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داخل العدد

أليسيا فيكاندر تحضر عروض أزياء
عابرة للعصور في متحف اللوفر ص 17

وقف فحص « »PCRللقادمين من مصر و 9دول

رؤى عالمية

شفاء أول حالة «كورونا» في الكويت ...وتسجيل إصابتين جديدتين قادمتين من إيران
• نواب يطالبون بعودة جلسات مجلس األمة وتمديد عطلة المدارس والجامعات
فهد التركي
وعادل سامي

فــي وقــت لــم يحسم مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،خ ـ ـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ــه
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ــودة
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس مــن
ً
عدمها ،مبقيا قرار استئنافها
ً
مـعـلـقــا ف ــي ان ـت ـظــار اجـتـمــاعــه
األس ـب ــوع ــي االث ـن ـي ــن الـمـقـبــل،
ً
ات ـ ـخـ ــذ قـ ـ ـ ـ ــرارا كـ ـل ــف ب ـمــوج ـبــه
اإلدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران
المدني وقف العمل بالتعميم
« »25ا لـ ـ ــذي أ صـ ــدر تـ ــه اإلدارة
قـبــل ثــاثــة أيـ ــام ،ب ـشــأن فــرض
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات فـ ـح ــص ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ«»PCR
ع ـل ــى ال ـم ـس ــاف ــري ــن ال ـق ــادم ـي ــن
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت م ــن 02

«التربية» تعقم الفصول الدراسية وتجهز العيادات المدرسية

توافق في «أوبك» على
خفض إضافي إلنتاج النفط

 300مليون تلميذ بال
دراسة حول العالم

قالت مصادر من «أوبك» إن المنظمة اتفقت
أمس على خفض إنتاج النفط  1.5مليون برميل
ً
يوميا إضافية في الربع الثاني من 2020؛ لدعم
األسعار في ظل تفشي «كورونا» ،لكنها جعلته
ً
مشروطا بانضمام روسيا.
وك ــان ــت ال ـس ـعــوديــة اق ـتــرحــت أن تخفض
«أوبك» وحلفاؤها ،ومن بينهم روسيا ،اإلنتاج
بـمــا يـصــل إل ــى  1.5مـلـيــون بــرمـيــل 02

ّ
ّ
تسبب «كــورونــا» ،الــذي تخطت حصيلة
وف ـ ـيـ ــاتـ ــه  3300شـ ـخ ــص وي ـ ـق ـ ـتـ ــرب ع ــدد
ً
المصابين به من  100ألف في  84بلدا ،في
تعبئة عــامــة وإق ــرار إجـ ــراء ات استثنائية،
بـيـنـهــا إغـ ــاق ّ 13دولـ ــة لـجـمـيــع مــدارسـهــا
وجامعاتها ،مما أثر على تعليم نحو 300
مليون تلميذ في العالم.
وب ـي ـن ـمــا اك ـت ـش ـفــت ال ـس ـعــوديــة 02

تحذيرات نيابية من المساس بالدستور
عبدالكريم الكندري :سنقف في
وجه أي تعديل ُيحاك بالظالم
●

علي الصنيدح

ّ
حذر عدد من النواب من المساس بالدستور،
معربين عن رفضهم أي تعديالت عليه من دون
إطالع الشعب الكويتي عليها.
وش ــدد الـنــائــب د .عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري ،في
تصريح لــه ،على أنــه سيقف «بوجه أي تعديل
ُيحاك بالظالم دون إطالع الشعب عليه بهدف

العتيبي :ملتزمون بدفاعنا عنه
ومكتسباته مهما كلف األمر

تقليص حقوق المواطنين وتقويض صالحيات
المجلس وإع ــادة رســم المشهد لمصلحة قلة
ت ـهــدف لــاس ـت ـحــواذ عـلــى مــؤس ـســات ال ــدول ــة»،
ً
الفتا إلى أن ذلك يأتي رغم «أنني كنت ومازلت
من المطالبين بتعديل الدستور إلصالح النظام
ال ـبــرل ـمــانــي ول ـم ــزي ــد م ــن ال ـح ــري ــات ولـتـطــويــر
المنظومة السياسية لألفضل».
بـ ـ ـ ــدوره ،حـ ــذر ال ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ال ـم ـط ـيــر مــن

المطير :أحذر السلطة ويجب
أال ينسوا أحداث ما قبل الغزو

ً
الـمـســاس بــالــدسـتــور تحت أي ذري ـعــة ،مــؤكــدا،
ً
في تصريح ،أن الوضع غير مالئم بتاتا لذلك،
ً
وخصوصا في هذا الوقت؛ لخطورة األوضاع
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،ووج ـ ـ ـ ــود ال ـق ـب ـي ـض ــة والـ ـم ــرت ــزق ــة
والصبيان في أغلب مراكز الدولة.
وبينما جدد المطير تحذيره للسلطة من هذا
النهج« ،ويجب أال ينسوا أحداث ما قبل الغزو
وما آلت إليه األمور» ،أكد النائب ثامر السويط

السويط :ما ُي َّدبر في الخفاء
ً
مرفوض جملة وتفصيال

أن «الدستور ركيزة النظام الديمقراطي وركن
فــي العقد االجـتـمــاعــي ال ــذي تـقــوم عليه الــدول
يقبل التطوير والتعديل ،بشرط أن يكون ذلك
لمزيد من الحريات ،وعبر القنوات الدستورية
َ
التي تتمثل بتوافق إرادتي األمير واألمة فقط»،
ً
ً
مشددا على أن ما ُيحاك بالخفاء بعيدا عن رقابة
ً
الرأي العام مرفوض جملة وتفصيال.
أمــا الـنــائــب خــالــد العتيبي فــأكــد أن مجلس

األمــة هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي
ً
تمثل الشعب ،مشددا على أن دستور  1962هو
العقد الذي نظم العالقة بين الحاكم والشعب.
وصرح العتيبي بأن «انتهاز األزمات بإظهار
شخصيات ال تمثل األمة وتسعى لالنقالب على
الــدس ـتــور بـمـبــاركــة الـمـتـنـفــذيــن أم ــر مــرفــوض،
ولن نسمح به ،وسنبقى ملتزمين بدفاعنا عن
الدستور ومكتسباته مهما كلف األمر».
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عام على «الحراك»
في الجزائر ...نجاحاته
وإخفاقاته
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قمة بين بوتين وإردوغان
لتفادي مواجهة في سورية
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«فيفا» يعطي الضوء
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األمير يعزي ترامب بضحايا إعصار «تينيسي» الناصر :تضامن كویتي ثابت مع الصین
والبيرو واألمم المتحدة بوفاة دي كوييار

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى الــرئ ـيــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد تــرامــب عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه
وص ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا
اإلع ـص ــار ال ـمــدمــر الـ ــذي ضــرب
والي ـ ـ ـ ــة ت ـي ـن ـي ـس ــي األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ً
راجيا سموه للمصابين سرعة
الـشـفــاء والـعــافـيــة ،وأن يتمكن
المسؤولون في البلد الصديق
م ــن ت ـج ــاوز آثـ ــار ه ــذه ال ـكــارثــة
الطبيعية.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــث ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
برقيتي تعزية إلى كل من رئيس
جمهورية بيرو مارتن فيزكارا
واألم ـيــن الـعــام لــأمــم المتحدة
أنـ ـط ــونـ ـي ــو غ ــوتـ ـي ــري ــش أعـ ــرب
فيهما سموه عن خالص تعازيه
ب ــوف ــاة األمـ ـي ــن الـ ـع ــام األس ـب ــق
لألمم المتحدة خافيير بيريز
ً
دي كــوي ـيــار م ـس ـتــذكــرا سـمــوه
إسـهــامــاتــه فــي خــدمــة بـلــده في
الـعــديــد مــن الـمـيــاديــن وب ــدوره
في االرتقاء بمنظومة العمل في
منظمة األمم المتحدة وتحقيق
أهــدافـهــا لتعزيز السلم واألمــن

ال ــدول ـي ـي ــن وت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــرارات
الشرعية والدولية إبــان توليه
م ـن ـص ــب األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لــأمــم
المتحدة.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد

ال ـش ـيــخ ن ـ ــواف األحـ ـم ــد وسـمــو
ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيات تعزية
مماثلة.

شدد على أهمیة التعاون الدولي لمواجهة «كورونا»
• غانغ :نشكر الكویت لدعمها ومساندة إجراءاتنا لمنع تفشي الفيروس
اس ـت ـق ـبــل وزی ـ ــر ال ـخــارج ـیــة
الـ ـشـ ـی ــخ د .أح ـ ـمـ ــد الـ ـن ــاص ــر،
فــي مـقــر دیـ ــوان ع ــام ال ـ ــوزارة،
سفیر ا لـصـیــن الشعبیة لــدى
الكویت لي مینغ غانغ ،حیث
تناول اللقاء مجمل العالقات
المتینة والوثیقة التي تربط
الكویت والصین في مختلف
المجاالت.
وجدد الناصر ،خالل اللقاء،
تـضــامــن ال ـكــویــت ال ـثــابــت مع
حـ ـك ــوم ــة الـ ـصـ ـی ــن وش ـع ـب ـه ــا
ال ـ ـصـ ــدیـ ــق ،مـ ـشـ ـی ــدا وم ـ ـقـ ــدرا
الجهود الكبیرة ،واإلجــراء ات
وال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات الـ ـت ــي ت ـت ـخــذهــا
تجاه احتواء انتشار فیروس
كورونا المستجد.
ك ـ ـمـ ــا ش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أهـ ـمـ ـی ــة
تـ ـض ــاف ــر ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ــدولـ ـی ــة
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون لـ ـم ــواجـ ـه ــة ه ــذه
ال ـ ـكـ ــارثـ ــة ال ـص ـح ـی ــة الـ ـع ــاب ــرة
ل ـ ـل ـ ـحـ ــدود ،وم ـ ـنـ ــع االنـ ـتـ ـش ــار
الـ ـس ــری ــع لـ ـه ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء الـ ــذي

ً
الناصر مستقبال السفير الصيني
یمثل تحدیا مشتركا للبشریة
جمعاء.

شكر وتقدیر
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب س ـف ـیــر

الفاضل يرشح  3أسماء لمنصب وكيل «الكهرباء»
الوزارة ترفع توصياتها في مناقصة العدادات الذكية خالل أسبوعين
تتداول في أروقة وزارة
الكهرباء والماء العديد من
األسماء التي سيرشحها
الوزير د .خالد الفاضل
لشغل منصب وكيل الوزارة،
الذي ينتظره الجميع ،لتبدأ
«الكهرباء» عهدا جديدا من
خالله.

●

سيد القصاص

كشفت مـصــادر مطلعة في
وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء عن
ت ــرش ـي ــح وزي ـ ـ ــر ال ـن ـف ــط وزيـ ــر
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء بــالــوكــالــة
د.خ ـ ــال ـ ــد الـ ـف ــاض ــل أسـ ـ ـم ـ ــاء 3
وك ـ ـ ــاء مـ ـس ــاع ــدي ــن لـمـنـصــب
وكيل الوزارة ،متوقعة أن يعلن
مجلس الوزراء ،خالل اجتماعه
المقبل ،تعيين وكيل مساعد
في «الكهرباء» لشغل منصب
وكـ ـي ــل قـ ـط ــاع الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وه ــو
القطاع الشاغر منذ فترة.

العدادات الذكية

الكويت تواكب
دول مجلس
التعاون
في تطوير
خدمات
المستهلكين

الطيار

مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،تــوق ـعــت
الـ ـمـ ـص ــادر أن ت ــرف ــع ال ـل ـج ـنــة
الـمـشـكـلــة وال ـخــاصــة بــدراســة
ع ـ ـ ـطـ ـ ــاءات مـ ـن ــاقـ ـص ــة ت ــوري ــد
وتركيب  200ألــف عــداد ذكي،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـتـ ــرأس ـ ـهـ ــا ال ــوكـ ـي ــل
المساعد لشؤون المستهلكين
د .مشعان العتيبي« ،توصيتها
ب ـ ـشـ ــأن الـ ـمـ ـن ــاقـ ـص ــة ل ـل ـج ـهــاز
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـل ـم ـن ــاق ـص ــات فــي
غضون األسبوعين المقبلين».
وقـ ــالـ ــت إن ال ـل ـج ـن ــة بـ ــدأت

«الرحمة» تفتتح  3مدارس بنيبال
افتتحت جمعية الرحمة العالمية  3مــدارس في نيبال،
تستوعب  600طالب وطالبة ،بهدف توفير بيئة دراسية
ج ـي ــدة ف ــي مـ ـ ــدارس الـمـسـلـمـيــن بــال ـم ـنــاطــق ال ـف ـق ـيــرة ،كما
صاحب االفتتاح توزيع  600حقيبة مدرسية تحتوي على
المستلزمات والكتب.
وق ــال رئـيــس مكتب شـبــه ال ـق ــارة الـهـنــديــة فــي الجمعية
محمد القصار ،في تصريح صحافي ،إن «الرحمة العالمية»
قامت ببناء هذه المدارس استجابة لحاجة أهل هذه القرى،
الذين يعانون قلة المباني الدراسية التي تستوعب األعداد
المتزايدة من الطالب ،مما أثر على المستوى التعليمي العام،
وتسبب في وجود معوقات للتنمية.
واكد القصار أن الجمعية تسعى من خالل ذلك إلى تطبيق
رؤيتها التي أعلنتها ،والتي تتمثل في أن تكون المؤسسة
الخيرية األهلية الرائدة األولى في العالم العربي في شمولية
مشروعاتها ،وفقا ألرفع معايير األداء المؤسسي.
وأوضــح أن كل مدرسة تحتوي على  5فصول دراسية،
يستفيد منها  600طالب وطالبة.

وقف فحص « »PCRللقادمين من...
الفلبين والهند وبنغالدش ومصر وسورية وأذربيجان وتركيا
وسريالنكا وجورجيا ولبنان ،ضمن إجــراء ات اتخذتها البالد
لمواجهة «كورونا».
بارقة تفاؤل أمس بعد إعالن وزير الصحة
برزت
في موازاة ذلك،
ُ
الشيخ د .باسل الصباح تماثل أول مريض كويتي للشفاء من هذا
ً
ً
الفيروس ،مما يعطي مؤشرا إيجابيا إلى إمكانية احتواء تداعيات
األزمة.
وصرح الوزير الصباح بأن التحاليل أثبتت خلو هذا المريض،
ً
ً
الـبــالــغ  34ع ــام ــا ،مــن ال ـف ـيــروس ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه سـيـتــم استكمال
الفحوصات العادية له قبل خروجه من المستشفى اليوم.
ً
وتزامنا مع هذا التطور ،ارتفع إجمالي المصابين إلى  58حالة،
بعد تسجيل إصابتين جديدتين أمس لحالتين قادمتين من إيران،
أعـلـنــت وكـيـلــة وزارة الـصـحــة الـمـســاعــدة ل ـشــؤون الـصـحــة الـعــامــة،
الوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة د .بثينة المضف،
أنهما من المحجر اإللزامي المخصص لتلك الحاالت« ،وتم نقلهما
إلى المستشفى المخصص».
وعن حالة السيدتين الكويتيتين اللتين أدخلتا العناية المركزة
أمس األول ،ذكرت المضف ،في مؤتمر صحافي أمس ،أنهما تتلقيان
الرعاية الطبية الــازمــة ،وأن حالة إحداهما مستقرة ،في حين أن
حالة األخرى حرجة ،أما بالنسبة للباقين فحالتهم جيدة ومستقرة.
وفــي تعليقها على إمكانية استئناف الــدراســة ،اكتفت المضف
بتأكيدها أن « ســا مــة الطلبة أو لــو يــة ،وننسق بشكل مستمر مع
وزارة التربية لرفع الوعي الصحي في جميع المدارس والقطاعات
التعليمية».
وعلى الصعيد النيابي ،برزت مطالبات باستمرار عطلة المدارس

التي طال أمدها كثيرا ،مشيرة
إلى أن الوزارة تعول كثيرا على
تركيب هذه العدادات.

الخدمات اإللكترونية

خالد الفاضل

منذ تشكيلها ،بناء على قرار
الجهاز المركزي للمناقصات،
ف ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــواق ـ ــص
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ل ـ ـ ـ ــدى ص ــاح ــب
أق ــل األس ـع ــار ،وف ــي ح ــال عــدم
اكتمال النواقص خالل الفترة
ال ـم ـم ـنــوحــة ل ــه سـتـتــم دراسـ ــة
ثاني أقــل األسـعــار ،وفــي حال
عدم استيفائه النواقص ستتم
دراس ـ ـ ــة عـ ـط ــاء ث ــال ــث أرخ ــص
العطاء.
وشددت على حرص الوزارة
على رفع توصيتها النهائية
للخالص مــن هــذه المناقصة

ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،كشفت
مديرة إدارة العالقات العامة
ب ـ ـ ــوزارة ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء م.
إقبال الطيار أن الكويت تحذو
حـ ــذو دول م ـج ـلــس ال ـت ـعــاون
الخليجي فــي عملية تطوير
منظومة خدمات المشتركين،
الفـ ـ ـت ـ ــة إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ـغ ـي ـيــر
مـسـمــى ش ــؤون المستهلكين
في ال ــوزارة إلــى قطاع «خدمة
العمالء».
وقالت الطيار ،في تصريح
صـحــافــي ،إن وزي ــر الـكـهــربــاء
والماء د .خالد الفاضل حرص
من خالل استراتيجية الوزارة،
التي تم إعالنها سابقا ،على
ت ـط ــوي ــر م ـن ـظــومــة ال ـخ ــدم ــات
إلكترونيا ،حرصا من الوزارة
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن وس ــرع ــة
إنجاز تلك الخدمات.
وأض ــاف ــت ان ه ـنــاك تـطــورا
واض ـ ـ ـحـ ـ ــا فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال خ ــدم ــة
ا لـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء فـ ـ ــي دول م ـج ـلــس

التعاون الخليجي ،وبوتيرة
س ــري ـع ــة ،وك ـ ــان ذلـ ــك واض ـحــا
خـ ـ ــال الـ ـمـ ـنـ ـت ــدى ال ـخ ـل ـي ـجــي
الثاني الــذي استعرضت فيه
دول ال ـم ـج ـلــس مـ ــدى ال ـت ـقــدم
ف ــي ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي تـقــدمـهــا
للمستهلكين ،والمتمثلة في
خ ــدم ــات إل ـك ـتــرون ـيــة وأنـظـمــة
للعدادات الذكية ،إضافة إلى
مراكز االتصال التي تعمل على
مؤشرات األداء.
وأفادت بأن مراكز االتصال
بدول المجلس أصبحت تركز
ع ـلــى وقـ ــت ال ـخ ــدم ــة الـمـقــدمــة
لـلـعـمـيــل ،وتـعـتـبــرهــا «مـعـيــار
التطور» في منظومة الخدمات
بـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء،
مـبـيـنــة أن مـ ـش ــروع الـ ـع ــدادت
الــذك ـيــة ،ال ــذي ينطلق قــريـبــا،
سيكون له دور كبير في تقديم
أفـ ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات الـمـتـعـلـقــة
بالمستهلكين.
وأشـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ال ـ ـ ــوزارة
خ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة
اسـتـطــاعــت مـيـكـنــة  23خــدمــة
مـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزة ،وت ـ ـ ـلـ ـ ــك الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
تتواكب مع هذا التوجه الذي
تنتهجه وزارة الكهرباء والماء
وتحرص عليه.

الصین عــن شكر وتقدیر بــاده
ل ـل ــدع ــم ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ــه ال ـك ــوی ــت
وم ـســانــدت ـهــا لـ ــإجـ ــراءات الـتــي
تتخذها الحكومة الصینیة لمنع
تفشي فیروس كورونا المستجد
والتصدي لهذه األزمة.

«البلدية» توقع عقد وسائل عبور المشاة

المنفوحي :تطوير شبكة الطرق بمواصفات عالمية
أك ـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـلــديــة
ال ـكــويــت م .أح ـمــد الـمـنـفــوحــي،
أه ـم ـيــة ت ـطــويــر ش ـب ـكــة ال ـطــرق
بمواصفات عالمية تتوافر فيها
طــرق وســائــل النقل المختلفة،
ومـســارات الــدراجــات الهوائية،
وجـ ـ ـ ـس ـ ـ ــور ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاة ،وكـ ــذلـ ــك
الممرات الخاصة بسالمة عبور
المشاة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــوحـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ،أم ـ ــس ،ع ـلــى هــامــش
تــوق ـيــع ع ـقــد مـ ـش ــروع وســائــل
عبور المشاة بين بلدية الكويت
والمكتب االستشاري العالمي
تكنيكا اي بــروجـيـكـتــوس ش.
م (تيبسا  ،)typsa -والمكتب
االستشاري المحلي دار الصايغ
ل ــاس ـت ـش ــارات ال ـه ـنــدس ـيــة ،إن
الـ ـمـ ـش ــروع ي ـق ــوم ع ـل ــى دراسـ ــة
م ـ ـشـ ــروع ال ـم ـخ ـط ــط ال ـه ـي ـك ـلــي
لوسائل عبور المشاة ،ومراعاة
ح ــركـ ـتـ ـه ــم لـ ـلـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
سالمتهم عـلــى جميع ا لـطــرق،
وخاصة السريعة.
وأضاف أن المشروع يتضمن
وض ــع مـعــايـيــر ول ــوائ ــح تـحــدد
مواقع عبور المشاة ،والشروط
الواجب توافرها ،وأنواع وسيلة
العبور واشتراطاتها ،ووضع
مـ ـم ــرات ت ــرب ــط م ــواق ــع ال ـع ـبــور
المختلفة ،ومسارات للدراجات

«التمييز» تطلق المتهمين بقضية فقد ملف
تيماس وتحدد  14مايو للحكم

ً
محام  15يوما
إطالق مغرد وحبس ٍ
●

حسين العبدالله

قــررت محكمة التمييز الجزائية ،أمس،
برئاسة المستشار صالح المريشد ،وقف
ن ـف ــاذ ح ـك ــم م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف بـحـبــس
محام  4سنوت مع الشغل والنفاذ وبحبس
ٍ
سكرتارية جلسات وحاجب على ذمة قضية
فقد ملف شركة تيماس ،وأخلت سبيلهم،
وح ـ ــددت جـلـســة  14مــايــو الـمـقـبــل للنطق
بالحكم.
واسـتـمـعــت «ال ـت ـم ـي ـيــز» ،أمـ ــس ،لـمــرافـعــة

الدفاع عن المتهمين في القضية المقامة
م ــن ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ض ــد س ـت ــة مـحــامـيــن
وس ـكــرتــاريــة جـلـســات وحــاجــب وع ــدد من
وكالء المحامين بوقائع تتعلق بفقد أحد
الملفات القضائية وكـشــف أس ــرار العمل،
مقابل مبالغ مالية ،إال أن المتهمين أنكروا
التهم المنسوبة إليهم من النيابة.
وعـلــى صعيد آخ ــر ،أم ــر قــاضــي تجديد
الحبس بــإخــاء سبيل مـغــرد وإل ـغــاء قــرار
النيابة العامة بحبسه  10أيام في القضية
المقامة ضده من النيابة ،على خلفية بالغ

ً
حتى يتم الـتــأكــد مــن جــاهــزيــة اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة حــرصــا على
الطلبة ،إذ رأى النائب فيصل الكندري أنــه في ظل تزايد اإلصابة
بالعدوى ،فإن «على الحكومة تمديد عطلة الطلبة حتى مطلع أبريل
للتأكد من الجاهزية من أجل سالمة أبنائنا».
بدوره ،طالب النائب حمدان العازمي بتمديد إيقاف الدراسة في
ً
المدارس والجامعات ،مؤكدا أن «عودة الدراسة ستكون من أخطر
القرارات».
أما عن تأجيل الجلسات البرلمانية ،فرأى العازمي أن المجلس
يـجــب أن يـعـلــم م ــا ي ــدور ف ــي ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة بخطة
ً
ً
الطوارئ ،كما يجب أن يلعب دورا مهما في هذا االتجاه من خالل
ً
تشريعاته ولجانه ،وكان «يجب أن يكون في انعقاد دائم بدال من إلغاء
ً
ً
الجلسات» ،مطالبا باستئناف الجلسات ووضع الخالفات جانبا.
على صعيد ذي صلة ،أكد النائب د .عبدالكريم الكندري ضرورة
ً
وقف استقبال األجانب مؤقتا لتخفيف الضغط عن الكوادر الطبية
في الكويت من أجل احتواء الفيروس.
٠٥-٠٤

توافق في «أوبك» على خفض...

