن مع
الحفاظ على سالمة الموظفين
وتــوفـيــر الـمـسـتـلــزمــات الطبية
وال ـ ــوق ـ ــاي ـ ــة ف ـ ــي ك ـ ــل ال ـم ـح ــاك ــم
والمباني التابعة للوزارة ،كما
ت ــم إلـ ـ ــزام ال ـش ــرك ــات الـمـتـعــاقــد
م ـ ـع ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى تـ ـعـ ـقـ ـي ــم ج ـم ـي ــع
المباني بصورة دورية لسالمة
الموظفين والجمهور ،وتوفير
ال ـم ـع ـق ـمــات وأدوات ال ــوق ــاي ــة،
مـثــل "ال ـمــاســك وال ـق ــاف ــز" ،كما
تم التنسيق مع وزارة الصحة
لتوزيع المنشورات اإلرشادية
الــوقــائـيــة ّعــن ف ـيــروس كــورونــا
وطرق تجنبه ،مؤكدا أن قياديي
الـ ـ ـ ــوزارة أكـ ـ ــدوا أه ـم ـيــة ســامــة
الموظفين وجمهور المتقاضين
في المقام األول.

ً
مترئسا االجتماع التنسيقي
العفاسي
وأضــاف البشر أن العفاسي
وال ـش ــرق ــاوي كــانــا أم ــس األول
فــي محكمة الفروانية لالطالع
عـلــى سـيــر الـعـمــل واإلجـ ـ ــراءات
الـمـتـخــذة مــن ال ـ ــوزارة للوقاية
الصحية وااللتزام باالرشادات
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن وزارة الـصـحــة
بهذا الصدد ،والتقوا عــددا من
موظفي اإلدارات والمراجعين.

وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ـ ــه بـ ـن ــاء عـلـّـى
تــوجـيـهــات وزي ــر ال ـع ــدل ،تفقد
الـ ــوكـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاع ــدون ق ـصــور
العدل في المحافظات لالطالع
عـلــى سـيــر الـعـمــل واالطـمـئـنــان
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى سـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
المتخذة ،ال سيما لجهة وجود
التعقيمات واألدوات الوقائية
الالزمة.

وق ـ ـ ــال الـ ـبـ ـش ــر إن الـ ـج ــوالت
الـ ـتـ ـفـ ـق ــدي ــة مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ل ـب ـق ـيــة
األسـبــوع واألسـبــوع الـقــادم من
م ــد ي ــري اإلدارات لــا طـمـئـنــان
على موظفي اإلدارات التابعة
لهم ،مؤكدا حرص الوزارة على
مــوظـفـيـهــا ومــراجـعـيـهــا وأنـهــا
لن تتهاون مع سبل حمايتهم
وراحتهم.

السفير القوني :ال مصلحة لمصر في إخفاء «البلدي» يقر تعليق اجتماعات اللجان مارس الجاري

المعلومات بشأن انتشار «كورونا»

أكد أنه ال إصابات بـالفيروس بين المصريين في الكويت
ق ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر ال ـم ـص ــري ل ــدى
الـبــاد طــارق القوني ان سفارته
تتابع تـطــورات فـيــروس كورونا
المستجد (كوفيد  )19 -والجهود
الحثيثة التي تقوم بها السلطات
الكويتية المعنية لمنع انتشاره
في الكويت.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـقـ ــونـ ــي فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـحــافــي ،أم ــس ،ال ــى أن ــه لــم يتم
حـتــى اآلن رص ــد أي اصــابــة بين
ال ــرع ــاي ــا ال ـم ـصــري ـيــن الـمـقـيـمـيــن
فــي الكويت ،مبينا ان السلطات
الكويتية لم تعلن ايضا أي حالة
اش ـت ـب ــاه أو إص ــاب ــة لـمـصــريـيــن
دخلوا البالد عبر منافذ الوصول
خالل الفترة الماضية.
وأك ــد اس ـت ـمــرار ال ـتــواصــل مع
الجانب الكويتي في هــذا الشأن
وال سـيـمــا اإلج ـ ــراء ات المتعلقة
ب ـف ـح ــص الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن ب ـم ـنــافــذ
ال ــوص ــول وت ــأشـ ـي ــرات ال ــدخ ــول،
مطالبا أبـنــاء الجالية المصرية
باتباع االرشادات الطبية الوقائية
وت ـج ـن ــب ال ـت ـج ـم ـعــات واألم ــاك ــن
المزدحمة وااللتزام بالتعليمات
الصادرة من جهات االختصاص.
وأفاد بأن القنصلية المصرية
قامت باتخاذ بعض االحتياطات

لضمان استمرار تقديم الخدمات
الـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور وفـ ــق
اإلرشادات الوقائية المتبعة.
وحــول مــا يثار بشأن انتشار
ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس فـ ـ ــي م ـ ـصـ ــر اوضـ ـ ــح
القوني أن إجمالي عدد اإلصابات
ال ـم ــؤك ــدة بــال ـف ـيــروس ب ـلــغ حتى
أم ــس شـخـصـيــن أجـنـبـيـيــن فقط
كانا في زيارة لمصر وتم اتخاذ
اإلجراءات الطبية بشأنهما فيما
لــم يـتــم تسجيل أي إصــابــة بين
المصريين ،الفتا الــى ما أعلنته
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
ب ـشــأن س ـحــب ع ـي ـنــات م ــن 1443
حالة مشتبها بها تبين سلبيتها.

متابعة المخالطين
وأو ضـ ـ ـ ــح ان وزارة ا ل ـص ـحــة
المصرية تقوم بمتابعة مخالطين
للحاالت التي أعلنت عنها دول
مثل كندا وفرنسا كانت في زيارة
لمصر مؤخرا واالطمئنان لعدم
وجود إصابات بينهم ،مؤكدا عدم
وجود دليل على فرضية إصابة
ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــاالت أث ـ ـنـ ــاء وج ــوده ــا
بمصر.
ول ـف ــت الـ ــى أن ت ـلــك الـ ـ ــدول لم
ت ـت ـخــذ أي إجـ ـ ـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة

طارق القوني

إضافية تجاه القادمين من مصر
بخالف الكشف الــذي تجريه في
منافذ الدخول لكل القادمين اليها
من جميع الجنسيات.
وأكـ ــد ال ـسـفـيــر ال ـقــونــي أن ــه ال
توجد مصلحة الخفاء معلومات
ح ــول انـتـشــار ال ـمــرض بمصر ال
سيما مــع الـتــزام مصر بمعايير
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة،
مستشهدا باإلجراءات التي قامت
بـهــا ال ــدول ــة فــي ح ــاالت مشابهة
مثل إنفلونزا الطيور والخنازير.

ً
تغيير استعمال مدرسة ابن سينا لتصبح مركزا لتدريب المعلمين
األشغال ،لتالفي الحوادث المرورية.
ووافق على الطلب المقدم من الهيئة
العامة للرياضة ،بأن يكون ارتفاع استاد
صباح السالم  37مترا ،بالنادي العربي
الرياضي في منطقة المنصورية.
ً
وأح ـي ــط الـمـجـلــس ع ـل ـمــا بـتــوصـيــات
فريق عمل لجنة البيئة الخاص بمراجعة
وتطوير عـقــود النظافة ،والـتــي أوصــت
ب ـع ـم ــل زيـ ـ ـ ـ ــارات مـ ـي ــدانـ ـي ــة كـ ــل أسـ ـب ــوع
للمحافظات لــا طــاع على سير العمل
ومعرفة الخلل وتعديل الئحة النظافة
ووضع جزاءات صارمة.
ك ـم ــا أوص ـ ـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ب ـ ــزي ـ ــادة ع ــدد
الموظفين في مراكز النظافة ،وتشكيل
لجنة لصياغة عقود النظافة وتعديلها،
إضافة إلى اقتراح باستحداث مركز في
الحساوي يضم المطار والضجيج ،إلى

وافـ ــق الـمـجـلــس ال ـب ـلــدي ف ــي جلسته
الرئيسية ،أمس ،برئاسة رئيس المجلس
أس ــام ــة الـعـتـيـبــي ،عـلــى تــوصـيــة مكتب
المجلس ،بإحالة جميع الموضوعات إلى
الجلسة الرئيسية مباشرة ،مع تعليق
اجتماعات اللجان خالل مارس الجاري،
كإجراء احترازي ،للتماشي مع الظروف
الصحية الراهنة.
كـ ـم ــا وافـ ـ ـ ــق "ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي" عـ ـل ــى تـغـيـيــر
اسـتـعـمــال م ــدرس ــة اب ــن سـيـنــا ،الــواقـعــة
ض ـمــن مـنـطـقــة ال ــدع ـي ــة ،لـتـصـبــح مــركــز
تــدري ــب وتــأه ـيــل الـمـعـلـمـيــن ،كـمــا واف ــق
على اقتراح زيادة نسبة البناء متعددة
الطوابق في مواقف برج التحرير.
كذلك ،وافق على عمل مطبات بشارع
عكاظ في منطقة كيفان ،بالتنسيق مع
وزارة الــداخـلـيــة -إدارة ال ـمــرور ووزارة

جانب من جلسة المجلس البلدي الرئيسية بقاعة جابر األحمد
جانب منطقة الحساوي.
وصــادق المجلس على توصية تعديل
الثغرات القانونية في العقود ،إضافة إلى

عمل دورات تدريبية لمساعد مفتش ،مع
منحه صفة الضبطية القضائية.

حالة اشتباه بـ «كورونا» تربك وزارة األشغال
الغريب لـ ةديرجلا  :موظف شعر بإعياء شديد ونقلته سيارة اإلسعاف
•

•

يوسف العبداهلل وسيد القصاص

تسببت حالة مرضية فــي ربكة بــوزارة
األش ـغ ــال ال ـعــامــة ص ـبــاح أم ــس خـشـيــة من
ارتباطها بالمرض المعدي "كورونا" ،وكانت
هــذه الحالة ألحــد الموظفين العاملين من
ً
الـجـنـسـيــات الـعــربـيــة بـعــد سـقــوطــه أرض ــا
لفقدانه توازنه وطلبه استعجال اإلسعاف
لـكـثــره تـعــرقــه ورش ـحــه مــن جـهــة ،وعــودتــه
ً
أخيرا من السفر من جهة أخرى.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،كـ ـش ــف وك ـ ـيـ ــل ال ـت ـخ ـط ـي ــط فــي

ً
«الزكاة» يتسلم  106484دينارا
ً
تبرعا من جمعية الصباحية

مسؤولو جمعية الصباحية يسلمون التبرع لممثلي «الزكاة»

ً
ً
ً
تسلم بيت الــزكــاة شيكا بمبلغ  106484ديـنــارا ،تبرعا من
جمعية الصباحية التعاونية .وجرى تسلم الشيك خالل زيارة
قام بها وفد من بيت الزكاة ضم مدير إدارة تنمية الموارد نايف
الجيماز ،ورئيس قسم خدمة الشركات عماد الزايد ،وموظف
قسم خدمة الشركات علي العوضي ،لمقر جمعية الصباحية،
وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية حمد الميع،
وأمين السر يوسف الخرفشي ،ورئيس اللجنة اإلدارية والمالية
صالح الدواي.
وأعرب الجيماز خالل الزيارة عن بالغ شكره وتقديره لدعم
جمعية الصباحية المستمر وإخــراجـهــا لــزكــاة أمــوالـهــا لدى
"البيت" ،تمكينا له ألداء دوره ،وتنفيذه برامجه الساعية لتحقيق
التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع الكويتي.
من جانبه ،أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية خالل استقباله
وفد "البيت" عن تقديره للدور الرائد والفعال الذي يقوم به بيت
الزكاة في خدمة فريضة الزكاة ،وتفعيل دورها في المجتمع،
ً
من خالل عطائه المشهود ،داعيا لبيت الزكاة بدوام التوفيق
والسداد.
وأضاف أن دعم الجمعية لبيت الزكاة يأتي في إطار دورها
المجتمعي المنوط بها ،خدمة للوطن والمواطنين ،ومساهمة
ً
في دفع مسيرة التقدم والبناء في المجتمع الكويتي ،وتجسيدا
لألهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في الجمعيات
التعاونية.

"األشغال" حمد الغريب لـ "الجريدة" ،أن هناك
حالة مرضية لشخص من موظفي الوزارة
شعر بإعياء شديد صباح أمس وتم طلب
اإلسعاف ونقله إلى المستشفى ،الفتا إلى
أن َمن يحكم على أن هذه الحالة "كورونا"
أو مجرد انفلونزا عادية هي وزارة الصحة.
وع ـل ـمــت "ال ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــادره ــا ،أن
مجاميع من موظفي الوزارة أعلنوا تغيبهم
ً
عن العمل اليوم تزامنا مع حالة الهلع التي
دبت في الوزارة أمس ،مبينة أن "األشغال"
قامت ،ضمن إجراءاتها االحترازية ،بتعقيم

ق ـســم الـتـصـمـيــم الـ ــذي يـعـمــل ب ــه الـمــوظــف
لحماية الموظفين مــن نشر ا لـمــرض بعد
نقله إلى المستشفى.
وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن ال ـم ــري ــض وصــل
إل ــى ال ـبــاد نـهــايــة األس ـبــوع الـمــاضــي عبر
مـطــار الـكــويــت الــدولــي ولــم يتم حـجــره بل
سمح له بدخول البالد مع إعطائه بطاقة
صحية صفراء ،مشيرة الى أن الموظف قام
بمزاولة عمله في الوزارة أمس وأمس األول،
ً
وه ــو األم ــر ال ــذي سـ ّـبــب ذعـ ــرا بـيــن زمــائــه
الموظفين.

local@aljarida●com

يهدد العالم
«الهالل األحمر» :إجراءات الكويت تتفق مع «الصحة العالمية»
الساير زار منتزه الخيران وأشاد بجهود وزارة الصحة في مكافحة «كورونا»

تلبية جميع
المتطلبات
وتوفير المواد
الغذائية
وخدمة غسل
المالبس
العيسى

قال رئيس مجلس ادارة جمعية
الهالل االحمر د .هالل الساير ،ان
الكويت تتخذ اجراءات للوقاية من
انتشار فيروس كورونا المستجد
( كـ ــو ف ـ ـيـ ــد  )19 -ب ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـف ــق مــع
توصيات منظمة الصحة العالمية.
وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ـس ــاي ــر فـ ــي ت ـصــريــح
ل ـ ـ "كـ ــونـ ــا" خـ ــال زيـ ــارتـ ــه لـمـنـتــزه
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــران أمـ ـ ــس بـ ـجـ ـه ــود وزارة
الـ ـصـ ـح ــة والـ ـ ــوسـ ـ ــط الـ ـطـ ـب ــي ل ـمــا
يقدمونه من جهود صادقة لخدمة
الشعب الكويتي لمكافحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد .)19 -
وأضاف ان جهود الجمعية تأتي
في اطار تعزيز الشراكة المجتمعية
للصالح العام واتساقا مع الجهود
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـت ــوعـ ـي ــة ب ـش ــأن
انتشار فيروس كورونا المستجد
والمساهمة في بث الوعي لتعزيز

االجـ ــراء ات االحـتــرازيــة والوقائية
الالزمة.
وأشــار الى ان الجمعية سخرت
متطوعيها للعمل بـجــا نــب وزارة
الصحة في منتزه الخيران ضمن
ال ـج ـهــود ال ـت ــي ت ـب ــذل ف ــي مـقــاومــة
ومكافحة فيروس كورونا.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر عـ ـ ــن شـ ـك ــره
لـلـمـتـطــوعـيــن وال ـم ـت ـطــوعــات على
جهودهم لخدمة النزالء في منتزه
الـخـيــران ،مثمنا الـجـهــود الكبيرة
التي تقوم بها وزارة الداخلية على
م ــدار الـســاعــة وات ـحــاد الجمعيات
التعاونية وادارة المنتزه.

ً
 429نزيال

م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد ال ـم ـن ـســق ال ـعــام
بـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة د .ف ـهــد الـعـيـســى،

ح ــرص ال ـ ــوزارة عـلــى تــوفـيــر فــريــق
ط ـب ــي ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة لـتـقــديــم
ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة لـجـمـيــع ال ـنــزالء
ال ــذي ــن ب ـلــغ ع ــدده ــم  429نــزيــا من
مختلف االعمار وذلك بالتعاون مع
الصحة الوقائية.
ولفت العيسى الى انه تمت تلبية
جميع المتطلبات مع ادارة المنتزه
من توفير الـمــواد الغذائية وخدمة
غسل المالبس ،مشيرا الى ان الدعم
اللوجستي يتم بالتعاون مع جمعية
الهالل االحمر وادارة المنتزه لتقديم
افضل الخدمات للنزالء.
واكد العيسى انه لم تظهر اعراض
فيروس كورونا المستجد على اي
نزيل حتى اآلن وفــي حــال ظهورها
سينقل الـمــريــض مــن الـمـنـتــزه الــى
المستشفى ا ل ــذي خصصته وزارة
الصحة.

ً
الساير متوسطا فريق «الهالل األحمر» في «الخيران»

«دعم المخترعين» :إمكانياتنا في خدمة األمن الصحي للبالد «الخريجين» ِّ
تثمن الجهود الصحية
وضعت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
جميع إمكانياتها فــي خــدمــة األم ــن الصحي
ب ــالـ ـب ــاد ،م ــؤك ــدة أنـ ـه ــا ف ــي ح ــال ــة اس ـت ـن ـفــار
واجتماعات دائمة ،لتدارس ما يمكن تقديمه
في هذه الفترة التي تمر بها البالد ،جراء تفشي
فيروس كورونا.
وأكــدت رئيسة الجمعية ،د .فاطمة الثالب،
في تصريح لها ،أمــس ،أن ُّ
تحمل المسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة والــوط ـن ـيــة واألخ ــاقـ ـي ــة ،ضمن

استراتيجية الجمعية في تقديم كل ما يحصن
اإلنسان لمواجهة األوبئة والمخاطر ،مشيرة إلى
أنها سبق لها وألعضاء في الجمعية أن قدموا
اختراعات علمية حاصلة على شهادات دولية
فــي مجال تنقية الـهــواء وتـفــادي الفيروسات
وحماية المجتمع من تفشيها وانتشارها على
َّ
المعنية
شكل واس ــع .ودع ــت الـثــاب الجهات
بمواجهة تفشي "كــورونــا" إلــى االستفادة من
االختراعات ،والتشاور مع الجمعية ،التي تضع

كل إمكانياتها في خدمة األمن الصحي للبالد،
مؤكدة أن العقول واإلمكانات العلمية في الكويت
ق ــادرة على مواكبة أي مستجدات فــي العالم
وحماية البشرية من األوبئة.
وشددت على أن الجمعية تتدارس اآلن مع
أعضائها آخر مستجدات األوضاع الصحية ،في
ظل حالة االستنفار العالمي لمواجهة "كورونا"،
َّ
المعنية بكل ما يمكن أن
وسوف تزود الجهات
يفيدها في مواجهة الفيروس ووقف تفشيه.

ُ ِّ
«تدريب الكليات» تسخر كوادرها
تحت تصرف الحكومة
ICQC 2020-2022

أكد نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب راشد الهيم ،أن الرابطة تسخر
جميع كوادرها وإمكانياتها تحت تصرف الحكومة للتطوع ،وتقديم
كل ما يطلب منها خالل هذه الفترة االستثنائية التي تمر بها الكويت
والعالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وق ــال الـهـيــم ،فــي تـصــريــح أم ــس ،إن الــرابـطــة ألـغــت جميع الـبــرامــج
واألنشطة التي بها تجمعات ،ومنها المخيم الربيعي ،وحفل االستقبال،
اللذان كان من المقرر إقامتهما الشهر الجاري ،داعيا الله تعالى أن يحفظ
الكويت أميرا وشعبا من كل مكروه.
وأشــاد الهيم بقرار مجلس ال ــوزراء منح عطلة أسبوعين للجهات
التعليمية احترازيا لوقف انتشار الفيروس ،معربا في الوقت نفسه
عن شكره وتقديره للحكومة ،وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،على جهودهم في مواجهة "كورونا" ،الذي انتشر
في العديد من دول العالم ،ورعايتها الكريمة ألبناء الكويت العائدين من
الدول التي أصابها الفيروس.
وأضاف أن اإلجراءات الوقائية واإلرشادات التوعوية والعناية التي
أبدتها الحكومة منذ ظهور الفيروس كانت ممتازة وعلى قدر المسؤولية
حسبما وصفتها منظمة الصحة العالمية ووضعت الكويت في المرتبة
الثانية بعد سنغافورة من حيث اإلجراءات االحترازية الالزمة لمواجهة
الفيروس ،كما قامت الحكومة بتخصيص فنادق ومنتجعات  5نجوم
لفحص القادمين المشتبه في إصابتهم وتقديم الرعاية الالزمة لهم إلى
حين التأكد من خلوهم من اإلصابة بهذا الفيروس الخطير ،حفاظا على
صحتهم وسالمة أسرهم.

طلبة الطب :يجب تأجيل االختبارات
وتعويضنا عن فترة التوقف
●

حمد العبدلي

اس ـت ـغــرب ع ــدد م ــن طـلـبــة كـلـيــة ال ـطــب بجامعة
الـكــويــت ع ــدم تــأجـيــل االخ ـت ـب ــارات مــن قـبــل بعض
أساتذة الكلية ،بعد قــرار مجلس الــوزراء بتعطيل
الــدراســة مــدة أسبوعين بسبب فيروس "كــورونــا"،
حيث أبلغ األســاتــذة الطلبة باالستماع إلــى شرح
المناهج عــن طــريــق اإلنـتــرنــت ،قائلين إن "دراس ــة
الطب تختلف عن الدراسة في بقية الكليات ،وتحتاج
إلى شرح مباشر ،فضال عن كثافة المقررات".
وفي هذا السياق ،أكد منسق القائمة اإلسالمية
في الكلية عبدالمحسن آل رشيد ،رفضه لألخبار
المتداولة عن عدم تأجيل االختبارات ،وعدم شرح
ً
محاضرات فترة التوقف الــدراســي ،مبينا أن هذا
ً
اإلجــراء سيكون مخالفا للمنشورات الصادرة من
اإلدارة الجامعية ،إذ إن المحاضرات والمختبرات
جزء أساسي من العملية التعليمية.
وطالب آل رشيد بوضع مصلحة الطالب فوق كل
ً
اعتبار ،معتبرا أن هذا القرار ستكون له آثار سلبية
ً
على مسيرة الطالب العلمية ،رافضا أن يكون الطالب
الحلقة األضعف في ظل هذه الظروف الخاصة التي
تمر بها البالد.
وأوض ـ ــح أن اإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي ت ــم ات ـخــاذهــا في

ً
مواجهة الفيروس جاءت حرصا على سالمة الطالب
والطالبات ،و"يجب أال يكون ذلك ذريعة التخاذ أي
قرار يسبب اإلضرار بمسيرتهم الدراسية" ،مؤكدا أن
"اإلسالمية" تتحرك على كل المستويات للوصول
إلــى حــل مــوضــوعــي لـهــذه المشكلة دون انتقاص
لحق طالب الطب.
وختم قائال" :ثقتنا كبيرة بإدارة الكلية لتقديم
ال ـح ـلــول ال ـتــي تـضـمــن سـيــر الـعـمـلـيــة التعليمية،
وتحقق مصلحة الطالب والطالبات".
من جانبه ،قال الطالب يوسف السالم ،إن "قرار
اإلدارة ب ـعــدم تــأج ـيــل االم ـت ـحــانــات ووضـ ــع بقية
الـمـحــاضــرات "اونــايــن" ق ــرار متعسف ،ولـيــس في
مصلحة الطالب ،مؤكدا أنه ليس من المنطقي أن
يختبر الطالب في مناهج لم يتم شرحها" ،وإذا لم
تفهم جزئية من المقرر نوجه االستفسار إلى من".
وأوض ـ ــح ال ـســالــم أن ال ــدراس ــة ال تـقـتـصــر على
المحاضرات فقط ،فهناك دروس عملية بخالف الـ
 30محاضرة التي يفترض أن ندرسها!
بدوره ،قال الطالب محمد النقي ،إن "قرار اإلدارة
ال يصب فــي مصلحة الـطــاب والـطــالـبــات" ،مبينا
أنه "من غير المنطقي أن نقوم بدراسة أكثر من ٣٠
درسا بدون شرح األساتذة ...القرار ليس في محله
ويجب تغييره".

«التطبيقي» :تأجيل بروفات حفل
المتفوقين حتى إشعار آخر
أ عـلــن المدير ا لـعــام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والـتــدريــب د .علي المضف ،تأجيل بــروفــات حفل تكريم
المتفوقين من خريجي وخريجات كليات ومعاهد الهيئة
للعام الدراسي  ،2019 /2018والمزمع إقامته تحت رعاية
سمو أمير البالد ،والتي كان من المقرر إقامتها يومي 3
و 10مارس ،حتى إشعار آخر ،نظرا للظروف االستثنائية
التي تمر بها البالد ،ولقرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة
لمدة أسبوعين.

إجراءات وقائية في
«التعليم العالي»
أعلنت وزارة التعليم العالي اتخاذها
جميع االجــراء ات الوقائية من فيروس
كــورو نــا المستجد المتعلقة بتجهيز
مبنى ال ــوزارة؛ حرصا على المصلحة
ال ـع ــام ــة وت ــأم ـي ــن س ــام ــة ال ـمــراج ـع ـيــن
والموظفين ،وبما يتماشى مع توجهات
ال ــدول ــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى االم ـ ــن الـصـحــي
والوقائي.

أ عــر بــت جمعية الخريجين
عن ثقتها بالجهود المبذولة
م ـ ـ ـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاء والـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــات
التمريضية والفنية والعاملين
َّ
المعنية
فــي مختلف الجهات
بــالــدولــة فــي مواجهة فيروس
كورونا.
وأش ــادت الجمعية بــالــدور
الـكـبـيــر ال ــذي ي ـقــوم ب ــه جميع

ال ـ ـط ـ ــواق ـ ــم الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ا لـ ـصـ ـح ــة و مـ ـنـ ـتـ ـسـ ـب ــو وزارة
ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
للجمارك ومؤسسة الخطوط
ال ـج ــوي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة واإلدارة
الـعــامــة لـلـطـيــران ال ـمــدنــي ،من
خــال وجــودهــم فــي الصفوف
األم ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ــع
الـحــاالت الـطــارئــة أو المشتبه

بإصابتهم بالفيروس ،إضافة
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـتـ ــوعـ ــوي الـ ــذي
ت ـق ــوم ب ــه "الـ ـصـ ـح ــة" ،بـتـقــديــم
اإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات
الوقائية والصحية للمواطنين
والمقيمين في هذا الشأن.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة إل ـ ــى
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مـ ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـت ــوع ــوي ــة وال ــوق ــائـ ـي ــة ال ـتــي

ت ـقــدم ـهــا ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة،
وعدم االنسياق وراء أي شائعة
ِّ
وبيانات غير صحيحة تشكل
خطورة على المجتمع ،مشددة
على ضــرورة أخذ المعلومات
والبيانات من المواقع الرسمية
للدولة ووزارة الصحة.
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كورونا الجديد

«كورونا» يلقي بظالله على أعمال مجلس األمة
اللجان لم تجتمع والجلسات حتى إشعار آخر بانتظار تطورات األوضاع الصحية
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت وطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس
"كورونا" لم يعقد مجلس األمة
جلسته الخاصة بهذا الشأن،
والتي كان مقررا لها امس ،كما
أن ا لـلـجــان البرلمانية تسير
ف ــي ات ـج ــاه تـعـطـيــل أعـمــالـهــا،
وسط حالة من الترقب تسود
األج ــواء ،في ظل وجــود فريق
ط ـب ــي ت ــاب ــع لـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة
لتوعية وفحص العاملين في
األمانة العامة للمجلس.
األوض ــاع فــي مجلس األمــة
شـ ـب ــه م ـع ـط ـل ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ع ــدم
اج ـت ـمــاع ال ـل ـجــان الـبــرلـمــانـيــة
ب ـس ـب ــب فـ ـق ــدانـ ـه ــا الـ ـنـ ـص ــاب،
ً
مــن جـهــة ،فـضــا عــن تـطــورات
أوضـ ــاع "ك ــورون ــا" فــي الـبــاد
وا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــوف م ـ ـ ــن أن يـ ـك ــون
ل ـل ـم ـج ـلــس ن ـص ـي ــب مـ ـن ــه ،مــن
جهة اخرى.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـل ـ ـجـ ــان،
ك ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض ان تعقد
ام ـ ــس ل ـج ـن ـت ــان بــرل ـمــان ـي ـتــان
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـه ـ ـمـ ــا لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة
ال ـمــوضــوعــات ال ـمــدرجــة على

فهد التركي

ج ــداول أعمالهما وتكليفات
ال ـم ـج ـلــس ل ـه ـم ــا ،واج ـت ـم ـعــت
لجنة شؤون البيئة لمناقشة
ت ـط ــورات الــوضــع الـبـيـئــي في
البالد واالطالع على نشاطات
المتطوعين في مجال حماية
ال ـب ـي ـئ ــة ب ـح ـض ــور اع ـضــائ ـهــا
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ف ـ ـ ـقـ ـ ــط ،ب ـي ـن ـم ــا
غ ــاب ال ـجــانــب ال ـح ـكــومــي عن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ،ب ـي ـن ـمــا لـ ــم تـعـقــد
لجنة تنمية الموارد البشرية
اجتماعها الذي كان من المقرر
ان تـنــاقــش فـيــه مجموعة من
االقـتــراحــات بقوانين ،وسبق
ذل ــك ال ـغــاء لجنة الـمـيــزانـيــات
والحساب الختامي البرلمانية
ا مـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ا ج ـ ـت ـ ـمـ ــا ع ـ ـهـ ــا
الـمـخـصــص لمناقشة اإلط ــار
العام لميزانية السنة المالية
الجديدة .2021/2020

جلسة «كورونا»
الجلسة الخاصة التي دعا
رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة م ــرزوق

الغانم إلى عقدها ،عاد وأعلن
الغاء ها لسببين ،أولهما عدم
اش ـغــال ال ـك ــوادر الطبية التي
تشرف على عــاج المصابين
واالجـ ــراء ات االحـتــرازيــة التي
تقوم بها "الـصـحــة" ،والثاني
لتفويت الفرصة على من يريد
التكسب من هذه القضية على
حــد قــول الــرئـيــس الـغــانــم ،في
ظل مطالبات نيابية بضرورة
ف ـح ــص الـ ـ ـن ـ ــواب وال ـع ــام ـل ـي ــن
خشية انـتـشــار الـفـيــروس في
المجلس.
أمــا عــن الجلسات القادمة،
فـ ـل ــم يـ ـحـ ـس ــم ال ـ ـغـ ــانـ ــم م ــوع ــد
ع ـق ــده ــا ،ورب ـط ـه ــا ب ـت ـطــورات
وانعكاسات األوضاع الصحية
في البالد ،على أن يحدد الحقا
عقدها من عدمه.
الجلسة المقبلة مفترض ان
يضم جــدول أعمالها قوانين
م ـه ـم ــة ،م ـن ـه ــا مـ ــا تـ ــم إق ـ ـ ــراره
فــي ال ـمــداولــة االولـ ــى كقانون
االسـ ـتـ ـب ــدال ،وت ـع ــدي ــل بعض
احكام االجراءات والمحاكمات

الغانم والدالل يتوسطان حملة التوعية بـ «كورونا»
ال ـج ــزائ ـي ــة ،والـ ـتـ ـم ــاس اعـ ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر ،وق ـ ــان ـ ــون ال ـت ــوث ـي ــق،
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ،وم ـن ـه ــا
م ـ ــا ك ـ ـ ــان ي ـن ـت ـظ ــر ال ـم ـن ــاق ـش ــة
كقانون المطبوعات والمرئي

والمسموع ،والعمل الخيري
وغيرهما من القوانين المهمة.
المشكلة األكبر أن القوانين
التي تم إقــرارهــا في المداولة
األول ــى لــم يجتمع الـنــواب في

نواب يطالبون بوقف الرحالت القادمة من مصر
ط ــال ــب ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب ب ــوق ــف اسـتـقـبــال
الرحالت من مصر وايطاليا الى حين التأكد
من عدم وجود فيروس «كورونا».
وط ــال ــب ال ـن ــائ ــب ي ــوس ــف ال ـف ـض ــال ــة وزي ــر
الـصـحــة الـشـيــخ د .بــاســل ال ـص ـبــاح ،وجميع
الـ ــوزراء الـمـســؤولـيــن عــن متابعة مـلــف وبــاء
"ك ـ ــورون ـ ــا" ،ب ــوق ــف ج ـم ـيــع خ ـط ــوط ال ـط ـيــران
المتجهة والقادمة من مصر ،إلى حين اعتراف
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـصــريــة ب ــوج ــود ال ــوب ــاء لــديـهــا
وتشافي الناس منه.
و قــال الفضالة ،في مؤتمر صحافي عقده
بمجلس األ مــة" ،ال يفوتني أن أشكر الطاقم
ال ـط ـب ــي وال ـع ــام ـل ـي ــن بـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ،وك ــل
شخص من جميع الجهات التي تبذل جهودا

للمحافظة على سالمة المواطنين ،وكل من
يعيش على هذه األرض" ،مؤكدا أن كل هذه
الجهود محل تقدير.
وأض ـ ــاف أن ال ـجــال ـيــة ال ـم ـصــريــة م ــن أكـبــر
الجاليات الموجودة في الكويت ،وما يحصل
أم ــر غــريــب بــرفــض مـصــر االع ـت ــراف بــوجــود
حاالت مصابة بوباء كورونا ،رغم أن أكثر من
 6دول أعلنت أن أغلب حــاالت اإلصابة بهذا
المرض لديها كانت قادمة من مصر.
وأو ضــح أن السيناريو نفسه تكرر مع ما
حـصــل مــع إيـ ــران ،بـعــد أن كــانــوا فــي الـبــدايــة
يرفضون اال عـتــراف بانتشار ا لــو بــاء لديهم،
مما أدى إ لــى إ صــا بــة الكثير مــن المواطنين
الكويتيين الذين عادوا من إيران بالمرض.

وأك ـ ـ ــد ال ـف ـض ــال ــة أن ع ـل ــى وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
وا ل ــوزراء المعنيين بالتعامل مــع " كــورو نــا"
وقـ ــف ج ـم ـيــع ال ـخ ـط ــوط ال ـق ــادم ــة م ــن مـصــر،
أسوة بما تم التعامل به مع إيران ،محذرا من
الوقوع في الخطأ مرة أخرى.
ورأى أن ا ل ـم ـس ــأ ل ــة ال ت ـع ــا ل ــج بــاال ك ـت ـفــاء
بفحص القادمين من مصر والحجر عليهم
في حال اكتشاف إصابتهم بالمرض ،بل يجب
وقف خطوط الطيران من األساس ،مؤكدا أن
غالبية المصابين بـ "كورونا" قدموا من إيران،
واألمر نفسه سيتكرر مع مصر.
من جانبه ،أكد النائب عبدالكريم الكندري
أن ت ــزاي ــد اإلص ـ ــاب ـ ــات بـ ـفـ ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا»
ألش ـخ ــاص عــائــديــن م ــن م ـص ــر ،وآخ ــره ــا ما

أعلنته الواليات المتحدة ،إضافة إلى تزايد
حاالت الوفاة في إيطاليا يتطلب من الحكومة
اتخاذ قرار بوقف استقبال القادمين منهما
من غير المواطنين« ،فصحة وسالمة الناس
ف ــوق الـمـجــامــات الـسـيــاسـيــة أو الـحـســابــات
الدبلوماسية».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ط ــال ــب الـ ـن ــائ ــب ص ــال ــح ع ــاش ــور
الحكومة بوقف استمرار استقبال الطائرات
مــن مـصــر وإيـطــالـيــا لـحـيــن ال ـتــأكــد مــن خلو
الـقــادمـيــن مــن تـلــك الـجـهــات مــن أي فـيــروس
كورونا ،مشددا على انه «ال مجامالت تجاه
صحة المواطنين ،ومصلحة البلد فــوق كل
اعتبار».

ال ـل ـجــان الـبــرلـمــانـيــة المعنية
إلنـجــاز التعديالت المطلوبة
عـلـيـهــا ق ـبــل م ــوع ــد ال ـم ــداول ــة
ال ـث ــان ـي ــة ،والـ ـت ــي م ــن ال ـم ـقــرر
أن ت ـك ــون بــالـجـلـســة الـمـقـبـلــة
السيما قوانين تنظيم القضاء
والـ ـ ـت ـ ــوثـ ـ ـي ـ ــق والـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات
ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب
انـ ـعـ ـك ــاس ــات "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" عـلــى
ال ـم ـج ـلــس وانـ ـشـ ـغ ــال ال ـن ــواب
ب ـم ـت ــاب ـع ــة اج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات وزارة
الصحة على هذا الصعيد.
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان ـ ـ ــب اآلخ ـ ـ ـ ـ ــر،
ه ـن ــاك ل ـج ــان الـتـحـقـيــق الـتــي
شـكـلـهــا ال ـم ـج ـلــس ،سـ ــواء في
التعيينات النفطية او مكتب
المجلس الذي كلف التحقيق
فيما حــدث في جلسة الثامن
عشر مــن الشهر الـمــاضــي ،أو
التحقيق في صفقات طائرات
االيرباص ،أو اللجنة المشكلة
للتحقيق في الوفيات الناتجة
عــن األخـطــاء الطبية ،كــل هذه
اللجان تعطلت أعمالها ،ولم
تجتمع بسبب الوضع الصحي
ال ـطــارئ فــي ال ـبــاد ،عـلــى أمــل

أن تتحسن األوضاع في قادم
األيام ،وتعود عجلة العمل من
جديد في المجلس لتستأنف
اللجان أعمالها.
نـ ــواب األمـ ــة م ـنــذ الجلسة
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس إلـ ـ ــى
الـ ـي ــوم ،ركـ ـ ــزوا تـصــريـحــاتـهــم
وم ـق ـتــرحــات ـهــم ع ـل ــى ال ــوض ــع
الـصـحــي فــي ال ـبــاد ،وتعامل
الـجـهــات الـحـكــومـيــة المعنية
مع "كورونا" ،وقضية تعطيل
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ،وال ـ ـض ـ ـجـ ــة ال ـت ــي
الزم ــت ق ــدوم الـمـســافــريــن من
ال ـ ـ ــدول ال ـ ـمـ ــوبـ ــوءة ،ف ــي حـيــن
ذه ــب آخـ ــرون لـتـهــديــد وزراء،
وخ ـ ــاص ـ ــة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة د.
بــاســل ال ـص ـبــاح ،عـلــى خلفية
االج ـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـت ــرازي ــة ضد
الفيروس.
أزمة "كورونا" تلقي بظاللها
ع ـل ــى ال ـم ـج ـل ــس ،ف ــا قــوان ـيــن
أن ـج ــزت وال ج ـل ـســات ع ـقــدت،
في حين أن اللجان بال نصاب،
ف ــي وقـ ــت رك ـ ــزت ك ــل الـجـهــود
النيابية على مناقشة تطورات
األزمة.

«التربية» ترسب في اختبار التعليم اإللكتروني
الوزارة أكدت مواكبة التطورات التكنولوجية أكثر من  10سنوات دون أي تنفيذ
غياب المنصات
اإللكترونية ّ
فوت
على الوزارة فرصة
تخفيف وطأة
«كورونا»

قياديو
«التربية» غير
مقتنعين
وليسوا ملمين
بالتكنولوجيا
 ...وفاقد الشيء
ال يعطيه

الشريكة

●

فهد الرمضان

رغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــرور أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن 10
سنوات على اعالن وزارة التربية
نيتها ان ـشــاء مـنـصــات للتعليم
االلكتروني ومواكبة التطورات
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـت ــرب ـي ــة
والـتـعـلـيــم ،وب ـعــد ال ــوع ــود الـتــي
اطـلـقـهــا أك ـثــر مــن وزي ــر بأهمية
ادخال التكنولوجيا في التعليم
وت ــوفـ ـي ــر أح ـ ـ ــدث ال ــوس ــائ ــل فــي
ال ـ ـمـ ــدارس ،ف ــإن ال ــوض ــع ال ي ــزال
«م ـكــانــك راوح» ول ــم ي ـن ـفــذ ،ولــو
ً
يسيرا مــن هــذه الــوعــود ،كما لم
تنشئ الوزارة منصتها التعليمية
االلـكـتــرونـيــة ال ـم ــوع ــودة ،والـتــي
ت ـم ـث ــل فـ ــي م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـظ ــروف
الصحية الــراه ـنــة حــاجــة ماسة
لتجاوز تداعيات اقفال المدارس
كـ ــإجـ ــراء وق ــائ ــي ل ـل ـح ــؤول دون
تفشي فيروس كورونا.
وبينما شكلت األزمة الصحية
العالمية الراهنة ،والتي شملت
الـكــويــت وبـعــض دول المنطقة،
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــررا لـ ـتـ ـعـ ـطـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس
اس ـب ــوع ـي ــن ,فـ ــإن ت ـ ـطـ ــورات ه ــذا
الفيروس قد تحتم تمديد اغالق
ال ـ ـمـ ــدارس ف ـت ــرة اض ــافـ ـي ــة ،مما
يؤدي بالتالي الى تأخر االنتهاء
م ــن الـمـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة ،م ــع ما
يرتبه ذلك من انعكاسات تشمل
الطالب والمعلمين واالهالي على
حد سواء.
وتـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل آلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم
االلكتروني أحــد المخارج التي

«الخاص» تؤيد «التعليم عن
ُبعد» وتمنع دوام المعلمين
بـعــد أن أص ـ ــدرت االدارة ال ـعــامــة للتعليم
الـ ـخ ــاص أم ـ ــس األول نـ ـش ــرة ش ـج ـعــت فـيـهــا
المدارس الخاصة ومبادراتها من أجل توفير
منصات تعليمية الكترونية للتعليم عن بعد،
ألـحـقـتـهــا بـنـشــرة أم ــس تـفـيــد ب ـعــدم الـسـمــاح
للمعلمين واالداريـيــن في المدارس الخاصة
بمباشرة الدوام ،مع السماح للمدارس بتفعيل
م ـن ـصــات الـتـعـلـيــم االل ـك ـت ــرون ــي ب ـمــا يضمن
استمرار تفاعل الطالب مع معلميهم ،شريطة
أن تكون المدرسة لديها خطة سابقة تتعلق
بتفعيل تلك المنصات.

كان باالمكان اعتمادها لتفادي
ن ـتــائــج إغـ ــاق ال ـ ـمـ ــدارس ،إال أن
الـ ـم ــدارس الـحـكــومـيــة ال تمتلك
ه ــذه اآللـ ـي ــات ال ــذك ـي ــة ،ف ــي حين
بـ ـ ـ ــادرت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـمـ ــدارس
الخاصة إلى اطالق هذه الخدمة
ل ـط ـل ـب ـت ـهــا ،ح ـي ــث وفـ ـ ــرت بعض
الـ ـ ـم ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة األج ـن ـب ـيــة
منصات تعليمية لخدمة طلبتها
وتعليمهم عن بعد ،مما يعكس
حرص هذه المدارس على مواكبة
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات الـ ـح ــديـ ـث ــة ،وت ــأخ ــر
الـمــدارس الحكومية عن اللحاق
بالركب.

طروح لم تنفذ
فــي هــذا الـسـيــاق ،أكــد الخبير
الـتــربــوي د .محمد الـشــريـكــة أن
وزارة التربية لديها تصريحات
كثيرة على مدى العشر سنوات
االخيرة حول التعليم االلكتروني
وانشاء منصات تعليمية وغيرها
مــن االم ــور ذات الصلة« ،إال اننا
ل ــم نـلـمــس أي ش ــيء ع ـلــى أرض
الواقع».
وقال الشريكة إن الوزارة قامت
بعمل قـنــاة فضائية بالتعاون
مــع وزارة االع ــام لعمل دروس
مــن خــالـهــا إال أنـهــا فشلت ولــم
ت ـس ـت ـمــر لـ ـك ــون ه ـ ــذه ال ــوس ــائ ــل
اصبحت بدائية في نظر الطلبة
أنفسهم ،فالطالب الـيــوم يحمل
جهازه الذكي ويستطيع الولوج
إلى مختلف المواقع والتطبيقات

ولن يتسمر أمام التلفاز لساعة أو
ساعتين ليشاهد دروسا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن االج ـ ـت ـ ـه ـ ــادات
ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي ع ـم ــل مـنـصــات
تعليمية الـكـتــرونـيــة بسيطة ال
يمكن أن تكون فاعلة وذات جدوى
تعليمية عالية ،الفتا إلى أهمية
أن تتبنى وزارة ا لـتــر بـيــة فكرة
انشاء منصة تعليمية تفاعلية
شاملة ضمن محتوى تعليمي
الكتروني متطور ،ويكون لديها
البنية التحتية المناسبة لذلك،
إضافة إلى التوعية المجتمعية
المناسبة لكي تصل إلى أهدافها.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـش ــري ـك ــة أن ـ ــه ك ــان
ع ـ ـ ـضـ ـ ــوا ف ـ ـ ــي ل ـ ـج ـ ـنـ ــة مـ ــراج ـ ـعـ ــة
اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــات تـ ـضـ ـمـ ـي ــن
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـم ـع ـل ــوم ــات فــي
التعليم والـتــي قــامــت بمراجعة
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
االلكتروني وتطوير التعليم حيث
رفـعــت ه ــذه اللجنة توصياتها
إلـ ــى ال ـ ـ ـ ــوزارة ول ــأس ــف ل ــم يتم
األخذ بها.
ً
ول ـف ــت إلـ ــى أن «هـ ـن ــاك ع ـجــزا
وع ـ ـ ــدم ق ـن ــاع ــة بــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
لدى قياديي وزارة التربية لكون
ه ـ ــؤالء ال ـق ـيــادي ـيــن غ ـيــر ملمين
بالتكنولوجيا والوسائل التقنية
ال ـح ــدي ـث ــة وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن فــاقــد
الشيء ال يعطيه».

تجارب خاصة
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ــدي ــر

مــدرســة «نـ ــورث وي ـســت» لجين
الـ ـ ـ ـ ــوزان عـ ـل ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــا فــي
وســائــل الـتــواصــل ،إن المدرسة
تـ ـع ــاق ــدت مـ ــع ت ـط ـب ـيــق «ب ـي ـمــز»
الرائد في مجال التعليم عن بعد،
والــذي سيتيح لطلبة المدرسة
مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة جـ ـمـ ـي ــع ال ـح ـص ــص
وال ـت ـفــاعــل م ــع الـمـعـلــم بطريقة
سلسة وعبر شاشات الكمبيوتر
والهواتف الذكية ،الفتة إلــى أن
هذه الخطوة جاءت التزاما من
المدرسة بتوفير وسائل ايصال
المعلومة لطلبتها والمحافظة
عـلــى ســامـتـهــم وصـحـتـهــم في
آن واحد.
وأضافت الــوزان« :إيمانا منا
بمسؤوليتنا التعليمية تجاه
الطلبة في ظل الظروف الراهنة،
وحــرصــا منا على عــدم انقطاع
الـطـلـبــة عــن دراس ـت ـهــم ،اتـخــذنــا
قرارا بإيجاد وسيلة الكترونية
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ع ـ ــن بـ ـع ــد م ـ ــن خ ــال
التعاقد مع شركة متخصصة في
هذا المجال» ،مبينة أن الطالب
لن يتحمل أي تكلفة مادية فيما
يخص التعليم عن بعد.

مبادرة فردية
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت مـعـلـمــة
ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة فــاط ـمــة نــاصــر،
إنها تقدمت بمبادرة من خالل
حساباتها الشخصية لتقديم
خدمات التعليم عن ُبعد للطلبة،
مشيرة إلى أنها فعلت حسابها

على «انستغرام» وقدمت دروسا
فـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـغـ ــة ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ل ـل ـصــف
الخامس ،حيث وجدت تجاوبا
وتفاعال كبيرا جدا ،غير أن هذه
االفكار والمبادرات تظل مبادرات
فردية غير مكتملة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى أن ت ــأخ ــر
«التربية» في مواكبة التطورات
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة وانـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء م ـن ـص ــات
تعليمية تـفــاعـلـيــة حــديـثــة أمــر
مـسـتـغــرب الس ـي ـمــا أن الـ ـ ــوزارة
تـ ـص ــرف م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة ك ـب ـيــرة
س ـن ــوي ــا ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى ان وج ــود
منصة حكومية تتبع التربية
ي ـ ـسـ ــاهـ ــم ف ـ ـ ــي ن ـ ـشـ ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم
االل ـك ـتــرونــي وت ــوف ـي ــره لجميع
الفئات سواء باألزمات المشابهة

التواجيه ترفض المبادرات
نقلت مصادر تربوية أن بعض الموجهين وجهوا انتقادات إلى
تجربة «التعليم عن بعد» التي قدمتها بعض المدارس كاجتهادات
فردية لمساعدة الطلبة ،مبينة أن الطالب في التعليم الحكومي
والخاص غير مطالب نهائيا بالتعلم عن بعد ،السيما أن بعض
المواقع تقدم خدماتها التعليمية عن طريق رسوم مالية.
ل ـهــذه االزم ـ ــة الـحــالـيــة أو حتى
للطلبة ذوي االمراض المزمنة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ش ـ ـ ـ ــروح ال ـ ـ ـ ــدروس
والمراجعات من خالل حسابها،
ً
خــدمــة ألب ـنــاء الـكــويــت دون أي

مقابل ،الفتة إلــى أنــه تــم تقديم
ع ـ ــروض ل ـهــا م ــن ق ـبــل شــركــات
للعمل معها في مجال الدروس
اإللكترونية« ،إال أنني رفضت،
ً
فــأنــا أبـتـغــي وج ــه الـلــه أوال ،ثم
خدمة أبناء بلدي».

الحربي :االختبارات  31مايو وتخفيف المناهج غير وارد
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي أن اختبارات
نهاية العام الدراسي  ٢٠٢٠/٢٠١٩ستنطلق في  31مايو المقبل بعد عطلة
عيد الفطر بأسبوع.
وقال الحربي في حديث لتلفزيون الكويت مساء أمس األول ،ان اعتماد
هــذه المواعيد تم بشكل رسمي ،حيث تبدأ بدمج الصف الخامس مع
صفوف االبتدائية ثم تكون االختبارات للصفوف من السادس إلى الحادي
عشر ،وبعدها بيومين تنطلق اختبارات الصف الثاني عشر ،الفتا إلى
أن تمديد عطلة المدارس في حال استمرت األزمــة الصحية أمر مرتبط
بوزارة الصحة ومدى تقييمها للوضع ونحن ال نستطيع االفتاء ،ونحن
في «التربية» مستعدون ألي طارئ.
وأشار إلى أن تعطيل الدراسة أثر على الخطة الدراسية ولكن لم يفقدها
مضمونها أو ماهيتها بل حافظت على جوهرها ،الفتا إلى أن قضية

تخفيف المناهج ليست بمشكلة كبيرة لنا ولكن لم نستشعر حاجة لها
ً
وليست واردة ،مبينا أن تقليل المناهج أمر يرتبط به عدم اعتماد الشهادة،
ً
لذا البديل األفضل تمديد العام الدراسي ،مؤكدا أن التعليم عبر األون الين
موجود منذ زمن على القناة التعليمية ولكن التربية تحتاج إلى تفاعل
إنساني واجتماعي حتى ال يصبح اإلنسان كاآللة.
وقال الحربي :سيتم وقف أي معلم مصاب بالفيروس عن العمل إلى
ً
حين التأكد من مثوله للشفاء ،مبينا أنه سيتم اللجوء لنقل المعلمين
وندبهم في حال وجود نقص.
ً
وعن اجراءات الوزارة تزامنا مع استئناف الدراسة وعودة الطلبة إلى
ً
مدارسهم ذكر أنه سيتم تعقيم المدارس وتنظيفها ولكن الحقا بالتنسيق
مع وزارة الصحة ،مضيفا :بدأنا تنظيف جميع المدارس وحرصنا على
األماكن الصحية ،واتفقنتا مع وزارة الصحة على توفير المواد والمطهرات.

وعــن فحص الطلبة والمعلمين فــي الـيــوم األول ل ـلــدوام ،أوض ــح أن
ً
المسح الحراري يتم للطلبة والمعلمين ،مبينا أنه سيتم االتصال بوزارة
الصحة اذا تــم رصــد أي حالة مــن طــاب أو معلمين مــع إج ــراء فحص
شامل للمدرسة.
وتابع :نحن أمام ظرف استثنائي ،جميعنا نتحمل المسؤولية فيه وال
ننكر الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة واألزمة رغم ضبابيتها عكست
ً
حركة التفاعل على المستويين الرسمي والشعبي ،وقد اعطتنا نوعا من
ً
الحراك لمعرفة كيفية مواجهة األزمات ،مؤكدا وجود إدارة بهذا المسمى
في الوزارة وهي إدارة قوية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكالء وهي
تتعامل مع مختلف األزمات ومنها األوبئة خاصة لدينا خبرة كافية في
التعامل مع انفلونزا الخنازير رسمنا الخطة بشكل منهجي واضح وان
شاء الله ننفذها.
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يهدد العالم
خطر «كورونا» يرتفع في أوروبا وينخفض بالصين
• وفاة ثانية بأميركا • إيطاليا تسجل  500إصابة في يوم ...و ٤حاالت جديدة في قطر
• إيران %41 :من المصابين التقطوا العدوى بالمستشفيات ...وفاة  ٦٦بينهم مستشار خامنئي

سلة أخبار
«مجموعة الـ  »7تبحث
ً
هاتفيا احتواء الفيروس

قال وزير المالية الفرنسي
برونو لومير ،أمس ،إن
وزراء مالية مجموعة
السبع سيناقشون على
الهاتف أمثل السبل
الحتواء تأثير تفشي
فيروس «كورونا» على
النمو العالمي.
وأضاف لومير« :سيكون
هناك تحرك منسق .تحدثت
مع رئيس مجموعة السبع،
وزير الخزانة األميركي
ستيفن منوتشين .وهذا
األسبوع سنعقد اجتماعا
على الهاتف لوزراء مالية
مجموعة السبع لتنسيق
ردود الفعل».
وذكر أن وزراء مالية منطقة
اليورو سيتواصلون معا
أيضا وأنه سيتحدث إلى
رئيسة البنك المركزي
األوروبي كريستين الغارد،
ً
مضيفا« :يجب أن نتحرك
ليكون هذا األثر الذي
نعلم أنه سيكون كبيرا
على النمو ،محدودا قدر
المستطاع».

سياح في بانكوك ينتظرون وصول مركب الصطحابهم برحلة بحرية أمس

رفع االتحاد األوروبي مستوى
الخطر الناجم عن فيروس
كورونا الجديد ،في حين شكلت
اإلصابات في الصين حيث
ظهر الفيروس أدنى حصيلة
يومية منذ يناير الماضي.

األردن ُيسجل
أول إصابة
وشفاء حالتين
في ُعمان

م ــع اس ـت ـم ــرار تـفـشــي ف ـيــروس
كــورونــا الـجــديــد «كــوفـيــد  »19في
جميع أنـحــاء الـعــالــم ،السيما في
إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران،
ُ
حيث تسجل زيادة كبيرة في عدد
اإلصابات ،رفعت وكالة السيطرة
عـلــى األم ـ ــراض الـتــابـعــة لــاتـحــاد
األوروبــي مستوى الخطر الناجم
عن «كورونا» من معتدل إلى مرتفع.
وأف ـ ـ ـ ــادت رئ ـي ـس ــة ال ـم ـفــوض ـيــة
األوروبية أورسوال فان دير اليين،
أم ـ ـ ــس ،ب ـ ــأن «الـ ـم ــرك ــز األوروب ـ ـ ـ ــي
للوقاية مــن األم ــراض والسيطرة
عـلـيـهــا رف ــع مـسـتــوى الـخـطــر من
مـ ـعـ ـت ــدل إل ـ ـ ــى م ــرتـ ـف ــع بــال ـن ـس ـبــة
لألشخاص في االتحاد األوروبي».
وقالت فون إنه تم تشكيل «قوة
مجابهة كورونا» لتنسيق جهود
ال ــدول األع ـضــاء لمواجهة تفشي
الفيروس ،بحسب «روسيا اليوم».
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت مـ ـ ـف ـ ــوض ـ ــة الـ ـصـ ـح ــة
لـ ــدى االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ستيال
كــريــاك ـيــدس« :لــدي ـنــا  2100حالة
ً
ً
إصابة مؤكدة في  18بلدا عضوا

زعيم طائفة بكوريا الجنوبية متهم
بالقتل لعرقلة احتواء «كورونا»
يــواجــه لــي م ــان ه ــي ،زعـيــم طــائـفــة «شينتشونغي» (كنيسة
يسوع) المسيحية في كوريا الجنوبية اتهامات جنائية ،تشمل
القتل ،بسبب عرقلته جهود احتواء فيروس «كورونا» المستجد.
ُّ
ً
واتـهــم لي ( 88عــامــا) و 12من أتباعه بإخفاء أسماء أعضاء
الطائفة ،الذين ربما كانوا قد أصيبوا بالفيروس ،وبذلك يعتبرون
مسؤولين عن وفاة بعض الضحايا.
ويشتبه في أن «شينتشونغي» في مدينة دايغو جنوب شرق
البالد كانت بؤرة تفشي الفيروس بكوريا الجنوبية.
وزار بعض من أتباع الطائفة مدينة ووهــان الصينية ،أول
مدينة تسجل حاالت إصابة في يناير الماضي.
ويعتقد أن تفشي الفيروس بين أتباع الكنيسة يعود إلى سيدة
ً
( 61عاما) مصابة شاركت في أكثر من قداس بالكنيسة في دايغو،
رغم ظهور أعراض المرض عليها.
وقالت الكنيسة إنها أغلقت جميع فروعها في كوريا الجنوبية،
وسلمت أسماء أتباعها للسلطات .وكوريا الجنوبية تمتاز بحرية
تشكيل الطوائف الدينية ،وتنتشر بها مئات الطوائف الغريبة.

(أ ف ب)

في االتـحــاد األوروب ــي ولدينا 38
ً
مواطنا خسروا حياتهم».
ً
وك ــان ــت إيـطــالـيــا األك ـث ــر تــأثــرا
إذ تــأكــدت إصــابــة  1700شخص
بــالـفـيــروس ،بعدما سجلت نحو
 500إص ــاب ــة إض ــاف ـي ــة خـ ــال 24
ساعة.
كما شهدت إيطاليا ،أمس األول،
وف ــاة  ،5ليرتفع الـعــدد اإلجمالي
ل ـلــوف ـيــات إلـ ــى  34ف ــي  3مـنــاطــق
بشمال البالد هي :اميليا-رومانيا
وفينيتو ولومبارديا حيث أصيب
ً
أيـضــا ألـســانــدرو ماتيسولي «60
ً
عاما» ،مفوض التنمية االقتصادية.
وأع ـل ـن ــت ج ـم ـه ــوري ــة الـتـشـيــك
تسجيل أول  3إصابات ألشخاص
زاروا ايطاليا في اآلونة األخيرة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة
البرتغالية مــارتــا تيميدو أمــس،
تسجيل أول إصــابــة لطبيب «60
ً
عــامــا» مــن مــديـنــة بــورتــو بشمال
ً
البالد ،زار أخيرا شمال إيطاليا.
وف ـ ــي ف ــرن ـس ــا الـ ـت ــي أص ـب ـحــت
بــؤرة جديدة للمرض في أوروبــا،
ت ــم إحـ ـص ــاء  130إص ــاب ــة ووفـ ــاة
مريضين.
من جانبها ،سجلت ألمانيا 129
إصابة ،أكثر من نصفهم من سكان
مقاطعة رينانيا شمال وستفاليا
حيث شــارك زوجــان مصابان في
كرنفال في نهاية فبراير.
وق ـ ـ ــال ال ـت ـل ـف ــزي ــون اإلس ـب ــان ــي
الرسمي ،أمس ،إن عدد اإلصابات
ً
ارتفع إلى  81حالة في  13إقليما
ً
إسبانيا.
وأعلنت السلطات النمساوية
أمس ،تسجيل إصابتين جديدتين
ليصل عدد الحاالت المصابة إلى
 16حالة.

الصين
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ،ح ـ ـيـ ــث ظ ـهــر
الفيروس ،أعلنت السلطات أمس،
ً
وفاة  42مصابا ،مما يرفع حصيلة
الوفيات اإلجمالية إلى .2915
غ ـي ــر أن اإلصـ ــابـ ــات ال ـج ــدي ــدة
التي بلغت  202حالة ،تشكل أدنى

حصيلة يومية منذ يناير .وبلغ
ع ــدد اإلص ــاب ــات ال ـمــؤكــدة 80174
ً
شخصا.

كوريا الجنوبية
وأعـ ـلـ ـن ــت كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
أمــس ،تسجيل  123حالة جديدة
بـ «كورونا» ،ليرتفع بذلك إجمالي
عدد اإلصابات إلى  4335حالة.
كما ارتفع عدد الوفيات إلى 22
ً
شخصا بعد وفاة  5أشخاص أمس
األول ،في مدينة دايغو التي تبعد
 300كلم من جنوب شرق سيول.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـك ــوري ــة
الجنوبية أمس ،إرجاء بدء الدراسة
في أنحاء البالد لمدة أسبوعين.
وذك ـ ـ ــرت ش ـب ـكــة «كـ ــي بـ ــي إس
وورلد» اإلذاعية الكورية الجنوبية،
أمـ ــس ،أن ع ــدد ال ـ ــدول ال ـتــي تقيد
دخ ــول الـمـســافــريــن الـقــادمـيــن من
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ارت ـف ــع إل ــى 93
دولـ ـ ــة ،ب ــزي ــادة ق ــدره ــا  15دولـ ــة،
مقارنة مع عدد أمس األول.
من ناحية أخرى ،ذكرت تقارير
إعالمية محلية أمــس ،أن مطاري
ن ــوي ب ــاي بـمــديـنــة هــانــوي وتــان
سون نهات بمدينة هو تشي مينه
في فيتنام ،أوقفا استقبال الرحالت
الجوية من كوريا الجنوبية.