ً
حالية تبلغ
يوميا في الربع الثاني ،مع اإلبقاء على تخفيضات
ً
ً
 2.1مليون برميل يوميا ينتهي أجلها هــذا الشهر ،قائمة حتى
نهاية .2020
وبينما أشارت المصادر إلى أن المحادثات األولية مع روسيا
هــذا األسبوع في فيينا كانت أكثر صعوبة من ذي قبل ،ارتفعت
ً
أسـعــار خــام برنت  %0.6إلــى  51.50دوالرا للبرميل على خلفية
أنباء خفض «أوبك».
ويجعل تراجع أسعار النفط هذا العام بنحو  %20من الصعب
بالنسبة لدول «أوبك» أن تضبط موازناتها العامة ،في حين تقول

حضر اللقاء مساعد وزیــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـیـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون آسـ ـی ــا
السفیر علي السعید ،ونائب
م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزیـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـی ــة
لشؤون مكتب وزیر الخارجیة
ال ـم ـس ـت ـش ــار أحـ ـم ــد ال ـش ــری ــم،

وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـی ــن فــي
وزارة الخارجیة.

مقام ضده من هيئة القوى العاملة بسبب
تغريدات نشرها على حسابه.
كما أمر قاضي التجديد باستمرار حبس
محام متهم بإذاعة اخبار كاذبة ومخالفة
ٍ
قانون الوحدة الوطنية  15يوما ،إلى حين
تـجــديــد جلسة لــه أم ــام محكمة الجنايات
لمحاكمته على التهم المنسوبة إليه من
النيابة العامة ،على خلفية بالغ مقام ضده
من وزارة الداخلية.

موسكو إن بإمكانها التكيف مع األسعار الحالية.
ً
وسيعني خفض إضافي بمقدار  1.5مليون برميل يوميا من
«أوب ـ ــك »+أن يـصـبــح إجـمــالــي تخفيضات اإلن ـت ــاج ال ـتــي تطبقها
ً
المجموعة  3.6ماليين برميل يوميا ،بما يعادل نحو  %3.6من
اإلمدادات العالمية.
(رويترز)

 300مليون تلميذ بال دراسة...
اإلصابة الخامسة ،حيث نقل رجل قادم من إيــران عبر الكويت
العدوى لزوجته ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده
ّ
علقت «كلية الدراسات المصرفية والمالية» ُ
العمانية
في إيران،
ال ــدراس ــة أسـبــوعـيــن بـعــد اكـتـشــاف إصــابــة فـيـهــا ،قـبــل أن تؤكد
ً
اإلمارات إصابة طالبة ( 16عاما) في مدرسة خاصة.
ّ
وحضت وزارة الصحة اإلماراتية ،أمس ،المواطنين والمقيمين
على تجنب السفر ،مشيرة إلى أنه «في حال السفر سيتم اتخاذ
إجـ ــراء ات وقــائـيــة عـنــد ال ـع ــودة ،متمثلة بـفـحــوصــات طبية في
ً
الـمـطــار ،واإلب ـقــاء فــي الحجر الصحي المنزلي  14يــومــا ،وفي
حال التأكد من اإلصابة سيتم تطبيق إجراء ات العزل الصحي
في المنشآت الصحية».
كما أعلنت «هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية» باإلمارات
«وقف كل التدريبات العسكرية الخاصة بمجندي الخدمة الوطنية
واالحتياطية حتى إشعار آخر».
وفــي تدابير تعكس قلق الــدول من تفشي الفيروس ،تأثرت
ً
التجمعات الدينية أيـضــا ،فبعدما قــررت السلطات السعودية
ً
تعليق العمرة «مؤقتا للمواطنين والمقيمين» ،أعلنت العتبة
الحسينية المقدسة في العراق قــرار عــدم إقامة صــاة الجمعة

المنفوحي يوقع العقد
الـ ـه ــوائـ ـي ــة ،وم ـ ـمـ ــرات جــانـبـيــة
للمشاة.

ترشيد اإلنفاق
وب ـيــن أن الـبـلــديــة ت ـهــدف من
هذا المشروع إلى اعداد مخطط
هيكلي لوسائل عبور المشاة،
وم ـســارات ال ــدراج ــات الهوائية،
لـتــرشـيــد اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى وســائــل
عـبــور مكلفة ماليا على الــدولــة
وغير مستغلة من المشاة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ـ ــه يـ ـتـ ـضـ ـم ــن
بــاإلضــافــة إلــى وســائــل العبور،
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــداث ل ـ ـ ــوائ ـ ـ ــح خـ ــاصـ ــة،
وت ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــات لـ ـح ــرك ــة
ال ـم ـش ــاة والـ ــدراجـ ــات ال ـهــوائ ـيــة
ومتطلباتها ،ووضع المتطلبات

الـتــي تـقــي الـمـشــاة مــن الـعــوامــل
الـ ـج ــوي ــة مـ ــع م ـ ــراع ـ ــاة م ـعــاي ـيــر
الـ ـس ــام ــة ب ـش ـك ــل م ـ ـت ـ ــوازن مــع
استعماالت األراضي المختلفة،
بالتنسيق مــع جـمـيــع الـجـهــات
المعنية ،وخاصة الهيئة العامة
ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـب ــري ووزارة
األشغال العامة.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـم ـن ـف ــوح ــي إل ـ ــى أن
المشروع يشتمل على  5مراحل،
تـبــدأ مــن مرحلة جمع وتحليل
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،م ـ ـ ـ ــرورا بـ ــإعـ ــداد
المخطط الهيكلي واإلرش ــادات
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــايـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،ثـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـطـ ــويـ ــر
المخططات التفصيلية للمناطق
ال ـن ـمــوذج ـيــة ،إل ــى إعـ ــداد خطط
التنفيذ ،وأخ ـيــرا مرحلة إعــداد
التقارير والمستندات النهائية.

إيجارات
«النجاة» :سددنا ُ
عام كامل لـ  2426أسرة
قال مدير لجنة «أبشروا بالخير» التابعة لجمعية
النجاة الخيرية محمد الخالدي ،إن اللجنة ساعدت
أكثر من  2426أسرة مستفيدة داخل الكويت ،حيث تم
سداد إيجارات المساكن الخاصة بها مدة عام كامل.
وأضــاف الخالدي ،في تصريح صحافي ،أمــس ،أن
ً
ً
لدينا عددا كبيرا من األسر على قوائم االنتظار« ،حيث
شــارك معنا عبر رابــط اللجنة أكثر من  6500أســرة»،
مشيرا إلى أن الشرائح المستفيدة هي األسر الفقيرة
والمتعففة وااليتام وكبار السن والمرضى والمعاقون
داخل الكويت.
وحول آلية إيصال المساعدات أوضح الخالدي :أن
اللجنة تصدر «شيكات» باسم مالك العقار ،على دفعات
كل دفعة مدة  3أشهر بحد أقصى  1800دينار لكل أسرة،
وذلك لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ُ
اليوم ،في كربالء ،في حين أعلن في لــورد بفرنسا إغــاق مزار
ً
الـسـيــدة ال ـع ــذراء ال ــذي يـجـتــذب سـنــويــا مــايـيــن الـكــاثــولـيــك من
أنحاء العالم.
أما في القدس ،فصدر قرار بإغالق كنيسة المهد أمام الزوار
المسيحيين؛ استجابة لتوصيات وزارة الصحة الفلسطينية
بعد االشتباه بإصابة في ـمحافظة بيت لحم.
وب ـي ـن ـمــا أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ارتـ ـف ــاع عــدد
الخاضعين للحجر الصحي في منازلهم بسبب «كورونا» إلى
 100ألــف ،ق ـ ّـررت شركة «لوفتهانزا» األلمانية للطيران ،أمــس،
ً
تعليق كــل رحــاتـهــا إلــى إســرائـيــل ،غ ــداة اتـخــاذ األخ ـيــرة ق ــرارا
يمنع دخول مواطني خمس دول أوروبية إلى أراضيها بهدف
منع انتشار الفيروس.
وف ــي أث ـي ـنــا ،أفـ ــاد م ـس ــؤول ــون ف ــي ق ـطــاع ال ـص ـحــة بــالـيــونــان
باكتشاف  21إصابة بين مجموعة سافرت إلى إسرائيل ،ومصر
التي أعلنت وزارة الصحة فيها إصابة مصري عائد من الخارج،
ليرتفع بذلك عدد الحاالت المكتشفة هناك إلى  ،3لكنها الحالة
األولى لمصري ،إذ ترجع الحالتان السابقتان إلى صيني وكندي.
(عواصم ـ ـ وكاالت) ٠٧-٠٦
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مجلس الوزراء يرجئ حسم مصير العطلة الدراسية
وقف العمل بإجراءات فحص « »PCRعلى المسافرين القادمين من بعض الدول
أرجـ ـ ـ ـ ــأ مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
خ ــال اجـتـمــاعــه االستثنائي
أمـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ّـت م ـص ـي ــر ال ـع ـط ـلــة
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة ب ـف ـع ــل ت ــداعـ ـي ــات
فيروس كورونا المستجد الى
اجتماعه األسبوعي االثنين
المقبل أو اجتماع استثنائي
قــد يعقده قبل مــو عــد انتهاء
الـعـطـلــة ف ــي ال ــراب ــع ع ـشــر من
مارس الجاري.
وطـ ـ ـل ـ ــب مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
خالل اجتماعه أمس برئاسة
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ،التريث
في إصدار قراره حول العطلة
لمزيد من الدراسة مع وزارتي
الـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،وح ـتــى
يـتــم ات ـخــاذ الـتــدابـيــر الكفيلة
بحماية الطلبة في المدارس،

بالتزامن مع اتضاح تطورات
انتشار الفيروس.
وف ــي إط ــار تـنـفـيــذ الخطط
الـ ــرام ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ــد مـ ــن ان ـت ـش ــار
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة آخـ ــر
المستجدات على الصعيدين
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــي
وال ـخــدمــات اللوجستية ذات
الـصـلــة ،اسـتـعــرض المجلس
التوصيات التي انتهت إليها
اجـتـمــاعــات الـلـجـنــة ال ــوزاري ــة
ال ـم ـك ـل ـفــة م ـت ــاب ـع ــة ت ــداع ـي ــات
انتشار "كورونا".
وشرح وزير الصحة الشيخ
باسل الصباح رئيس الفريق
ال ـم ـك ـلــف ب ـم ـتــاب ـعــة تـ ـط ــورات
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ل ـل ـم ـج ـل ــس آخـ ــر
ً
مستجدات انتشاره عالميا من
واقــع تقارير منظمة الصحة

لجنة مشتركة بين غرفة التجارة
والحكومة الحتواء األزمة
استعرض مجلس الوزراء كتاب غرفة التجارة
وال ـص ـنــاعــة ال ـمــوجــه إل ــى سـمــو رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،الـ ــذي يـشـيــر ف ـيــه إل ــى اه ـت ـمــام الـغــرفــة
ب ـم ـتــاب ـعــة ت ــداع ـي ــات ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
وآثــارهــا الصحية والمجتمعية واالقـتـصــاديــة،
كـمــا اسـتـعــرض لـقــاء الـغــرفــة مــع وزي ــر الـتـجــارة
والصناعة والعرض الذي قدمه حول االستعدادات
الطيبة التي قامت بها مختلف األجهزة الحكومية
ف ــي مــواج ـهــة ه ــذه األزمـ ــة وال ـت ــي كــانــت مــوضــع
ارتياح واطمئنان الغرفة.

وتضمن الكتاب استعداد القطاع الخاص لدعم
ومساندة الجهد الحكومي ،حيث تم االتفاق بين
الغرفة ووزارة التجارة والصناعة على تشكيل
لجنة مشتركة لـلـتـشــاور والتنسيق والـتـعــاون
بـشــأن مختلف األم ــور المتعلقة بــالـتـعــامــل مع
هذه األزمة.
ورحب مجلس الوزراء باقتراح الغرفة بتشكيل
فريق اقتصادي بين الجهات الحكومية المختصة
والـقـطــاع ال ـخــاص لتقديم الـتــوصـيــات العملية
للتعامل مع انعكاسات األزمة والحد من آثارها.

العالمية ،كما أفــاد بأنه جار
التنسيق مــع ال ــدول الشقيقة
والـ ـص ــديـ ـق ــة ،وعـ ـل ــى األخ ــص
دول مجلس التعاون لتنسيق
اإلجراءات االحترازية المتخذة
بهذا الخصوص.

المخزون الوقائي
واطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـل ــى
التوصية الخاصة بالحفاظ
عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون ال ـ ـ ـ ــازم مــن
المستلزمات الوقائية الخاصة
بمكافحة انـتـشــار الـفـيــروس،
ً
وح ـ ــرص ـ ــا مـ ـن ــه عـ ـل ــى تــأم ـيــن
ال ـم ـخــزون االسـتــراتـيـجــي من
ال ـك ـم ــام ــات ومـ ـ ــواد الـتـطـهـيــر
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــم ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ــع
تداعيات أزمة فيروس كورونا
واح ـت ـمــال ام ـت ــداده ــا الــزمـنــي
والجغرافي ،فقد قــرر مجلس
الوزراء تكليف وزارة التجارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
وزارة ال ـص ـحــة ت ـحــديــد هــذه
ال ـمــواد والـمـسـتـلــزمــات .وقــرر
ال ـم ـج ـلــس أال ي ـتــم صـ ــرف أي
م ــواد أو مـسـتـلــزمــات وقائية
لـلـجـهــات الـحـكــومـيــة إال بعد
اعـتـمــاد الـطـلـبــات مــن اللجنة
الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ال ـم ـك ـل ـفــة م ـتــاب ـعــة
تـ ــداع ـ ـيـ ــات انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا المستجد وفق اآللية
المناسبة ا لـتــي يتم وضعها
لهذا الغرض.

فحص «»PCR

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس
التعميم ا لـصــادر مــن اإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي
بـ ـش ــأن ف ـ ــرض إج ـ ـ ــراء فـحــص
« »PCRللمسافرين القادمين
لـ ـلـ ـب ــاد م ـ ــن بـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول،
ً
ونظرا لتعذر إمكانية تطبيق
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات والـ ـفـ ـح ــوص ــات
التي وردت في هــذا التعميم
ألسباب تقنية ال تتوفر لدى
بعض الدول ،فقد قرر مجلس
الوزراء تكليف اإلدارة العامة
للطيران المدني بوقف العمل
بالتعميم آ نــف ا لــذ كــر ورقمه
« »25الصادر من اإلدارة قبل 3
أيام وكلف الجهات المختصة
ب ـم ـتــاب ـعــة تـ ـط ــورات ف ـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد ت ـقــديــم
البدائل العملية التي تضمن
خلو المسافرين القادمين إلى
ال ـب ــاد م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا

المستجد بالسرعة الممكنة.
وقـ ـ ـ ــرر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـك ـل ـيــف
لجنة برئاسة األمانة العامة
لـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وعـضــويــة
كل من وزارة المالية ،ديــوان
ال ـ ـخـ ــدمـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ل ـت ـقــديــم
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــات الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
لـلـتـكــريــم الـ ـم ــادي لـلـعــامـلـيــن
ب ـصــورة م ـبــاشــرة فــي تنفيذ
إجـ ـ ـ ــراء ات م ــواج ـه ــة ان ـت ـشــار
ً
الفيروس تقديرا للتضحيات
والـمـخــاطــر الـتــي يتعرضون
لـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ـ ــي ق ـ ـيـ ــام ـ ـهـ ــم بـ ـمـ ـه ــام
واجـبــاتـهــم الــوظـيـفـيــة ،وبـمــا
يكفل سرعة تلبية احتياجات
الجهات وااللتزام بمتطلبات
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـ ـمـ ــال ال ـع ــام
وب ـمــراعــاة ضــوابــط الـجـهــات
الرقابية.
وقـ ـ ـ ــرر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـك ـل ـيــف

ً
«التربية» :إجراءات احترازية تحسبا الستئناف الدراسة
وتدارس المجلس تداعيات

• السلطان :تعقيم الفصول وتجهيز العيادات للقيام بدورها
• مقصيد :تأمين الوقاية الصحية للطلبة والمعلمين واإلداريين أولوية
قالت وزارة التربية أمس إنه
تم توفير األدوات الالزمة
لتعقيم وتطهير المدارس ،مع
األخذ باإلجراءات االحترازية،
وتجهيز العيادات المدرسية
للقيام بدورها عند عودة
الدراسة.

●

فهد الرمضان

أكـ ـ ــدت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة عـمــل
جميع القطاعات المعنية لعودة
الطالب إلى المدارس ،من خالل
اإلجراءات االحترازية وتنظيف
وتعقيم المدارس.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
للتعليم العام أسامة السلطان
إن الـ ـ ــوزارة قــامــت بالترتيبات
الالزمة واإلجراءات االحترازية،
مـ ــن خـ ـ ــال ت ــوف ـي ــر ال ـم ـط ـه ــرات
والـ ـمـ ـنـ ـظـ ـف ــات ل ـت ـع ـق ـي ــم جـمـيــع
ال ـف ـصــول ال ــدراس ـي ــة وال ـمــرافــق
التعليمية ،وتجهيز العيادات
بالمعدات الالزمة للقيام بدورها
عند عودة الطلبة إلى المدارس.
ج ــاء ذل ــك فــي اج ـت ـمــاع عقده
صـبــاح أم ــس ،بحضور الوكيل
ال ـم ـس ــاع ــد لـلـتـنـمـيــة ال ـتــربــويــة
واألن ـش ـط ــة ف ـي ـصــل الـمـقـصـيــد،
وال ــوكـ ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـشــؤون
اإلدارية رجاء بوعركي ،ومديري
عموم المناطق التعليمية ومدير
إدارة التعليم الديني ،لمناقشة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات وخ ـ ـطـ ــط وزارة
التربية لمواجهة أزمة "كورونا".

سفارتنا لدى النمسا تدعو
للتقيد باإلرشادات الصحية
دعت سفارة الكويت لدى النمسا وسلوفينيا
جميع الــرعــايــا الكويتيين الـمــوجــوديــن على
األراضي النمساوية والسلوفينية إلى ضرورة
التقيد بتعليمات السلطات الصحية الرامية
إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكـ ــدت ال ـس ـفــارة الـكــويـتـيــة ،فــي ب ـيــان لها،
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـم ــوج ــودي ــن ف ــي مختلف
الـ ـم ــدن ال ـن ـم ـس ــاويــة وال ـس ـلــوف ـي ـن ـيــة ضـ ــرورة
االلتزام بالتعليمات واإلجــراءات واإلرشــادات
االحـتــرازيــة ال ـصــادرة عــن السلطات الصحية
بشأن الفيروس.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان أن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة
الـنـم ـســاويــة تــدعــو األش ـخ ــاص الـمـشـتـبــه في
إصــاب ـت ـهــم بــال ـف ـيــروس إل ــى ال ـب ـقــاء ف ــي مـكــان
اإلقامة وتجنب التجمعات ووسائل النقل العام
واالتصال على مــدار الساعة بالخط الساخن
( )1450الخاص بكل المعلومات واإلرشــادات
والتعليمات حول الفيروس.
ودعــت السفارة المواطنين الكويتيين إلى
عــدم ال ـتــردد فــي االت ـصــال على قسم الـشــؤون
ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــار وط ـل ــب
المساعدة.

ا ل ـشــر كــة ا لـكــو يـتـيــة للتموين
بــاس ـت ـك ـمــال ج ـه ــوده ــا نـحــو
تــوف ـيــر  30م ـل ـيــون ك ـ ّـم ــام من
األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة وفـ ــق
الـمــواصـفــات الـمـعـتـمــدة لــدى
وزارة الصحة.
ك ـ ـمـ ــا ق ـ ـ ــرر تـ ـكـ ـلـ ـي ــف ه ـي ـئــة
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق م ــع
الجهات الحكومية المعنية
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص التـ ـخ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ن ـحــو
زيـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة
وتشغيل المصانع المحلية
ل ـص ـنــاعــة ال ـك ـم ــام ــات ومـ ــواد
ال ـت ـع ـق ـيــم وفـ ــق ال ـم ــواص ـف ــات
العالمية والمعتمدة من وزارة
ال ـص ـح ــة ل ـتــوف ـيــر ال ـم ـخ ــزون
االس ـت ــرات ـي ـج ــي الـ ـ ــازم لـتـلــك
المواد ،وتكليف وزارة الدفاع
الـتـنـسـيــق م ــع ك ــل م ــن وزارة

الخارجية ،وشركة الخطوط
الـ ـج ــوي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـتــأمـيــن
نقل وشحن المعدات والمواد
ال ـط ـب ـيــة وال ـص ـح ـيــة ال ــازم ــة
بأسرع وقت ممكن.
وقـ ـ ـ ــرر الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ت ـك ـل ـيــف
وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
اإليعاز إلى اتحاد الجمعيات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
ل ـي ـت ــول ــى تـ ــوزيـ ــع ال ـك ـم ــام ــات
ل ـفــروع الـصـيــدلـيــات ومــراكــز
البيع المناسبة ،على أن يتم
بيعها لجميع المستهلكين
بسعر ال يزيد على  100فلس
للكمام الــواحــد ،وفــق آلـيــة ال
تسمح باالحتكار.

المناطق تطالب مديري
المدارس بتوفير المعقمات

ال ـم ــدرس ـي ــة ،وض ـ ـ ــرورة تــوزيــع
النشرة التوعوية لوزارة الصحة
وتعميمها على المدارس.