إيران
وف ـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،أعـ ـل ــن م ـســاعــد
وزيــر الصحة اإليراني علي رضا
رئ ـي ـس ــي فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي،
أمس 12 ،وفاة جديدة ناجمة عن
«كورونا» بينهم عضو في مجمع
تشخيص مصلحة النظام محمد
مـيــر مـحـمــدي مـسـتـشــار الـمــرشــد
علي خامنئي ،مما يرفع إجمالي
حصيلة الــوف ـيــات ج ــراء الـمــرض
في الجمهورية اإلسالمية إلى .66
وقال إن عدد اإلصابات المؤكدة
ارتفع إلى  1501بعد تسجيل 523
إصابة جديدة خالل يوم واحد.
وأوضــح أن «أكثر المحافظات
المتضررة هي العاصمة طهران

الفيروس ُيقلل التلوث بالصين

ومــدي ـن ـتــا ق ــم وكـ ـي ــان» ،م ــن دون
إعـ ـ ـط ـ ــاء إح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــات ع ـ ــن ع ــدد
ً
المصابين فيها ،مشيرا إلى تعافي
« 291حالة من المصابين».
وأف ــادت وكــالــة «مـهــر» لألنباء،
أم ـ ــس ،ب ـ ــأن وف ـ ــاة م ـي ــر مـحـمــدي
ج ـ ــاءت ب ـعــد وف ـ ــاة وال ــدت ــه أمــس
األول ،ف ــي أح ـ ــد م ـس ـش ـف ـيــات قــم
ن ـت ـي ـجــة إص ــاب ـت ـه ــا ب ــال ـف ـي ــروس
ً
أيضا .كما ذكرت الوكالة أن والدة
مير محمدي هي شقيقة المرجع
الشيعي شبيري زنجاني.
وكــانــت وســائــل إع ــام رسمية
أف ـ ــادت ال ـس ـبــت ال ـم ــاض ــي ،بــوفــاة
النائب محمد علي رمضاني ،بعد
إصابته بـ«كورونا».
وتـتــزايــد ح ــاالت اإلصــابــة بين
المسؤولين اإليرانيين .فبعد وفاة
رمضاني ،أعلنت النائبة عن مدينة
شبستر ،معصومة آقــابــور علي
ً
شاهي ،إصابتها أيضا.
يأتي هــذا بعد إصابة  5نواب
ســابـقـيــن ،حـســب مــا أك ــد الناطق
باسم البرلمان ،أسد الله عباسي
في تصريحات سابقة.
من ناحيته ،فجر محمد حسين
قرباني ،نائب رئيس لجنة الصحة
فـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان ،أم ـ ـ ــس ،فـضـيـحــة
مدوية ،إذ كشف أن « 41في المئة
م ـ ــن مـ ــرضـ ــى ک ـ ــورون ـ ــا أص ـي ـب ــوا
بالعدوى خــال مراجعة المراكز
الطبية».
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أعـ ـل ــن ال ـن ــاط ــق
بــاســم الـحـكــومــة اإلي ــران ـي ــة ،علي
ربـيـعــي خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي،
أمس ،إغالق المدارس حتى نهاية
األسـبــوع لمنع تفشي الفيروس،
ً
مشيرا إلى أنه «إذا لزم األمر بحث
إغالق المدارس األسبوع المقبل،
فـسـيـتــم عـقــد اج ـت ـمــاع ف ــي نهاية
ً
األسـ ـب ــوع وسـنـتـخــذ قـ ـ ــرارا بــذلــك
الشأن».

عدد الحاالت إلى  .21وقال الناطق
الرسمي ل ــوزارة الصحة والبيئة
سيف البدر ،إن المصابين كانا في
إيران وعادا أخيرا للبالد.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
األردنية ،أمس ،تسجيل أول إصابة
ً
بــال ـف ـيــروس ألردنـ ـ ــي عـ ــاد أخ ـي ــرا
مــن إيـطــالـيــا ،أعـلــن وزي ــر الصحة
ال ـ ُـع ـم ــان ــي أحـ ـم ــد ال ـس ـع ـي ــدي فــي
مؤتمر صحافي شفاء حالتين من
ضمن  6إصابات.
وقال السعيدي ،إن عدد الحاالت
فــي الحجر الصحي حتى اليوم
 2367منها  49حــالــة فــي الحجر
الصحي المؤسسي و 2318حالة
ً
في الحجر المنزلي ،مؤكدا أنه لم
يتم تسجيل أي إصابة لعمانيين
خارج السلطنة.
وبينما سجلت قطر  4إصابات
جــديــدة ،اكتشفت وزارة الصحة
الجزائرية ،أمــس ،حالتي إصابة،
مشيرة إلــى أنهما امــرأة وابنتها
ً
تبلغان مــن العمر  53و 24عاما،
ليرتفع عــدد اإلصــابــات المؤكدة
في الجزائر إلى  3حاالت.

العراق

الواليات المتحدة

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة
في العراق أمس ،اكتشاف حالتين
جديدتين في بغداد ليرتفع بذلك

إلـ ــى ذل ـ ــك ،ت ــأك ــدت ح ــال ــة وف ــاة
ثــان ـيــة بــال ـف ـيــروس ف ــي ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،فــي ال ـيــوم نفسه الــذي

ّ
أظهرت صور ملتقطة عبر األقمار االصطناعية وزعتها «وكالة
الفضاء األميركية» (ناسا) تراجعا الفتا في التلوث بالصين ،في وضع
«متصل جزئيا» بتباطؤ االقتصاد من جراء تفشي وباء «كورونا»،
وفق ما أعلنت «ناسا» .وقد سجل تراجع مستوى التركيز بجزيئات
ثاني أكسيد النيتروجين بداية قرب ووهان بؤرة انتشار الفيروس
الرئيسية ،غير أن الوضع ّ
تمدد ليشمل مناطق صينية أخرى ،وفق
علماء «نــاســا» الذين حللوا صــورا ملتقطة باألقمار االصطناعية
التابعة لوكالتهم ولوكالة الفضاء األوروبية.
ُ
ويطلق ثاني أكسيد النيتروجين في الهواء بشكل رئيسي من
جانب المركبات والمحطات الـحــراريــة ،وهــو قــد يسبب مشكالت
تنفسية ،خصوصا الربو.
تم إعالن أول إصابتين مؤكدتين
فــي ن ـيــويــورك وشـيـكــاغــو بــواليــة
الينوي ،أمس األول.
وأع ـ ـل ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــو ال ـص ـح ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـق ــاطـ ـع ــة ك ـي ـنــغ
ً
ب ــوالي ــة واش ـن ـط ــن ،أن رجـ ــا في
السبعينيات كان يعاني مشكالت
صحية توفي في الوالية .وكانت
ً
ح ــال ــة ال ــوف ــاة األولـ ـ ــى أيـ ـض ــا تم
تسجيلها ف ــي ال ــوالي ــة الــواقـعــة
غرب الواليات المتحدة.
وقــالــت إدارة الـصـحــة العامة
لمقاطعة سانتا كــارا في والية
كــالـيـفــورنـيــا ،إن ــه تــم اكـتـشــاف 3
ح ــاالت جــديــدة فــي سانتا كــارا
بينها حالتان تعودان لزوجين
ً
سافرا إلــى مصر أخـيــرا ،ليرتفع
ب ــذل ــك إجـ ـم ــال ــي عـ ـ ــدد الـ ـح ــاالت
الجديدة في المقاطعة إلى .7
وأع ـلــن وزي ــر الصحة أليكس
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــازار ،ت ـس ـج ـي ــل إصـ ـ ــابـ ـ ــة فــي
شيكاغو .وقــال« :لدينا  23حالة
إص ــاب ــة ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ليس سببها أشخاص عادوا من
ً
اليابان أو الصين» ،موضحا« :ال
نعرف حتى اآلن لـمــاذا أصيبوا
بهذا الفيروس».
وق ـ ــال ح ــاك ــم والي ـ ــة ن ـيــويــورك
أن ـ ــدرو ك ــوم ــو ،أن الـفـحــص أظـهــر
إصــابــة ام ــرأة فــي الثالثينات من
العمر بعد سفرها إلى إيران.

باريس :إلغاء معرض
الكتاب وإغالق اللوفر متواصل

أعلنت السلطات الفرنسية،
أمس ،إلغاء معرض الكتاب
الدولي في العاصمة
باريس بسبب مخاوف من
فيروس «كورونا».
وقال رئيس معرض
باريس للكتاب فنسنت
مونتاني في بيان ،انه تم
الغاء المعرض الذي كان
من المقرر ان يعقد في
الفترة من  20الى  23مارس
الجاري.
وأضاف انه «بعد قرارات
الحكومة بحظر التجمعات
التي تضم اكثر من 5000
شخص في االماكن المغلقة
قررنا إلغاء نسخة 2020
من المعرض حيث يلزمنا
شعورنا بالمسؤولية بعدم
المجازفة بصحة جميع
المشاركين من ناشرين
وعارضين ومؤلفين
وشركاء من أكثر من 50
دولة الى جانب نحو 160
ألف زائر».
ولليوم الثاني على التوالي،
أغلق متحف اللوفر
الشهير في باريس أبوابه،
في وقت أجرت اإلدارة
محادثات مع العاملين فيه
لبحث المخاوف المتعلقة
بالفيروس.
والمتاحف والمزارات
السياحية ومدن المالهي
ً
ليست جزءا من حظر
فرضته الحكومة الفرنسية
السبت على التجمعات
العامة التي تتجاوز  5آالف
شخص.
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فــي لـبـنــان ،تـتــوالــى األخ ـب ــار واإلجـ ـ ــراءات
ّ
ال ــرس ـم ـي ــة ال ـم ـت ـعــل ـقــة ب ـف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا»
ّ ً
الـمـسـتـجــد ،مــع الـتــركـيــز عليها مـحــلـيــا منذ
اإلفـصــاح عــن أول إصــابــة آتية مــن مدينة قم
اإليرانية قبل نحو عشرة أيام .وأعلنت وزارة
الـصـحــة ال ـع ــام ــة ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس« ،تسجيل
ثالث حاالت مثبتة مخبريا مصابة بفيروس
كورونا ،أو هي ألشخاص مخالطين لمصابين
ســاب ـق ـيــن وكـ ــانـ ــوا مــوضــوع ـيــن ف ــي الـحـجــر
الصحي ،وهم حاليا موجودون في غرف العزل
في مستشفى الحريري الحكومي الجامعي
وحالتهم مستقرة» .وبذلك تكون الحصيلة
النهائية للمصابين بلغت .13
وفي إطار مكافحة الوباء ،ناشدت الوزارة
«جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشارا
محليا للفيروس ،التقيد التام بتدابير العزل
المنزلي ،واالتصال فورا على رقم الطوارئ في
وزارة الصحة ،عند ظهور أي عوارض».
وف ــي حـيــن ال ي ــزال مـطــار رفـيــق الـحــريــري
الدولي يستقبل الوافدين اللبنانيين واألجانب

ً
ُالحاملين إقامة حصرا من البلدان الموبوءة،
أعـلــن عــن إلـغــاء الرحلة التي كــان مــن المقرر
وصولها من طهران إلى بيروت عبر المطار،
في التاسعة وخمس دقائق صباح أمس ،رقم
 .IR 661وكان وزير الصحة العامة حمد حسن
ّ
غرد على «تويتر» ،أمس ،قائال« :جيد أن نعمل
عـلــى رف ــع مـنـســوب الــوعــي والـتـثـقـيــف للحد
من انتشار فيروس كــورونــا .ويبقى اإلعــام
المسؤول الشريك ،حتى ال يتحول مفبركو
الـشــائـعــات ومـنـظــرو الـعـلــوم إل ــى أب ـطــال في
عالمهم االفتراضي ،يرهبون من دون رحمة
أو حساب».
ورأى أن «األمر مطمئن ،طالما يتم االلتزام
بـ ــاإلرشـ ــادات الـعــالـمـيــة وتــوج ـي ـهــات وزارة
ال ـص ـحــة وق ـي ــام ال ـب ـلــديــات والـ ـق ــوى األمـنـيــة
ً
بــدورهــا» ،معتبرا أن «الــوعــي العائلي لجهة
اللجوء إلى الحجر المنزلي في حال الشكوك
في خطر اإلصابة يشكل أعلى منسوب وقائي
لتجنب انتشار الفيروس».
فــي ال ـمــوازاة ،أعلنت وزي ــرة االع ــام منال
عـبــد ال ـص ـمــد ،ام ــس ،أن ــه «م ـنــذ تسجيل أول
إصــابــة بـكــورونــا فــي لبنان ،كــان االتـفــاق مع

وزير الصحة العامة على أن الوكالة الوطنية
لالعالم هي المصدر الرسمي المعتمد لنشر
المعلومات الدقيقة ذات الصلة الصادرة عن
وزارة الـصـحــة .وهـكــذا ك ــان .ومــع ذل ــك ،تكثر
اإلش ــاع ــات يــوم ـيــا ،وت ـمــأ األخ ـب ــار الـكــاذبــة
والـمـلـفـقــة ال ـف ـضــاء اإلع ــام ــي ،وآخ ــره ــا عن
احتمال إعالن لبنان موبوءا» .وأضافت« :إزاء
هــذه الفبركات الـتــي تـحــدث هلعا وتنعكس
سلبا على معنويات المواطنين المثقلين
أص ــا بــالـهـمــوم المعيشية ،الب ــد مــن تذكير
وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي
ب ـضــرورة تــوخــي الـحــذر فــي نشر مــا يتعلق
بفيروس كورونا والركون الى الوكالة الوطنية
لــاعــام ،الـتــي تبث المعلومة الــدقـيـقــة ،كما
تحصل عليها مــن وزارة الـصـحــة ،مــن دون
تكهنات وال إض ــاف ــات .وتـكـفــي زي ــارة موقع
الوكالة ودخول الباب الخاص بأزمة كورونا
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ال ـخ ـب ــر ال ــرسـ ـم ــي ال ـي ـق ـيــن.
الـمـســؤولـيــة الــوطـنـيــة الـمـشـتــركــة تقتضينا
جميعا التحلي بالوعي والتخلي عن أي سعي
وراء سبق صحافي قد يعرض البلد برمته
لمخاطر شتى».

قصر العدل ١٠
بتفسير
المصرية»
«الدستورية
اختصت
لو
جبالي:
المستشار
ً
ً
ً
الدستور لكانت ّحكما بين السلطات ومارست عمال سياسيا
ةديرجلا

•
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أكد لـ ةديرجلا• أن على القاضي أل يخاف من دعوى مخاصمته ومن مصلحة القضاء أن يطهر نفسه بنفسه
ً ً
• الطعن المباشر قد يعرقل عمل المحكمة ...والمؤسسة القضائية مستقلة إداريا وماليا
حسين العبدالله

 500قضية
ً
سنويا
تنظرها
المحكمة
وزيادة
الرسوم
ضرورية
لجديتها

ِّ
المشرع
المصري
يمكنه
إصدار قانون
باختصاص
المحكمة
الدستورية
بالتعويض

تجربة هيئة
المفوضين
في المحكمة
مهمة وأنصح
المحاكم
العربية
بتبنيها

حجية
مطلقة لحكم
«الدستورية»
في حالتي
رفض الطعن
أو قبوله

المواطنة أحد
أجنحة مبدأ
المساواة
وتكفل
للمواطن
ً
المصري أيا
كانت ديانته
حقوق باقي
المواطنين

ً
أكد الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار
استعمال سلطتها التقديرية في األثر الفوري والمستقبلي
في
وخطيرا
ً
ألحكامها ،مبينا ًأن تجربة هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية
حنفي جبالي ،أن المحكمة الدستورية تفصل في ًنحو 500
الدكتور ً
العليا مهمة جدا ،وأنصح المحاكم الدستورية العربية بتبنيها ،وعن رأيه
قضية سنويا ،وهو ما يتطلب زيادة عدد قضاتها ،موضحا أن فكرة
السماح للمواطنين األفراد ًبتقديم الطعون المباشرة أمام المحكمة قد بإقرار قانون لمخاصمة القضاء ،قال جبالي أنه يجب اال يخاف القاضي
ً ً من دعوى مخاصمته ،ومن مصلحة القضاء أن يطهر نفسه بنفسه،
تعرقل عملها وتوقفه تماما.
وقال المستشار جبالي ،في حوار مع «الجريدة» ،إن للمحكمة دورا مهما وفيما يأتي تفاصيل الحوار:
• حدثنا عن اختصاصات المحكمة
الدستورية العليا في مصر؟
 أه ــم ه ــذه االخ ـت ـصــاصــات الــرقــابــةال ـق ـضــائ ـيــة ع ـلــى دس ـت ــوري ــة ال ـقــوان ـيــن
وال ـ ـلـ ــوائـ ــح ،ومـ ــن ه ـن ــا جـ ـ ــاءت تـسـمـيــة
المحكمة ،وهو اختصاص تشترك فيه
مع كل المحاكم الدستورية على مستوى
ال ـع ــال ــم ،غ ـيــر أن ال ــدس ـت ــور وال ـم ـش ـ ّـرع
المصري اسند إلى المحكمة الدستورية
الـعـ ًلـيــا اخـتـصــاصــات أخ ــرى فــي مهمة
ج ــدا ،أبــرزهــا فــض تـنــازع االختصاص
القضائي بين المحاكم وفض تناقض
األحـ ـك ــام ال ـن ـهــائ ـيــة الـ ـص ــادرة م ــن عــدة
جـهــات قضائية ،وتفسير التشريعات
والقوانين والنظر في طلبات األعضاء،
حتى ال يلجأ بعض أ عـضــاء المحكمة
الدستورية إلى محكمة أخرى ،وهو ما
يحفظ استقالل العضو ،كما أن هناك
اختصاصا مهما ،هــو فصل المحكمة
دون غيرها في منازعات التنفيذ التي
تنشأ نتيجة إصــدار أحكامها ،حتى ال
تتدخل جهة قضائية أخــرى في إعاقة
تنفيذ حكم الدستورية العليا.
وأود أن أورد مـلـحــو ظــة مـهـمــة في
هذا السياق ،انه قبل دستور عام 2014
ك ــان األث ــر ال ــذي نتيجته الـحـكــم بـعــدم
الدستورية وحده ٌ
ملزم للجميع ،وينشر
فــي ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة ،وك ــان ذل ــك في
األحكام الصادرة في المواد الدستورية،
ول ـكــن دس ـتــور ع ــام  2014جـعــل جميع
األحكام الـصــادرة في كل اختصاصات
المحكمة المذكورة سلفا ملزمة للجميع
أيضا ،وتنشر في الجريدة الرسمية.
• لماذا توقف اختصاص المحكمة
الدستورية المصرية بتفسير نصوص
الــدسـتــور بعدما كــان للمحكمة العليا
اختصاصا سابقا بذلك؟
ورد مدة
أخذ ٍ
 هذه مسألة كانت بين ٍالدستورية
طويلة ،وأنا أعلم أن المحكمة
ً
ف ــي ال ـكــويــت تـفـســر ال ــدس ـت ــور ،وأي ـضــا
فــي بـعــض ال ــدول الـعــربـيــة واألجـنـبـيــة،
ولـكــن مــن الـنــاحـيــة الفنية البحتة فــإن
اختصاص اي محكمة بتفسير النص
ال ــدس ـت ــوري ب ـص ــورة م ـب ــاش ــرة يـحــدث
إشـكــالـيــة ،فالنظام الـســائــد فــي تفسير
القوانين هو أن يلجأ وزيــر العدل بناء
عـلــى طـلــب م ــن احـ ــدى سـلـطــات الــدولــة
ال ـ ـثـ ــاث ل ـت ـق ــدي ــم ط ـل ــب ل ـت ـف ـس ـيــر نــص
قانوني ،وقد تفسر المحكمة النص أو
تنتهي لعدم قبول الطلب لعدم استيفاء
الـ ـش ــروط ال ـقــانــون ـيــة ،ل ـكــن ف ــي تفسير
الــدسـتــور لــو ُعـمــل بنفس الكيفية بــأن
يتقدم وزير العدل ،بناء على طلب إحدى
سلطات الــدولــة ال ـثــاث ،بطلب تفسير
ن ــصٌ دس ـ ـتـ ــوري م ـب ــاش ــرة ف ـق ــد ي ـحــدث
إشكال ،فالدستور عبارة عن ثالثة أجزاء:
األول خ ــاص بــال ـم ـبــادئ وال ـم ـقــومــات،
وال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث ي ـت ـع ـل ـقــان بتنظيم
س ـل ـطــات ال ــدول ــة وال ـن ـص ــوص االخ ــرى
المتعلقة بــالـحـقــوق وال ـحــريــات بعيدا
عن المقومات األساسية ،فلو اختصت
المحكمة الدستورية بتفسير الدستور
مباشرة ألحدثت إشكالية ،ألنها ستكون
حكما بين السلطات ،ومن الجائز جدا أن
تتدخل في اعمال سياسية.
وه ـ ـنـ ــاك رأي آخ ـ ــر ي ـ ـقـ ــول بــأح ـق ـيــة
ال ـم ـح ـك ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ف ـ ــي ت ـف ـس ـيــر
ن ـصــوص ال ــدس ـت ــور ،وهـ ــذا ال ـمــوضــوع
كــان محل مناقشة علمية موسعة بين
اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية
العربية ،علما بأن المحكمة الدستورية
الكويتية عضو فــي هــذا االت ـحــاد ،وقد
توليت أنا االمانة العامة لهذا االتحاد،
ال ــذي نـظــم مـلـتـقــى عـلـمـيــا مــوسـ ُعــا عن
ت ــأوي ــل ال ــدس ـت ــور وت ـف ـس ـي ــره ،وق ــدم ــت
خالله ابحاثة قيمة جــدا نتج عنها أن
ت ــأوي ــل الــدس ـتــور يـتــم بـطــريـقـتـيــن :إمــا
م ـبــاشــرة ،وه ــي ل ـجــوء وزيـ ــر ال ـع ــدل أو
إحـ ــدى ال ـس ـل ـطــات لـطـلــب تـفـسـيــر نص
دسـ ـت ــوري م ــن الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة،
وهذا ما ينتج عنه اشكالية ،أما الطريقة
األخــرى فهي تفسير وتــأويــل الدستور
بـمـنــاسـبــة ق ـيــام الـمـحـكـمــة الــدسـتــوريـ ًـة
العليا بمباشرة اختصاصاتها ،فمثال
ف ــي الــرقــابــة عـلــى دس ـتــوريــة الـقــوانـيــن
وال ـلــوائــح الب ــد للمحكمة الــدسـتــوريــة،
وهــي تستعرض أي قضية دسـتــوريــة،
ان تسرد الوقائع ثم تسرد القوانين ثم
تسرد النصوص الدستورية الحاكمة في
المسألة المطروحة ،وهنا تقوم المحكمة
الدستورية بتفسير نص الدستور محل

الــدراســة والـبـحــث فــي القضية لمعرفة
م ــا اذا كـ ــان ال ـت ـشــريــع ي ـخــالــف ال ـنــص
الــدس ـتــوري مــن عــدمــه ،وهـنــا التفسير
يكون غير مباشر ويتم بمناسبة طعن
وال مطعن عـلـيــه ،وه ــي طــريـقــة مطبقة
ومحببة وال تثير مشاكل بين سلطات
الدولة ،ولكن هل في المستقبل سيحدث
ذلـ ــك؟ أقـ ــول ان ــه الب ــد ان ي ــأت ــي تفسير
الدستور في الدستور ذاته ،فالدستور
هو الذي يخبر بكيفية تفسير نصوصه،
وال يصح أن يسند ذلك الى المشرع ،ومن
الجائز أن يأتي التطور التاريخي في بلد
مثل مصر بعد فترة من تطبيق الدستور
الحالي ،بالحاجة إلى تفسير نصوص
دستورية حاكمة تطبيقها يثير العديد
من المشاكل.
• ف ــي رس ــال ــة الـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ال ـخــاصــة
بــك تـطــرقــت إل ــى مـســؤولـيــة ال ــدول ــة عن
ت ـعــويــض األفـ ـ ــراد ع ــن ال ـق ــوان ـي ــن ال ـتــي
ت ـق ـضــي الـمـحـكـمــة ب ـع ــدم دسـتــوريـتـهــا
فكيف ذلك؟
 ان ـت ـه ـي ــت مـ ــن رسـ ــالـ ــة ال ــدكـ ـت ــوراهون ــاق ـش ـت ـه ــا وأنـ ـ ـ ــا عـ ـض ــو ص ـغ ـي ــر فــي
المحكمة الدستورية العليا المصرية،
ووقتئذ كنت أشغل وظيفة عضو هيئة
م ـف ــوض ـي ــن ف ــي ال ـم ـح ـك ـم ــة ،وأث ــارت ـن ــي
فكرة التعويض عن القانون المخالف
لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،ف ـ ـ ـ ــأردت الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي ه ــذا
الموضوع وســافــرت الــى فرنسا ،حيث
إن مجلس القضاء الفرنسي لجاء الى
مسؤولية الدولة عن القوانين استنباطا
م ــن م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن اع ـم ــال ـه ــا ،وهــي
مسؤولية الدولة عن المخاطر بصرف
النظر عن الخطأ ،واستهواني الموضوع
وأعددت رسالة الدكتوراه ،وفي خاتمتها
قـ ـل ــت« :أوص ـ ـ ـ ــي بـ ـ ــأن يـ ـك ــون ذلـ ـ ــك اح ــد
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
ف ــي م ـص ــر» ،ب ــأن ت ـع ــوض ع ــن ال ـقــانــون
المخالف للدستور.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر تـ ـفـ ـصـ ـي ــل ،وأود
أن أض ـ ــرب م ـثــا بـ ــه :ن ـف ـتــرض ان احــد
الـمــواطـنـيــن ُمـتـهــم ف ــي قـضـيــة جنائية
واثـ ـن ــاء س ـيــر ال ـق ـض ـيــة ُح ـب ــس الـمـتـهــم
مــن اول درج ــة ،ثــم وصلت القضية الى
مـنـتـهــاهــا امـ ــام مـحـكـمــة ال ـن ـقــض الـتــي
رأت براء ته ،ســواء بإلغاء حكم محكمة
الجنايات او بإعادة القضية ثم الفصل
فيها في النهاية بالبراءة ،فهذا المتهم
ُ
انتقصت من عمره سنوات طويلة وال
مخالف
ذنــب له نتيجة تشريع خاطئ ً
ل ـلــدس ـتــور ،أال يـسـتـحــق ت ـعــوي ـضــا عن
النص القانوني الــذي ادى الــى سجنه
ُ
للدستور؟
ثم اكتشف انه نص مخالف
ً
ولكن كيف يتم هذا التعويض ،إذا البد
م ــن ن ــص دسـ ـت ــوري ي ـع ـطــي للمحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـح ــق ف ــي ت ـعــويــض هــذا
ال ـم ــواط ــن ،ألن ال ــدس ـت ــور ال ـســابــق كــان
يحدد اختصاصات المحكمة بصورة
واضحة السيما
اخـ ـتـ ـص ــاص ــاتـ ـه ــا بـ ــالـ ــرقـ ــابـ ــة ع ـلــى
دستورية القوانين ،أما الدستور الحالي
ف ـقــال ،فيما مـعـنــاه ،ان ــه مــن الممكن ان
تـ ـض ــاف اخـ ـتـ ـص ــاص ــات اخـ ـ ــرى بـنــص
ِّ
للمشرع ان يضيف
القانون ،وهو ما اتاح
اخ ـت ـصــاصــات اخـ ــرى لـلـمـحـكـمــة ،وفــي
ِّ
المشرع المصري يمكنه اصدار
رأيي ان
قانون باختصاص المحكمة الدستورية
بالتعويض ،السيما ان التعويض متفرع
عــن رقــابــة اإلل ـغ ــاء ،وه ــي الــرقــابــة على
دستورية القوانين ،وهذا امر مهم جدا
يحقق العدالة من جميع الــزوايــا ،إذ ال
يتم الغاء النص لعدم دستوريته فقط،
بل ايضا تعويض المتهم الذي حوكم او
سجن بناء على نص مخالف للدستور،
ويستفيد من ذلك جميع المتهمين محل
التحقيق والمحبوسين ً
بناء على هذا
النص ُ
قضي لهم بالتعويض .وأعتقد
وي
ً
أنــه اسـتـشــرافــا للمستقبل ،مــن الممكن
الدستورية
جــدا أن تختص المحكمة
ً
ً
َ
الغاء وتعويضا،
بجناحي الدعوة
العليا
كما سار عليه قضاء مجلس الدولة.
• أال تــرى بــأن حكم المحكمة بعدم
الدستورية يرتب ًزوال النصوص بأثر
رجعي وليس فوريا؟
 لي تصحيح لما ُد رج عليه بعضالكتاب او بعض األحكام إذ إنها تتحدث
عـ ــن اث ـ ــر رج ـ ـعـ ــي ،واألصـ ـ ـ ــل ال ـق ــان ــون ــي
والصحيح انه اثر كاشف وال يعود الى
الماضي بالمعنى المعروف في رجعية
القوانين بل يكشف عن عيب التشريع

تأثر القاضي بالرأي العام يوجب تنحيه
بـســؤالــه كـيــف يتعامل الـقــاضــي الــدس ـتــوري مــع القضايا
التي امامه وهو تحت تأثير الرأي العام عندما يتناول مسألة
مفصلية كتفسير نص تشريعي ودستوري او دستورية قانون
يمثل خالفا شعبيا ،أكد المستشار جبالي ان المبدأ السائد
في القضاء ان القاضي ال يقضي بعلمه وهــو محايد تماما
ومتجرد تماما ،ومــن صفات القاضي ايضا ضــرورة التمتع
بالثبات االنفعالي ،والتجرد كأنه ال يسمع وال يرى ،ويتحيد
تماما في بيته لدراسه القضية ،وهو متمرس على ذلك وإذا تأثر
منذ صدوره وسريانه وتطبيقه ،فهذه
هي القاعدة العامة ،فلو ارتأت المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـع ـل ـي ــا او اي مـحـكـمــة
دسـتــوريــة فــي اي دول ــة اخ ــرى ان نصا
تشريعيا مخالفا للدستور فإنها تقضي
بعدم دستوريته ،ومن العدالة والمنطق
ان يعدم هذا النص ُمن والدتــه كأنه لم
يوجد ،ألنــه صــدر وطبق وهــو مخالف
للدستور ،فالمبدأ األساسي والقاعدة
ال ـع ــام ــة ان ال ـح ـكــم ب ـع ــدم الــدس ـتــوريــة
يطبق بأثر كاشف ،اما األثر الفوري فإن
قانون المحكمة الدستورية المصرية
كان يسير على فكرة األثر الكاشف منذ
انشاء القضاء الدستوري في مصر حتى
ع ــام  ،1998حـيــث ص ــدر قــانــون خــاص
بالضرائب نص على أن تسري أحكام
المحكمة الصادرة بعدم دستورية نص
الضريبة بأثر فوري فيما عدا المدعي،
حتى ال يضار بطعنه .والسؤال هنا هو
لماذا نص المشرع على األثر المباشر
في الضرائب؟
وأق ــول إن هــذه المسألة تحتاج إلى
شرح ،ألن الفقه لم يتناولها بالتفصيل،
فالنصوص الضريبية يطبق فيها األثر
الفوري لعدم الدستورية ،ألن تحصيل
الضرائب ،وهي إحدى روافد اإليــرادات
العامة في ميزانية الدولة ،يتم عن سنة
مــال ـيــة م ـعـ ّـي ـنــة ،وح ـت ــى ي ــرف ــع الـمــدعــي
الــدعــوى تـكــون هــذه الـسـنــة الـمــالـيــة قد
انـقـضــت ،ودخـلـنــا فــي سـنــوات جــديــدة،
وبــال ـتــالــي ي ـكــون ق ــد ت ــم إن ـف ــاق اإلي ــراد
ّ
المحصل من المواطنين في مشروعات
مثل رصف الطرق والتعليم واإلسكان
والصحة والضمان االجتماعي وغيره،
بمعنى أن الدولة لم يعد لديها أي أموال
من الميزانية السابقة ،فكيف تعمل األثر
الكاشف؟
ولذلك تأتي هنا فلسفة األثر الفوري
في النظام الضريبي ،فمبلغ الضرائب
ص ــرف لـمـصـلـحــة ال ـمــواط ـن ـيــن ،وحـيــن
الـقـضــاء بـعــدم دس ـتــوريــة ،فـهــذا يعني
وقـ ــف ال ـن ــص ال ـضــري ـبــي فـ ــور ال ـح ـكــم،
ويتم استثناء المدعي من األثر الفوري،
ويسترد ما دفعه من ضرائب هو ومن
كان في مركزه القانون.

سلطة تقديرية
غير أن هناك مسائل أخرى تركها
ّ
المشرع للسلطة التقديرية للمحكمة،
ومـ ـث ــال ع ـلــى ذلـ ــك أن ال ـم ـح ـك ـمــة قد
تقضي بعدم دستورية نص ،وترى
أن األثر الكاشف له آثار جسيمة على
ال ــدول ــة ،وال ـم ـج ـت ـمــع ،وه ـنــا يتضح
دور المحكمة الدستورية العليا ،إذ
ال يمكن أن تهدم الدولة ،ألنها جزء
م ـن ـهــا ت ـحــافــظ عـلـيـهــا وع ـل ــى كـيــان
المواطنين.
فبعض األحكام لو نطقت المحكمة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة بـ ـه ــا وس ـ ـك ـ ـتـ ــت ،ل ـخ ــرج
المواطنون الى الشوارع ،مثل األحكام
الخاصة باإليجارات.
ُوأض ــرب لــك مثال حديثا على ذلــك،
إذ طعن على النص الخاص باإليجار
ل ــأشـ ـخ ــاص االعـ ـتـ ـب ــاري ــة ،ال ـش ــرك ــات
وال ـمــؤس ـســات وال ـم ـســاكــن والـمـنـشــآت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤجـ ـ ــرة لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ف ــي
الـمــدارس والمستشفيات ،فهل يسري
الحكم هنا بأثر رجعي؟ بمعنى إخالء
المستشفيات والمدارس فورا ،بالطبع
ال ،فضال عن أن األثــر الـفــوري في هذه

القاضي بما حوله اصبح غير صالح للدعوى ،ولو رأى أنه قد
يتاثر برأي معين من واجبه ان يتنحى ويرفع االمر المحكمة
الستبداله بقاض اخر وبالتالي القاضي يتجرد من اللحظة
االولــى الــى اللحظة االخيرة في القضية التي يتناولها وفي
قانون المرافعات هناك طرق لرد القضاء حتى من الخصوم،
كما ان نفسية القاضي تتشكل عبر تاريخ طويل في القضاء
ال من يوم وليلة.

الحالة له مخاطر جسيمة ،وهنا يحدث
األثر المستقبلي ،فالمحكمة الدستورية
ال ـع ـل ـيــا ق ـض ــت ب ـع ــدم دسـ ـت ــوري ــة نــص
اإلي ـجــار لــأشـخــاص االعـتـبــاريــة الــذي
يـجـعـلـهــا مـقـيـمــة ف ــي ال ـع ـق ــارات بصفة
أبــديــة ،وهـنــا لــو سكتت المحكمة فور
الحكم ،فسيشمل ذ لــك جميع المباني
ال ـح ـكــوم ـيــة وغ ـيــرهــا م ــن الـمــؤسـســات
الخاصة ،غير أنها قررت أثرا مستقبليا
لعدم دستورية نص اإليجار لألشخاص
االعتبارية ،بأن يسري الحكم في الفصل
التشريعي ا لـتــا لــي للفصل التشريعي
الحالي الــذي صــدر فيه الحكم ،وبذلك
تكون المحكمة قــد أعطت لألشخاص
اال ّع ـت ـب ــاري ــة م ـه ـلــة س ـنــة أو أك ـث ــر لكي
تــوفــق أوضــاع ـهــا ،س ــواء بــاالت ـفــاق مع
الـمــالــك عـلــى زي ــاده اإلي ـجــار أو تحرير
عقد جــديــد ،أو إخ ــاء المبنى فــي هذه
الـ ـفـ ـت ــرة واالن ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـ ــى مـ ـب ــان أخـ ــرى
بيسر وسهولة ،ومن هنا تأتي أهمية
وخطورة دور المحكمة الدستورية في
استعمال السلطة التقديرية فــي األثــر
الفوري واألثر المستقبلي.

إخالل جسيم
وهناك قضية أخرى قضت المحكمة
فيها بأثر كاشف ،إذ كان هناك نص في
قانون التأمين االجتماعي مضت عليه
سنوات طويلة يفيد بأنه لو كان هناك
زوج وزوجـ ـ ــة مــوظ ـف ـيــن ف ــي الـحـكــومــة
أو جهة عــامــة أو خــاصــة ،ويتقاضيان
معاشا وتــوفــي ال ــزوج ،وكــانــت الزوجة
تـتـقــاضــى م ـعــاش الـ ـ ــزوج ،غ ـيــر أن هــذا
الـنــص كــان يخلو مــن الـعـكــس ،بمعنى
أنه لو توفيت الزوجة ال يتقاضى الزوج
مـعــاشـهــا ،وهـنــا رأت المحكمة أن هــذا
النص به إخالل جسيم بمبدأ المساواة،
وقضت بعدم دستوريته.

حجية مطلقة
• أال تجد أن هناك مفارقة في اعتبار
أن لألحكام الــدسـتــوريــة حجية مطلقة
سـ ــواء ك ــان ــت األحـ ـك ــام ب ــال ــرف ــض وع ــدم
الدستورية ؟
 يحوز حكم المحكمة الدستورية فيحالتي رفض الطعن أو عدم دستورية
النص الحجية المطلقة ،ألن المحكمة
وه ــي تـبـحــث ال ـق ـض ـيــة م ــن بــداي ـت ـهــا ال
تعلم ما الــذي ستنتهي اليه ،فالقضية
تكون أمامها مادة خام تتناولها هيئة
المفوضين بالبحث ،وتبدي فيها رأيها،
ُ
ثــم تـعــرض على المحكمة الـتــي تصدر
حكمها ،والمحكمة ال تعرف من البداية
إن كــان الـنــص مـحــل الـطـعــن يـخــالــف أم
يوافق الدستور إال بعد البحث والمداولة
ثم إصدار الحكم ،وهنا تقلب المحكمة
ال ـنــص ال ــدس ـت ــوري مـحــل الـبـحــث على
جميع نصوص أحـكــام الــدسـتــور الــذي
تتصل بــه ،وهــو مـ ًـا يعنى أنـهــا تعطي
أهـمـيــة للقضية ّأي ــا ك ــان حـكـمـهــا ،فــإذا
ك ــان ب ـعــدم الــدس ـتــوريــة يـتـضــح بـجــاء
ووضوح مخالفة النص التشريعي ألي
ن ــص أو أك ـثــر م ــن ن ـصــوص الــدس ـتــور،
وك ــذل ــك ف ــي حــالــه ال ــرف ــض ،فالمحكمة
تتيقن تماما من أن هذا النص ال يخالف
الدستور ،إذن البحث دقيق في الحالتين،
ودائما أحكام الرفض أصعب كثيرا من
أحكام عدم الدستورية ،فلو هناك نص
ت ـشــري ـعــي م ـخــالــف ل ـنــص ال ــدس ـت ــوري

بصورة مباشرة وواضحة ،فهنا تقضي
بعدم الدستورية دون بذل جهد كبير.

حجج جديدة
وف ــي حـكــم ال ــرف ــض ت ـقــول المحكمة
الدستورية في آخر سطر لها بحيثيات
الـحـكــم« :كـمــا ال يـخــالــف هــذا الـنــص أي
أح ـكــام أخ ــرى فــي ال ــدس ـت ــور» ،وه ــو ما
يعني أن المحكمة أجـهــدت نفسها في
الـبـحــث بــالــدسـتــور ك ـلــه ،واسـتـعــرضــت
جميع نصوصه ،فكيف نقول بعد ذلك
إن أحكام الرفض ال تحوز حجية مطلقة،
ول ــو قـلـنــا إن أح ـك ــام ال ــرف ــض ال تـحــوز
حجية مطلقة ،فستحدث هنا إشكالية
أخـ ـ ــرى ،فــال ـم ـســألــة سـتـتـســع وس ـيــأتــي
المدعي بحجج جديدة ،ولكن من دون
أدلة على عدم الدستورية للنص.
لـكــن م ــاذا لــو ق ــال أحــدهــم إن النص
الذي ُرفض الطعن بعدم دستوريته ُعدل
بعد ذلــك ،وأضيفت اليه كلمة أو حرف
أو استثناء أو قيد ،أال يخضع بعد ذلك
التعديل لرقابة المحكمة؟ هنا أقول إنه
يخضع ،ألن النص بعد التعديل يخضع
للرقابة مــن جــديــد ،فقد يكون التعديل
عبر إضافة نقطة تخالف الدستور.
• م ـ ـ ـ ـ ــاذا أض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ت ـ ـجـ ــربـ ــة ه ـي ـئ ــة
المحكمة الــدسـتــوريــة،
المفوضين فــي
ّ
وهل ترى ضرورة تبني مثل هذه الفكرة
في بلدان أخرى مثل الكويت؟
 تـ ـج ــرب ــة ه ـي ـئ ــة الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــن فــيال ـم ـح ـك ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا فــى
غ ــاي ــة األه ـم ـي ــة ،وال ــدل ـي ــل ع ـلــى ذل ــك أن
مـ ــن ال ـم ـح ــاك ــم ال ــراسـ ـخ ــة فـ ــي ال ــرق ــاب ــة
الدستورية ،المحكمة العليا األميركية،
فــالـقــاضــي فــي ه ــذه الـمـحـكـمــة لــديــه ما
ُيعرف بـالـ «كــارك» ،وهو الباحث الذي
يجمع له النصوص والتعديالت والمواد
العلمية وجميع اآلراء في بحث متكامل،
أي يقوم بوظيفة المفوض ،ولكن ليس
تحت اسم المفوض ،ويستعين قاضي
المحكمة األميركية بباحثين آخرين من
علم النفس واالجتماع والطب والهندسة
في القضايا المطروحة أمامه.
وال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور الّـ ـمـ ـص ــري والـ ـمـ ـش ـ ّـرع
الـ ـمـ ـص ــري أحـ ـس ــن ــا ص ـن ـع ــا ب ـ ــأن جـعــل
اخ ـت ـص ــاص ه ـي ـئــة ال ـم ـفــوض ـيــن ب ـهــذه
األبحاث.
وأن ـ ـ ـ ــا أن ـ ـصـ ــح اإلخـ ـ ـ ـ ــوة والـ ـمـ ـح ــاك ــم
الدستورية العربية بتبني فكرة هيئة
ال ـم ـف ــوض ـي ــن ،وف ـ ــي ذل ـ ــك ح ـج ــة ق ــوي ــة،
فالمحاكم الدستورية كلها على درجة
واح ــدة للتقاضي ،ولكن بــوجــود هيئة
المفوضين تكون للمحكمة الدستورية
تقاض ،ويكون هناك مجال
شبه درجتي
ٍ
أوسع للبحث.

قدرات عالية
• م ــا ر أيـ ــك بـ ــإقـ ــرار ط ــري ــق الـطـعــن
الـ ـمـ ـب ــاش ــر ل ـ ـ ــأف ـ ـ ــراد أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـح ـك ـم ــة
الدستورية؟
 من الناحية النظرية ال بأس بفكرةومـ ـب ــدأ ال ـط ـعــن ال ــدسـ ـت ــوري ال ـم ـبــاشــر،
ف ــال ـش ــرع ـي ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة هـ ــي ض ـمــان
اتفاق جميع النصوص التشريعية مع
الــدس ـتــور ،فــالــدسـتــور هــو نـتــاج الرادة
الشعب كله ،والسلطة العليا في الدولة
ِّ
المؤسسة ،اي سلطة
دائما هي السلطة
َّ
الـشـعــب ،ال السلطة الـمــؤسـســة ،وفـكــرة
الطعن المباشر تتفق مع سلطة الشعب
وم ــع الـشــرعـيــة الــدس ـتــوريــة ،وبــالـتــالــي
نظريا يستطيع كل مواطن ان يلجأ الى
المحكمة الدستورية مباشرة الستجالء
مدى اتفاق النص او مخالفته للدستور،
وق ــد شــاركـ ُـت كمستشار فــي المحكمة
الدستورية البحرينية ،والمحكمة هناك

تتبنى فكرة الطعن المباشر بالنسبة
لسلطات الدولة ،سواء مجلس الشورى
أو مـجـلــس ال ـن ــواب أو مـجـلــس الـ ــوزراء
وال ـم ـلــك ف ــي صـ ــورة ال ــرق ــاب ــة الـســابـقــة،
وأنا مع هذه الفكرة تماما من الناحية
النظرية أي إعمال الشرعية الدستورية
بـمـعـنــاهــا ال ــواس ــع ل ـض ـمــان ات ـف ــاق كل
ال ـن ـصــوص الـتـشــريـعـيــة م ــع الــدس ـتــور،
ول ـك ــن م ـص ــر ل ــم ت ــأخ ــذ ب ـف ـك ــرة الـطـعــن
المباشر ،فالمعمول به لديها ثالثة طرق
للطعن ،االولى :الدفع بعدم الدستورية
امام محكمة الموضوع ،والثانية احالة
محكمة الموضوع مباشرة الى المحكمة
الدستورية قضية منظورة امامها ترى
ان فيها نصا او عدة نصوص مخالفة
ل ـلــدس ـتــور ،وال ـطــري ـقــة ال ـثــال ـثــة ه ــي ان
تـتـصــدى المحكمة الــدس ـتــوريــة ،اثـنــاء
نظرها لقضية تدخل في اختصاصها،
في ًمسألة ًالدستورية وتقرر أن هناك
نصا مخالفا للدستور فتعيد القضية
لهيئة المفوضين العداد تقرير في هذه
الـنـقـطــة ،وبــالـتــالــي ه ــذه هــي الــوســائــل
التي تضمن للمواطن حقه في اللجوء
للمحكمة الدستورية العليا فمن الناحية
العملية من مصلحه المواطن أن يلجأ
اوال لـمـحـكـمــة ا ل ـمــو ضــوع ال المحكمة
الدستورية ،فقد تعطيه حقه من المرة
االولـ ـ ـ ــى وق ـ ــد ت ـح ـي ــل االم ـ ـ ــر لـلـمـحـكـمــة
الدستورية لتحدد بدقة مواطن الخلل
فـ ــي الـ ـن ــص ال ـت ـش ــري ـع ــي مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،وك ـ ــل ذل ـ ــك ف ــي مـصـلـحــة
الـمــواطــن ،الــى جانب أن ال ــدول الكثيرة
الـعــدد ال يمكن ان يتم الطعن المباشر
ام ــام المحكمة الــدسـتــوريــة فيها النها
سـتـتــو قــف عــن عملها حينئذ و ه ــو ما
ليس في مصلحة المواطن.
ولـكــن قــد يـحــدث ذل ــك فــي دول ــة عــدد
سكانها قليل وتـفــرض رســومــا كبيرة
عـلــى ال ــدع ــوى مـثــل ال ـكــويــت ،وه ـنــا أنــا
اؤي ــد هــذه الـفـكــرة فــي مـثــل هــذه ال ــدول،
وع ـل ـيــه ف ــإن ال ـط ـعــن ال ـم ـبــاشــر تـحــوطــه
ظــروف واقعية تمنع مــن العمل بــه في
مـصــر وق ــد ي ـحــدث ذل ــك فــي المستقبل
مـ ــع وض ـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـض ــواب ــط
كرفع رســوم الدعوى ،وإضافة عدد من
القضاة للمحكمة الدستورية لتستطيع
الفصل في القضايا التي امامها ،علما
المحكمة الدستورية العليا تفصل
أن ً
سـنــويــا فــي  500قضية فــي المتوسط،
وهـ ــذا يـسـتـهـلــك طــاقــة ال ـق ـضــاء وهـيـئــة
مفوضي المحكمة.
• ه ـ ـ ــل يـ ـتـ ـطـ ـل ــب ًع ـ ـمـ ــل ال ـم ـح ـك ـم ــة
الدستورية هل تفرغا من قضاتها؟
 بــالـتــأكـيــد ،فالمحكمة الــدسـتــوريــةال ـع ـل ـيــا ع ــن ط ــري ــق جـمـعـيـتـهــا ال ـعــامــة
تختار افضل العناصر واكثرها كفاءة،
والقاضي الدستوري متفرغ دائما الن
عمله يستغرق كل وقته في بيته ،و90
فــي الـمـئــة مــن وق ــت الـقــاضــي فــي بحث
وك ـت ــاب ــة االحـ ـك ــام ت ـتــم ف ــي ب ـي ـتــه وه ــذا
معروف ،إذن القاضي الدستوري ّ
أرجح
ف ـكــرة تـفــرغــه ال ـت ــام لـعـمـلــه كـمــا يـحــدث
في مصر.
• مــا رأي ــك فــي رس ــوم دع ــوى الطعن
وهل تؤيد زيادتها؟
 قديما كنا نقول ان رسم الطعن فيالقضية الدستورية  25جنيها والكفالة
ب ـ  25جنيها اي المجموع  50جنيها
وكنا ندافع في الماضي عن هذا الرسم
بــاعـتـبــار ان االس ـع ــار كــانــت م ـتــوازنــة،
وللعلم هذه الرسوم تقدم في القضايا
الدستورية فقط اما في قضايا التنازع
وت ـن ــاق ــض االحـ ـك ــام ف ــا ت ــوج ــد رس ــوم
وكذلك في القضايا المحالة من وزير
ال ـع ــدل وم ــن م ـحــاكــم اخـ ــرى ت ـك ــون بال
رسوم ،ومن هنا البد من زيادة الرسوم
لـتــأكـيــد جــديــة رف ــع ال ــدع ــوى وح ـتــى ال
يضيع وقت المحكمة.
وفـ ــي ك ـل ـمــة أخـ ـي ــرة أكـ ــد ج ـب ــال ــي أن
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــة ه ـ ــي أحـ ـ ــد أجـ ـنـ ـح ــة م ـب ــدأ
المساواة ،فهي تكفل للمواطن المصرى
ً
أيا كانت ديانته ذات الحقوق والمزايا
المكفولة لباقي المواطنين ،أما الشخص
األجـنـبــي فتحميه نـصــوص الــدسـتــور،
ولــذلــك فـمـبــدأ الـمــواطـنــة مـهــم ج ــدا في
م ـصــر ،فـلــديـنــا مـسـلـمــون ومسيحيون
ويهود مصريون ،ولذلك كفل الدستور
المساواة للمواطنين المصريين كافة
بصرف النظر عن ديانتهم.

مخاصمة القضاء

استقاللية القضاء

عما إذا كــان قــانــون مخاصمة الـقـضــاء يــؤثــر على نفسية الـقــاضــي ام
هناك قضاة يستحقون هذا النوع من المخاصمة ،قال المستشار جبالي
إن دعوى المخاصمة المنظمة في قانون المرافعات مهمة جدا فما الذي
يضير القاضي وهو نزيه ومتجرد وله حيادية ،وبالتالي يجب اال يخاف
القاضي من دعــوى المخاصمة التي تنظرها محكمة اخــرى ،فهي دعوى
مسؤوليه تتهمه في ذمته ومن مصلحته ان يؤكد بــراء ة ذمته ونزاهته،
ولو افترضنا جدال ان هناك قاضيا ما شابه بعض االنحراف واالخطاء
ويستحق المخاصمة والتعويض والفصل فأنا أؤيــد ذلــك فمن مصلحة
القضاء ان يطهر نفسه بنفسه اوال باول.

بسؤاله ،هل المؤسسة القضائية في مصر بحاجة الى التطوير واالستقاللية
والحصانة وتشريعات اخــرى في سبيل ذلــك ،أكــد المستشار جبالي أن القضاء
المصري يتمتع باستقالل مالي واداري كامل بحكم الدستور ،فالدستور جعل
لمجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئات القضاء ميزانية تصرفها جهات
القضاء وتوزع على ابواب بنود الميزانية ،وكل رئيس جهة قضائية هو الرئيس
االداري االعلى لهذه الجهة وله سلطة تأديبية كذلك .ولفت إلى أن مصر شهدت تطورا
وتطويرا حاسما للعمل القضائي في الفترة االخيرة ،مثل تعدد درجات التقاضي
امام محكمة الجنايات كما أصبح للنيابة العامة استقاللية بعدما كانت تتبع وزير
العدل وأصبحت جهة من جهات القضاء ،فالدستور المصري ضمن استقاللية
القضاء وحدد طريقة تعيين القضاة من االلف الى الياء.

المستشار جبالي مع الزميل حسين العبدالله

ةديرجلا

•
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كتاب

(الحلقة الثالثة)

يوميات مجلس األمة التشريعي األول ...الدورة األولى
يؤكد د .عادل العبدالمغني ،في كتابه هذا ،أن "محاضر مجلس األمة التشريعي األول
المنتخب عام 1938م ،كانت محفوظة لدى الشيخ عبدالله السالم الصباح َّ
(طيب الله
ثراه) ،الذي أودعها بدوره عند صديقه الحميم ورجل األعمال المرحوم محمد سليمان
العتيبي ،وظلت محفوظة لديه في الخزانة الحديدية (التجوري) منذ عام 1939م،
للمحافظة عليها كإحدى الوثائق المهمة ،ثم انتقلت بعد وفاة المرحوم محمد
العتيبي في عام 1962م إلى ابنه عبدالعزيز محمد العتيبي (األمين العام لمجلس
الوزراء السابق) ،وظلت في مكانها بالخزانة الحديدية (التجوري) ،ثم أوصى المرحوم
عبدالعزيز العتيبي ابنه محمد بأن يحافظ عليها ،وأال ُيظهرها إال بعد مرور ثمانين
ً
عاما ،وها نحن في عام 2019م ،وقد اكتملت المدة ."2019 – 1939

في  31يوليو حرر
ً
المجلس كتابا إلى
الشيخ عبدالعزيز
حمادة إلرسال
بيان إلى المجلس
عن أموال اليتامى
والقاصرين وأثمان
البيوت المبيعة
بواسطته

توثيق وتحقيق د .عادل
محمد العبدالمغني

جلسة االثنين  ١٨ج  ٢سنة ( ٣٥٧ )23عقدت برئاسة
الرئيس الساعة  ١صباحًا

جلسة االثنين  4ج 2سنة  )1(357عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
تقرر أن -1 :يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر
الصباح يطلب فيه منه أن يأمر بدفع فاضل واردات
المحكمة الشرعية عن شهر ج 1سنة  357إلى محل
الحاج عبدالرحمن البحر(.)2
 -2يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالعزيز حمادة يطلب
فيه منه إرسال بيان إلى المجلس عن أموال اليتامى
والقاصرين وأثمان البيوت المبتاعة بواسطته التي
كان يرسلها إلى الشيخ عبدالله الجابر.
 -3يحرر كتاب إلى حمد الصالح الحميضي عن
تأجيل البحث بخصوص فتح سينما(.)3
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
مـحـمــد ال ـشــاه ـيــن ،م ـش ــاري ال ـح ـســن ،حـمــد الـ ــداود،
سليمان العدساني ،سيد علي سيد سليمان ،عبدالله
الصقر ،خالد العبداللطيف ،صالح العثمان ،يوسف
المرزوق ،سلطان الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة الثالثاء  5ج 2سنة  )4(357عقدت برئاسة
الشيخ يوسف بن عيسى ( )5الساعة  12صباحًا
ً -1
بناء على تقرير لجنة التفتيش تقرر ما يأتي:
أ -ف ـ ـصـ ــل ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن مـ ــوظ ـ ـفـ ــي ج ـ ـ ـمـ ـ ــرك الـ ـبـ ـح ــر
الثالثة ................وتعيين خالد الشمالن بدل................
براتب ستين روبية وتعيين محمد صالح العدساني
بدل الموظفين ..........و ..........براتب ثمانين روبية.
ب -تشكيل لجنة من عبداللطيف الثنيان وأحمد
العبداللطيف ( )6وخالد العدساني لتنظيم وتبويب
دفاتر الجمارك على قاعدة المسؤولية المتبعة في
أصول المعامالت الجمركية.
 -2تشكيل لجنة مــن محمد بــن شــا هـيــن وحمد
ِّ
الداود المرزوق لسن قانون شامل ألحكام السفر.
 -3تشكيل لجنة مــن سلطان اإلبــراهـيــم الكليب
وسليمان العدساني وخالد العبداللطيف وحمد
الداود لتأليف قوة الشرطة.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد بــن شاهين ،حمد ال ــداود ،مـشــاري الحسن،
عبدالله الصقر ،سليمان العدساني ،سيد علي السيد
سليمان ،خالد العبداللطيف ،سلطان الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

في األول من
َّ
أغسطس شكل
المجلس لجنة من
محمد بن شاهين
وحمد الداود
ِّ
المرزوق لسن قانون
شامل ألحكام السفر جلسة األربعاء  6ج  2سنة  )7(357عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  12صباحًا

تقرر أن -1 :يحرر كتاب إلى مدير جمرك البحر
لتنفيذ قرار المجلس بفصل  ...........وتعيين خالد
الشمالن محله ،وفصل كل من  .......و ......وتعيين
محمد صالح العدساني محلهما.
()8
 -2يـحــرر كـتــاب إلــى شــركــة الـضـيــاء الكويتية
ً
جوابا على كتابها بخصوص منح األرض وتفسير
المادة الخامسة من شروط االمتياز.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد بــن شــاهـيــن ،الـسـيــد عـلــي ،مـشــاري الحسن،
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـصـ ـق ــر ،س ـل ـي ـم ــان الـ ـع ــدس ــان ــي ،خ ــال ــد
العبداللطيف ،حمد الداود ،صالح العثمان ،سلطان
الكليب ،يوسف المرزوق.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

في جلسة 10
أغسطس تم
تعيين غانم بن
ً
صقر الغانم مديرا
للشرطة العمومية
ومحمد بن قطامي
ً
رئيسا لشرطة
الجمارك

ود .عادل يميط اللثام في هذا الكتاب عن هذه الجلسات ،بعد أن مضت المدة التي
أرادها الموصون بذلك ،وهو لم َّ
يتطرق إلى فكرة إنشاء المجلس ،وال ألسباب
ِّ
ً
وظروف حله ،بل ترك مجاله مفتوحا للباحثين ،وجعل الكتاب يدور في فلك محاضر
الجلسات والقرارات واإلنجازات التي حققها المجلس خالل مدته القصيرة.
وبعد قراءة متأنية لمحاضر مئة وإحدى عشرة جلسة حررها وفق تسلسل انعقادها
َّ
ودون في الهامش ما يستوجب شرحه ،إضافة إلى تحويل التواريخ الهجرية إلى
الميالدية ،وإجراء إحصائيات عامة ،خرج لنا بهذه التحفة التراثية ِّ
القيمة ،وفيما يلي
تفاصيل الحلقة الثالثة:

جلسة يوم الخميس  7ج 2سنة  )9(357عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  12صباحًا
تقرر أن -1 :يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر
بخصوص قضية. ...............
 -2يحرر كتاب إلى مدير جمرك البحر بخصوص
رسم (.)10().....
 -3يحرر كتاب إلى مدير البلدية بطلب  10أنفار
ً
لحراسة األسواق نهارا (.)11
()12
 -4يحرر كتاب إلى ..........عن قضية الحصباة
بينه وبين. ...........
حضر الجلسة من األعـضــاء :يوسف بــن عيسى،
محمد بــن شــاهـيــن ،سـلـمــان الـعــدســانــي ،الـسـيــد علي

سيد علي سيد سليمان الرفاعي
عضو المجلس باالنتخاب

خالد سليمان العدساني
سكرتير المجلس بالتعيين

أحمد زيد السرحان
مساعد سكرتير المجلس

عبدالله الحمد الصقر
عضو المجلس باالنتخاب

ً
جلسة السبت  ٢٣ج ٢سنة ( ٣٥٧ )29عقدت برئاسة نائب الرئيس الساعة  ١صباحا
تقرر -١ :بناء چبرة ( )30على رأس رصيف
ال ـج ـمــرك ال ـب ـحــري داخ ـل ـهــا ح ـجــرة م ــع وضــع
ســراج كهربائي ،ودرج هناك بنظارة اللجنة
التفتيشية.
 -٢تحديد رســوم األرضـيــة على البضائع
الــواردة من طريق البحر ،وكتابة كتاب فيها
إلى مدير رسومات الجمرك البحري -إجماع.

 -٣ت ــألـ ـي ــف ل ـج ـن ــة م ــؤلـ ـف ــة مـ ــن  -١أح ـم ــد
الحميضي -٢ ،أحمد بن خميس (- ٣ ،)31عمر
الـعـلــي الـعـمــر -٤ ،عـلــي الـعـبــدالــوهــاب (-٥ ،)32
عبدالله العسعوسي ( -٦ ،)33محمد الحمود
الشايع ( -٧ ،)34خليفة بن شاهين( ،)35لتسيير
واإلش ـ ــراف ع ـلــى شـ ــؤون ان ـت ـخــابــات الـبـلــديــة
وإعداد قائمة الناخبين -إجماع.

السيد سليمان ،مشاري الحسن ،عبدالله الصقر ،خالد
العبداللطيف ،صالح العثمان ،سلطان الكليب ،حمد
الداود ،يوسف الحميضي.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة السبت  9ج 2سنة  )13(357عقدت برئاسة سمو
الرئيس الساعة  12 :30صباحًا
ت ـقــرر أن ت ـك ــون -1 :ك ـتــابــة االگـ ـ ــوال ( )14وإع ـطــاء
نمرتها لتقوم بها دائــرة الجمرك البحري ،على أن
تستوفي رسـمــا ق ــدره خمس عـشــرة روبـيــة عــن كل
سفينة صغيرة أو كبيرة ،ويكتب تبليغ بذلك إلى
مدير جمرك البحر.
()15
 -2كتابة كـتــاب إلــى الشيخ عبدالله الـجــابــر
يبلغ فيه موافقة المجلس على ُحكم المحكمة الذي
أصدرته بخصوص قضية. ........................
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد الشاهين ،سليمان العدساني ،حمد الداود،
سيد علي ،عبدالله الصقر ،مشاري الحسن ،خالد
العبداللطيف ،سلطان الكليب ،يوسف الحميضي.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

في جلسة ٢٠
أغسطس تقرر
باإلجماع بناء
سياج خشبي يحاط
باألرصفة التي
تالحق الجمرك
البحري كما تراه
ً
مناسبا اللجنة
التفتيشية

جلسة األحد  ١٠ج ٢سنة ( ٣٥٧ )16عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١٢ :٣٠صباحًا

ً
ت ـق ــرر -١ :تـعـيـيــن غــانــم ب ــن صـقــر ال ـغــانــم مــديــرا
للشرطة العمومية.
 -٢تـعـيـيــن م ـح ـمــد ب ــن ق ـطــامــي رئ ـي ـســا لـشــرطــة
الجمارك.
 -٣تكليف لجنة تنظيم الشرطة باالتصال
ب ـكــل م ــن ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه ال ـجــابــر ،والـشـيــخ
صباح الدعيج ،الستطالع رأييهما في وضع
تـقــريــر ع ــن اخ ـت ـصــاص الـمـحـكـمــة النظامية

والمحكمة األولية ،وتحديد مهمة كل منهما.
حـضــر الـجـلـســة مــن األع ـض ــاء :الـشـيــخ يــوســف
بــن عـيـســى ،محمد الـشــاهـيــن ،مـشـعــان الخضير،
حـمــد ال ـ ــداود ،سـلـيـمــان الـعــدســانــي ،الـسـيــد علي،
السيد سليمان ،مشاري الحسن ،عبدالله الصقر،
ص ــال ــح ال ـع ـث ـم ــان ،ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ال ـث ـن ـي ــان ،خــالــد
العبداللطيف ،سلطان الكليب ،يوسف المرزوق،
يوسف الحميضي.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة السبت  ١٦ج  ٢سنة  ٣٥٧عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١صباحًا.
()18

تـقــرر أن -١ :يـحــرر كـتــاب إل ـ ــى ......يبلغ فـيــه أن
مرجع القضية الخاصة بكم إلــى الشيخ عبدالله
الجابر.
حضر الجلسة من األعضاء:
الـشـيــخ يــوســف بــن عـيـســى ،مـحـمــد الـشــاهـيــن،
مشعان الخضير ،السيد علي ،سليمان العدساني،
مشاري الحسن ،خالد العبداللطيف ،عبداللطيف
الثنيان ،صالح العثمان ،يوسف الـمــرزوق ،حمد
الداود ،يوسف الحميضي ،سلطان الكليب.
توقيع الشيخ عبدالله السالم.

جلسة يوم السبت  ١٦ج ٢سنة ( ٣٥٧ )19عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  ١صباحًا

تـقــرر أن -١ :يعين حــارســان مسلحان لحراسة
مجلس األمة التشريعي.
 -٢يحرر كتاب إلى ........بخصوص قضيته مع.............
حضر الجلسة من األعـضــاء :يوسف بــن عيسى،
محمد الشاهين ،سليمان الـعــدســانــي ،حمد ال ــداود،
عبدالله الصقر ،سيد علي ،مشاري الحسن ،عبداللطيف
الثنيان ،صالح العثمان ،خالد العبداللطيف ،سلطان
الكليب ،يوسف الحميضي.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة يوم الخميس  ١٤ج  ،٢سنة ( ٣٥٧ )17عقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  ١٢ :٣٠صباحًا

ح ـضــر الـجـلـســة م ــن األعـ ـض ــاء :مـحـمــد بن
شاهين ،مشعان الخضير ،السيد علي السيد
س ـل ـي ـمــان ،ح ـمــد الـ ـم ــرزوق ،س ـل ـطــان الـكـلـيــب،
عـبــدالـلـطـيــف ال ـث ـن ـيــان ،خــالــد الـعـبــدالـلـطـيــف،
يوسف الحميضي ،يوسف المرزوق.
عن الرئيس
يوسف بن عيسى

تقرر ما يأتي -1 :تحرير كتاب إلى شركة النفط
اإلنكليزية اإليــرانـيــة لتذكيرها بالكتاب الصادر
إلـيـهــا ب ـتــاريــخ  23ج ــوالي (يــول ـيــو)  ١٩٣٨وطـلــب
الجواب عليه.
 -2تحرير كتاب إلى عبدالرحمن البحر يرجى
فيه صرف االريل (.)20

تابع الجلسة يوم األحد  17ج 2

في جلسة 17
أغسطس تم انتخاب
سليمان العدساني
ومشاري الحسن
سكرتيرين للشيخ
أحمد الجابر للتداول
مع سموه في األمور
المتعلقة بشؤون
البالد

()21

 -٣تحرير كـتــاب إل ــى ...يبلغ فيه أنــه يستطيع
ً
مالحقة قضيته م ــع ....إمــا بحضوره شخصيا
أو بتوكيل موكل عنه.
()22
 -٤على السكرتير أن يعتمد تسديد الحوايل
التي تحول إليه من لجنتي السالح والتفتيش
ال ـخــاصــة بلجنتيهما بـمــا ال يــزيــد عـلــى مــايــة
روبية.
ح ـض ــر ال ـج ـل ـســة م ــن األع ـ ـضـ ــاء :ي ــوس ــف بــن
عيسى ،محمد الشاهين ،خالد العبداللطيف،
يــوســف ال ـم ــرزوق ،سـيــد عـلــي الـسـيــد سليمان،
سليمان العدساني ،عبداللطيف الثنيان ،مشعان
الخضير ،يوسف الحميضي ،مشاري الحسن،
حمد الداود ،سلطان الكليب ،صالح العثمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

تـقــرر أن -١ :يـحــرر كـتــاب إل ــى س ـعــدون الجاسم
ال ـي ـع ـقــوب ي ـب ـلــغ ف ـيــه أنـ ــه ال م ــان ــع لـ ــدى الـمـجـلــس
بخصوص تحميل الصلبوخ أو الحجام إلى إيران.
 -٢يحرر كتاب گراي مكينزي وشركاه ( )24يرجى
فيه إشعار مأمور الجوازات بأوقات وصول البواخر
العائدة لشركتهم.
حضر الجلسة :يوسف بن عيسى ،محمد الشاهين،
س ـل ـي ـمــان الـ ـع ــدس ــان ــي ،مـ ـش ــاري ال ـح ـس ــن ،م ـش ـعــان
الـخـضـيــر ،سـيــد عـلــي الـسـيــد سـلـيـمــان ،عبداللطيف
الثنيان ،يوسف الحميضي ،سلطان الكليب ،خالد
العبداللطيف ،صالح العثمان ،حمد الداود.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة الثالثاء  ١٩ج  ٢سنة ( ٣٥٧ )25عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  ١صباحًا
 -١ي ــرى المجلس مــن خـصــوص تفسير الـمــادة
الخامسة من صك االمتياز لشركة الضياء الكويتية
( )26أنها ال تقيد الحكومة بمنع استعمال المكائن
التي تمأل البطاريات باألجرة.
 -٢يحرر كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر بفصل
الشرطي .........وتأنيب اآلخر.........
 -٣يـحــرر كـتــاب إل ــى صـبــاح الــدعـيــج يــرجــى فيه
منه التريث والتروي في حوادث الضرب المتوقعة.
 -٤يحرر كتاب إلى هاشم البدر يبلغ فيه أن طلبه
االنخراط بسلك التدريس منوط بمجلس المعارف.
 -٥يـحــرر كـتــاب إل ــى ن ــزال وعـبــدالـلــه مــا صالح
يـبـلـغــان فـيــه أن يـسـلـمــا دف ــات ــر ال ـس ــاح إل ــى لجنة
السالح ،وأن يقابالها بحسابات السالح.
حضر الجلسة :يوسف بن عيسى القناعي ،محمد
بــن شــاهـيــن ،خــالــد العبداللطيف ،سيد علي سيد
سليمان ،يوسف الحميضي ،سلطان الكليب ،حمد
الداود ،سليمان العدساني ،مشعان الخضير ،صالح
العثمان ،عبداللطيف الثنيان ،مشاري الحسن.
توقيع الشيخ عبدالله السالم.

جلسة األحد  ٢٤ج  ٢سنة ( ٣٥٧ )36عقدت برئاسة
نائب الرئيس الساعة  1صباحًا
تقرر أن -١ :يدفع إلى دائرة الشرطة ستون بندقية،
يتبع كل بندقية (خمس  -عشر) خرطوشة – إجماع.
 - ٢يـلـحــق الـعـشــريــن نـفــر ال ــدوري ــة الــذيــن كــانــوا
تبع صباح بن دعيج بأفراد الشرطة العامة تحت
رئاسة مدير الشرطة ( ،)37وتدفع رواتبهم من صندوق
البلدية– إجماع.
 - ٣تقرر بناء سياج خشبي ذي أبــواب على قدر
ال ـحــاجــة ي ـح ــاط ب ــاألرص ـف ــة ال ـت ــي ت ــاح ــق الـجـمــرك
البحري كما تراه مناسبا اللجنة التفتيشية – إجماع.
 -٤يحرم وجــود دكاكين لبيع الخبز والمقاهي
قريبة من أرصفة الجمرك البحري ( -)38إجماع.
 -٥ي ـح ــرر إع ـ ــان م ــن ق ـبــل ال ـم ـج ـلــس ي ــدع ــو فيه
الراغبين بمديرية البلدية أن يتقدموا بطلباتهم
خ ــال يــوم ـيــن -يـجـتـمــع الـمـجـلــس أث ـن ــاء ه ــا ،حيث
يفحص جميع الكتب الــواردة لهذا الغرض ،ويفرز
الـمـجـلــس الـصــالـحـيــن مـنـهــم ،ث ــم يـضــع أسـمــاء هــم
بالتصويت الـســري ،فمن حــاز أكثر األص ــوات كان
المدير المنتظر ( -)39إجماع.
ً
ً
 يدفع إلى سليمان العدساني راتبا شهريا مايةوخمسين روبية (.)40
ً
ً
 يدفع إلــى مـشــاري الحسن راتـبــا شهريا مايةوخمسين روبية.
ً
ً
 يــدفــع إلــى سلطان الكليب راتـبــا شـهــريــا مايةوخمسين روبية.
ً
ً
 يدفع إلى صالح العثمان الراشد راتبا شهرياماية وخمسين روبية.
ً
ً
 يدفع إلى خالد سليمان العدساني راتبا شهرياماية وخمسين روبية.
ً
ً
 يدفع إلــى أحمد الزيد السرحان راتـبــا شهرياماية روبية.
حضر الجلسة :محمد بن شاهين ،حمد المرزوق،
سيد علي ،مشعان الخضير ،سليمان العدساني،
مـ ـ ـش ـ ــاري ال ـ ـح ـ ـسـ ــن ،يـ ــوسـ ــف الـ ـحـ ـمـ ـيـ ـض ــي ،خ ــال ــد
العبداللطيف ،يــوســف ال ـمــرزوق ،سلطان الكليب،
عبداللطيف الثنيان.
عن الرئيس يوسف بن عيسى

ً
جلسة  ٢١ج ٢سنة ( ٣٥٧ )27برئاسة سمو الرئيس  ٢صباحا

جلوسا من اليمين:
يبدو في الصورة ثالثة من أعضاء المجلس التشريعي األول ١٩٣٨م وهي ألحد اجتماعات مجلس المعارف عام ١٩٥٣م ،ويبدو
ً
 - ١سيد علي سيد سليمان الرفاعي ،عضو مجلس  -٢ .١٩٣٨الشيخ مبارك عبدالله األحمد الصباح -٣ .ثنيان الغانم  -٤سليمان خالد العدساني،
عضو مجلس  -٥ .١٩٣٨يوسف الحميضي ،عضو مجلس  .١٩٣٨أما الواقفون من اليمين فهم - ١ :األستاذ سعدي بدران  -٢األستاذ عبدالعزيز
حسين ،مدير المعارف -٣ .حسن الدباغ ،سفير سابق -٤ .محمد عبدالرحمن البحر -٥ .درويش المقدادي.

الهوامش
( )1يصادف تاريخ  31يوليو 1938م.
( )2كانت إيرادات الكويت قبل تأسيس
دائرة المالية في عام 1939م تودع عند
التاجر المعروف عبدالرحمن البحر.
( )3لم يمانع المجلس بفتح سينما في
الكويت ،وكان ذلك في عام 1938م ،وإنما
تأجل الموضوع لمزيد من البحث.
( )4يصادف تاريخ  1أغسطس 1938م.
( )5نائب رئيس المجلس.

( )6تم اختيار المرحوم أحمد عبداللطيف
ً
الحمدي القناعي عضوا في اللجنة من
خارج المجلس لخبرته بالشؤون المالية
والمحاسبية .وبالمناسبة أصبح فيما
ً
بعد مديرا لدائرة المالية عند إنشائها
في العام التالي 1939م.
( )7يصادف تاريخ  2أغسطس 1938م.
( )8االس ـ ــم ال ــرس ـم ــي ش ــرك ــة ك ـهــربــاء
ال ـك ــوي ــت ال ـم ـح ــدودة تــأس ـســت عــام

 ،1934وهي شركة مساهمة عامة.
( )9يصادف  3أغسطس 1938م.
( )10لم يتضح المعنى المقصود.
ً
( )11كانت حراسة األسواق ليال برئاسة
الشيخ صباح الدعيج ،وحسب القرار
ً
ً
أعاله أصبحت ليال ونهارا.
( )12الآللي.
( )13يصادف تاريخ  ٥أغسطس ١٩٣٨م.
( )14االگ ـ ــوال ج ـمــع كـ ــول ،وه ــي ش ـهــادة

ً
ً
تسجيل السفينة ،وتحمل رقـمــا ورمــزا
ً
خاصا.
ً
( )15بصفته رئيسا للمحكمة.
( )16يصادف تاريخ  ٦أغسطس ١٩٣٨م.
( )17يصادف تاريخ  ١٠أغسطس ١٩٣٨م.
( )18يصادف تاريخ  ١٢أغسطس ١٩٣٨م.
ً
( )19يبدو استكماال للجلسة السابقة
بنفس اليوم.
( )20األريــل :جمع ريــال ،وهو ما يعرف

 -١تقرر انتخاب يوسف بــن عيسى نائبا
لرئيس المجلس مدة غياب الرئيس -تصويت.
 -٢ان ـت ـخــاب ك ــل م ــن سـلـيـمــان الـعــدســانــي
ومشاري الحسن سكرتيرين لصاحب السمو
الشيخ أحمد الجابر من قبل المجلس للتداول
مع سموه في األمور المتعلقة بشؤون البالد-
تصويت.
 -٣ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ت ـع ـي ـيــن ع ـبــدالـل ـط ـيــف
ً
ً
اإلبراهيم النصف بصفته كاتبا خاصا للمنافع

بــالــريــال الـنـمـســاوي ،والــريــال الــواحــد
يعادل روبيتين ونصف من الفضة.
( )21استكمال قرارات الجلسة السابقة.
( )22الحواالت المالية.
( )23يصادف تاريخ  ١٤أغسطس ١٩٣٨م.
( )24شركة عالمية بريطانية للبواخر
أحد فروعها في الكويت.
( )25يـ ـص ــادف ت ــاري ــخ  ١٥أغـسـطــس
١٩٣٨م.

الخاصة بصاحب السمو الشيخ أحمد الجابر
براتب ماية وعشرين (مئة وعشرين) روبية.
 -٤بـنـ ً
ـاء على بـقــاء أمــانــة صـنــدوق البلدية
َّ
شــا غــرة تعين أن يشغلها محمد عبدالعزيز
العدواني براتب ثمانين روبـيــة ،ويكتب إلى
ً
مدير البلدية كتابا بذلك – إجماع.
 -٥يحرر كتاب إلى البنك العثماني يتضمن
ً
اإلف ـ ـ ــادة بـ ــوصـ ــول ك ـت ــاب ــه م ـت ـض ـم ـن ــا دف ــات ــر
الجيطات ( ،)28ويحمل اإلمضاء المعتمد عليه

( )26شركة كهرباء الكويت المحدودة
ت ــأس ـس ــت عـ ــام ١٩٣٤م ،وهـ ــي شــركــة
مساهمة كويتية.
( )27يصادف تاريخ  ١٧أغسطس ١٩٣٨م.
( )28دفاتر الشيكات.
( )29يصادف تاريخ  ١٩أغسطس ١٩٣٨م.
( )30عبارة عن حجرة ،ســواء كانت من
حديد الشينكو أو الخشب.
( )31عالم وفقيه ورجل دين معروف.

في التحاويل (التحويالت) من قبل الرئيس.
حضر الجلسة من األعضاء:
الشيخ يوسف بن عيسى ،محمد الشاهين،
مشاري الحسن ،السيد علي السيد سليمان،
سـلـيـمــان الـعــدســانــي ،عـبــدالـلــه الـصـقــر ،حمد
الـ ـم ــرزوق ،يــوســف الـحـمـيـضــي ،عبداللطيف
الثنيان ،خالد العبداللطيف ،سلطان الكليب،
صالح العثمان ،مشعان الخضير.
نائب الرئيس يوسف بن عيسى

( )32والد المحسن الكريم عبدالله العلي
العبدالوهاب المطوع.
( )33أصبح فيما بعد عند تأسيس دائرة
األوقاف مديرا لها.
( )34تاجر كويتي معروف.
( )35خليفة بن شاهين الغانم ،نوخدة
وطـ ـ ـ ـ ــواش وع ـ ـضـ ــو ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
مجالس اإلدارات.
( )36يصادف تاريخ  ٢٠أغسطس ١٩٣٨م.

( )37غانم بن صقر الغانم.
( )38لـغــرض ع ــدم مـضــايـقــة الـحــركــة في
الميناء.
( )39ألول مرة في تاريخ الكويت تجرى
انتخابات الختيار مدير لبلدية الكويت.
( )40ص ـ ــرف رواتـ ـ ـ ــب ل ـب ـع ــض أع ـض ــاء
المجلس ،كونهم ليس لديهم وظائف
أخرى أو أعمال تجارية.
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زوايا ورؤى

إدارة األزمات باالرتجالية
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
تعثر واضح وقعت فيه وزارة الصحة في بداية تعاملها
مع أزمة انتشار فيروس كورونا ،ارتباك في القرار ورؤية
غ ـيــر م ـح ــددة وفـ ـق ــدان ال ـق ـي ــادة ،وك ــان ــت ال ـط ــام ــة عـنــدمــا
تدخل النواب في القرار الفني البحت ،ثم تصريحاتهم
الفوضوية عن هذا الموضوع مما أثار حفيظة المجتمع،
ً
وتصاعدت ردة الفعل ضد وزير الصحة شخصيا حتى
أعلن أكثر من نائب عزمه توجيه االستجواب للوزير إثر
تلك المواقف.
ً
االرتـجــالـيــة والتعثر كــانــت واضـحــة أيـضــا فــي جهات
أخــرى ،فالموانئ والمنافذ الحدودية والطيران المدني
وال ـخ ـطــوط الـكــويـتـيــة كـلـهــا ت ـبــاطــأت فــي ات ـخــاذ قــرارهــا
ً
ب ـش ــأن ال ـت ـعــامــل م ــع ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس ،خ ـص ــوص ــا في
إي ــران وال ـع ــراق ،الـتـعــامــل مــع آالف الـعــائــديــن مــن السفر
وال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي الـ ـخ ــارج ،مـتــابـعــة ال ـم ـخــزون ال ـغــذائــي
ً
وم ــواد الـصـحــة الـعــامــة داخـلـيــا ،والــرقــابــة عـلــى األسـعــار
بدأت بعدما اشتكى الناس من تالعب بعض الصيدليات
والموردين بالمستلزمات الطبية كالكمامات والقفازات،
ً
ً
تلفزيون الكويت كان غائبا عن الحدث تماما ،وأما القطاع
الـخــاص فـحـ ّـدث وال ح ــرج ،فـقــد كشفت األزم ــة عــن غياب
فاضح للمشاركة االجتماعية لهذا القطاع ،وبالتحديد
المستشفيات الخاصة وا لـعـيــادات والصيدليات ،حيث
لم نر أو نسمع منهم أي مشاركة ذات قيمة سواء من دعم
جهود وزارة الصحة أو المشاركة بتوفير مواد أو معدات
أو مساندة فنية واستشارية أو حتى في أعمال توعوية
للناس ،وقس على هذا باقي القطاعات التجارية كشركات
ً
االتصاالت والنقل واألغذية إال قليل جدا مما ال يرقى إلى
حجم العمل الوطني البارز ما عدا اجتهادات الجمعيات
ً
التعاونية المقدرة فعال.
ً
الح ـق ــا اسـتــوعـبــت وزارة الـصـحــة ال ـصــدمــة ،ولملمت
صفوفها وتصدر األطباء والمختصون المشهد ،والتزمت
ً
ا ل ــوزارة بمؤتمر صحافي يوميا بكل شفافية ،وظهرت
جهود العاملين في المستشفيات ومواقع الحجر والمطار
وال ـج ـمــارك والـجـهــات األخ ــرى كمفتشي وزارة الـتـجــارة
وأفراد وزارة الداخلية والبعثات الدبلوماسية والخطوط
الكويتية ،ثم بدأت باقي الجهات الحكومية في المبادرة
ً
للمشاركة في مواجهة األز مــة الطارئة ،وإن كانت أيضا
ً
ج ـهــودا مـشـكــورة لكنها مفككة وم ـت ــرددة ،وتـكـشــف عن
انقطاع اال تـصــال بينها كما حصل فــي مــو ضــوع إ جــازة
ً
الـتــربـيــة م ـثــا ،وتـجـمـيــد بـصـمــة ال ـ ــدوام وان ـف ــراد مجمع
ال ـ ـ ــوزارات ف ــي فـحــص الـمــراجـعـيــن م ــن ب ـيــن ك ــل الـجـهــات
الحكومية الكبرى كالتأمينات والبطاقة المدنية وبرج
التحرير.
الـخــاصــة ،أن أزم ــة كــورونــا كشفت غـيــاب االسـتـعــدادات
الحكومية للطوارئ العامة ،فال توجد خطة جاهزة ومعدة
ً
سلفا للتعامل مع هــذه األح ــداث ،وال توجد قيادة مركزية
لـلـطــوارئ تجمع كــل الـجـهــات المعنية وتـعـمــل وف ــق نظام
معروف ومحدد الخطوات ،وال توجد رؤية إعالمية قيادية
قادرة على إدارة المشهد وتوجيه المجتمع ونقل المعلومة
ً
الصحيحة للعامة ،لم نر تنسيقا مع دول مجلس التعاون
لتنفيذ سياسة موحدة لألزمة ،ال توجد نظرة لما هو مطلوب
من القطاع الخاص توفيره للدولة وقت األزمات ،وبالرغم من
تحسن األمور فما زلنا في منتصف هذه األزمة الغامضة،
وما زالت هناك مالحظات جديرة باالهتمام وال بد للجهات
المختصة أن تستعد لما هو قادم من تطورات األمور.
القضية اآلن ليست فيروس كورونا ،فهذا سيزول بحول
الله تعالى ،السؤال :ماذا تعلمت الحكومة الموقرة من هذا
ا لـ ــدرس ا لـعـنـيــف للمستقبل؟ أ تـ ــرك لمخيلتكم النصيحة
والجواب.
والله الموفق.

ةديرجلا
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روس كالرك*

كورونا ليست للبيع

الهستيريا أخطر جوانب فيروس كورونا!
َ
وطلبت
إذا ألـغـيـ َـت رحلتك إلــى البندقية
ً
ً
قناعا جراحيا للوجه مقابل سعر باهظ ،فإليك
ّ
توقعا مرعبا آخر :بحلول شهر أبريل سيواجه
ً
آالف ال ـنــاس خليطا مــن األمـ ــراض المعدية
وسوء األحوال الجوية ،لكن ال داعي للهلع! هذا
الحدث سبق أن وقع منذ سنتين في بريطانيا،
بـيــن الـعــامـيــن  2017و ،2018سـ ّـجــل مكتب
ً
اإلحصاءات الوطنية البريطانية فائضا في
حاالت الوفاة المرتبطة بفصل الشتاء ،بمعدل
 50ألف و 100شخص ،كان السبب يتعلق على
األرجــح بساللة اإلنفلونزا الطاغية ومفعول
لقاحات اإلنفلونزا وحــرارة الطقس الشتوية
التي كانت أقل من المعدل الطبيعي.
ال ش ــك أن ك ــورون ــا ( )Covid-19فـيــروس
ً
خ ـب ـيــث ج ـ ـ ــدا ،ل ـكــن ل ـيــس ب ـق ــدر م ــا نـتـخـيــل!
ُ
صب جهازنا التنفسي بقدر
ويبدو أنــه لم ي ِ
ما أصــاب مشاعر القلق الدفينة في داخلنا،
حتى يــوم االثنين الـمــاضــي ،تــأكــدت 79331
ً
حالة عالميا ،جميعها في الصين باستثناء
ُ ،2069
وس ّجلت  2595حالة وفاة في الصين
و 23في أماكن أخرى من العالم ،لكن ماذا عن
اإلنفلونزا الموسمية؟ وفق تقديرات "المراكز
األميركية للسيطرة على األمــراض والوقاية
منها" ،تتراوح حاالت الوفاة الناجمة عن هذه
اإلنفلونزا الشائعة بين  291ألف و 646ألف
حالة وفاة سنوية على مستوى العالم .بعبارة
أخرى ،حتى لو زادت حاالت الوفاة المرتبطة
بفيروس كورونا بمئة مرة خالل األسابيع أو
األشهر المقبلة ،فلن يصل ّ
معدلها إلى الحد
األدن ــى من الوفيات التي تسببها السالالت
المعروفة من اإلنفلونزا.
ً
كم شخصا منا يضع قناع الوجه بسبب
اإلنفلونزا الشتوية؟ وما عدد الرحالت التي
ُ
تلغى بالطائرات أو القطارات حــول العالم؟

ُ
عد ،فيجب
لكن إذا أردنا أن نقلق من أي مرض م ٍ
أن نقلق في المقام األول من السل ،فوفق تقارير
منظمة الصحة العالميةُ ،س ّجلت  10ماليين
ً
ً
حــالــة جــديــدة فــي ع ــام  2018عــالـمـيــا ،فضال
عن  1.45مليون حالة وفــاة ،و 4672حالة في
ُ
قدم أحد على شراء قناع
إنكلترا ،ومع ذلك ًلم ي ِ
ً
للوجه ،فكم واحــدا منا يعرف أصــا أن بؤرة
مرض السل تقع في الهند التي ُت ّ
سجل %27
ً
من الحاالت عالميا؟
على صعيد آخر ،يبرز سبب مختلف للهلع
ال ـم ـفــرط م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وه ــو يرتبط
بظاهرة حديثة تجعل الناس يترقبون أسوأ
األحداث ،فقد ّ
سبب كورونا هذا القلق ألنه ظهر
في الوقت المناسب ،وفي نهاية يناير الماضي،
انتهت خطة "بريكست" من دون تسجيل أي
حــادثــة سـلـبـيــة ،ول ــم تـتـفــاقــم الـمــواجـهــة بين
الواليات المتحدة وإيران ،ثم تالشت الحرائق
األسترالية بعدما ّ
أججت الحمالت التي تنذر
بأسوأ الكوارث المناخية (مع أن عدد حرائق
الغابات العالمية تراجع في آخر عقدين).
ً
ثم ظهرت أخيرا ساللة جديدة من المرض
وبـ ـ ــدأت ج ــول ــة أخ ـ ــرى م ــن ال ـه ـل ــع ،ل ـكــن تـبــرز
مــؤشــرات قــويــة على تـجــاوزنــا نــوبــات القلق
القصوى ،وخــال األيــام السبعة التي سبقت
تــاريــخ  24ف ـبــرايــر ،سـجـلــت منظمة الصحة
العالمية  6398حالة جديدة في الصين ،بعدما
بلغ هــذا العدد  13002في األسبوع السابق،
ثم اقتصر على  415حالة يوم اإلثنين ،ويبدو
ً
أنـنــا سنضطر قــريـبــا للقلق مــن ح ــدث آخــر،
نيزك يضرب األرض؟ أم حادثة غريبة أخرى
مرتبطة بالطقس بعد انتهاء العواصف؟ ال
أحد يعرف مصدر القلق المقبل ،لكننا سنجد
ً
ما يشغلنا حتما!
* «ذا سبيكتيتور»

faisal.alsharifi@hotmail.com

في الختام أي استجواب يوجه إلى وزير الصحة في هذا
التوقيت وقبل انكشاف الوباء عن أرض الكويت هو استجواب
انتخابي ،وإن كان هناك نية لتقديمه فالبد من تأجيله حتى
يعرف المواطن ماهية جوانب القصور دون إثارة لجوانب
طائفية ،ولكي تكون مادة االستجواب فنية ومبنية على سالمة
اإلجراءات التي اتبعتها الوزارة في إدارة األزمة.
بعد انتشار مرض كورونا  COVID-19وانضمام دولة الكويت
إلى قائمة الدول التي تم اكتشاف المرض فيها لمواطنين قادمين
من جمهورية إيران اإلسالمية ،وما صاحبه من هرج ومرج ،بدأ مع
اللحظات األولى التي قررت فيها الحكومة وقف رحالت الطيران
كإجراء احترازي للسيطرة على الوباء وقيامها بإجالء مواطنيها
على طائرات خاصة.
إجـ ــراء ات الـعــزل الـتــي اتخذتها الحكومة أمــر يـقــدره الجهاز
ال ـط ـبــي ،لـكــن م ــا شـهــدتــه ال ـســاحــة م ــن م ــزاي ــدات مـســت الــوحــدة
الوطنية كانت العنوان الرديف لمرض كورونا ،خلطت الحابل
وثان يطالبه باالستقالة،
بالنابل ،فواحد يهدد الوزير بالمنصة،
ٍ
وآخــر يطالب الحكومة بترك المواطنين في إيــران ،ورابــع يتهم
بالخيانة ،وخامس بالتقصير ،وسادس وسابع إلى آخر "لستة"
االتهامات المعلبة.
ً
الكل صــار في غمضة عين خبيرا بــاألمــراض السارية ،يفتي
ويقرر كيفما يشاء دون أن يضع أي اعتبار ألصحاب التخصص،
لكن قاتل الله الجهل بدأ بصاحبه فقتله ،فلو تركوا ما ال يعنيهم
لما كان هذا اللغط والتهويل والتخوين.
قائمة الدول التي سجل فيها المرض في تزايد ،وستزيد خالل
األيام القادمة ،والمحك هو كيفية إدارة األزمة بمهنية عالية وفق
توصيات منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الدول التي تفشى
فيها الـمــرض ،والمطلوب في هــذا الوقت التركيز على الجانب
التوعوي دون تهويل أو تهوين ،وحــث المواطنين والمقيمين
عـلــى الـتـعــاون بــاتـبــاع اإلرش ـ ــادات الـتــي تقدمها وزارة الصحة
وكوادرها الطبية الذين يعملون بمهنية وإخالص وال ينقصهم
سوى الدعم والدعاء لهم بالتوفيق ،فهم خط الدفاع األول وأكثر
األفراد عرضة للمرض.
حكومة الكويت قامت بواجبها تجاه مواطنيها العائدين من
إيــران ،وغيرها من الــدول التي أعلن فيها تفشي المرض ،وهذه
ليست الـمــرة األول ــى الـتــي تـقــوم الحكومة بمثل هــذا األم ــر عبر
إجالئهم من دول حدثت فيها كــوارث طبيعية أو حــروب أهلية،
لكن هــذه الـمــرة تعالت أص ــوات البعض ألن الـطــرف فيها إيــران
واالنتخابات على األبواب.
أقول لكل مواطن شريف بغض النظر عن انتمائه المذهبي بأال
ينجرف وراء أشخاص همهم التكسب االنتخابي والشهرة ،وعلينا
تسجيل مواقفهم ومحاسبتهم عليها التي كشفها مرض كورونا،
فلو كانوا حريصين على مصلحة الوطن والمواطنين أكثر من
وصولهم إلى الكرسي األخضر لرأينا أفعالهم في احترام القوانين
والتشريعات التي تبني الوطن وتصب في مصلحة المواطن.
فــي الـخـتــام أي اسـتـجــواب يــوجــه إل ــى وزي ــر الـصـحــة فــي هــذا
التوقيت وقبل انكشاف الوباء عن أرض الكويت هو استجواب
انتخابي ،وإن كان هناك نية لتقديمه فالبد من تأجيله حتى يعرف
المواطن ماهية جوانب القصور دون إثارة لجوانب طائفية ،ولكي
تكون مادة االستجواب فنية ومبنية على سالمة اإلجراءات التي
اتبعتها الوزارة في إدارة األزمة.
رسالة أخيرة:
شكر وامتنان لكل من عمل في الصف األول من القطاع الصحي
ووزارة الداخلية ومفتشي الجمارك والعاملين في الطيران المدني
والخطوط الجوية على تفانيهم وإخالصهم في أداء عملهم.
ودمتم سالمين.

هاورد ديفيز*

ً
هل باتت البنوك المركزية المستقلة شيئا من الماضي؟

َّ
غوغائي ْين
قصة

أمـيــركــا تحب الـهـنــد" ،هـكــذا أعـلــن الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب فــي زيــارتــه األخيرة
لوالية غــوغــارات الهندية ،التي تشكل قاعدة
ق ــوة لرئيس ال ـ ــوزراء نــاري ـنــدرا م ــودي ،وأم ــام
حشد يتألف من أكثر من  100ألف شخص في
أكبر مدرج للعبة الكريكيت في العالم ،احتفل
الزعيمان في أجواء تسودها نشوة االنتصار
بالصداقة المتزايدة التعمق بين بلديهما ،أو
بعبارة أكثر دقة بين نمطيهما من الشعبوية
الكاريزمية ،ولم يكن حتى تكرار نطق ترامب
لألسماء الهندية بطريقة مشوهة خالل كلمته
كافيا لتثبيط حماس مودي.
لـكــن زيـ ــارة تــرامــب للهند لــم تـكــن اللحظة
التاريخية الكبرى التي تفاخر بها هو ومودي،
فرغم أن مودي َو َصـف العالقات بين الواليات
المتحدة والهند بأنها "الشراكة األكثر أهمية
في القرن الحادي والعشرين" ،فإنها ال تضاهي
على اإلطــاق العالقات المتعمقة بين الصين
وروسيا ،ذلك أن الحكام المستبدين التقليديين
يـجــدون سهولة أكبر كثيرا مقارنة بالحكام
الشعبويين في االتـحــاد خلف رؤيــة مشتركة
عامل الصين
لمصالحهم العالمية ،وال شك أن ِ
يشكل أهمية كبرى لكل من الواليات المتحدة
والهند ،لكنه ال يكفي لحملهما على تجاوز
خالفاتهما الثقافية ومصالحهما االقتصادية
ال ـم ـت ـبــاي ـنــة ب ـش ــدة (وبـ ـخ ــاص ــة ف ـي ـمــا يتصل
بالتجارة).
ولكن على َ الرغم من ذلك ،كان نوع آخر من
التاريخ ُيـصنـع أثناء زيــارة ترامب ،لكنه كان
مختلفا تمام االختالف عن النوع الذي تصوره
هو ومودي.
عندما أحــاول وصف االجتماعات األخيرة
بين الزعيمين في الهند ،يتبادر إلى الذهن رغما
عني تعبير "موقد األبــاطـيــل" ،ففي أجــواء من
التملق البائس وقدر ال يضاهى من الغطرسة
َ
والـغــرور ،ت َـع َّـرف ترامب ومــودي على صفات

أ .د .فيصل الشريفي

وهل تنهار البورصة لهذا السبب؟ ثمة مبرر
ّ
لتوسع القلق مــن فـيــروس كــورونــا أكثر من
اإلنفلونزا العادية ،فال يزال الفيروس الجديد
ً
مجهوال وما من لقاح فاعل ضده حتى اآلن،
لكن ت ــزداد معلوماتنا عنه مــع مــرور األيــام،
وفي الوقت الراهن يقتصر خطر الوفاة بسببه
ً
على  %1أو أقــل ،وغالبا ما يقتل المصابين
ً
أصــا بمشاكل صحية سابقة ،وأي شخص
آخر يموت بسببه سيكون سيئ الطالع بكل
بساطة!
تـنـتـشــر ه ــذه الـهـسـتـيــريــا ب ـشــأن فـيــروس
كــورونــا ألننا نخلط بين التدابير الوقائية
وال ـم ـخ ــاط ــر ،فـنـحــن ن ـشــاهــد إجـ ـ ـ ــراءات عــزل
ال ـمــدن الصينية ووض ــع ال ـنــاس فــي الحجر
الصحي وإغــاق المصانع وإخــاء الشوارع
(باستثناء عدد صغير من األشخاص الذين
يضعون األقنعة على وجوههم) ،ونعتبر هذه
ً
التطورات مؤشرا على خطر حاد ووشيك ،ولو
لم تتخذ الصين هذه التدابير الجذرية لكبح
ال ـمــرض ،لما كنا قلقنا بــالـقــدر نفسه.يبدو
بنوع من "رهــاب الصين" في
أننا مصابون
ٍ
ُ
عدي ،ومن
طريقة تعاملنا مع هذا المرض الم ِ
المالحظ أن أي مرض جديد مصدره الصين
ً
ً
يكسب صفة "الوباء" فورا ،مع أن أمراضا مثل
"س ــارس" وإنـفـلــونــزا الطيور بالكاد تنطبق
عليها صفة "الوباء" ،ويبدو أن فيروس كورونا
يتماشى عـلــى أكـمــل وج ــه مــع مـخــاوفـنــا من
تجسس "هواوي" على هواتفنا وإقدام شركات
التصنيع الصينية على سرقة وظائفنا ،وال
تجعلنا األمــراض الـصــادرة من بلدان أخرى
نطلق ا لـعـنــان لمخيلتنا بالطريقة نفسها،
حيث سادت موجة قلق وجيزة في عام ،2014
حين ظهر فيروس اإليبوال في غرب إفريقيا
ً
(قتل منذ ذلك الحين  11310أشخاص عالميا)،

دومينيك مويزي*

رغم أن مودي َو َصـف العالقات بين
الواليات المتحدة والهند بأنها
"الشراكة األكثر أهمية في القرن
الحادي والعشرين" ،فإنها ال
تضاهي على اإلطالق العالقات
المتعمقة بين الصين وروسيا ،ذلك
أن الحكام المستبدين التقليديين
يجدون سهولة أكبر كثيرا مقارنة
بالحكام الشعبويين في االتحاد خلف
رؤية مشتركة لمصالحهم العالمية.

opinion@aljarida●com

مشتركة بينهما ،عندما كنت أشاهدهما في بث
مباشر على شاشات التلفزيون ،لم يكن بوسعي
إال أن أسترجع المشاهد المحفورة في الذاكرة
من تحفة شارلي شابلن السينمائية "الدكتاتور
العظيم" ،ويبدو أن ملهاة شابلن تكرر ذاتها اآلن،
ولكن في هيئة مأساة هذه المرة.
من منظور ترامب ،الــذي يعد العدة لحملة
إعـ ــادة انـتـخــابــه ،تشكل الـهـنــد مـكــانــا مثاليا
الختبار رسالته إلــى الناخبين األميركيين،
وخ ــاص ــة إل ـ ــى ال ـج ــال ـي ــة ال ـه ـن ــدي ــة الـمـغـتــربــة
الناجحة في أميركا التي يبلغ قوامها أربعة
ماليين ،والتي تميل إلى التصويت لمصلحة
الديمقراطيين .كانت رســالــة تــرامــب بسيطة:
إذا كانت الهند ،وهي الديمقراطية األكبر في
العالم ،تستقبله استقبال األبـطــال والنجوم،
ً
فـكـيــف إذا يــرفـضــه بـعــض األمـيــركـيـيــن (غير
الوطنيين بوضوح) كما لو كان يشكل تهديدا
للديمقراطية؟ الواقع أن ترامب بدا وكأنه يطالب
بحماية كل من مودي والمهاتما غاندي.
كما جلبت زيــارة الرئيس األميركي فوائد
مماثلة لمودي ،يمقت العديد من الهنود نزعة
مــودي القومية الدينية ،وتشهد دلهي حاليا
أســوأ موجة من أعمال العنف بين الهندوس
والمسلمين منذ عقود من الزمن .لكن مودي
يستطيع اآلن أن يـقــول لمعارضيه إن زعيم
أقوى ديمقراطية في العالم ال يمانع في الكيفية
التي تعامل بها الهند األقلية المسلمة أو كيف
تتصرف في كشمير.
بعد أن عزز كل منهما شرعية اآلخر بالثناء
والحل من الذنوب ،بات بوسع ترامب ومودي
ِ
أن ينتقال من مواكب العظمة واألبهة الفارغة إلى
األمــور األكثر جدية وإثــارة للخالف والشقاق،
مثل الصين وال ـت ـجــارة .أع ــاد ه ــذا إل ــى ذهني
ال ـم ـحــادثــات ال ـتــي أجــريـتـهــا فــي أوائـ ــل العقد
األول مــن الـقــرن الحالي مــع روب ــرت بالكويل،
الدبلوماسي المخضرم الذي كان يشغل منصب
سفير الــواليــات المتحدة إلــى الهند فــي ذلك
الــوقــت ،كــان هــدف بالكويل الرئيس يتلخص
في حمل أميركا على إدراك (أو اكتشاف) أهمية
الـهـنــد الـبــالـغــة بالنسبة ل ـلــواليــات المتحدة
بوصفها أكبر ديمقراطية في العالم ،وفي نظره
لم تكن الديمقراطية كلمة غامضة فارغة ،بل
كانت عنصرا أساسيا في بناء عالقة متميزة
مع الهند ،ولكن في ذلك الوقت ،بطبيعة الحال،
لم يكن الشعبويون المتعصبون استولوا على
السياسة في أي من البلدين بعد.
من المؤكد أن العالقات األميركية الهندية
كانت معقدة دائما ،ففي خمسينيات وستينيات
القرن العشرين كان كل من البلدين يعتبر الصين
تهديدا ،وبعد أن خسرت الهند حربا مع الصين
في عام  ،1962وقعت على اتفاقية الدفاع الجوي
وتبادلت االستخبارات مع الواليات المتحدة،

فــي حين قــدمــت لها أميركا أيـضــا مساعدات
اقتصادية وعسكرية.
ولكن سرعان ما دب الخالف بين البلدين
في ما يتصل بمدى إلحاح التهديد الصيني،
فقد شعر ق ــادة الهند بالخيانة عندما بــدأت
الواليات المتحدة ،في عهد الرئيس ريتشارد
نيكسون ،عملية التقارب مع الصين ،ونتيجة
لهذا ،تزايد التقارب بين روسيا والهند ،مما دفع
أميركا بدورها إلى تحويل انتباهها اإلقليمي
إلى باكستان.
ثم جاء القرار الذي اتخذته الهند بالتحول
إل ــى ق ــوة ن ــووي ــة ،وف ــي مـسـتـهــل األم ـ ــر كــانــت
الواليات المتحدة غاضبة إزاء العناد الهندي
بشأن هذه القضية ،لكنها استسلمت في وقت
الحــق لــواقــع ال يمكنها منعه .ورغ ــم أن قــادة
الواليات المتحدة رأوا أن الهند النووية ربما
تكون ض ــارة بالعالم ،فــإن الترسانة الهندية
كانت على األقل رادعا مفيدا في مواجهة الصين.
وف ــي حين أن ان ـعــدام الثقة المشتركة في
الـصـيــن ربـمــا يـكــون شــرطــا مسبقا ضــروريــا
لعالقة ناجحة بين الواليات المتحدة والهند،
فإنه ال يشكل األســاس الكافي لتحالف وثيق
ودائم بين عمالقين معقدين ،وفي الواقع ،إذا لم
يعد االلتزام العميق المخلص بالديمقراطية
هو ما يجمع بين الــواليــات المتحدة والهند،
فقد تقرر الهند ذات يوم أن مصالحها تكمن في
السعي إلى التقارب مع الصين ،القوة العالمية
التي يمكن التنبؤ بتصرفاتها بسهولة أكبر.
أخيرا ،سوف تستمر االحتكاكات التجارية
بين الواليات المتحدة والهند ،على الرغم من
العالقات الدافئة بين ترامب وم ــودي ،وربما
نستشف الكثير من حقيقة مفادها أن الحدث
الذي استضافه مدرج الكريكيت في غوغارات
انتهى بأغنية لفريق رولينغ ستونز بعنوان "ال
يمكنك أن تحصل دوما على ما تريد".
اليوم ،تصعد القومية االقتصادية ،ويأفل
نجم الديمقراطية ،وفي ضوء هذه االتجاهات
َ
المزعجة ،ربما ُيـنـظـر إلــى ما حــدث في والية
غوغارات بين ترامب ومودي على أنه الصورة
المثالية للمدينة الفاسدة القادمة.
* مستشار خاص لدى معهد مونتين في
باريس.
«بروجيكت سنديكيت»2020 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

لقد انتقلنا إلى عصر قل فيه االحترام للبنوك المركزية،
وهو أمر ليس بمستغرب لو أخذنا في االعتبار األخطاء التي
ارتكبتها هذه البنوك في الفترة التي سبقت أزمة ،2008
وبدال من النوح والعويل على تزايد كم التعليقات والتحديات،
يجدر بالبنوك المركزية االرتقاء بأدائها ،وتعزيز شفافيتها،
وتحسين أسلوب بيانها وتبريرها ألفعالها وقراراتها.
تسبب قــرار الرئيس األميركي دونــالــد تــرامــب ترشيح االقتصادية
جودي شيلتون ألحد المناصب الشاغرة بمجلس إدارة بنك االحتياطي
الفدرالي في إعادة قضية مستقبل استقالل البنوك المركزية إلى أجندة
المناقشات ،فقد شككت شيلتون العام الماضي في أفضلية استقاللية
االحتياطي الفدرالي وفي األساس القانوني لذلك بقولها "ال أرى مرجعا
أو سندا لالستقاللية في القانون الذي حدد دور االحتياطي الفدرالي"،
بل إنها ساقت حججا لضرورة "وجــود عالقة أكثر تنسيقا مع كل من
الكونغرس والرئيس" ،وكلنا يعرف من سيتخذ القرارات في حال وجود
"تنسيق" كهذا مع ترامب.
ال شك أن محافظا واحدا باالحتياطي الفدرالي لن يستطيع بمفرده
قلب عقود من الممارسات الراسخة ،لكن هناك من يلمح إلى أن شيلتون،
في حال تعيينها ،قد تحل محل رئيس االحتياطي الفدارلي جيروم باول
عندما يحين موعد تجديد واليته في  ،2022وساعتها سيكون األمر أشبه
باستئمان ثعلب على حظيرة الدجاج.
ال يقتصر تهديد استقاللية البنك المركزي على الواليات المتحدة
فحسب؛ ففي تركيا أقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على إقالة محافظ
البنك المركزي هناك ،قائال "أبلغناه مرات ومرات بضرورة خفض أسعار
الفائدة" ،لكنه لم ينصع ،وفي الهند طلبت الحكومة من بنك االحتياطي
تسليم جزء من رصيد االحتياطي لديه ،فاستقال محافظ البنك أورجيت
باتل وأرج ــع ذلــك "ألسـبــاب شخصية" ،وقبل ذلــك ببضعة أشهر ،وجه
نائبه األول ،انتقادا الذعا إلدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائال" :إن
الحكومات التي ال تحترم استقاللية بنوكها المركزية ستجلب ألنفسها
غضب أسواق المال إن آجال أو عاجال".
تسبب تلك اإلشــارات قلقا في أوســاط البنوك المركزية حول العالم،
وقد كتب أوتمار إيسنغ ،كبير االقتصاديين في البنك المركزي األوروبي،
مقاال عن "المستقبل الغامض الستقاللية البنوك المركزية" ،مما حمل
رئيس البنك المركزي األوروبــي وقتها ماريو دراجي على إصدار دفاع
قوي وصارم عن المفهوم قبل أن يغادر منصبه ،كما أشار بنك التسويات
الدولية إلى "العبء الهائل المطروح على كاهل البنوك المركزية منذ األزمة
المالية العالمية عام  ،"2008وحذر من عدم قدرة البنوك المركزية على
الوفاء بتوقعات الشعوب ،حتى أن يواكيم فيلز المستشار االقتصادي
العالمي لشركة بيمكو إلدارة االستثمارات انتهى إلى أن "العصر الذهبي
ّ
الستقاللية البنوك المركزية قد ولى اآلن".
ُُ
فهل نذر الشؤم هؤالء على حق؟ وهل سنرى في القريب العاجل عودة
التحكم في أسعار الفائدة إلى أيدي وزارات المالية االنتهازية النفعية؟
وهل كانت استقاللية البنوك المركزية مجرد مرحلة سخيفة كنا نمر
بها حسبما يتردد؟
ال أعتقد ذلك ،حيث يبين أحدث استقصاء عالمي أجراه االقتصاديان
نرجس دنشاش وباري آيكنجرين ،رغم أنه يعود إلى عام  ،2014أنه ال يزال
هناك "تحرك ثابت باتجاه تحقيق قدر أكبر من الشفافية واالستقالل مع
الوقت ،مع محدودية الدالئل التي تشير إلى إعادة نظر في تلك التوجهات"،

ربما كانت لدى المرء بعض األسباب للتشكك في مقاييس االستقاللية
التي يستخدمانها ،فوفقا لنموذجهما مثال ،تتمتع قيرغستان بأكثر
البنوك المركزية استقاللية في العالم ،لكنهما ال يجدان حاالت شهدت
تنفيذا فعليا لتغييرات في القوانين كان الهدف منها إعادة البنوك المركزية
تحت السيطرة السياسية.
ولــو نظرنا إلــى الغرب ،لوجدنا أن ترامب ،رغــم ما أظهره من ضيق
وتبرم ،قد عين في النهاية جيروم باول محافظا لالحتياطي الفدرالي،
وهو رجل محافظ على التقاليد بالفطرة ويتمتع بشخصية صلبة .كذلك
تمكن رئيس ال ــوزراء البريطاني بوريس جونسون من مقاومة إغــراء
تعيين مؤيد للخروج البريطاني كمحافظ لبنك إنكلترا المركزي واختار
أحد المحنكين المطلعين على بواطن األمور في البنك ،وهو أندرو بيلي،
المتشبع باالستقاللية حتى النخاع ،وفي منطقة اليورو برز خيار على
القدر نفسه من الحيادية كخليفة لدراجي ،كما أن أي تغيير في وضع
البنك المركزي األوروبــي سيتطلب معاهدة جديدة لالتحاد األوروبــي،
وهو أمر مستبعد وفرص حدوثه ضئيلة للغاية .فلم ُيبد قادة أوروبا أي
إشارة إلمكانية المجازفة بفتح الباب أمام إضافة بنود جديدة لالستفتاء
في الدستور ،حسبما يتطلب األمر في بعض الدول ،فضال عن ذلك فقد
تالشت بعض الضغوط السياسية التي كانت تمارس لإلجبار على اتخاذ
إجراءات معينة ،ورغم تردي الثقة في البنك المركزي األوروبي بعد أزمة
منطقة اليورو قبل عقد من الزمن تقريبا ،نجح البنك في استيعادها في
معظم الدول في العامين األخيرين ،حتى في اليونان حيث أضحت الثقة
بالبنك المركزي األوروبي أكبر مقارنة بالحكومة الوطنية.
كما الحظنا تغييرا حقيقيا في الخطاب السياسي ،فبعد زمن طويل
امتنعت فيه الحكومات تماما من التعليق على القرارات الخاصة بأسعار
الفائدة ،صــار لبعضها اآلن صــوت مسموع في هــذا الـشــأن ،وقــد رأينا
جيكوب ريس-موج ،زعيم المحافظين في مجلس العموم البريطاني ،وهو
يصف مارك كارني ،محافظ بنك إنكلترا المنتهية واليته ،بأنه "سياسي
كندي من الدرجة الثانية" ،فشل في الحصول على وظيفة في بلده ،وذلك
بعد ما اختلف كارني مع ريس-موج بشأن تقدير األخير لتكاليف الخروج
البريطاني من االتحاد األوروبي اقتصاديا ،كذلك دأب ترامب على التعبير
عن رأيه بشـأن تحركات مجلس االحتياطي الفدرالي وانتقاده على تويتر.
ً
هل ينبغي للبنوك المركزية إذا اعتبار تلك الحالة من اإلثارة المتجددة
للجدال أمــرا سيئا وخطيرا؟ لهم ذلــك إن أرادوا ،لكني أظــن أنهم بهذا
يصعبون األمــور على أنفسهم ،فقد انتقلنا إلى عصر قل فيه االحترام
لهذه المؤسسات ،وهو أمر ليس بمستغرب خاصة لو أخذنا في االعتبار
األخطاء التي ارتكبتها البنوك المركزية (ومؤسسات أخرى) في الفترة
التي سبقت أزمة  ،2008وبدال من النوح والعويل على تزايد كم التعليقات
والتحديات ،يجدر بالبنوك المركزية االرتقاء بأدائها ،وتعزيز شفافيتها،
وتحسين أسلوب بيانها وتبريرها ألفعالها وقراراتها.
لقد أوضح أندي هالدين ،كبير االقتصاديين في بنك إنكلترا ،أن معظم
ما يقوله مسؤولو البنوك المركزية ال تستوعبه إال فئة قليلة من الشعب،
إذ ال تتجاوز نسبة من يستطيعون بالفعل فهم سجل وقائع اجتماعات
اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة ،وهي المنوطة بتحديد أسعار الفائدة،
سوى  %2من سكان الواليات المتحدة ،في حين يستطيع  %70منهم فهم
أي خطاب ضمن حمالت ترامب ،لذا ينبغي سد تلك الفجوة ،وأن تسعى
البنوك المركزية لجعل عملها أقــرب وأوضــح للعامة ،وقد تكون هناك
ترتيبات لرحلة جماعية إلى قيرغستان للتعرف عن قرب على أفضل
الممارسات المطبقة.
* رئيس مجلس إدارة رويال بنك أوف سكوتالند.
«بروجيكت سنديكيت»2020 ،
باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.370

5.784

4.624

2.554 2.932 3.262

ارتداد قوي لمؤشرات البورصة والسيولة  87مليون دينار
مكاسب كبيرة ألسهم السوق األول ومحدودة للرئيسي
علي العنزي

ارت ـ ـ ـ ــدت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـكــويــت خ ــال ت ـعــامــات ثاني
جلسات هذا األسبوع أو الشهر،
أم ـ ــس ،ب ـعــد خ ـســائــر تــاريـخـيــة
تكبدتها أمس األول ،واستطاع
مــؤشــر ال ـس ــوق األول أن يــربــح
نـسـبــة  4.86ف ــي ال ـم ـئــة ت ـعــادل
 268.3نقطة ،في أكبر مكاسب
للسوق ليبلغ مستوى 5784.16
نقطة.
وارتـ ـفـ ـع ــت ال ـس ـي ــول ــة بـشـكــل
ً
ك ـب ـيــر جـ ـ ــدا ه ــي األعـ ـل ــى خ ــال

ً
سـتــة أشـهــر تـقــريـبــا ،إذ قــاربــت
 87مليون دينار تداولت 322.7
مليون سهم عن طريق 16766
ً
صفقة ،وتــم ت ــداول  126سهما
ً
ربـ ــح م ـن ـهــا  88س ـه ـمــا وخـســر
ً
 33سهما وثبتت  5أسهم دون
ت ـغ ـي ــر ،وك ـ ـ ــان الـ ــدعـ ــم ك ـم ــا هــو
حال الخسارة من السوق األول
وم ـكــونــاتــه الــرئ ـي ـس ـيــة إذ ربــح
أمس  6.34في المئة أي 379.67
ن ـق ـط ــة ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
 6370.69نـقـطــة بـقـيـمــة كبيرة

البورصة طبقت فواصل مؤشرات
التداول بمهنية عالية

سيولة أمس سببها محافظ وصناديق و«أجانب»
●

محمد االتربي

ألول مرة في تاريخ بورصة الكويت يتم تطبيق
آلـيــة "فــاصــل ال ـت ــداول" وفــق الـنـمــوذج والمعايير
ّ
المطبقة في العديد من
العالمية المهنية العالية
األس ــواق المالية ،وكــان لها دور كبير في حماية
السوق من االندفاع والهلع غير المدروسين.
م ـصــادر اسـتـثـمــاريــة أك ــدت أن تطبيق فاصل
ً
التداول أوقف مزيدا من الخسارة ،وأعطى فرصة
للمستثمرين للتفكير وإع ــادة التقييم ،وهــو ما
حدث حتى بعد إغالق السوق ،أمس األول ،عندما
أب ــدت العديد مــن المحافظ المالية والصناديق
ً
وكبريات الشركات رغبتها في الشراء وفقا لألسعار
المنخفضة لمختلف األسهم الممتازة.

السوق السعودي يرتفع  4نقاط

ّ
قــلــص مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي م ــع نـهــايــة
جلسة أمــس االثنين مكاسبه التي وصلت إلى
ً
أكثر مــن  200نقطة ،مغلقا على ارتـفــاع طفيف
بنحو  4نقاط عند  7349نقطة ،وسط تــداوالت
بلغت قيمتها اإلجمالية نحو  5.1مليارات ريال.

وأكدت المصادر على التطبيق العملي لمعظم
قرارات البورصة والمعايير الموضوعة والتي تظهر
فاعليتها في األزمات وعندما يتم وضعها موضع
التنفيذ وتمثل حماية للسوق والمستثمرين.
فــي الـسـيــاق ،أك ــدت مـصــادر معنية أن أغلبية
مطلقة مــن السيولة الـتــي شهدها ال ـســوق أمس
وال ـب ــال ـغ ــة  86.9م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ت ـع ــود لـمـحــافــظ
اس ـت ـث ـمــاريــة مـحـلـيــة وص ـن ــادي ــق ومـ ّسـتـثـمــريــن
أجانب ،وليس كما يشاع من أنها تدخل مباشر
من المحفظة الوطنية ،مؤكدة أن تلك األمــوال من
المصادر المختلفة والمتعددة عشية توزيعات
األربــاح النقدية والقناعة بأن األزمــة ال عالقة لها
بأساسات مالية تمثل ثقة على المديين المتوسط
والبعيد.

بلغت  80مليون دينار تداولت
 150.5مليون سهم عــن طريق
 12529صفقة تم خاللها تداول
ً
 18سهما هي مكونات السوق
ً
األول ارتـ ـف ــع م ـن ـهــا  14سـهـمــا
وخ ـس ــرت  3أس ـهــم بـيـنـمــا بقي
سهم دون تغير ،وربــح بنسبة
أقل مؤشر "رئيسي  "50وبنسبة
 1.4فــي الـمـئــة أي  66.28نقطة
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4726.55
نـقـطــة وكــانــت ت ــداوالت ــه بقيمة
مـنـخـفـضــة نـسـبـيــا ل ــم تـتـجــاوز
 5.5ماليين دينار تداولت 125.6
مـلـيــون سـهــم ن ـفــذت عــن طريق
 3111ص ـف ـقــة وت ـ ــم ت ـ ـ ــداول 47
ً
سهما في السوق ربح منها 38
ً
سهما وخسرت أسهم  7شركات
وثبت سهمان دون تغير.

ارتداد النفط وأسواق عالمية
كانت الخسائر الكبيرة بفعل
ت ــراج ـع ــات األس ـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة
وأس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ل ــذل ــك ت ـسـ ّـمــر
المتداولون في بورصة الكويت
حول مؤشرات األسواق العالمية
وأس ـ ـع ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـتـ ــي ب ـ ــدأت
عملها األسبوعي منتصف يوم
األحــد  -االثنين بــدايــة ضعيفة
م ــا ل ـب ـثــت أن غ ـي ــرت اتـجــاهـهــا
وحـ ـ ـص ـ ــدت مـ ـك ــاس ــب ك ـب ـي ـي ــرة
ً
خصوصا على مستوى أسعار
النفط ،وبعد حديث عن إمكان
خفض إنتاج "أوبك  "+ليسجل
ً
ً
برنت نموا كبيرا بحوالي  4في
الـمـئــة ويـقـفــز إل ــى مـسـتــوى 52
ً
دوالرا للبرميل قبل أن يتراجع
ً
م ـج ــددا ويـقـلــص مـكــاسـبــه لكن

بعد إقـفــال البورصة الكويتية
وم ـع ـظــم األسـ ـ ــواق الـخـلـيـجـيــة،
ً
وانطلقت سريعا عمليات شراء
على األسهم القيادية في السوق
األول الكويتي أمس استعادت
ً
ً
ج ـ ـ ـ ــزءا كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن خ ـســائ ــره ــا
ً
خـصــوصــا "الــوط ـنــي" و"بـيـتــك"
و"أهلي متحد" و"الدولي".
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرت ث ـ ــاث ـ ــة أسـ ـه ــم

بورصة مسقط:
خسارة طفيفة

بورصة قطر تخسر
%2.89

سـجـلــت ب ــورص ــة مـسـقــط خ ـســارة
ط ـف ـي ـفــة ف ــي ت ـع ــام ــات أمـ ـ ــس ،بـلـغــت
 0.160في المئة فقط ،وسط تعامالت
محدودة.

بدأت تعامالت بورصة قطر األسبوعية،
أمــس ،على تــراجــع بلغ  274.3نقطة ،بما
يعادل  2.89في المئة ،وسط بيع قوي على
معظم األسهم المدرجة فيها.

ب ــال ـت ــراج ــع ف ــي الـ ـس ــوق وع ـلــى
عكس ارتداد البقية كان أبرزها
أسهم "القرين" و"هيومن سوفت"
و"بـ ــوب ـ ـيـ ــان ب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات"
وتـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــزت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــولـ ـ ــة عـ ـل ــى
األسهم القيادية الكبرى ،التي
استحوذت على نسبة تصل إلى
 65في المئة من سيولة الجلسة
اإلجمالية الكبيرة التي جاء ت

بورصة البحرين
تكسب %2.27

بسبب حيرة بعض متعامليه
وعمليات جني األرباح الكبيرة
على األسهم التي ارتــدت أمس،
ب ـع ــد وق ـ ــف ت ـع ــام ــات ـه ــا ،أم ــس
األول .وفـ ــي ال ـم ـقــابــل ،سجلت
تـ ـع ــام ــات الـ ـ ـس ـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي
ً
و"رئ ـ ـي ـ ـسـ ــي  "50ن ـ ـشـ ــاطـ ــا أق ــل
ً
وم ـ ـحـ ــدودا ،وت ـص ــدر نـشــاطـهــا
سـهــم "مـسـتـثـمــرون" ب ـت ــداوالت

كـبـيــرة وبـنـمــو كـبـيــر بـلــغ 12.5
ً
في المئة وعلى العكس تماما
تراجع سهم المال بذات النسبة
ً
وحــل ثانيا بالنشاط ونشطت
أسـ ـه ــم أب ـ ـيـ ــار وآن وال ـم ــدي ـن ــة
وح ـق ـق ــت ج ـم ـي ـع ـهــا ارت ـف ــاع ــات
جيدة لتنتهي الجلسة خضراء
ب ــان ـت ـظ ــار تـ ـع ــام ــات األسـ ـ ــواق
األميركية مساء أمس.