شركات النظافة

السلطان ومقصيد وبوعركي وبوحمد والظفيري خالل اجتماع قياديي «التربية» أمس
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ش ـ ـ ــدد ال ــوك ـي ــل
ال ـم ـســاعــد لـلـتـنـمـيــة ال ـتــربــويــة
واألنـ ـشـ ـط ــة الـ ـن ــاط ــق الــرس ـمــي
باسم "التربية" فيصل مقصيد
عـ ـل ــى "ح ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى
تأمين الوقاية الصحية للطالب
والـهـيـئــة التعليمية واإلداريـ ــة
ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس ،ق ـبــل اسـتـئـنــاف
الدراسة ،حفاظا على صحتهم،
والتي نعتبرها أولوية" ،مؤكدا

أنـ ــه ت ــم تـفـعـيــل دور ال ـع ـي ــادات
الـ ـم ــدرسـ ـي ــة بـ ـت ــوفـ ـي ــر ال ـه ـي ـئــة
الـتـمــريـضـيــة وس ــد الـنـقــص في
المدارس.
وأشـ ـ ــار مـقـصـيــد إلـ ــى إل ـغــاء
ال ـ ـطـ ــابـ ــور ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي ،ووقـ ــف
األنشطة المدرسية والــرحــات
إل ـ ــى ن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي،
وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ف ـح ــص الـطـلـبــة
والهيئتين التعليمية واإلدارية

صباح كــل يــوم دراس ــي بجهاز
الـ ـقـ ـي ــاس ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري ،ال ـ ـ ــذي تــم
توفيره من وزارة الصحة للتأكد
من سالمة الجميع.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـفـ ـعـ ـي ــل
اإلرش ــادات التوعوية ،وتوزيع
ال ـ ـن ـ ـش ـ ــرات لـ ـت ــوعـ ـي ــة ال ـ ـطـ ــاب
ب ـط ــرق ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـف ـيــروس
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ـك ـ ـ ـثـ ـ ــف ،م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــال
المنصة اإلعــامـيــة والـعـيــادات

ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ذكـ ـ ـ ــرت ال ــوك ـي ـل ــة
ال ـم ـس ــاع ــدة ل ـل ـش ــؤون اإلداريـ ـ ــة
رجاء بوعركي أنه تم التواصل
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـب ــاش ــر م ـ ــع ش ــرك ــات
النظافة والنقليات ،خالل فترة
اإلج ــازة ،لتوفير االسـتـعــدادات
ال ــازم ــة الـمـتـعـلـقــة بالتنظيف
وال ـت ـع ـق ـي ــم ،مـ ــن خ ـ ــال تــوف ـيــر
المعقمات والمنظفات الالزمة
لسالمة الطلبة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ب ـ ــوع ـ ــرك ـ ــي ع ـل ــى
ضــرورة تكثيف جهود مديري
الـشــؤون اإلداري ــة فــي المناطق
التعليمية للتواصل مع مديري
المدارس ،والتأكد من جاهزية
الـمــدرســة ،مبينة أنــه تــم توفير
خط ساخن للتواصل مع مدير
ال ـخــدمــات ف ــي ح ــال ت ــواج ــد أي
نقص أو عجز.

عمليات تعقيم المدارس
بـيـنـمــا أع ـل ـنــت "ال ـتــرب ـيــة"
ال ـب ــدء ف ــي تــوفـيــر متطلبات
وأدوات التعقيم لـلـمــدارس،
كـ ـ ـش ـ ــف عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن م ـ ــدي ـ ــري
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن
بـ ـع ــض مـ ــراق ـ ـبـ ــي الـ ـم ــراح ــل
ف ـ ــي الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
طالبوهم بالعمل على توفير
المعقمات واألدوات الخاصة
بذلك ،بالطريقة التي يرونها
م ـن ــاس ـب ــة ،وت ــوزي ـع ـه ــا عـلــى
الفصول والـمــرافــق ومداخل
المدرسة.

وأش ــار ال ـمــديــرون إل ــى أن
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــم ت ـق ــم ح ـت ــى اآلن
بصرف المبالغ المخصصة
لـمـسـتـلــزمــات الـ ـم ــدارس عن
ال ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـث ــان ــي،
ول ــم تـ ــودع ف ــي حـســابــاتـهــم،
م ــا ي ــوح ــي ب ــأن تــوف ـيــر هــذه
المواد سيكون من حسابهم
ال ـ ـخـ ــاص ،ب ــان ـت ـظ ــار تــوف ـيــر
المبالغ المطلوبة من الوزارة.

ً
الحجرْ
حاليا في كيفية التعامل مع مخلفات َ
«البيئة» :المسؤولية

توقيع مذكرة تعاون مع جمعية المياه لنشر الوعي البيئي • المزيني :هدر بمياه الشبكات يتجاوز %20
أكــد رئيس مجلس اإلدارة ،المدير العام
للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله األحمد،
أن ال ـه ـي ـئــة ت ـت ــاب ــع م ـس ـت ـج ــدات "كـ ــورونـ ــا"
واإلجراءات المتخذة حيال هذا األمر ,مشيرا
ً
إلى أن المسؤولية الرئيسية حاليا في كيفية
التعامل مــع المخلفات الناتجة مــن أماكن
ً
الحجر الصحي ،مبينا أن المعنيين في وزارة
الصحة يقومون ب ــدور كبير الح ـتــواء هذه
المخلفات والتعامل معها.
وقال األحمد ،خالل توقيع مذكرة تعاون
بيئية ،أمــس ،مع جمعية المياه ،إن "جميع
اإلج ـ ــراءات الـتــي تتخذها الهيئة لمواجهة
الفيروس أوصت بها الوزارة".
ً
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ه ـن ــاك ل ـج ــان ــا مـسـتـمــرة
تتواصل مع "الصحة" لتوجيه الكل للتعامل
مــع المستجدات ،معربا عــن شكره لتعاون
الجميع الحتواء الموقف والسيطرة عليه.
وق ــال فــي كلمة على هامش التوقيع ،إن
المذكرة تأتي في إطار سعي الهيئة لتعزيز
الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني،
وتطوير وتوثيق التعاون في كل المجاالت،
حفاظا على الموارد الطبيعية ،وتلبية حاجات

ال ـحــاضــر ،دون تـعــريــض حــاجــات األج ـيــال
القادمة للخطر.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي أيضا مواكبة
لجهود الدولة نحو تحقيق الرغبة السامية
في المحافظة على الثروة المائية وحمايتها
من الهدر واإلسراف ،وتحقيق الخفض الفعلي
للتكاليف المستخدمة في تحليتها ،ودعم
خطط ومشاريع التنمية الخاصة بها.
وذكــر أن االتفاقية تمتد لخمس سنوات
ُ
تجدد تلقائيا ،إذ تهدف إلى تأهيل الكوادر
للتعامل مع المياه ،وكيفية الترشيد ،ومن
خــال ـهــا سـيـتــم ف ـحــص أن ـظ ـمــة ال ـم ـي ــاه في
المباني الحكومية والخاصة ،للوقوف على
كفاءتها ،ومنحها شهادة كفاءة ،إضافة إلى
وجود مشروع للحصاد المائي من األمطار
الستغالله لري المزروعات.

هدر كبير
من جانبه ،قال المدير العام لجمعية المياه
الكويتية ،د .صالح المزيني ،في كلمة مماثلة،
إن الـمــذكــرة تتضمن م ـجــاالت ت ـعــاون عــدة،

منها :عقد برامج تدريبية بين الجانبين في
مجال كفاءة المياه ،والتقييم البيئي ،وآثاره
على البيئة ،وتقليل آثار المنشآت الصناعية
على البيئة الكويتية ،وتعزيز دور البيئة في
هذا الشأن.
وأوض ـ ــح ال ـمــزي ـنــي أن ال ـم ــذك ــرة تسعى
أيضا إلــى تطوير ق ــدرات موظفي الهيئات
والمؤسسات البيئية مع الجمعية في إعداد
دراسات خاصة فيما يتعلق بالحصاد المائي،
وتعميم فكرة تخزين هذه المياه واالستفادة
منها الحقا ،وكذلك عمل تدقيق مائي للهيئة
والمباني التابعة لها ،للحصول على المعرفة،
وتحقيق الكفاءة المائية واستدامتها.
وأضـ ــاف أن ه ــذه االتـفــاقـيــة تــأتــي ضمن
الجهود المتواصلة التي تبذلها الجمعية
في المحافظة على الموارد المائية ،وتحقيق
األهداف المشتركة بين الجانبين حول تحقيق
أه ــداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤيــة
"كــويــت جــديــدة  ،"2035مــا يعكس الحاجة
ُ
الملحة للتعاون بين مؤسسات الدولة ذات
الدور الريادي في المحافظة على البيئة.
وأفاد بوجود هدر كبير بالمياه يبلغ قرابة

االحمد والمزيني خالل التوقيع
 20في المئة من إجمالي كمية مياه الشبكات،
مؤكدا أهمية تطبيق سياسة ترشيد المياه،
بما يتوافق والــرؤيــة السامية للتنمية في
البالد.
وتوقع المزيني أن تطبيق شهادة الكفاءة
المالية من شأنه توفير أكثر من  30في المئة
من كمية المياه المستخدمة ،ما يعني أنه
سيتم توفير قرابة أكثر من  30مليون دينار
س ـنــويــا ،وف ــق ع ــدد األب ـن ـيــة ال ـتــي ستطبق

اشتراطات هذه الشهادة.
وأش ـ ــار إل ــى أن الـجـمـعـيــة لــديـهــا أجـهــزة
لقياس المياه ،وسيتم إصدار شهادة الكفاءة
المالية من فنيين متخصصين في الهيئة
والـجـمـعـيــة ،إذ سـتـعـطــى ش ـه ــادة معتمدة
بناء على ذلك ،مبينا أنه "تم بدأ تطبيق هذا
وجار العمل
المشروع في القطاع االستثماري،
ٍ
على تطبيقه في القطاع السكني".

محليات
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كورونا الجديد

ّ
العقيل لـ «اتحاد الجمعيات» :توفير المعقمات والكمامات
طلبت منه مخاطبة «التعاونيات» بشأن المخزون االستراتيجي من المواد الغذائية
جورج عاطف

إثبات الحضور
واالنصراف
بالتوقيع الرسمي
لموظفي «الشؤون»

علمت "الجريدة" أن وزيرة
الـشــؤون االجتماعية ،وزيــرة
الدولة للشؤون االقتصادية،
م ــري ــم ال ـع ـق ـيــل ،ع ـق ــدت ،أمــس
األول ،اجـتـمــاعــا فــي مكتبها
ب ـم ـن ـط ـقــة ض ــاح ـي ــة ع ـبــدال ـلــه
ال ـ ـسـ ــالـ ــم ،مـ ــع م ـج ـل ــس إدارة
اتحاد الجمعيات التعاونية
االستهالكية ،بحضور وكيل
الـ ـ ــوزارة عـبــدالـعــزيــز شعيب،
لتوفير الكمامات والمعقمات
الطبية التي من شأنها الحد
مــن انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا
المستجد.
ووفقا لمصادر "الشؤون"،
ف ـ ـ ــإن ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرق خ ـ ــال
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إلـ ـ ــى اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة والــوقــائ ـيــة التي
تتخذها الجمعيات التعاونية
ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،ل ـم ـن ــع ان ـت ـش ــار
ً
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي

ظ ــل األعـ ـ ــداد الـضـخـمــة ،الـتــي
ّ
تقدر باآلالف ،من المواطنين
والـمـقـيـمـيــن ال ــذي ــن ي ــرت ــادون
"التعاونيات" بصفة يومية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
الــوزيــرة العقيل ش ــددت على
ض ــرورة أن يخاطب االتـحــاد
الجمعيات التعاونية لمعرفة
وضع المخزون االستراتيجي
مــن السلع وال ـمــواد الغذائية
لديها ،كاشفة عن تنسيق بين
وزارتـ ــي ال ـشــؤون والــداخـلـيــة
لتنظيم عمل الفرق التطوعية،
بـ ـش ــأن م ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـي ــروس،
ونشر طرق الوقاية والتوعية.
ً
ّ
وبينت أنه تم التطرق أيضا
إل ــى ال ــدور الــرئـيـســي والمهم
ال ـ ـ ــذي تـ ـق ــوم بـ ــه ال ـج ـم ـع ـيــات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل األزمـ ـ ــة
الحالية ،وتوفيرها المعقمات
والكمامات للمساهمين ،من

ّ
ً
خــال السلة الوقائية ،فضال
عن دورها الوطني في توفير
السلع الغذائية واالستهالكية
للمحاجر الصحية في البالد،
وذلـ ـ ـ ــك عـ ـق ــب قـ ـ ـ ــرار ال ـ ــوزي ـ ــرة
العقيل السماح "للتعاونيات"
ب ـتــوف ـيــر ب ـن ــد ل ـل ـص ــرف عـلــى
م ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات الـ ـ ــوقـ ـ ــايـ ـ ــة مــن
الفيروس.

الحضور واالنصراف
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أص ـ ــدر
الـ ــوك ـ ـيـ ــل شـ ـعـ ـي ــب ،ال ـت ـع ـم ـيــم
اإلداري ( /5أ)  ،2020بـشــأن
اج ـ ـ ـ ـ ــراءات اث ـ ـبـ ــات ال ـح ـض ــور
واالن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــراف ،إثـ ـ ـ ــر الـ ــوقـ ــف
المؤقت للعمل بنظام البصمة.
ً
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـل ـت ـع ـم ـي ــم ،ال ـ ــذي
حصلت "الجريدة" على نسخة
منه ،فإنه باإلشارة إلى تعميم

ديوان الخدمة المدنية رقم 5
لسنة  ،2020ال ـصــادر فــي 27
فبراير المنصرم ،بشأن وقف
ً
العمل ،مؤقتا ،بنظام البصمة
إلثبات الحضور واالنصراف،
ً
اح ـتــرازيــا ،لمواجهة انتشار
ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد
حتى  31الـجــاري ،يجب على
جميع إدارات الوزارة االلتزام
بـ ــاالجـ ــراءات الـتــالـيــة إلثـبــات
حضور وانصراف الموظفين.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـت ـع ـم ـي ــم إلـ ـ ــى أن
إثـبــات الحضور واالنـصــراف
يكون بالتوقيع الرسمي ،مع
اث ـب ــات تــوقـيـتـيـهـمــا ،لجميع
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ،بما
ف ــي ذل ــك أص ـح ــاب الــوظــائــف
اإلش ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ع ـل ــى
ّ
المعدة لهذا الغرض
الكشوف
والمرفقة في التعميم ،وتعتمد
الـكـشــوف ،الـمـشــار إلـيـهــا ،من

العقيل خالل االجتماع أمس األول
قبل مدير كل إدارة على حدة،
أو من ينوب عنه ،وتقع عليه
مسؤولية و ج ــود الموظفين
في أماكن عملهم.
وشدد على ضرورة إرسال
كشف الحضور بنفس اليوم

إل ــى إدارة الـ ـش ــؤون اإلداري ـ ــة
بما ال يتجاوز الساعة الثامنة
وال ـن ـص ــف ص ـب ــاح ــا ،وك ــذل ــك
إرسـ ــال كـشــف االن ـص ــراف مع
ن ـهــايــة ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي إلــى
اإلدارة ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة ،ع ـل ــى أن

نواب :تمديد عطلة الدراسة إلى مطلع أبريل لحماية الطلبة
ً
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فهد التركي

دع ـ ــا ع ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب إل ــى
ت ـم ــدي ــد ع ـط ـلــة ال ـ ــدراس ـ ــة حـتــى
مطلع أبريل ،للتأكد من جاهزية
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة فــي
المدارس والجامعات والكليات.
وأكد النواب ،في تصريحات
أمـ ــس ،أن قـ ــرار عـ ــودة ال ــدراس ــة
منتصف الشهر الجاري سيكون
من أخطر القرارات.
انتقد النائب حمدان العازمي
اتـ ـج ــاه م ـج ـلــس االم ـ ــة لـتــأجـيــل
ج ـل ـســاتــه ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة قـضـيــة
فيروس كورونا.
وق ــال الـعــازمــي فــي تصريح
للصحافيين ا م ــس ان مجلس
االمـ ــة ي ـجــب ان يـعـلــم م ــا ي ــدور
في الجهات الحكومية المعنية
بخطة طوارئ كورونا ،كما يجب
ان يـلـعــب دورا مـهـمــا ف ــي هــذا
االت ـجــاه مــن خــال التشريعات
والقوانين ولجانه البرلمانية.

وشدد العازمي على ضرورة
ق ـيــام مـجـلــس األم ــة ب ــدور هــام
ف ــي األزمـ ـ ــة ال ـحــال ـيــة الـخــاصــة
بانتشار فيروس كورونا ،وان
يكون المجلس في حالة انعقاد
دائم بدال من إلغاء الجلسات.
وطالب المجلس باستئناف
ال ـج ـل ـســات ووض ـ ــع ال ـخــافــات
جانبا ،وتقديم المقترحات لكي
يكون للمجلس دور فعال في
هذه االزمــة ،والنواب على علم
ايضا بــإجــراء ات الحكومة في
التعامل مع هذا المرض.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي أي ـض ــا
ب ـت ـمــديــد ايـ ـق ــاف الـ ــدراسـ ــة فــي
ال ـمــدارس والجامعات لتوفير
ال ـح ـم ــاي ــة لـلـطـلـبــة وال ـتــام ـيــذ
من فيروس كورونا ،مؤكدا ان
قرار عودة الدراسة سيكون من
أخطر القرارات.
وق ــال ان تــوزيــع المعقمات
والكمامات على المدارس فقط
غـيــر ك ــاف فــي ظــل ع ــدم إيـجــاد

عالج لهذا الفيروس حتى االن،
متسائال :كــم هــي نسبة التزام
ال ـط ـل ـب ــة األطـ ـ ـف ـ ــال بـتـعـلـيـمــات
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرض؟وشـ ـ ـ ــدد ع ـل ــى
ض ــرورة تفعيل دور تلفزيون
الـكــويــت لـبــث حـلـقــات دراس ـيــة
واستخدام المنصات التعليمية
واس ـت ـم ــرار تـعـطـيــل ال ـم ــدارس
لحين انتهاء هــذه االزم ــة ،كما
طالب باستحداث مراكز طبية
ف ــي كــافــة ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
وأخ ــذ عينات يومية مــن كافة
الـمــوظـفـيــن لـلـتــأكــد ولـلـحـفــاظ
على سالمتهم.
وش ـ ـكـ ــر الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ك ـ ــل مــن
ساهم فــي الــدفــاع عــن الكويت
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ـ ـ ــذا الـ ـم ــرض
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره واجـ ـ ـب ـ ــا وطـ ـنـ ـي ــا،
مشيرا إلى ان الجميع لهم يد
وس ــاه ـم ــوا ف ــي ال ـح ـف ــاظ على
الـ ـك ــوي ــت مـ ــن م ـ ــرض ك ــورون ــا
سواء كانوا كويتيين او بدونا
او وافدين.

ت ـط ـب ـي ـق ــه عـ ـل ــى الـ ـم ــرض ــى فــي
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي ظـ ــل ال ــواسـ ـط ــات
والمجامالت.

إدارة األزمات

حمدان العازمي

صالح عاشور

وقـ ــال إن سـمــو األم ـي ــر كــرم
األطباء العاملين في هذا األمر
بأكملهم ومن ضمنهم البدون
لكن األمــر الغريب هنا هــو ان
األط ـ ـبـ ــاء ال ـ ـبـ ــدون لـ ــم ت ـصــرف
رواتبهم منذ شهرين ،كما تم
إي ـقــاف الـتـمــويــن عـنـهــم ،الفتا
ال ــى ان ه ــذه الـفـئــة ال تستحق

حـصــول ذلــك معها خــاصــة أن
الكويت بلد اإلنسانية.
ومـ ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب اخ ـ ـ ـ ــر ،ط ــال ــب
العازمي بإلغاء الحجر المنزلي
ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان أم ـ ــرا م ـت ـعــارفــا
عليه دوليا أو حتى من ضمن
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـص ـع ــوب ــة

مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد ال ـن ــائ ــب
د .عبدالكريم الـكـنــدري ان ادارة
األزم ـ ـ ــات ت ـح ـتــاج الـ ــى ق ـ ــرار غير
مـتــردد .وقــال الـكـنــدري :طالبنا
بوقف استقبال االجانب مؤقتا
لتخفيف الضغط عــن الـكــوادر
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ب ــالـ ـك ــوي ــت الح ـ ـتـ ــواء
فيروس كورونا ،اال ان الحكومة
ت ـ ـجـ ــامـ ــل وتـ ـ ــزيـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع
ً
تعقيدا بطلب شهادات صحية
لـ ـلـ ـق ــادمـ ـي ــن ،ف ـ ــا ه ـ ــي خ ـف ـفــت
الـ ـضـ ـغ ــط وال اتـ ـ ـخ ـ ــذت اج ـ ــراء
احترازيا بالمنع.
وأكد النائب فيصل الكندري
ان ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــد ح ـ ـ ــاالت
اإلصــابــة بـعــدوى كــورونــا ،وفي
إطــار تحذيرات منظمة الصحة

الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،فـ ــإنـ ــه يـ ـج ــب ع ـلــى
الحكومة تمديد اج ــازة الطلبة
حـتــى مـطـلــع اب ــري ــل لـلـتــأكــد من
جاهزية اإلج ــراء ات االحترازية
للمدارس والجامعات والكليات
لسالمة ابنائنا الطلبة بانتظار
م ـ ــا س ـت ـس ـف ــر عـ ـن ــه األي ـ ـ ـ ـ ــام مــن
تطورات وإيجاد عالج للفيروس.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب
صــالــح ع ــاش ــور رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
ً
الـخــالــد بــالـتــدخــل فـ ــورا لصرف
رواتب األطباء والممرضين لفئة
غير محددي الجنسية "البدون".
وقال انه من غير المعقول أال
يـتــم ص ــرف روات ـب ـهــم مـنــذ فترة
طــوي ـلــة بـسـبــب مـ ـب ــررات واه ـيــة
وهـ ـ ــم فـ ــي الـ ـخـ ـط ــوط األم ــامـ ـي ــة
بالمستشفيات يعالجون كافة
األشخاص دون ملل ونحن اآلن
في مواجهة وبــاء وهــم يعملون
دون روات ـ ـ ــب ،وه ـ ــذا ظ ـلــم كبير
يقع عليهم.

تـ ـك ــون الـ ـكـ ـش ــوف مـسـتــوفـيــة
ال ـب ـي ــان ــات ك ــاف ــة ،ومـتـضـمـنــة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـئـ ـ ــذانـ ـ ــات بـ ــأنـ ــواع ـ ـهـ ــا
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــف س ـ ــاع ـ ــات ال ـع ـم ــل
والتأخيرات.