مؤشر دبي يرتفع  %2.5وأبوظبي يكسب %0.8
أقـفــل ســوق دبــي الـمــالــي ،أم ــس ،مرتفعا بنسبة  2.54فــي المئة عند
مستوى  2537نقطة ،وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية  242مليون درهم،
في حين أقفل سوق أبوظبي لألوراق المالية أمس مرتفعا بنسبة 0.84
في المئة عند مستوى  4763نقطة ،وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية
 180مليون درهم.

ً
سجلت بورصة البحرين ارتفاعا في
تـعــامــاتـهــا ،إذ كـســب مــؤشــرهــا 36.39
نقطة بواقع  2.27في المئة.

تراجعات قوية ألسواق المال الخليجية في فبراير

«المقاصة» تخطر الشركات المدرجة:
مارس
15
بعد
ورقية
شيكات
ال
«كامكو» :أكبر تراجع شهري منذ  4سنوات مع ارتفاع حاالت اإلصابة بـ «كورونا»

التوزيعات وناتج البيع والشراء في البورصة يحول إلى الحساب المصرفي
●

محمد اإلتربي

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر م ـســؤولــة
لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن الـ ـش ــرك ــات
المدرجة تلقت كتابا رسميا
من الشركة الكويتية للمقاصة
بأن  15مارس الحالي سيكون
آخر يوم الستخدام الشيكات
الورقية.
وأكدت المقاصة في كتابها
أن كــافــة الـتـعــامــات الخاصة
بالتوزيعات النقدية أو ناتج
ال ـب ـيــع وال ـ ـشـ ــراء وكـ ــل أع ـمــال
الـ ـب ــورص ــة س ـت ـت ــم مـ ــن خ ــال
الحساب المصرفي ،ولن يكون
هناك أي استخدام ألي شيك
ورقــي أو إصــدار شيكات ألي
تعامالت كانت.
وتشير المصادر إلى ان تلك
الخطوة تــر تــب لها المقاصة
م ـنــذ ف ـتــرة طــوي ـلــة وطبقتها
منذ فترة على بعض األعمال،
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي تـ ـح ــوي ــل
األرباح النقدية على حسابات
المساهمين ،ووقعت اتفاقيات
مع الكثير من الشركات بهذا
الـ ـخـ ـص ــوص ،إال أن ـ ــه حــال ـيــا
وصلت نقطة النهاية الكاملة
لهذا األمــر ،وستقوم شركات
الــوســاطــة بــإخ ـطــار عمالئها

بـ ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة ح ـت ــى ي ـكــون
الجميع على علم ،ويقوم كل
المتعاملين بتحديث بياناتهم
المصرفية استعدادا لموسم
التوزيعات النقدية ،الذي يبدأ
اعتبارا من األسبوع الحالي.
إل ــى ذل ــك قــالــت م ـصــادر إن
تـ ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوة سـ ـتـ ـك ــون لـهــا
جملة إيجابيات ،من أبرزها:
 -1سرعة التحويل المالي
على حسابات العمالء.
 -2تـقـلـيــل دورة ا لـشـيـكــات
الورقية.
 -3منع التكدس واالزدحام
لدى المقاصة.
 -4تجنيب البنوك االزدحام
وإرباك المصارف في مواسم
التوزيعات.
 -5ت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــا مـ ــل
اإللـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ــي وتـ ـ ـفـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــل
الحسابات مواكبة للتحديثات
المستمرة.
 -6ت ـكــريــس ال ـن ـظ ــام اآلل ــي
واإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي فـ ـ ــي أع ـ ـمـ ــال
البورصة بعد نجاح اكتتاب
ً
شركة البورصة آليا.
 -7تقليل األخطاء من خالل
أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـطـ ـب ــاع ــة ل ــأس ـم ــاء
والمبالغ.
 -8تخفيف األعباء اإلدارية

مـ ـ ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ك ـ ـ ــاه ـ ـ ــل ش ـ ــرك ـ ــات
الوساطة في تسليم الشيكات.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـتـ ـص ــل،
أوضـ ـح ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن تلك
الـخـطــوة ج ــاء ت مـتــزامـنــة مع
تـ ــداع ـ ـيـ ــات انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،وه ــو ما
سيكون له أثر كبير في تقليل
التجمعات البشرية فــي تلك
الـ ـم ــوس ــم تـ ـح ــدي ــدا ،وه ـ ــو مــا
يراعي توجهات الدولة ويؤكد
مواكبة المقاصة للممارسات
المتطورة من جهة ومواصلة
تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم أف ـ ـ ـضـ ـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
لمستثمري السوق عموما.
تـ ـ ـج ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـع ـم ـل ـي ــة س ـت ـط ـبــق ب ـم ــرون ــة
فـ ـ ـ ـ ــا ئ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــة ،ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــث إن كـ ــل
المستثمرين لديهم حسابات
م ـصــرف ـيــة ،ولـ ــن ت ـك ــون هـنــاك
اي اش ـك ــال ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا أن
فتح حساب الـتــداول يستلزم
حسابا بنكيا كأحد الشروط
األساسية.

شعرت أس ــواق دول مجلس التعاون
الخليجي بحرارة ارتفاع حاالت اإلصابة
بفيروس كــورونــا على مستوى العالم،
وك ــذل ــك ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـن ـط ـقــة قــرابــة
نهاية فبراير الماضي ،مما دفــع معظم
المؤشرات الرئيسية نحو التراجع.
وفـ ـ ـق ـ ــد م ـ ــؤش ـ ــر م ـ ـ ــورغ ـ ـ ــان س ـت ــان ـل ــي
الخليجي نسبة  7.3في المئة من قيمته
خالل الشهر ،فيما يعد أعلى معدل تراجع
يسجله منذ يناير  ،2016وهو األمر الذي
ساهم في تزايد تراجع المؤشر منذ بداية
العام حتى تاريخه إلى  8.8في المئة.
وك ــان ــت ق ـط ــر ه ــي أكـ ـث ــر ال ـب ــورص ــات
ً
الخليجية تراجعا خــال الشهر ،تبعها
السعودية واإلمارات.

أداء المؤشرات
وقـ ــال ت ـقــريــر ل ـشــركــة كــام ـكــو إنـفـســت
إن ــه عـلــى صـعـيــد أداء ق ـطــاعــات الـســوق
المختلفة ،فقد كان التراجع واسع النطاق
في فبراير  ،2020حيث اقتصر تسجيل
مكاسب على قطاع النقل فقط الذي شهد
ً
ً
نموا هامشيا خالل الشهر ،على خلفية
المكاسب التي سجلها سهم موانئ دبي
العالمية ،بعد أن أعلنت الشركة عزمها
لالنسحاب من البورصة.
في المقابل ،كان قطاع المرافق العامة
م ــن أك ـب ــر ال ـق ـطــاعــات ال ـم ـتــراج ـعــة خــال
الشهر ،حيث شهد معظم األسهم المدرجة
ضمن القطاع انخفاضات ثنائية الرقم.
تبعه مؤشر قطاع الـمــواد األساسية

بخسائر شهرية تخطت نسبتها أكثر من
 10في المئة فيما يعزى بصفة رئيسية
لضعف أداء شــركــات البتروكيماويات،
إض ــاف ــة إل ــى االن ـخ ـفــاض واس ــع الـنـطــاق
ال ــذي شـهــدتــه أس ـهــم شــركــات األسـمـنــت
ع ـلــى م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة .ك ـمــا تــراجـعــت
أيضا أسهم قطاعي البنوك واالتصاالت
بما أدى إلــى تراجع مؤشريهما بنسبة
 6في المئة تقريبا لكل منهما ،في حين
كان تراجع مؤشر القطاع العقاري أكثر
حدة ،حيث فقد ما نسبته  7في المئة من
قيمته خالل الشهر.
وأض ـ ـ ــاف ال ـت ـق ــري ــر :أث ـ ــرت ال ـم ـخ ــاوف
المتعلقة بانتشار فيروس كورونا على
مـعـظــم األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ال ـك ـبــرى منذ
بــدايــة ال ـعــام ال ـحــالــي .وتــراج ـعــت جميع
ً
فـئــات األص ــول الــرئـيـسـيــة تـقــريـبــا خــال
فبراير  2020بما أدى الى تسجيل خسائر
على صعيد األداء منذ بداية  2020حتى
تــاري ـخــه ،بــاسـتـثـنــاء وح ـيــد هــو الــذهــب،
ّ
أحد أصول المالذ اآلمن ،حيث تمكن من
تحقيق مكاسب بلغت حوالي  5في المئة
منذ بداية العام.
وتـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر مـ ــورغـ ــان سـتــانـلــي
ال ـعــال ـمــي بـنـسـبــة  8.6ف ــي ال ـم ـئــة خــال
الـشـهــر ،مـمــا أدى إلــى تــراجــع أدائ ــه منذ
بداية العام حتى تاريخه إلى حوالي 10
في المئة .أما على صعيد النفط ،فقد كان
ً
أيضا ضمن أكبر الفئات الخاسرة خالل
الشهر ،حيث يحوم سعر مزيج خام برنت
بالقرب من مستوى  50دوالرا للبرميل
بتراجع شهري بلغت نسبته  13في المئة،

وخسائر بنسبة  25في المئة منذ بداية
الـعــام حتى تــاريـخــه ،وذل ــك على خلفية
المخاوف المتعلقة بتوقعات الطلب على
المدى القريب.

الكويت
اتخذت المؤشرات الكويتية الرئيسية
ات ـجــاهــا تــراج ـع ـيــا خ ــال ف ـبــرايــر 2020
تماشيا مــع معظم األ س ــواق الخليجية
والعالمية األخ ــرى ،فــي ظــل ارتـفــاع عدد
حـ ــاالت اإلص ــاب ــة ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا في
البالد بنهاية الشهر ،حيث شمل التراجع
م ــؤش ــرات ال ـســوق ال ـث ــاث ،وك ــان مؤشر
السوق األول هو أكثر المؤشرات تراجعا
بـفـقــده نـسـبــة  4.3فــي الـمـئــة مــن قيمته،
تبعه مؤشر السوق الرئيسي الذي شهد
ً
انخفاضا بنسبة  3.1بالمئة.
وكـ ــان ال ـتــأث ـيــر ال ـصــافــي ل ــذل ــك األداء
تراجع مؤشر السوق العام بنسبة  4.0في
المئة .كما أدت سلسلة التراجعات التي
شهدناها على مــدار الشهر إلى القضاء
على المكاسب الهامشية التي سجلتها
المؤشرات الكويتية خالل الشهر السابق،
األمر الذي أدى إلى تسجيل تراجع منذ
بداية عام  2020حتى تاريخه بنسبة 3.3
في المئة لمؤشر السوق العام ،و 3.5في
المئة بالنسبة إلى مؤشر السوق األول.
ويتضح مــدى انـتـشــار الـتــراجــع على
نطاق واســع بالنظر إلى أداء القطاعات
الـمـخـتـلـفــة والـ ـت ــي شـمـلـتـهــا ال ـخ ـســائــر،
باستثناء قطاعين اثنين فقط ،هما قطاعا

ّ
النفط والغاز والتأمين الذين تمكنا من
تسجيل مكاسب هامشية بنهاية الشهر.
وت ـ ـعـ ــزى ال ـم ـك ــاس ــب ال ـش ـه ــري ــة ال ـتــي
سـ ّـج ـل ـهــا م ــؤش ــر قـ ـط ــاع ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
لنمو سهمي الشركة الوطنية للخدمات
البترولية (نابيسكو) وشركة برقان لحفر
اآلبار ،مما ساهم في تعويض التراجعات
ال ـتــي سـ ّـجـلـتـهــا بـقـيــة األس ـه ــم الـمــدرجــة
ضمن مؤشر القطاع.
وجـ ــاء ارتـ ـف ــاع س ـعــر س ـهــم نابيسكو
بنسبة  3.9في المئة ،بعد إعالن الشركة
توقيعها عقدا بقيمة  109.6ماليين دينار
مع شركة نفط الكويت ،ثم إعالنها عقدا
بقيمة أقــل بلغت  7.7ماليين ديـنــار مع
الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة
شيفرون العربية السعودية.
من جهة أخرى ،جاءت مكاسب مؤشر
التأمين بنسبة  0.9في المئة على خلفية
تسجيل أرب ـعــة مــن أص ــل ثمانية أسهم
م ــدرج ــة ضـمــن ال ـمــؤشــر مـكــاســب جـيــدة
خالل الشهر.
في المقابلُ ،مني مؤشر التكنولوجيا
بأشد نسبة تــراجــع خــال الشهر ،حيث
بلغت خسائره الشهرية  9.5فــي المئة،
مما يعكس انخفاضا بنفس القيمة لسهم
شركة األنظمة اآللية ،وتبعه مؤشر المواد
األساسية ثانيا بخسائر شهرية بلغت
نسبتها  7.9في المئة ،ثم مؤشرا قطاع
البنوك وقطاع الخدمات المالية بتراجع
ً
أقل نسبيا بلغ  4.4و 4.2في المئة ،على
التوالي.

أخبار الشركات
«المصرية الكويتية» تقرر شراء أسهم خزينة لدعم أسهمها
ق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـقــاب ـضــة
ال ـم ـص ــري ــة -ال ـكــوي ـت ـيــة إن ـهــا
ق ــدم ــت يـ ــوم  1م ـ ــارس 2020
إخطارا للبورصة المصرية،
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرق ــاب ــة
ال ـم ــال ـي ــة ب ـج ـم ـهــوريــة مـصــر
ال ـعــرب ـيــة ،ل ـش ــراء ج ــان ــب من
أسهمها «أسهم خزينة» من
خالل أسهم الشركة المقيدة
بـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة،

ً
ووفقا لالشتراطات وقواعد
الـقـيــد بــالـبــورصــة المصرية
وال ـقــوان ـيــن الـمـنـظـمــة لــذلــك،
وبيان اإلجراءات االستثنائية
ال ـصــادرة مــن الهيئة العامة
لـلــرقــابــة الـمــالـيــة ،والـخــاصــة
بشراء أسهم الخزينة ،بهدف
دعم سعر السهم بالبورصة.
ول ـف ـت ــت ال ـش ــرك ــة إل ـ ــى أن ــه
تقرر شراء نحو  17.5مليون

سـ ـه ــم خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن 1
الجاري حتى  2يونيو ،2020
بما يـعــادل  1.708فــي المئة
من أسهم الشركة بعد تنفيذ
العملية عبر شــركــة فــاروس
لتداول األوراق المالية.

 16شركة لم تسدد رسم االشتراك السنوي عن  2020إشهار قرار اندماج «البيت» و«األمان»
بانتظار موافقة هيئة األسواق

أع ـل ـن ــت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت أن ـ ــه سـيـتــم
ايقاف التداول في أسهم الشركات التالية
لـعــدم س ــداد رســم االش ـتــراك الـسـنــوي في
البورصة عن عام  ،2020اعتبارا من االحد
:2020-3-15
شركة تمكين القابضة (موقوفة) ،والشركة
الـكــويـتـيــة للكيبل الـتـلـفــزيــونــي (مــوقــوفــة)،
وشركة ايفكت العقارية (موقوفة) ،وشركة
أبيار للتطوير العقاري ،والشركة العالمية
للمدن العقارية ،وشركة المعدات القابضة

الشركة الوطنية للرماية ،وشركة برقان
لحفر اآلبار،
وشركة ياكو الطبية (مــوقــوفــة) ،وشركة
ال ـش ــارق ــة لــأسـمـنــت والـتـنـمـيــة الـصـنــاعـيــة
(موقوفة) ،وشركة أسمنت الخليج ،وشركة
أم القيوين لالستثمارات العامة (موقوفة)،
وش ــرك ــة راس الـخـيـمــة لـصـنــاعــة األسـمـنــت
والمواد اإلنشائية (موقوفة) ،وشركة اإلثمار
القابضة (موقوفة) ،وشركة البريق القابضة،
وشركة اجوان الخليج العقارية.

أعلنت شركة بيت األوراق المالية آخر المستجدات حول عملية االندماج
بين «البيت» وشركة األمان لالستثمار ،حيث تم إشهار قرار االندماج لكل من
الشركة و»األمان» ،وعليه ستقوم الشركات الداخلة في عملية االندماج بالبدء
بتنفيذ العملية فور الحصول على موافقة هيئة أســواق المال الكويتية في
هذا الخصوص.
وأوضحت «البيت» أن األثر المالي للتطور الحاصل على عملية االندماج من
شأنه زيادة أصول الشركة وحقوق ملكيتها بالقيمة العادلة ألصول وخصوم
شركة األمــان لالستثمار ،التي سيتم نقلها للشركة عند إتمام تنفيذ عملية
ً
االندماج قدرها  10.23ماليين دينار تقريبا.

١٤
اقتصاد
اإلبراهيم« :الكويت الدولي» تستمر في تطوير األنشطة التشغيلية
ةديرجلا
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ً
عموميتها أقرت توزيع  %50أرباحا على مساهميها عن 2019
جراح الناصر

أقـ ـ ـ ـ َّـرت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
الـعــاديــة لشركة مـعــرض الكويت
ال ـ ــدول ـ ــي ،ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ن ـقــديــة
بنسبة  50فــي المئة مــن القيمة
االس ـم ـيــة لـلـسـهــم ،أي ب ــواق ــع 50
ف ـل ـس ــا ل ـل ـس ـهــم ال ـ ــواح ـ ــد ،بـقـيـمــة
إجمالية  1.5مليون ديـنــار ،على
مـســاهـمـيـهــا ع ــن ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
المنتهية في  31ديسمبر .2019
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
الشركة ،وائل اإلبراهيم ،في كلمة
خالل اجتماع الجمعية العمومية
التي عقدت أمس بنسبة حضور
بلغت  100في المئة ،إن النتائج
المالية جاءت حصيلة عمل جاد،
هو بداية لخطة طموحة وضعها
مجلس إدارة الـشــركــة للسنوات
المقبلة.
وع ــن الـمـشــاريــع المستقبلية
للشركة ،أكد أن «معرض الكويت
الــدولــي» ســوف تقوم باستكمال
ب ـعــض ال ـع ـق ــود ،وت ـن ـف ـيــذ بعض
المشاريع الـتــي قــامــت بالتعاقد
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ـ ـهـ ــا خ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة

ا ل ـم ـن ـت ـه ـي ــة ف ـ ــي  ،2019و ك ــذ ل ــك
االس ـت ـم ــرار ف ــي تـنـمـيــة وتـطــويــر
األنشطة التشغيلية التي تقدمها،
بهدف زيادة اإليرادات التشغيلية
للسنوات المالية المقبلة.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
الـ ـش ــرك ــة يـ ـق ــوم ح ــال ـي ــا ب ــدراس ــة
بعض العقود المطروحة عليه،
والخاصة بالتوسع في ممارسة
الـشــركــة ألغــراض ـهــا المنصوص
عليها بعقد تأسيسها ونظامها
األساسي ،وسوف يسعى مجلس
اإلدارة جاهدا للعمل على اختيار
األف ـضــل واألن ـس ــب مــن بـيــن هــذه
الـعـقــود ،والـعـمــل على تنفيذها،
بـ ـم ــا ي ـح ـق ــق أغـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـش ــرك ــة،
وي ـس ــاع ــد ع ـلــى تـنـمـيــة أعـمــالـهــا
وزيادة حجم إيراداتهـا.
وق ـ ـ ـ ــال« :ك ـل ـن ــا أمـ ـ ــل أن ت ـكــون
نـتــائــج ع ــام  2020بـشـكــل يحقق
طـمــوحــات المساهمين ،وســوف
يـ ـسـ ـع ــى مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة إ لـ ــى
تطوير عمل الشركة وزيادة حجم
نشاطها ،لتحقيق عوائد أفضل

ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن ،ك ـم ــا أن خـطـتـنــا
ومنهجنا للسنوات المقبلة ،هو
المحافظة على ُسمعتنا الحسنة
ف ــي مـ ـج ــال ال ـش ــرك ــة واس ـت ـث ـمــار
أفضل الفرص».
وأشــاد بالدور َّ
الفعال لــإدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وج ـم ـي ــع ال ـعــام ـل ـيــن
بالشركة على تنفيذ تلك الخطط
ب ـم ـه ـن ـيــة ح ــاف ـظ ــت ع ـل ــى ُس ـم ـعــة
الشركة وتميزها .وأثنى اإلبراهيم
على جهود أعضاء مجلس إدارة
الشركة المنتهية عضويتهم خالل
عام  2019في تطوير أداء الشركة
الـتـشـغـيـلــي وتـنـمـيــة إي ــرادات ـه ــا،
وتمنى التوفيق لألعضاء الجدد
فـ ــي م ـه ــام ـه ــم الـ ـق ــادم ــة بـتـنـفـيــذ
تطلعات وطموحات المساهمين،
من خالل تنمية وتطوير األنشطة
التشغيلية وا لـخــد مــات المقدمة
داخل أرض المعارض.
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي
للشركة ،عبدالرحمن النصار ،إن
ال ـم ــؤش ــرات الـمــالـيــة التشغيلية
ل ـل ـشــركــة ع ــن عـ ــام  2019ج ــاء ت

عمومية «معرض الكويت»
م ـع ـ ِّـب ــرة ع ــن ن ـج ــاح سـيــاســاتـهــا
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة واس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا
ً
طـ ــوي ـ ـلـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرارا
لمراحل تطوير البنية التحتية
وال ـخ ــدم ــات ،إض ــاف ــة إل ــى النقلة
النوعية للمعارض والفعاليات

«كي بي إم جي» تعقد مؤتمرها الضريبي السنوي
يتناول التطورات الجديدة في البيئة الضريبية العالمية والمحلية
تتخذ الضريبة األولوية في المفاوضات والنقاشات
وتمثل حــافــزا لـلـقــرارات المتعلقة بالسياسة والـتـجــارة
واالستراتيجية وتحول األعمال في جميع أنحاء العالم.
ولمواجهة التحديات الجديدة المتعلقة بقوانين االمتثال
الضريبي سريعة التغير ،عقدت «كي بي إم جي» في الكويت
مــؤتـمــرهــا الـضــريـبــي ال ـس ـنــوي ،ه ــذا ال ـعــام تـحــت عـنــوان
ُ«ال ـضــرائــب مــن مـنـظــور آخ ــر» .وف ــي الـجـلـســات المختلفة
ق ــدم ــت أف ـك ــار ب ـشــأن كـيـفـيــة إع ـ ــادة ال ـن ـظــر إل ــى الــوظـيـفــة
الضريبية لمواكبة القوانين المتطورة ،وتأثير التحول
إلى التكنولوجيا الرقمية.
خالل هذه الفعالية ،شاهد المشاركون عروضا ألدوات
 ،KPMG Tax Technology Toolsوالتي عززت ريادة «كي
بي إم جــي» في السوق في مجال الحلول التكنولوجية.
وش ـم ــل ذلـ ــك ع ــروض ــا ح ـي ــة ألدوات إدارة س ـي ــر الـعـمــل
وذلــك لمساعدة الشركات على تيسير اإلج ــراء ات .تمكن
المشاركون من تجربة تطبيق  KPMG MyPay Appالذي
يمثل أحد حلول الموارد البشرية التي تركز على الموظف،
حيث يمكن للشركات تعيين الموظفين من خالل أجهزتهم
المحمولة (إمــا بنظام تشغيل  iOSأو  )Androidلتقديم
العديد من المهام ،بما في ذلك كشوف الرواتب الشهرية
واإلخطار بمدفوعات الرواتب والموافقة على مطالبات
الخدمات الطبية أو النفقات.
انـ ـض ــم خ ـ ـبـ ــراء الـ ـض ــرائ ــب اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــون ،س ـت ـي ــوارت
تـشــوكــاريـلــي ،وال ـشــريــك ورئ ـيــس ال ـضــرائــب مــن «ك ــي بي
إم جــي» في اإلم ــارات العربية المتحدة وبــاربــارا هينزن،
والشريك ورئيس الضرائب من «كي بي إم جي» في قطر
إلــى خبرائنا المحليين لمناقشة الـطــرق الـتــي قــد تؤثر
بـهــا الـتــوجـهــات اإلقـلـيـمـيــة فــي ال ـضــرائــب عـلــى الـكــويــت،
ومستقبل المهام الضريبية ،وعمليات الدمج واالستحواذ
ونقل األربــاح ( ،)BEPSوضريبة القيمة المضافة وتأثير
التكنولوجيا .إن مجاالت تركيز محددة خالل المناقشة
مثلت قــواعــد الـجــوهــر االقـتـصــادي الـتــي تــم استحداثها

الجديدة داخــل أرض المعارض،
والـ ـت ــي م ـه ــدت ال ـط ــري ــق لـتـعــزيــز
األداء وتحقيق العوائد المجزية
للمساهمين وبشكل متوازن.
وأضــاف أن هذا النجاح تمثل
ف ــي زي ـ ــادة إي ـ ـ ــرادات ال ـشــركــة عن

العام الماضي بنسبة تقارب 10
ف ــي ال ـم ـئــة ،إض ــاف ــة إل ــى تحقيق
ال ـشــركــة أرب ــاح ــا صــاف ـيــة بقيمة
 2.41مليون دينار عن عام 2019
بــرب ـح ـيــة  80.62ف ـل ـســا لـلـسـهــم،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى جـ ـه ــود ال ـعــام ـل ـيــن

بــا لـشــر كــة لتحقيق تـلــك النتائج
اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة وأف ـ ـض ـ ــل الـ ـع ــوائ ــد
الممكنة للمساهمين.

«وفرة العقارية» تؤجل فعالياتها
أعـلـنــت شــركــة وف ــرة الـعـقــاريــة تــأجـيــل جميع
ً
فعالياتها القادمة حتى إشعار آخر ،تماشيا مع
ً
ق ــرارات مجلس الـ ــوزراء ،وحــرصــا على السالمة
العامة.
ً
وقالت الشركة ،في بيان ،إن القرار يأتي التزاما

بـ ــاإلرشـ ــادات الـ ـص ــادرة م ــن ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة،
بإلغاء جميع التجمعات والفعاليات ،فــي إطــار
اإلجــراء ات االحترازية لمواجهة انتشار فيروس
ً
كورونا دوليا ،وحرصا على سالمة المواطنين
والمقيمين ،والحفاظ على صحتهم.

«األولى للوقود» تعيد افتتاح محطة الدعية
جانب من المؤتمر
مؤخرا في اإلمارات العربية المتحدة والتغييرات األخيرة
في القوانين الضريبية في قطر.
ت ــرأس زبـيــر بــاتــل ،الـشــريــك ورئـيــس الـضــرائــب لمكتب
«كي بي إم جي» في الكويت الجلسة التفصيلية التي دارت
بـشــأن أمــور ضريبية مـحــددة فــي الـكــويــت .ونوقشت في
الجلسة التحديات العملية واآلثــار المترتبة على خبراء
القطاع وفريق الضرائب في «كي بي إم جي» ،والتي شملت
موضوعات مثل المحتجزات الضريبية وتطبيق االتفاقية
الضريبية وعمليات الفحص الضريبي.
وصرح زبير باتل« :هناك تحول في نموذج التعامل مع
الجهات الضريبية في كل مكان ،حيث تنحدر المفاهيم
العالمية واإلقليمية إ لــى منهجية على مستوى ا لــدول.
إذ يتعين على ا لـشــر كــات األجنبية العاملة فــي الكويت
وال ـشــركــات المحلية أن تستعد بـشـكــل جـيــد لـمــزيــد من
التدقيق الضريبي» .وقدم باسم شورب من صناعات الغانم
وراهول دينوديا من الشايع رؤى حول قطاع الصناعة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وت ـ ــرأس فـهـيــم بـشـيــر ،شــريــك ف ــي قـســم ال ـضــرائــب من
«كــي بي إم جــي» في الكويت ،جلسة حــول مــزاولــة نشاط
األع ـم ــال ف ــي ال ـكــويــت م ــع أع ـض ــاء م ــن س ـفــارتــي المملكة
المتحدة وتركيا في الكويت .ونوقش في الجلسة الفرص
التي على الكويت توفيرها وهياكل التشغيل المختلفة
المتاحة للشركات األجنبية التي ترغب في مزاولة األعمال
في الكويت واألمــور الضريبية ذات الصلة واالعتبارات
التجارية العملية.
وأوض ــح فهيم بـشـيــر« :عـنــدمــا تـقــرر الـشــركــات القيام
بنشاط أعمال في أي دولــة ،يتعين بذل العناية الواجبة
الكاملة والصحيحة لفهم التعقيدات المختلفة ذات الصلة.
وذلك ينطبق أيضا على الكويت ،وسيمكن ذلك الشركات
من االستعداد بشكل أفضل .لقد كانت فرصة رائعة حضور
شيخا تـيــواري ،مدير إدارة التجارة الدولية مــن سفارة
المملكة المتحدة في الكويت وأتيال باشبوغ من السفارة
التركية في الكويت لتقديم وجهات نظرهم وخبراتهم».

«كي جي إل» تطلق
مبادرة «طهور»
دعما إلجراءات وتدابير الدولة
للحد من انتشار فيروس كورونا،
قـ ــامـ ــت شـ ــركـ ــة راب ـ ـط ـ ــة ال ـك ــوي ــت
وال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـن ـقــل «ك ـ ــي جـ ــي ال»
بــإطــاق م ـبــادرة «ط ـهــور» لــزيــادة
الوعي وحث الجمهور على اتباع
ت ــوصـ ـي ــات وإرش ـ ـ ـ ـ ـ ــادات مـنـظـمــة
الصحة العالمية وأجـهــزة وزارة
الصحة المعنية للحد من انتشار
الفيروس وتجنب اإلصابة به.
واح ـت ــوت ال ـم ـب ــادرة عـلــى عــدة
فعاليات وجهت خاللها رسائل
مباشرة لتوضيح طــرق الوقاية
وزيــادة المناعة وتعزيز أساليب
المحافظة على الصحة العامة.
ً
وسعيا لتوفير مناخ لمكافحة
ً
ه ـ ــذا الـ ــوبـ ــاء ودع ـ ـمـ ــا ل ـل ـخــدمــات
الـصـحـيــة بـشـكــل عـ ــام قـ ــام فــريــق
ال ـن ـشــاط االج ـت ـمــاعــي بــالـتـعــاون
والتنسيق مــع الـجـهــات المعنية
ذات الصلة بعدة أنشطة للحد من
انتشار الفيروس وزي ــادة الوعي
عن طرق الوقاية منه واإلرشادات
الصحية الــواجــب اتباعها لكبح
ج ـمــاح ه ــذا ال ـف ـيــروس والـقـضــاء
عليه.
كـمــا ق ــام الـفــريــق بتكوين عــدة
مجموعات واالنـتـشــار بمختلف
المحافظات في أماكن التجمعات
ومحطات انتظار ركاب الحافالت
وأمـ ـ ـ ـ ــام بـ ـع ــض مـ ــراكـ ــز ال ـت ـس ــوق
التجارية والجمعيات التعاونية
ل ـ ـتـ ــوزيـ ــع ال ـ ـن ـ ـشـ ــرات ال ـت ــوع ــوي ــة
وال ـك ـم ــام ــات وال ـ ـمـ ــواد الـمـطـهــرة
وسوائل التعقيم.
كـ ـم ــا ق ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق االتـ ـ ـص ـ ــاالت
ب ــال ـش ــرك ــة بـ ــإعـ ــادة ن ـش ــر الـ ـم ــواد
المرئية والمقاطع التوعوية على
م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
وس ــاه ـم ــت ف ــي ت ــوزي ــع وتـعـلـيــق
لــوحــات إرشــادي ــة مترجمة لعدة
لـغــات بالعديد مــن الـمــواقــع لهذا
الغرض ،وشــددت فيها على حث
الجمهور على ات ـبــاع اإلجـ ــراءات
الوقائية والـخـطــوات االحـتــرازيــة
للتصدي لهذا الوباء.

أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة األول ـ ـ ــى
لـلـتـســويــق ال ـم ـح ـلــي ل ـلــوقــود
إع ـ ــادة إطـ ــاق خــدمــة ال ـتــزود
بالوقود في محطة الدعية.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــول إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـطـ ــة ،صـ ـ ـ ــرح ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـشــركــة م .ع ــادل
ال ـع ــوض ــي« :إنـ ـن ــا حــري ـصــون
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم أف ـ ـضـ ــل خ ــدم ــة
لـعـمــائـنــا عـبــر مـحـطــات ذات
خ ــدم ــات مـ ـتـ ـع ــددة ،ح ـي ــث تــم
اس ـت ـك ـمــال ال ـمــرح ـلــة األول ـ ــى،
وه ــي ب ـنــاء وتـشـغـيــل منطقة
التزود بالوقود وخدمة غسيل
ال ـس ـي ــارات ،وسـيـتــم فــي وقــت
قــريــب مــن ه ــذا ال ـعــام افـتـتــاح
مركز خدمة السيارات والسوق
المركزي».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـعـ ـ ــوضـ ـ ــي أن
«األولى للوقود» ماضية قدما
ف ــي ت ـح ــوي ــل م ـح ـطــات ـهــا إل ــى
محطات تقدم أفضل الخدمات
للعمالء الكرام.

«الكويتية»
تستضيف
الوطنية»
«المكتبة
ً
لمناقشة كتابها الوثائقي « 65عاما من الريادة»

كامل العبدالجليل ورشا الصباح وفايز العنزي يتوسطون بعض الحضور
اس ـت ـض ــاف ــت م ـك ـت ـبــة ال ـكــويــت
الوطنية شركة الخطوط الجوية
الـكــويـتـيــة ،خ ــال نـ ــدوة حــواريــة
ثـقــافـيــة ،لمناقشة إصـ ــدار كتاب
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
ً
الوثائقي ( 65عاما من الريادة)،
بـعــد اخ ـت ـيــاره كـتــاب الـشـهــر ،من
خ ـ ــال إقـ ــامـ ــة ال ـم ـك ـت ـب ــة ف ـعــال ـيــة
كـ ـ ـت ـ ــاب ال ـ ـش ـ ـهـ ــر الـ ـ ـت ـ ــي اعـ ـ ـت ـ ــادت
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــا ،بـ ـحـ ـض ــور
األم ـيــن ال ـعــام للمجلس الوطني
للثقافة وا لـفـنــون واآلداب كامل
العبدالجليل ،وا لـمــد يــرة العامة
ل ـل ـم ـك ـت ـبــة ال ـش ـي ـخ ــة رش ـ ــا نــايــف
الـجــابــر ،وع ــدد مــن الـحـضــور من
الباحثين والمهتمين.
وح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوط
الكويتية» مدير دائــرة العالقات
ال ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ــام ف ــاي ــز ال ـع ـنــزي

المشرف العام على إعداد الكتاب،
ح ـي ــث ج ـ ــرت ال ـم ـنــاق ـشــة وإدارة
الـ ـح ــوار م ــن ال ـب ــاح ــث ال ـقــانــونــي
إبراهيم الظفيري ،أحد منتسبي
المكتبة الوطنية.
وسـلــط الـعـنــزي الـضــوء خــال
الـنــدوة على كـتــاب « 65عــامــا من
الــريــادة» ،وقــدم شرحا تفصيليا
ع ـل ــى مـ ــا ي ـح ـت ــوي ــه الـ ـكـ ـت ــاب مــن
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ووثـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــق وص ـ ـ ــور
تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة مـ ـهـ ـم ــة ون ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة تــم
تضمينها للمرة األولــى في هذا
اإلصدار.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن «م ـ ـ ـشـ ـ ــروع ه ــذا
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب تـ ـطـ ـل ــب ج ـ ـهـ ــدا ك ـب ـي ــرا
لتجميع تلك الوثائق والمعلومات
القيمة التي عكفت دائرة العالقات
العامة واإلعالم لما يقارب العام
على إعدادها وتجميعها ليكون

االصــدار بهذه الصورة المشرفة
الـ ـت ــي ت ـل ـي ــق ب ــال ـن ــاق ــل ال ــوط ـن ــي
وم ـكــان ـتــه ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـتــي بين
أيــدي ـنــا اآلن» ،مـبـيـنــا أن الـكـتــاب
يحتوي بين ضفتيه على  6أبواب
مقسمة إلى  21فصال ،حيث جاء
ترتيب األب ــواب وفقا لتسلسلها
الزمني والتاريخي.
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ـ ـ ــر كـ ــامـ ــل
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـجـ ـلـ ـي ــل أن «الـ ـخـ ـط ــوط
ال ـك ــوي ـت ـي ــة» شـ ـه ــدت فـ ــي اآلون ـ ــة
األخيرة تطورا ملحوظا بأدائها
في تقديم الخدمة لركابها ،سواء
مبنى الركاب رقم  ،4أو من خالل
ال ـخ ــدم ــة ع ـل ــى م ـت ــن ط ــائ ــرات ـه ــا،
م ــؤك ــدا ري ـ ــادة «ال ـكــوي ـت ـيــة» على
مدار التاريخ.
وأثنى على المعلومات القيمة
والوثائق والصور التي احتواها

ال ـك ـت ــاب ال ــوث ــائ ـق ــي ،م ـش ـيــدا فــي
الوقت ذاته بالجهود التي بذلت
إلعداد هذا الكتاب التاريخي.
وصـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوة م ـع ــرض
اشتمل على نماذج طائرات منذ
الـتــأسـيــس عــام  ،1954بــدايــة من
طائرات من نوع داكوتا دي سي
( 3كاظمة) و(وارة) مرورا بأنواع
الطائرات المختلفة التي انضمت
إلى أسطول «الخطوط الكويتية»
وحـ ـت ــى ي ــوم ـن ــا هـ ـ ــذا ،وعـ ـ ــدد مــن
المطبوعات والــوثــائــق ال ـنــادرة،
بـمـشــاركــة مــن ال ـمــؤرخ والـبــاحــث
وال ـف ـل ـكــي عـ ــادل ال ـس ـع ــدون ،كما
شاركت مكتبة الكويت الوطنية
فــي عــرض المطبوعات ونـمــاذج
م ــن ال ـت ــذاك ــر ال ـت ــي ت ــم إص ــداره ــا
قديما.

ةديرجلا
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اقتصاد

إعداد :أشرف عجمي

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

مخاوف تصنيف «كورونا» بالوباء تصيب األسواق النفطية بالهلع

نفطيون لـ ةديرجلا• :الغموض حول تأثير الفيروس وإمكان احتوائه يعقد التقديرات بشأن األسواق العالمية
ّ
ً
رأى خبراء نفطيون أن «كورونا المستجد» أثر كثيرا
على أسعار النفط ألن الصين التي ظهر فيها
وتساهم
الفيروس من أكبر الدول المستوردة للخامً ً ،
ً
أيضا بثلثي نمو االقتصاد العالمي ،مما ترك أيضا أثرا
ً
وشركات
والسيارات
التكنولوجيا
صناعة
على
كبيرا
ً
الطيران في مختلف أنحاء العالم ،وخصوصا
الصناعي ،منها الواليات المتحدة واليابان وكوريا
وغيرها من الدول التي تستورد
الجنوبية وأستراليا ً
المنتجات الصينية وأيضا شركات السيارات األميركية
التي تنتظر قطع غيارها من الصين ألن المصانع

الصينية توقفت عن العمل بشكل شبه ًكلي النتشار
الوباء فيها بشكل واسع ،مما سبب أيضا مخاوف
تصل إلى حد الهلع في األسواق العالمية.
وأضاف الخبراء ،في تحقيق لـ «الجريدة» عن توابع
الفيروس على الصناعة النفطية ،أن مستقبل األثر
المباشر لفيروس «كورونا» يصعب تحديد انعكاسه
على أسعار النفط ومستقبله ،وأن مقارنته بفيروس
«سارس» الذي انتشر عامً  2003غير دقيقة ،إذ كان
االقتصاد العالمي منتعشا حينها والسعر العالي
للنفط يحوم حول  100دوالر للبرميل مع توازن

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـي ـ ــر
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاري ال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي د.
ع ـب ــدال ـس ـم ـي ــع ب ـه ـب ـه ــان ــي إن
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط انـخـفـضــت
ً
بنحو  15دوالرا من يناير
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي إذ كـ ـ ـ ــان س ـعــر
ً
ا ل ـب ــر م ـي ــل  70دوالرا إ ل ــى
أن وصـ ــل ف ــي أول ف ـبــرايــر
ً
ا لـ ـم ــا ض ــي إ لـ ـ ــى  50دوالرا
ً
ليصل إلى  49دوالرا للبرميل
ً
حاليا.
وأرج ـ ـ ـ ـ ــع بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي ارت ـ ـفـ ــاع
أسعار النفط في يناير الماضي
إلـ ــى ان ـت ـه ــاء الـ ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة
بين الواليات المتحدة والصين
وهــدوء المناورات العدائية بين
واشنطن وطهران وصمت التوتر
األوروبي األميركي.

ثلثا االقتصاد العالمي
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ت ــأث ــر
ً
اق ـت ـصــاديــا بـتــأثــر الـصـيــن ج ــراء
انتشار فيروس كورونا" فالصين
ت ـســاهــم بـثـلـثــي ن ـمــو االق ـت ـصــاد
ً
ً
العالمي ،مما تــرك تأثيرا كبيرا
عـ ـل ــى صـ ـن ــاع ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
والسيارات وشركات الطيران في
مختلف أن ـحــاء ال ـعــالــم ،السيما
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي ،مـ ـنـ ـه ــا الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة والـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــان وكـ ــوريـ ــا
الـجـنــوبـيــة ،وأسـتــرالـيــا وغـيــرهــا
مـ ــن دول تـ ـسـ ـت ــورد ال ـم ـن ـت ـجــات
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وبـ ـيـ ـنـ ـه ــا ش ــرك ــات
السيارات األميركية التي تنتظر
قطع غيارها من الصين.

أثر مباشر
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي إلـ ـ ـ ــى أن
مستقبل األثر المباشر لفيروس
"كورونا" يصعب تحديد انعكاسه
عـلــى أس ـعــار الـنـفــط ومستقبله،
ً
م ـع ـت ـبــرا أن م ـقــارن ـتــه ب ـف ـيــروس
ســارس عــام  2003غير دقيقة إذ
ً
كان االقتصاد العالمي منتعشا
حـيـنـهــا وال ـس ـعــر ال ـعــالــي للنفط
يحوم حول  100دوالر للبرميل،
أض ـ ــف إل ـ ــى ذل ـ ــك ت ـ ـ ــوازن أس ـع ــار
ال ـن ـف ــط م ــع أس ــاسـ ـي ــات ال ـع ــرض
والـطـلــب ،فلم يــؤثــر ذلــك إال على

األسعار وفق أساسيات العرض والطلب ،فلم يؤثر
ذلك إال على وقود الطائرات ،إضافة إلى محدودية
انتشار الفيروس آنذاك.
ولفتوا إلى أن «كورونا المستجد» الذي انتشر في 60
بتعداد ً 90ألف مصاب « 30في المئة وفيات»
دولة
ً
وسط
وحاز تصنيفا عاليا من منظمة الصحة العالميةً ،
حالة ًالخوف والهلع من انتشاره السريع شكل مؤثرا
أساسيا في انهيار االقتصادات واألسواق العالمية،
بما فيها أسواق النفط إضافة إلى تباطؤ عملية
احتواء الفيروس ،وإليكم التفاصيل:

وق ـ ـ ــود ال ـ ـطـ ــائـ ــرات ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
محدودية انتشار الفيروس آنذاك.
ونبه إلى أن فيروس "كورونا"
الـمـسـتـجــد الـ ــذي ان ـت ـشــر ف ــي 60
دولة بتعداد  90ألف مصاب "30
ً
في المئة وفيات" وحاز تصنيفا
ً
عاليا من منظمة الصحة العالمية
وحـ ــالـ ــة ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن االن ـت ـش ــار
السريع كــان في المجمل المؤثر
األس ـ ــاس ـ ــي النـ ـهـ ـي ــار االق ـت ـص ــاد
العالمي وحالة الهلع في األسواق
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،بـ ـم ــا ف ـي ـه ــا أس ـ ــواق
النفط ،إضافة إلى تباطؤ احتواء
الفيروس ،ومع كل ذلــك ،ال يمكن
مقارنته بمثيله في الماضي.

ً
المصانع الصينية ليس دقيقا.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ف ــي الـمـقــابــل
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة م ـ ــازال ـ ــت
مصافيها تعمل بقدره إنتاجية
ت ـقــدر بـ ـ  16.052م ـل ـيــون بــرمـيــل
ً
ً
يوميا ومازال إنتاجها  13مليونا
منذ  3أسابيع واستيرادها 6.217
م ــاي ـي ــن ب ــرم ـي ــل خ ـ ــام وأسـ ـع ــار
ا ل ـب ـن ــز ي ــن  2.466دوالر و ك ـل ـهــا
أع ـل ــى م ــن مـثـيــاتـهــا ف ــي ،2019
وهذه المقارنة بين االقتصادين
تشير إلــى وجــوب قــراءة أدق في
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـ ـ ــواردة ع ــن نقص
الطلب لتقدير الخسائر وضعف
الطلب على النفط.

أسواق النفط

خفض إضافي

وذكر أن الغموض في التأثير
ال ـم ـب ــاش ــر ،نــاه ـيــك ع ــن م ـخــاوف
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس يـ ـعـ ـق ــدان
التقديرات المستقبلية في احتواء
الكارثة على أسواق النفط!
وق ــال بـهـبـهــانــي إن الـمــاحــظ
وج ـ ـ ــود ت ـن ــاق ـض ــات فـ ــي األرق ـ ـ ــام
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـع ــرض
م ــن الـ ــوكـ ــاالت الـمـخـتـلـفــة ألكـبــر
اقتصادين في العالم فعقود بيع
النفط ما زالت في معدالتها 270
ً
أل ــف عـقــد يــوم ـيــا خ ــال الخمس
سـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ،وب ـمــراج ـعــة
أرق ـ ـ ـ ــام الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـ ـم ـ ـقـ ــدرة عــن
ط ــري ــق رصـ ــد نـ ـش ــاط ال ـم ـصــانــع
الصينية هناك  40في المئة من
النشاط الصناعي ،أو تجارتها
الـتـجــزئــة ،تــوقــف أو تــأخــر وهــذا
يقدر بخسائر  1إلى  1.5تريليون
دوالر ،بينما نجد أن انخفاض
الـطـلــب الصيني عـلــى الـنـفــط في
حــدود  100إلــى  160ألــف برميل
ً
ً
يوميا من  18مليونا تستوردها
ال ـص ـي ــن ،وه ـ ــذا ي ـج ـعــل الـمـتــابــع
يقدر أن الطلب الصيني الحالي
هو للتخزين أو أن تقدير إغالق

وزاد بهبهاني أن اللجنة الفنية
في" أوبك" أوصت بخفض إضافي
 600ألــف برميل إلــى  2.1برميل
الحالية وأن يستمر الخفض إلى
نهاية العام الحالي.
وأضاف أن المعلومات الحالية
ت ـف ـي ــد ب ـ ـ ــأن ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ً
السعودية تتبنى حاليا إضافة
 400ألف برميل إلى قرار اللجنة
لـيـكــون الـخـفــض مـلـيــون برميل
ً
يوميا قبل اجتماع الوزراء في 6
مارس الجاري.
ً
وأش ـ ــار إلـ ــى أن ه ـن ــاك ت ـ ــرددا
ً
روس ـ ـيـ ــا ع ـل ــى ت ــوص ـي ــة ال ـل ـج ـنــة
ال ـف ـن ـي ــة ل ـ ـ ــ"أوبـ ـ ــك" رغ ـ ــم إقـ ــرارهـ ــا
ب ـف ــائ ــض الـ ـع ــرض ع ـل ــى ال ـط ـلــب،
مما سيؤدي إلى زيادة المخزون
العالمي بمستويات أعلى بكثير
م ــن م ـع ــدالت ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
الماضية ،ما يعني ابتعاد السوق
مرة أخرى عن القواعد األساسية
في العرض والطلب.

الموقف الروسي
وت ــوق ــع أن يـح ـســم الـمــوقــف
الـ ــروسـ ــي فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء
ً
أوبـ ــك ال ـم ـق ـبــل؛ مـبـيـنــا أن ق ــرار
"أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك" س ـ ـ ــوف ي ـع ـت ـم ــد ع ـلــى
م ــدى دق ــة تـقــديــر انـتـشــار وبــاء

خسائر تقدر
بـ  1.5تريليون
دوالر مع
توقف نشاط
 %40من
المصانع
الصينية

بهبهاني

النفط ينتعش أكثر من %4
قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة في المئة ،بعد تسجيل أدنى مستوياتها
في عدة سنوات في وقت سابق أمس ،حيث تغلبت اآلمال في تعميق خفض
إنتاج "أوبك" وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال
تضرر الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا.
ً
ً
وكان خام برنت عند  51.91دوالرا للبرميل ،مرتفعا  2.24دوالر بما يعادل
 4.5في المئة ،ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو  2017الذي سجله في
ً
وقت سابق عند  48.40دوالرا.
وعـلــى الضفة األخ ــرى لألطلسي ،سجل الـخــام األمـيــركــي غــرب تكساس
ً
الوسيط أقل سعر له في  14شهرا عند  43.32دوالرا ،لكنه تعافى بعدها إلى
ً
 46.65دوالرا ،مرتفعا  1.89دوالر أو  4.2في المئة.

"كورونا" ومدى احتوائه ،وذلك
م ــن ال ـم ـص ــادر األكـ ـث ــر دقـ ــة من
المصادر اإلعالمية المضخمة.
وق ـ ـ ــال ب ـه ـب ـه ــان ــي" ،إن ك ــان
الـتـقــديــر فــي اح ـتــواء الـفـيــروس
م ـ ــع نـ ـه ــا ي ــة ا ل ـ ــر ب ـ ــع االول مــن
ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ف ـمــن الـمـتــوقــع
انتهاء معدل سعر البرميل في
ً
الربع األول  59دوالرا للبرميل
وتنتهي ا لـسـنــة بسعر حــوا لــي
ً
 62دوالرا للبرميل ،واما تقدير
احـ ـت ــواء ال ـف ـي ــروس إن ك ــان في
نـهــايــه الــربــع الـثــانــي مــن 2020
فستنتهي السنة بتقدير سعر
ً
ً
البرميل  60دوالرا ،متوقعا أن
تفرض السعودية ،ولو منفردة،
خفض إنتاج  600مليون برميل.
وتطرق إلى األزمات المنتظرة
مـ ــع ن ـه ــاي ــة أزم ـ ــة انـ ـتـ ـش ــار وبـ ــاء
"كورونا" فالتوترات في العالقات
األمـيــركـيــة الـتـجــاريــة مــع الصين
والعسكرية مع إيران والسياسية
م ــع االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي سـيــؤدي
ً
كل ذلك حتما إلى تقلبات كبيرة
ألسعار النفط.
وقـ ـ ــال "إذا أض ـف ـن ــا إل ـ ــى ه ــذه
ال ـعــوامــل عـ ــوده اإلن ـت ــاج الليبي
واإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي والـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري إل ــى
معدالتها الحصصية " 3ماليين
بــرم ـيــل إض ــاف ــي" فـسـيـشـكــل ذلــك
ً
ً
تـعـقـيــدا إضــاف ـيــا آخ ــر لمستقبل
أسعار النفط ،لذا من هذا المنطلق
"أرى أن الــوقــت قــد ح ــان ل ــ"أوبــك
لمراجعة فلسفة توزيع حصص
اإلن ـت ــاج ل ـلــدول األع ـض ــاء لتكون
ً
ً
أكثر استقرارا وتوازنا للسوق".

مؤشرات بيانية
وقال إن بقاء األسعار الحالية
ً
حـ ـ ــول  50دوالرا لـ ـخ ــام ب ــر ن ــت
ً
"ي ـج ـع ـل ـنــي م ـت ـف ــائ ــا لـمـسـتـقـبــل
ً
األسـعــار ،فبعيدا عن المؤشرات
البيانية هناك مؤشرات مثل أننا
في موسم قلة الطلب والتقديرات
تشير إلــى انـخـفــاض االستثمار
الـنـفـطــي ف ــي  2019أك ـثــر م ــن 30
ً
مليارا ،مع حاجة األسواق المالية
لـلـتـصـحـيــح ،وح ــرك ــة الـمـصــانــع
المتوقعة لتعويض المفقود من
ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــه ،ال ـتــي أهـمـهــا
البتروكيماويات ووق ــود النقل،
إذ يوجب ذلك زيادة الطلب بشكل
عــال وبـقـفــزة كبيرة وإذا أضفنا
لــذلــك فـعــالـيــة قـ ــرار الـخـفــض
ال ـ ـق ـ ــادم ،ف ـس ـت ـك ــون أس ـع ــار

كامل الحرمي

عبدالسميع بهبهاني

علي العامري

النفط في الربعين الثاني والثالث
بالكثير قــد تـصــل إل ــى م ــدى 65
ً
و 70دوالرا للبرميل مرة أخرى.

للبرميل لــد خــول منتجين جــدد
ً
وزيادة اإلنتاج األميركي وأيضا
تباطؤ االقتصاد العالمي.

هزة في األسواق

حالة من الشلل

من جانبه ،قال رئيس مجلس
إدارة مـ ـجـ ـم ــو ع ــة "ا ل ـ ـش ـ ـمـ ــوخ"
لـ ـخ ــدم ــات الـ ـنـ ـف ــط اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة
د .ع ـلــي ال ـع ــام ــري ،إن واردات
ال ـص ـيــن م ــن ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام من
أعـلــى الـمـسـتــويــات فــي الـعــالــم،
ك ـم ــا عـ ـ ــززت ب ـك ـيــن ط ـل ـب ـهــا مــن
المصافي لتكون أكبر مستورد
فــي العالم للخام ،ودول ــة بهذا
الحجم ،وفي يوم وليلة تتوقف
عــن االس ـت ـيــراد فـمــن الطبيعي
أن ت ـ ـحـ ــدث ه ـ ـ ــزة ف ـ ــي الـ ـس ــوق
النفطي أدت بطبيعة الحال إلى
انخفاض األسعار.
وأضاف أن الجميع يعلمون
أن "أوبك توقعت العام الماضي
انخفاض الطلب على الخام في
ه ــذا ال ـع ــام ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
إنتاج الواليات المتحدة اليومي
من النفط الصخري زاد بكميات
ً
كبيرة ،مبينا أنها لم تتوقع هذا
االن ـخ ـفــاض فــي األس ـع ــار الــذي
سببه فيروس "كورونا" والذي
قــد ي ـهــوي بــأس ـعــار ال ـخــام إلــى
ً
ً
 40دوالرا للبرميل؛ مشيرا إلى
أن هــذا االنـخـفــاض لــن يستمر
ً
طويال.

وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــا ئ ـ ــر
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـت ــي
سببها فيروس "كورونا" ستكون
كبيرة و غـيــر مسبوقة وستكون
ً
بمئات المليارات خصوصا في
ً
البورصة ،الفتا إلى حالة الشلل
التي أصابت المصانع واألسواق
الصينية جراء الفيروس.
وأش ــار إلــى  173مـلـيــار دوالر
ضختها الصين لمحاربة اآلثار
ً
المترتبة عــن الـفـيــروس ،معتبرا
أن كـ ــل ذل ـ ــك س ـي ـك ــون لـ ــه تــأث ـيــر
سلبي على االقـتـصــاد العالمي،
ألن أغـلـبـيــة دول ال ـعــالــم تعتمد
على الـســوق الصيني س ــواء في
التصدير أو االستيراد.
ول ـفــت ال ـعــامــري إل ــى أن حظر
السفر وخفض الطلب على الوقود
سـيـكــون ل ــه تــأثـيــر غـيــر مـحــدود
على االقتصاد العالمي بصورة
ً
عامة ،كذلك سنرى انخفاضا في
الناتج اإلجمالي العالمي بنسبة
 1في المئة أو أقل في هذا العام،
ً
ً
مـبـيـنــا أن ال ـعــالــم اليـ ــزال مـتــأثــرا
بالحرب التجارية بين الواليات
المتحدة األميركية والصين.
وأفاد بأن على منتجي النفط
في العالم أن يعكفوا على خفض
إنتاج النفط بشكل أكثر فاعلية
ك ــأح ــد ال ـح ـل ــول ال ـت ــي ق ــد ت ـكــون
موجعة لبعض الدول.

والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ص ـ ـنـ ــاعـ ــة
ً
البتروكيماويات ،معتبرا ذلك
الـ ـح ــل األم ـ ـثـ ــل ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
م ـق ــدرات الـ ــدول الخليجية من
ً
ً
الـثــروة النفطية ،وحــا ناجعا
لزيادة الدخل من خالل القيمة
المضافة في االستغالل األمثل
للثروات النفطية لتلك الدول.
وذك ــر الـعــامــري أن انخفاض
أسعار الخام فترت طويلة سوف
يؤدي إلى خفض شركات النفط
التي تعمل في مجال االستكشاف
لنفقاتها مما قد يؤدي إلى حالة
من الركود في األسواق.

المصانع الصينية
وتــوقــع ال ـعــامــري أال يتجاوز
تأثير الفيروس على أسعار النفط
الستة أشهر وهي المدة التي قد
يتم فيها السيطرة على "كورونا"
كــي يـعــود اإلنـتــاج فــي المصانع
الصينية إلى سابق عهده.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن اعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاده بـ ــأن
االرت ـف ــاع فــي األس ـعــار قد
ال ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز 50
ً
د و ال ر ا

آليات مجدية
وشدد على ضرورة استحداث
آليات جدية من أجــل التنوع
االقـتـصــادي

انتظار «أوبك»
بــدوره ،قــال الخبير النفطي
كــامــل الـحــرمــي ،إن مــن األفضل
لـ"أوبك" وحلفائها االنتظار ألن
تقدير خفض النمو إلى الصفر
ي ـع ـنــي أنـ ــه ال ي ــوج ــد ن ـم ــو مــن
الصين وال من الدول المستهلكة
للنفط وهذا قد يؤدي إلى حالة
من الخوف والهلع الذي سيكون
سيد الموقف حينئذ.
وأضاف الحرمي أنه من غير
المعروف أن تكون هناك نهاية
ً
قريبة لفيروس "كورونا" فضال
عن أن روسيا قد التؤيد خفض
جديد في اإلنتاج لـ "أوبك ."+
وأش ــار إلــى ض ــرورة التريث
ف ـ ــي قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات خـ ـف ــض ج ــدي ــدة
لـ ــإن ـ ـتـ ــاج ألن ذلـ ـ ـ ــك ال ـخ ـف ــض
اليضمن أي ارتفاع في أسعار
ال ـخــام ،ورأى أن مــن الحصافة
أن تدع "أوبك" األسواق لتحديد
األسعار الخاصة ببرميل النفط
قبل اتخاذ أي قرار.

وجهة نظر
كي ال تتحول الكويت إلى
فنزويال الشرق األوسط
د .طالل البذالي

ه ـب ـطــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
بنهاية األسـبــوع الماضي
إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن كـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرت حـ ــا جـ ــز
الخمسين دوالرا ،ومن المرجح
أن ت ـصــل إل ــى ق ــراب ــة الـثــاثـيــن
دوالرا خالل أسابيع ،إذا ّتفاقمت
أزمــة وبــاء كــورونــا الــذي أثــر على
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة
ومنظمات
العالمي وأجـبــر وك ــاالت ّ
العالم االقتصادية لخفض توقعاتها
للنمو االقتصادي العالمي ،فمنها من
خفض نسبة النمو بـ  0.1في المئة ،بل
ذهــب البعض ليخفض النسبة بـ  0.5في
المئة ،األمر الذي قد ينذر باحتمال حدوث
كساد اقتصادي عالمي.
وبما أن النفط هو المحرك الرئيسي لالقتصاد العالمي ،فقد انعكس
ضعف االقتصاد العالمي على الطلب العالمي للنفط ،وانهار سعره،
ولكن االنهيار لم يكن على قدر الحدث ،حيث إنه من المتوقع أن ينهار
سعر النفط بنسبة أكبر قد تدفع سعر النفط الى مستويات الثالثين
دوالرا خالل أيام ،إال أن العالم ينتظر ما ستفعله منظمة أوبك +في
اجتماعها األسبوع الجاري.
وال أخفي عليكم أن روسيا والسعودية كل لديها وجهة نظر مختلفة
للتعامل مع الموقف ،فروسيا ترى أنه ال حاجة إلى مزيد من خفض
إنتاج المنظمة والسعودية تدفع بقوة الى تخفيضات إضافية قد تصل
الى مليون برميل يوميا ،لذا تقف أسعار النفط رهينة نتائج االجتماع.
وعلى المستوى المحلي ،تنظر وزارة المالية إلى السوق النفطية
بألم شديد ،حيث إن خسارة دوالر واحد تضيف إلى العجر المقدر
بـ  9.2مليارات دينار ،نحو  235مليونا ،فــإذا ما استقر متوسط
أسعار النفط لسنة  2020-2021على  40دوالرا ستسجل الموازنة
عجزا ماليا يقدر بـ  12.65مليار دينار ،ويعتبر هذا التقدير للعجز
طموحا في حال استمرت األزمة ،وقد نرى العجز يتفاقم ليصل الى
 16.8مليار دينار إذا دخل العالم في كساد اقتصادي لهذه السنة.
لذا على الكويت أن تعمل جاهدة على قدم وساق لوضع خطط
قصيرة وبعيدة المدى لتفادي مضاعفات هذه األزمة التي ما هي

إال نتيجة طبيعية لدول مصدر الدخل اليتيم (النفط) ،كي ال تتحول
الكويت الى "فنزويال الشرق األوسط".
فعلى المستوى القصير المدي ،يجب على الدولة إقرار قانون
َّ
الدين العام الجديد ،ووقــف استقطاع صندوق األجيال القادمة،
وفرض ضرائب على الشركات المحلية واألجنبية ،وعليها إعادة
ّ
المحصلة نظير االنتفاع بأراضي ومرافق الدولة
النظر في الرسوم
الصناعية والزراعية والتجارية.
أما على المدى البعيد ،فمن االستراتيجيات المتاحة لنا ،بفضل
الوفرة المالية وتوافر النفط والغاز بكلفة قليلة ،الدخول في مجال
الصناعات الثقيلة كالحديد واأللمنيوم والبالستيك والصناعات
البتروكيماوية المتنوعة ،فالكويت خاصة تملك ميزة تنافسية ليست
متوافرة لكثير من الدول ،وهي مصدر الطاقة الرخيص ووفرته الهائلة،
وهذا يعطينا – إن نجحنا – في توفير هذه السلع الصناعية بأسعار
تنافسية أقل بكثير مما تقدمه تلك الدول التي ستعاني كلفة اإلنتاج
ألمور عديدة ،مثل ارتفاع األجور والضرائب وكلفة المواد الخام وكلفة
مصدر الطاقة الذي ّ
يعد المحرك الرئيسي لتلك الصناعات الضخمة.
باإلضافة إلــى رأس المال ومصدر الطاقة – المتوافرين لدينا -
يحتاج تطوير تلك الصناعات الى األيدي العاملة والخبرات الصناعية
للنهوض بتلك الصناعات ،وهذا أمر ليس صعبا ،نظرا لوفرتهما في
السوق العالمية ،ونستطيع جذبهما بسهولة ،ولنا في دولتي اإلمارات
وقطر عبرة ودروس نستفيد منها في كيفية جذبهما.
وال أغـفــل عــن تــوفـيــر م ـصــادر نـقــل إلي ـصــال تـلــك المنتجات
الى السوق العالمية ،فنحن ،في دول الخليج ،علينا أن نطور
وسائل نقلنا البرية والبحرية لتسهيل توصيل تلك المنتجات
للسوق العالمية.
ومن الفوائد العظيمة لخلق تلك الصناعات ،والدة طبيعية
للخدمات المساندة التي تدعم ديمومة تلك الصناعات ،مثل
الصناعة اللوجستية والمصرفية والمعرفية والتكنولوجية
والحرفية ،كما أن الصناعة الزراعية والغذائية ستحظى بنصيب
من التطور واالزدهار.
أضف الي ذلك كمية االستثمارات الخارجية التي تطمع في
المشاركة بأسواقنا الناشئة ،فضال عن تغيير ديموغرافي في
سوق العمل المحلي ومخرجات التعليم ،وتوفير فرص عمل
لألجيال القادمة من أبناء شعوبنا.

١٦
اقتصاد
«التجاري» يختتم فعاليات االحتفال باألعياد الوطنية
ةديرجلا

•
العدد  / 4363الثالثاء  3مارس 2020م  8 /رجب 1441هـ

زيارة رجال األمن في منفذ النويصيب

economy@aljarida●com

إلهام محفوظ واإلدارة التنفيذية مع طلبة مدرسة النبراس

اختتم "التجاري" برنامج االحتفال
باألعياد الوطنية ،بمناسبة مرور 59
ً
عاما على ذكرى االستقالل ،ومرور 29
ً
عــامــا على ذكــرى تحرير الكويت ،إذ
ً
ً
جاءت هذه االحتفاالت تقليدا سنويا
ي ـحــرص الـبـنــك عـلــى ال ـق ـيــام ب ــه ،بما
يعكس روح االنتماء والوفاء للكويت.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ــال ــت نــائـبــة
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام – ق ـ ـطـ ــاع الـ ـت ــواص ــل
المؤسسي  -أماني الورع "يهل شهر
ً
فبراير كل عام حامال نسائم ذكريات
عزيزة وغالية على قلب كل مواطن،
وه ـ ـ ــي ذكـ ـ ـ ــرى االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ــاألعـ ـي ــاد
ُ
الوطنية ،وا لـتــي تعد بمنزلة فرصة
لتجديد الـعـهــد والــوعــد عـلــى العمل
وال ـع ـطــاء لـكــل مــا فـيــه رف ـعــة الـكــويــت
ورفاهية المجتمع والتأثير بطريقة
إيجابية فيه" ،منوهة في هذا الصدد
إلى أن مثل هذه المناسبات الوطنية

تتيح الـمـجــال أم ــام الـبـنــك للتواصل
مـ ــع فـ ـئ ــات م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن ال ـم ـج ـت ـمــع،
ض ـمــن م ـنــاس ـبــات ت ـه ــدف إل ــى غــرس
روح الـتـضــامــن وال ـت ـكــاتــف ،وتـعــزيــز
االنتماء بين البنك وأطياف المجتمع،
ً
فضال عن تعميق العالقات والروابط
اإلنسانية.
وأوضـ ـح ــت أن ال ـب ـنــك ّ
زيـ ــن مـبـنــاه
ال ــرئ ـي ـس ــي ،ح ـي ــث ت ـم ـيــز ه ـ ــذا ال ـع ــام
بإطاللة صورة لصاحب السمو أمير
البالد ،وزينة ضوئية تعبر عن معاني
االح ـت ـفــال بـهــذا الـ ُـعــرس الــوطـنــي من
خالل صور حية من التراث الكويتي
تـعـكــس مـظــاهــر ال ـتــاحــم والـتـكــاتــف
والفرحة بين أفــراد المجتمع ،والتي
حازت إعجاب الجمهور ،وتجلى هذا
من خالل التعليقات التي تم تدوينها
ع ـلــى ص ـف ـحــات ال ـب ـنــك بــال ـعــديــد من
مواقع التواصل االجتماعي.

وبينت أن البنك احتفل مع موظفيه
بــاألعـيــاد الــوطـنـيــة مــن خ ــال تــوزيــع
بــاجــات وأع ــام الـكــويــت عـلــى جميع
الـمــوظـفـيــن ،مـشـيــرة إل ــى أن بــرنــامــج
ال ـب ـن ــك االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،الـ ـ ــذي صــاحــب
االح ـت ـف ــاالت الــوط ـن ـيــة ،ك ــان الـقــاســم
الـمـشـتــرك فـيــه تـعــزيــز روح االنـتـمــاء،
حيث قام قطاع التواصل المؤسسي
ف ـيــه بـتـنـظـيــم زيـ ـ ــارة ل ـكــل م ــن رج ــال
األمــن والـجـمــارك العاملين فــي منفذ
ال ـنــوي ـص ـيــب ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى زيـ ــارة
ك ــوادر العاملين فــي إدارة ال ـطــوارئ
ال ـط ـب ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة،
ل ــاح ـت ـف ــال م ـع ـهــم ب ـف ــرح ــة األع ـ ـيـ ــاد،
ً
وتقديرا لجهودهم التي يبذلونها.
وجاء ت هاتان الزيارتان في إطار
التواصل الذي يحرص عليه البنك مع
جميع شــرا ئــح المجتمع ،واهتمامه
الكبير بجهود القائمين على سالمة

المواطنين والمقيمين ،والجهود التي
يبذلونها في فترة األعياد.
وحـ ـ ــرص ال ـب ـن ــك ع ـل ــى تـخـصـيــص
جزء من وقته لمشاركة الطاقم الطبي
والكوادر العاملة في مستشفى الرازي
فرحة األعياد الوطنية وتوزيع الهدايا
ع ـلــى ال ـح ـض ــور ،ت ـق ــدي ــرا لـجـهــودهــم
الطبية الكبيرة التي يبذلونها لراحة
المرضى.
وفي إطار آخر ،استقبل البنك طالب
وطالبات مدرسة النبراس النموذجية
مـ ــن ذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة،
ل ــاح ـت ـف ــال م ـع ـهــم بـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة
الــوط ـن ـيــة ،وخـ ــال ال ــزي ــارة ال ـتــي قــام
بها الطلبة تــم تعريفهم بمعلومات
تــوعــويــة وتـثـقـيـفـيــة ح ــول الـخــدمــات
والمعامالت المصرفية التي يقدمها
"ال ـت ـجــاري" لـعـمــائــه ،بــاإلضــافــة إلــى
تعريفهم بطبيعة ا لـعـمــل فــي قطاع

راع بالتيني للمعرض الدولي الـ 12
«بيتك» ٍ
لالختراعات في الشرق األوسط
كراع بالتيني
شارك بيت التمويل الكويتي "بيتك"ٍ ،
فــي افـتـتــاح فعاليات الـمـعــرض الــدولــي الـثــانــي عشر
لــاخـتــراعــات فــي الـشــرق األوس ــط ،ال ــذي أقـيــم برعاية
سامية مــن سمو أمير الـبــاد الشيخ صباح االحمد،
وب ـح ـضــور مـحــافــظ الـعــاصـمــة الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد
األحمد الصباح ممثال لصاحب السمو.
وانطلقت فعاليات المعرض ،الذي ضم أكثر من 100
اختراع من  41دولة من مختلف أنحاء العالم ،بقاعة
الراية في فندق كورت يارد ماريوت.
وخ ــال كلمته فــي حـفــل االف ـت ـتــاح بـحـضــور ممثل
صاحب السمو ،ورئيس مجلس ادارة النادي العلمي
رئيس اللجنة العليا للمعرض طالل الخرافي ،وسفراء
الدول المشاركة في المعرض ،الى جانب عدد كبير من
المستثمرين والمهتمين والمشاركين والــرعــاة ،قال
المدير التنفيذي للعالقات العامة واالعالم للمجموعة
في "بيتك" ،يوسف الرويح" :نحرص في (بيتك) على
المشاركة في مثل هذه المحافل العلمية التي تساهم
في رفع المستوى العلمي لدى الشباب ،وتخلق بيئة
تحفيزية السـتـكـشــاف الـمــواهــب وال ـق ــدرات الـتــي من
شأنها أن تدعم مستوى التطور والتقدم في المجتمع".
وأكــد الــرويــح الـتــزام "بيتك" بدعم الـمـبــادرات التي
تشكل منصة لنشر ثقافة االبتكار واإلبداع ،وتبرز دور
الكويت في دعــم المخترعين والموهوبين وتسليط
ً
الضوء على االختراعات الكويتية ،الفتا إلــى أن ذلك
يــأتــي ضـمــن إطـ ــار الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة للبنك،
واستراتيجية التنمية المستدامة ،كما يتماشى مع
رؤي ــة صــاحــب الـسـمــو  2035بــاالسـتـثـمــار بــالـقــدرات
الـشـبــابـيــة لتحقيق الـتـقــدم وال ـق ــدرة عـلــى المنافسة
عالميا.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن "بـ ـيـ ـت ــك" يـ ــواصـ ــل دع ـ ــم األن ـش ـطــة
والمبادرات العلمية واألعمال الهادفة إلى تطوير قدرات
المجتمع وإبراز جهود المبتكرين من الشباب بمعرض
يجمع تحت مظلته مشاركات واسعة من محتلف دول
العالم ،حيث يشكل المعرض منصة يلتقي عبرها كل
من المستثمرين والمخترعين والمهتمين والجهات
الرسمية والحكومية لخلق الفرص االستثمارية أمام

الرويح والخرافي والشيخ طالل الخالد
ً
القطاع الخاص للنهوض بالبحث العلمي ،الفتا إلى
أن المعرض يعتبر اكبر معرض لالختراعات في الشرق
االوســط وثاني اكبر معرض لالختراعات في العالم
بعد معرض جينيف.
وقــال إن "بيتك" يعتبر البنك الوحيد الــذي أطلق
مـنـصــة "أن ـتــم فـخــرنــا" لـتـكــريــم أص ـحــاب االخ ـتــراعــات
ً
واالن ـ ـج ـ ــازات بـمـخـتـلــف م ـج ــاالت ـه ــا ،م ـش ـي ــدا بـ ــدوره
الـ ـس ـ ّـب ــاق ف ــي دعـ ــم وت ـك ــري ــم ال ـم ـبــدع ـيــن الـكــويـتـيـيــن
أصـحــاب االخـتــراعــات الفائزة فــي المعارض الدولية
الكبرى والمسابقات اإلقليمية والعالمية ،إضافة إلى
تخصيص جائزة لإلبداع تساهم في تشجيع وتحفيز
المبدعين.
وأض ــاف أن "بـيـتــك" يــولــي أهـمـيــة كـبـيــرة لالبتكار
واإلب ـ ـ ــداع ،وي ـق ــدر أص ـح ــاب األفـ ـك ــار ال ـم ـب ـت ـكــرة على
مستوى موظفيه ،وقــد نجحت العديد من الخدمات
والمنتجات التي قدمها "بيتك" وكانت من نتاج أفكار

«برقان» يواصل رعاية طارق القالف
بطل العالم في المبارزة على الكراسي المتحركة
أعلن بنك برقان ،في إطار دعمه
الـمـتــواصــل لـلـمــواهــب الشبابية
في مجال الرياضة ،رعايته لبطل
أبـطــال الـعــالــم فــي الـمـبــارزة على
الكراسي المتحركة طارق القالف
للعام السادس على التوالي.
ويعتبر القالف مثاال يحتذى
بـ ــه ل ـل ـش ــاب ال ـك ــوي ـت ــي ال ـط ـم ــوح
والقادر على إبراز قدرات وطاقات
ذوي اإلع ــاق ــة ،بـتـمـثـيــل الـكــويــت
فــي الـمـحــافــل الــدول ـيــة مــن خــال
المشاركة في البطوالت العالمية
ال ـقــادمــة ،وال ـتــي سـيـتــم إقــامـتـهــا
خالل عام .2020
ويـ ـب ــدأ الـ ـق ــاف جــول ـتــه حــول
الـعــالــم فــي عــدة والي ــات تسبقها
مـعـسـكــرات تــدريـبـيــة ف ــي ك ــل من
كـ ـل ــورادو ل ـب ـطــو لــة بنسيلفانيا
خ ـ ــال شـ ـه ــر ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ،م ـع ـك ـســر
لبطولة دوتــرويــت خــال مــارس،
وم ـع ـك ـســر ل ـب ـطــولــة فـيــادولـفـيــا
خالل مايو ،كما سيقوم بالتجهيز
لـمـســابـقــة ت ـحــدي ال ـكــويــت  eفي
نوفمبر.
وإيمانا بأهمية دور الرياضة،
سـيــواصــل الـبـنــك رعــايـتــه لالعب
الـمــوهــوب خــال مسيرة نجاحه

مبدعة واقتراحات وتصورات إيجابية من موظفيه،
ً
موضحا أن "بيتك" يعد أول بنك لديه مركز بحوث
مختصة بمتابعة اإلبــداع واالبتكار
وابتكار ولجنة
ُ َ َّ
لدى الموظفين .وتنظم مسابقة سنوية على مستوى
مجموعة "بيتك" ترصد لها جوائز كبيرة.
وأش ـ ــار إل ــى أن "ب ـي ـتــك" يـتـمـيــز بـسـجــل ح ــاف ــل في
المسؤولية االجتماعية وتشجيع االبـتـكــار وري ــادة
األعمال واإلبداع لدى الشباب ،ورعاية مبادرات التحول
الرقمي وتنفيذ التطبيقات التكنولوجية ،بما يرسخ
ريــادة البنك في تحقيق استراتيجية االستدامة في
مختلف الجوانب االجتماعية.
يذكر أن المعرض الدولي لالختراعات في الشرق
األوســط هو األول من نوعه الــذي يقدم جوائز مالية
وتشجيعية تفوق قيمتها اإلجمالية  50ألــف دوالر،
لتحقيق المزيد مــن ا لــد عــم والتشجيع للمخترعين،
وتقوية ودعم التعاون بين المستثمرين والمخترعين.

«الوطني» يعلن الفائز بسحب
«الجوهرة» الشهري
تأكيدا لسعيه المتواصل لتقديم أفضل
ال ـخــدمــات وال ـع ــروض لـعـمــائــه ومـكــافــأتـهــم
بجوائز تتماشى مــع تطلعاتهم ،أعلن بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي اس ــم ال ـفــائــز ف ــي الـسـحــب
الـشـهــري لـحـســاب ال ـجــوهــرة لـشـهــر فـبــرايــر
 ،2020ح ـي ــث ف ـ ــازت إس ـ ـ ــراء ع ـل ــي ع ـبــدال ـلــه
الهاجري بـ 125000دينار.
وتم إجــراء السحب في مبنى الركاب T4
بمطار الكويت الدولي ،بحضور ممثل عن
وزارة التجارة والصناعة ،إلى جانب ممثلي
بنك الكويت الوطني ،علما أن السحوبات
الشهرية وربع السنوية لحساب الجوهرة
تتم تحت إشــراف ومراقبة شركة ديلويت
العالمية.
ويقدم حساب الجوهرة للعمالء فرصة
لدخول السحب وربح جوائز بقيمة 5000
دينار أسبوعيا ،و 125000دينار شهريا ،والجائزة
الكبرى بقيمة  250000دينار ربع سنوي ،حيث إن كل
 50دينارا يودعها العميل في حساب الجوهرة تمنحه
فرصة ليكون الفائز التالي ،وفي حال عدم قيام العميل
بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة
خالل الفترة المطلوبة فإن فرص الفوز تتضاعف مقابل
كل  50دينارا في الحساب.
بهذه المناسبة ،قال نائب المدير العام لمجموعة
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة ف ــي ب ـنــك الـكــويــت
الوطني هشام النصف" :يعد حساب الجوهرة ركيزة
أساسية ضمن جهود الوطني لنشر ثقافة االدخــار
لدى شرائح المجتمع ،كما يقوم بدور محوري في ظل
سعينا لتقديم تجربة مصرفية متكاملة لعمالئنا،
وال ـتــي تتيح لـهــم إمـكــانـيــة االدخـ ــار والـحـصــول على
فرصة لتحقيق األرباح والتخطيط لمستقبلهم بنجاح".
وأضــاف النصف" :نلتزم في بنك الكويت الوطني
بمكافأة عمالئنا وتقديم أفضل الخدمات المتميزة
وال ـعــروض وال ـجــوائــز االستثنائية لـهــم ،كـمــا نسعد
باإلعالن عن اسم الفائزة بالسحب الشهري لحساب
الجوهرة".

 ...ويعلن الفائز بسحب
حساب «الثريا للراتب»

طارق القالف
وإص ــراره على الـفــوز والــوصــول
إلــى العالمية ورفــع علم الكويت
عاليا في المحافل الدولية ،كما
تــأتــي رعــايــة البطل العالمي في
إط ــار اسـتــراتـيـجـيــة الـمـســؤولـيــة
االجـتـمــاعـيــة لـبـنــك ب ــرق ــان ،الـتــي
تمثل ممارسة الرياضة واألنشطة
البدنية أهم أولوياتها.
ويندرج دعم بنك برقان لمثل
ه ــذه ال ـم ـب ــادرات ضـمــن بــرنــامــج
الـبـنــك االجـتـمــاعــي تـحــت عـنــوان
"( "ENGAGEمعا لنكون التغيير)،
الــذي يهدف إلــى تسليط الضوء

على الجوانب المهمة والمؤثرة
فــي المجتمع عبر تعزيز الــرفــاه
االجتماعي من خــال المبادرات
االجتماعية والتعليمية والثقافية
والـصـحـيــة ،ويــأتــي نهج الحملة
تـ ـم ــاشـ ـي ــا مـ ـ ــع م ـ ـ ـبـ ـ ــادئ الـ ـبـ ـن ــك،
كمؤسسة مالية كويتية را ئ ــدة،
حيث ينسجم أسلوب سياساته
م ـ ـ ــع احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات وم ـ ـصـ ــالـ ــح
المجتمع.

الـ ـت ــواص ــل ال ـم ــؤس ـس ــي والـ ـخ ــدم ــات
المختلفة األخرى.
ً
و تــأ كـيــدا على مسؤوليته ودعمه
لمؤسسات المجتمع المدني ،وعلى
رأس ـه ــا م ـحــاف ـظــات ال ـك ــوي ــت ،وال ـتــي
ً
ً
تشكل ركنا أساسيا من استراتيجية
البنك الشاملة والهادفة إلى ترسيخ
مفهوم جديد للمسؤولية االجتماعية،
قدم البنك الدعم لفعاليات مهرجان "أم
الخير" ،الــذي نظمته إدارة محافظة
األح ـم ــدي ،كـمــا ش ــارك فــي احتفالية
األعياد الوطنية "كويت ماركت" ،التي
نظمتها محافظة الفروانية بحديقة
ال ـع ـمــريــة ،كـمــا رع ــى الـبـنــك مـهــرجــان
"الجهراء األول" الذي أقيم في محافظة
ال ـج ـهــراء ،واشـتـمــل عـلــى الـعــديــد من
األنشطة الترفيهية .وجاءت مشاركة
ودعم البنك لهذه األنشطة والفعاليات
ً
ان ـس ـجــامــا م ــع رســال ـتــه االجـتـمــاعـيــة

وحرصه على التفاعل مع المجتمع
واحـ ـتـ ـف ــاالت ــه ،الس ـي ـم ــا االحـ ـتـ ـف ــاالت
الوطنية ا لـتــي تجسد روح االنتماء
والوفاء للوطن.
ك ـ ـمـ ــا ش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــري ـ ــق ع ـ ـمـ ــل ق ـط ــاع
ال ـت ــواص ــل ال ـمــؤس ـســي هـ ــذه الـفــرحــة
مــع عمال التنظيف والـبـنــاء بتوزيع
الهدايا عليهم بمناسبة االحتفاالت
الوطنية ،ضمن األنشطة والفعاليات
المرتبطة بحملة "هون عليهم".
وجــاء ت مشاركة "التجاري" فرحة
األع ـي ــاد الــوطـنـيــة مــع جميع أطـيــاف
ال ـم ـج ـت ـم ــع ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـم ـج ـت ـمــع
المدني وغيرها من الجهات األخرى
إلي ـم ــان ــه بــأه ـم ـيــة ت ـض ــاف ــر ال ـج ـهــود
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة مــن
خالل التعاطي والتعامل مع األنشطة
االجتماعية المختلفة بأسلوب يخدم
كل شرائح المجتمع.

الفائز يتسلم الجائزة
أعلن بنك بــرقــان فــوز فيساك نــارايــانــان ســاهــاديـفــان ،في
سحب حساب الثريا للراتب الشهري ،الذي فاز بجائزة بقيمة
 10.000دينار.
وأوض ــح البنك أنــه يمكن فتح "الـثــريــا" لـلــراتــب ،بالدينار
الكويتي ،أو غيره من العمالت ،وأنــه يمنح صاحبه العديد
من المميزات ،منها الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية
تـنــاســب احـتـيــاجــاتــه ،إضــافــة إل ــى االس ـت ـفــادة مــن ال ـعــروض
والخصومات على مدار العام.

وأك ــد حــرص الــوطـنــي على سهولة وســرعــة إنهاء
إجراءات فتح حساب الجوهرة عن طريق زيارة أقرب
فــرع لبنك الكويت الوطني ،إضافة إلــى إمكانية فتح
الحساب عبر خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة
الوطني عبر اإلنترنت ،في إطار استراتيجيتنا للتحول
الرقمي ا لـتــي تــو فــر تجربة مصرفية رقمية متكاملة
لعمالئنا تمكنهم مــن إ ج ــراء معامالتهم المصرفية
دون زيارة الفرع".
أم ــا ال ــراب ـح ــون ف ــي ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي لـحـســاب
الـجــوهــرة فهم محمد جــواد محمد تقي ،وغــانــم فرج
سالم بريسم الظفيري ،ومساعد حميد محمد العازمي.
ويقدم بنك الكويت الوطني منذ عام  2012مكافآت
لعمالئه من خالل السحوبات األسبوعية والشهرية
وربع السنوية لحساب الجوهرة ،بجوائز تبلغ قيمتها
اإلجمالية  2200000دينار سنويا.
وإل ــى جــانــب تقديمه أفـضــل الـخــدمــات المصرفية
وأكثرها تطورا وأمانا ،يحرص بنك الكويت الوطني
على تقديمه للعمالء مجموعة متنوعة من العروض
وال ـم ـكــافــآت وال ـج ــوائ ــز ال ـتــي تـمـتــد عـلــى مـ ــدار الـعــام
وتتماشى مع اهتمامات جميع العمالء.

«الخليج» يجري سحب «الدانة» األسبوعي
أجـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـنـ ــك ال ـخ ـل ـي ــج
سحب الدانة األسبوعي في
 1مارس ،وأعلن من خالله
أسـمــاء الفائزين الخمسة
خ ــال ال ـف ـتــرة م ــن  23الــى
 27فبراير  2020بجوائز
نقدية قيمة كل منها 1000
دي ـنــار أسـبــوعـيــا ،وفيما
يـ ـل ــي أسـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـف ــائ ــزي ــن
الخمسة لهذا األسبوع:
● ق ـ ــاس ـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ع ـلــي
الصراف
● ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرح أ نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور سـ ـي ــد
الموسوي
● علي عبدالخضر عبداللطيف
تونيه
● فاضيله هاشم محمد علي
● علي حسين هالل المطيري
وأعلن بنك الخليج أن "الدانة"
كـ ـب ــرت ،وان ال ـج ــائ ــزة ال ـك ـبــرى
لسحب الدانة السنوي ستكون
 1500000د يـ ـ ـن ـ ــار ،و س ـي ـع ـقــد
ال ـس ـحــب ف ــي  14ي ـنــايــر ،2021
وستكون آخر فرصة للمشاركة
ف ـي ــه ع ـب ــر اإليـ ـ ـ ــداع ف ــي ح ـســاب
الدانة في  30سبتمبر .2020
ويشجع بنك الخليج عمالء
الدانة على زيادة فرص فوزهم
عــن طــريــق زي ــادة المبالغ التي

يـ ـت ــم إيـ ــداع ـ ـهـ ــا ف ـ ــي الـ ـحـ ـس ــاب،
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام خـ ـ ــدمـ ـ ــة ال ـ ــدف ـ ــع
اإللـكـتــرونــي الـجــديــدة المتاحة
عـبــر مــوقــع الـبـنــك اإللـكـتــرونــي
وتطبيق الهواتف الذكية.
كـ ـم ــا يـ ــوفـ ــر ح ـ ـسـ ــاب الـ ــدانـ ــة
العديد من الخدمات المتميزة
لـعـمــائــه ،مـنـهــا خــدمــة "بـطــاقــة
الــدانــة لــإيــداع الحصري" التي
تمنح عمالء الدانة حرية إيداع
الـنـقــود فــي أي وقــت يناسبهم،
إضــافــة إل ــى خــدمــة "الـحــاسـبــة"
الـ ـمـ ـت ــاح ــة عـ ـب ــر مـ ــوقـ ــع ال ـب ـن ــك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف
الذكية ،والتي تمكن عمالء الدانة
من احتساب فرصهم للفوز في

سحوبات الدانة األسبوعية ،ربع
السنوية والسنوية.
عــاوة على ذلــك ،فإن حساب
الـ ــدانـ ــة ه ــو ال ـح ـس ــاب الــوح ـيــد
الذي يكافئ العمالء على والئهم
لـبـنــك الـخـلـيــج ،حـيــث يمنحهم
ف ــرص ال ـ ــوالء ،وه ــي ع ـب ــارة عن
إجمالي الفرص التي اكتسبها
ال ـع ـم ـيــل ف ــي ال ـس ـن ــة ال ـســاب ـقــة،
والتي تضاف إلى العام المقبل
كمكافأة لــه على والئ ــه ،وكذلك
تمت إضافة جميع الفرص التي
استحقها العميل فــي آخــر عام
 2019إلى عام  ،2020ويتكرر ذلك
في عام  2021مع األعوام التالية.
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يشهد قطاع الفنون التشكيلية
المصرية انتعاشة فنية  ،حيث
تتجه األنظار الفتتاح متحفين
تشكيليين.
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وافق الفنان الكوميدي بيومي يشارك الكاتب عثمان الشطي يراهن فريق عمل مسلسل
«رحى األيام» على تجربتهم
في مهرجان أيام الشارقة
فؤاد على تقديم شخصية
المسرحية بعمل "أين عقلي في موسم دراما رمضان 2020
مسيلمة الكذاب في مسلسل
بطرح درامي مختلف.
يا قلب".
«خالد بن الوليد».

ً ً
ويست ينظم احتفاال دينيا في باريس

كاني ويست
كاتي بيري

كاتي بيري تتحدث
عن تأخير زواجها
ي عن سبب تأخير زواجها من
تحدثت المغنيةكاتي بير 
خطيبها الممثلأورالندو بلوم ،قائلة" :أشعر بتثاقل خطواتي
كلما فكرت في التخطيط لزواجي من خطيبي أورالندو .األمر
ً
ال يتعلق بحفل الــزفــاف ،بل بعيشنا معا ،ومــدى التزامنا
ومسؤوليتنا حينما تصبح الحياة صعبة ،وخاصة في ظل
محاسبة اآلخرين لنا في حال فشلنا".
ُيشار إلى أن الثنائي تعرفا إلى بعضهما في عام ،2016
فيما احتفال بخطبتهما في يوم عيد الحب من العام الماضي.
وسبق لبيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند .أما
ً
بلوم ،فكان متزوجا من عارضة األزيــاء األسترالية ميراندا
كير ،وأنجب منها ابنه الوحيد فلين.

كايلي جينر

ميكايال

كايلي جينر تحسم الجدل القبض على ابنة ستيفن
سبيلبيرغ بسبب العنف
حول ترافيس سكوت
حسمت نجمة تلفزيون الواقعكايلي جين ر الجدل الذي
ً
أثير أخيرا حول عودتها للمغنيترافيس سكوت ،بعد
عدة أشهر على انفصالهما ،إذ أكدت جينر أن عالقتهما
الـعــاطـفـيــة عـ ــادت م ــن ج ــدي ــد .وجـ ــاء ذل ــك بـنـشــرهــا عبر
صفحتها الخاصة بأحد مواقع التواصل صورة قديمة
لهما خالل دور الثمانية من بطولة هيوستن روكيت في
عام  ،2017عندما كانت كايلي حامال في ابنتها ستورمي،
َّ
التي تبلغ اآلن عامين ،وعلقت على الصورة بالقول" :إنه
حالة" .وكانت عالقة كايلي وسكوت بدأت في أبريل ،2017
بعد أسابيع قليلة من انفصال كايلي عن حبيبها تايغا،
الذي استمرت على عالقة معه مدة  4سنوات.

ألـقــت الـ ُّـسـلـطــات األمـيــركـيــة القبض على ميكايال ،ابنة
الـمـخــرج ستيفن سبيلبيرغ ،بسبب العنف المنزلي في
ناشفيل بوالية تينيسي ،بعد ساعات من االحتفال بعيد
ميالدها الرابع والعشرين.
ميكايال ،التي تحولت إلى إنتاج وتقديم محتويات خاصة
بالبالغين ،تم اعتقالها واحتجازها بأحد مراكز االعتقال.
وجــاء القبض على ميكايال ،بعد أيــام فقط من حديثها
عن اتجاهها لتقديم األفالم الرديئة ،وهو أمر يدعمه والدها،
ً
وقــالــت" :لـقــد سئمت حـقــا عــدم ال ـقــدرة على االسـتـفــادة من
ً
شيء .وبصراحة ،مللت العمل يوما بعد يوم بطريقة لم تكن
ترضي روحي".

إليزابيث موس تبدع في دور سيسيليا
بـ «»the invisible man

الفيلم يتصدر اإليرادات بدور السينما في أميركا الشمالية
ً
إليزابيث موس ،األفضل حاليا علىً الساحة الفنية في أميركا
يعتبر فيلم « ،»the invisible manللممثلة األميركية
ً
الشمالية ،إذ يتصدر اإليرادات في دور السينما والعروض حاصدا  28.9مليون دوالر ،متفوقا على فيلم جيم كاري
«سونيك ذي هيدجهوغ»  16مليون دوالر.
وتؤدي موس دور سيسيليا وهي فتاة ترث الكثير من المال لكن يالحقها شيء خفي يسلب منها كل شيء يتبين أنه
حبيبها السابق.
أبدعت الممثلة إليزابيث موس بتأدية دورها في فيلم
" "the invisible manالرجل الخفي ،الذي تصدر شباك
التذاكر في الواليات المتحدة خالل عطلة نهاية األسبوع
ً
محققا  28.9مليون دوالر ،وفق ما ذكرت شركة "اكزبيتر
ريليشنز" المتخصصة في هذا المجال.
والفيلم الذي نال استحسان النقاد مقتبس من رواية
شهيرة للكاتب إتش جي ويلز ،ويروي قصة سيسيليا
وهي شابة يسكن حبيبها السابق أحالمها بعد انتحاره
المفترض ،وترث الكثير من المال لكن يالحقها شيء خفي
يسلب منها كل شيء يتبين أنه حبيبها.
وإليزابيث موس ممثلة أميركية من أصول بريطانية
ولدت في  27يوليو  ،1982ولها العديد من األعمال التي
أكسبتها الشهرة في عالم التمثيل كان من أبرزها أداؤها
لــدور زوي بارتليت في المسلسل التلفزيوني الجناح
الغربي ،وأداؤهــا دور بيغي ولسن في مسلسل ماد من
وأفريد في حكاية أمة.
ولـ ـ ـ ــدت إلـ ـي ــزابـ ـي ــث وتـ ــرعـ ــرعـ ــت ف ـ ــي لـ ـ ــوس أن ـج ـل ــس،
كاليفورنيا ،ألبوين موسيقيين وهي ابنة رون وليندا
موس لديها أخ واحد أصغر منها ،تربت على المعتقدات
السيانتولوجية.

وفــي طفولتها كانت لديها تطلعات في أن تصبح
راقصة محترفة في سن المراهقة ،وسافرت إلى مدينة
نيويورك لدراسة الباليه في مدرسة الباليه األميركي،
بعد ذلك درست مع سوزان فاريل في مركز كينيدي
فــي واشـنـطــن الـعــاصـمــة واسـتـمــرت م ــوس بــدراســة
ً
الرقص طوال سنوات المراهقة ،وأيضا بدأت البحث
عنى أدوار تمثيلية.
ومــن أجــل إدارة وقتها بين دراستها وعملها،
كانت تحصل على التعليم المنزلي ،وتخرجت في
عام  1999بسن السادسة عشرة.
وعـ ــودة لـلـتــرتـيــب ،ت ــراج ــع فـيـلــم " ســونـيــك ذي
ه ـيــدج ـهــوغ" ،إل ــى الـمــرتـبــة الـثــانـيــة بـعــدمــا كــان
ً
متصدرا مدة أسبوعين ،وحقق  16مليون دوالر
ً
ليصل مجموعه إلــى  128.2مليونا في ثالثة
أسابيع.
وحل في المرتبة الثالثة فيلم "ذي كال أوف
ذي وايلد" من بطولة هاريسون فــورد محققا
 13.2مليون دوالر ،وبلغ مجموع إيراداته 45.8
ً
مليونا في غضون أسبوعين في أميركا الشمالية.
وأتى فيلم "ماي هيرو أكاديميا" وهو فيلم رسوم
مانغا ياباني تكملة لمغامرات المراهق إيزوكو
ميدوريا ،في المرتبة الرابعة محققا  5.1ماليين
دوالر مع بدء عرضه.
وحافظ فيلم "باد بويز فور اليف" من بطولة
وي ــل سـمـيــث وم ــارت ــن ل ــوران ــس ع ـلــى الـمــرتـبــة
ً
ال ـخــام ـســة مـحـقـقــا  4.3مــا ي ـيــن دوالر ليصل
ً
مجموعه إلى  197.3مليونا خالل سبعة أسابيع.
وفيما يأتي بقية األعمال في ترتيب أفضل
عشرة أفالم:
" - 6بيردز أوف براي" مع  4.1ماليين دوالر
( 78.7مليونا في  4أسابيع).
" - 7إمبراكتيكال جوكر :ذي موفي" مع 3.5
ماليين دوالر ( 6.6ماليين في أسبوعين).
 "1917" - 8مــع  2.6مليون دوالر (155.8
ً
مليونا في غضون  10أسابيع).
" - 9بــرامــز :ذي بــوي  "2مــع  2.6مليون
دوالر ( 9.7ماليين في أسبوعين) .
" - 10فانتسي أيالند"  2.3مع (24
مليونا في  3أسابيع).
(أ ف ب)

إليزابيث موس
بوستر الفيلم

َّ
نظم مغني الراب األميركي كاني ويست "قداس
األحد" ،وهو مزيج من الترانيم الدينية واألغاني،
على هــامــش أسـبــوع الموضة فــي بــاريــس ،وفق
ما أظهرته صــور نشرت على شبكات التواصل
االجتماعي.
َّ
وغرد مسرح بوف دو نور ،الواقع في منطقة
ال شــابـيــل الـشـعـبـيــة ،عـلــى حـســابــه الــرسـمــي في
"تويتر" ،مرفقا المنشور بصور" :خدمة يوم األحد
كاني ويست" .ويظهر مغني الراب على المسرح

ً
قرب بيانو محاطا بالمرنمين .كما نشرت "باري
ماتش" مقاطع فيديو على حسابها بـ"إنستغرام"
أظـهــرت وج ــود كيم كــارداش ـيــان بين الحضور،
إضافة إلى ابنتهما نورث.
ً
وأصـ ــدر الـمـغـنــي ( 43عــامــا) أل ـبــومــا بـعـنــوان
"جيسس إز كينغ" هذا الخريف.
ووفقا للمجالت المتخصصة ،من المقرر أن
يقدم ويست مجموعة جديدة من ماركته التجارية
(أ ف ب)
للمالبس (ييزي) في باريس.

ريتشارد شتراوس
الموسيقار
عن
فيلم
ً
للمرة األولى منذ  50عاما
ُع ــرض فــي بريطانيا ،بشكل قــانــونــي ،وللمرة
األولى منذ  50عاما ،الفيلم المثير للجدل "رقصة
ال ـح ــواج ــز ال ـس ـب ـعــة" ،لـلـمـخــرج ك ـيــن روس ـي ــل عن
الموسيقار األلماني ريتشارد شتراوس.
وتــم عــرض العمل الفني ،الــذي بلغت مدته 55
دقيقة ،في مهرجان كيسويك السينمائي بإقليم
كومبريا شمال غرب إنكلترا ،حيث الموطن الروحي
لروسيل ،عقب انتهاء فترة الحظر على استخدام
موسيقى شتراوس.
َّ
وعبر المحاضر السينمائي مات ميليا عن شكره
َّ
للمنظمين ،حيث غــرد بأن الفيلم "ال يــزال مذهال،
ومثيرا ،وعمال سينمائيا رائعا".
ويصفه معهد الفيلم البريطاني ،الذي أحيانا ما
يقدم فيلما وثائقيا مخالفا للتقاليد والمعتقدات
ال ـســائــدة ،بــأنــه "كــاري ـكــاتــور ل ــأح ــداث الحقيقية
والخيالية" في حياة شتراوس.
وكان العنوان الفرعي للفيلم ،المليء بالرمزية
الــدي ـن ـيــة وال ـفــاش ـيــة واألفـ ـك ــار الـنـمـطـيــة لــألـمــان
وصور االغتصاب والقتل والحرب والهولوكوست،
هــو "مسلسل فكاهي فــي سبع حلقات عــن حياة
شـ ـت ــراوس  ."1964-1949وك ـ ــان الــزع ـيــم ال ـن ــازي
األلماني أدولــف هتلر من بين أولئك الذين َّ
تمت
السخرية منهم فــي الفيلم ،ال ــذي كــان بصوت
يمثل ش ـت ــراوس الـفــاجــر وال ـم ـغــرور وال ـشــره،
والذي قام بحمل هتلر على كتفيه في أحد الم
(د ب أ)
شاهد.

ريتشارد شتراوس

متحف كيوتو الياباني للفنون
يفتح أبوابه بعد التجديد

من أجواء المتحف
بعد عامين من أعمال التجديد ،يفتح
م ـت ـحــف الـ ـفـ ـن ــون ال ـم ـح ـل ــي ف ــي ك ـيــوتــو
باليابان أبوابه مجددا أمام الزوار.
ُ
ويعاد فتح المتحف في  21الجاري،
وســوف يطلق عليه "متحف كيوسيرا
للفنون في مدينة كيوتو".
وا ف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــأة أول مـ ــرة
فـ ــي عـ ـ ــام  1933تـ ـح ــت اسـ ـ ــم "م ـت ـحــف
كـ ـي ــوت ــو الـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــاري لـ ـلـ ـف ــن" (Kyoto
Enthronement Memorial Museum
.)of Art

واح ـت ـفــي ف ــي  ،2019ب ـم ــرور  86عــامــا على
افتتاحه ،بوصفه متحفا فنيا يابانيا عاما رائدا.
وم ــن ب ـيــن ال ـس ـمــات ال ـج ــدي ــدة ف ــي المتحف
المرمم ،جزء للفن المعاصر.
وبمناسبة االفـتـتــاح س ــوف يـقــدم المتحف
معرضا يلقي الضوء على الـ 250عاما الماضية
لقطع كيوتو الفنية.
والمتحف الجديد مسمى على ا ســم شركة
كيوسيرا اليابانية ،التي يقول مكتب السياحة
في المدينة إنها ساهمت في تكاليف البناء.
(د ب أ)
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الحركة التشكيلية المصرية تشهد انتعاشة فنية

بعد افتتاح متحفين وتنظيم قاعات لمعارض جديدة
يشهد قطاع الفنون التشكيلية المصرية انتعاشة فنية
راهنا ،وتتجه األنظار الفتتاح متحفين تشكيليين هما متحف
الجزيرة ومتحف محمود خليل ،بعد إغالقهما سنوات طويلة
فيما نظمت قاعات وأماكن ثقافية معارض تشكيلية جديدة
اجتذبت الكثيرين من الرواد ومحبي التشكيل.

القاهرة  -محمد الصادق

بيت السناري
األثري اختتم
معرضه الفني
بعنوان «الرسم
بالكلمات» للخط
العربي

تعيش الحركة التشكيلية
ال ـم ـصــريــة ان ـت ـعــاشــة حــالـيــة
ب ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ق ـطــاع
الفنون التشكيلية المصرية
الـ ــدك ـ ـتـ ــور خ ــال ــد سـ ــرور،عـ ــن
اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح مـ ـتـ ـح ــف ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة
بضاحية الزمالك ،بعد توقفه
فـ ــي ال ـ ـعـ ــام ،1988لـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الترميم واإلصالح.
وأضـ ــح سـ ــرور أن أ س ـبــاب
ت ـ ــأخـ ـ ـي ـ ــر االفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاح ي ـ ـعـ ــود
لـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــد م ــع
الشركات التي تنفذ عمليات
ا ل ـتــر م ـيــم ،ح ـيــث كــا نــت تطلب
دائـ ـم ــا ال ـت ــأج ـي ــل وم ـ ــد ف ـتــرة
ا لـ ـتـ ـسـ ـلـ ـي ــم و نـ ـ ـح ـ ــن اآلن فــي
المرحلة األ خـيــرة مــن ترميم
وإصـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــف ،وهـ ــي
تـ ـتـ ـطـ ـل ــب ش ـ ـهـ ــريـ ــن إلصـ ـ ــاح
بعض الرتوش وغيرها.
وعـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــف م ـ ـح ـ ـمـ ــود
خـلـيــل ال ـكــائــن ب ـحــي الـجـيــزة
ق ـ ـ ــال س ـ ـ ـ ـ ــرور ،انـ ـتـ ـهـ ـيـ ـن ــا مــن
المرحلة األخيرة من عمليات
الـ ـ ـت ـ ــرمـ ـ ـي ـ ــم،وج ـ ــاري ت ـح ــدي ــد
موعد افتتاحه.
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،يـفـتـتــح
غـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــو 6
ا لـجــاري ،مـعــر ضــا فنيا تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان " فـ ــا ك ـ ـهـ ــة مـ ـح ــر م ــة"
ل ـل ـف ـن ــان ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي ح ـل ـمــي
ال ـت ــون ــي وي ـس ـت ـمــر ح ـت ــى 21
الجاري .

الفاكهة المحرمة
ي ـض ــم ال ـم ـع ــرض عـ ــدد مــن
لوحات التوني في التصوير
الــزي ـتــي وأع ـم ــال ــه الــزخــرف ـيــة
وتصميم الكتب.
وعـ ـ ــن مـ ـع ــرض ــه "ال ـف ــاك ـه ــة
الـمـحــرمــة"كـتــب الـتــونــي على
ص ـف ـح ـتــة ب ـم ــوق ــع ال ـت ــواص ــل
الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك"س ـ ــأل ـ ــوا ن ـج ــم
الكوميديا
وفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوف الـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــك
نجيب الريحاني :أي صنف
م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء تـ ـفـ ـض ــل،أج ــاب
الريحاني بالعامية المصرية
"الستات زي الفاكهة ،ومن
هذه الحكاية الطريفة،جاء ت
فـ ـ ـك ـ ــرة م ـ ـعـ ــرضـ ــي "الـ ـف ــاكـ ـه ــة
ال ـم ـح ــرم ــة "وعـ ـل ــى ع ـك ــس مــا
تــو حــي بــه عـبــارة الريحاني،
ف ـن ـس ــاء الـ ـمـ ـع ــرض" ت ـت ـجــاور
وتـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاور" م ـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف
أ نـ ـ ـ ــواع ا لـ ـف ــا كـ ـه ــة وال ي ـج ـمــع
بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا سـ ـ ـ ــوى ال ـ ـن ـ ـضـ ــارة
والجمال،وعموما فمعارضي
تؤكد مقولة " الريحاني "أنا
بحب الصنف كله ".

فن التصوير
ولـ ـ ــد ال ـ ـتـ ــونـ ــي ب ـم ـحــاف ـظــة
بـنــي ســويــف وتـخـصــص في
ف ـ ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــر وال ـت ـص ـم ـي ــم
حـ ـ ـي ـ ــث صـ ـ ـم ـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
األغـلـفــة وال ـلــوحــات ،وحصل
عـ ـ ـل ـ ــى ب ـ ـ ـكـ ـ ــالـ ـ ــوريـ ـ ــوس ك ـل ـي ــة
ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة تـخـصــص
دي ـك ــور م ـســرحــي ع ــام 1958
كـ ـم ــا درس فـ ـن ــون ا ل ــز خ ــر ف ــة
وا لــد يـكــور ،بــاإل ضــا فــة لتوليه
العديد مــن المناصب،وعمل
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــم أغـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة
الـ ـكـ ـت ــب،واإلخ ــراج الـصـحـفــي
ل ـع ــدد م ــن دور ا ل ـن ـشــر حـتــى

بـلــغ ع ــدد أغـلـفــة الـكـتــب الـتــي
رسـمـهــا أكـثــر مــن ثــاثــة آالف
كـ ـت ــاب ب ــاإلض ــاف ــة ل ـلـم ـجــات
الـ ـت ــي رس ـ ــم أغ ـل ـف ـت ـه ــا أي ـضــا
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــض م ـ ـت ـ ـن ـ ـهـ ــا
رسـ ــومـ ــات م ــن ري ـش ـت ــه ،كـمــا
أشـ ــرف ع ـلــى إخ ـ ــراج األعـ ــداد
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األول ـ ـ ـ ــى م ـ ــن م ـج ـلــة
شموع عام .1986
وح ـ ـ ـصـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــونـ ـ ــي ع ـل ــى
ع ـ ــدة جـ ــوائـ ــز م ـن ـه ــا ،ج ــائ ــزة
الـ ـي ــونـ ـيـ ـسـ ـي ــف ع ـ ــن م ـل ـص ـقــة
ل ـل ـع ــام الـ ــدولـ ــي ل ـل ـط ـفــل ع ــام
 ،1979و جـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــزة مـ ـع ــرض
بيروت الدولي للكتاب لمدة
ث ــاث س ـن ــوات مـتـتــا لـيــة منذ
عــام  ،1977و جــا ئــزة معرض
"بولونيا لكتاب الطفل" عام
.2002

مداد األفق
إلى ذلك افتتح عميد كلية
الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة ال ــدك ـت ــور
أح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــو ،ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض
الخامس للفنان أحمد محمد
إبــراه ـيــم ،األس ـتــاذ الـمـســاعــد
بقسم التصوير بكلية الفنون
الـ ـجـ ـمـ ـيـ ـل ــة ،ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "م ـ ـ ــداد
األفق" ،بكلية الفنون الجميلة
ب ــال ــزم ــال ــك ،ب ـح ـض ــور نـخـبــة
م ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن وال ـم ـث ـق ـف ـي ــن
واإلعالميين.
الجدير بالذكر ،أن إبراهيم
أقام عدة معارض من بينها:
"معرض اتجاه ،معرض نداء
ال ـ ـح ـ ـجـ ــر ،م ـ ـع ـ ــرض ض ـ ـفـ ــاف،
معرض البادية.
كما اختتم بيت السناري
األثـ ــري ب ـحــي ال ـس ـيــدة زيـنــب
ب ــالـ ـق ــاه ــرة الـ ـت ــاب ــع لـمـكـتـبــة
اإلسـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ـ ـ ــة ،ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
مـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــه الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان
"الـ ــرسـ ــم ب ــال ـك ـل ـم ــات" لـلـخــط

حصاد

تكريم الكاتب والروائي أمين
معلوف في باريس

ماكرون يقلد معلوف الوسام الرفيع

حلمي التوني
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وضـ ـ ــم الـ ـمـ ـع ــرض،
مجموعة من األعمال الفنية
ول ـ ـ ــوح ـ ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــط الـ ـع ــرب ــي
ا لـ ـت ــي ي ـص ــل عـ ــدد هـ ــا ل 100
عـ ـم ــل فـ ـن ــي ،وت ـ ـعـ ــرض آيـ ــات
َ
وح ــك ــم ،و ه ــي تجمع
وأ قـ ــوال ِ
ب ـي ــن االس ـ ـلـ ــوب ال ـكــاس ـي ـكــي
والحديث واأللوان ،وتوضح
الـ ـسـ ـم ــات األس ــاسـ ـي ــة لـلـخــط
العربي من تناظر ،وانسجام،
وإحـ ـك ــام ل ـتــرت ـيــب ال ـك ـل ـمــات،
وتـ ــرك ـ ـيـ ــب وح ـ ـسـ ــن تـ ــوزيـ ــع،
ك ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـ ــوض ـ ــح أنـ ـ ـ ــواع
الخطوط العربية وأشكالها
وقــواعــدهــا ،حـيــث أق ـيــم على
ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض نـ ـ ـ ــدوة
تثقيفية حول تاريخ وأهمية
فنون الخط العربى.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض
مجموعة متميزة من أساتذة
ال ـ ـخـ ــط ال ـ ـعـ ــربـ ــي والـ ــزخـ ــرفـ ــة
وال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــون ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اس ــات ــذة مــن

ك ـل ـيــات ال ـف ـن ــون وم ـش ــارك ــات
لفنانين وفنانات محترفين
ل ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــون ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــط الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
حــاص ـل ـيــن ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد مــن
الـتـكــريـمــات والـجــوائــز داخــل
مصر وخارجها.

الخط العربي
وأقيم المعرض بمناسبة
اخ ـت ـي ــار الـ ـق ــاه ــرة كـعــاصـمــة
لـ ـلـ ـثـ ـق ــاف ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ل ـع ــام
 2020من منظمة اإليسيسكو
ال ــدولـ ـي ــة ،وك ــذل ــك االه ـت ـم ــام
بالخط العربي كــأ حــد أ نــواع
الفنون التي تتميز بالجمال
والزخرفة الدقيقة.

من بين ركام لبنان المالي واالقتصادي ،سطع نور ثقافي تمسك
بأهدابه اللبنانيون ،وتعلقوا بوسام رفيع قلده الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون للكاتب اللبناني أمين معلوف.
ً
وحاز الكاتب والروائي اللبناني الفرنسي أمين معلوف وساما
ً
فرنسيا رفعه إلــى رتبة ضابط كبير ،في احتفال جــرى في قصر
اإلليزيه .وعلق ماكرون الوسام على صدر معلوف ،وهو عبارة عن
نجمة بست زوايا تشبه الصليب المالطي ،مرقطة باللون األزرق
ومعلقة في إكليل فضي.
وكــانــت األكاديمية الفرنسية منحت معلوف فــي  2012شرف
ً
العضوية في المؤسسة األدبية ،التي تضم حوالي  40عضوا.
مــن جـهـتـهــم ،احـتـفــى الـلـبـنــانـيــون بـفـيــديــو انـتـشــر عـلــى مــواقــع
ال ـت ــواص ــل؛ يـظـهــر ف ـيــه م ـع ـلــوف م ـكــرمــا م ــن م ــاك ــرون ،ح ـيــث علق
سـيــاسـيــون وصـحــافـيــون ونــاشـطــون عـلــى أهـمـيــة تـكــريــم اإلب ــداع
اللبناني .بدوره ،هنأ رئيس الحكومة حسان دياب ،األديب معلوف
بوسام االستحقاق ،الذي يأتي "على الرغم من الظروف الصعبة،
التي يمر بها لبنان على الصعيد المالي واالقتصادي والمعيشي
واالجتماعي" .وقــال ديــاب ،في بيان صــادر عن مكتبه ،إن تكريم
معلوف بوسام االستحقاق الوطني باسم الجمهورية الفرنسية
"يـعـكــس ص ــورة لـبـنــان الـصـحـيـحــة وال ـح ـضــاريــة ،لـبـنــان الثقافة
واإلبداع واالمتياز".
وأض ــاف" :وإذ نـعــرب عــن فخرنا بــاألديــب معلوف ،ونــوجــه له
تهانينا ،يضيف هــذا التكريم مــن عزيمتنا للعمل ا ل ــدؤوب في
سبيل مــواجـهــة الـتـحــديــات وإع ــادة ص ــورة لبنان المشرقة التي
يفتخر بها جميع اللبنانيين" .من جانبه ،نشر النائب زياد حواط
فيديو التكريم على "تويتر" ،معلقا" :رغم كل شيء ،لبنان النجاح
والتألق حاضر في العالم .فخر واعتزاز لنا كلبنانيين .هذه هي
الصورة التي يعكسها اللبناني في الخارج؛ نجاح وجوائز وتقدير
بمستوى عالمي" .بدورها ،اعتبرت وزيرة اإلعالم منال عبدالصمد،
في تغريدة لها على "تويتر" ،أن اللبنانيين أينما حلوا يحجزون
مكانة متقدمة لهم.
(رويترز)

افتتاح مهرجان طيبة السادس
للفنون التلقائية ومسرح الطفل
غاليري بيكاسو
يفتتح  6الجاري
معرض «فاكهة
محرمة» للفنان
التشكيلي حلمي
التوني
جانب من مهرجان طيبة
متحف محمود خليل وحرمه

ملصق «الفاكهة المحرمة »

المسلة الفرعونية تنتصب في قلب القاهرة وتتزين بنقوش ملكية

«اآلثار» تنتهي من تجميع األجزاء وتركيبها وتسابق الزمن إلنجاز الترميم
اآلثار في
حركة ً
تشهد ً
مصر نشاطا مكثفا ،ويجري
العمل على قدم وساق
لالنتهاء من ترميم المسلة
الفرعونية التي سيجري
تثبيتها في ميدان التحرير.

●

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

يـ ـت ــاب ــع الـ ـمـ ـص ــري ــون أعـ ـم ــال
الـتـطــويــر الـتــي يشهدها مـيــدان
الـ ـتـ ـح ــري ــر ف ـ ــي قـ ـل ــب ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،
حـ ـي ــث سـ ـيـ ـج ــري وض ـ ـ ــع م ـس ـلــة
فرعونية مزينة بنقوش للملك
رم ـ ـس ـ ـيـ ــس ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـ ــي وسـ ــط
الميدان التاريخي ،ومن حولها
ت ـت ــوزع أرب ـع ــة تـمــاثـيــل لـكـبــاش
أثـ ــريـ ــة ي ـت ـج ــه كـ ــل واح ـ ـ ــد مـنـهــا
صوب أحد االتجاهات األصلية
األربعة ،في حين ُيفتتح متحف
الغردقة قريبا ،في وقت زار وزير
السياحة واآلثــار خالد العناني
اليونان قبل أيام لالستفادة من
خبرات اليونان في مجال تطوير
س ـي ـن ــاري ــو الـ ـع ــرض الـمـتـحـفــي،
وبخاصة مــع قــرب االنـتـهــاء من
مشروع ترميم وتطوير المتحف
اليوناني الروماني باإلسكندرية.
وقالت وزارة السياحة واآلثار

معرض اليبزيغ للكتاب يقام في موعده

المسلة تخضع ألعمال الترميم النهائية
إن أعمال الترميم الدقيق للمسلة
جــاريــة عـلــى ق ــدم وس ــاق بــأيــدي
فـ ــريـ ــق م ـ ــن م ــرمـ ـم ــي ال ـم ـج ـلــس
ً
األعلى لآلثار المصريين ،تمهيدا
ل ــافـ ـتـ ـت ــاح ال ــوشـ ـي ــك ل ـم ـش ــروع
تطوير الميدان.
وأض ــاف ــت ،فــي بـيــان لـهــا ،أنــه

جرى االنتهاء من أعمال تجميع
وتــركـيــب جميع أج ــزاء المسلة،
إضافة إلــى تركيب ورفــع الجزء
األخير منها ،ذي القمة الهرمية
الشكل أواخر األسبوع الماضي.
وذكرت الوزارة أن المسلة قبل
نقلها مــن منطقة ص ــان الحجر
األثـ ـ ــريـ ـ ــة ب ـم ـح ــاف ـظ ــة ال ـش ــرق ـي ــة
(ش ـمــال شــرقــي ال ـق ــاه ــرة) ،كــانــت
مـقـسـمــة إل ــى ع ــدة أج ـ ــزاء ،منها
ال ـج ــزء ال ـع ـلــوي ع ـلــى ش ـكــل «بــن
ُ
بن» (هريم) ،حيث يبلغ ارتفاعها
مكتملة بعد تجميعها نحو 19
ً
مـ ـت ــرا ،وي ـصــل وزن ـه ــا إل ــى نحو
ً
 90طنا ،وهي منحوتة من حجر
الغرانيت الوردي ،وتتميز بجمال
ن ـق ــوش ـه ــا الـ ـت ــي ت ـ ـصـ ـ ِّـور ال ـم ـلــك
ً
رمسيس الثاني واقفا أمام إحدى
ال ـم ـع ـبــودات ،إضــافــة إل ــى ألقابه
الملكية المختلفة.

المخازن المتحفية
المتحف اليوناني الروماني باإلسكندرية

افتتح مهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل أمس االول
في مدينة أســوان بصعيد مصر ،بحضور  50مشاركا من  8دول
عربية .وشهد حفل االفتتاح عروض الدبكة اللبنانية ،واستعراضات
فلكلورية مصرية ،بجانب كلمات افتتاحية لمحافظ أسوان ،اللواء
أشرف عطية ،ورئيسة المهرجان د .هنا مكرم.
ووفق بيان لمحافظة أسوان ،فإن المهرجان الذي يستمر  4أيام،
يتضمن عروضا مسرحية لألطفال ومعارض للفنون التشكيلية
يشارك فيها فنانون من السعودية والكويت واألردن وتونس ولبنان
والعراق وإسبانيا ،بجانب المشاركين المصريين.
يذكر أن أولى دورات المهرجان انطلقت في مدينة األقصر ،ثم
انتقل لمدينة أسوان ،التي يقام بها للعام الرابع على التوالي.
(د ب أ)

في موازاة ذلك ،افتتحت وزارة
السياحة واآلثار متحف الغردقة

جانب من القطع األثرية
بمحافظة البحر األحمر (جنوب
ش ــرق ــي الـ ـق ــاه ــرة) ،أم ـ ــس ،وســط
تغطية إعالمية دولية.
ويـ ـض ــم ال ـم ـت ـح ــف ن ـح ــو أل ــف
قطعة أثرية ،اختيرت من مختلف
المخازن المتحفية الموجودة في
القاهرة ،والتي ستكون مناسبة
مع المنطقة الواقع بها المتحف،
ً
ً
ً
الــذي يضم أيضا جانبا خاصا
لـعــرض ال ـتــراث الـثـقــافــي واآلث ــار
الخاصة بالبحر األحمر.

التراث العالمي
من ناحية أخرى ،زار العناني،
ً
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،ع ـ ـ ــددا مــن
الـ ـم ــواق ــع وال ـم ـت ــاح ــف األث ــري ــة،
فــي العاصمة اليونانية أثينا،
مــن بينها منطقة «األك ــروب ــول»
األث ــري ــة ،الـمـسـجـلــة عـلــى قائمة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراث ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ل ـم ـن ـظ ـم ــة
ال ـ ـيـ ــون ـ ـس ـ ـكـ ــو ،ل ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدة م ــا
ق ــام ــت ب ــه الـ ـي ــون ــان م ــن ج ـهــود
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة
األثــريــة وتـطــويــر الـخــدمــات بها

ومـ ـس ــارات ال ــزي ــارة وال ـلــوحــات
اإلرشــاديــة .كما شملت الــزيــارة
المتاحف الكبرى هناك ،ومنها
مـتـحــف األكـ ــروبـ ــول والـمـتـحــف
القومي لآلثار ومتحف بيناكي
ومتحف سيكالديك ،حيث سيتم
التنسيق خــال الـفـتــرة المقبلة
لالستفادة من خبرات اليونان
فـ ــي مـ ـج ــال ت ـط ــوي ــر س ـي ـنــاريــو
العرض المتحفي ،وبخاصة مع
قرب االنتهاء من مشروع ترميم
وت ـط ــوي ــر ال ـم ـت ـحــف ال ـيــونــانــي
الروماني في مدينة اإلسكندرية
المصرية.
ُيشار إلى أن «أكروبول أثينا»
ِّ
يجسد الـحـضــارات واألساطير
واألديـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـتـ ــي ازده ـ ـ ـ ـ ــرت فــي
اليونان قبل أكثر من ألــف عام،
والـ ـ ــذي تــرت ـفــع ف ـيــه  4م ــن أكـبــر
ُ
تحف الفن اليوناني الكالسيكي،
وه ــي مـعـبــد أثـيـنــا الـبــارتـيـنــون
وم ــدخ ــل األكـ ــروبـ ــول بــروبـيـلــي
ومعبد أركـيـتــون ومعبد اإللهة
ً
ً
نيكي ،ويعتبر عنصرا بارزا في
التراث العالمي.