«إحياء التراث»
توقف أنشطتها
أعـ ـلـ ـن ــت ج ـم ـع ـي ــة إحـ ـي ــاء
ال ـ ـتـ ــراث اإلسـ ــامـ ــي ،تــوقــف
جميع أنشطتها االجتماعية
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،وت ـ ــوق ـ ــف ال ـع ـم ــل
بحلقات تحفيظ القرآن على
ً
مستوى الكويت ،تماشيا مع
القرارات الرسمية ،للحفاظ
عـ ـل ــى صـ ـح ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ً
والمقيمين ،منعا النتشار
فيروس كورونا.
وأهابت الجمعية بأولياء
األمــور بامتثال التعليمات
ً
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـفـ ــاظـ ــا ع ـلــى
صحتهم و صـحــة "أبنائنا"
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا بـ ــدأت
ب ـت ـج ــرب ــة حـ ـف ــظ وت ـس ـم ـيــع
القرآن الكريم عبر الهاتف أو
"أون الين" ،وعبر اإلنترنت،
كـ ـب ــدي ــل مـ ــؤقـ ــت إل ـ ـ ــى ح ـيــن
العودة للحلقات مرة أخرى.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،ش ـ ـكـ ــرت
ن ـق ــاب ــة ال ـت ـع ــاون ـي ـي ــن ،عـبــر
ح ـ ـسـ ــابـ ــات ـ ـهـ ــا الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة،
"إحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــراث" ع ـل ــى
مـســارعـتـهــا فــي الـمـشــاركــة،
ودعـ ـ ــم الـ ـمـ ـب ــادرة الــوط ـن ـيــة
التي أطلقتها النقابة تحت
شعار "نحميك" ،للوقاية من
كورونا.

الكويت تتبرع بـ  3ماليين دوالر لدعم الصين بمكافحة «كورونا»
السفير حيات :استمرار عمل بعثتنا الدبلوماسية ومتابعة دقيقة للتطورات
أع ـلــن سـفـيــر ال ـكــويــت لــدى
ال ـص ـيــن سـمـيــح ح ـيــات تـبــرع
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـم ـب ـل ــغ 3
ً
ماليين دوالر للصين ،دعما
لجهودها الحثيثة في احتواء
فـيــروس "كــورونــا" المستجد
ومكافحته.
وق ـ ــال ال ـس ـف ـيــر حـ ـي ــات ،فــي
ت ـص ــري ــح ل ـ ــ"كـ ــونـ ــا" ،إن "ه ــذا
ال ـت ـب ــرع س ـي ـك ــون ع ـل ــى شـكــل
م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدات طـ ـبـ ـي ــة ع ــاجـ ـل ــة
يـجــري تسليمها بالتنسيق
العالي المستوى مع الحكومة
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة" ،م ـ ــؤك ـ ــدا ت ـق ــدي ــر
الكويت للجهود واإلجــراء ات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـخ ــذه ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة

ال ـص ـي ـن ـي ــة فـ ــي ح ــربـ ـه ــا ضــد
الفيروس.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـل ـ ــى "ت ـ ـضـ ــامـ ــن
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوي مـ ـمـ ـثـ ـل ــة
ب ـ ـس ـ ـفـ ــارت ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي بـ ـكـ ـي ــن م ــع
ال ـق ـي ــادة الـصـيـنـيــة وشـعـبـهــا
ال ـ ـصـ ــديـ ــق ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـظ ــرف
الصعب" ،حيث تعمل السفارة
م ـن ــذ ب ـ ــدء ت ـف ـش ــي ال ـف ـي ــروس
على مــدار أيــام األسبوع دون
توقف وحتى في عطل نهاية
األسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع ،لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــوف ع ـل ــى
جميع األمور الدقيقة في ظل
الظروف االستثنائية القائمة
التي تتطلب ا لـحــوار الفوري
مع قيادات الحكومة الصينية.

وأش ــار إلــى اسـتـمــرار عمل
بعثة ا لـكــو يــت الدبلوماسية
فـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــن وتـ ـ ــواص ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــا
اليومي والدائم عبر خطوط
ساخنة خصصت منذ اليوم
األول ل ـل ـط ــوارئ ،وال ـت ـشــاور
وال ـت ـن ـس ـيــق وال ـم ـت ــاب ـع ــة مــع
كـبــار الـمـســؤولـيــن فــي وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،عـلــى
مدار الساعة ،ومتى ما دعت
الحاجة.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـسـ ـفـ ـي ــر أن ـ ـ ــه م ـنــذ
ت ـف ـشــي الـ ـفـ ـي ــروس "ال ـع ـن ـيــد"
في الصين في الـ 26من شهر
يناير ا لـمــا ضــي ،فإنه لــم يتم
ت ـس ـج ـي ــل أي حـ ــا لـ ــة إ ص ــا ب ــة

ألي مواطن كويتي هناك ،إذ
إن مــن تــم إجــاؤهــم للكويت
"بصحة وسالمة".
ك ـمــا ت ـق ــدم ال ـس ـف ـيــر حـيــات
بــال ـش ـكــر وال ـت ـق ــدي ــر لــرئ ـيــس
مجلس الــوزراء سمو الشيخ
ص ـ ـبـ ــاح الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،ول ـج ـم ـي ــع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــن
والمواطنين فــي ا لـبــاد على
مـتــابـعـتـهــم ألع ـم ــال ال ـس ـفــارة
يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،وسـ ــؤال ـ ـهـ ــم الـ ــدائـ ــم
ومــواســاتـهــم فــي دع ــم جهود
السفارة ،لتأدية واجباتها في
المحافظة على مصالح البالد
ومواطنيها.
ً
ودعا مجددا إلى االستمرار

محافظة األحمدي :جاهزون لمساعدة
العاملين بـ «محجر الخيران»
أك ـ ــد م ــدي ــر إدارة خ ــدم ــة ال ـم ــواط ــن
ب ـم ـحــاف ـظــة األح ـ ـمـ ــدي بـ ــدر ال ـم ـط ـيــري،
اسـتـعــداد المحافظة للتعاون ومــد يد
العون للعاملين بمحجر الخيران ،من
خالل فريق المحافظة التطوعي.
جاء ذلك خالل لقاء المطيري ،أمس،
الـفــريــق الـطـبــي واألم ـنــي الـمـســؤول عن
محجر متنزه الخيران ،حيث اطلع على
اإلجراءات والجهود المبذولة ،في إطار
مواجهة فيروس كورونا.
وأض ـ ــاف ال ـم ـط ـيــري أن ــه اط ـلــع خــال
ال ــزي ــارة ع ـلــى ال ـعــديــد م ــن الـمـعـلــومــات
التي تؤكد سالمة اإلج ــراء ات الصحية
واألمـنـيــة ،مشيرا إلــى الــرضــا الـتــام من
الجميع عــن تـلــك الـخــدمــات والـجـهــود،
الف ـت ــا إلـ ــى ال ـ ـ ــروح ال ـم ـع ـنــويــة ال ـعــال ـيــة
والسالسة فــي التعامل والـتـعــاون بين
القطاعات المشاركة.

جانب من الزيارة

ف ــي أخ ـ ــذ ال ـح ـي ـط ــة والـ ـح ــذر،
وال ـ ـت ـ ـشـ ــديـ ــد ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
االل ـ ـتـ ــزام الـ ـت ــام بـ ــاإلرشـ ــادات
الـ ـ ــوقـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
تصدرها السلطات المحلية
ً
في بكين بصفة يومية ،نظرا
لتفشي ا ل ـف ـيــروس فــي عموم
الصين.
وأضاف أن وزارة الخارجية
والـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــة الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت أرقـ ـ ـ ـ ــام
ال ـت ــواص ــل م ــع س ـف ــارة ال ـبــاد
في الصين مرات عدة سابقة،
حيث تعمل على مدار الساعة،
للرد على جميع االستفسارات
وحاالت الطوارئ التي تردها.

سميح حيات

local@aljarida●com

يهدد العالم
شفاء أول حالة بـ «كورونا» ...واإلصابات ترتفع إلى 58

المضف :مصابان جديدان من القادمين من إيران الموجودين في المحجر اإللزامي
عادل سامي

سالمة الطلبة
أولوية
وننسق
باستمرار
مع «التربية»
لرفع الوعي
الصحي

ف ـ ــي مـ ــؤشـ ــر اي ـ ـجـ ــابـ ــي ع ـلــى
امكان احتواء تداعيات فيروس
كــورونــا المستجد أعـلــن وزيــر
الصحة الشيخ الدكتور باسل
الصباح امس شفاء أول مريض
كويتي يبلغ من العمر  34عاما
مصاب بالفيروس.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ل ـ ـ ـ «كـ ــونـ ــا»
امـ ـ ـ ــس إن الـ ـتـ ـح ــالـ ـي ــل أث ـب ـت ــت
خ ـل ــو الـ ـم ــري ــض مـ ــن «كـ ــورونـ ــا
ال ـم ـس ـت ـجــد» ،مـبـيـنــا أن ــه سيتم
استكمال الفحوصات العادية
الالزمة له قبل خروجه اليوم من
المستشفى.
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة أمــس
تـسـجـيــل إصــابـتـيــن جــديــدتـيــن
م ــؤك ــدت ـي ــن ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
الـمـسـتـجــد ف ــي ال ـك ــوي ــت ،خــال
الــ 24ساعة الماضية ،قادمتين
من إيران ،ليرتفع بذلك إجمالي

عدد المصابين بالفيروس إلى
 58حالة.
وقــالــت وك ـي ـلــة وزارة الـصـحــة
المساعدة لشؤون الصحة العامة
ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـس ــاع ــدة ل ـل ـخــدمــات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة د .ب ـث ـي ـنــة
المضف ،في المؤتمر الصحافي
التاسع الــذي عقد بمقر ال ــوزارة،
إن الحالتين اللتين سجلتا هما
من القادمين من إيران الموجودين
في المحجر اإللزامي المخصص
لتلك ال ـح ــاالت ،وت ــم نقلهما إلــى
المستشفى المخصص ،وإ بــاغ
منظمة الصحة العالمية بأنهما
م ــن ال ـح ــاالت ال ـ ــواردة م ــن خ ــارج
الكويت.
وع ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
للسيدتين الكويتيتين اللتين
أدخـلـتــا الـعـنــايــة الـمــركــزة أمــس
األول ،أوضحت المضف أنهما

تتلقيان الرعاية الطبية الالزمة،
والت ــزال حــالــة إحــداهـمــا حرجة
واألخرى مستقرة ،أما بالنسبة
لبقية الحاالت فالجميع بحالة
صحية جيدة ومستقرة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار
ا ج ـ ـت ـ ـمـ ــا عـ ــات وزارة ا ل ـص ـح ــة
التنسيقية والمستمرة عقد أمس
األول االجتماع ال ــدوري للجنة
العليا الدائمة لتطبيق اللوائح
ال ـص ـح ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـم ـتــاب ـعــة
المستجدات وتنفيذ اإلجراء ات
المتعلقة بـ"كورونا المستجد".
وبـيـنــت أن االج ـت ـمــاع ناقش
عددا من األمور المتعلقة بإجالء
الرعايا الكويتيين من العراق،
وتوفير االحتياجات المختلفة
لمواجهة هذا الفيروس ،إضافة
إلـ ـ ــى االس ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات ال ـخ ــاص ــة
ب ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــرب ـي ــة ،وال ـت ـن ـس ـيــق

مــع وزارة ا لـصـحــة بقطاعاتها
المختلفة ذات الصلة.
وأك ـ ـ ـ ــدت أن مـ ـح ــاص ــرة ه ــذا
ال ـف ـيــروس وال ـحــد مــن انـتـشــاره
يعتمدان بشكل كبير على وعي
المجتمع والتزامه بالتعليمات
الوقائية ،داعية جميع من طبق
عليهم الحجر المنزلي إلى عدم
ال ـخــروج مــن الـمـنــزل ومخالطة
اآلخـ ــريـ ــن ل ـم ــدة  14ي ــوم ــا مـنــذ
تـ ــاريـ ــخ ق ــدومـ ـه ــم لـ ـلـ ـب ــاد ،مــع
تلقي المعلومات حين الحاجة
واالستفسار عن أي معلومة عبر
الخط الساخن لطوارئ الصحة
العامة.

سالمة الطلبة
وأكـ ــدت ال ـم ـضــف ،فــي ردهــا
عـلــى أسـئـلــة الـصـحــافـيـيــن ،أن

تواصل التنسيق مع «الصحة العالمية»
ال تاريخ
ً
محددا لدينا
لمحاصرة
«كورونا»
بسبب تفشيه
ً
عالميا

أك ـ ــد ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم وزارة
الصحة ،د .عبدالله السند ،أن فترة الحجر
هي  14يوما ،وهي فترة حضانة
الصحي ُ
الفيروس ،وتحسب من تاريخ آخر مخالطة
لشخص ثبت إصابته بالفيروس.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن جـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـص ــاب ـي ــن
ب ـ ــ"ك ـ ــورون ـ ــا" فـ ــي الـ ـك ــوي ــت بـ ـح ــال ــة ج ـي ــدة

ومستقرة ،ويتلقون الرعاية الطبية الالزمة
في أحد المستشفيات ،باستثناء الحالتين
اللتين أدخلتا العناية المركزة ،أمس األول،
حيث ال تزال حالة حرجة واألخرى مستقرة.
وأوضـ ـ ــح ال ـس ـنــد أن "ال ـص ـح ــة" تــواصــل
التنسيق مع منظمة الصحة العالمية في
بحث آخر مستجدات الفيروس.

سالمة "الطلبة أولوية ،وننسق
بشكل مستمر مع وزارة التربية
ل ـ ــرف ـ ــع الـ ـ ــوعـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــي فــي
جـمـيــع الـ ـم ــدارس والـقـطــاعــات
التعليمية".
و عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا إذا كـ ـ ـ ـ ــان س ـي ـت ــم
تـمــديــد فـتــرة عطلة ال ـمــدارس
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــات ،ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت إن
المحافظة على صحة الطلبة
"ش ــيء مـهــم ،ونـحــن نتواصل
دائما مع وزارة التربية لرفع
ال ــوع ــي ،ونـنـســق مـعـهــا حــول
آخر مستجدات الفيروس ،وما
يرد الينا من منظمة الصحة
العالمية".
وحــول تحديد فترة زمنية
تقريبية للسيطرة التامة على
هـ ــذا ال ـف ـي ــروس ف ــي ال ـكــويــت،
أوضـحــت أنــه ال يوجد حاليا
أي تــاريــخ مـحــدد لمحاصرة
كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ،بـسـبــب
تفشيه في جميع دول العالم،
"ونـ ـ ـح ـ ــن نـ ـت ــاب ــع ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار
م ــا يـنـشــر وم ــا ي ــرد الـيـنــا من
المنظمة".

الجالية المصرية
وحـ ــول م ــا تـ ــردد أخ ـي ــرا عن
االش ـت ـبــاه فــي إصــابــة مصري
ب ــالـ ـك ــوي ــت ،أشـ ـ ـ ــارت ال ـم ـضــف
إل ــى أن ــه لــم تسجل أي إصــابــة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد
بـيــن أب ـنــاء الـجــالـيــة المصرية
في البالد.

عبدالله السند

«ضمان» تسخر إمكاناتها لـ «الصحة» وتجهز مرافقها

القناعي :اتخذنا استعدادات مبكرة من خالل برنامج وقائي متكامل

بثينة المضف خالل المؤتمر الصحافي
وعن شروط خروج المصابين
من المستشفى ،بينت أن الفريق
ال ـط ـبــي الـمـتـخـصــص ه ــو ال ــذي
يقرر من تنطبق عليه اشتراطات
ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــروج ،م ـض ـي ـف ــة أن وزارة
الـصـحــة تعتمد الـبــروتــوكــوالت
ال ـص ـح ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي ع ــاج
الحاالت المصابة بالفيروس.
وذ كـ ـ ــرت أن وزارة ا لـصـحــة
تقوم بتحديث اإلجراءات وآلية
ف ـحــص ال ـق ــادم ـي ــن م ــن جميع
ال ــدول دون اسـتـثـنــاء ،مشيرة
الى أن منظمة الصحة العالمية
ت ـن ـص ــح ب ــاتـ ـب ــاع اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الوقائية ،وتقليل حركة السفر
للحد من انتشار "كورونا".

لم تسجل
أي إصابة
بالفيروس
بين أبناء
الجالية
المصرية

تجهيز صيدلية محجر الجون
بالمستلزمات الطبية
تخصيص  4صيادلة فيه للعمل على مدار الساعة

الطشة والعارضي ومسؤولون من جهات مختلفة أمام محجر منتزه الجون

د .محمد القناعي يتابع اإلجراءات الوقائية في الشركة

جانب من التدابير الوقائية بمراكز «ضمان»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة م ـس ـت ـش ـف ـي ــات
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي (ض ـ ـ ـمـ ـ ــان)
ت ـج ـه ـيــز م ــراف ـق ـه ــا ال ـص ـح ـيــة بـكــل
ال ــوس ــائ ــل واإلجـ ـ ـ ــراء ات الـصـحـيــة
الـمـعـتـمــدة لـلـتـعــامــل م ــع ف ـيــروس
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا طـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات
منظمة الصحة العالمية ووزارة
الصحة ،وتتضمن تلك اإلجراء ات
استقصاء معلومات متكاملة حول
مــراج ـعــي مــراكــز ض ـمــان لـلــرعــايــة
ال ـص ـح ـي ــة األول ـ ـيـ ــة ف ــي مـنـطـقـتــي
ح ـ ــول ـ ــي والـ ـ ـف ـ ــروانـ ـ ـي ـ ــة وت ـط ـب ـي ــق
ت ـع ـل ـي ـمــات وزارة ا ل ـص ـح ــة ح ــول
ال ـقــادم ـيــن إل ــى ال ـك ــوي ــت م ــن دول
تـقــرر تطبيق إ ج ــراء ات ا حـتــراز يــة

ووق ــائ ـي ــة ،وت ــم تـخـصـيــص غــرف
مجهزة و مـعــدة بــو ســا ئــل الوقاية
لقياس درجة الحرارة والمؤشرات
ا ل ـح ـيــو يــة ل ـهــم ،وإذا بـيـنــت حــا لــة
ال ـمــريــض اش ـت ـبــاهــا ف ــي ال ـع ــدوى
يتم االتصال بالجهات المختصة
لنقله لألماكن المعدة لذلك.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة
بالوكالة الدكتور محمد القناعي
ان " ض ـ ـ ـمـ ـ ــان" كـ ـم ــؤ سـ ـس ــة ر ع ــا ي ــة
صـحـيــة تتحمل مـســؤو لـيـتـهــا في
إطار الصحة المجتمعية ،وعملت
مـبـكــرا عـلــى ات ـخــاذ االس ـت ـعــدادات
ا لــاز مــة من خــال برنامج وقائي
م ـت ـكــامــل ي ـش ـمــل ت ــدري ــب ال ـطــاقــم

ا ل ـط ـب ــي واإلداري ع ـل ــى مــوا ج ـهــة
ا لـحــاالت واال حـتـمــاالت المختلفة
لـ ـلـ ـتـ ـع ــرض ل ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــروس وت ـن ـف ـي ــذ
مـ ـح ــاك ــاة افـ ـت ــراضـ ـي ــة ل ـل ـخ ـطــوات
ال ـم ـت ـب ـعــة وب ــالـ ـت ــوازي ت ــم تــزويــد
الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ب ــالـ ـمـ ـع ــدات
الفنية الوقائية ومعدات السالمة
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة ،وكـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك إع ـ ـ ـ ـ ــداد
ال ـب ــروت ــوك ــول ال ـط ـبــي ل ــإج ــراء ات
القياسية للتعامل مــع اال شـتـبــاه
فــي األ عـ ــراض تـبـعــا للمستجدات
الصحية النتشار الفيروس ،كما
تقوم الشركة بإعداد ونشر رسائل
ت ــوعـ ـي ــة ل ـل ـج ـم ـه ــور وم ــوظ ـف ـي ـه ــا
إلكسابهم المعلومات واإل سـهــام

في الوقاية من المرض.
وأ ض ــاف ا لـقـنــا عــي فــي تصريح
لـ ـ ــه أن " ضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان" م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ف ــي
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا الـ ــوقـ ــائـ ــي
ولديها االستعداد لتسخير كافة
إم ـكــانــات ـهــا ومــراف ـق ـهــا ووضـعـهــا
ت ـ ـحـ ــت تـ ـ ـص ـ ــرف وزارة ا ل ـص ـح ــة
للتعاون من أجل مكافحة انتشار
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى واإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام فـ ـ ــي عـ ــاج
ا لـمــر ضــى ،مشيدا بالجهود التي
تبذلها ا ل ــوزارة وجميع الجهات
الــرسـمـيــة لـمــواجـهــة ه ــذه الـحــالــة
غـ ـي ــر الـ ـمـ ـعـ ـت ــادة وال ـ ـتـ ــي ت ـم ـك ـنــت
خ ــا ل ـه ــا مـ ــن درء ا ل ـخ ـط ــر بـشـكــل
كبير ،وتحجيم آثار العدوى.

علمت "الجريدة" ،أن وزارة الصحة
انتهت من تجهيز صيدلية محجر
مـ ـتـ ـن ــزه الـ ـ ـج ـ ــون ب ـج ـم ـي ــع األدويـ ـ ـ ــة
وال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـط ـب ـيــة ال ــازم ــة،
والمعقمات والمطهرات وغيرها.
وكشفت مصادر صحية مطلعة
عن تخصيص  4صيادلة للعمل في
المحجر عـلــى م ــدار الـســاعــة ،الفتة
إلــى أنــه فــي وقــت سابق تــم تجهيز
صيدلية بمحجر الخيران ،ومثلها
ف ــي م ـحـجــر ف ـن ــدق ش ــاط ــئ ال ـك ــوت،
ب ـج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ال ــدوائـ ـي ــة
والطبية.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن ـ ـ ــه تــم
تـخـصـيــص  4ص ـيــادلــة لـلـعـمــل في
صيدلية محجر الخيران ،وصيدلي
واح ـ ــد لـلـعـمــل ف ــي ص ـيــدلــة محجر
شــا طــئ ا ل ـك ــوت ،مضيفة أن جميع
المحاجر مـتــوافــر بها كــل األدوي ــة،
خصوصا أدويــة األمــراض المزمنة
غير ُ
المعدية ،مثل :السكري والقلب

وارتفاع ضغط الدم وغيرها ،والتي
يـحـتــاجـهــا كـثـيــر م ــن ال ـمــوجــوديــن
بـ ــال ـ ـح ـ ـجـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ف ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
المحاجر بالكويت.
ع ـ ـلـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،أك ـ ـ ــدت
"الصحة" أنها قامت بالتنسيق مع
ال ـحــرس الــوطـنــي ووزارة الـمــالـيــة،
الستالم المرافق للمحجر الصحي
فــي مـتـنــزه ال ـجــون ،وال ــذي سيكون
المحجر الطبي الثالث في الكويت،
بعد محجر الخيران ومحجر فندق
شاطئ الكوت.
وقالت الوزارة إن الوكيل المساعد
لشؤون الخدمات عبدالعزيز الطشة،
ومــديــر ال ـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام
بــاإلنــابــة خــالــد ال ـع ــارض ــي ،ومــديــر
الخدمات العامة والفندقية محسن
الرشيدي ،والمنسق العام د .أسيل
الـصــابــري مثلوا ال ــوزارة فــي تسلم
المحجر.

ً
«االئتمان» يستقبل فريقا من «الصحة» لتوعية موظفيه
الخشتي :كلنا ثقة بأن الكويت ستجتاز األزمة
نظمت وزارة الصحة،
بالتنسيق مع بنك االئتمان،
أمس ،ورشة توعية بمرض
كورونا ،في تعاون حكومي
الفت لمواجهة خطر هذا
الفيروس المعدي.

●

يوسف العبدالله

استقبل بنك اال ئـتـمــان فريقا
من وزارة الصحة ،أمس ،لتوعية
مــوظ ـف ـيــه ،ل ـلــوقــايــة م ــن مـخــاطــر
فيروس كورونا المستجد.
وقــالــت الـنــاطـقــة بــاســم البنك
ح ـب ــاري الـخـشـتــي ،ف ــي تصريح
صحافي أمس ،إن فريق التوعية
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة ضـ ـ ـ ّـم 10
أعـ ـض ــاء م ــن الـهـيـئـتـيــن الـطـبـيــة
والتمريضية ،الفتة إلى أنه عقد
مـ ـح ــاض ــرة ب ـق ــاع ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـ ـ ــدوسـ ـ ــري ب ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـت ـط ــوي ــر
والـ ـت ــدري ــب ف ــي ب ـ ــرج ال ـح ـم ــراء،
حضرها عــدد كبير مــن قياديي
ال ـب ـنــك ومــوظ ـف ـيــه ،ت ـطــرقــت إلــى

مخاطر الـفـيــروس على الصحة
العامة.
وأوضحت الخشتي أن الفريق
الـطـبــي ش ـ ّـدد خ ــال الـمـحــاضــرة
على أهمية االلـتــزام بالضوابط
وال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـم ـت ـع ــارف عـلـيـهــا
ل ـل ــوق ــاي ــة مـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وف ــي
مـقــدمـتـهــا اس ـت ـخــدام المعقمات
والمطهرات والكمامات وتجنب
األمــاكــن المزدحمة والتجمعات
الـكـبـيــرة ،واإلك ـث ــار مــن األطـعـمــة
التي تزيد مناعة الجسم ،وعدم
م ـخ ــال ـط ــة ال ـم ـص ــاب ـي ــن وال ـ ـتـ ــزام
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات وال ـت ـع ــام ـي ــم ال ـتــي
تصدرها الجهات المختصة.
وذكرت أن الفريق الطبي فتح
الباب لتلقي أسئلة واستفسارات

ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي الـ ـن ــدوة ،حيث
ع ـب ــر ع ــن ارتـ ـي ــاح ــه لـ ــإجـ ــراءات
والتدابير الوقائية واالحترازية
التي اتخذها البنك ،وطمأنهم الى
إمكانية السيطرة على المرض
ومـ ـح ــاص ــرت ــه فـ ــي حـ ـ ــال الـ ـت ــزام
الحيطة والحذر من العدوى وعدم
مخالطة المصابين.

إجراءات احترازية
وأكـ ـ ـ ــدت أن ال ـب ـن ــك ش ـ ــرع فــي
ات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات الــازمــة عقب
اإلع ــان عــن تسجيل اإلصــابــات
األولـ ــى فــي ال ـب ــاد؛ حـيــث أصــدر
تـعـمـيـمــا إل ــى الـمــوظـفـيــن بـشــأن
االرشادات الوقائية من الفيروس

جانب من المشاركين في المحاضرة التوعوية بـ«االئتمان»
وطـ ــرق ال ـس ــام بـيــن األش ـخــاص
حال وجود أعراض تنفسيةّ .
وأشـ ــارت إل ــى أن الـبـنــك كثف
ج ـهــوده الـتــوعــويــة للتعامل مع
الفيروس ،من خالل تعقيم مباني
البنك وتوفير متطلبات الوقاية
والسالمة ،ومن بينها الكمامات

والمعقمات والمنظفات فــي كل
ال ـفــروع واإلدارات ،حـفــاظــا على
سالمة العاملين والمراجعين.
وف ـ ـ ــي اإلطـ ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ــه ،ل ـف ـتــت
ال ـخ ـش ـتــي إلـ ــى تـفـعـيــل الـبـصـمــة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة لـلـعــامـلـيــن ف ــي كل
الـقـطــاعــات واإلدارات واألق ـســام

عبر الهواتف الذكية ،وذلــك بعد
قـ ـ ــرار دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
إيـ ـق ــاف ال ـع ـمــل ب ـن ـظــام الـبـصـمــة
مــؤقـتــا فــي الـجـهــات الحكومية،
ضـمــن اإلج ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة من
فيروس كورونا المستجد.
وعبرت عن شكرها وامتنانها

للفريق الطبي من وزارة الصحة،
مـشـيــدة بــالـجـهــود الــرائـعــة التي
ت ـقــوم بـهــا الـ ـ ــوزارة ف ــي مكافحة
هذا الفيروس ،معربة عن ثقتها
بأن الكويت ستجتاز هذه األزمة.
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كورونا الجديد
«كورونا» يحرم  300مليون طالب من الدراسة
• ارتفاع اإلصابات في السعودية إلى  5بينها رجل قادم من إيران عبر الكويت وزوجته
• اإلمارات تنصح المواطنين والمقيمين بعدم السفر ...وتسجل إصابة طالبة

ً
قناعا ويعقم يديه في حضانة بطوكيو أمس (رويترز)
طفل ياباني يضع

دفعت سرعة انتشار فيروس
«كورونا» إلى حرمان نحو 300
مليون طالب على مستوى
العالم من الدراسة ،والبقاء
في منازلهم عدة أسابيع،
بسبب إغالق سلطات بالدهم
المدارس والجامعات في أكثر
من  12دولة ،في محاولة
الحتواء انتشار الفيروس.

مسؤول إيراني
يحذر من إصابة
 %40من سكان
طهران ...وإسرائيل
تحجر على  100ألف

ف ـ ــي تـ ــداب ـ ـيـ ــر ت ـع ـك ــس قـلــق
ال ـ ـ ـ ــدول م ـ ــن ت ـف ـش ــي فـ ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا ال ـج ــدي ــد ال ـم ـع ــروف
ب ــاس ــم "كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،"19 -الـ ــذي
ت ـس ـبــب ف ــي ح ــال ــة م ــن ال ــذع ــر
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم وي ـ ـل ـ ـقـ ــي ب ـث ـق ـلــه
عـ ـل ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي،
بــات نحو  300مليون طالب
محرومين من الدراسة أمس،
إذ أصبحت إيطاليا آخر دولة
تغلق مــدار سـهــا وجامعاتها
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ــوق ــف ان ـت ـشــار
ال ـف ـيــروس ال ــذي تفشى حتى
اآلن فــي  81بـلــدا ،وأص ــاب 95
ألــف شـخــص ،وتسبب بوفاة
أكثر من  3200شخص ،بينهم
أول ثــاث وفـيــات فــي الـعــراق،
وحالة وفاة في سويسرا.
وب ـف ـع ــل ال ـ ــوب ـ ــاء ،اض ـط ــرت
 13دولــة ،بينها الكويت ،إلى
إغــاق كــل مــدارسـهــا ،مما أثر
على الــدراســة بالنسبة ألكثر
مـ ــن  290مـ ـلـ ـي ــون ط ــال ــب فــي
ال ـعــالــم ،حـســب مـنـظـمــة األم ــم
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـت ــرب ـي ــة وال ـع ـل ــم
وال ـث ـقــافــة (ال ـيــون ـس ـكــو) الـتــي
تحدثت عن "رقم غير مسبوق".
وذك ـ ـ ــرت "ال ـي ــون ـس ـك ــو" أن ــه
قبل أسبوعين كانت الصين
التي ظهر فيها الفيروس في
ديسمبر ،الدولة الوحيدة التي
أغلقت مدارسها.
وات ـ ـخـ ــذت إي ـط ــال ـي ــا ،أك ـبــر
ب ــؤرة فــي أوروبـ ـ ــا ،إذ تـجــاوز
عـ ـ ــدد الـ ــوف ـ ـيـ ــات الـ ـ ـ ـ  107مــن
أص ــل  3089ح ــال ــة ،إج ـ ــراء ات
اسـتـثـنــائـيــة ،إذ ق ــررت إغــاق
كل المدارس والجامعات حتى
 15مارس.
أمـ ـ ـ ــا كـ ـ ــوريـ ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة،
ث ــان ــي أكـ ـب ــر ب ـ ـ ــؤرة إص ــاب ــات
بـعــد الـصـيــن ( 5776إصــابــة،
بينها  35وفاة) ّ
فمددت عطلة
التالميذ فــي ال ـمــدارس ودور
الحضانة ثالثة أسابيع.
كـ ـ ـم ـ ــا أغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس

االبتدائية في نيودلهي حتى
 31مارس.

إيران
وف ـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــران حـ ـي ــث أع ـل ـن ــت
ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــات  15و ف ـ ـ ــاة ج ــد ي ــدة،
ل ـ ـتـ ــر ت ـ ـفـ ــع األ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ا ل ـ ـ ـ ــى 107
و ف ـ ـيـ ــات ،و 3513إ صـ ــا بـ ــة ،أ ك ــد
وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة س ـع ـي ــد ن ـم ـكــي،
أن ا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس وا ل ـ ـجـ ــا م ـ ـعـ ــات
سـتـغـلــق م ــدة ش ـهــر ،كـمــا علقت
ك ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة
وا لــر يــا ضـيــة ،وخفضت ساعات
العمل في اإلدارات.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ن ـ ـم ـ ـكـ ــي "الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـئ ــة
الوطنية لمكافحة الفيروس في
ً
المناطق األكثر تلوثا  ،على أن
يتم تنفيذه خالل األيام المقبلة
في باقي محافظات البالد".
كـ ـم ــا طـ ــالـ ــب س ـع ـي ــد ن ـم ـك ــي،
مواطني بالده "بتجنب التعامل
بــاألمــوال الـســائـلــة ،ألن األوراق

أظ ـهــرت دراس ــة حــديـثــة أن المصابين
بفيروس "كورونا" الجديد ،يلوثون غرف
نومهم وحماماتهم بشكل كبير ،ما يبرز
الحاجة إلى تنظيف األسطح مثل أحواض
غسل اليدين والمراحيض بانتظام.
ويمكن القضاء على الفيروس من خالل
تنظيف األسطح الملوثة بمطهر مرتين
في اليوم ،كما خلصت الدراسة التي نشرت
ف ــي مـجـلــة الـجـمـعـيــة الـطـبـيــة األمـيــركـيــة
(جاما) أمس األول.
وبــدأت الدراسة التي أجراها باحثون
مــن الـمــركــز الــوطـنــي ل ــأم ــراض المعدية
فــي سـنـغــافــورة ومـخـتـبــرات "دي إس أو"
الوطنية بعد تفشي فيروس كورونا في
بعض المستشفيات الصينية ،ودفع هذا
االمــر بالعلماء إلى االعتقاد بأنه إضافة

تحرك برلماني حول إجراءات عودة المصريين إلى الكويت
•

أعـلـنــت وزارة الـصـحــة والـسـكــان المصرية،
ومنظمة الصحة العالمية ،فــي بيان مشترك،
أمس ،اكتشاف حالة إيجابية لفيروس "كورونا"
المستجد (كوفيد  ،)19-لمواطن مصري عائد من
الخارج ،ليرتفع بذلك عدد الحاالت المكتشفة في
مصر إلى  ،3لكنها الحالة األولــى لمصري ،إذ
ترجع الحالتان السابقتان إلى صيني وكندي.
المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ،خالد
مجاهد ،قال إن الحالة المكتشفة لمواطن مصري
يبلغ من العمر  44عاما ،عائد من دولة صربيا
مرورا بفرنسا (ترانزيت) ،مدة  15ساعة ،وفور
عودته إلى مصر لم تظهر عليه أي أعراض ،لكن
بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة،
فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل
المعملية له وجاءت النتيجة إيجابية ،ليتم نقله
بعدها إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي
الرعاية الطبية الالزمة.
وأش ـ ــار م ـجــاهــد إل ــى أن ت ــم إبـ ــاغ "الـصـحــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة" ف ـ ــور الـ ـت ــأك ــد مـ ــن إصـ ــابـ ــة ال ـح ــال ــة
ال ـم ـصــريــة ،ك ـمــا ت ــم ات ـخ ــاذ جـمـيــع اإلجـ ـ ــراءات
وال ـت ــداب ـي ــر ال ــوق ــائ ـي ــة ل ـل ـحــالــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
المنظمة ،فضال عن اتخاذ اإلجراء ات الوقائية
حـيــال المخالطين للحالة و عـمــل الفحوصات
الالزمة لهم.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية

فــي حــال عــدم الـقـيــام بــإجــراء ات
استثنائية لمواجهته".
وي ـب ـل ــغ عـ ــدد سـ ـك ــان ط ـه ــران
وال ـم ـن ــاط ــق ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا نـحــو
 12م ـل ـيــون ش ـخ ــص ،وتـتـمــركــز
حاليا اإلصابات والوفيات في
العاصمة طهران بنسبة أكبر.

الخليج
ً
خليجيا  ،سجل العراق ثالث
وف ـ ـيـ ــات فـ ــي يـ ـ ــوم واح ـ ـ ــد أم ــس
األول ،وأ ع ـل ـنــت ب ـغ ــداد إ صــا بــة
ً
 35ش ـخ ـصــا  ،ك ـمــا أ ك ــدت وزارة
الصحة بإقليم كردستان ،أمس،
تـسـجـيــل إصــاب ـت ـيــن جــديــدتـيــن
ليصبح اجمالي المصابين في
اإلقليم .8
و فــي ا لــر يــاض ،أعلنت وزارة
ال ـص ـح ــة امـ ـ ــس ،ظـ ـه ــور ن ـتــائــج
مـخـبــريــة تــؤكــد إصــابــة زوجـيــن
ب ــال ـف ـي ــروس ،ح ـيــث ك ــان ال ــزوج
ق ـ ــادم ـ ــا م ـ ــن إيـ ـ ـ ـ ــران عـ ـب ــر دول ـ ــة

الكويت ،ولم يفصح عند المنفذ
السعودي عن وجوده في إيران،
ونقل العدوى لزوجته.
و كـشـفــت ا لـنـتــا ئــج المخبرية
ع ـ ـ ــن إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ع ـ ـي ـ ـنـ ــة أخ ـ ـ ــرى
ل ـم ــواط ــن ق ـ ــادم م ــن إيـ ـ ــران عـبــر
الـبـحــريــن ومــرافــق فــي الـمــركـبــة
نفسها للحالة األولى والثانية
ً
المعلن عنهما سابقا  ،ليصبح
المجموع حتى أ مــس  5حــاالت
جـمـيـعـهــا ك ــان م ـصــدر ال ـعــدوى
فيها من إيران.
و ب ـ ـ ـعـ ـ ــد مـ ـ ــا أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ه ـي ـئ ــة
ال ـص ـحــة ف ــي دبـ ــي ،م ـس ــاء امــس
األول ،ا كـتـشــاف إ صــا بــة لطالبة
ف ــي إحـ ــدى الـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة
ً
تبلغ من العمر  16عاما ،ليصل
إجـمــالــي الـحــاالت الـ ّـى  28حالة
ش ـف ــي م ـن ـهــم  ،5ح ــض ــت وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة اإلم ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أمـ ـ ــس،
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن عـلــى
ت ـج ـنــب ال ـس ـفــر ب ـس ـبــب ان ـت ـشــار
"كورونا" في عدة دول.

«كوفيد  »19ينتشر في المراحيض

مصر تعلن ثالث إصابة لعائد من الخارج
القاهرة ـــ حسن حافظ

ال ـن ـقــديــة وال ـع ـم ــات الـمـعــدنـيــة
يمكن أن تكون خطرا".
وأ صـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة ا ل ـص ـح ــة
تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات سـ ـيـ ـت ــم ب ـم ــوج ـب ـه ــا
ال ـت ـع ـق ـي ــم ب ــانـ ـتـ ـظ ــام ل ــوس ــائ ــل
الـ ـم ــواص ــات ال ـع ــام ــة والف ـت ــات
الشوارع ومداخل الهيئات.
ك ـ ـم ـ ــا س ـ ـي ـ ـخ ـ ـضـ ــع ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء
الراغبون في الدخول إلى مراكز
ال ـ ـت ـ ـسـ ــوق الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ،الخ ـت ـب ــار
درجة الحرارة عند مداخل هذه
المراكز.
وت ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع عـ ـ ـض ـ ــو ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة
ا لـحـكــو مـيــة لمكافحة " كــورو نــا"
مسعود مــردا نــي ،أ مــس ،إصابة
ن ـحــو  40ف ــي ال ـم ـئــة م ــن سـكــان
العاصمة طهران قبل  20الشهر
الجاري.
و قـ ـ ـ ــال ،إن " مـ ـص ــا ب ــا وا حـ ـ ــدا
يمكن أن يتسبب في إصابة ،4
وإن ما بين  30إلى  40في المئة
م ــن س ـكــان ط ـه ــران سـيـصــابــون
ب ــا لـ ـفـ ـي ــروس ق ـب ــل  20ا لـ ـج ــاري

تايلنديون يرتدون أقنعة في حافلة مزدحمة في بانكوك أمس (أ ف ب)

أنــه فــور االشتباه بــأي إصــابــة سيتم إعالنها،
ً
بكل شفافية ،طبقا للوائح الصحية الدولية،
وأن ال ـ ــوزارة تــواصــل رف ــع درج ــات االسـتـعــداد
القصوى فــي جميع المنافذ والـمـطــارات على
مستوى الجمهورية ،في الوقت الذي أشاد ممثل
المنظمة بمصر ،جون جابور ،بسرعة وشفافية
الحكومة المصرية فــي التعامل مــع الموقف،
وحرصها على إبالغ "الصحة العالمية" بالحالة
فور االشتباه فيها.
إلى ذلك ،تقدم النائب في البرلمان المصري،
إبراهيم نظير ،ببيان عاجل ،أمس ،إلى رئيس
الحكومة مصطفى مــدبــولــي ،ووزي ــرة الصحة
هالة زايــد ،ووزي ــرة الهجرة نبيلة مكرم ،حول
تنسيق الجهود لعودة المصريين من حاملي
اإلقــامــات الموجودين فــي إج ــازات بمصر إلى
دولة الكويت ،بما يتماشى مع ما أقرته األخيرة
من إجراءات لمواجهة انتشار الفيروس.
وطالب نظير باعتماد مستشفى بمحافظة
أس ـي ــوط بـصـعـيــد م ـصــر ،لـتـكــون م ـســؤولــة عن
إجـ ــراء فـحــص ( )PCRالــدقـيــق مــن أج ــل إص ــدار
الشهادات الخاصة بخلو المسافرين إلى دولة
الكويت مــن "كــورونــا" ،وتنفيذا للشروط التي
وضعتها دول ــة الـكــويــت مــؤخــرا ،الفـتــا إلــى أن
وجود مستشفى معتمد يخدم محافظات صعيد
مصر سيخفف من مشقة السفر ،واالنتقال إلى
القاهرة إلج ــراء الفحوصات الــازمــة ،وإصــدار
الشهادات المطلوبة.

إلى السعال ،فإن التلوث البيئي كان عامال
مهما في انتقال المرض.
ومنذ أواخ ــر يناير إلــى أوائ ــل فبراير،
فـحـصــوا غ ــرف ثــاثــة مــرضــى ك ــان ــوا في
الحجر الصحي.
ُ
وفحصت إحدى الغرف قبل التنظيف
الــروت ـي ـنــي ،فــي حـيــن فـحـصــت الـغــرفـتــان
األخريان بعد تطهيرهما.
وكان المريض الذي تم تفحص غرفته
ً
ً
قبل التنظيف يعاني سعاال بسيطا ،فيما
ً
كــان يعاني المريضان اآلخ ــران أعــراضــا
أكثر حدة.
ورغم أعراضه الخفيفةّ ،لوث أول مريض
 13من  15سطحا حللها الباحثون ،بما
فيها الكرسي الذي يجلس عليه وسريره
والنافذة في غرفته واألرضية.

وف ـ ــي حـ ـم ــام ــات ــه ،أظ ـ ـهـ ــرت ث ــاث ــة مــن
األسطح الخمسة التي تم تفحصها آثارا
للفيروس ،ما يشير إلى أن البراز قد يكون
طريقا النتقال العدوى.
وتـبـيــن أن عـيـنــات ال ـه ــواء ال ـمــأخــوذة
مــن غــرفـتــه كــانــت سـلـبـيــة ،لـكــن العينات
ال ـم ــأخ ــوذة م ــن ف ـت ـحــات ال ـت ـهــويــة كــانــت
إيجابية ،ما يدل على أن القطرات الملوثة
يمكن نقلها عبر القنوات الهوائية.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ل ـ ــم ت ـظ ـه ــر ال ـغ ــرف ـت ــان
األخريان أي آثار للفيروس.
والحـ ــظ الـعـلـمــاء أن الـبـيـئــة ق ــد تـكــون
وسيلة محتملة النتقال الـفـيــروس ،وأن
االلتزام الصارم بتدابير النظافة البيئية
واليدين أمر ضروري.

وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ـ ـ ــه "ف ـ ـ ــي حـ ــال
السفر سيتم ا تـخــاذ اإل ج ــراء ات
ال ــوق ــائـ ـي ــة عـ ـن ــد الـ ـ ـع ـ ــودة وف ــق
ت ـق ــدي ــر ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة
متمثلة في الفحوصات الطبية
في المطار ،ومن ثم اإلبقاء في
الحجر الصحي المنزلي مدة 14
ً
يــو مــا  ،لحين التأكد مــن سالمة
الـمـســافــر ،وفــي حــال الـتــأكــد من
اإلصـ ــابـ ــة ب ــالـ ـفـ ـي ــروس فـسـيـتــم
تطبيق إجراء ات العزل الصحي
فــي المنشآت الصحية ضمانا
لـ ـس ــامـ ـت ــه وتـ ـجـ ـن ــب م ـخ ــال ـط ــة
اآلخرين".
وفــي الـسـيــاق ،أعـلـنــت "هيئة
الخدمة الوطنية واالحتياطية"
بـ ـ ـ ــاإلمـ ـ ـ ــارات فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،امـ ــس
أن ـ ــه "ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـخ ــذه ــا
ال ــدول ــة ف ــي م ــواج ـه ــة ك ــورون ــا،
تـ ـ ـق ـ ــرر وقـ ـ ـ ــف كـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
الـعـسـكــريــة ال ـخــاصــة بـمـجـنــدي
الخدمة الوطنية واالحتياطية
فــي مــراحــل الـتــدريــب األســاســي
وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــي
وال ـ ـ ـ ـ ــدورات اإلنـ ـع ــاشـ ـي ــة ،حـتــى
إشعار آخر".
وأعـ ـلـ ـن ــت "ك ـل ـي ــة الـ ــدراسـ ــات
المصرفية والمالية" العمانية،
أمس ،تعليق الدراسة أسبوعين
بعد اكتشاف إصابة فيها ،مما
رفع العدد إلى .15
وف ـ ــي ال ـ ــرب ـ ــاط ،تـ ــم ت ـس ـج ـيــل
ثاني إصابة لمغربية ،قادمة من
إيطاليا ،في حين أكدت الجزائر
ظهور  9حاالت جديدة ما يرفع
عدد اإلصابت إلى .17

التجمعات الدينية
وأم ـ ـ ـ ــام هـ ـ ــذا الـ ـخـ ـط ــر ،أل ـغ ــت
السلطات أو أرجأت كل مناسبة
أو تـجـمــع يـمـكــن أن يـنـتـشــر من
خالله الوباء.
و تــأ ثــرت التجمعات الدينية
أي ـض ــا ،ح ـيــث قـ ــررت الـسـلـطــات

ا لـسـعــود يــة أ مــس األول ،تعليق
الـ ـعـ ـم ــرة "م ــؤقـ ـت ــا ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين" في المملكة ،خشية
و صــول الفيروس إ لــى المسجد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرام فـ ـ ــي م ـ ـكـ ــة الـ ـمـ ـك ــرم ــة،
والمسجد النبوي فــي المدينة
ا لـمـنــورة ،بعد نحو أ سـبــوع من
تعليقها للمعتمرين الوافدين.
وف ـ ـ ــي فـ ــرن ـ ـسـ ــا ،أع ـ ـلـ ــن م ـ ــزار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــذراء فـ ـ ــي لـ ـ ــورد
الـ ــذي ي ـج ـتــذب س ـنــويــا مــايـيــن
الكاثوليك من انحاء العالم ،أنه
أغلق المغطس المقدس.
وأ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت دار اإل فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاء ف ــي
محافظة السليمانية عــن وقف
أداء ص ـ ــاة ا ل ـج ـم ــا ع ــة و ص ــاة
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة حـ ـت ــى إشـ ـ ـع ـ ــار آخ ـ ــر.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـع ـت ـب ــة ال ـح ـس ـي ـن ـيــة
المقدسة في العراق ،أمس ،أنها
قررت عدم إقامة صالة الجمعة
اليوم ،في مدينة كربالء "بسبب
ال ـظ ــرف ال ـص ـحــي ال ــراه ــن ال ــذي
يمر به العراق".
وف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ،ص ـ ـ ــدر ق ـ ــرار
بـ ــإغـ ــاق ك ـن ـي ـس ــة الـ ـمـ ـه ــد أمـ ــام
الـ ــزوار الـمـسـيـحـيـيــن اسـتـجــابــة
ل ـ ـتـ ــو ص ـ ـيـ ــات وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
الفلسطينية بعد االشتباه في
ح ــاالت إصــابــة ب ـ "ك ــورون ــا" في
محافظة بيت لحم.
وأعـ ـلـ ـن ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـس ـي ــاح ــة
ا ل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة روال م ـع ــا ي ـع ــة
"حظر دخول السياح إلى الضفة
ً
الغربية مدة  14يوما ومنع كل
ال ـف ـنــادق ف ــي جـمـيــع ال ـم ــدن من
اس ـت ـق ـب ــال األجـ ــانـ ــب ،وشــرع ـنــا
ف ــي ت ـط ـب ـيــق إجـ ـ ـ ــراء ات ال ـح ـجــر
على أحد فنادق بيت لحم بعد
االشـ ـتـ ـب ــاه فـ ــي أرب ـ ــع إص ــاب ــات
بالفيروس".
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،أعـ ـل ــن مــديــر
م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ص ـ ـحـ ــة ب ـ ـيـ ــت ل ـحــم
ع ـم ــاد ش ـح ــادة االش ـت ـب ــاه في
أرب ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـ ــاالت ك ـ ــان ـ ــت ض ـمــن
مـ ـجـ ـم ــو ع ــة سـ ـي ــا حـ ـي ــة زارت
الـمــديـنــة ،وأق ــام ــت بأحد

صحن الكعبة بال مصلين بعد تعليق العمرة
أغلقت السلطات السعودية،
أم ـ ــس ،ص ـحــن ال ـك ـع ـبــة ف ــي مكة
لتطهيره خشية وصول فيروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ألقـ ـ ــدس
ال ـم ــواق ــع لـ ــدى ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ،في
خـطــوة ن ــادرة تــأتــي بـعــد إعــان
ال ـم ـم ـل ـكــة ت ـع ـل ـيــق أداء مـنــاســك
العمرة.
وقال موظف في هيئة شؤون
الحرمين ،ردا على سؤال لوكالة
فــرانــس ب ــرس" :صـحــن الـطــواف
مغلق في إجراء احترازي مؤقت
لمنع انتشار فيروس كورونا"،
م ـض ـي ـف ــا أن ال ـ ـص ـ ـلـ ــوات يـمـكــن
تأديتها فقط "في األدوار العليا
للمسجد" الحرام.
ّ
وأوض ــح أن األم ــر "لــم يحدث
من قبل" ،اذ إنه لم يسبق أن أغلق
الصحن خشية انتشار فيروس
في موقع الطواف والصالة الذي
عادة ما ّ
يعج بمئات المعتمرين
والمصلين طوال ساعات النهار
والليل.
ّ
كما أكــد مسؤول ّ في مشروع
توسعة الحرمين ،فضل عدم ذكر
ّ
اسمه ،أن "أوامر صدرت بإغالق
صحن الكعبة للتطهير" ،من دون
ّأن ّ
يحدد موعدا إلعادة السماح
بــالـطــواف والـصــاة بالقرب من
الكعبة.

ً
خاليا في
أظهرت لقطات البث المباشر التي تعرضها «القرآن الكريم» أمس صحن المطاف الذي يطوق الكعبة المشرفة
مشهد نادر الحدوث فرضته اإلجراءات الوقائية التي تتبعها السعودية لمواجهة فيروس «كورونا» حيث تواجد رجال
األمن وعمال النظافة فقط بهدف تعقيم المكان قبل السماح بعودة الزوار إليه .ويعد إخالء الصحن من المعتمرين والزوار
ظاهرة ألول مرة تحدث من بعد حادثة جهيمان بالحرم المكي.
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــرت عـ ـ ـل ـ ــى وس ـ ــائ ـ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ص ــور
وتسجيالت أظهرت الكعبة في
وسط باحة المسجد فوق أرضية
بيضاء وحيدة تحيط بها عوائق
بالستيكية ،إلى جانب مجموعة
من عناصر األمن ّ
وعمال النظافة.
وك ـ ـ ـتـ ـ ــب أحـ ـ ـ ـ ــد مـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــي

"تويتر" في تغريدة "منظر غريب
أن نــرى صحن المطاف خاليا،
ولكن الدين اإلسالمي جعل حفظ
الـنـفــس مــن مـقــاصــد الـشــريـعــة"،
بينما غ ـ ّـرد آخ ــر "مـنـظــر حــزيــن،
لكنه ّضروري".
وبثت قناة "السعودية قرآن"
مـشــاهــد ألبـ ــواب مـغـلـقــة ،بينما

ك ـ ــان مـ ـئ ــات ال ـم ـص ـل ـيــن ي ـ ــؤدون
صالتهم خلف األبــواب المؤدية
لصحن الكعبة.
ول ــم يـتـضــح بـعــد مــا إذا كــان
سـيـسـمــح للمصلين غ ــدا ب ــأداء
صالة الجمعة بالقرب من الكعبة
كما هي الحال في كل جمعة من
كل أسبوع.

ّ
وقررت المملكة هذا األسبوع
ت ـع ـل ـي ــق ال ـ ـع ـ ـمـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـكــن
تأديتها على مدار العام ،بسبب
مـ ـخ ــاوف م ــن وصـ ـ ــول ف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد إلـ ـ ــى مـكــة
والمدينة ،مما يطرح تساؤالت
بصدد موسم الحج المقرر في
يوليو المقبل.

local@aljarida●com

يهدد العالم
حول العالم

سلة أخبار
إصابة موظف
بـ «فيسبوك» في أميركا

• أميركا 8.3 :مليارات دوالر لمواجهة الفيروس
وكاليفورنيا تعلن الطوارئ والوفيات 11

أعلنت شركة فيسبوك
تسجيل أول إصابة
بفيروس كورونا بني
موظفيها ،في مكتب الشركة
بمدينة سياتل األميركية.
وأبلغت الشركة العاملني
مساء أمس األول أنه
سيتم إغالق املكتب حتى
 9الجاري ،وسيكون من
األفضل أن يعملوا من املنزل
حتى نهاية الشهر.

أوباما ينصح بالهدوء
وترك األقنعة الطبية

متطوعون يوزعون خضراوات على السكان المقيمين تحت الحجر في ووهان بؤرة الفيروس أمس (رويترز)

إغالق أماكن
دينية ...ومزيد
من القيود على
التنقالت بين الدول

ف ـنــادق ـهــا ق ـبــل أن ت ـغــادر
فـ ـ ــي  27فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
مضيفا "علمنا بإصابة اثنين
مــن أع ـضــاء الـمـجـمــوعــة عقب
مغادرتهما".
وفـ ــي مــدي ـنــة ن ــاب ـل ــس ،قــرر
مـ ـح ــاف ــظ الـ ـم ــديـ ـن ــة إب ــراهـ ـي ــم
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ،إغـ ـ ـ ـ ــاق عـ ـ ـ ــدد مــن
الـمـتــاحــف واألم ــاك ــن الدينية
ومركز خدمات عامة مدة شهر
"حفاظا على الصحة والنظام
العام".
على صعيد متصل ،أصدر
م ـح ــاف ــظ م ــدي ـن ــة ج ـن ـيــن أك ــرم
الرجوب تعميما بمنع دخول
األج ــان ــب إل ــى الـمــدي ـنــة "بـنــاء
ع ـ ـلـ ــى تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ووزارة الصحة".
مــن جــانـبــه ،أعـلــن المجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة
ت ــأج ـي ــل "م ـ ــاراث ـ ــون فـلـسـطـيــن
الــدولــي" الــذي كــان من المقرر
إقامته في  27الجاري لموعد
آخر سيعلن عنه الحقا.

ICQC 2020-2022

إسرائيل
وأ ع ـ ـل ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع عـ ــدد
ال ـخــاض ـع ـيــن ل ـل ـح ـجــر الـصـحــي

ف ــي مـنــازلـهــم بـسـبــب "ك ــورون ــا"
إلى  100ألف.
كما أعلنت القيادة األميركية
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي يــوجــد مـقــرهــا
فــي ألـمــانـيــا أم ــس ،أن الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل أل ـغ ـتــا ما
تبقى من مناوراتهما العسكرية
المشتركة "جونيبر كوبرا "20
من جراء "كورونا".

أميركا
و ف ــي حـيــن ت ـجــاوزت الصين
أمس ،الـ  3015وفاة مع  31حالة
ج ــدي ــدة وب ـل ــغ ع ــدد اإلص ــاب ــات
 ،80565أحصي  11وفــاة و100
إ صــا بــة فــي ا لــوال يــات المتحدة،
ح ـي ــث واف ـ ــق ال ـك ــون ـغ ــرس عـلــى
االف ـ ــراج ع ــن م ــوازن ــة بــأكـثــر من
 8مليارات دوالر لوقف انتشار
ا لـ ــو بـ ــاء ،ب ـي ـن ـمــا أ ع ـل ـن ــت وزارة
الصحة األميركية ّ
نيتها شراء
 500مليون قناع تنفس لحماية
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـج ــال ال ــرع ــاي ــة
الصحية.
وأعلنت كاليفورنيا الطوارئ،
ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أب ـ ـق ـ ـيـ ــت الـ ـسـ ـفـ ـيـ ـن ــة
السياحية " غــرا نــد برينسيس"
قبالة الشاطئ بعد ر صــد نحو
 20حالة مشبوهة بين ركابها

تضامن كوري شمالي نادر مع الجنوب
عـ ّـبــر الــزعـيــم ال ـكــوري الـشـمــالــي كـيــم جونغ
أون ،أمس ،عن مواساته وتضامنه مع الشعب
ا ل ـكــوري الجنوبي ا ل ــذي يكافح للتغلب على
"كورونا".
وقــال المكتب الرئاسي فــي سـيــول ،إن ذلك
جاء في رسالة بعثها الزعيم الكوري الشمالي،
إلــى الرئيس الـكــوري الجنوبي مــون جــي إن،
م ـســاء أم ــس األول ،أعـ ــرب فـيـهــا ع ــن اعـتـقــاده
بــأن كــور يــا الجنوبية ستتغلب على الوضع
وتمنياته بالصحة للكوريين الجنوبيين.

وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي أكد أنه
سيدعم حرب كوريا الجنوبية ضد الفيروس
وصداقته المستمرة معها.
ً
وعـبــر كيم أيـضــا عــن قلقه إزاء صحة مون
واستعرض موقفه من الوضع في شبه الجزيرة
الكورية.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـم ـك ـت ــب أن ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـكـ ــوري
ً
الجنوبي بدوره أرسل أيضا رسالة إلى نظيره
الكوري الشمالي أعرب فيها عن شكره وامتنانه
للرسالة.

ا ل ـب ــا ل ــغ ع ــدد ه ــم  2500وأ ف ـ ــراد
الطاقم.
و فــي كــور يــا الجنوبية ،التي
ـش ل ـل ـف ـيــروس
ت ــواج ــه أك ـب ــر ت ـف ـ ٍ
خارج الصين ،تم تسجيل 438
ا صــا بــة جــد يــدة ليصل اجمالي
اإلصــابــات الــى  ،5766فــي حين
ارتفع عدد الوفيات إلى .35
أ مــا اليابان ( 6و فـيــات و333
إصابة) ،فأعلنت أنها ستفرض
حـ ـ ـج ـ ــرا ع ـ ـلـ ــى جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ــرك ـ ــاب
ال ـقــادم ـيــن م ــن ال ـص ـيــن وكــوريــا
الـجـنــوبـيــة ،مـشـيــرة مــن نــاحـيــة
أخرى ،الى أنه تقرر إرجاء زيارة
رسـ ـمـ ـي ــة كـ ـ ــان يـ ـن ــوي ال ــرئ ـي ــس
الصيني شــي جينبينغ القيام
بها لطوكيو في أبريل المقبل.
وفي إطار جهودها الحتواء
الـ ـتـ ـفـ ـش ــي ،ق ـ ـ ــررت إن ــدون ـي ـس ـي ــا
فــرض قـيــود على الـقــادمـيــن من
إيـ ـط ــالـ ـي ــا وك ـ ــوري ـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
وإيران ابتداء من  8الجاري.
و نـ ـصـ ـح ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة
ال ـ ـت ـ ــاي ـ ـل ـ ـن ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن
الـقــادمـيــن مــن ال ــدول الـتــي ظهر
ب ـهــا "ك ــورون ــا" ،ب ـعــزل أنـفـسـهــم
مـ ــدة أس ـب ــوع ـي ــن .ووص ـ ــل ع ــدد
االصـ ــابـ ــات ف ــي تــاي ـل ـنــد ،أم ــس،
إلى .47
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت أس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا ،ال ـت ــي
سـ ّـج ـلــت ح ـتــى اآلن  50ا صــا بــة،
و فـ ـ ــاة ث ــا ن ــي ا م ـ ـ ــرأة ( 95ع ــا م ــا)
بالفيروس.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
األس ـتــرالــي سـكــوت مــوريـســون،
امـ ــس ،إن بـ ــاده س ـت ـمــدد حـظــر
ال ـ ــدخ ـ ــول عـ ـل ــى الـ ـق ــادمـ ـي ــن مــن
الصين وإيران ،وستمنع وصول
األ جــا نــب مــن كــور يــا الجنوبية،
وستجري فحوصا مكثفة على
القادمين من إيطاليا للمساعدة
في احتواء انتشار "كورونا".

أوروبا
ً
أوروبيا ،أعلنت الشرطة في

مـنـطـقــة ف ــود غ ــرب ســوي ـســرا،
ام ـ ــس ،أن امـ ـ ــرأة ف ــي ال ــراب ـع ــة
والسبعين مــن العمر توفيت
ب ـعــدمــا أص ـي ـبــت بــال ـف ـيــروس،
و ه ـ ـ ــي أول ح ـ ــا ل ـ ــة و ف ـ ـ ـ ــاة فــي
البالد.
ومع ارتفاع عدد اإلصابات
في ألمانيا إلى  350حالة بعد
اك ـت ـشــاف أك ـثــر مــن  200حــالــة
جديدة ،أحصت إسبانيا وفاة
ثانية و 200إ صــا بــة ،وأعلنت
ا لـ ـ ـب ـ ــو سـ ـ ـن ـ ــة أول إ ص ــا بـ ـتـ ـي ــن

ك ـم ــا ظـ ـه ــرت أول ا ص ــا ب ــة فــي
سلوفينيا.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــا وص ـ ـل ـ ــت
اإلصابات الى  ،37بينما أعلنت
اليونان إصابة  21شخصا بين
مجموعة قادمة من إسرائيل.
وأ ع ـ ـل ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
ال ـن ـيــوزي ـل ـنــديــة ت ـس ـج ـيــل ثــالــث
إ ص ـ ــا ب ـ ــة لـ ـشـ ـخ ــص زار ش ـم ــال
إيطاليا ،كما وصلت االصابات
في ايسلندا إلى  26شخصا.
وأوض ــح مــوقــع "يــوبـســرفـيــر"

اال خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاري ،ان م ـ ـ ـسـ ـ ــؤوال فــي
األمانة العامة لمجلس االتحاد
األوروب ــي فــي بــروكـســل ،أثبتت
إصـ ــاب ـ ـتـ ــه ،لـ ـيـ ـك ــون الـ ـمـ ـس ــؤول
الثالث الذي تعلن إصابته منذ
أمس األول.
وأ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت ب ـ ــر يـ ـ ـط ـ ــا نـ ـ ـي ـ ــا أن
إصاباتها ارتفعت إلى  ،90كما
أكدت جنوب إفريقيا أول إصابة
لرجل زار إيطاليا.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

«الحرس الثوري»« :كورونا»
هجوم بيولوجي أميركي
قــال قائد الحرس الـثــوري اإليــرانــي حسين
سالمي إن "فـيــروس كــورونــا قــد يكون ناتجا
عن هجوم بيولوجي أميركي".
ووفـقــا لوكالة "إيسنا" للطلبة اإليرانيين،
أكد سالمي لدى إلقائه كلمة في مدينة كرمان،
أمس ،أن "إيران تخوض اآلن حربا ضد كورونا،
الـ ـ ــذي قـ ــد يـ ـك ــون ن ـت ـي ـجــة هـ ـج ــوم ب ـيــولــوجــي

يستهدف الصين وإي ــران أوال ،ومــن ثم سائر
النقاط".
وكان الحرس دخل رسميا على خط حملة
مكافحة "كورونا" بعد يوم من إعالن الجيش
وقــوات األمــن الداخلي انضمامها إلى الحرب
ضد الفيروس ،مبينا أنه سيستخدم مهارات
الحرب المضادة للكيماويات في مكافحته.

أزمة كمامات تالحق الطلبة الكويتيين في فرنسا «فاشنيستا» لبنانية طليقة ملياردير
سعودي مصابة
االتحاد لـ ةديرجلا  :وفرناها لهم رغم احتكارها في أماكن البيع
•

•

فيصل متعب

الحـقــت أزم ــة الـكـمــامــات الـتــي تـمــر بها
ف ــرن ـس ــا ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ال ـع ــدي ــد مــن
الطلبة الكويتيين الدارسين في مختلف
جامعاتها ،بسبب خلو العديد من أماكن
البيع منها نظرا لقرارات صــدرت مؤخرا
من الجهات المعنية بالدولة بعدم بيعها،
وذل ــك حـتــى ال ينتشر الــذعــر والـهـلــع في
جميع أرجاء المدن الفرنسية.
وفي تفاصيل األزمة أنه ذهب العديد من
الطلبة إلى مختلف الصيدليات في فرنسا
لشراء الكم الكافي من الكمامات للوقاية
من فيروس "كورونا" المستجد ،لكن االمر
ال ــذي لــم يـكــن فــي حـسـبــان الطلبة هــو أن
الـصـيــدلـيــات أصـبـحــت تـضــع الف ـتــة على
الــزجــاج األمــامــي لواجهة المحل الخاص
بالبيع مكتوب عليها "ال نبيع الكمامات".
وفــي هــذا السياق ،أعلن رئيس الهيئة
اإلدارية لالتحاد الوطني لطلبة جمهورية
فرنسا والدول المجاورة عبدالله العجمي،
شراء االتحاد كميات من الكمامات ،نظرا
الحـتـكــار الـكـمــامــات فــي فرنسا وأوروب ــا،
ويـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك انـ ـط ــاق ــا مـ ــن وجـ ـ ــوب ق ـيــام
"االت ـحــاد" ب ــدوره الـتــوعــوي تـجــاه الطلبة

عبدالله العجمي
المبتعثين في فرنسا والدول المجاورة.
وأوضح العجمي في تصريح صحافي
لـ"الجريدة" أن "الكمامات تم شراؤها ليتم
توزيعها على جميع الطلبة فــي فرنسا
والدول المجاورة" ،مؤكدا ضرورة االبتعاد
عــن أمــاكــن الـتـجـمـعــات ،وع ــدم ال ـتــردد في
التواصل مع الجهات الكويتية في فرنسا
في حال طلب المساعدة أو االستفسارات
حول هذا الموضوع على االرقــام التالية:

،"0033670673834 - 0033147235425
وأن االتحاد يقف بجانب الجموع الطالبية
في األزمة والعمل على االرشاد والتوعية
الصحيحة.
ومن جانبه ،قال رئيس اللجنة اإلعالمية
والـ ـب ــرام ــج ف ــي االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي لطلبة
الكويت فرع جمهورية فرنسا مالك العنزي:
"بمناسبة االعـيــاد الوطنية قــام االتـحــاد
الــوط ـنــي ف ــرع فــرنـســا وال ـ ــدول ال ـم ـجــاورة
بنشاطه السنوي في ديزني الند ،بحضور
عدد من الطلبة والطالبات الدارسين في
فرنسا".
وذكـ ــر ال ـع ـنــزي ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
امس" ،خالل فتره النشاط تم التنسيق مع
المكتب الثقافي ممثال برئيس المكتب
الثقافي د .يعقوب الشمري ،وعقد اجتماع
ولقاء مفتوح بين الطلبة وموفدي وزارة
الصحة ورئيس المكتب الثقافي للتباحث
في األمور ذات االهتمام المشترك".

عامل لبناني يعقم كنيسة في بيروت أمس (رويترز)
نتيجة إيـجــابـيــة جــديــدة لفحص "كــورونــا"
ً
رفعت عدد اإلصابات في لبنان الى  16شخصا،
بعدما صدرت فحوص المواطنة التي وصلت
من بريطانيا قبل ايام.
وقالت مصادر متابعة إن "المواطنة المصابة
هي ّ
مقدمة البرامج وعارضة األزيــاء اللبنانية
والفاشنيستا لجين عـضــا ضــة"ُ ،و قــد وصلت
األح ــد ال ـمــاضــي م ــن بــريـطــانـيــا ،وأدخـ ـل ــت الــى
مستشفى الـجــامـعــة األمـيــركـيــة ،أم ــس ،بعدما
كانت تشكو من حــرارة عالية وأعــراض أخرى،

ً
فتم نقلها الحقا إلى مستشفى رفيق الحريري
الجامعي للتشخيص ومتابعة إجراءات العزل
والعالج.
وكانت عضاضة قد تـ ّ
ـزوجــت في عــام 2012
الملياردير السعودي وليد الجفالي ،في حفل
زف ــاف أس ـط ــوري بـمــديـنــة الـبـنــدقـيــة اإليـطــالـيــة
ّ
ليتطلق الـثـنــائــي فــي ع ــام  ،2014بـعــدمــا رزقــا
بابنة .وكانت قد سجلت كذلك إصابة لبناني
عائد من مصر.