أعلنت إدارة معرض اليبزيغ األلماني للكتاب ّ
تمسكها بإقامة
المعرض في موعده رغم إلغاء عدد من المعارض المختلفة بسبب
االنتشار المتزايد لفيروس كورونا الجديد.
وكتب مسؤولو المعرض على "تويتر" أن "معرض اليبزيغ
للكتاب سيقام" ،وأضافوا أنهم على اتصال بالهيئات الصحية
المختصة ،مشيرين إلــى أنــه ال توجد شــروط حتى اآلن إلقامة
المعرض .يذكر أن هذا المعرض هو ثاني أكبر معرض للكتاب
في ألمانيا بعد معرض فرانكفورت ،ومن المنتظر أن يتم عقده
فــي الـفـتــرة بـيــن  12و 15ال ـج ــاري ،وك ــان ع ــدد زائ ــري المعرض
ومـهــرجــان "اليـبــزيــغ تـقــرأ" المقترن بــه ،قــد بلغ نحو  276ألف
شخص في .2019
ويتألف مهرجان "اليبزيغ تـقــرأ" مــن عــدة مئات مــن األماكن
المخصصة للقراءة والموزعة في أنحاء المدينة الواقعة شرقي
ألمانيا.
(د ب أ)

عرض األعمال الموسيقية للفيلسوف
فريدريك نيتشه في فايمار
ُيعرف األلماني فريدريك نيتشه على األغلب بأنه فيلسوف،
لكنه أيضا مؤلف موسيقي ،واآلن وللمرة األولى تقيم مكتبة
"أرشيف غوته وشيلر" األرشيفية في مدينة فايمار األلمانية
معرضا مخصصا ألعماله الموسيقية.
ويشمل ا لـمـعــرض مخطوطات موسيقية ل ــ 15عمال من
تــألـيـفــه وخ ـط ــاب ــات وغ ـيــرهــا م ــن ال ــوث ــائ ــق ،وف ــق مــؤسـســة
فايمار للكالسيكيات .والهدف من المعرض هو استعراض
الطموحات الفنية لنيتشه ( )1900 - 1844وشغفه المستمر
بالموسيقى ويستمر المعرض عــدة أشهر .ومــن المنتظر
أيضا عزف مجموعة مختارة من معزوفات نيتشه في حفل
موسيقي بتنظيم من المؤسسة في  3أبريل المقبل في متحف
فايمار الجديد.
(د ب أ)

توابل ةديرجلا
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بيومي فؤاد :أجسد مسيلمة الكذاب في «خالد بن الوليد»

ً
ً
يخوض مشروعا دراميا آخر بعنوان «دهب عيرة» مع الفنانة يسرا

19

مزاج

أخبار النجوم

عادل إمام :مصاب بنزلة برد...
ّ
عايزني أموت ليه

وافق الفنان المصري الكوميدي بيومي فؤاد على تقديم شخصية مسيلمة الكذاب في المسلسل التاريخي
«خالد بن الوليد» الذي ُ
سيعرض في رمضان المقبل.
وفي دردشته مع «الجريدة» يتحدث بيومي عن المسلسل ،ومشاريعه األخرى التي يعمل عليها خالل
الفترة الحالية .وفيما يلي التفاصيل:
القاهرة – هيثم عسران

أوشكت أن
أنتهي من
تصوير دوري
في مسلسل
«اتنين في
الصندوق»

• مـ ـ ــا سـ ـب ــب حـ ـم ــاسـ ـت ــك ل ـش ـخ ـص ـيــة
"مسيلمة الـكــذاب" في مسلسل "خالد بن
الوليد"؟
 سعدت جدا باختياري لتجسيد هذاالدور من بطل العمل عمرو يوسف ،وهذه
ً
الشخصية مــن األدوار المهمة تاريخيا
خــال الحقبة الـتــي يتناولها المسلسل،
وفي الوقت الحالي أعكف على التحضير
ً
جيدا للدور ،خاصة أنها شخصية صعبة
ولـهــا أب ـعــاد عــديــدة يـجــب دراس ـت ـهــا قبل
البدء في تقديمها ،وأعتبرها محطة مهمة
بالنسبة لي.

«دهب عيرة»
• ه ــل سـتـتـفــرغ ل ـه ــذا ال ـم ـش ــروع فقط
لرمضان المقبل؟
 لــدي مشروع درامــي آخــر مع الفنانةي ـســرا وه ــو "دهـ ــب عـ ـي ــرة" ،وأراهـ ـ ــن على
ال ـع ـم ـل ـي ــن ل ـت ـق ــدي ـم ــي ب ـش ـك ــل ب ـع ـي ــد عــن
ال ـكــوم ـيــديــا ،خ ــاص ــة أن شـخـصـيـتــي في
ً
المسلسل تحمل أيضا اختالفات كبيرة عن
أدواري السابقة ،وأتمنى ان يكون رد الفعل
عليها كما توقعته خالل قراءة السيناريو.

شخصية بيرم
• حدثنا عن تجربتك في فيلم "حضور
وانصراف"؟
 هو فيلم كوميدي اجتماعي أقوم فيهبشخصية بيرم ،وهو رجل ليس متزوجا
وتقيم معه ابنة شقيقته التي تقوم بدورها
أس ـمــاء أب ــو الـيــزيــد ،والـفـيـلــم مــن االعـمــال
الخفيفة التي أحببتها وفضلت المشاركة
ف ـي ـهــا ،وس ـي ـع ــرض خـ ــال م ــوس ــم إجـ ــازة
نصف العام ،حيث انتهينا من تصويره
ً
مؤخرا ،وراهنا هو في المراحل االخيرة
من المونتاج والتجهيزات الفنية.

المستوى الجماهيري

أحب العمل
مع أحمد
الجندي
فهو من
الشخصيات
التي أثق
باختياراتها

ً
• كـيــف وج ــدت مـشــاركـتــك مــؤخــرا في
فيلم "الطيب والشرس واللعوب" مع مي
كساب؟
 س ـع ــدت بــال ـف ـي ـلــم وال ـت ـج ــرب ــة كـلـهــا،وفــي رأيــي أن الفيلم حقق المطلوب منه
عـلــى الـمـسـتــوى الـجـمــاهـيــري مــع طــرحــه
بالصاالت السينمائية ،وعند عرضه على
ً
الـشــاشــات سـيـكــون هـنــاك رد فـعــل أيـضــا
جيد ،فهو عمل كوميدي مهم ،وأكـثــر ما
أعجبني فيه فكرته والفترة التي يتناولها
وال ـمــرت ـب ـطــة ب ـن ـجــوم تـسـعـيـنـيــات ال ـقــرن
الماضي ،وردود االفعال التي وصلت ّ
إلي
كانت تشيد بالفيلم.

وق ـط ــاع عــريــض م ـمــن ش ــاه ــدوه أشـ ــادوا
به وبمستواه الفني ،لكن توقيت عرضه
لم يكن توقيتا لموسم سينمائي ،وهذا
األمر اثر بالتأكيد على االيرادات بصورة
مباشرة.

عادل إمام

مشاكل الحياة الزوجية
• مــاذا عــن فيلمك الجديد "البعض ال
يذهب للمأذون مرتين"؟
 هو فيلم اجتماعي انتهيت من تصويرً
دوري فيه ،وأتعاون من خالله مجددا مع
كريم عبدالعزيز ،والمخرج أحمد الجندي،
واالحـ ـ ـ ــداث ت ـ ــدور حـ ــول شـخـصـيــة عــامــة
يتعرض لمشكالت فــي حياته الزوجية،
وه ــو نـفــس الـشـخــص ال ــذي يـعـمــل كأحد
الباحثين المسؤولين عــن حــل المشاكل
ال ــزوج ـي ــة ك ــي ال ت ـت ـفــاقــم ،فـتـتـحــول هــذه
المشكلة إلــى خـطــر عـلـيــه ،وعـلــى وضعه
االجتماعي أمــام المحيطين بــه ،وهــو ما
نشاهده خالل رحلة العمل.

أحمد الجندي
• كيف وجدت العمل مع أحمد الجندي؟
 أح ـ ــب الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــع أح ـ ـمـ ــد ال ـج ـن ــديب ـشــدة ،وه ــو مــن الـشـخـصـيــات ال ـتــي أثــق
باختياراتها وعندما يرشحني لعمل ال
أرفضه ،فهو مخرج متميز وقادر على أن
يخرج من الممثل أفضل ما لديه ،وتقديم
األفكار السينمائية بشكل جذاب ومختلف،
ودائما ما تنجح أعمالنا معا.

تجربة سينمائية
• ح ــدثـ ـن ــا عـ ــن مـ ـش ــاركـ ـت ــك فـ ــي فـيـلــم
"صاحب المقام"؟
 انتهيت من تصوير دوري بالكامل فيالفيلم ،وهو تجربة سينمائية بالنسبة لي
مختلفة بشكل كامل ،وأظهر فيه بشخصية
خــادم ألحــد األضــرحــة ،ومــن خــال دوري
يمكن أن تشاهد النظرة المختلفة لخادم
الضريح من المترددين عليه ،فهناك من
ً
ً
ي ــراه م ـبــروكــا ،وه ـنــاك مــن ي ــراه دروي ـشــا،
ً
ً
وتـ ــرى ن ـم ــاذج مـخـتـلـفــة ث ـقــاف ـيــا وف ـكــريــا

بيومي فؤاد
واجتماعيا ،فالفيلم من األعمال المهمة،
والقضية التي يطرحها لم يتم تناولها
ً
سينمائيا بهذه الصورة من قبل.

مسألة األولياء
• ...وماذا عن األحداث؟
 الـفـيـلــم يـسـلــط ال ـض ــوء ع ـلــى مـســألــةاألولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء وال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــردديـ ـ ــن عـ ـلـ ـيـ ـه ــم م ــن
ال ـم ـت ـص ــوف ـي ــن وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،وال ـم ـع ــال ـج ــة
المكتوب بها مميزة جدا ،وعلى المستوى
الـشـخـصــي أح ـب ـبــت ال ـع ـمــل م ـنــذ ق ــراء ت ــه،
وي ـشــارك فـيــه كــوكـبــة مــن الفنانين منهم
ي ـس ــرا ،وآسـ ــر يــاس ـيــن ،وي ـخــرجــه محمد
ال ـع ــدل الـ ــذي اه ـتــم بـ ــأدق الـتـفــاصـيــل في
الفيلم ،وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور
عند طرحه بالصاالت السينمائية خالل
اجازة نصف العام.

المقامات الشهيرة
• هل واجهتم صعوبات في التصوير
باألماكن الحقيقية؟

قطاع عريض
• ...ولكن إيراداته لم تكن جيدة؟
 -الجمهور أحــب الفيلم وتفاعل معه،

بيومي فؤاد في أحد أعماله

 التصوير من بداية الفيلم كان موزعاب ـي ــن األضـ ــرحـ ــة والـ ـمـ ـق ــام ــات ال ـش ـه ـيــرة،
باإلضافة إلى ديكور رئيسي في شبرامنت
ت ــم ت ـصــويــر ج ــزء آخ ــر ف ـي ــه ،فــالـفـيـلــم تم
تـصــويــره بشكل سـلـســل ،ول ــم تـكــن هناك
أي مشاكل.

أفكار مجنونة
• ماذا عن تجربتك في "ديدو"؟
 انتهيت من تصويره بالفعل ،وأظهرفيه بشخصية عالم لديه أفكار مجنونة،
وي ـس ـعــى إلـ ــى تـطـبـيـقـهــا ع ـلــى اصــدقــائــه
فيتسبب في تحويلهم إلى أقزام ،صحيح
ان الـفـكــرة جــرى معالجتها فــي اكـثــر من
عمل سينمائي مــن قبل ،لكن فــي "ديــدو"
سـيـشــاهــد الـجـمـهــور كــومـيــديــا مختلفة،
وف ـك ــرة ل ــم ي ـشــاهــدهــا م ــن ق ـب ــل ،وه ــو ما
نراهن عليه.

طمأن الفنان الكبير عادل إمام محبيه وجمهوره على
صحته ،بعد تردد أنباء ،على بعض المواقع اإلخبارية،
ع ــن ت ــده ــور حــالـتــه الـصـحـيــة ،ق ــائ ــا« :ب ــرد ع ــادي ج ــدا،
ومافيش حاجة ،عايزني أمــوت ليه» ،وذلــك في مداخلة
هاتفية مع اإلعالمي عمرو أديــب ،في برنامج الحكاية،
عبر قناة .mbc
وأضاف إمام أنه متواجد في منزله ،ويقرأ الجرائد ،كما
يقوم بحل الكلمات المتقاطعة ،مشيرا إلى أنه انتهى من
تصوير مسلسل يعرض في رمضان المقبل.
واختتم إمام حديثه مع أديب ،بعد أن طالبه بتوجيه
رسالة للشعب المصري قال فيها" :يا رب يبعد عنكم كل
مكروه ،وقلوبكم دايما سمحة ومحبة وجميلة".
وفي وقت سابق كشف المخرج رامي إمام عن الحالة
الصحية لوالده عادل إمام بعد تردد أخبار عن تدهور
صحته ،بأنه يعاني مــن نزلة بــرد شــديــدة ،وذلــك خالل
الكلمة الـتــي ألقاها رام ــي عقب تسلم جــائــزة وال ــده في
افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته
الـ ،68قائال" :سعيد بوجودي بين نخبة من نجوم الفن
ال ـيــوم ،والحقيقة األس ـتــاذ ع ــادل إم ــام يعاني نــزلــة بدر
شديدة وليس كورونا".
ويلعب الزعيم خالل أحداث مسلسله القادم "فالنتينو"
دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية
ويــدعــر ن ــور عبدالمجيد فالنتينو ،كـمــا يــواجــه طــوال
ح ـل ـقــات ال ـع ـمــل م ـشــاكــل وأزمـ ـ ــات ع ــدي ــدة ت ـت ـعــرض لها
سلسلة ال ـم ــدارس الـتــي يمتلكها ،ويــدخــل فــي قصص
عاطفية كثيرة ،حيث تتواصل األحداث في إطار تشويقي
اجتماعي.

النهار وفهمي يوضحان
حقيقة خالفهما

عمال النظافة
• ماذا عن مشاريعك الدرامية الجديدة؟
 أوشكت أن أنتهي من تصوير دوريفــي مسلسل "اتـنـيــن فــي ال ـص ـنــدوق" ،مع
حـ ـم ــدي ا ل ـم ـيــر غ ـنــي وأوس أوس ،وه ــو
مسلسل كوميدي اجتماعي يتطرق لعمال
النظافة وفـكــرة إنـشــاء نقابة لهم ،وكيف
يتعرضون للغضب من رؤسائهم ،وغيرها
من التفاصيل ،ويتبقى نحو  15في المئة
م ــن ال ـت ـصــويــر ف ـقــط نـعـمــل عـلـيـهــا خــال
الفترة الحالية ،ليعرض على الشاشات
ً
ق ــريـ ـب ــا ،ف ـه ــو س ـي ـع ــرض خ ـ ــارج ال ـس ـبــاق
الرمضاني على الشاشات وحلقاته تصل
إلى  30حلقة.

معتصم النهار
أكد الممثل السوريمعتصم النهار ،أنه لم يتعمد عدم
ذكر اسم الفنان المصري أحمد فهمي ،عندما سئل عن
مسلسل "أسود فاتح" الذي يجمعهما الى جانب الفنانة
اللبنانية هيفاء وهبي ،مشيرا الى انه لم يكن مركزا خالل
اللقاء التلفزيوني بسبب التعب من التصوير.
وقال النهار ،في تصريحات" :لم أكن أقصد بالطبع،
الفنان أحمد فهمي هو أخ لي ،وأنا غفلت عن ذكر اكثر
من اسم من بينهم روجينا ،وذلك بسبب اإلرهاق الشديد".
من جهته ،قال فهمي انه يعتبر معتصم شقيقه" ،أنا
ومـعـتـصــم اكـتــر مــن اخ ــوات وال ـصــداقــة الـلــي بينا اكبر
بكتير من أي حقد وشائعات ...مبسوط بالشغل معاك يا
صديقي والرد بتاعي أنا وأنت هيكون بالنجاح".

سماحة تنتقد بعض
المسلسالت العربية

كارول سماحة
أب ــدت الـفـنــانــة اللبنانيةك ــارول سـمــاحـة رأيـهــا ببعض
ً
ال ـم ـس ـل ـســات ال ـعــرب ـيــة ال ـت ــي ت ـع ــرض ح ــال ـي ــا ع ـبــر إح ــدى
الـتـطـبـيـقــات ،إذ كتبت عـبــر صفحتها الـخــاصــة عـلــى أحــد
مواقع التواصل قائلة" :أشاهد حلقات من بعض المسلسالت
العربية الجديدة على التطبيقات :تحياتي الى الممثلين
العرب الموهوبين! لكن أتشعرين بجمالية الصورة الخالية
من أي جاذبية .اإلضاءة على وجوه الممثلين تميل دائما
الى اللون األزرق الرمادي الباهت ،إضافة إلى إيقاع اإلخراج
البطيء الذي ال يشد المشاهد".
ً
ً
وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى ،كــانــت سـمــاحــة أث ــارت أخ ـيــرا جــدال
كبيرا أثناء تصوير أحدث فيديو كليب لها "مش هعيش"
في باريس مع المخرج جاد شويري ،وقد كان موقع "الفن"
أول من كشف عن تفاصيل الكليب والبلبلة التي أحدثها
فــي بــاريــس ،فقد ظـهــرت سماحة وهــي تقف على الشرفة
تحاول االنتحار ،وتم التحقيق معهما من قبل رجال الشرطة
الفرنسية ،وأوضـحــت حيثيات وتفاصيل الموضوع عبر
صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل.

فلك

كلمة السر :من  4أحرف وهي اسم مغني راب أميركي شهير.
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ً
مهنيا :إذا أردت مواجهة ق ــدرك ،فليكن ذلــك بالصبر مهنيا :لقد أضـنــاك الـعـمــل ،لكن ال تـيــأس ،فالفرج
ً
أصبح قريبا.
والحكمة والمثابرة على عملك.
ً
ً
عاطفيا :بعض االضطراب في عالقتكما العاطفية قد عاطفيا :يشاركك الحبيب آالمك وأحالمك ،وهو إلى
ً
جانبك دوما.
يؤدي إلى القطيعة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى بعض الهدوء والراحة بعيدا عن اجـتـمــاعـيــا :حتى لــو كـنـ َـت بصحبة الجميع ،فإنك
ً
تشعر بنفسك وحيدا.
ضجيج َمن حولك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

السرطان

 21مايو  21 -يونيو

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ال يقاس عملك بسرعة إنجازه ،بل بما يحفل
به من منفعة.
ً
ً
عاطفيا :عدم مشاركة الحبيب بتطلعاتك يجعله منزويا
عن حياتك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :أن تبقى طاهرا وصــادقــا في روحــك ،فهذا
ً
يجعلك مختلفا عن الغير.
رقم الحظ.53 :

ً
ً
مهنيا :إذا أردت أن تلوم زميال لك ،فاختر الوقت
المناسب لذلك.
ً
عاطفيا :عاطفتك الجارفة تطفئ منظار عقلك ،فال
تستطيع التمييز بين الصواب والخطأ.
ً
اجتماعيا :االستغراق في االستماع إلى الموسيقى
ِّ
ينمي فيك روح االنفراد.
رقم الحظ.4 :

العذراء

األسد

 23أغسطس  22 -سبتمبر

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :كل أمر ينصاع إلى إرادتك في إنجاز عمل جيد.
ً
ً
ً
عاطفيا :الحب ليس كالما يلقى جزافا ،بل هو تطلع
جدي نحو المستقبل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مــن أفـضــل طـبــاعــك ،أن ــك تــرغــب فــي تـبــادل
األفكار مع الغير.
رقم الحظ27 :

ً
مهنيا :ال تعرف طعم االستسالم ،ألن عزيمتك ال
ترضى بالهزيمة.
ً
عاطفيا :يـقـ ِّـدم الحبيب لــك أفضل مــا لــديــه ،لكنك
منشغل بأعمالك.
ً
اجتماعيا :أسوأ شيء في الحياة أن تكون برفقة
أشخاص يشعرونك بالوحدة.
رقم الحظ.11 :

الميزان

العقرب

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
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ًكلمات متقاطعة

أفقيا:

ً
مهنيا :لديك أفكار كثيرة تريد تطبيقها وتنتظر
ً
ظروفا مادية أفضل.
ً
عاطفيا :لتكن ثقتك بالحبيب صادرة عن العقل،
ال عن العاطفة.
ً
اجتماعيا :ال تطلب من الذين تكرمهم بعطائك
أن يمدحو صفاتك.
رقم الحظ.22 :

2

6

8

7

11 10
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1

 – 1ط ــائ ــر ح ـس ــن الـ ـص ــوت –
جنس شجر.
 – 2عــاص ـمــة ق ـب ــرص – إســم
موصول.
 – 3خالء من األرض – أنشدوا.
 – 4ط ـع ــم ا ل ـح ـن ـظ ــل – أ ف ـعــى
ضـخـمــة غـيــر ســامــة – مــاركــة
حليب مجفف.
 – 5إســم يطلق على بــوذا في
الصين – فطن لألمر – ضعف.
 – 6إنـ ـ ــاء ل ـل ـس ــوائ ــل – س ــام
واستقرار.
 – 7ممثل أميركي راحل – لقب
تونسي.
 – 8يكسو بعض الحيوانات –
ّ
خباز – وسخ الظفر.
 – 9محادثة بين شخصين أو
أكثر – أطاعت األمر.
 – 10فأس عظيمة – مسرحية
لفيروز – امد المشروع بالمال.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ً
عموديا:

 – 1شاعر جاهلي من شعراء
البالط.
 – 2مدينة فرنسية – عاصمة
دولة عربية.
 – 3دحر ودفع – قطعوا اللحم.

1

3

4

5

 – 4عـ ـش ــرة م ــا ي ـي ــن – ط ــاء
لألحذية – إله.
 – 5ع ـم ـل ــة ع ــا لـ ـمـ ـي ــة – ق ـشــر
الشيء.
 – 6أرض اديـ ــر عـلـيـهــا ج ــدار
وفيها زرع وشجر – هروب.

 – 10قـصــد – نـ ّـحــات ايـطــالــي
راحل .
 – 11يـسـتـعـمــل ف ــي ال ـب ـن ــاء –
يبرم الحبل.

 – 7صرخة باألجنبية – دولة
أميركية.
 – 8ســاعــدهــم – نـفــخ منخره
ً
غيظا.
 – 9للتفسير – أحد الوالدين –
حرف عطف.
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ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـعــامــل م ــع زبــائ ـنــك ب ـص ــدق ،واح ـت ـفــظ بــدقــة
مواعيدك.
ً
عاطفيا َ :مــن تغلب عواطفه عقله ال خير فيه ،فلتكن
هذه عبرة لك.
ً
اجتماعيا :قد تشقى بعقلك أمــام األغبياء ،لكن افرح
ألنك لست منهم.
رقم الحظ.56 :

ل

4

1

1
6
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الحوت
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9
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8
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1

 22ديسمبر  19 -يناير

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ً
مهنيا :إيــاك أن تتهم أحــد الزمالء وأنــت لم تتأكد من مهنيا :ثمة بارقة مشرقة في عملك سوف تنقله إلى
مستوى أفضل.
فعلته.
ً
ً
عاطفيا :فــي الحب عــذاب عندما ينعدم التفاهم بين عــاطـفـيــا :ال فــائــدة لعينيك إن لــم ت ـ َـر فــي الحبيب
سيئاته كما الحسنات.
الشريكين.
ً
ً
اجتماعيا :يعاتبك أحد األصدقاء على إساء ة صدرت اجـتـمــاعـيــا :تفتقر إل ــى ال ـق ــدرة عـلــى ال ـتــواصــل مع
اآلخرين ،ألنك أغلقت الباب على نفسك.
منك تجاهه.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

4

م

8

الجدي

القوس

ر

6

7

ل

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

5

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

َّ
ً
ً
ً
مهنيا :تتفق األفــاك على وضــع العصي في دواليب مهنيا :إذا كـنـ َـت عــاقــا ،فتعلم مــن أخـطــاء زمالئك
في العمل.
عملك ،لكنك أقوى.
ً
عــاطـفـيـ ًـا :ال ـحــب أج ـمــل عــاطـفــة تـشـعــر ب ـهــا ،فــا تهمل عاطفيا  :تتخاصم مــع الحبيب ،ثــم يعيدك شوقك
إليه بعد فترة.
صاحبها.
ً
ً
اجتماعيا :تضطر إلى حل مشكلة مالية عالقة مع فرد اجتماعيا :مناقشة اآلراء هي ما ينقصك ،ال مناقشة
األشخاص أو األشياء.
من العائلة.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

ب

بروكلين
فرقة
حصد
وفد
عداوة
كونغرس
مصدر
شهرة
حدود
سوريا
ضمن
بقع
فن
ارهاب
وزارة
سياسة
تهم
الكويت

الثور

 20أبريل  20 -مايو
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tawabil@aljarida●com
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مدرسة الكويت النموذجية تحتفل باألعياد الوطنية
أق ــام ــت م ــدرس ــة ال ـك ــوي ــت ال ـن ـم ــوذج ـي ــة احـتـفــالـيــة
ً
ً
و مـعــر ضــا فنيا بمناسبة اال حـتـفــال بالعيد الوطني
وعيد التحرير ،تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم
الخاص د .عبدالمحسن الحويلة ،وبدعوة من رئيس
مجلس إدارة مجموعة الجري القابضة طالل الجري.
وح ـض ــر االح ـت ـفــال ـيــة ،ال ـت ــي تـضـمـنــت ال ـع ــدي ــد من
الفقرات واألعمال الفنية المميزة ،كل من األستاذة نجاة
الرويشد ،ومديري المدرسة علي بخش ،وبدر العتيبي،
والمديرين المساعدين عبدالعزيز عبدالقدوس ،ووائل
ظريف ،ومحمد عيد ،إضافة إلى العديد من الضيوف.

د .الحويلة وطالل الجري ومشعل الجويسري ووائل ظريف خالل افتتاح المعرض الفني

د .الحويلة والجري يكرمان الموجهة األولى للتربية الفنية بالتعليم الخاص

فقرة من الحفل

طالل الجري يكرم األستاذة نجاة الرويشد

د .الحويلة والجري ومشعل الجويسري ووائل ظريف ونجاة الرويشد ولوحة من أحد األعمال الفنية في المعرض

مديرو المدرسة وتكريم األستاذ طالل الجري

الجري يكرم أحد الطالب الفائزين في المسابقة الفنية

مجتمع

مسك وعنبر
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«رحى األيام» دراما تراثية تتناول ِ 4حقب من تاريخ الخليج
مسلسل من تأليف العميري وإخراج النوري وتشارك في بطولته نخبة من النجوم

مشهد من «رحى األيام»

النبهان يتوسط نجوم العمل

محمد جمعة

يراهن فريق عمل مسلسل
«رحى األيام» على تجربتهم
في موسم دراما رمضان
 2020بطرح درامي مختلف.

أقدم شخصية
التاجر
األصيل
وسعيد
بفريق العمل
المتناغم
جاسم النبهان

يذهب فريق عمل مسلسل
«رح ـ ـ ــى األيـ ـ ـ ـ ــام» إلـ ـ ــى مـنـطـقــة
جديدة على الدراما المحلية
والخليجية عبر قصة سطر
احـ ــداث ـ ـهـ ــا ال ـ ـكـ ــاتـ ــب مـ ـش ــاري
ال ـع ـم ـي ــري وي ـخ ــرج ـه ــا حـمــد
ال ـ ـنـ ــوري ،بـيـنـمــا يـ ـش ــارك في
ب ـطــولــة الـمـسـلـســل نـخـبــة من
نجوم الدراما المحلية.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة
ال ـجــديــدة ال ـتــي ي ـخــوض بها
ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ال ـ ـ ـنـ ـ ــوري ال ـس ـب ــاق
الرمضاني ،مراهنا على طرح
م ـخ ـت ـلــف ل ـل ـك ــات ــب ال ـع ـم ـيــري
الذي يتناول أربع حقب زمنية
ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـمــرة

األول ــى فــي الــدرامــا المحلية،
اس ـت ـط ـل ـعــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» آراء
صناع العمل.
بداية ،يقول المخرج حمد
ال ـ ـنـ ــوري« :ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى في
تـ ــاريـ ــخ ال ـ ــدرام ـ ــا الـخـلـيـجـيــة
م ـس ـل ـســل ي ـت ـن ــاول أه ـ ــم أرب ــع
حقب في تاريخ الخليج قبل 4
ً
قرون ،وصوال إلى الستينيات
من خالل شخصيات وقصص
واقعية لها تأثير مباشر على
مجرى التاريخ في المنطقة».
ويـ ـضـ ـي ــف« :انـ ـتـ ـهـ ـيـ ـن ــا مــن
ت ـ ـصـ ــويـ ــر ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل ،وتـ ــم
إن ـ ـجـ ــاز تـ ـص ــوي ــر الـ ـعـ ـم ــل فــي
فتره قياسية جدا ،والمسلسل

فـ ــريـ ــد م ـ ــن نـ ــوعـ ــه م ـ ــن ح ـيــث
تعدد الحقب الزمنية وتنوع
الشخصيات وواقعيتها».
وح ــول الــرؤيــة اإلخــراجـيــة،
أوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه «ت ـ ـ ـ ــم تـ ـص ــوي ــر
األح ـ ـ ـ ــداث ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ث ــاث
كــام ـيــرات احـتــرافـيــة متنوعة
الـعــدســات وبتقنيات جديدة
ل ـ ـ ــإض ـ ـ ــاءة تـ ـعـ ـط ــي واقـ ـعـ ـي ــة
ً
وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــا اكـ ـ ـب ـ ــر فـ ـ ـض ـ ــا عــن
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام أحـ ـ ـ ـ ــدث م ـ ـعـ ــدات
الصوت».

فريق مشترك
أمـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن آلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار

ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،فـ ـق ــال إن «ف ــري ــق
ال ـع ـم ــل م ـش ـت ــرك ب ـي ــن ن ـجــوم
الكويت والسعودية لتواصل
تـلــك األحـ ــداث وت ـنــوع الحقب
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة،
وت ـح ــدي ــدا ف ــي ن ـجــد وه ـجــرة
ال ـن ـجــادة ل ـل ـكــويــت ،وخ ـطــوط
م ـخ ـت ـل ـف ــة لـ ـقـ ـص ــص الـ ـكـ ـف ــاح
وتـ ـخـ ـط ــي ال ـ ـص ـ ـعـ ــاب ورس ـ ــم
صــورة واقعية درامية بحس
ً
عــال لـهــذا الـتـنــوع» ،مبينا أن
ف ــري ــق ال ـع ـمــل كـ ــان منسجما
بين مختلف الفئات واللهجات
ت ـ ـحـ ــت رايـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــوطـ ـ ــن وحـ ــب
الكويت وتكاتف الشعب في
األزمات والتالحم «في توقيت
نحن فــي أمــس الحاجة لمثل
هذه المواضيع واألطروحات
الفريدة».
ً
ولفت إلى أن هناك خطوطا
ً
وقصصا لم يسبق طرحها من
قبل «وأتـمـنــى ان ينال العمل
اعـ ـج ــاب ال ـج ـم ـهــور بـبـســاطــة
طـ ــرحـ ــه وب ـت ـق ـن ـي ـت ــه ال ـع ــال ـي ــة
ً
ومــزيـجــه ال ــرائ ــع» ،مـبـيـنــا أنــه
« مـ ـ ـن ـ ــذ اآلن و قـ ـ ـب ـ ــل ا ل ـ ـعـ ــرض
نستمع ألصــداء وهاشتاقات
ج ـم ـي ـلــة ت ـض ـع ـنــا ام ـ ـ ــام تـحــد
كبير».

التاجر األصيل
ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ج ــاس ــم
النبهان انه يجسد شخصية
مختلفة ويراهن على حضوره
ف ــي هـ ــذا ال ـع ـمــل ح ـيــث يلعب
دور الـتــاجــر األص ـيــل ،مثمنا

عبدالله الخضر ومحمد الحملي

التناغم واالنسجام بين فريق
العمل بشكل عام تحت قيادة
المخرج النوري.
امــا الـفـنــان مـشــاري الـبــام،
ف ـ ـ ـقـ ـ ــال إن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـم ـ ـثـ ــل ش ــريـ ـح ــة
الزبيرين الذين كانوا يعيشون
ب ـيــن أه ــل ال ـكــويــت بطيبتهم
ومواقفهم األصيلة ،في حين
كشف الفنان عبدالله الخضر
عـ ـ ـ ــن تـ ـ ـجـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــده ش ـخ ـص ـي ــة
النوخذة الشهم الذي يحرص
ً
على الشباب ،مبينا أن دوره
ي ـم ـثــل ش ـخ ـص ـيــة فـ ــريـ ــدة مــن
نوعه ،لكنها كانت واقعية في
ذلك الزمان.

البدو
وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن قـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـعـ ــونـ ــان إنـ ـ ــه ي ـم ـثــل
البدو وشهامتهم ومواقفهم
ال ــرج ــول ـي ــة ف ــي األزم ـ ـ ــات ولــه
«كاركتر» خاص سيفاجئ به
الجمهور ،تمثل الفنانة شيالء
سبت الفتاة الكويتية الطيبة
األصيلة التي تضحي من أجل
أسرتها.
وكشف الفنان عبد اإلمــام
عبد الله إنه يمثل دور الرجل
النجدي الشديد ،بينما قالت
الفنانة نــور إنـهــا تلعب دور
زوج ــة الـتــاجــر ال ــذي يجسده
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ج ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـن ـ ـب ـ ـهـ ــان،
مضيفة« :أقدم شخصية المرأة
الكويتية الهادئة الرزينة».
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت ي ـ ـقـ ــدم ال ـف ـن ــان
مـحـمــد الـحـمـلــي دور ال ـشــاب

الذي يضحي بنفسه من أجل
ال ـكــويــت ي ـطــل ال ـف ـنــان محمد
الـ ـصـ ـي ــرف ــي بـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الكاركترات التي يراهن عليها
في هذا العمل ،وتقول الفنانة
ياسة إن دورها مختلف حيث
تعبر عن المرأة الصبورة في
م ــواجـ ـه ــة م ـت ـغ ـي ــرات وت ـق ـلــب
الحياة.

صناع «رحى األيام»
ي ـت ـص ــدى ل ـب ـط ــول ــة ال ـع ـمــل
نخبة من النجوم ،منهم جاسم
النبهان ،مريم الغامدي ،نور،
مشاري البالم ،شيالء سبت،
م ــاج ــد م ـ ـطـ ــرب ،ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ال ـ ـس ـ ـك ـ ـيـ ــريـ ــن ،عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن
الـصــالـحــي ،أحـمــد بنحسين،
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـحـ ـمـ ـل ــي ،ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــر ،أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـعـ ــونـ ــان،
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـص ـ ـيـ ــرفـ ــي ،طـ ـ ــارق
النفيسي ،عبدالعزيز مندني،
خــالــد الـثــويـنــي ،يــاســة،رابـعــة
اليوسف ،عبداإلمام عبدالله،
علي المدفع ،نــواف الشمري،
جمال الشطي ،عبدالله الفريح،
أحمد عبدالله ،عادل الفضلي،
محمداشكناني ،عذاري.
وال ـع ـم ــل م ــن إخـ ـ ــراج حـمــد
الـنــوري ومدير إدارة االنتاج
أح ـمــد ع ـبــدال ـلــه ،وم ــن تأليف
الـ ـك ــات ــب م ـ ـشـ ــاري ال ـع ـم ـيــري،
وإنـتــاج شركة زهــدم لإلنتاج
الـفـنــي و DOPمحمد صــالــح،
ومخرج منفذ يعقوب حميد،
ومساعد مخرج حسن جمال.

عثمان الشطي« :أين عقلي يا قلب» تمثل «تجسيد» معرض جديد للفنان زيد الشوا
ً

«كلباء» في أيام الشارقة المسرحية

شارك في معرض مسقط الدولي للكتاب بـ « 7دقائق»
●

محمد جمعة

ي ــوج ــد الـ ـك ــات ــب ع ـث ـمــان
الشطي حاليا في اإلمارات
العربية المتحدة وتحديدا
في إمارة الشارقة لمتابعة
ردود األ ف ـع ــال ح ــول عمله
ال ـم ـســرحــي «أيـ ــن عـقـلــي يا
ق ـل ــب» ،الـ ــذي ع ــرض مـســاء
أمـ ـ ـ ـ ــس ضـ ـ ـم ـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
م ـ ـهـ ــرجـ ــان أيـ ـ ـ ــام الـ ـش ــارق ــة
المسرحية.

رسم الكراسي كما تصورها في مخيلته ونسج قصصا وروايات حولها
افتتح الفنان زيد الشوا
معرض «تجسيد» في قاعة
«وادي ِفنان» باألردن بحضور
شخصيات ثقافية وفنية
مهمة.

 9جوائز
واسـتـطــرد الشطي «هــذا
ال ـ ـنـ ــص قـ ــريـ ــب م ـ ــن ق ـل ـب ــي،
السيما أنه عرض من قبل
فـ ــي م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن مــع
فــر يــق عمل مختلف ضمن
ف ـعــال ـيــات م ـه ــرج ــان خــالــد
بن حمد للمسرح الشبابي،
وأخ ــرج ــه حـســن فــامــرزي،
وحـصــد الـعــرض حينئذ 9
جــوا ئــز مــن بينها الجائزة

تأجيل حفل إليسا في
العراق بسبب «كورونا»

قرر القائمون على حفل
الفنانة إليسا ،المقرر إقامته
في العراق  20الجاري،
تأجيله بسبب فيروس
كورونا ،إلى تاريخ يتم
اإلعالن عنه الحقا.
وجاء في المنشور« :نظرا
للتعليمات الصادرة من
المؤسسات الصحية
والمتضمنة إجراءات وقائية
واحترازية تمنع التجمعات
ومنها االحتفاالت والحفالت
الفنية ،تقرر تأجيل حفل
الفنانة إليسا المقام في
اربيل  Galaxy Hallإلى
تاريخ آخر يتم اإلعالن عنه
الحقا».
وانتهت النجمة اللبنانية
إليسا من تسجيل أغنيتها
الجديدة «بنحب الحياة» من
ألبومها الجديد ،بالتعاون
مع المنتج الفني نصر
محروس ،وأمير محروس
وألحان محمد رحيم.
وكانت النجمة اللبنانية
انتهت منذ أيام من تصوير
أغنيتها الجديدة «عظيمة»،
بالتعاون مع الملحنين
والموسيقيين محمد رحيم
ونادر عبدالله وأحمد
إبراهيم.

ً
زيتون يحيي حفال
في اإلمارات  27مارس

يستعد المطرب السوري
ناصيف زيتون إلحياء حفل
غنائي على مسرح المجاز
بالشارقة  27مارس الجاري،
ومن المقرر أن يقدم خالله
مجموعة كبيرة من أغنياته
المميزة ،التي كونت له
شعبية كبيرة منها «يا
ناس»« ،ماليين»« ،في حتة
تانية»« ،حلم بعيد»« ،انت
تقدر»« ،وجع الهوى»،
«تررم»« ،فوقى»« ،سهلة
وبسيطة».
من ناحية أخرى ،يستعد
«ناصيف» لطرح أغنية
جديدة «سنغل» باللهجة
اللبنانية ،كلمات أحمد
ماضي ،وألحان التركي،
وتوزيع ناصر األسعد،
وتحمل طابعا جديدا
ومختلفا يتماشى مع
تطور الموسيقى في لبنان،
حسبما قال الشاعر أحمد
ماضي في تصريحات
صحافية.

أحمد عز يصور مشاهد
«هجمة مرتدة»

مسرح كلباء
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،ق ــال
الشطي في تصريح خاص
لـ ـ «ال ـجــريــدة»« :سـعــادتــي ال
تــو صــف بـعــرض مسرحية
(أي ــن عـقـلــي يــا ق ـلــب) تحت
مظلة مهرجان أيام الشارقة
المسرحية ،والعمل تصدى
إلخراجه أحمد األنصاري،
ويمثل مسرح كلباء للفنون
ال ـش ـع ـب ـي ــة فـ ــي ال ـم ـســاب ـقــة
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان.
وأن ـت ـه ــز ال ـف ــرص ــة ألس ـجــل
من خالل صحيفتكم شكري
وتقديري لكل من ساهم في
خ ــروج ه ــذا الـعـمــل لـلـنــور،
وأث ـم ــن ح ـض ــوري ف ــي هــذا
الـ ـمـ ـحـ ـف ــل بـ ـي ــن ن ـخ ـب ــة مــن
صناع المسرح من مختلف
انحاء الدول العربية».

خبريات

ّ
الشوا
زيد
«تجسيد» هي مجموعة من
األع ـم ــال الـفـنـيــة ال ـتــي تسعى
إل ــى فـهــم مــاهـيــة الـعــاقــة بين
اإلنـ ـ ـس ـ ــان والـ ـ ـك ـ ــرس ـ ــي ،وك ـ ــأن
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرس ـ ـ ــي يـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــح مـ ـمـ ـث ــا
لصاحبه ،يعبر عنه ،ويوحي
ً
ل ــه ب ــأن ــه ي ـم ـلــك ش ـي ـئــا م ــا في
ه ــذا ال ـعــالــم ،أو كــأنــه األمـ ــان،
أو الروتين السعيد ،أو ربما
االستعداد الدائم لالستقبال.
هـ ــي عـ ــاقـ ــة ل ـط ــال ـم ــا س ــأل
ال ـف ـن ــان األردنـ ـ ـ ــي زي ـ ــد ال ـش ــوا
ع ــن حـقـيـقـتـهــا،
ح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ــات
األمر يستهويه،
وأن ـت ــج م ـنــه 15
ع ـمــا تشكيليا
و 9م ـن ـح ــو ت ــات
صـغـيــرة ،قدمها
ـرض
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ٍ
فـ ـ ـ ـ ــردي اف ـت ـت ـح ــه
ً
حــدي ـثــا ف ــي قــاعــة
« و ا د ي ِفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا ن »
بــاألردن ،بحضور
شخصيات ثقافية
وفنية مهمة.

عثمان الشطي
الكبرى ألفضل عمل متكامل،
وأتـطـلــع لـتـكــرار هــذا اإلنـجــاز
مع الزمالء االعزاء في مسرح
كلباء بالشارقة».

العقل والقلب
وأض ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـث ـ ـمـ ــان« :فـ ـك ــرة
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ت ـت ـم ـح ــور ح ــول
ال ـ ـصـ ــراع الـ ــدائـ ــم ب ـي ــن ال ـع ـقــل
دائما ما نرى
والقلب ،فنحن
ً
أن ال ـق ـلــب ب ـم ـثــابــة الـمـشــاعــر
الـ ـ ـج ـ ــارف ـ ــة ،أم ـ ـ ــا الـ ـعـ ـق ــل ف ـهــو
الـمـنـطــق وال ـم ـس ـيــر لــإنـســان
وقـ ـ ــراراتـ ـ ــه ،ون ـس ـل ــط ال ـض ــوء
عـلــى مــا يـمـكــن أن ي ـحــدث إذا
اخـتـلـطــت ال ـم ـشــاعــر وأص ـبــح
القلب يفكر بالمنطق والعقل
يـ ـفـ ـك ــر ب ــالـ ـمـ ـش ــاع ــر ،م ـ ــا هــي
التناقضات التي من الممكن
أن يلجأ إليها أحدهما».
ويـ ـخـ ـتـ ـت ــم م ـ ـهـ ــرجـ ــان أي ـ ــام

ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة
ف ـع ــال ـي ــات ــه يـ ـ ــوم  6مـ ــارس
الجاري وسط حضور فني
خليجي و عــر بــي كبير من
نجوم الساحة الفنية.
يــذكــر أن عـثـمــان شــارك
أخ ـيــرا فــي م ـعــرض مسقط
ا ل ــدو ل ــي ل ـل ـك ـتــاب بسلطنة
عمان حيث طــرح كتاب «7
دقائق».

قصص وروايات
جانب من أعماله

رس ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان
ال ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــراسـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـمـ ــا

تـصــورهــا فــي مخيلته ،نسج
ق ـص ـص ــا ورواي ـ ـ ـ ـ ــات ح ــول ـه ــا،
وأعــاد ترتيب عناصر الحياة
على ما يشبه خشبة المسرح،
أو غ ـ ــرف ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر ،ت ـلــك
ً
ال ـتــي يحتلها كــرســي أي ـضــا،
سائال عن السبب الــذي يدفع
أشخاصا مختلفين للجلوس
عـلــى ال ـكــرســي بـشـكـ ٍـل يــومــي،
صور لهم ،ثم المضي
والتقاط
ٍ
ً
قدما.

المساحة الصغيرة
وف ــي حــديـثــه عــن مـعــرضــه،
قــال ال ـشــوا« :إنـنــا فــي حياتنا
الــواق ـع ـيــة نـتـمـســك بمقاعدنا
بــل تصبح ملكا لـنــا ،وكأننا
نحدد ملكيتنا في هذا العالم
ب ـت ـلــك ال ـم ـس ــاح ــة ال ـص ـغ ـي ــرة،
نلتصق بها ونصبح وجهين
ُ
لشيء واحد ،تشعرنا كراسينا
بــالــدفء واألم ــان واالسـتـقــرار،
ُ
ل ـك ـن ـه ــا تـ ـشـ ـع ــرن ــا ب ــالـ ـخ ــوف
والقلق والترقب أيضا ،وبقدر
م ــا نستمتع بـهــا ونتملكها،
نخشى فقدانها ،فهي شاهد
عـلــى قـصــص حـيــاتـنــا ،وعلى
ل ـح ـظــات ـنــا الـ ـخ ــاص ــة ،تـحـمــل
ذكرياتنا وماضينا ،تستمع
إلـ ـ ــى أف ـ ـكـ ــارنـ ــا وه ــواجـ ـسـ ـن ــا،

وتملك حاضرنا حتى نرحل،
وهي تبقى».
واس ـت ــدرك« :غــريــب هــو أمر
عــاق ـت ـنــا مـ ـع ــا ،ك ـي ــف يـصـبــح
مــا نصنعه بــأيــديـنــا هــو جل
م ــا نــرغــب ف ـيــه ،فـيـتـحـكــم هــذا
الجماد الصامت فينا ،يالحقنا
ويـسـتـهــويـنــا ،يـتـقـمـصـنــا ،بل
يصبح شبيهنا».

عالقة حب
وال ـســؤال ال ــذي يحضر في
ه ــذا ال ـم ـع ــرض :ه ــل للكرسي
ذاك ـ ـ ـ ـ ــرة فـ ـ ـع ـ ــا؟ وهـ ـ ـ ــل تـ ـع ــرف
أص ـح ــاب ـه ــا وت ـف ـض ـل ـهــم عـلــى
سواهم؟ هل تتعمد إراحتهم أو
إتعابهم؟ هل تتعاطف معهم
أحـيــانــا ،تشعر بـهــم ،أو ربما
تمل منهم ثــم تعود وتشتاق
إليهم ،أم أن العالقة هي عالقة
طرف واحد؟
حب من
ٍ
«تجسيد» ،هــو عالم واســع
يقلل من تهاوننا الذي نمارسه
عندما نفكر في الكرسي ،هذه
ال ـمــادة الـتــي أصبحت محفزا
لـ ــدواف ـ ـع ـ ـنـ ــا؛ م ـ ـ ـ ــادة ،اإلن ـ ـسـ ــان
أدات ـه ــا ،ويـخـضــع لشروطها،
و يــر تـبــط معها بعالقة تشبه
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاي ـ ـضـ ــة ،أو ل ـ ـهـ ــا ش ـكــل
التعايش المديد.

يستأنف النجم أحمد
عز تصوير مشاهده في
مسلسل «هجمة مرتدة»،
المقرر عرضه في موسم
دراما رمضان المقبل،
في ديكور فيال بالحزام
األخضر ،وتجمع المشاهد
بينه وبين النجمة هند
صبري ،والعمل من إنتاج
شركة سينرجي ،وتأليف
باهر دويدار ،وإخراج أحمد
عالء.
ويشارك في بطولة «هجمة
مرتدة» ،بجانب أحمد عز،
هند صبري وهشام سليم
وصالح عبدالله وماجدة
زكي ،ومحمود البزاوي
والشاب خالد أنور ومحمد
جمعة ومايان السيد وأحمد
فؤاد سليم ،وعدد كبير من
الشباب.
ويعرض للنجم عز حاليا
مسرحية عالء الدين،
على مسرح كايرو شو،
ويخرجها مجدي الهواري،
ويشارك في بطولتها
تارا عماد «ياسمين»
ومحمد ثروت «الجني»،
وهشام إسماعيل «الوزير
جعفر» وسامي مغاوري
«السلطان».

ةديرجلا
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دوليات
دمشق تستعيد سراقب ...وموسكو تكشف طائرات تركيا

مقتل سوري على حدود اليونان وغرق طفل قبالة سواحلها وإردوغان ّ
يتعهد بعدم غلق الحدود
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سلة أخبار
راب :الخليج مهم
ألمن المملكة المتحدة

أكد وزير الخارجية البريطاني
دومنيك راب أن منطقة الخليج
تعتبر منطقة مهمة بالنسبة
ألمن المملكة المتحدة.
وقال راب ،في تصريح قبيل
بدء زيارة للمملكة العربية
السعودية وسلطنة عمان،
إن هناك قطاعات يرغب كال
البلدين في تطويرها كالرعاية
الصحية والتعليم والثقافة،
وهي قطاعات تعتبر المملكة
ً
المتحدة رائدة فيها عالميا.
وأشار الوزير البريطاني إلى
أنه سيعقد خالل وجوده
بالرياض محادثات مع نظيره
السعودي األمير فيصل بن
فرحان ،والرئيس اليمني
عبدربه منصور هادي.

الفروف يستقبل
هنية في موسكو

قافلة تركية على طريق إدلب السريع أمس

استقدامه وحلفائه
غداة ً
خصوصا «حزب الله اللبناني»
تعزيزات عسكرية كبيرة إلى
إدلب ،استعاد الجيش السوري
مدينة سراقب ذات الموقع
االستراتيجي ،في وقت قررت
روسيا رفع الغطاء عن تأمين
تحركات الطائرات التركية.

ماكرون لتفادي أزمة
هجرة ...وجيفري
وكرافت الجتماع
أوروبي لبحث
التطورات

(أ ف ب)

بـ ـع ــد  5أيـ ـ ـ ــام م ـ ــن الـ ـمـ ـع ــارك
الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـف ــة م ـ ــع فـ ـص ــائ ــل إدل ـ ــب
ً
بقيادة جبهة النصرة سابقا ،
دخـ ــل ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري بــدعــم
ً
روس ــي مـجــددا مدينة ســراقــب،
نقطة التقاء الطريقين الدوليين
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ـي ــن  ،M5الـ ــذي
ي ـص ــل ح ـل ــب ب ــدم ـش ــق ،ويـعـبــر
م ــدن ــا رئـيـسـيــة ع ــدة م ــن حـمــاة
وحـمــص ،وص ــوال إلــى الـحــدود
الجنوبية مع األردن ،و M4الذي
يربط محافظة حلب بإدلب ثم
الالذقية غربا ،وفق وكالة األنباء
ال ــرس ـم ـي ــة (سـ ــانـ ــا) وال ـم ــرص ــد
السوري.
وج ـ ــاء تـ ـق ـ ّـدم ال ـج ـي ــش ،وفــق
الـ ـ ـم ـ ــرص ـ ــد ،غ ـ ـ ـ ــداة اسـ ـتـ ـق ــدام ــه
ً
وحلفائه ،خصوصا حزب الله
اللبناني ،تعزيزات عسكرية إلى
المدينة ،التي تدور في محيطها
معارك عنيفة بين فصائل إدلب
ب ــدع ــم م ــن ال ـمــدف ـع ـيــة ال ـتــركـيــة
مــن ج ـهــة ،وال ـق ــوات الحكومية
والمسلحين الموالين لها من
جـهـّـة أخ ـ ــرى ،بــدعــم م ــن غ ــارات
تشنها روسيا.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــرصـ ــد مـ ـقـ ـت ــل 19
ً
ً
ج ـ ـنـ ــديـ ــا س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا فـ ـ ــي ق ـصــف
ل ـط ــائ ــرات م ـسـ ّـيــرة تــرك ـيــة طــال
ً
ً
ر تــا عسكريا فــي منطقة جبل
ً
الــزاويــة ومعسكرا قــرب مدينة
معرة النعمان ،كما أحصى مقتل
ً
 23عـنـصــرا مــن الـفـصــائــل على
ً
محاور سراقب ليال.
وأقــر الناطق الرسمي باسم
ائتالف الفصائل المدعومة من
تركيا ،النقيب ناجي مصطفى،

ـوات (ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ــار)
ب ـ ــأن «قـ ـ ـ ـ ّ
األسـ ـ ــد ش ــن ــت ه ـج ــوم ــا عـنـيـفــا
ً
ع ـل ــى س ـ ــراق ـ ــب» ،م ـت ـح ــدث ــا عــن
ً
«اشـتـبــاكــات عنيفة ج ــدا داخــل
المدينة».

«درع الربيع»
وأوضح المرصد أن المعارك
ت ــدور عـلــى وق ــع تصعيد كبير
ازدادت ّ
حدته األسبوع الماضي،
ً
ً
ب ـعــد م ـق ـتــل  33ج ـن ــدي ــا تــرك ـيــا
ال ـخ ـم ـي ــسّ ،
ردت أن ـ ـقـ ــرة عـلـيــه
ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف م ـ ــواق ـ ــع س ــوري ــة
تـسـ ّـبــب مـنــذ الجمعة فــي مقتل
ً
 93عنصرا بينهم  10من «حزب
الله» ،وفق المرصد.
وفـ ـ ــي بـ ــدايـ ــة ع ـم ـل ـيــة راب ـع ــة
أطلقت عليها اسم «درع الربيع»،
أس ـقــط ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي ،أمــس
األول ،ط ــا ئ ــر تـ ـي ــن حــر ب ـي ـت ـيــن
ً
سوريتين في إدلب ،تزامنا مع
إغ ــاق دمـشــق مجالها الـجــوي
الشمالي ،وهــددت بإسقاط أي
طائرة تخرق أجواء إدلب.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام
الــرسـمـيــة أن الـجـيــش ال ـســوري
أسـ ـ ـق ـ ــط  3ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات مـ ـس ـ ّـي ــرة
ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا أنـ ـ ـق ـ ــرة ب ـك ـث ــاف ــة
لقصف مواقع تابعة له وقواعد
جوية في المنطقة.
وقبل ّ
توجه الرئيس التركي
إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـخـ ـمـ ـي ــس إلج ـ ـ ــراء
مـحــادثــات مــع نظيره الــروســي
فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر بـ ــوت ـ ـيـ ــن تـ ـتـ ـن ــاول
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد ف ـ ــي إدل ـ ـ ـ ـ ــب ،أع ـل ــن
ال ـم ـت ـحــدث بــاســم «ال ـكــرم ـل ـيــن»،

دي ـم ـتــري ب ـي ـس ـكــوف ،أمـ ــس ،أن
ً
الجيش الروسي «لن يكون قادرا
ع ـلــى ض ـم ــان س ــام ــة ال ـط ـيــران
فوق إدلب ،مبينا أن على تركيا
أن تولي اهتماما بتحذيره من
أن طائراتها قد تكون في خطر
بأجواء المحافظة.
وقال بيسكوف« :نحافظ على
ال ـتــزام ـنــا بــات ـفــاقــات ســوتـشــي،
ووحدة األراضي السورية ،ودعم
دم ـش ــق ف ــي م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ــاب
ونــولــي أهـمـيــة كـبــرى للتعاون
مع شركائنا األت ــراك» ،مضيفا:
«عسكريونا على تــواصــل دائــم
ّ
ويقيمون الوضع على
ويحللون
األرض .واأله ــم هــو مفاوضات
بوتين وإردوغان».

أكبر خسارة
وتحدث إردوغــان عن تكبيد
الجيش السوري «أكبر خسارة
ً
في تاريخه» ،مهددا بأنه «إذا لم
ينسحب جنوده إلــى الخطوط
الـتــي حــددتـهــا تركيا فــي أقــرب
وقت ممكن ،فلن يبقى لهم رأس
فوق أكتافهم».
وشـ ـ ـ ــدد إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى أن
قـ ــواتـ ــه دم ـ ـ ــرت مـ ـط ــار ال ـن ـي ــرب
العسكري بــالـكــامــل ،وأكـثــر من
ً
مدفعا وطائرة
 135دبابة و45
من دون طيار وثمانية طائرات
هيلوكوبتر ،إضافة إلى تحييد
ً
 2557عنصرا.
وأم ــل إردوغ ــان فــي التوصل
إلى وقف إلطالق النار في إدلب
ً
خالل لقاء بوتين ،مجددا تأكيده

أن تركيا ليست لديها مشكلة
مع روسيا وإيران في سورية.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أك ـ ــد م ـص ــدر
رسـ ـ ـم ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس« ،الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزم
والـ ـتـ ـصـ ـمـ ـي ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـتـ ـص ــدي
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــدوان الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي الـ ـس ــاف ــر
ّ
ّ
ب ـك ــل الـ ـح ــزم ،ووضـ ــع ح ـ ّـد لـكــل
ً
ال ـ ـتـ ــدخـ ــات الـ ـت ــركـ ـي ــة ح ـف ــاظ ــا
عـلــى ســامــة ووحـ ــدة األراض ــي
السورية».
وط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت «ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة»
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي «ب ـ ــإدان ـ ــة
تصرفات تركيا على أراضيها
ووضـ ــع ح ــد لـسـلــوكـيــات نـظــام
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي دع ـ ــم اإلرهـ ـ ـ ــاب،
وأخـطــار انتشاره فــي المنطقة
والعالم».

واشنطن وطهران
ول ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــرة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ــال
األس ــابـ ـي ــع ال ـث ــاث ــة ال ـمــاض ـيــة،
وصـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي
لسورية جيمس جيفري ،على
رأس وف ــد رفـيــع يـضــم مندوبة
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة كـيـلــي ك ــراف ــت،
إل ــى أن ـقــرة لبحث مـســألــة إدلــب
مع المسؤولين األتراك وممثلي
األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة وال ـم ـن ـظ ـمــات
المدنية ،لبحث األزمة اإلنسانية
الحاصلة.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ك ـشــف الـمـتـحــدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية،
عـ ـب ــاس م ـ ــوس ـ ــوي ،عـ ــن م ـس ــاع
لـعـقــد اج ـت ـمــاع ثــاثــي بـطـهــران
في أسرع وقت ،في إطار مسار

ّ
أستانة ،باعتباره األقــوى لحل
ً
الــوضــع فــي إدلـ ــب ،مـشـيــرا إلــى
إجــراء «اتصاالت لعقد اجتماع
إيــرانــي  -تركي  -ســوري ،وآخر
إيراني  -تركي  -روسي ،لتحقيق
النتائج المرجوة».

قضية المهاجرين
ً
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــوازي ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـض ـ ـغـ ــط
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،اعـ ـتـ ـب ــر إردوغ ـ ـ ـ ــان
أن م ـســألــة ف ـتــح األب ـ ـ ــواب أم ــام
الالجئين قد حسمت ،واألبواب
ً
ً
لن تغلق مجددا ،مطالبا االتحاد
ّ
األورو ب ـ ــي بتحمل نصيبه من
عبء استقبالهم.
وغ ـ ـ ــداة إعـ ـ ــان الـ ـي ــون ــان عــن
مــواجـهــة تـهــديــد «خـطـيــر تدفع
وت ـ ـش ـ ـجـ ــع تـ ــرك ـ ـيـ ــا ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،بـ ــدأ
جيشها أمس تدريبات عسكرية،
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ــرصـ ــاص ال ـحــي
ض ـم ــن ح ــال ــة االس ـت ـن ـف ــار عـلــى
ال ـحــدود لمنع الـمـهــاجــريــن من
الدخول.
واستمرت االشتباكات لليوم
الثالث على التوالي عند الحدود
اليونانية ،حيث سعت الشرطة
إلى دفع المهاجرين للعودة من
ّ
المسيل
حيث أتوا ،بإطالق الغاز
للدموع.
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدران أمـ ـنـ ـي ــان
ً
ً
تركيان بأن مهاجرا سوريا كان
يسعى للعبور إلى اليونان لقي
ً
حتفه ،أمــس ،متأثرا بجروحه،
بـ ـع ــدم ــا ت ــدخـ ـل ــت ق ـ ـ ــوات األمـ ــن
اليونانية لمنع عبور مهاجرين
تجمعوا على الحدود.

كما قتل طفل قبالة سواحل
ج ــزي ــرة لـيـسـبــوس الـيــونــانـيــة،
ب ـع ــد غـ ــرق ق ـ ــارب لـلـمـهــاجــريــن
ً
ً
كان محمال بنحو  50شخصا،
بحسب المتحدث باسم شرطة
الميناء.
ووصـ ـ ــل ن ـح ــو  1300طــالــب
لـ ـج ــوء بـ ـخ ــال  24س ــاع ــة إل ــى
ال ـجــزر الـيــونــانـيــة الـخـمــس في
بـحــر إيـجــه الـقــريـبــة مــن تركيا،
في ارتفاع كبير بأعدادهم منذ
قـ ــرار أن ـق ــرة فـتــح أبــواب ـهــا أم ــام
ً
ال ـم ـه ــاج ــري ــن ،س ـع ـي ــا لـلـضـغــط
على الغرب.
وفي حين التقى رئيس وزراء
ب ـل ـغ ــاري ــا ب ــوي ـك ــو ب ــوري ـس ــوف
إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أع ـ ـ ـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون عن
«التضامن الكامل» مع اليونان
وبـ ـلـ ـغ ــاري ــا لـ ـم ــواجـ ـه ــة م ــوج ــة
المهاجرين ،واستعداده «لتقديم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة سـ ــري ـ ـعـ ــة وحـ ـم ــاي ــة
الحدود».
وف ــي بــروك ـســل ،يعقد وزراء
خ ــارجـ ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
ً
ً
اجتماعا طارئا األسبوع المقبل
لمناقشة التطورات.
ودعا وزير خارجية االتحاد
األوروبي ،جوزيب بوريل ،أنقرة
إلــى احـتــرام االتـفــاق المبرم ّفي
 2016ب ـش ــأن الـ ـح ـ ّـد م ــن تــدفــق
المهاجرين لالتحاد األوروبي.
(عواصم  -وكاالت)

التقى رئيس المكتب السياسي
لحركة «حماس» ،إسماعيل
هنية ،أمس ،بوزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف ،في
العاصمة الروسية موسكو.
وبحث الطرفان ثالثة ملفات
رئيسية ،هي «المصالحة
الفلسطينية ،وصفقة القرن،
والعالقات الثنائية بين
الطرفين».