حض الرئيس األميركي
السابق باراك أوباما الناس
على اتخاذ «تدابير وقاية
منطقية» فيما يتعلق
بأزمة «كورونا» ،ونصحهم
بتطبيق قواعد غسل
اليدين ،وعدم وضع األقنعة
الواقية.
وغرد أوباما ،الذي تجنب
لفت األنظار منذ مغادرته
البيت األبيض عام ،2017
«وفروا األقنعة لعمال
الرعاية الطبية .لنحافظ
على الهدوء ،اصغوا إلى
الخبراء واتبعوا العلم».
وحذرت منظمة الصحة
العاملية من نقص في
األقنعة والنظارات
ومستلزمات الوقاية
األخرى التي يستخدمها
عمال الصحة ،بسبب «تزايد
الطلب والتخزين وسوء
االستخدام».

أستراليا :خالف
على ورق المرحاض

نشب خالف على لفائف
ورق مرحاض في أحد
املحالت التجارية ،انتهى
بصعق رجل ،حسبما قالت
الشرطة األسترالية ،فيما
يثير فيروس «كورونا»
هلعا بني املستهلكني
القلقني من نقص في السلع.
واستدعيت الشرطة إلى
متجر في بلدة تامورث في
نيو ساوث ويلز ،شمال
سيدني ،بعدما هاجم
الرجل الذي تعرض لصعق
كهربائي زبونا آخر وعامال
في املكان.
وتم تأكيد إصابة أكثر من
 50شخصا بالفيروس في
أستراليا حتى اآلن ،بمن
فيهم طفل يبلغ  8أشهر في
أدياليد.

ُ
خضع كلبًا
هونغ كونغ ت ِ
للحجر الصحي

قال خبراء في صحة
الحيوان في هونغ كونغ ،إن
كلبا ،يملكه شخص مصاب
بفيروس «كورونا» ،يخضع
للحجر الصحي ،قد يكون
أول حالة النتقال املرض من
البشر إلى الحيوان ،لكنهم
أوضحوا أن األمر ال يزال
قيد البحث.
ولم تظهر على الكلب
حتى اآلن أي أعراض .وقال
الخبراء الذين يبحثون
الحالة ،إنه ال ينبغي أن
يشعر أصحاب الحيوانات
األليفة بقلق كبير ،أو أن
يتخلوا عن حيواناتهم.

برلمانيات 8
ّ
العفاسي :لم نتسلم كتاب تنفيذ حكم إدارة الخبراء
ةديرجلا

•
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بشأن حكم محكمة التمييز في الطعن رقم  911لسنة 2019
علي الصنيدح

ّرد الوزير فهد العفاسي على
سؤال برلماني للنائب محمد
الدالل بشأن حكم الطعن
في تعيينات إدارة الخبراء بأنه
لم يرد لوزارة العدل ّأي كتاب
من إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ
الحكم.

ك ـش ــف وزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل وزيـ ــر
األوقاف والشؤون اإلسالمية،
د .فـهــد الـعـفــاســي ،ان ــه لــم يــرد
ل ـل ــوزارة أي كـتــاب مــن اإلدارة
العامة للتنفيذ بطلب تنفيذ
حـ ـك ــم م ـح ـك ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز فــي
الـطـعــن رق ــم  911لـسـنــة 2019
إداري  ،2بشأن تعيينات إدارة
الخبراء.
وذ كــر العفاسي في إجابة
عــن س ــؤال بــرلـمــانــي للنائب
مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ،وحـ ـصـ ـل ــت
"ا ل ـجــر يــدة" عـلــى نسخة منه،
أ ن ـ ـ ـ ــه بـ ـ ـت ـ ــار ي ـ ــخ  3د يـ ـسـ ـمـ ـب ــر
ال ـمــاضــي ص ــدر قـ ــرار وزاري
ر قـ ـ ـ ــم  2019 /2624بـ ـش ــأن
تشكيل لجنة برئاسة وكيل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ت ـ ـتـ ــولـ ــى االط ـ ـ ــاع

عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــذك ـ ـ ــور
ووضــع الـخـطــوات اإلجرائية
والتنظيمية لتنفيذه.
وكـ ـ ــان ال ـ ـ ــدالل ّ
وجـ ـ ــه س ــؤاال
ال ـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل ج ـ ـ ــاء فــي
ن ـ ـصـ ــه :ص ـ ـ ــدر حـ ـك ــم م ـح ـك ـمــة
التمييز فــي ال ــدائ ــرة اإلداري ــة
في الجلسة المنعقدة بتاريخ
 2019/ 11 /19بإلغاء القرارات
الصادرة بشغل وظيفة خبراء
ف ــي إدارة ال ـخ ـب ــراء ،وتـضـمــن
ال ـح ـكــم حـيـثـيــات ت ــؤك ــد ســوء
ت ــد بـ ـي ــر إدارة ا لـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء فــي
ّ
اإلج ـ ــراء ات الـتــي ات ـخــذت قبل
الـتـعـيـيــن ،وأش ـ ــار ال ــى وج ــود
م ـخــال ـفــات قــانــون ـيــة جسيمة
شـ ـ ــابـ ـ ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار
والـ ـقـ ـب ــول ،ونـ ـظ ــرا إلـ ــى اآلثـ ــار

العفاسي والدالل
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة والـ ـخـ ـطـ ـي ــرة لـحـكــم
محكمة الـتـمـيـيــز ،وبــاألخــص
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـع ــدد ال ـخ ـبــراء

ال ـم ـت ـضــرريــن ،ك ـمــا أن الـحـكــم
ّ
وجـ ـ ــه ل ــوم ــا وط ـع ـن ــا ف ــي أداء
وزارة الـعــدل وإدارة الخبراء،

فهاد :ما سند وصف «البدون» بمقيمين غير قانونيين؟
وج ــه ال ـنــائــب عـبــدالـلــه فـهــاد
ً
س ـ ـ ـ ــؤاال إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـشـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة
للشؤون االقتصادية بالوكالة
م ــري ــم ال ـع ـق ـيــل ،ب ـش ــأن الـتـقــريــر
الـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـث ــال ــث الـ ـمـ ـق ــدم مــن
ال ـح ـكــومــة إل ــى مـجـلــس حـقــوق
اإلنسان.
وقال فهاد ،في مقدمة سؤاله:
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء الـ ـتـ ـق ــري ــر ال ـ ـ ـ ــدوري
الثالث المقدم من الحكومة إلى
مجلس حقوق اإلنسان لمراجعة
أوضـ ـ ـ ــاع حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان فــي
الكويت ،ومدى االلتزام بتنفيذ
ال ـتــوص ـيــات وال ـت ـع ـه ــدات الـتــي
قطعتها الحكومة على نفسها
بتسويتها ،وتحسين مؤشراتها
في ملف حقوق اإلنسان بتاريخ

 30يـنــايــر  ،2020وال ــذي تولت
تقديمه وزي ــرة الــدولــة لشؤون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة مـ ــريـ ــم ال ـع ـق ـي ــل
وفريقها الفني.
وأضـ ـ ـ ــاف :وجـ ـ ــاء ف ــي تـقــريــر
القضاء على أشكال التمييز ما
نـصــه أن "الـمـقـيــم ب ـصــورة غير
قــانــون ـيــة ه ــو م ــن دخـ ــل ال ـبــاد
بـصــورة غير مشروعة وأخفى
مستندات جنسيته للحصول
على جنسيتها".
وطلب فهاد من العقيل إفادته
باآلتي :ما السند القانوني الذي
اعتمد عليه التقرير في تحديد
وصف البدون بمقيمين بصورة
غير قانونية؟
هــل يعني تــوصـيــف الـبــدون
كمقيمين بصورة غير قانونية

عبدالله فهاد

مريم العقيل

أنـ ـ ـه ـ ــم م ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــون لـ ـلـ ـم ــرس ــوم
األم ـيــري رقــم ( )17لسنة 1959
ب ـقــانــون إقــامــة األج ــان ــب ،وفقا

لـ ـه ــذا ال ـت ـص ـن ـيــف وال ـت ـس ـم ـيــة؟
وه ــل ان ـط ـبــاق ه ــذا الـتــوصـيــف
على البدون يعني استحقاقهم

للعقوبة ،حيث إن مخالفة قانون
اإلقامة جريمة تستوجب عقوبة
حدد القانون جــزاء ات واضحة
ل ـه ــا؛ م ـن ـهــا ال ـس ـجــن وال ـغ ــرام ــة
واإلبعاد ...فهل تنطبق عليهم؟
وه ــل تـمـلــك ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
ف ــي الـ ــدولـ ــة تـن ـفـيــذ ال ـع ـقــوبــات
الــواردة نصا في القانون؟ وما
التعليقات التي أوردتها الدول
وممثلو الحكومات والمجتمع
ال ـمــدنــي ع ـلــى ال ـت ـقــريــر الـمـقــدم
إل ــى مـجـلــس ح ـق ــوق اإلن ـس ــان؟
وما مدى جدية التزام الجهات
المعنية في الدولة بالمالحظات
والتعليقات الواردة؟

ل ــذا يــرجــى إفــادتــي وتــزويــدي
باآلتي:
م ــا إجـ ـ ـ ــراء ات وزارة ال ـعــدل
للتعامل مع نتائج وآثار حكم
محكمة التمييز في الطعن رقم
( 911لـسـنــة  2019إداري)2/؟
وما إجراءات الوزارة وموقفها
القانوني تجاه ما حدث سابقا
م ــن صـ ــرف رواتـ ـ ــب أو ص ــدور
تـ ـق ــاري ــر مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء ال ــذي ــن
شملهم حكم التمييز ،وبيان
م ـ ـ ــدى س ــامـ ـتـ ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا
أنها متعلقة بقضايا ومصالح
أط ـ ــراف ع ــدي ــدة؟ م ــع ت ــزوي ــدي
بالدراسات القانونية لذلك.
وتابع :ما إج ــراء ات الــوزارة
لحفظ وحماية حقوق الخبراء
ال ــذي ــن شـمـلـهــم ح ـكــم محكمة

التمييز ،خــا صــة أ نـهــم ليسوا
ال ـطــرف المتسبب فــي صــدور
القرار بالشكل المعيب قانونا؟
وما إجراءات وخطوات الوزارة
وإدارة ال ـخ ـبــراء ب ـشــأن إع ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـي ـيــن
الـ ـج ــدي ــد ل ـل ـخ ـب ــراء فـ ــي إدارة
الخبراء؟ وهل سيطرح تصور
جـ ـ ــديـ ـ ــد أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــه الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة
والـجــودة والكفاء ة في عملية
اختيارهم؟ مع تزويدي بالجهة
المسؤولة عن أداء هذا الــدور،
وما إجراءات الوزارة لمحاسبة
وم ـســاء لــة كــل ط ــرف فــي إدارة
الخبراء أو غيرها تسبب فيما
انتهت إليه إج ــراء ات وقــرارات
تعيين الخبراء ،والتي ألغيت
بحكم محكمة التمييز؟

هايف للفارس :ما سبب تأخير
خدمات «عبدالله المبارك»؟
ســأل الـنــائــب محمد هــايــف وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة الــدولــة
لشؤون اإلسكان د .رنا الفارس عن سبب التأخير في بعض الخدمات
الرئيسة كالتيار الكهربائي وربط شبكة الصرف الصحي للقسائم في
منطقة غرب عبدالله المبارك.
وج ــاء فــي س ــؤال هــايــف لـلـفــارس :لما كــانــت منطقة غــرب عبدالله
المبارك إحدى المناطق التي وزعت مع الخطة اإلسكانية شابها تأخير
في بعض الخدمات الرئيسة كالتيار الكهربائي وربط شبكة الصرف
الصحي للقسائم .وتساءل :ما سبب تعطيل إيصال التيار الكهربائي
للمنازل في منطقة غرب عبدالله المبارك؟ وهل يوجد جــدول زمني
إليصال التيار الكهربائي للقسائم؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،فهل
يوجد تأخير في الجدول الزمني؟ مع تزويدي به ،وما الجهة المسؤولة
عن ربط شبكة الصرف الصحي لقسائم منطقة غرب عبدالله المبارك؟
وهل طرحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصة شبكة الصرف
الصحي للمنازل في منطقة غرب عبدالله المبارك؟ إذا كانت اإلجابة
باإليجاب فإنني أطلب تزويدي بإجراءات الطرح والشركات المتقدمة
والعطاء ات وأسهم الشركة الموقعة الفائزة بالمناقصة ،وما سبب
تأخيرها لتنفيذ ربط الشبكة للقسائم مباشرة؟

عاشور يسأل الشيتان عن شراء طائرات «إيرباص» السبيعي يستفسر عن تعيينات «الكويتية»
وجه النائب صالح عاشور سؤاال إلى وزير المالية براك الشيتان
عن أسباب شراء طائرات إيرباص من طراز (.)800-now33
وقال عاشور في معرض سؤاله :نقلت الصحف المحلية والعالمية
ومنها الغارديان خبرا مفاده فرض غرامة مقدارها  3مليارات دوالر
على شركة ايرباص ،كما نقلت االخبار ان الدول التي تلقى المسؤولون
فيها الرشا هي ماليزيا وسريالنكا وإندونيسيا وتايوان وغانا خالل
الفترة من  2011حتى  ،2015وأن هناك تحقيقا وبحثا حول دول أخرى
مثل الصين واليابان وتركيا والكويت ووجود شبكة لدفع الرشا.
وأضاف عاشور :في فبراير عام  2014وقعت شركة الخطوط الجوية
الكويتية عقدا مع شركة ايرباص لشراء  25طائرة من طراز إي،350

طراز إي  320نيو والتي سلمت في عام  ،2019وفي أكتوبر  2018أبرمت
الشركة اتفاقية جديدة لشراء  8طائرات جديدة من شركة ايرباص من
طراز  800-now33متوسطة الى بعيدة المدى.
وتساء ل عاشور عن االتــي :ما الشركات على مستوى العالم التي
اش ـتــرت طــائــرة مــن ط ــراز 800-now33؟ وم ــا أس ـبــاب ش ــراء الـشــركــة
للطائرات؟ ولماذا لم تشتر طائرة ذات بدن عريض من شركة (ايرباص)
من طــراز  350ســواء كــان  800او  900او  1000خصوصا ان الطائرة
تعد األعلى مبيعا على مستوى العالم؟ ومتى أبرم العقد واالتفاقية
المذكوران أعاله؟ وكم يبلغ عدد الطائرات التي اشتريت؟ وما تاريخ
التسليم؟ مع ذكر األطراف الموقعة وقيمة العقد وكيفية السداد.

ً
ّ
وج ــه الـنــائــب الحميدي السبيعي س ــؤاال إلى
وزير المالية براك الشيتان ،عن التعيينات التي
تمت في شركة الخطوط الجوية الكويتية منذ
شهر يناير  ،2017سواء كانوا كويتيين أو غير
كويتيين ومؤهالتهم العلمية.
وطـلــب السبيعي مــن الشيتان اآلت ــي :السيرة
ال ــذات ـي ــة ل ـلــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة الـخـطــوط
الجوية الكويتية وشـهــاداتــه الــدراسـيــة ،وكشف
بالتعيينات التي أجريت في الشركة منذ شهر
يناير  2017حتى تاريخ ورود هذا السؤال ،سواء

كــا نــوا كويتيين أو غير كويتيين ،ومؤهالتهم
الـعـلـمـيــة ،وتـخـصــص كــل منهم حـســب شهادته
وم ـكــان التعيين ومـسـمــاه الــوظـيـفــي وم ـقــدار ما
ً
يتقاضاه ،سواء كان راتبا أو "بونص" أو مكافأة.
وأضاف السبيعي في سؤاله :لوحظ أن هناك
العديد ممن يشغلون وظائف إشرافية في شركة
الخطوط الجوية الكويتية ،مثل مدير ،ال يحملون
ش ـهــادات جامعية ،فأغلبهم يحملون الشهادة
الثانوية أو الدبلوم ،فهل تسمح اللوائح والنظم
األساسية للشركة بذلك؟

majles@aljarida●com

سلة برلمانية
الحجرف :ما تكلفة إصالح
الطرق المتضررة؟

ّ
وجه النائب مبارك الحجرف
سؤاال إلى وزيرة األشغال
وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان ،د .رنا الفارس ،طلب
فيه معرفة قيمة األضرار
الناتجة عن تلف األسفلت
في الطرق العامة ،وكم بلغت
قيمة إصالح هذه األضرار،
واإلجراءات التي اتخذتها
"األشغال" إلصالح ورصف
الطرق بأسرع وقت ممكن
نتيجة موجة األمطار منذ
بداية األزمة حتى تاريخ ورود
هذا السؤال.

العدساني يسأل عن حقوق
الموظفين وسلم الرواتب
لموظفي «اإلنماء االجتماعي»

وجه النائب رياض العدساني
ً
سؤاال إلى وزيرة الشؤون
االجتماعية وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية بالوكالة
مريم العقيل عن حقوق
املوظفني وسلم الرواتب
والدرجات الوظيفية ملوظفي
مكتب اإلنماء االجتماعي.
وقال العدساني في معرض
سؤاله حفاظًا على حقوق
موظفي مكتب اإلنماء
االجتماعي ومراكزهم القانونية
وضمان عدم االنتقاص من
مزاياهم املالية ومكتسباتهم
الوظيفية بعد نقل تبعيته إلى
وزارة الشؤون االجتماعية.
وطلب العدساني من العقيل
جدول مقارنة بني الوضع
الحالي فيما يتعلق بحقوق
املوظفني وسلم الرواتب
والدرجات الوظيفية وجميع
املكتسبات واملزايا للموظفني
الحاليني والذين سوف
ً
يوظفون مستقبال متضمنًا
(بدل تمثيل ومكافأة مالية
وتشجيعية) لجميع الوظائف
العامة؟

ةديرجلا

•
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شوشرة :اتعظوا
مبارك العبدالهادي
فيروس ال ُيرى بالعين المجردة يقف العالم كله مكتوف
األيدي أمامه دون أن يحرك ساكنا تجاهه ،بل أدى إلى انهيار
االقتصاد ودفع المليارات إليجاد وسيلة لعالجه أو مكافحته
والتصدي لهجماته الشرسة على أجسادنا.
كم ضعيفة هــذه البشرية أمــام هــذا الفيروس! وكــم أصبح
الجميع في خوف شديد! وكم أصبحت الدول الكبرى صغيرة
أمامه! وكم أصبحت الطائرات والصواريخ والقنابل النووية
بال فائدة! حتى أصبح الشك يدب في قلوب الجميع ،والزموا
البيوت ،فهل اتعظنا؟
ً
طبعا كعادة بعض البشر فإن الجواب بــاء ات ال تتسعها
األرض ،فمازالوا يكابرون وينشغلون في تحويل هذا المشهد
المأساوي إلى بركان من اإلثارة واستعراض البطوالت وتبادل
االت ـهــامــات ،بــل هـنــاك مــن حــول األم ــر إلــى تصفية حسابات،
ً
وتناسى أنه ال يزال صغيرا أمام هذا الفيروس الذي ال يرحم
ً
من أمامه ،ألنه بعطسة قد يغزو ضحايا جــددا رغم مقاومة
جهاز المناعة الذي يضعف عند البعض من أول زيارة لكورونا.
هـنــاك مــن ح ــول األم ــر إل ــى فـكــاهــة لتمرير الـمــوضــوع قــدر
المستطاع رغم الخوف الذي يعشعش فيه ،وهناك من حولها
إل ــى تـحــد وب ــدأ يتظاهر بـعــدم االه ـت ـمــام ،وآخـ ــرون أصبحوا
يصطادون بالماء العكر ألخطاء اآلخرين ألننا ما زلنا نسبح
في وحل ومستنقع التفكك والعنصرية والطائفية واألفكار
المسمومة والمريضة ،في حين هناك من الجنود المجهولين
ممن يضحون بحياتهم إلنقاذ اآلخرين ومساعدتهم للتماثل
للشفاء ،بعد أن تركوا بيوتهم وباشروا العمل في مواقعهم
دون خوف أو رهبة ،وهناك من أعلن تطوعه لتقديم المساعدة
في حين ظل بعض المنظرين ممن ال ّ
هم لهم سوى االنتقاد
والتحليل وبث الشائعات والضرب بكل ما أوتوا من قوة جميع
الطاقات الوطنية العاملة ،بل هناك من يبحث عن الوسائل
لفرد عضالته أمام ناخبيه لكسب أكثر عدد من المؤيدين في
االنتخابات المقبلة دون أن يضع في حسبانه أنه قد يكون
ضحية هذا الفيروس الذي ال يزال سره غامضا.
إننا اليوم أحوج إلى التكاتف والتعاضد والعظة والنظر الى
حجمنا أمام هذا الفيروس ولجم األفواه التي ال تعرف سوى
االنتقاد وتشتيت الجهود ،ودعم الجنود المجهولين كل في
موقعه وعلى رأسهم وزارات الخارجية والصحة والداخلية
واإلع ــام والتجارة والبلدية والتربية والـشــؤون والخطوط
الـجــويــة الـكــويـتـيــة وال ـط ـيــران الـمــدنــي وغـيــرهــا مــن األج ـهــزة
الحكومية والفرق التطوعية ،وإخواننا البدون الذين يثبتون
كعادتهم حبهم لهذه األرض من األطباء والممرضين الذين
أعلنوا منذ اللحظة األولى تطوعهم ،فضال عن بعض المقيمين
الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة كل في موقعه.
ً
فــي الـخـتــام شـكــرا لكل مخلص على هــذه األرض الطيبة،
وسـحـقــا لـكــل م ــن ح ــاول تـحــويــل ه ــذا ال ـف ـيــروس إل ــى منصة
لقصف اآلخرين.

للسكراب ثمن
عبدالقادر عبدالمحسن الحمود
الـسـكــراب ،كما هــو م ـعــروف ،هــو الـمـكــان ال ــذي يحتوي على
الحاجات الزائدة أو لم تعد صالحة للعمل ،وفي كل دول العالم
هناك أسواق للسكراب ،تأتي الناس إليها لشراء ما يلزمهم من
أشياء يحتاجونها.
فاألشياء في السكراب تباع بأسعار رخيصة ،والمهم أنهم
يستفيدون منها ،فتجد باقي المنشآت مثل الحديد واأللمنيوم
والزجاج وأحيانا الخشب متوافرة فيه ،وهناك شركات تشتري
السكراب لتصديره إلى دول صناعية إلعــادة التصنيع ،كما أن
المقاولين يساومون أصحاب البنايات أو المجمعات التي قيد
اإلنشاء أو التي ستهدم على ما فيها من سكراب ،لما في ذلك من
فائدة تعود على الطرفين المقاول وصاحب الملك.
هذا يستدعي منا في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي
لديها الكثير من المشاريع ،وكذلك األجهزة الطبية أو العلمية
أو الفنية التي أصبحت غير قابلة لالستعمال االنتباه لقيمتها،
ومــع األســف فإنها تهمل في المستودعات الحكومية ،وإمــا أن
تسرق أو ترمى .والوكالء المساعدون للشؤون المالية في وزارات
الدولة وكذلك المديرون الماليون للهيئات والمؤسسات الحكومية
ً
مطالبون بالنظر إلى السكراب ألن له ثمنا ويدر أمواال ،وقد أعلنت
إحدى دول مجلس التعاون الخليجي أنها باعت سكراب األلمنيوم
بمبالغ جيدة! والله من وراء القصد.