صالح :سالمة سبب
تعليق مشاركتنا بجنيف

صرح رئيس مجلس النواب
ً
الليبي المعترف به دوليا عقيلة
صالح ،أمس ،بأن المبعوث
األممي إلى ليبيا غسان سالمة
لم يستجب لقرارات مجلس
النواب حول تشكيل لجنته
للحوار في جنيف.
وأرجع تعليق مجلس النواب
مشاركته في مفاوضات جنيف
إلى أن سالمة رشح أشخاصا
غير مستقلين للمشاركة فيه،
قائال« :اتضح أنه رشح فتحي
باشا آغا ،وهو وزير للداخلية،
وعبدالرحمن السويحلي ،وهو
عضو مجلس الدولة ،وغيرهما،
هل هؤالء يعتبرون مستقلين؟».

العراق يطوي صفحة عالوي والصدر الخاسر األكبر

لبنان :الدوالر يحلق قبل  ٩مارس

عبدالمهدي يرفض االستمرار في تصريف األعمال

●

اعـتــذر رئـيــس الـ ــوزراء العراقي
المكلف محمد عــاوي عن تكليفه
بــا ل ـم ـن ـصــب أ مـ ــس األول ،متهما
بعض األحــزاب السياسية بعرقلة
مهمته ،مـمــا يعمق أزم ــة داخلية
وي ـهــدد ب ـفــراغ السلطة عـلــى نحو
غير مسبوق.
وجاءت الخطوة بعد ساعات من
فشل البرلمان للمرة الثانية خالل
أسبوع في الموافقة على حكومته
وسط مشاحنات سياسية .ويشهد
الـ ـع ــراق اح ـت ـجــاجــات وأزمـ ـ ــة بين
الـنــواب تؤخر تعافيه من سنوات
الحرب.
وذكــرت وكالة األنباء الرسمية
أن الرئيس الـعــراقــي برهم صالح
سيبدأ مـشــاورات الختيار مرشح
جديد لتشكيل الحكومة بعد اعتذار
عالوي ،لكن األمر قد ينتهي بفراغ
المنصب إذا قرر عادل عبدالمهدي،
رئيس الوزراء السابق ،الذي يقود
ح ـكــومــة ت ـصــريــف األع ـ ـمـ ــال ،تــرك
منصبه.
وأصدر عبدالمهدي ُبيانا أمس
األول نفى فيه تقارير نشرت على
وسائل التواصل االجتماعي تفيد
بأنه يريد البقاء في المنصب ،وقال
إنه سيعلن نواياه بعد انتهاء مهلة
تشكيل الحكومة.
والح ـقــا ،أعـلــن عبدالمهدي أنه

ي ــرف ــص االس ـت ـم ــرار ف ــي تـصــريــف
األعمال ،ويختار الغياب الطوعي
ع ــن ح ـضــور ال ـج ـل ـســات ،مقترحا
تكليف أحد نوابه بترؤس جلسات
حـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال ،ودعــا
الــى تنظيم انـتـخــابــات مبكرة في
ديسمبر المقبل .وقال عالوي ،في
بيان« ،حاولت بكل الطرق الممكنة
مــن أجــل إنـقــاذ بلدنا مــن االن ــزالق
لـلـمـجـهــول ،وم ــن أج ــل حــل األزم ــة
الــراهـنــة ،ولكن أثـنــاء المفاوضات
اصـطــدمــت بــأمــور كـثـيــرة» .واتـهــم
س ـي ــاس ـي ـي ــن لـ ــم يـ ـح ــدده ــم ب ـعــدم
الجدية بشأن اإلصالحات.
وع ــارض ــت جـمــاعــات سياسية
سـنـيــة وك ــردي ــة ب ـشــدة اخ ـت ـيــارات
عــاوي ،بعد أن تبينت خسارتها
حقائب وزارية في حكومة يفترض
أن أعضاءها مستقلون .لكن رجل
ال ــدي ــن ال ـش ـي ـعــي ال ـن ــاف ــذ مـقـتــدى
الـ ـص ــدر ،ال ـ ــذي وض ــع ثـقـلــه خلف
ع ـ ـ ــاوي ،أص ـب ــح ال ـخ ــاس ــر األك ـبــر
بعد أن عــادى المحتجين ،واتخذ
مواقف اقرب الى طهران منذ اغتيال
الجنرال اإليراني قاسم سليماني
وحليفه الـعــراقــي األول أبومهدي
المهندس.
وت ـس ــاءل ال ـص ــدر ،ف ــي تـغــريــدة
عـبــر حـســابــه عـلــى «تــوي ـتــر»« :إلــى
متى يبقى الغافلون ،ممن يحبون

متظاهرون عراقيون في بغداد أمس األول
المحاصصة ،وال يراعون مصالح
الوطن ،يتالعبون بمصائر الشعب؟
إلــى متى يبقى ال ـعــراق أسـيــر ثلة
فــاســدة؟ وإلــى متى يبقى بيد قلة
ت ـتــاعــب ب ـم ـص ـيــره ،ظــان ـيــن حب
الوطن ،وهم عبيد الشهوات؟».
أما بدر الزيادي ،النائب عن كتلة
«ســائــرون» ،التي يدعمها الصدر،
ف ـق ــد ات ـه ــم عـ ــدة أط ـ ـ ــراف شـيـعـيــة،
ب ــال ـت ـع ــاون مـ ــع األك ـ ـ ــراد وال ـس ـنــة
ف ــي ع ــدم تـمــريــر حـكــومــة ع ــاوي،
متهما إيــاهــا بــاإلبـقــاء على نظام
المحاصصة في البالد.

(رويترز)

وق ـ ــال الـ ــزيـ ــادي إن « 90نــائـبــا
ش ـي ـع ـي ــا فـ ـق ــط ح ـ ـض ـ ــروا ج ـل ـســة
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ت ـمــريــر حـكــومــة
محمد عــاوي» ،مبينا أن «العديد
م ــن ال ـك ـتــل الـشـيـعـيــة تـكـلـمــت في
اإلعــام فقط عن حضور الجلسة،
وأنـهــا مــع التصويت على تمرير
الكابينة الحكومية ،لكن زعاماتها
فقط هي من حضرت ،بينما بقي
نوابها غائبون عن الجلسة».
وقدم رئيس الحزب الديمقراطي
الكردستاني مسعود الـبــارزانــي،
أمس ،شكره الى القوى السياسية

ال ـك ــردي ــة ال ـت ــي وح ـ ــدت صـفــوفـهــا
إزاء منح الثقة من عدمه للحكومة
الـعــراقـيــة الـجــديــدة «رغ ــم اختالف
وجهات نظرها».
جــاء ذل ــك ،بينما قالت مصادر
أم ـن ـي ــة إنـ ـ ــه ت ـس ـن ــى سـ ـم ــاع دوي
ان ـف ـج ــاري ــن ف ــي وسـ ــط بـ ـغ ــداد في
الساعات األولــى من صباح أمس،
مع سقوط صاروخين في المنطقة
الخضراء.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن أح ــد
الصاروخين سقط قــرب السفارة
األميركية.

بيروت  -ةديرجلا

•

تتآكل المهلة الزمنية الفاصلة عن  9مارس،
موعد استحقاق سندات اليوروبوندز ،بسرعة
قياسية ،ولم يبق منها سوى  6أيام فقط ،إال أن
هذه الحقيقة الضاغطة ،ال يبدو أنها تفعل فعلها
ّ
فمكوناتها ال تزال غارقة
لدى السلطات اللبنانية.
فــي جــدل بيزنطي وفــي أخــذ ورد فاقعين ،حول
الخيار الذي يجب أن تتخذه في مسألة ديونها،
ّ
ً
بينما حلق الدوالر صعودا ،إذ وصل سعر صرف
الليرة اللبنانية أمس لدى بعض مكاتب الصيرفة
للبيع ما بين  2460و 2470ليرة لبنانية ،وللشراء
 2490و 2500ليرة.
حتى اللحظة ،لم تحسم الحكومة بعد ،المسار
ّ
ال ـ ــذي س ـت ـس ـل ـكــه .وفـ ــي وقـ ــت كـ ــان ال ـت ـخــلــف عن
السداد ،هو السائد (وال يــزال) ،بدا في الساعات
الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة ،أن ال ـخ ـي ــارات كـلـهــا ال ت ــزال
مـطــرو حــة على بـســاط البحث بين المعنيين بـ
«اليوروبوندز» محليا ،أي الحكومة والمصرف
المركزي والمصارف.
وأعـلــن مصدر مقرب مــن الحكومة اللبنانية
أن «المستشارين الماليين والقانونيين للبنان
ي ـجــرون م ـحــادثــات مــع حـمـلــة ال ــدي ــون الـمـقــومــة
بالدوالر بشأن إعادة الهيكلة لكنهم لم يتوصلوا
إل ــى اتـ ـف ــاق» .وق ــال ال ـم ـصــدر لـ ـ «رويـ ـت ــرز» أم ــس:
«يعملون ليال ونهارا للتوصل إلى اتفاق بشأن
إعادة هيكلة منظمة» ،مضيفا أنه «سيجري إعالن
قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في
التاسع من مارس بحلول السابع من الشهر».
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،اع ـت ـب ــر رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ح ـســان
دي ـ ــاب ان «ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي ح ــال ــة ت ــره ــل وض ـع ــف،
والوطن يمر بمرحلة عصيبة جدا» ،الفتا الى أن

«اللبنانيين قلقون على حاضرهم ومستقبلهم،
والخوف يتمدد من الوضع المالي الى األوضاع
االقتصادية والمعيشية الى الظروف االجتماعية
وصوال الى الهموم الصحية» .وأشار دياب خالل
استقباله السلك الدبلوماسي ،أمس ،الى أن «هذه
الــدولــة لــم تعد ق ــادرة على حماية اللبنانيين»،
مضيفا« :أمامنا معضالت كبرى ،وآليات الدولة
مـكـبـلــة بـقـيــود طــائـفـيــة ،وح ـمــل الـحـكــومــة ثقيل
ومهمتها معقدة ،ونحن مصصمون على تفكيك
التعقيدات ،واالنتقال الى مفهوم الدولة ،ومعالجة
المشكالت المزمنة» .وختم« :ال خيار أمامنا إال
السير على طريق الحلحلة ،مهما كــان الوجع،
واألي ــام المقبلة ستشهد حسم النقاش التخاذ
قرار مفصلي للحكومة».
في السياق ،غــرد وزيــر المال السابق النائب
ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل ع ـبــر ح ـســابــه ال ـخ ــاص على
«تويتر» ،أمس ،قائال« :ما ورد في صحيفة األخبار
من سيناريو عن موقفنا من سندات اليوروبوندز
وتسديدها مختلق وغير صحيح على اإلطالق.
كنا ومازلنا ملتزمين خيار عدم الدفع في سندات
الدين وفوائدها على حساب حقوق المودعين،
آملين بثقة أن تبادر الصحيفة إلى توضيح ما
ورد صونا للحقيقة والمصداقية».
في مــوازاة ذلك ،أنهت النيابة العامة المالية،
أمـ ـ ــس ،االسـ ـتـ ـم ــاع الـ ــى رؤس ـ ـ ــاء م ـج ــال ــس إدارة
م ـص ــارف ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي قـضــايــا
مالية ومصرفية من ضمنها قضية التحويالت
وبـيــع س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز .ويـسـتـمــع النائب
العام المالي القاضي علي إبراهيم في جلسات
متتالية مع سبعة قضاة بالنيابة العامة المالية،
الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير و14
رئيس مجلس إدارة مصرف.

24

دوليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4363الثالثاء  3مارس 2020م  8 /رجب 1441هـ

foreigndesk@aljarida●com

ّ
«الوسطيون» يصطفون خلف بايدن في «الثالثاء الكبير»
بوتيجيدج ينسحب من السباق وساندرز متمسك بـ «ثورته» ...ومليارات بلومبرغ أمام االختبار

سلة أخبار
«طالبان» :لن نتفاوض
قبل إطالق السجناء

أكد الناطق باسم حركة
"طالبان" األفغانية ذبيح الله
مجاهد ،أمس ،أن الحركة لن
تشارك في مفاوضات مع
الحكومة األفغانية بكابول
حتى يتم اإلفراج عن نحو 5
آالف من سجنائها.
وقال مجاهد" :إذا لم يتم االفراج
عن سجنائنا الخمسة آالف
فلن تكون هناك مفاوضات بين
األفغان" .وذكر اتفاق وقعته
الواليات المتحدة و"طالبان"
في الدوحة السبت الماضي أنه
سيتم اإلفراج عن نحو خمسة
آالف سجين لـ"طالبان" بحلول
العاشر من مارس الجاري ،لكن
الرئيس األفغاني أشرف غني
رفض ذلك أمس األول.

الفلبين :تحرير رهائن
في مركز ّ
تسوق

صورة تجمع بايدن وساندرز مع بلومبرغ ووارن (رويترز)

شهد السباق الديمقراطي
الختيار منافس لدونالد ترامب
في االنتخابات الرئاسية
تطورات عشية الثالثاء
الكبير ،أبرزها انسحاب
بيت بوتيجيدج ،الذي جعل
الوسطيين يصطفون خلف
جو بايدن ،وزاد من الضغوط
على اليساري بيرني ساندرز.

وس ــط مــا يـعـتـبــره الـمــراقـبــون
أعنف نزاع بين التيارين الوسطي
واليساري في الحزب الديمقراطي
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ،تـ ـشـ ـه ــد  16واليـ ـ ــة
انتخابات تمهيدية ا لـيــوم فيما
ُيعرف بـ "الثالثاء الكبير".
وإذا كـ ــا نـ ــت ه ـ ـ ــذه ا ل ـم ـع ــر ك ــة
االنتخابية لن تحسم بالضرورة
هوية المرشح الديمقراطي الذي
س ـي ــواج ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوري
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ف ــي  3نــوفـمـبــر
المقبل ،لكنها ستكون حاسمة
وس ـت ـظ ـهــر ال ـخ ـط ــوط ال ـعــري ـضــة
للسباق الديمقراطي حتى موعد
انعقاد المؤتمر الوطني للحزب
الديمقراطي في يوليو المقبل.
تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورات عـ ـ ـ ــدة بـ ـ ـ ـ ــرزت ق ـ ّبــل
االقتراع ،أبرزها انسحاب المرشح
بـيــت بــوتـيـجـيــدج الـنـجــم الـشــاب
ال ـ ـصـ ــاعـ ــد ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ال ـت ـي ــار
الــوس ـطــي لـلـحــزب الــديـمـقــراطــي،
وال ـ ــذي ح ـقــق ن ـتــائــج واع ـ ــدة في
االنـتـخــابــات التمهيدية فــي أيــوا
ونيوهامشير.
ان ـس ـحــاب بــوتـيـجـيــدج أوح ــى
ً
أن التيار الوسطي بات مصطفا
خ ـ ـلـ ــف بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
ال ـم ــرش ـح ــة األخ ـ ـ ـ ــرى الــوس ـط ـيــة
ايمي كلوبوشار باتت بعيدة عن
اللحاق بالسباق.
وب ــوتـ ـيـ ـجـ ـي ــدج ( 38عـ ــامـ ــا)،
ال ــذي ك ــان يـطـمــح ألن يـكــون أول

رئـيــس مـثـلــي ألم ـيــركــا ،ع ــزز هــذا
بإعالنه أنه خرج من االنتخابات
التمهيدية مــن أج ــل "الـمـســاعــدة
عـلــى تــوحـيــد ال ـح ــزب" .وأض ــاف:
"هدفنا دوما كان المساعدة على
جمع األميركيين من أجل هزيمة
ترامب".
وت ــاب ــع ف ــي كـلـمــة أل ـق ــاه ــا بعد
ن ـت ـي ـج ـت ــه ال ـم ـخ ـي ـب ــة ف ـ ــي والي ـ ــة
كـ ــاروالي ـ ـنـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ا ّل ـجــولــة
ال ــراب ـع ــة م ــن س ـب ــاق الـمــرشـحـيــن
الديمقراطيين" :فــي هــذه المرحلة
م ــن ال ـس ـب ــاق ،فـ ــإن أف ـض ــل طــريـقــة
للمحافظة على هذه األهــداف هي
التنحي والمساعدة في جمع حزبنا
وبالدنا".
ولم يذكر بوتيدجيدج ساندرز
ً
( 78عاما) باالسم في كلمته ،إال أنه
افصح علنا عن اعتقاده بأن نهج
سيناتور فيرمونت السياسي "غير
المرن" سيفشل في منافسة ترامب.
وقــال" :نحن بحاجة الى أجندة
واسعة تستطيع تقديم ما يحتاج
إليه الشعب األميركي ،وليس أجندة
تضيع في األيديولوجيا".
ولم يؤيد بوتيدجيدج بايدن أو
أي مرشح آخر.
وأثـ ـ ــار ان ـس ـحــاب بــوتـيـجـيــدج،
رئ ـيــس الـبـلــديــة ال ـســابــق لـســاوث
بند بوالية إنديانا ،مفاجأة كبرى
يومين من "الثالثاء الكبير"،
قبل
ّ
ال ــذي يمثل مندوبوها نحو ثلث

ال ـم ـنــدوب ـيــن ال ــذي ــن س ـي ـخ ـتــارون
مرشح الحزب الديمقراطي لمنافسة
ترامب.
وبقي حتى الساعة  5مرشحين
في السباق الديمقراطي ،هم بايدن
وســانــدرز والسيناتورة التقدمية
ال ـي ــزاب ـي ــث وارن ،وك ـل ــوب ــوش ــار،
والملياردير مايك بلومبيرغ.

بايدن
وبــدا أن بايدن بعد فــوزه األول
والكبير فــي س ــاوث كارولينا في

أعلى معنوياته ،وقال في كلمة امس
ألول إنه بإمكانه الفوز في معظم
الواليات الجنوبية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ب ـ ــاي ـ ــدن ( 77ع ــام ــا)
ف ــي مـقــابـلـتـيــن م ــع شـبـكـتــي ABC
و"فوكس نيوز" ،إنه استطاع جمع
تبرعات عبر اإلنترنت تقدر بخمسة
ماليين دوالر خالل الساعات األربع
والعشرين الماضية.
ولتعزيز الشعور بــأنــه أصبح
الـمــرشــح الــوسـطــي الــوحـيــد على
ال ـســاحــة ،هــاجــم ب ــاي ــدن الـمــرشــح

«المحكمة العليا» تبدأ دراسة «الحق» في اإلجهاض
قد يكون حق النساء في االجهاض بالواليات المتحدة
على المحك األرب ـعــاء عندما تـبــدأ المحكمة األميركية
العليا درس قضية هي األهم في هذا المجال بعد حوالي
 50عاما على تشريع هذا الحق الذي هو مثار جدل ،في
كل أرجاء البالد.
وتدرس الهيئة القضائية العليا التي أجرى دونالد
ت ــرام ــب تـ ـع ــدي ــات ع ـم ـي ـقــة ف ــي ت ـشـك ـي ـلـت ـهــا لـمـصـلـحــة
ً
المحافظين ،قانونا في لويزيانا من شأنه الدفع إلغالق
اثنتين مــن الـعـيــادات الـثــاث الـتــي تـقــام فيها عمليات
إجهاض في هذه الوالية الجنوبية المحافظة.
وتوضح أستاذة الحقوق في جامعة فلوريدا ماري
زيغلر أن الملف يتجاوز البعد المحلي" ،ويرتدي أهمية

ألن هذا القانون مطابق بدرجة كبيرة" لتشريع في والية
تكساس أبطلته المحكمة العليا سنة .2016
مذاكّ ،
رسخ الرئيس الجمهوري المؤيد علنا للقوى
ال ــدي ـن ـي ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ف ــي رف ـ ــض اإلجـ ـ ـه ـ ــاض ،ح ـضــور
المحافظين في المحكمة العليا من خالل تعيين قاضيين
معروفين بمعارضة اإلجهاض.
وتتساءل زيغلر :هل سيؤدي هذا التعديل في األسماء
إلى تغيير في التشريعات؟
هــذا الـقــرار المنتظر ص ــدوره فــي يونيو قبل بضعة
أشهر من االنتخابات الرئاسية ،سيعيد بال شك إطالق
النقاشات بين المرشحين في هذا الموضوع الذي يثير
انقساما عميقا بين األميركيين.

وت ــؤي ــد ح ـكــومــة دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـ ــذي يـ ـع ـ ّـول على
الـنــاخـبـيــن اإلنـجـيـلـيـيــن لـلـفــوز بــواليــة رئــاس ـيــة ثــانـيــة،
لويزيانا في قانونها بشأن اإلجهاض.
وفــي موقف أكثر تقدما ،طلب أكثر مــن مئتي نائب
جمهوري في الكونغرس (ومعهم نائبان ديمقراطيان) من
المحكمة العليا البحث في العودة إلى الوضع السائد قبل
عام  1973عندما كانت كل واحدة من الواليات الخمسين
مخولة حظر عمليات اإلجهاض.
في المقابل ،يأمل المدافعون عن الحق في اإلجهاض
أن تضع المحكمة العليا حدا الندفاعة مناوئي اإلجهاض
في واليــات أميركية عدة تقطنها مجموعات كبيرة من
المتدينين في جنوب البالد ووسطها.

االشـتــراكــي بيرني ســانــدرز الــذي
يتصدر حتى الساعة استطالعات
ال ـ ـ ــرأي ،ك ـمــا فـ ــاز بــأع ـلــى عـ ــدد من
المندوبين لمؤتمر الحزب بحيازته
ً
 58مندوبا مقابل  50لبايدن.
وسعى بــايــدن لتصوير نفسه
"بديال معتدال" عن ســانــدرز الذي
يـ ـص ــف نـ ـفـ ـس ــه بـ ــأنـ ــه اشـ ـت ــراك ــي
ديمقراطي .وقال" :أعتقد أن مواقف
ســانــدرز بشأن عــدد من القضايا،
حتى في الحزب الديمقراطي ،مثيرة
للجدل للغاية" ،مضيفا أن ساندرز
سيخسر أمــام ترامب في نوفمبر
في حال فاز بالترشيح الديمقراطي.

ساندرز
وال يـ ــزال س ــان ــدرز ( 78عــامــا)،
ً
م ـت ـقــدمــا ف ــي اس ـت ـطــاعــات ال ــرأي
ّ
عشية "الثالثاء الكبير" ،بعدما حل
فــي المركز الثاني فــي انتخابات
س ـ ـ ــاوث كـ ــاروالي ـ ـنـ ــا ال ـت ـم ـه ـيــديــة.
وحــاولــت حملته استعادة الزخم
ب ــاإلع ــان ع ــن جـمــع  46.5مليون
دوالر في فبراير الماضي.
ولم ّ
يقدم المرشح اليساري أي
تنازل في خطبه ،بل بدا أنه متمسك
ب ـ "ثــورتــه السياسية" وبأجندته
االجتماعية الـطـمــوحــة ،وأبــرزهــا
إلغاء القروض الجماعية للطالب.
وقـ ـ ــال سـ ـيـ ـن ــات ــور ف ـي ــرم ــون ــت
لشبكة  CBSاإلخبارية ،إنه "ما من

حملة لديها حركة متجذرة أقوى
مما لدينا .هذه هي الوسيلة التي
يمكنك من خاللها هزيمة ترامب".

بلومبرغ
أمــا الملياردير بلومبيرغ (78
عاما) فسيظهر في عملية االقتراع
للمرة األولى في "الثالثاء الكبير"،
ّ
األمر الذي سيشكل ضغطا كبيرا
ع ـلــى حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة .فـعــدم
تحقيقه الـثــاثــاء نتائج مفاجئة
ت ـض ـع ــه عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة ال ـس ـب ــاق
الرئاسي يعني بكل بساطة خروجه
من السباق نهائيا وخسارة 500
مليون دوالر من ثروته الشخصية
أنفقها على اإلعالنات لحملته.

تم تحرير مجموعة من الرهائن
في مركز تسوق من دون تعرض
أي منهم ألذى ،كما استسلم
محتجزهم للسلطات .وخرج
المشتبه فيه ،وهو حارس أمن
سابق غاضب بسبب فصله
من العمل في مركز التسوق
الواقع بمنطقة غرينهيلز في
مدينة سان خوان في مانيال،
من المركز بدون أصفادُ ،
وسمح
له بالتنفيس عن غضبه .وكانت
شكواه "المعاملة الظالمة"
للعاملين بمركز التسوق،
ً
مضيفا أن "الرشوة منتشرة
هنا" .واستمر الحصار أكثر من
 10ساعات .ولم تقع مواجهة
مع محتجز الرهائن ،الذي كان
بحوزته مسدس وأربع قنابل
يدوية.

نيكاراغوا :وفاة الكاهن
والسياسي كاردينال

ترامب

ّ
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،تــوقــع ترامب
الــذي يأمل في الفوز بوالية ثانية
مدتها  4سنواتُ ،
ويتابع عن كثب
ّ
معركة خصومه الديمقراطيين ،أن
بايدن سيكون المستفيد األكبر من
قرار بوتيجيدج االنسحاب .وكتب
عـلــى "تــوي ـتــر"" :ب ـيــت بوتيجيدج
خــارج المعركة .كل أصواته خالل
الثالثاء الكبير ستذهب إلــى جو
الـنـعـســان" .وأضـ ــاف" :ان ــه توقيت
مثالي ،الديمقراطيون بدأوا فعليا
التخلص من ساندرز".
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

توفي الشاعر والكاهن
والسياسي إرنستو كاردينال
الشخصية البارزة في الثورة
الساندينية في نيكاراغوا
وفي الهوت التحرير ،عن 95
عاما .وقالت معاونة كاردينال
منذ أكثر من  40عاما لوس
مارينا أكوستا" ،توفي األحد"،
موضحة أن الكاهن أدخل
المستشفى قبل يومين وتوفي
جراء إصابته بأزمة قلبية.

ُّ
مصر ترفض تمسك إثيوبيا بملء خزان «النهضة» انتخابات إسرائيل« 3 :سيناريوهات»
• شكري :لن نتهاون • اإلعدام لضابط الصاعقة الذي أصبح أخطر إرهابي تعزز التوجه القتراع رابع
•

القاهرة  -حسن حافظ

مــا حــاولــت أن تخفيه سـنــوات المفاوضات
الـمـتـشـنـجــة ح ــول س ــد الـنـهـضــة ،ظـهــر للعلن
دفعة واح ــدة ،والتباين الــواضــح فــي المواقف
بين مصر وإثيوبيا تحول إلى مالسنة علنية
تنذر بتصاعد التوتر إلى درجات أكثر خطورة
تهدد شرق إفريقيا بأزمة غير مسبوقة ،إذ بدأت
القاهرة تصعيد لهجتها الغاضبة ضد تحركات
أديس أبابا المنفردة والرامية إلى احتكار القرار
في النيل األزرق ،بما يهدد بخصم جــزء كبير
من حصة مصر.
وزارتا "الخارجية" و"الموارد المائية والري"
المصريتان أصدرتا بيانا أمس األول ،عبرتا فيه
"عن بالغ االستياء والرفض" للبيان الصادر عن
وزارتي الخارجية والمياه اإلثيوبيتين السبت
الماضي ،بشأن جولة المفاوضات حــول سد
النهضة ،التي عقدت في واشنطن  27و 28فبراير
الماضي ،و"الـتــي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا
إلعــاقــة مسار الـمـفــاوضــات" ،بحسب توصيف
البيان المصري.
وأبــدت القاهرة استغرابها من "أن يتحدث
البيان اإلثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت
لتناول هــذا األم ــر الحيوي بعد مــا يزيد على
 5سنوات من االنخراط الكامل في مفاوضات
مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية".
وأك ـ ــدت الـ ــوزارتـ ــان الـمـصــريـتــان أن الـبـيــان
اإلثيوبي "اشتمل على العديد من المغالطات
وتشويه الحقائق ،بــل والتنصل الــواضــح من
ال ـت ــزام ــات إثـيــوبـيــا بـمــوجــب ق ــواع ــد الـقــانــون
الدولي وباألخص أحكام اتفاق إعالن المبادئ
لعام ."2015
ورفـ ـض ــت م ـصــر رف ـض ــا ت ــام ــا "مـ ــا ورد في

البيان اإلثيوبي مــن إش ــارة إلــى اعـتــزام أديــس
أبابا المضي في ملء خــزان سد النهضة على
ال ـتــوازي مــع األعـمــال اإلنشائية للسد ،وليس
ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول
المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء
السد وتشغيله بما ال يحدث أضرارا جسيمة لها،
وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون
واألعراف الدولية ،وكذلك التفاق إعالن المبادئ".
وتـمـســك ب ـيــان ال ـقــاهــرة بـ ـ "االتـ ـف ــاق ال ـعــادل
والمتوازن الذي بلورته الواليات المتحدة والبنك
الــدولــي" ،وال ــذي جــاء بمشاركة كاملة مــن قبل
إثيوبيا واتفاقها معها" ،وان ما تمت بلورته
في اجتماع واشنطن األخير جاء نظرا لغياب
إثـيــوبـيــا المتعمد ،ويـتـســق تـمــامــا مــع أحـكــام
القانون الدولي ،ويمثل حل وسط عادال ومتوازنا
تم استخالصه من واقــع جــوالت المفاوضات
المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار
األشهر األربعة الماضية".
وتمسكت الـقــاهــرة بــاتـفــاق واشـنـطــن الــذي
وقعت عليه األسبوع الماضي باألحرف األولى،
ألنه "يحقق مصالح الدول الثالث ،ويمثل الحل
للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا ...وصدقت
ال ــوع ــود اإلث ـيــوب ـيــة ال ـم ـت ـكــررة ب ـعــدم اإلضـ ــرار
بــالـمـصــالــح ال ـم ـصــريــة" ،الف ـتــة إل ــى أن "ملكية
إثيوبيا لسد النهضة ال تجيز لها مخالفة قواعد
القانون الدولي ...واالفتئات على حقوق ومصالح
الدول التي تشاطرها نهر النيل".
وك ـشــف وزي ــر الـخــارجـيــة الـمـصــري سامح
شـكــري عــن الغضب الـمـصــري المتصاعد من
الموقف اإلثيوبي ،إذ قال في تصريحات إعالمية
إن هناك رغبة إثيوبية في عرقلة الوصول إلى
اتفاق نهائي والتوقيع عليه.
وشدد شكري على أنه إذا بدأت إثيوبيا الملء

بدون اتفاق تكون قد تخلت عن التزاماتها وفقا
إلع ــان الـمـبــادئ ،وأن مصر التي تتحدث عن
اإلطـ ــار الـسـيــاســي ستعمل بـكــل مــا لــديـهــا من
عزيمة للحفاظ على مصالح الشعب المصري،
ألن قضية المفاوضات وجودية وال تهاون فيها
بكل الوسائل المتاحة.
في السياق ،طالب عضو البرلمان المصري
ال ـص ـحــافــي ال ـم ـق ــرب م ــن دوائـ ـ ــر ص ـنــع ال ـق ــرار
بالقاهرة مصطفى بكري الحكومة المصرية
بالتقدم بطلب لعقد اجـتـمــاع لجامعة ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـم ـنــدوب ـيــن ووزراء
الـخــارجـيــة الت ـخــاذ مــوقــف عــربــي مــوحــد ضد
العجرفة اإلثيوبية بعد رفضها التوقيع على
اتفاق سد النهضة.
قضائيا ،قــررت محكمة جنايات القاهرة،
أمـ ـ ــس ،بـ ـ ــاإلعـ ـ ــدام ش ـن ـق ــا لـ ــإرهـ ــابـ ــي ه ـش ــام
ع ـ ـش ـ ـمـ ــاوي (ال ـ ـضـ ــابـ ــط ال ـ ـسـ ــابـ ــق بــال ـج ـيــش
ال ـم ـص ــري) ،و 36آخ ــري ــن ف ــي قـضـيــة تنظيم
أنـصــار بيت المقدس ،الرتكابهم  54جريمة
إره ــاب ـي ــة ،تـتـضـمــن اغ ـت ـيــال ض ـب ــاط شــرطــة،
ومحاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق اللواء
محمد إبراهيم ،بعد استطالع رأي مفتي الديار
المصرية في أحكام اإلعدام ،ويحق للمتهمين
االستئناف والطعن على الحكم.
ويعد عشماوي –ضابط الصاعقة بالجيش
ال ـم ـص ــري س ــاب ـق ــا -أحـ ــد أخ ـط ــر اإلرهــاب ـي ـيــن
فــي مـصــر ،إذ قــاد التخطيط والتنفيذ لعدد
مــن أبــرز العمليات الــدمــويــة ،أبــرزهــا مذبحة
كـمـيــن ال ـفــرافــرة يــولـيــو  ،2014ال ـتــي أسـفــرت
عن مقتل  22مجندا ،وهجوم كرم القواديس
أكتوبر  ،2014الذي أسفر عن مقتل  31مجندا،
والهجوم على حافلة األقباط في المنيا يونيو
 ،2017مما أدى إلى مقتل  31قبطيا.

ص ـ ـ ـ ّـوت اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون ،أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ثــالــث
انتخابات تشريعية فــي أقــل مــن عــام الختيار
أعـضــاء البرلمان "الكنيست" بعد فشل حزب
"الليكود" ،بزعامة بنيامين نتنياهو ،وتحالف
"أزرق أبيض" ،بزعامة قائد الجيش السابق بني
غانتس ،في تشكيل ائتالف حكومي.
وتوجه  6.4ماليين إسرائيلي إلى أكثر من 10
آالف مركز اقتراع الختيار مرشحهم من بين 29
قائمة حزبية لشغل  120مقاعدا بـ"الكنيست"،
ف ــي ح ـي ــن أق ـي ـم ــت م ــراك ــز ان ـت ـخــاب ـيــة خــاصــة
لإلسرائيليين الخاضعين للحجر الصحي
بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وسجلت نسب تصويت وصفت باألكبر منذ
ً
 21عاما ،بالبلدات ذات األغلبية العربية ،حيث
يحق لـحــوالــي مليون عــربــي الـتـصــويــت ،بعد
تكثيف "القائمة المشتركة" جهودها لزيادة
المشاركة بهدف تعزيز موقعها بالبرلمان.
وح ــض رئ ـيــس حـكــومــة تـصــريــف األع ـمــال
بنيامين نتنياهو ،المتهم ب ــ 3قضايا فساد،
اإلسرائيليين على التوجه إلى مراكز االقتراع
رغم المخاوف المتزايدة من تفشي "كورونا".
وق ـ ــال نـتـنـيــاهــو ب ـعــد اإلدالء ب ـصــوتــه في
االنتخابات التي تعتبر معركة "حياة أو موت"
لــه" :أخــرجــوا للتصويت" ،مضيفا أن "كورونا
تحت السيطرة الكاملة ،ويمكن للناس اإلدالء
ً
بأصواتهم بثقة تــامــة" ،وم ـحــذرا مــن "األخـبــار
الكاذبة" التي قد تثنيهم عن التوجه إلى مراكز
االقتراع.
في المقابل ،أعــرب غانتس ،وهــو المنافس
األبــرز لنتنياهو ،عن أمله في أن يتوافر مسار
ج ــدي ــد ف ــي إس ــرائ ـي ــل ب ـعــد االن ـت ـخ ــاب ــات الـتــي
تشير االستطالعات إلى أنها لن تسفر عن فوز

ً
خوفا من «كورونا» في حيفا
نقطة اقتراع في الهواء الطلق بإجراء ات طبية
أمس (أ ف ب)
أحــد الحزبين بأغلبية مريحة لتجاوز الشلل
السياسي الذي تعيشه البالد.
وقــال غانتس ،بعد اإلدالء بصوته" :آمــل أن
نتمكن ال ـيــوم مــن وض ــع إســرائـيــل على مسار
جديد" ،وحث الناخبين على اإلدالء بأصواتهم
وحذرهم من االنجرار لـ"األكاذيب والعنف".
من جهته ،دان الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين
ريفلين حملة االنتخابات التي وصفها بأنها
"قذرة وبغيضة" ،وذلك بعد اإلدالء بصوته في
القدس.
وتصاعدت حدة الحملة في األيــام األخيرة،
ّ
المسربة
ال سيما مع نشر عدد من التسجيالت
وتقاذف االتهامات.
وجرت االنتخابات هذه المرة وسط توقعات

بـ 3سيناريوهات مختلفة لما ستسفر عنه ،أولها
تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو بالشراكة مع
األحزاب الدينية واليمينية المتطرفة ،أو حكومة
برئاسة زعيم تحالف "أزرق أبيض" ،أو الذهاب
النتخابات رابعة مرة أخرى.
ويـ ـب ــدو أن ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـث ــال ــث ه ــو ال ــذي
سيحدث ،في ظل تعنت رئيس حزب "إسرائيل
بيتنا" أفيغدور ليبرمان ،وتأكيده أن حزبه لن
يدخل أي ائتالف حكومي يقوده نتنياهو ،لكنه
مستعد لالنضمام إلى حكومة يقودها مرشح
آخر عن حزب "الليكود" ،واتهامه نتنياهو ،بإبالغ
ً
األردن عدم نيته المضي قدما في تطبيق ضم
منطقة األغوار وشمال البحر الميت ،وأن التلويح
بأن الضم يأتي في سياق انتخابي.
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•
العدد  / 4363الثالثاء  3مارس 2020م  8 /رجب 1441هـ

sports@aljarida●com

25

رياضة
العبو األندية يتمسكون بالتدريبات
في مواجهة «كورونا»
احمد حامد

ّ
تمسك أغلب الالعبين في
األندية بفرق كرة القدم
ً
بحضور التدريبات ،أمال في
الحفاظ على اللياقة البدنية
والفنية حال استئناف
المباريات وانقشاع ّغمة
فيروس كورونا الذي ضرب
العالم.
"الجريدة" رصدت الوضع
داخل بعض الفرق ،إلى جانب
تصريحات بعض القائمين على
الرياضة الكويتية.

شهدت فرق كرة القدم في
الكويت خالل األيام الماضية
حـضــورا مميزا لالعبين في
التدريبات ،أمال في الحفاظ
على اللياقة البدنية والفنية
حـتــى زوال ف ـيــروس كــورونــا
ع ــن ال ـ ـبـ ــاد ،ب ـع ــد أن تـسـبــب
ف ــي ش ــل ال ـحــركــة الــريــاض ـيــة
بالقارة اآلسيوية ،وفي بلدان
كثيرة على مستوى العالم.
"ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــدة" رص ـ ـ ـ ـ ــدت
أغلب األندية
األوضاع داخل ّ
وال ـ ـتـ ــي ب ـ ــدت مـ ـب ــش ــرة ،عـلــى
ص ـع ــود ال ـح ـضــور وال ـجــديــة
في التدريبات ،وايضا وسط
مـ ـ ـس ـ ــاع لـ ـت ــرتـ ـي ــب األجـ ـ ـه ـ ــزة
اإلدارية مباريات ودية خالل
األيام القليلة المقبلة ،ولحين
عودة النشاط.
فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ان ـط ـل ـق ــت
ت ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات األصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر أم ـ ــس
األول ،و سـ ــط ح ـض ــور مميز
مــن الالعبين حسب مــا ذكــره
نائب مدير جهاز الكرة ،ناصر
بنيان ،الذي شدد لـ "الجريدة"
على أن القادسية يضع سالمة
الــاع ـب ـيــن ف ــي ال ـم ـق ــام األول،
مشيرا إلى أن عودة التدريبات
جــاء ت بعد أخــذ كــل التدابير
التي تحد من انتشار فيروس
كورونا.
و بـ ّـيــن أن األ ج ـهــزة الطبية
واإلدارية في نادي القادسية
تقوم بدورها على أكمل وجه،
مشيدا بالتزام الالعبين في

ناصر بنيان

الحضور ،باستثناء الالعبين
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن الرتـ ـ ـب ـ ــاطـ ـ ـه ـ ــم
بجلسات عالج طبيعي.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــان بـ ـ ـق ـ ــرار
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ف ـي ـم ــا
يـ ـ ـخ ـ ــص ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل مـ ــواج ـ ـهـ ــة
األصفر مع الجزيرة األردني
لـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــن وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح الـ ـ ـ ــرؤيـ ـ ـ ــة
بخصوص انتشار "كورونا"،
كــا ش ـفــا أن ا ل ـج ـه ــاز اإلداري
ع ـمــل ع ـلــى تــوف ـيــر م ـبــاريــات
ودي ــة ،اعـتـبــارا مــن الخميس
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل أم ـ ـ ـ ــام الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة،
وال ـخ ـم ـي ــس الـ ـ ــذي ي ـل ـي ــه مــع
برقان.

جدية في الكويت
وفـ ــي ال ـك ــوي ــت ح ـيــث ّ
أج ــل
االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي ال ـم ـبــاراة

الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت م ـ ـ ـقـ ـ ــررة أمـ ـ ــام
ال ـ ـف ـ ـي ـ ـص ـ ـلـ ــي األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ــي
الـعــاشــر مــن الشهر الـجــاري،
رف ــع ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي ب ـق ـيــادة
ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار مـ ـ ـ ــن م ـ ـعـ ــدل
ا ل ـتــدر ي ـبــات ب ــوا ق ــع حصتين
ف ــي ب ـعــض األيـ ــام الـمــاضـيــة،
ويرى نصار أن الحفاظ على
اللياقة البدنية أ مــر مهم في
الوقت الحالي ،أمال في عودة
النشاط والمباريات.
وأضاف أن منظومة نادي
ال ـك ــوي ــت ت ـع ـمــل بــاح ـتــراف ـيــة
ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى ص ـع ـيــد تــوف ـيــر
األم ـ ـ ـ ــان لـ ـك ــل ال ــاعـ ـبـ ـي ــن فــي
جـمـيــع األلـ ـع ــاب ،م ـش ـيــدا في
الوقت ذاته بحضور الالعبين
والتزامهم في التدريبات.

النصر كامل العدد
وفـ ــي ال ـن ـص ــر ،قـ ــال م ــدرب
الفريق أحمد عبدالكريم ،إن
الحضور في صفوف العنابي
ال يشهد أي غيابات ،بما في
ذل ـ ــك ال ــاعـ ـب ــون ال ـم ـصــابــون
أمـثــال خالد شــامــان ،وأحمد
الــريــاحــي ،وم ـعــاذ الـظـفـيــري،
حيث يؤدي الثالثي تدريبات
عالجية ،ولفت إلى أن الفترة
المقبلة قــد تـشـهــد مـبــار يــات
ود ي ــة ،أ مــا فــي الحفاظ على
لياقة الالعبين.
وبـ ـ ّـيـ ــن م ـ ـ ــدرب الـ ـنـ ـص ــر أن
إدارة ا لـ ـ ـن ـ ــادي ا تـ ـ ـخ ـ ــذت كــل

ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي م ــن شــأنـهــا
أن ت ـ ـحـ ـ ّـد م ـ ــن ا نـ ـتـ ـش ــار أي
فـ ـ ـي ـ ــروس ـ ــات ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
فيروس كورونا.

فحص في «العربي»
وفــي الـعــربــي واصــل
الفريق األول تدريباته،
وس ـ ــط اح ـ ـ ـتـ ـ ــرازات مــن
ش ــأنـ ـه ــا الـ ـكـ ـش ــف عــن
أي إصابات بفيروس
كـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ـشـ ـه ــد
صـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوف األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر
حضور كل الالعبين،
ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن يـ ــواصـ ــل
محمد فريح ،وأحمد
إب ــراهـ ـي ــم ت ــدري ـب ــات
عالجية.
وفـ ـ ــي ال ـس ــال ـم ـي ــة
وبقية فرق الممتاز،
ت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو الـ ـ ـكـ ـ ـث ـ ــاف ـ ــة
ال ـع ــددي ــة لــاعـبـيــن
فـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
ب ـص ــورة مـمـيــزة،
كـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــدو
االح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاطـ ـ ــات
الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
األندية تتناسب
ف ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ــديـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا
مـ ــع مـ ــا ت ـ ـقـ ــوم بــه
الدولة من خطوات
م ـ ـحـ ــاربـ ــة فـ ـي ــروس
كورونا.

أحمد عبدالكريم

أبوالمجد« :يد» األبيض متعطش لتحقيق إنجاز خارجي
«المعسكر القطري نجح بكل المقاييس بفضل برنامج العمل المتكامل»
●

محمد عبدالعزيز

أكــد الـمــديــر الفني الجديد
ل ـك ــرة ال ـي ــد بـ ـن ــادي ال ـك ــوي ــت،
المصري مجدي ا بــو المجد،
أن العبي األبيض متعطشون
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ان ـ ـ ـجـ ـ ــاز خـ ــارجـ ــي
ي ـ ـ ـضـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـج ـ ــازاتـ ـ ـه ـ ــم
المحلية" ،وهذا ما نعمل علي
تحقيق في الفترة الحالية".
وك ـ ــان ف ــري ــق ال ـك ــوي ــت عــاد
ً
مؤخرا من معسكره الخارجي
ال ـ ـ ـ ــذي أقـ ـ ـي ـ ــم فـ ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ً
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة اس ـت ـعــدادا
الستضافة البطولة الخليجية
الـ ـ ــ 38لــأنــديــة األبـ ـط ــال لـكــرة
الـيــد الـتــي ك ــان م ـقــررا لـهــا ان
ت ـق ــام م ــن  1ح ـتــى  11م ــارس
الجاري ،لكن تم تأجيلها بعد
تعليق النشاط الرياضي في
الـ ـك ــوي ــت ب ـس ـبــب اإلجـ ـ ـ ــراء ات
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ف ـ ـيـ ــروس
"كورونا".
وق ـ ـ ـ ـ ــال أب ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــد ،ف ــي
تـصــريــح خ ــاص ل ــ"ال ـجــريــدة"
ع ـق ــب ع ــودت ــه م ــن الـمـعـسـكــر
القطري ،إن "العمل مع نادي
الـ ـك ــوي ــت لـ ــه ط ـب ـي ـعــة خــاصــة
ً
نظرا لطموح الفريق المستمر

إل ـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـي ــق االن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــازات
المحلية والـخــارجـيــة وكذلك
وج ـ ــود م ـج ـمــوعــة م ــن أفـضــل
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،وت ــوفـ ـي ــر جـمـيــع
اإلمكانيات لنجاح منظومة
ال ـع ـمــل بــالـشـكــل والـمـسـتــوى
المطلوبين".
وأضـ ـ ـ ــاف" :الح ـ ـظـ ــت خ ــال
الفترة الماضية مدى التأثير
السلبي لإليقاف الدولي على
ال ــري ــاض ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة بـصـفــة
عامة وكرة اليد خاصة ،وهذا
فـ ـ ـ ــرض عـ ـلـ ـيـ ـن ــا خ ـ ـطـ ــط ع ـمــل
مكثفة ومركزة إلعــادة تهيئة
وت ــأه ـي ــل الــاع ـب ـيــن بــالـشـكــل
الذي يؤهلهم للمنافسة على
األلقاب الخارجية".

 3محاور
واسـتـطــرد أبــو المجد بأن
ً
"المعسكر القطري كان ناجحا
بـ ـك ــل الـ ـمـ ـق ــايـ ـي ــس ،حـ ـي ــث تــم
و ضــع خطة متكاملة لتهيئة
وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ب ــال ـش ـك ــل
األم ـث ــل لـلـمـنــافـســة أوال على
لـ ـق ــب الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة،
ث ــم ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ال ــري ــادة
ً
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة" ،م ـب ـي ـن ــا أن ه ــذا

أبوالمجد يوجه العبيه خالل تدريب سابق في معسكر قطر
ال ـبــرنــامــج ارت ـك ــز ع ـلــى ثــاثــة
محاور رئيسية ،أولها الجانب
التنظيمي ا ل ـخــاص بتنظيم
الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن داخ ـ ـ ـ ـ ــل وخ ـ ـ ـ ــارج
الملعب ،والثاني رفع الحالة
ال ـبــدن ـيــة لــاع ـب ـيــن ،وال ـثــالــث
وض ـ ـ ــع الـ ـهـ ـيـ ـك ــل ال ـت ـك ـت ـي ـك ــي
لـلـفــريــق داخـ ــل الـمـلـعــب على
م ـس ـتــوى الـ ــدفـ ــاع وال ـه ـج ــوم،
وبمعنى أدق االستقرار على
الطرق الدفاعية والهجومية

األساسية التي سنعمل عليها
في الفترة المقبلة".

برامج مقننة
وأشـ ــار أب ــو الـمـجــد إل ــى ان
الالعبين التزموا بشكل كبير
بتنفيذ الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع وذلـ ـ ـ ـ ــك ن ـت ـي ـجــة
ت ـع ـط ـش ـه ــم لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام "داخـ ـ ـ ــل
وخارج الملعب" والعمل وفق

خ ـطــط وب ــرام ــج مـقـنـنــة لــرفــع
م ـس ـت ــواه ــم ال ـب ــدن ــي وال ـف ـن ــي،
وكذلك طموحهم إلــى ترجمة
تفوقهم المحلي على الصعيد
ً
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ـ ـ ــي ،مـ ـ ــوض ـ ـ ـحـ ـ ــا أن
التدريب خالل فترة المعسكر
ً
كان على فترتين يوميا إضافة
ل ـل ـم ـحــاضــرات ال ـن ـظــريــة ،لكن
ع ــدد ال ـم ـب ــاري ــات الـتـجــريـبـيــة
الـتــي خــاضـهــا األب ـيــض خــال
المعسكر لم تكن كافية ،حيث

الفيلكاوي ثالث البطولة
الدولية العاشرة للشراع بعمان

الفيلكاوي على منصة التتويج مع الفارسي وإيرك

ح ـ ـ ـقـ ـ ــق العـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب
الوطني للشراع علي الفيلكاوي
ال ـم ـي ــدال ـي ــة الـ ـب ــرون ــزي ــة ودرع
المركز الثالث لفئة الليزر 4.7
في البطولة المصنعة الدولية
العاشرة للشراع التي نظمتها
الـلـجـنــة الـعـمــانـيــة لـلــريــاضــات
البحرية في المدينة الرياضية
بــال ـم ـص ـن ـعــة ض ـم ــن ف ـعــال ـيــات
أس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـص ـن ـع ــة ل ــإب ـح ــار
الشراعي .2020
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ـ ّـي ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة 9
م ـن ـت ـخ ـب ــات م ــثـ ـل ــت الـ ـن ــروي ــج
وإيطاليا وتركيا وكازاخستان
والكويت والبحرين واإلمــارات
وق ـ ـ ـطـ ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـ ــدولـ ـ ــة
الـ ـمـ ـضـ ـيـ ـف ــة ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ،فـ ـ ــي ح ـيــن
اس ـت ـط ــاع ال ـف ـي ـل ـكــاوي تحقيق
الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ب ـع ــد ت ـنــافــس
ساخن مــع العماني المعتصم
ال ـف ــارس ــي ال ـ ــذي ح ـقــق ال ـمــركــز
األول ،والـنــرويـجــي أي ــرك بوين

الذي حقق المركز الثاني.
من جانبه ،أشار رئيس لجنة
ال ـش ــراع وال ـت ـجــديــف وال ـكــايــاك
فــي ال ـنــادي الـبـحــري الــريــاضــي
الكويتي أحمد الفيلكاوي إلى
أن بطولة المصنعة تعتبر من
ضمن أبــرز البطوالت الدولية،
وت ـس ـت ـق ـطــب الع ـب ـي ــن نــاشـئـيــن
م ــن مـخـتـلــف مـ ـ ــدارس اإلب ـح ــار
ال ـ ـش ـ ــراع ـ ــي ،ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـش ـهــد
منافسات ساخنة في ظل أجواء
مناسبة وتنظيم متميز.
وأ ك ــد الفيلكاوي أن تحقيق
المنتخب للمركز الثالث في فئة
الليزر  4.7يعتبر إنجازا في ظل
ال ـم ـشــاركــة ال ـم ـح ــدودة لالعبي
المنتخب في هــذه الفئة ،حيث
ش ــارك المنتخب بــاعــب واحــد
ف ـقــط ف ــي ح ـيــن ش ــارك ــت بعض
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ب ـث ــاث ــة الع ـب ـيــن
وأكثر.

لعب الفريق مباراتين فقط مع
مـنـتـخــب ش ـبــاب ق ـطــر ون ــادي
قطر القطري.
وذكــر ان المعسكر القطري
أعـ ـ ـ ـ ــاد اكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف نـ ـ ـج ـ ــوم فــي
ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـع ــد
االن ـ ـت ـ ـظـ ــام واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مــن
الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــي ،مـمــا
انعكس على ارتـفــاع مستوى
جميع الالعبين بشكل فردي،
وب ــال ـت ــال ــي تـ ـط ــور م ـخــرجــات
ً
ال ـف ــري ــق ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،م ــؤك ــدا
ً
أن ه ــذا المعسكر ك ــان مميزا
لـلـغــايــة فــي ال ـشــق التنظيمي
ً
واإلداري وجيدا بنسبة  80في
الـمـئــة عـلــى الـمـسـتــوى الفني،
وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـك ــس م ـ ـ ــدى ح ــرص
الالعبين وتعطشهم للنظام
في التدريب وخارجه.

روح الفريق
وأثـ ـ ـن ـ ــى ابـ ـ ــو الـ ـمـ ـج ــد عـلــى
تعاون والتزام جميع أعضاء
ال ـج ـه ــازي ــن ال ـف ـن ــي واإلداري
ل ـق ـط ــاع ك ـ ــرة الـ ـي ــد ب ــالـ ـن ــادي،
ً
مؤكدا أن روح الفريق الواحد
ال ـتــي سـ ــادت ســاهـمــت بشكل
قوي في نجاح منظومة العمل.

وليد نصار

طائرة الكويت تواصل
تدريباتها اليومية
يواصل الفريق األول للكرة الطائرة بنادي الكويت تدريباته
اليومية على صالة النادي بكيفان ،تحت قيادة مدربه التونسي
خالد بلعيد وجهازه المعاون ،استعدادا الستكمال باقي مبارياته
بالدوري الممتاز للعبة.
وقــال مدير الفريق منصور الـشـمــري" :ان الالعبين باشروا
تدريباتهم يوم السبت الماضي بعد انتهاء إجازة األعياد الوطنية
ً
مباشرة ،وستستمر بشكل يومي استعدادا لمواجهة نادي كاظمة
في مباراتهما المؤجلة من منافسات الدور األول للدوري الممتاز،
وكــذلــك خــوض مـبــاريــات المربع الذهبي للبطولة ،واللتين لم
يتحدد موعدهما حتى اآلن ،بعد تعليق النشاط الرياضي في
الكويت بسبب اإلجراءات االحترازية لمواجهة فيروس كورونا".
وأكــد الشمري أن نسبة حضور الالعبين للتدريبات عالية،
والـغـيــابــات م ـحــدودة ،وذل ــك مــن منطلق حــرص الالعبين على
المحافظة على المخزون البدني والفني الذي حصلوا عليه في
ً
الفترة الماضية ،خصوصا خالل البطولة الخليجية التي حصل
فيها األبيض على المركز الثالث.

عودة المصابين
وكشف عــن عــودة الالعبين الثالثة المصابين مــن البطولة
الخليجية األخيرة ،وهم النجم عبدالله جاسم (إصابة في الركبة)،
والمحترف الكوبي روالندو (إصابة في الكتف) ،وعبدالعزيز نجم
ً
(في مفصل القدم) ،مشيرا إلى أن الالعبين الثالثة تماثلوا للشفاء
و ب ــدأوا التدريبات بشكل خفيف لتأهيلهم بالشكل المناسب
للدخول مع باقي العبي الفريق في أقرب فرصة.
ً
وأشــار الشمري إلــى أن "التدريبات ستستمر يوميا حسب
ً
البرنامج الموضوع للفترة الحالية تحسبا الستئناف النشاط
الرياضي في أي وقت ،وسنعمل جاهدين على أن يكون األبيض
مـسـتـعــدا بــالـشـكــل والـمـسـتــوى الـمـطـلــوب لـلــدفــاع عــن لـقـبــه في
الدوري الممتاز".

الزمالك ًإلى تونس اليوم
استعدادا لمواجهة الترجي
تغادر بعثة الزمالك القاهرة اليوم متجهة إلى تونس على متن
طائرة خاصة ،استعدادا لمواجهة الترجي في إياب دور الثمانية
لبطولة دوري أبـطــال افــريـقـيــا ،الـمـقــرر لها الجمعة المقبل على
استاد رادس.
يأتي سفر بعثة الزمالك بطائرة خاصة لتجنب إرهاق الالعبين،
بعد توالي المشاركات للفريق خالل الشهر الماضي.
وحقق الزمالك الفوز على الترجي التونسي بثالثة أهداف مقابل
ه ــدف ،ف ــي ذه ــاب دور رب ــع الـنـهــائــي من
بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت
على استاد القاهرة الجمعة الماضي.
وع ـ ـقـ ــد م ــرتـ ـض ــى مـ ـنـ ـص ــور رئ ـي ــس
الــزمــالــك ،جلسة خــاصــة مــع الالعبين،
أمس ،لتحفيزهم قبل السفر إلى تونس،
لخوض مباراة الترجي.
و طــا لــب منصور الالعبين والجهاز
ال ـف ـنــي ب ـق ـي ــادة ال ـفــرن ـســي بــاتــريــس
كارتيرون بالتركيز في المباريات
المقبلة ،السيما مـبــاراة الترجي
ل ـ ـت ـ ـح ـ ـف ـ ـيـ ــزهـ ــم ع ـ ـل ـ ــى مـ ــواص ـ ـلـ ــة
االنـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات فـ ــي مـ ـش ــواره ــم
ع ـلــى كــافــة ال ـب ـط ــوالت ،وع ــدم
االن ـس ـي ــاق وراء ال ـشــائ ـعــات
التي يروجها البعض حول
الفريق لهز استقراره.

باتريس كارتيرون

بيراميدز وحسنية
يقتربان من «ذهبي»
الكأس اإلفريقي
وضع بيراميدز المصري
وحسنية أ غــاد يــر المغربي
ق ـ ــدم ـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـص ــف
الـ ـنـ ـه ــائ ــي لـ ـك ــأس االتـ ـح ــاد
اإلفــريـقــي لكرة الـقــدم ،بفوز
األول العريض على مضيفه
زانـ ــاكـ ــو ال ــزامـ ـب ــي -3ص ـف ــر،
واك ـت ـس ــاح ال ـثــانــي مضيفه
ا ل ـن ـصــر ا لـلـيـبــي بخماسية
نظيفة ،في ذهاب الدور ربع
النهائي أمس األول.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــاد ن ـ ـه ـ ـضـ ــة ب ـ ــرك ـ ــان
ال ـ ـم ـ ـغـ ــربـ ــي ،وص ـ ـيـ ــف ب ـطــل
الـمــوســم الـمــاضــي ،بتعادل
م ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن أرض م ـض ـي ـفــه
الـ ـمـ ـصـ ــري الـ ـب ــورسـ ـعـ ـي ــدي
 ،2-2ك ـمــا تـ ـع ــادل انـيـيـمـبــا
النيجيري وضيفه حوريا
كوناكري الغيني .1-1
وت ـق ــام م ـب ــاري ــات اإلي ــاب
األحد المقبل.
(أ ف ب)

٢٦
رياضة
الملكي يحسم الكالسيكو للمرة األولى بين جماهيره منذ 2014
ةديرجلا
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حسم ريال مدريد كالسيكو
الكرة اإلسبانية لمصلحته
وارتقى لصدارة ترتيب الدوري
اإلسباني ،عقب فوزه الثمين
والمستحق -2صفر على ضيفه
وغريمه التقليدي برشلونة،
أمس األول ،في قمة مباريات
المرحلة السادسة والعشرين
للمسابقة.

عادت الحياة الى ريال مدريد بعد
أن حسم مواجهة الكالسيكو بفوزه
ع ـلــى بــرش ـلــونــة ح ــام ــل ال ـل ـقــب لـلـمــرة
األولى في ملعبه منذ  ،2014بنتيجة
-2صفر األحــد في المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري اإلسباني ،مما
س ـمــح ل ــه بــاس ـت ـعــادة الـ ـص ــدارة الـتــي
تنازل عنها األسبوع الماضي لغريمه
الكاتالوني.
وي ــدي ــن ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـل ـكــي بــال ـفــوز
إلــى الشابين البرازيلي فينيسيوس
ج ــونـ ـي ــور ومـ ــاريـ ــانـ ــو دي ـ ـ ــاز ال ـل ــذي ــن
سجال الهدفين ،األول في الدقيقة 71
والثاني في الدقيقة الثانية من الوقت
بدل الضائع بعد خمسين ثانية فقط
على دخوله.
ً
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــوس س ـ ـع ـ ـيـ ــدا
بـمـســاهـمـتــه ف ــي ه ــذا ال ـف ــوز بــالـهــدف
ً
الــذي جعله عــن  19عــامــا و 233يوما
أص ـ ـغـ ــر العـ ـ ــب يـ ـسـ ـج ــل ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
الكالسيكو فــي الـ ــدوري خ ــال الـقــرن
ً
الحادي والعشرين ،متفوقا على نجم
بــرشـلــونــة لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي كــان
ً
يبلغ  19عاما و 259يوما حين سجل
في مارس  2007بحسب شبكة "أوبتا"
لإلحصاءات.
ودخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان إل ـ ـ ــى "م ــوق ـع ــة
األحــد" في أجــواء مختلفة عن مباراة
الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي

بيكيه :فقدنا السيطرة
في الشوط الثاني
قال جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة اإلسباني إنه وزمالء ه
أهدروا فرصة مهمة لتدعيم صدارتهم للدوري اإلسباني لكرة القدم
بعدما خسر الفريق صفر 2-أمام ريال مدريد مساء أمس األول في
كالسيكو الدوري اإلسباني.
وأ ضــاف بيكيه" :كنا نعتقد أن بإمكاننا تحقيق نتيجة جيدة.
في الشوط األول سيطرنا على مجريات اللعب ،وفي الشوط الثاني
فقدنا هذه السيطرة وبدأنا في فقد الكرة في نصف ملعبنا .الريال
(د ب أ)
ضغط علينا وسجل هدفين".

ف ــي دي ـس ـم ـب ــر ب ـع ــد إرج ــائـ ـه ــا ق ــراب ــة
شهرين من موعدها األصلي بسبب
االحـتـجــاجــات الكاتالونية المطالبة
باالستقالل عن مدريد.
ل ـكــن غ ـي ــاب ال ـت ــوت ــر ال ـس ـيــاســي لم
ي ـخ ـف ــف الـ ـضـ ـغ ــوط عـ ـل ــى ال ـفــري ـق ـيــن
الس ـي ـم ــا ري ـ ــال مـ ــدريـ ــد ال ـ ــذي ت ـن ــازل
األسبوع الماضي عن الصدارة لغريمه
الكاتالوني بخسارته أ مــام ليفانتي
ص ـفــر 1-خ ــارج مـلـعـبــه ،قـبــل أن يتبع
هذه النتيجة التي تلت سقوطه في فخ
التعادل مع ضيفه سلتا فيغو "،"2-2
بخسارة بين جماهيره األربـعــاء في
ذه ــاب ال ــدور الثاني لمسابقة دوري
أبطال أوروبــا أمــام مانشستر سيتي
اإلنكليزي "."2-1
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،اس ـت ـع ــاد بــرشـلــونــة
ً
ً
تــدريـجـيــا شيئا مــن مـسـتــواه بقيادة
مــدربــه الـجــديــد كـيـكــي سيتيين بعد
ب ــداي ــة م ـت ـع ـثــرة م ــع خـلـيـفــة إرن ـس ـتــو
فالفيردي وسقوط أمام فالنسيا صفر-
 2فــي ال ــدوري ثــم خــروج مــن مسابقة
الكأس على يد أتلتيك بلباو "صفر،"1-
إذ فاز في المرحلة الماضية على إيبار
 -5صـفــر بفضل رباعية لألرجنتيني
ليونيل مـيـســي ،ثــم ع ــاد الـثــاثــاء من
إيطاليا بتعادل مــع نابولي  1-1في
ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.
وفي ظل فارق النقطتين الذي كان
يفصل بين برشلونة وغريمه الملكي
الــذي لــم يــذق طعم الـفــوز فــي الــدوري
على "بــاوغــرانــا" فــي ملعبه منذ 25
أكتوبر  ،"1-3" 2014ارتدت مباراة األحد
أهمية مضاعفة للفريقين اللذين فقدا،
وإن كــان بشكل مـتـفــاوت ،الكثير من
هيبتهما المحلية والقارية.

زيدان يعتمد على إيسكو
وف ــي ظ ــل غ ـي ــاب الـبـلـجـيـكــي إدي ــن
الـبـلـجـيـكــي الـ ــذي ت ـع ــرض لـكـســر في
كاحله األيـمــن سيبعده عــن المالعب
ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـمــوســم ع ـلــى األرجـ ــح،
اعتمد مدرب ريال الفرنسي زين الدين
زيــدان على إيسكو لمساندة مواطنه

سيتين :الخسارة قاسية
أعرب كيكي سيتين ،المدير الفني لبرشلونة ،عن أسفه،
للخسارة بهدفين دون رد على يد الغريم التقليدي ريال
مــدريــد ،أمــس األول ،في "كالسيكو األرض" ،حيث وصفها
ب ــ"الـقــاسـيــة" ،لكنه أك ــد فــي الــوقــت ذات ــه "قـ ــدرة فــريـقــه على
تخطيها" في الجوالت المقبلة.
وقال سيتين خالل المؤتمر الصحافي بعد المباراة التي
أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو" :اتفقنا أنا وزين
الدين زيدان على أن المباراة لن تكون حاسمة .ما زالت
هناك نقاط عديدة في الملعب ،رغم أن الخسارة تبقى
قاسية .هذه المباريات تؤثر عليك عندما تخسر ،لكننا
قادرون على تخطيها".
واع ـتــرف صــاحــب الـ ــ 61عــامــا ،ب ــأن "ه ـنــاك الكثير
من النقاط الطيبة واإليجابية ،وسنحاول تحسينها.
الفريق يلعب بديناميكية جيدة ،لكن هذه هي كرة القدم،
صنعنا أربع أو خمس فرص ،وهم أيضا ،لكن عندما ال
تسجل ،فلن تفوز".
وأشار سيتين إلى أن أكثر "ما أحبطه في المباراة،
هو صناعة العديد من الفرص دون استغاللها".
وأضـ ـ ــاف" :صـنـعـنــا فــرصــا كـثـيــرة واض ـح ــة في
الشوط األول ،وكان بإمكاننا التقدم في النتيجة في
أي منها ،لكننا افتقدنا الدقة في اللمسة األخيرة.
في الشوط الثاني ،بدأنا بشكل جيد ،لكن ارتكبنا
بعض األخطاء في التمريرات ،ولم نتغلب على
ضغط العبي الريال ،الذي حرمنا من الخروج
بالكرة".وتابع مدرب "البرسا" تصريحاته" :كل
هذا أوجد عدم الثقة في صفوفنا ،وعانينا
كثيرا .لكن وسط هذه الظروف صنعنا
فرصتين لتعقيد األم ــور عـلــى ريــال
مدريد ،إال أن هذا لم يحدث".

سيتين

هازارد سيخضع لعملية
جراحية الخميس
سـ ـيـ ـخـ ـض ــع ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي
إيـ ـ ـ ـ ـ ــدن ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازارد ل ـع ـم ـل ـي ــة
جراحية ،بعد غد ،في داالس
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،بعد
أن قرر بالتشاور مع أطباء
ن ــادي ــه ري ـ ــال م ــدري ــد إج ــراء
ت ــدخ ــل ج ــراح ــي ف ــي كــاحــل
القدم اليمنى ،وهي إصابة
أبعدته سابقا ثالثة أشهر
عن المالعب ،وتجددت أمام
ل ـي ـفــان ـتــي ي ـ ــوم  22ف ـبــرايــر
الماضي.
وبـ ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن دراسـ ـ ــة
تطور انتكاسة هازارد ،قرر
ريال مدريد والالعب نفسه
إجراء العملية في الكاحل،
الذي يوجد به بالفعل
ش ــريـ ـح ــة م ـع ــدن ـي ــة،
جـ ــرى تـثـبـيـتـهــا في
عملية سابقة خضع
لـ ـه ــا بـ ـع ــد اإلص ــاب ــة
التي تعرض لها أمام
ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس س ـ ــان
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرم ـ ـ ــان
فـ ـ ــي دوري
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
نـ ــوف ـ ـم ـ ـبـ ــر
الماضي.

هازارد

ويـ ـس ــاف ــر ه ـ ـ ـ ــازارد خ ــال
ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــة إلـ ــى
الواليات المتحدة للخضوع
للعملية ،وسيكون برفقته
طبيب من الملكي ،وفقا لما
أكدته مصادر من النادي.
وي ـع ـنــي ال ـخ ـضــوع لـهــذه
العملية غـيــاب هـ ــازارد عن
المشاركة مع "الميرينغي"
حتى نهاية الموسم تقريبا.
وسـيـتــركــز أم ــل المهاجم
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاف ــي
للتمكن مــن خ ــوض بطولة
كأس األمم األوروبية ،2020
مــع العلم أن الــوقــت المقدر
للتعافي سـيـتــراوح
بين شهرين وثالثة
أشهر.
(إفي)

sports@aljarida●com

دياز نجم ريال مدريد يحتفل بهدفه في مرمى برشلونة
كريم بنزيمة بمؤازرة من فينيسيوس
وف ـيــديــري ـكــو ف ــال ـف ـي ــردي ،ف ـي ـمــا لعب
البرازيلي مارسيلو في مركز الظهير
األيـســر على حـســاب الفرنسي فــرالن
مندي.
أما في معسكر الفريق الكاتالوني
الـ ـ ــذي ي ـف ـت ـقــد فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة كـ ــا مــن
األوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ل ـ ــوي ـ ــس س ـ ــواري ـ ــز
والـفــرنـســي عـثـمــان ديـمـبـيـلــي ،فلعب
التشيلي ارتورو فيدال في الوسط إلى
جانب البرازيلي أرتور ميلو من أجل
تأمين المساندة الهجومية لميسي
والفرنسي أنطوان غريزمان.
وكان ريال الطرف األفضل في بداية
ال ـل ـقــاء ل ـكــن م ــن دون ف ــرص حقيقية
على مرمى األلماني مارك أندري تير
شتيغن باستثناء تسديدة من مشارف
ال ـم ـن ـط ـقــة ل ـب ـنــزي ـمــة ع ـل ــت ال ـع ــارض ــة
بقليل "."7
وانتظر برشلونة حتى الدقيقة 21

ليسجل حضوره الهجومي إثر لعبة
جماعية وتمريرة عرضية من جوردي
ألبا وصلت إلى غريزمان الذي أطلقها
فوق العارضة على الرغم من أنه كان
في وضع مثالي للتسجيل.

كورتوا يتألق
ووس ــط ان ــدف ــاع ري ــال نـحــو مــرمــى
تير شتيغن ،كاد برشلونة أن يستغل
الـمـســاحــات الف ـت ـتــاح الـتـسـجـيــل عبر
أرتــور ميلو لكن الـحــارس البلجيكي
تيبو كورتوا تألق وأنقذ فريقه "،"34
ثم كرر األمر ببراعة في مواجهة انفراد
لـمـيـســي الـ ــذي ف ــرط ف ــي الــدق ـي ـقــة 39
بفرصة مثالية لتعزيز رقمه القياسي
ب ـع ــدد األهـ ـ ــداف ف ــي الـكــاسـيـكــو "26
ً
حاليا بينها  18في الدوري".
وانقلبت األدوار في الشوط الثاني،
ً
إذ بدأه برشلونة ضاغطا لكن من دون

فرص حقيقية بل الخطر كان من ريال
ً ً
الذي كان قريبا جدا من الوصول إلى
الشباك بتسديدة لولبية رائعة أطلقها
إيسكو من مشارف المنطقة ،لكن تير
شتيغن تعملق وأنقذ فريقه "."56
وحصل ريال على فرصة أخطر عبر
ً
إيسكو أيـضــا بـكــرة رأسـيــة تـجــاوزت
تير شتيغن ،لكن جـيــرار بيكيه كان
في المكان المناسب إلبعادها قبل أن
تتجاوز خط المرمى " ،"61ثم أتبعها
النادي الملكي بأخرى لبنزيمة بعد
ع ــرض ـي ــة م ــن دان ـ ــي ك ــارف ــاخ ــال ،لـكــن
الفرنسي أطاح بها فوق العارضة "."63
وحـ ــاول سـيـتـيـيــن تـ ــدارك الـمــوقــف
بإخراج فيدال والزج بالوافد الجديد
الــدن ـمــاركــي مــارتــن بــراي ـثــوايــت الــذي
ً
كــان قــريـبــا مــن الــوصــول إلــى الشباك
مــن أول مـحــاولــة فــي أول مـشــاركــة له
في الكالسيكو ،لكن كورتوا تألق في
وجهه "."68

ً
وج ـ ــاء رد ري ـ ــال ق ــاس ـي ــا ،إذ تمكن
فينيسيوس من وضع ريال في المقدمة
عـ ــن جـ ـ ـ ــدارة ح ـي ــن ت ــوغ ــل فـ ــي الـجـهــة
اليسرى بعد تمريرة من األلماني توني
كروس ،قبل أن يسدد من زاوية ضيقة
فتحولت الكرة من بيكيه وخدعت تير
ً
شتيغن " ،"71مسجال هدفه الثاني فقط
في الدوري هذا الموسم.
وعـ ـن ــدم ــا كـ ــانـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة تـلـفــظ
أن ـفــاس ـهــا األخـ ـي ــرة ،أضـ ــاف مــاريــانــو
دياز الهدف الثاني بعد خمسين ثانية
ً
ع ـلــى ن ــزول ــه بـ ــدال م ــن ب ـنــزي ـمــة ،وذل ــك
ً
بتسديدة مــن زاوي ــة ضيقة ج ــدا بعد
تمريرة من كارفاخال " ،"90+2ليصبح
ال ــدومـ ـنـ ـيـ ـك ــان ــي-اإلسـ ـب ــان ــي صــاحــب
أس ــرع ه ــدف لــاعــب بــديــل فــي تــاريــخ
الكالسيكو.

ً
زيدان :سعداء جدا

بوسكيتس :خسرنا بسبب
الكرات المقطوعة
أك ــد ســرج ـيــو بــوسـكـيـتــس ،الع ــب وســط
بــرشـلــونــة ،عـقــب الـخـســارة عـلــى يــد الغريم
التقليدي ريال مدريد في "كالسيكو األرض"
بهدفين دون رد ،أن الفريق الملكي استفاد
من كرة "فردية غيرت اتجاهها" ،ليتقدم في
النتيجة بعد تسديدة البرازيلي فينيسيوس
جونيور التي اصطدمت في جسد جيرارد
بيكيه ،وغيرت مسارها داخل الشباك.
وق ــال بوسكيتس" :كــانــت أمامنا فرصة
فريدة لالبتعاد بالصدارة عن الريال ،دخلنا
اللقاء متصدرين بفارق نقطتين ،ولكننا لم
نتمكن من الفوز ،قدمنا شوطا أول متميزا
بفرص واضحة للغاية".
وتابع" :األمور تغيرت في الشوط الثاني،
الريال استفاد من الكرات المقطوعة ليتقدم
لألمام ،ومن كرة فردية غيرت اتجاهها ،تقدم
في النتيجة".
وأقر صاحب الـ 31عاما بأن البرسا أهدر
العديد من الكرات في الشوط الثاني أثناء
ضغط العبي الريال عليهم من األمام.
وقال في هذا الصدد" :إذا خرجت بالكرة
بشكل سليم ،فستكون لديك أفضلية في كل
أنحاء الملعب .األمر يصبح خطيرا عندما
تـكــون الـكــرة فــي مناطقنا ،أردن ــا المجازفة
ألن ـن ــا ن ـم ـت ـلــك الع ـب ـي ــن ق ــادري ــن ع ـل ــى ذل ــك،
أحيانا تخطئ في بعض الكرات ،وتتعرض
لخطورة".

أب ــدى الـفــرنـســي زي ــن الــديــن زيـ ــدان ،الـمــديــر الـفـنــي لــريــال م ــدري ــد ،سـعــادتــه
الكبيرة بالفوز على الغريم التقليدي برشلونة بهدفين دون رد ،أمس األول،
في "كالسيكو األرض" ،في الوقت الذي أكد أهمية النقاط الثالث بعد "أسبوع
صعب".
وقــال زي ــدان ،أثـنــاء المؤتمر الصحافي بعد الـمـبــاراة" :سـعــداء جدا
باالنتصار ألنــه جــاء بعد أسبوع صعب .استعادة الـصــدارة ليست
األمر األكثر أهمية بالنسبة لي ،ولكنها النقاط الثالث ،إلنهاء سلسلة
النتائج السلبية للفريق".
وأض ــاف" :تحدثنا عــن فــرصــة ال ـيــوم ،وحققنا المطلوب في
الـنـهــايــة ،ومــا أعــددنــا لــه على م ــدار األس ـبــوع .نستحق الـفــوز،
ولكنه لن يغير شيئا .حصدنا  3نقاط ثمينة .ولكننا سنمر
بفترات ضعف ،وسنتعرض لالنتقاد مـجــددا ،ولكن حسنا،
هذه هي كرة القدم".
وت ــاب ــع" :رد فـعــل الــاعـبـيــن مـهــم ج ــدا فــي جميع األح ــوال،
غرف المالبس لم تتأثر .كنا ندرك أنه أسبوع صعب ،ولكننا
استعددنا جيدا لهذه المباراة ،وهذا يعني أن الالعبين كانوا
في قمة تركيزهم ،وكانت لديهم رغبة كبيرة في الفوز".
وأضاف" :لعب  78دقيقة طيبة جدا أمام المان سيتي ،ولكننا
خسرنا في النهاية .اليوم فزنا مع أداء جيد ،ولكن هذا ال يعني
شيئا .علينا االستمرار على نفس الفلسفة التي نؤمن بها ،مع
الوضع في االعتبار صعوبة األمور حتى النهاية ،ولكننا نمتلك
فريقا كبيرا ،وأفضل الالعبين ،ويجب إثبات هذا في كل مباراة".
وأثنى زيدان بشكل خاص على البرازيلي فينيسيوس جونيور،
صــاحــب الـهــدف األول ،وال ــذي أره ــق دف ــاع الـبــرشــا كـثـيــرا بسرعته
ومهارته.
وقال في هذا الصدد" :لقد سجل في النهاية هدفا مهما في مباراة
بهذا الحجم ،وأنا سعيد من أجله .هو ال يساهم في الهجوم فحسب،
ً
ولكن في الدفاع أيضا ،وهذا أبرز جانبا في أدائنا اليوم ،صالبتنا".

راموس :كنا بحاجة ماسة إلى هذا الفوز
قــال مــدافــع وقــائــد فــريــق ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي لـكــرة القدم
سيرخيو راموس إنه وزمالء ه بالفريق كانوا يريدون تحقيق
الفوز بهذه الطريقة ،التي حققوا بها الفوز على برشلونة -2صفر
مساء أمس األول في كالسيكو الدوري اإلسباني.
وأشــار رامــوس إلى أنه ال يوجد أفضل من تحقيق فوز
كـهــذا عـلــى ملعب الـفــريــق وأم ــام مـنــافــس كبير وق ــوي،
ً
موضحا" :بعد النتائج التي حققها الفريق في الفترة
الماضية ،والتي لم تكن نتائج إيجابية ،كنا نريد
تـحـقـيــق ه ــذا الـ ـف ــوز ،ال ي ــوج ــد أف ـض ــل م ــن تحقيق
فــوز كهذا على ملعب الفريق وأمــام منافس كبير
وقوي ،إضافة لتسجيل هدفين واالحتفاظ بنظافة
شباكنا".
وأضاف" :أحرزنا ثالث نقاط مهمة ،ولكن ال تزال
هناك العديد من المباريات في الدوري ،وعلينا أن
نثبت أقدامنا على األرض .ولكن هذا الفوز كان
جيدا لنا ...في نهاية الشوط األول ،منحنا الكرة
قليال لبرشلونة ،وقررنا التراجع للخلف
بشكل أكبر .سيطروا على الكرة ،ولكنهم
ربما لم يصنعوا العديد من الفرص".
وتابع" :في الشوط الثاني ،قررنا
تغيير طريقة اللعب وضغطنا على
المنافس وحققنا نتيجة أفضل،
وفي النهاية حققنا ما أردنــاه،
وبعد الهدف لم نتراجع للخلف
وواصلنا محاوالتنا لتسجيل
هدف ثان وقتل المباراة".
وقـ ـ ـ ــال" :كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه هــي
ال ـم ــراح ــل ال ـت ــي م ــررن ــا بها
في المباراة والقرارات التي
نتخذها بـنــاء على رؤيتنا
للمنافس ،ال يتضح أحيانا
ما إذا كانت هــذه الـقــرارات أفضل
أو أسوأ ،ولكننا نتخذها بهذه الطريقة .القرارات
أثمرت في هذه المباراة .ونتعلم من األخطاء في
مثل هذه المباريات".

فينيسيوس يفتتح التسجيل

فينيسيوس :أفضل مباراة لي
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أب ـ ـ ــدى الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ال ــواع ــد
فينيسيوس جونيور جناح ريــال مدريد،
سعادته الكبيرة باالنتصار على الغريم
الـتـقـلـيــدي بــرشـلــونــة ،أم ــس األول ،في
"كالسيكو األرض" بهدفين دون رد،
سجل منهما الهدف األول.
وقـ ـ ـ ـ ــال فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـسـ ـي ــوس ،فــي
تصريحات تلفزيونية عقب
الـلـقــاء ال ــذي شـهــده ملعب
راموس
"س ــان ـت ـي ــاغ ــو ب ــرن ــاب ـي ــو":
"الهدف احتسب لــي ،لقد
كانت تسديدة ،وليست
تمريرة ،لقد كنت أسدد
على المرمى".
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع صـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــ19
ً
عاما ،الذي سجل أول أهدافه في
الكالسيكو" ،الـهــدف جــاء مــن تمريرة
جـيــدة مــن ك ــروس .خــرجــت بشكل جيد
وتمكنت من التسجيل".
وأض ــاف "بالطبع هــي أفـضــل ليلة لي،
ً
ً
لـقــد بــذلــت م ـج ـهــودا كـبـيــرا خ ــال الـفـتــرة
الـمــاضـيــة ،وكـنــت أعـلــم أنـهــا سـتــأتــي في
وقت ما".
وأردف الالعب األسمر" :علينا الحفاظ
ً
على هــذا األداء ،نثق دائـمــا في عملنا،
ً
ولعبنا بشكل جيد جــدا ،وفزنا .ألعب
داخل أفضل فريق في العالم".
وحول الحوار الذي دار بينه وبين
الحكم ،ماتيو ال أوز ،قال "لقد حذرني
م ــن االعـ ـت ــراض ،وإال ســأحـصــل على
بطاقة صفراء".
(د ب أ)

زيدان

ً
ميسي األكثر خوضا للكالسيكو
في تاريخ برشلونة

ميسي
تـجــاوز النجم األرجنتيني
الرقم القياسي المسجل باسم
العب برشلونة السابق تشافي
هرنانديز ،وبات األكثر خوضا
ل ـم ـب ــاري ــات ال ـكــاس ـي ـكــو أم ــام
الغريم ريال مدريد في تاريخ
الفريق الكتالوني بـ 43لقاء.
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ك ـ ــاسـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــو أم ـ ــس
األول ،ال ــذي استضافه ملعب
"ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو" معقل
ري ــال مــدريــد فــي الـجــولــة ال ــ26
من الدوري اإلسباني ،وانتهى
بفوز أصحاب األرض  2-0كان
ً
ت ـشــافــي األك ـث ــر خ ــوض ــا لـهــذه
المباريات ب ــ 42مـبــاراة ،إال أن
ميسي تفوق عليه بمشاركته
في لقاء أمس.
وخ ــاض مـيـســي  43م ـبــاراة
كالسيكو بواقع  27في الدوري،

و 8ف ــي كـ ــأس ال ـم ـل ــك ،و 6فــي
كأس السوبر اإلسباني ،و 2في
دوري أبطال أوروبا.
وكان أول كالسيكو يخوضه
مـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي فـ ـ ـ ــي "سـ ــان ـ ـت ـ ـيـ ــاغـ ــو
بــرنــاب ـيــو"  19نــوفـمـبــر 2005
ح ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ي ـب ـل ــغ  18عــامــا
وانتهى بفوز البرشا بثالثية
نظيفة.
وفـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات
ال ـكــاس ـي ـكــو ب ـش ـكــل عـ ــام لــدى
بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة وريـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد،
يـتـجــاوز ميسي قــائــد الملكي
سرخيو رام ــوس ال ــذي خاض
 44مباراة بواقع  30في الليغا،
و 7في كأس الملك ،و 6في كأس
السوبر اإلسباني ،وواحدة في
دوري أبطال أوروبا.
(إفي)
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رياضة

قمة مبكرة بين ليفربول وتشلسي في كأس إنكلترا اليوم
يسعى ليفربول إلى استعادة
توازنه وتحقيق الفوز على
تشلسي عندما يتواجهان
اليوم في الدور الخامس من
مسابقة كأس انكلترا لكرة
القدم.

ي ـت ـط ـلــع لـ ـيـ ـف ــرب ــول لــوضــع
خيبة تعرضه للخسارة األولى
ف ــي ال ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـي ــزي هــذا
ال ـمــوســم خـلـفــه وإب ـق ــاء آمــالــه
حـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق ال ـث ــاث ـي ــة
التاريخية (الـ ــدوري والـكــأس
ا ل ـم ـح ـل ـي ـي ــن ودوري أ بـ ـط ــال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا) مـ ـ ــن بـ ـ ــوابـ ـ ــة كـ ــأس
ان ـك ـل ـت ــرا ،إال ان ـ ــه سـيـصـطــدم
بعقبة مضيفه تشلسي عندما
يلتقيان فــي الـ ــدور الـخــامــس
اليوم على ملعب "ستامفورد
بريدج" في العاصمة لندن.
وم ـ ـنـ ــي لـ ـيـ ـف ــرب ــول ال ـس ـبــت
بهزيمته االول ــى فــي ال ــدوري
المحلي هذا الموسم واالولى
بعد  44مـبــاراة ،عندما سقط
بـ ـط ــريـ ـق ــة مـ ـف ــاجـ ـئ ــة ب ـثــاث ـيــة
نظيفة امــام مضيفه واتفورد
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـصـ ـ ــارع لـ ـلـ ـبـ ـق ــاء فــي
دوري األضـ ـ ــواء ،حـيــث كــانــت
الخسارة األولى لرجال المدرب
االلـ ـم ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـل ــوب فــي
الـ ـ ـ "بــري ـم ـيــرل ـيــغ" م ـنــذ يـنــايــر
 ،2019في حين يدخل تشلسي
المواجهة بعد تعادل مخيب
مع بورنموث.

مباريات اليوم
10:45
11:00
11:00

تشلسي  -ليفربول
وست بروميتش  -نيوكاسل
ريدينغ  -شيفيلد

beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD13

اال انــه من غير المتوقع أن
تؤثر هذه الهزيمة على مسعى
ب ـطــل أوروبـ ـ ــا لـلـقـبــه الـمـحـلــي
االول م ـنــذ  30ع ــام ــا ،ف ـهــو ال
ي ــزال يبتعد ب ـفــارق  22نقطة
ف ــي الـ ـص ــدارة ع ــن مانشستر
سيتي الثاني ،ورغــم أن آماله
ت ـب ــددت ف ــي إمـكــانـيــة تحقيق
لقب ال ـ "بريميرليغ" مــن دون
أي هزيمة أسوة بأرسنال عام
 2004ورف ــع الـكــأس الذهبية،
ف ــإن حـلــم تحقيق الـثــاثـيــة ال
يزال قائما.
ويـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول
و تـ ـ ـشـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي  15لـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــا ف ــي
المسابقة االقدم في عالم كرة
القدم ،إذ حقق النادي اللندني
لـقـبـهــا ف ــي ث ـمــانــي مـنــاسـبــات
آخرها عام  2018مقابل سبع
لليفربول آخرها عام .2006
وم ـنــذ تــولـيــه الـمـهـمــة على
رأس الجهاز الفني في ملعب
"أن ـف ـي ـلــد رود" ع ــام  ،2015لم
ينجح كـلــوب فــي تـجــاوز هذا
ال ـ ــدور م ــع "ال ــري ــدز" ف ــي حين
يطمح المـبــارد لتحقيق لقبه
االول كمدرب.
وسبق للفريقين أن التقيا
 10مرات في المسابقة ،آخرها
فــي نـهــائــي  2012حـيــث خــرج
ال ـن ــادي الـلـنــدنــي فــائــزا ()1-2
بفضل هدفين للعاجي ديدييه
دروغبا والبرازيلي راميريس،
ويتفوق البلوز في المواحهات

جيرو ويورغينهو نجما تشلسي
ال ـم ـبــاشــرة بـسـتــة ان ـت ـصــارات
مقابل اربعة لليفربول.

فترة متقلبة لليفربول
وتــأتــي ه ــذه ال ـم ـبــاراة فــي وقت
ي ـمــر ل ـي ـفــربــول ف ــي ف ـت ــرة متقلبة
س ـقــط خــال ـهــا ف ــي ذه ـ ــاب الـ ــدور
ثمن النهائي أمام أتلتيكو مدريد
االس ـب ــان ــي ب ـه ــدف نـظـيــف خ ــارج
الديار ،وحقق انتصارين صعبين
أم ـ ــام ن ــوري ـت ــش ووس ـ ــت هـ ــام في
الدوري قبل أن يسقط أمام واتفورد.

ل ــذا سـتـكــون مــواجـهــة مهمة
على ملعب "ستامفورد بريدج"
ال سـيـمــا ق ـبــل ح ــوال ــي أس ـبــوع
عـلــى اسـتـضــافـتــه أتـلـتـيـكــو في
لقاء االياب وتجنب خروج مبكر
لحامل اللقب من دوري االبطال،
علما أنه يستضيف بورنموث
فـ ــي افـ ـتـ ـت ــاح ال ـم ــرح ـل ــة  29مــن
الدوري السبت.
وبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــغ ل ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــربـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ــدور
ال ـخ ــام ــس ب ــاع ـت ـم ــاده ب ـص ــورة
خاصة على الالعبين الشباب

عوض مانشستر سيتي شيئا من خيبته في الدوري
الممتاز ،بإحرازه لقب كأس رابطة األندية اإلنكليزية
المحترفة في كرة القدم للمرة الثالثة تواليا والخامسة
في آخر  7أعوام ،بفوزه الصعب على أستون فيال 1-2

جانب من مراسم تتويج مانشستر سيتي

المسابقات للمرة االو ل ــى منذ
يناير .2019
وإذا كان نادي الميرسيسايد
ي ـمــر ب ـف ـتــرة مـتـقـلـبــة ،ف ــإن حــال
ال ـب ـل ــوز ل ـي ـســت أف ـض ــل بـكـثـيــر،
ف ـب ـعــد أن ح ـقــق ف ـ ــوزا بنتيجة
 1-2على توتنهام فــي ال ــدوري
في  22فبراير ،تعرض لخسارة
قاسية على أرض ــه أم ــام بايرن
م ـيــون ـيــخ االل ـم ــان ــي ف ــي ذه ــاب
ال ــدور ثمن النهائي مــن دوري
االبـطــال قبل أن يخرج بتعادل

 2-2أم ــام الـمـضـيــف بــورنـمــوث
نهاية االسبوع في الدوري.
ورغـ ـ ــم أن الـ ـمـ ـب ــاراة سـتـقــام
فــي معقل داره فــي ستامفورد
بـ ـ ــريـ ـ ــدج ،ف ـ ـ ــإن ت ـش ـل ـس ــي ُم ـن ــي
ب ـ ـث ـ ـمـ ــانـ ــي ه ـ ـ ــزائ ـ ـ ــم ف ـ ـ ــي ج ـم ــع
ال ـم ـس ــاب ـق ــات ع ـل ــى ارضـ ـ ــه ه ــذا
الموسم ،وهــو الرصيد االعلى
منذ موسم  ،1986-1985وخرج
ً
م ـن ـت ـص ــرا فـ ــي م ـ ـبـ ــاراة واح ـ ــدة
مــن آخــر خمس مـبــاريــات ،وفي
اثنتين من آخر ثماني مباريات.

روما يهزم كالياري في عقر داره

مانشستر سيتي يحتفظ بلقب كأس الرابطة
أمس األول ،في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب
"ويمبلي" في لندن.
وتوج سيتي بالثالثية المحلية الموسم الماضي،
لكنه فقد األمل منطقيا في نيل لقب الدوري الممتاز

حـيــث لــم يـشــرك كـلــوب النجوم
االساسيين كالمصري محمد
صـ ـ ــاح والـ ـسـ ـنـ ـغ ــال ــي س ــادي ــو
مــانــي وغـيــرهـمــا فــي التشكيلة
االس ــاسـ ـي ــة ،ح ـيــث ت ـغ ـلــب على
إيفرتون في الــدور الثالث قبل
أن يتجاوز عقبة شروزبري في
الدور الرابع بعد مباراة إعادة،
ل ــذا سيترقب الجميع عـمــا إذا
سـيـغـيــر االل ـم ــان ــي نـهـجــه أم ــام
خصم قــوي كتشلسي لتفادي
هزيمتين متتاليتين في جميع

صالح وهندرسون نجما ليفربول

للموسم الثالث تواليا ،بسبب الفارق الكبير بينه وبين
ليفربول ،إال أن الفرصة قائمة أمامه للتعويض والظفر
بثالثية من نــوع آخــر ،بما أنــه تأهل للدور الخامس
لمسابقة الكأس ،حيث يحل غدا ضيفا على شيفيلد
ونسداي ،وقطع شوطا كبيرا نحو ربع نهائي دوري
األبطال بفوزه في ذهــاب ثمن النهائي خــارج ملعبه
على ريال مدريد اإلسباني  1-2في منتصف األسبوع.
وترتدي مسابقة كأس الرابطة أهمية معنوية هامة
بالنسبة لمدرب سيتي اإلسباني جوسيب غوارديوال
ألنه توج من خاللها بلقبه األول مع سيتي عام 2018
قبل أن يتبعه بالدوري الممتاز ،ثم نجح في الموسم
التالي العام الماضي بإحراز ثالثية الدوري والكأسين.
ورفع اإلسباني رصيده الى  8ألقاب مع سيتي خالل
 3أع ــوام 2 ،فــي ال ــدوري ودرع المجتمع و 3فــي كأس
الرابطة وواحد في الكأس.
وك ــان م ــدرب برشلونة وبــايــرن ميونيخ األلماني
سابقا سعيدا بالتتويج ا ل ــذي جعل سيتي الفريق
الثاني فقط في تاريخ كأس الرابطة الذي يحرز اللقب
 3مــرات متتالية بعد ليفربول ،الــذي توج به  4مرات
متتالية بين  1981و.1984
ُ
وس ِجلت األهــداف الثالثة في الشوط األول ،حيث
تقدم سيتي بهدفي األرجنتيني سيرخيو أغويرو ()20
واإلسباني رودري ( ،)30قبل أن يقلص أستون فيال
الفارق عبر التنزاني مبوانا ساماتا (.)41

فاز فريق روما على مضيفه كالياري بنتيجة ( ،)3-4في المباراة
التي جمعتهما أمس األول ضمن منافسات األسبوع الـ 26من دوري
الدرجة األولى اإليطالي "السيري آ".
وعـلــى ملعب "ســرديـنـيــا أري ـن ــا" ،أح ــرز ربــاعـيــة الــذئــاب كــل من
المهاجم الكرواتي هدفين (ق 29وق ،)41وجاستين كلويفرت (ق،)64
والصربي ألكساندر كوالروف (ق.)81
بينما سجل ألصحاب األرض كل من البرازيلي جواو بيدرو
هدفين (ق 28وق ،)89واألوروغوائي جاستون بيريرو (ق.)75
وبهذا الفوز ،رفع روما رصيده إلى  45نقطة في المركز
الخامس ،بينما تجمد رصيد كالياري عند  32نقطة في
المركز الـ.11

اجتماع األندية
مــن جهة أخ ــرى ،مــن الـمـقــرر أن تجتمع األنــديــة ال ــ20
المشاركة في دوري الدرجة األولــى اإليطالي لكرة القدم
إلعــادة جدولة مواعيد مبارياتها المكتظة ،بعدما تسبب
تـفـشــي ف ـي ــروس "ك ــورون ــا" ف ــي ش ـمــال إيـطــالـيــا ف ــي تأجيل
الـعــديــد مــن م ـبــاريــات الـمـســابـقــة ،حـســب مــا أفـ ــادت وســائــل
اإلعالم المحلية.
وذكــرت وكالة (أنسا) اإليطالية لألنباء أن رابطة الــدوري
اإلي ـطــالــي مــن الـمـقــرر أن تـعـقــد اجـتـمــاعــا ي ــوم غــد بالعاصمة
اإليطالية رومــا ،بعدما هاتف باولو دال بينو رئيس الرابطة
مسؤولين من فرق إنتر وسمبدوريا والتسيو وأتاالنتا.
واشتكى إنتر تأجيل لقائه المرتقب مع مضيفه يوفنتوس،
الــذي كان مقررا أمس االول ،إلى  13مايو القادم ،األمــر الذي
قد يؤدي إلى ازدحام في جدول مباريات الفريق ،إذا واصل
التقدم في بطولتي كأس إيطاليا والدوري األوروبي.
(إفي)

مخيتاريان نجم روما

بايرن يواجه شالكه في ربع نهائي كأس ألمانيا ملعب توتنهام يستضيف مواجهة جوشوا وبوليف
شالكه بأسوأ حاالته ،حيث لم يتذوق طعم الفوز
منذ بلوغه الــدور ربع النهائي لمسابقة الكأس
بفوزه الصعب على ضيفه هرتا برلين  3-2بعد
التمديد في  4فبراير الماضي ،حيث تعادل مرتين
مع بادربورن  1-1وماينتس صفر-صفر ،وخسر
مباراتيه األخيرتين أمام ضيفه اليبزيغ صفر-5
ومضيفه كولن بثالثية نظيفة.
ويـلـعــب ال ـيــوم أيـضــا ســاربــروكــن مــن الــدرجــة
الــرابـعــة مــع ضيفه فــورتــونــا دوس ـل ــدورف الــذي
يـعــانــي فــي الـبــونــدسـلـيـغــا ،حـيــث يحتل المركز
السادس عشر الــذي يجبر صاحبه على خوض
الدور الفاصل لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.

يـبــدو بــايــرن ميونيخ (حــامــل اللقب) مرشحا
بقوة لبلوغ الدور نصف النهائي لمسابقة كأس
ألمانيا لكرة القدم ،عندما يحل ضيفا على شالكه
اليوم في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي.
ويمر الفريق البافاري بأفضل حاالته في اآلونة
األخيرة ،وقطع شوطا كبيرا في بلوغ الدور ربع
النهائي لمسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا ،بفوزه
الكبير على مضيفه تشلسي اإلنكليزي بثالثية
نظيفة في ذهاب ثمن النهائي ،كما سحق مضيفه
هــوفـنـهــايــم بـنـصــف دزي ـنــة نظيفة مــن األه ــداف
خولته االبتعاد  3نقاط في صدارة الدوري ،الذي
يحمل لقبه في المواسم السبعة األخيرة.
وع ـل ــى الـنـقـيــض م ــن الـ ـن ــادي الـ ـب ــاف ــاري ،يمر

موعد المباراة

١٠:٤٥

بوليف

جوشوا

يانيس وجيمس يقودان ميلووكي وليكرز للفوز

ليبرون جيمس خالل مواجهة نيو أورليانز

تــألــق العمالق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو
بتسجيله  41نقطة ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز
على مضيفه تشارلوت هورنتس  ،85-93وحذا حذوه
"الملك" ليبرون جيمس بتحقيقه "تريبل دابل" ساهم
بها في فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز على مضيفه
نيو أورليانز بيليكانز  ،114-122أمس األول ،ضمن
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،نجح يانيس فــي إضــافــة 20
متابعة و 6تمريرات حاسمة ،وقدم عرضا رائعا يجسد
مــدى تـطــوره فــي مختلف الـجــوانــب ،مما يجعل منه
مرشحا بارزا لخالفة نفسه كأفضل العب في الدوري
للعام الثاني على التوالي.
وإذا كان باكس تقدم بالنتيجة طوال المباراة فإنه
انتظر حتى الدقيقتين األخيرتين التي سجل خاللها
يانيس  8نقاط ،ليحسم المباراة لصالحه أمام فريق
تفوق على تورونتو رابتورز بطل الموسم الماضي
الجمعة.
وهو الفوز السادس لباكس تواليا ،فعزز مركزه في
صدارة المنطقة الشرقية ورفع رصيده من االنتصارات
الى  52في  60مباراة مقابل  8هزائم فقط ،علما بأنه كان
أسرع فريق في تاريخ الدوري يبلغ أدوار البالي أوف
هذا الموسم (بعد  56مباراة فقط).

وفي الثانية ،أعاد المخضرم جيمس ( 35عاما) فريقه
ليكرز إلى سكة االنتصارات بعد  24ساعة من سقوطه
أمام ممفيس غريزلير  ،105-88بتحقيق تريبل دابل في
المباراة ضد نيو أورليانز بيليكانز.
وبعد أقــل من  24ساعة على خسارته الرهان مع
النجم الواعد لكرة السلة األميركية وفريقه غريزلير جا
مورانت ( 20عاما) ،كسب جيمس التحدي أمام النجم
الواعد اآلخر زيون وليامسون ( 19عاما).
وح ـق ــق جـيـمــس ال ــ"ت ــري ـب ــل دابـ ـ ــل" ال ـثــال ـثــة عـشــرة
بتسجيله  34نـقـطــة م ــع  13ت ـمــريــرة حــاسـمــة و12
متابعة ،وهــي أفضل غلة له هــذا الموسم في الفئات
الثالث مجتمعة ،بينما سجل وليامسون  35نقطة مع
 7متابعات ،لكنه نجح للمباراة الحادية عشرة على
التوالي في تخطي حاجز  20نقطة أو أكثر.
وهو الفوز الـ 46لليكرز في  59مباراة هذا الموسم،
ف ـع ــزز ص ــدارت ــه لـلـمـنـطـقــة ال ـغــرب ـيــة أم ـ ــام م ـطــارديــه
المباشرين جاره لوس أنجلس كليبرز ودنفر ناغتس
اللذين حقق كل منهما فوزه الـ 41في  60مباراة ،األول
على ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،130-136
والثاني على ضيفه تورونتو رابـتــورز حامل اللقب
.118-133
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اإلعالنات:

ق ــال الـبــريـطــانــي أنـطــونــي جــوشــوا ،بـطــل الـمــاكـمــة لـلــوزن
الثقيل ،إنه سيدافع عن لقبه العالمي ،في نزال ضد البلغاري
كوبرات بوليف يوم  20يونيو المقبل.
وسيستضيف ملعب نــادي توتنهام هوتسبر فــي لندن،
الذي يسع  62ألف متفرج ،المواجهة التي ستجمع البطلين.
وعرف بوليف منذ فترة طويلة ،بأنه المنافس لجوشوا،
ولم يكن يتبقى سوى تحديد تاريخ المنافسة بينهما ،حيث
خسر مباراة واحدة فقط في  29نزاال.
وأ صـبــح مــن ا لــوا ضــح أ نــه سيتم تأجيل نــزال مرتقب بين
جــو شــوا و مــوا طـنــه تــا يـســون فـيــوري بطل المجلس العالمي
للمالكمة.
(د ب أ)

ثأرية فيوري ووايلدر  18يوليو
أ عـلــن منظمو مـبــار يــات المالكمين البريطاني ديونتاي
وايـ ـل ــدر وال ـبــري ـطــانــي تــاي ـســون فـ ـي ــوري ،أم ــس األول ،في
تصريحات لوسائل إعالم أميركية ،أن األخيرين سيخوضان
نزاال ثالثا على لقب المجلس العالمي للمالكمة في فئة
الوزن الثقيل في يوليو المقبل في بالس فيغاس.
وكــان فيوري تفوق بالضربة القاضية الفنية على
واي ـل ــدر ف ــي ال ـن ــزال الـ ــذي أق ـيــم بـيـنـهـمــا ف ــي مــديـنــة
الس فيغاس األميركية نهاية األسبوع الماضي،
ً
بعد نحو  14شهرا من لقاء أول بينهما انتهى
بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.
وفي تصريح لصحيفة "لوس أنجلس تايمز"
قال منظم المباريات بوب أروم "تلقينا رسالة
من فريق وايلدر مساء الجمعة ،وتوصلنا مع
الشركات الناقلة والفندق أن  18يوليو التاريخ
المناسب".
وكانت تقارير صحافية أفادت السبت ان
وايلدر ( 34عاما) ّ
فعل بندا تعاقديا يطلب
بموجبه نزاال ثأريا من فيوري ( 31عاما).
وك ــان ف ـي ــوري أل ـحــق ال ـخ ـســارة األول ــى
بوايلدر فــي  44مـبــاراة ( 42فــوزا وتعادل
واحـ ـ ــد) مـحـقـقــا ف ـ ــوزه ال ـ ـ ــ 30ف ــي مـسـيــرتــه
االحترافية مقابل تعادل واحد.

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

الشكاوى والتوزيع:

وايلدر وفيوري

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

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ثعلب الصحراء!
ُ
كـمــائــن ال ـح ــروب ال ـتــي تـكـتــب بعد
نـهــايــة ال ـم ـعــارك الـحــربـيــة تـحـمــل في
صفحاتها مــن األعــاج ـيــب والـغــرائــب
ما يحفل بكل ما ُيدهش العقول ،وقد
ُ
وقفت على خطةٍ حربية رسمتها غرفة
عمليات تشرشل في لندن تهدف إلى
اخ ـت ـط ــاف الـ ـم ــارش ــال روم ـ ــل الـمـلـقــب
بثعلب الصحراء.
***
• وم ــن أج ــل إن ـج ــاح ه ــذه الـخـطــة،
ً
قــد ُعقد فــي لندن اجتماع ســري جــدا
حضره إلى جانب تشرشل المارشال
وي ـڤــل قــائــد الـ ـق ــوات الـبــريـطــانـيــة في
الشرق األوسط والجنرال وكفلك قائد
ً
قــوات شمال إفريقيا ،واتـخــذوا قــرارا
بــإل ـقــاء ال ـق ـبــض ع ـلــى ال ــرج ــل الـ ــذي ال
ً
ُيهزم – رومــل – واإلتـيــان به حيا إلى
لـنــدن مستغلين وج ــوده فــي صحراء
شـمــال إفــريـقـيــا الـتــي يـعـتـقــدون أنهم
وال ـف ــرن ـس ـي ـي ــن أعـ ـ ــرف ب ـت ـضــاري ـس ـهــا
مــن األل ـمــان ،وبــالـتــالــي يسهل عليهم
اعتقال رومل.
***
• فتكونت مجموعة من الفدائيين
الـ ـم ــدربـ ـي ــن ع ـل ــى ال ـس ـي ــر فـ ــي ك ـث ـبــان
الساحل الشمالي لمنطقة برقة ،وهي
منطقة ُعرفت بطرقها الــوعــرة وزئير
الرياح فيها ال يصمت .وكانت الخطة
ت ـق ـت ـضــي أن ت ـع ـبــر هـ ــذه الـمـجـمــوعــة
في الظالم الدامس ،ويسير كل واحد
منهم وهو يحمل على ظهره األسلحة
الــرشــاشــة وحـقــائــب الـقـنــابــل الـيــدويــة
كاألشباح السود في بيداء سوداء.
***
• المعلومات التي لدى البريطانيين
أن القوات األلمانية في شمال إفريقيا
لــدي ـهــا فــرقــة ال ـم ــدرع ــات ل ــدى منطقة
الـ ـب ــردي ــة وف ــرق ــة م ـش ــاة ع ـن ــد مـنـطـقــة
درنــة ،وأن رومــل يقيم إما في درنــة أو
فــي مـيـنــاء ال ـب ـي ـضــاء .وبـ ــدأت العجلة
ت ـت ـحــرك ،واخ ـت ــار ال ـج ـنــرال كـيــز قــائــد
ً
فرقة الفدائيين خمسين رجال من أعتى

د .نجم عبدالكريم
ال ــذي ــن ت ـمــرســوا ب ــال ـغ ــارات الـمـفــاجـئــة
فــي الـصـحــراء ،وس ــاروا بالليل فتلقى
ً
الجنرال كيز نورا يلمع من وراء صخر ٍة
فعرف أنها إشارة من الكابتن هاسلدن
الذي يعمل وراء خطوط األلمان ،فطلب
م ــن ال ـفــرقــة أن تـبـقــى مـكــانـهــا ليذهب
ه ــو ل ـم ــاق ــاة ال ـك ــاب ـت ــن ،وإذا ل ــم يلقه
ً
فسيتعامل مع الموقف فورا.
***
• ولكنه وجد الكابتن هاسلدن في
انتظاره :
 ه ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ ...ه ـ ـ ـ ـ ـ ــه؟ ...ه ـ ــل روم ـ ـ ـ ــل فــيالبيضاء؟
 أجل.ً
 الخطة كما هي إذا؟ ســأقــودكــم إل ــى الـڤـيــا الـتــي يقيمفيها رومل.
***
• واقـتــرب الجميع من الڤيال التي
ً
كانت مظلمة تماما ،مما يدل على أن
كل من فيها نيام وأعطى القائد أوامره:
ً
 ال تدعوا أحــدا يتصدى لكم دونأن تصرعوه.
وما إن اقتحموا الڤيال حتى وجدوا
األلـ ـ ـم ـ ــان قـ ــد ُاس ـ ـت ـ ـعـ ــدوا لـ ـه ــم ب ـكــامــل
أسلحتهم ،وفتحت عليهم نار جهنم.
ول ــم تـسـتـمــر ال ـم ـعــركــة أك ـث ــر م ــن ربــع
ساعة حتى أبيدت الفرقة االنتحارية
عن بكرة أبيها.
***
• ثــم تبين أن ال ـمــارشــال روم ــل لم
ً
يقم في البيضاء مطلقا ،وإنما كان في
منطقة عين الغزالة ،إال أن المعلومات
ال ـت ــي وص ـل ــت إل ــى الـبــريـطـ ُـانـيـيــن من
القاهرة كانت مضللة ،ألنها أرسلت إلى
اإلنكليز من عمالء للنازية في القاهرة.
***
• وقد وردت أسماء عربية معروفة
للعمالء النازيين في القاهرة قد يحول
الرقيب دون ذكــرهــا ،لكن بعضهم قد
حوكم في القاهرة نفسها وألقي بهم
في السجن.

ً
ً
شكرا جميال لكم
ل ـي ـس ــت ه ـ ـنـ ــاك دول ـ ـ ــة آم ـن ــة
مـ ـ ــن "الـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا" ...ولـ ـي ــس
هـ ـن ــاك جـ ـه ــاز م ـن ــاع ــي يـمـنــع
ً
تماما الفيروسات من دخول
الجسم ...نعم هناك احتياطات
باإلمكان اتخاذها ،ولكنها ال
تكفي لمنع االنتشار.
ازدي ــاد ح ــاالت "كــوفـيــد "19
ً
لـ ـي ــس سـ ـبـ ـب ــا لـ ـك ــي ي ـت ـم ــادى
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ف ـ ــي ك ـيــل
اللكمات لوزير الصحة وجهاز
وزارته.

د .ناجي سعود الزيد
ه ـ ـنـ ــاك ج ـ ـنـ ــود م ـج ـه ــول ــون
يعملون وراء الكواليس ،وعلى
م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة ،وهـ ــم األط ـب ــاء
والهيئة التمريضية ،وكذلك
فنيو المختبرات المنوط بهم
العمل على مكافحة "الكورونا"
ً
ً
ك ـ ـش ـ ـفـ ــا وعـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــا ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ
االحتياطات الالزمة.
ه ـ ــؤالء ه ــم م ــن يـسـتـحـقــون
أوسمة ،وهــؤالء هم من يجب
توجيه الشكر واالمتنان لهم.
البـ ـ ـ ــد مـ ـ ــن تـ ــوج ـ ـيـ ــه ت ـح ـيــة

ت ـقــديــر ول ـم ـســة وفـ ــاء لـلــوزيــر
الـ ـ ــدك ـ ـ ـتـ ـ ــور بـ ـ ــاسـ ـ ــل الـ ـحـ ـم ــود
الـ ـصـ ـب ــاح ،ول ــوكـ ـي ــل الـ ـ ـ ــوزارة
الدكتور مصطفى رضا ،فهما
متواجدان على مــدار الساعة
وخـطـطـهـمــا واحـتـيــاطــاتـهـمــا
ب ــرغ ــم الـ ـصـ ـع ــوب ــات ن ـج ـحــت،
فلهما منا كمواطنين كل الثقة
والشكر والعرفان.

كل عطسة
وأنتم بخير

حسن العيسى

هو عالم األقوياء ،وهـؤالء هم الحصفاء األذكياء الذين يمكنهم
مواجهة األزمات الكبيرة والتغلب عليها كي يستمروا في الحياة،
ليست هذه نظرية داروينية عن البقاء لألفضل في صراع الكائنات
وتطورها ،وإنما هي حقيقة علمية تقول إن البقاء لألقوى ،وهذا
األقوى هو الذي يستطيع أن يتأقلم مع الواقع الجديد ،ويتطور
مع تغير الظروف ،ويتعايش معها مهما كانت تحدياتها.
الحدث الكبير الذي سيقلب الكثير من األمور ليس هو مرض
كــورونــا ،وإنما آثــاره االقتصادية المدمرة على العالم .وكــاالت
األنباء والصحف العالمية وحتى صحفنا الملونة بأخبار كبار
المسؤولين االجتماعية بكل تفاهاتها ،تتحدث عن أزمة العالم
وخـطــر الــركــود االق ـت ـصــادي ،ال ــذي قــد يـكــرر مــا حــدث فــي نهاية
عشرينيات القرن الماضي .إذا كانت دولة عظمى مثل الصين ،التي
تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم ،تشكو وتعاني معها الدول
األوروبية ،فماذا عن دول أنـظمتنا العربية؟ وهل ستقلب األمور
لربيع عربي جديد؟ من يدري؟! فمن أهم أسباب ربيع  2011كان
التدهور والبؤس االقتصادي.
مــاذا عنا هنا فــي دولــة "هــذا ولــدنــا"؟ وكــل يــوم تعيين وزيــر
واستقالة وزير ،فهي تعيينات جاءت على البركة والمصادفة،
ترافقها تصريحات نيابية طائفية مخجلة ال يصح أن تصدر
حتى لو كنا في أفضل الـظــروف ،وليس في مثل ظرفنا اليوم،
كيف يمكن أن نقابل تحدي "آثار كورونا" االقتصادية مع استمرار
إدارة سياسية ثابتة شعارها األبدي هو الهون أبرك ما يكون؟!
البورصة انـهــارت والــركــود يهيمن على األس ــواق ،هــل يتصور
أحــد مــا ولــو بالخيال والــوهــم أن اإلدارة السياسية ستستغل
هــذا الـظــرف والتحدي لتشرع فــي إصــاحــات مالية اقتصادية
وتقلب نظام اإلدارة في مؤسسات الدولة برمتها التي يخنقها
الــروتـيــن والبيروقراطية الـفــاســدة ،وتـبــدأ فــي الــوقــت ذاتــه فتح
األبواب لمصالحة وطنية مع إسقاط قوانين قتل حرية التعبير
التي أبدعتها السلطة في السنوات األخيرة مع هيمنة الوصاية
األبوية؟
يا ليت ،ويا ليت هنا تعني تمني المستحيل ،فنظام لم يتعلم
فــي السابق مــن صفعات مرعبة كاحتالل الــدولــة ومسحها من
خريطة العالم لسبعة أشهر ،ولم يتعلم من أزمة  2008المالية،
وال ه ــزات كـبـيــرة قـبــل وبـعــد ه ــذه ال ـتــواريــخ ،كـيــف لــه أن يتعلم
اليوم؟! أولويات النظام اليوم هي ماذا كتب هذا أو ذاك المغرد؟
ً
ً
وكم شكوى داخلية وخارجية عليهم؟ وافتحوا تحقيقا جنائيا
معهم وارموهم في السجون ،حتى يتعلموا األدب في مخاطبة
السلطات العامة.
لم ولن يتعلم "سيفوه" ،فهو غير قابل للتعليم ،فلنشغل أنفسنا
بالكمامات الــواقـيــة ،وكــم عطسة مرضية رمــت بها السلطة في
وجه المستقبل" ،واتشو" ورحمك الله يا سلطة وارحمينا من هذا
االستبداد والضياع ،واسحبوا الغطاء على دولة صفية ،وأحالم
سعيدة وكل عطسة وأنتم بخير.

ولعها بالوشم أعماها
ً
ً
دفعت ا م ــرأة شابة ثمنا باهظا لولعها
بنقش الوشم "التاتو" ،بعدما قــررت صبغ
ب ـي ــاض عـيـنـيـهــا ،وفـ ـق ــدت ال ـب ـصــر بــإحــدى
ً
عينيها وبــاتــت م ـهــددة بالعمى كـلـيــا ،في
واقعة تحولت إلى قضية ستنظرها المحاكم
ً
قريبا.
وق ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـه ـ ــوس بـ ــالـ ــوشـ ــوم ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدرا
ً
سادوفسكا ( 25عاما) من مدينة فروتسواف
شــرقــي بــول ـنــدا ،إل ــى ق ــراره ــا صـبــغ بـيــاض
العين باللون األس ــود ،أس ــوة بمطرب راب
بــولـنــدي م ـعــروف يــدعــى بــوبـيــك ،لـكــن بعد
ً
ً
تنفيذ رغبتها بدأت تعاني ألما شديدا في
عينيها ،وأخبرها صانع الوشم بأنه "أمر
طبيعي يمكن أن يعالج بالمسكنات".
ً
تجد نفعا مع الشابة
لكن النصيحة لم
ِ
التي فقدت البصر في عينها اليمنى ،وسط
ترجيحات بأن يحدث الشيء ذاته لليسرى
فــي وق ــت قــريــب وف ــق األط ـب ــاء ،فـيـمــا قــررت
ألكسندرا مقاضاة المتسبب بحالتها.
وقالت ألكسندرا" :لسوء الحظ ،األطباء
غـيــر متفائلين ب ـحــدوث ت ـقــدم .الـتـلــف "فــي
العين" عميق وممتد .أنا خائفة من أن أصبح
ً
عـمـيــاء ك ـل ـيــا" .لـكـنـهــا أض ــاف ــت" :ل ــن أحـبــس
نفسي وأصــاب باالكتئاب .أنــا حزينة لكن
الحياة سوف تستمر".

هتلر حاول تأليف
أوبرا في شبابه
إعـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاب أدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف هـ ـتـ ـل ــر
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ــوس ـ ـي ـ ـق ـ ــي
األل ـ ـمـ ــانـ ــي ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد ف ــاغ ـن ــر
معروف ومــوثــق ،لكن محاولة
الديكتاتور النازي تأليف أوبرا
بنفسه يشكل مفاجأة لكثيرين.
فـ ـ ـخ ـ ــال ن ـ ـهـ ــايـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
ال ـم ــاض ــي ،ق ــدم ــت ص ـف ـحــة من
العمل الموسيقي الــذي يحمل
عـ ـن ــوان "ف ـي ــان ــد دي ـ ــر شـمـيــد"
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ــي مـ ـع ــرض
ي ـت ـنــاول ح ـيــاة "هـتـلــر ال ـشــاب"
في النمسا.
ويعود تاريخ هذه الصفحة
األول ـ ـ ــى ال ـت ــي أع ــده ــا أوغ ـس ــت
كوبيتسيك ،وهو أحد أصدقاء
هتلر الـقــائــل فــي شـبــابــه ،إلــى
ع ــام  1908عـنــدمــا ك ــان الزعيم
النازي في سن العشرين تقريبا.
وأوض ـ ـ ـ ــح ك ــري ـس ـت ـي ــان راب
أحد القيمين على المعرض ،أن
المخطوطة التي كانت موضع
تكهنات كثيرة ،كتبت على ما
يبدو بعد بضعة أشهر فقط من
تلقي هتلر دروس ــا فــي العزف
على البيانو.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـظ ـ ـه ـ ــر ب ـ ـ ــوض ـ ـ ــوح
شعور هتلر "بقدراته الخاصة
المضخمة".
(أ ف ب)

وكـشـفــت الـتـحـقـيـقــات أن صــانــع الــوشــم
ارت ـكــب أخ ـطــاء خـطـيــرة أث ـنــاء عـمـلــه ،منها
استخدام صبغ مخصص للجلد فقط ويجب
أال يالمس العين.
ً
وق ــال مـحــامــي ال ـشــابــة ،إن "ه ـنــاك دلـيــا
ً
واضـ ـح ــا ع ـلــى أن صــانــع ال ــوش ــم ال يـعــرف

ً
ً
كيف ينفذ شيئا حساسا كهذا ،وقراره أدى
إلــى هــذه الـمــأســاة .صانع الــوشــوم الــذي ال
يــزال يـمــارس عمله ،يــواجــه عقوبة السجن
لمدة تصل إلــى ثــاث سـنــوات ،بعد تسببه
بإعاقة للشابة".

وفيات
مريم أحمد عبدالرحمن الكندري

أرم ـل ــة أح ـمــد مـحـمــد شــريــف
العوضي

ضوية جابر فنطيل

أرملة راشد جفين الفضلي

عائشة سعد التركي

أرملة محمد عبدالله الحمد

مواعيد الصالة
 58عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
الــدع ـيــة ،ديـ ــوان الـعــوضــي،
ال ـن ـس ــاء :ه ــدي ــة ،ق ،4ش،6
م  ،1 9 8ت ،6 6 5 5 8 9 3 6 :
99549396
 84عـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ش ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــت،
الـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــال :قـ ـ ــاعـ ـ ــة م ـح ـم ــد
ل ـم ـع ــان ال ـع ـج ـم ــي ،ج ـنــوب
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ،الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء:
القرين ،ق ،1ش ،29م ،13ت:
90900099 ،99112222
 83عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ق  ،5ش  ،2م ،16
الـنـســاء :قــرطـبــة ،ق ،4ش،1
ج ،7م ،34ت،66883888 :
55525825

علي محمد علي الخليفي

 81عاما ،يشيع اليوم بعد
صالة العصر ،الرجال :جابر
األحمد ،ق ،2ش ،241م،162
ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء :الـ ـج ــاب ــري ــة ،ق،5
ش ،7م ،16ت،66154040 :
99882344 ،66636711

فاطمة عبدالكريم الحصم
الرشيدي

 59عــامــا ،شيعت ،الــرجــال:
الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة فـقــط،
النساء :الدوحة ،ق ،1ش،5
م ،24ت66811888 :

الفجر

04:54

الشروق

06:13

الظهر

12:00

العصر

03:19

المغرب

05:48

العشاء

07:05

الطقس والبحر
العظمى 24
الصغرى 12
ً
أعلى مد  05:46صب ــاحـ ـ ــا
 04:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  11:01ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