الحكومة والتوجيهات
السامية
ناصر المحياني
مــن منطلق الـنــداء ال ــذي أطلقه ميك مولفاني كبير موظفي
ً
البيت األبـيــض ،حين كــان مــديــرا لمكتب اإلدارة والـمــوازنــة في
إدارة دونالد ترامب ،حيث وجه نــداء ه غير المسبوق الى عامة
ً
األميركيين ليستشير الشعب سائال :أي اإلدارات ترغبون في
إصالحها أو إلغائها؟
خصص بذلك صفحة على اإلنترنت لتقديم األفكار الجوهرية
لإلصالح المؤسسي الناجح ،قبل انطالق عملية إعــادة تنظيم
البيروقراطية الفدرالية ،فوضع على الموقع اإللكتروني للبيت
ً
األبيض نموذجا يضم الئحة تتضمن  20إدارة ووكالة حكومية
فدرالية ،ومن بينها وكالة االستخبارات المركزية ( )CIAوأكثر
من مئة إدارة داخلية في هذه المؤسسات ،ليعتلي رأس الالئحة
أي وكالة ترغبون في إصالحها؟ ّ
سؤالين هماّ :
وأي وكالة ترغبون
في إلغائها؟
واختتم هذا النموذج بدعوة عامة لتقديم االقتراحات المسببة
إلع ــادة تنظيم الــدولــة االت ـحــاديــة ،السيما أن هــذه الـفـكــرة تعد
ُ
واحدة من الوعود التي طرحت ضمن الحملة االنتخابية للرئيس
ترامب ،ومن هنا وباألخذ بتجربة البيت األبيض الناجحة في
تطوير األداء المؤسسي ،عبر المشاركة باالقتراحات المسببة
ً
من المواطن األميركي ،ودفعا لعجلة العمل للتقدم نحو تحقيق
ً
رؤي ــة الكويت  ،2035وتــأكـيــدا على العمل وفــق مـبــدأ الحكومة
ً
اإللكترونية ،وتطبيقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب
السمو ،في ظل توافر اإلمكانات الالزمة لذلك «كالجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات والجهات الرسمية المشاركة فيه ،مثل
ديوان الخدمة المدنية ،واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
ً
والتنمية ،والتزاما بتوجهات الجهاز المركزي الذي أعلنها ،والتي
تضم من بينها :تضييق الفجوة الرقمية بين المواطنين والجهات
الحكومية» ،لذلك يجب أن تأخذ الحكومة بالمقترحات الالزمة في
اإلصالح المؤسسي الذي ينطلق من نقطة محورية رئيسة هي:
 اإلع ــان عــن وض ــع صفحة إلـكـتــرونـيــة عـبــر بــوابــة الجهازالمركزي لتكنولوجيا المعلومات ،تتضمن الجهات الحكومية
بالتسلسل ،ليتم تقييم أدائها من خالل نقاط تقدير يختيارها
ً
المواطنون إلكترونيا عبر الهاتف المحمول ،مع إعطاء المجال
لوضع األسباب واالقتراحات في ذلك ،ليكون هناك رسم بياني
ً
إلكتروني دقيق ،يحدث تلقائيا بعد كل تقييم ألي جهة حكومية،
ويـعـمــل بـشـفــافـيــة أمـ ــام الـشـعــب لـيـظـهــر نـتــائــج الـتـقـيـيــم ،لتتم
بعد ذلــك المحاسبة الحكومية الدائمة لقياديي تلك الجهات،
ولوقف التصادم المستمر مع المواقف النيابية التمثيلية وغير
المنطقية ،والتي تؤدي الى عدم التعاون النيابي الحكومي.

مقادير يا تربية

محمد السداني

سدانيات :دولة كرنفال!
كلما أردت أن تمعن في فهم هذا البلد وفهم ما يحدث فيه وجدت نفسك
ً
ً
تائها حائرا ال تعرف من أي تبدأ ومن أين تنتهي ،فالوفرة المالية التي
عشناها بعد النفط إلى زمن كورونا الذي نعيشه شكلت حقبة حقيقية
والدراسة.
تحتاج للفهم
ِّ
أعتقد قبل أن نشخص واقعنا المرير أن علينا أن نصارح أنفسنا
َّ
بالكثير من األكاذيب التي ظلت تتوارثها األجيال دون وعي! إن نهضة ما
بعد النفط التي جاءت على حامالت النفط والتي حطمت مجتمعا كامال
ً
كان يحمل تنوعا حرفيا وتجاريا متسقا متوافقا مع بعضه ،جاءت ويدفع
عجلتها آخرون ال ينتمون إلى هذا المجتمع ،فمن وضع مخطط الدولة
َّ ً
َ
وهلم جرا! لم تبن
بريطاني ،والمعلم كان فلسطينيا ،والحداد كان إيرانيا،
الكويت التي نرى األغاني القديمة تتغنى بها– صباح مساء– على أيدي
الكويتيين الذين خلعهم النفط من مواطن اإلبداع والحرفية ومجاالتهم
التي يحسنونها ،ورمــاهــم فــي أتــون صــراع الـتــرف والــدعــة السياسية،
فجعلهم بعيدين كل البعد عن شخصية المواطن الحقيقي إلى المواطن
المستفيد من عائدات النفط فقط!
وقد يتساءل الكثير :هل هذه الحالة جاءت محض المصادفة أم أنها
جزء من مخطط سعت الدولة إلى خلقه وتكوين شعبها بهذه الطريقة
التي أفسدت جيل النفط وما تبعه من أجيال؟ أعتقد أن تحييد الشعب عن
مشهد الدولة بشكل عام وإلهائه بعوامل الترف كان خطوة أولى؛ وذلك ما
أفسد نوعية المواطن وتحويله من مواطن منتج إلى مواطن مستهلك ،أما
الخطوة الثانية فهي إلهاء المجتمع ككل في لعبة السياسة غير الحقيقية

محمد العويصي
التي استخدم فيها المتنفذون عناصر الشعب من عوائل وطوائف وقبائل
لكي يتصارعوا فيما بينهم تحقيقا لمخططات ماسكي خيوط اللعبة!
لم يكن البلد يواجه مشكالت حقيقية فعال بسبب الحل السحري لها
جميعا (المال!) ،ولكن عندما بدأت المشكالت تكبر وقف الدينار حائرا
أمامها ،فانكشفت عورة الدولة ومن تولوا مناصب قيادية وهم ال يملكون
مقومات هذه المناصب ،فبدأت تظهر المشكالت التي نعيش نتائجها من
جراء قرارات خاطئة أو استشارات المستشارين القادمين من أفشل دول
العالم لينقلوا إلينا سوء إدارتهم وفشلهم الذي نعانيه منذ سنوات طويلة!
لم تكن فوضى كورونا التي نعيشها وليدة اللحظة! ولم يكن المشهد عبثيا
وغبيا في أيامنا هذه ،إن الفوضى التي جعلت المواطنين أتباع عوائلهم
ونوابهم وقبائلهم وطوائفهم هي فوضى سوء اإلدارة التي جعلت الدولة
تدار وكأننا في "كرنفال" يريد الجميع أن يلهوا ويضحكوا فيه دون أدنى
مسؤولية منهم تجاه أي شيء ،لن تكون أزمة كورونا هي األخيرة؛ ألننا
فعليا ال نستطيع أن نواجه أي أزمة مواجهة حقيقية ،ولك شاهد في أزمة
العجز المالي للدولة ،وأزمة األمطار والمد األحمر ،وإنفلونزا الخنازير
وأزم ــة الـشـهــادات ال ـمــزورة ،وتــزويــر الجنسية ،وال ـبــدون ،وغير مبيني
الجنسية ،وأزمة الوظائف ،وسوق العمل وأخيرا وليس آخرا كورونا!
خارج النص:
 ال بد لنا أن نبحث عن وطننا بين ركــام اإلهـمــال الــذي خلفه جيلاالتكالية وجيل التنازل عن الديمقراطية وتسليم البلد إلــى حكومات
ً
متعاقبة زادت الوضع سوءا بسبب صراعاتها وسوء إدارتها.

ّ
مشاري ملفي المطرقة

ً
ً
أوال وأخيرا :الفيروس واالنتهازيون
عندما أعلنت الكويت وجود إصابات بفيروس كورونا بين عدد من
المواطنين سيطرت حالة من الذعر والفزع على الكثيرين ،وبدأ البعض
ً
ً
يصطاد في الماء العكر ،ويتكسب انتخابيا وشعبيا من وراء هذه األزمة،
بل إن هناك من حــاول أن يصبغها باللون الطائفي والتدخل في عمل
الجهات المختصة التي عزلت المصابين في الحجر الصحي لمنع تفشي
الوباء ،فإذا بهؤالء يسعون إلى إخراج عدد من المصابين المحسوبين
عليهم دون مراعاة للخطر الذي قد يحدث ونقلهم للفيروس لمواطنين
آخرين .ورغم أن وزارة الصحة وفرت خدمات متميزة للمصابين وتعاملت
معهم بطريقة محترفة وراقية وجدنا من يهاجمها ويطالب بإقالة وزيرها،
ويدعو إلى عقد جلسات طارئة لمجلس األمة لكشف الحقائق ،وتجاهل
هــؤالء المعلومات التي يتم نشرها بشكل يومي من وزارة الصحة من
خــال المؤتمر الصحافي ال ــذي تعقده ،والشفافية التي تتعامل بها
مع هذا الفيروس ،لكن هــؤالء ال يضيعون فرصة إال ويتكسبون منها
ً
وال يضعون اعتبارا للمصلحة الوطنية ،وأن البالد تمر بأزمة ويجب
الوقوف معها واالنتظار إلى حين االنتهاء منها ،فإن أصابت شكروها
وإن أخطأت عاقبوها.
هم ال يعرفون هذه الطرق الراقية والنبيلة في التعامل مع هذه األحداث،
إنما تدفعهم مصالحهم وانتماءاتهم للرقص فوق جثث األبرياء وضرب
الوطن في وقت الشدائد ،لقد كشف لنا فيروس كورونا زيف من يدعون
الدفاع عن المواطنين ،وهم في الحقيقة يتاجرون بصحتهم ويستخدمون

الواسطة والمحسوبية في اإلضرار بالناس ،وال يتكاتفون مع أجهزة الدولة
التي تسعى جاهدة إلى الحد من انتشار هذا الوباء القاتل ،ولم نسمع
منهم كلمات إشادة وتشجيع رغم أن اإلجراءات التي اتخذت وصفت بأنها
على مستوى عال من التميز ،وأنها تتطابق مع المعايير العالمية التي
طبقتها الدول المتقدمة ،وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية ،حيث
نجحت الكويت في التعامل مع هذا الحدث الجلل بكل شفافية ووضعت
كل إمكاناتها لخدمة مواطنيها الذين أصيبوا بالفيروس ،وتمكنت من كبح
جماحه والحيلولة دون تفشيه بين أعداد كبيرة من خالل عدة إجراءات.
في الختام يبقى التأكيد على ضرورة التالحم بين أبناء الوطن ورص
الصفوف واالبتعاد عن النعرات الطائفية والمصالح الشخصية حتى
نتمكن من التغلب على هذه األزمة الطارئة ،وعلى الدولة بكل أجهزتها
أال ترضخ ألي ضغوط من أحد مهما كان منصبه وتأثيره ،وعمل ربط
لجميع إدارات العالقات العامة التابعة للوزارات والهيئات مع أجهزة
الدولة ،وذلك للقيام بمهامها ومسؤولياتها التباع اإلرشادات والتعليمات
والمتابعة بشكل يومي ألي تطورات أو متغيرات قد تحدث في المرحلة
القادمة ال قدر الله ،وتعميمها على الموظفين ،ويجب أن يكون في كل
ال ــوزارات والمؤسسات الحكومية مراكز طبية مصغرة لعمل الفحص
الدوري والمتابعة لحاالت الموظفين أثناء بداية الدوام ،وذلك للحد من
انتشار الفيروس ،وحفظ الله الكويت من كل مكروه ووقاها بإذن الله من
كل األمراض واألسقام.

فيحان الشبلي

الحب في زمن الكورونا
ال أعلم لماذا استحضرت في ذهني رائعة
"غارسيا" (الحب في زمن الكوليرا)؟ هل لتشابه
اسمي الوباء الكوليرا وكورونا ،أم أن مخيلتي
العربية استحضرت مشهد ادعاء وجود مرض
الكوليرا على سطح السفينة التي تقل العشاق،
لما فيه من كذب وارتباطها بأن فيروس كورونا
مــا هــو إال وب ــاء تــم تصنيعه مخبريا (كــذبــا)
من قبل دولة ما لتدمير اقتصاد دولة عظيمة
كالصين ،ودائ ـمــا مــا تـكــون نظرية الـمــؤامــرة
عربيا قائمة؟ الصين أصبحت منافسا شرسا
ألميركا فــي االقـتـصــاد ،وسحبت البساط من
تحت أق ــدام األخ ـي ــرة ،فالصين فــي أرق ــام هي
ُ
المصدر األول للبضائع عالميا ( 1.9تريليون
دوالر) ،والـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي الصيني

تخطى ( 13تريليون دوالر) ،وهــي ثاني أكبر
مستورد عالميا ( 1.842تريليون دوالر) ،وعدد
ال ـقــوى الـعــامـلــة تخطى ( 800مـلـيــون) عــامــل،
ومتوسط دخــل الفرد من ال ــدول األقــل عالميا
( 6000دوالر) مما يعني رخص األيدي العاملة
ومـنـتـجــات أق ــل تكلفة عــالـمـيــا ،والــديــن الـعــام
( %22من الناتج المحلي) ،وتعتبر ثالث العالم
بـعــد أمـيــركــا وال ـيــابــان ،وال ــدي ــن ال ـخــارجــي (3
تريليونات دوالر) .كل ما سبق قد يؤكد نظرية
المؤامرة خصوصا أن هوليوود صنعت من
ً
هذا السيناريو أفالما عدة ،أم يكون هذا الوباء
من صنع شعب الصين الذي ال يتوارى عن أكل
كل شيء حتى األطفال الخدج لم يسلموا منهم،
ومدينة ووهــان التي بدأ منها الوباء ناتجها

المحلي ( 213مليار دوالر) وتستثمر فيها أكثر
من  300شركة من أكبر الشركات عالميا .أكبر
الخاسرين من هذا الوباء صناعة النفط وكذلك
سوق األسهم ،وأكبر الرابحين شركات األدوية
والمستلزمات الطبية والتي أعلنت جهوزية
لقاح أميركي سيتوافر في األســواق في شهر
أبــريــل ،وكــذلــك دواء ( )Remedisvirاألميركي
ً
الذي سيكون متوافرا خالل هذا العام ،وللعلم
تم رصد مليارات الدوالرات من كثير من الدول
إلنتاج دواء ناجع ضد فايروس كورونا دون
جدوى ،فهل كورونا فيروس مصنع أم أنه رد
فعل الطبيعة ضد انتهاك حرمة مخلوقاتها التي
حرم أكلها ديننا الحنيف؟ الحكم لك عزيزي
القارئ ،اللهم احفظ البالد والعباد.

أسامة العبدالرحيم

ومضة :لعبة السلم والثعبان
قلق ،ارتباك ،مستقبل مجهول ،هكذا استقبل موظفو مكتب اإلنماء
االجتماعي عامهم الجديد في  2020بعد قرار نقل تبعية المكتب من األمانة
العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة الشؤون االجتماعية بمرسوم أميري رقم
( )249في تاريخ  29ديسمبر  2019دون إصدار قرار ملحق للمرسوم يوضح
سلم الرواتب ويحفظ به الموظفون حقوقهم المكتسبة ومزاياهم المالية.
مكتب اإلنماء االجتماعي تأسس في  1992برغبة سامية من أمير
الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح بهدف التصدي آلثار العدوان
العراقي على الكويت ،الذي اقترفه النظام الصدامي البائد ،وإعادة تأهيل
الذات الكويتية وتخليصها من شوائب المعاناة النفسية واالجتماعية
ً
والتربوية للمساهمة في بناء المجتمع ،وبعد أكثر من عشرين عاما من
اإلنجاز والعمل الدؤوب انحسرت فيها الحاالت المرضية من جراء االحتالل
الغاشم ،استمرت المسيرة الناجحة للمكتب بسواعد كــوادره الوطنية
ّ
وتطور عمله واهتمامه بالتنمية البشرية لتطوير اإلنسان واالرتقاء به
على المستوى النفسي واالجتماعي ،وزيادة الوعي المجتمعي بالشراكة
مع مؤسسات المجتمع المدني وتقديم المشورة العلمية لمختلف الجهات
والمؤسسات الحكومية وغيرها لمواجهة التداعيات االجتماعية والثقافية
والمعرفية بالتزامن مع التغيرات السريعة التي يشهدها العالم ،باالعتماد
على األسس المرجعية العالمية ذات الصلة بالتنمية االجتماعية وإجراء
ً
االستطالعات العلمية الكتشاف الحاالت وتصنيفها إحصائيا واآلثار
الناتجة عنها سواء كانت جسدية أم اجتماعية أم نفسية ،باإلضافة إلى
نبذ العنف وتعزيز ثقافة الوسطية والوحدة الوطنية في الحياة العامة.
ففي بداية السنة الجديدة وبعد إص ــدار مرسوم نقل تبعية مكتب
اإلنماء المفاجئ تناقلت األخبار في وسائل التواصل االجتماعي ومصادر

ُ
مختلفة بعضها تطمئن موظفي المكتب وبعضها اآلخر تشير إلى ضررهم
والمساس في حقوقهم أو عدم حسم الموضوع بعد ،هذه الخطوة تأتي
ضمن خطة الحكومة الجديدة وهي الحكومة الحادية عشرة خالل أكثر من
عشر سنوات! فكل حكومة تأتي بخطة ورؤى مختلفة ،بعضها يقلص أو
ينشئ هيئات حكومية وتأتي حكومة تليها تدمجها أو تنقلها أو تلغيها
وكأنها في لعبة السلم والثعبان! وآخرها توجه رئيس الــوزراء الجديد
لتقليص ودمج  16جهة حكومية أخرى حسب ما تناقلته األخبار في
بعض الصحف المحلية .وفي الوقت نفسه تابعنا سلسلة تصريحات
استفزازية على لسان بعض القيادات الحكومية والتجار الرأسماليين
ّ
يحملون فيها المواطن البسيط عجز الميزانية وبأنه يجب إعادة النظر
في رواتب القطاع الحكومي وتخفيفها كحل لترشيد ميزانية الدولة! وقد
كان الغضب الشعبي من تلك التصريحات كفيال بتراجع ونفي بعض
المحسوبين على الفريق الحكومي من تلك التصريحات ،إال أن ما نراه
في الواقع والمعلومات المنشورة في الصحف اليومية تكشف عن وجود
برنامج حكومي متكامل لتحميل الطبقة المتوسطة والفئات الشعبية
أعباء عجز الميزانية عبر تشريعات مقترحة وإجراءات تنفيذية يجري
إعدادها من شأنها المساس بحقوق وظيفية مكتسبة ،وزيــادة أسعار
ً
الخدمات الحكومية وفرض ضرائب غير عادلة اجتماعيا تناقض األساس
الدستوري لالقتصاد الكويتي .في النهاية نقول إن الحقوق المكتسبة
لموظفي مكتب اإلنماء االجتماعي خط أحمر ،وغير مقبول التعسف
والمساس بها ،فمستقبل المواطنين ليس حقل تجارب لدراسات وخطط
عشوائية ،ومن األولى أن تتحمل الحكومات المتتابعة مسؤولية عبثها
وفاتورة فشلها في السنوات األخيرة.

محمد خلف الجنفاوي

نوائب كورونا العنصرية!
مـصــادر غربية تتحدث عــن «ك ــورون ــا» أنه
عبث جيني ،أي أنه تصنيع في معامل ،والحل
بالوقاية واتـبــاع جميع اإلرشـ ــادات الصحية
ل ــوزارات الصحة ،والتحية والتقدير والشكر
لـجـمـيــع ال ـج ـن ــود ال ـم ـج ـهــول ـيــن ،والـ ـح ــذر من
بعض مواقع السوشيال ميديا التي تتكسب
ب ــاإلش ــاع ــات ،ف ـهــو فـ ـي ــروس ل ــه عـ ــدة وســائــل
للحماية منه ،وحمى الله الجميع من كل وباء
وشر.
والكارثة الحقيقية هي في خيارات بعض
الناس العنصرية ،فالوضع أصبح كسيارات
في الطرق بال إشارات ضوئية لتنظيم السير،
ومثل هؤالء «النوائب» أي (المصائب والكوارث)
قاموا بتحويل الوضع إلى تراشق بذيء يجرح
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إضافات

الوطن ويمزق المجتمع في العمق ،لتسجيل
نقاط شخصية نتنة بعد الفشل في تقديم أي
إنجاز لوطن يضم الجميع .تحولت االنتخابات
لديهم إل ــى عنصريات تتنافس على تدمير
الــوطــن والمواطنة باستيراد بضاعة فاسدة
م ــدم ــرة م ــن الـ ـخ ــارج ،ووص ـل ــت إل ــى ال ـصــروح
التعليمية والرياضية لكل ممارسة انتخابية،
نعم هنالك مستفيدون من هذا الوضع المدمر،
لذلك هم يحاربون أي دعوة للتغيير ،والمؤلم
أن هذا كله يحدث وذكرى الغزو العراقي اآلثم
للكويت مرت منذ أيام ،حين ضرب الشعب أروع
صور التكاتف والتالحم حتى عادت للكويت
شرعيتها.
فهل هذا تكريم لمن ضحى الشهداء ألجله

بــدال مــن تطوير الكويت فــي جميع المناحي
ورفع اسمها عاليا في جميع المجاالت؟ هذه
دعــوة الكويت للمثقفين وللواعين المهتمين
والمتحمسين للشأن العام لتغيير هذا الوباء
الكارثي ،وهو أخطر من أي غزو للكويت ،فأخطر
ما تواجهه المجتمعات اإلصابة بالعنصرية
والفرقة والنزاع واألفكار البعيدة كل البعد عن
مصلحة المواطن والوطن.
وأخطاء الديمقراطية ال تتغير بفرد بل بنواة
مجتمع ،وإن مــن يــدعــي كـفــرد أو شخص أنه
سيغير الواقع فال تصدقوه ،ومن ينتخب على
أسس عنصرية ال يمكن أن يكون ضد الفساد
بــل هــو أكـبــر أدواتـ ــه ،وللحكومات المتعاقبة
دور في ذلك.

يقول الشاعر األمير محمد عبدالله الفيصل:
مقادير يا قلبي العنا ..مقادير
مقادير وش ذنبي أنا  ..مقادير
هذي األغنية اشتهرت بصوت مطربها الراحل طالل مداح ،رحمه
الله ،ذكرتني بخبر سمعته حديثا عن وزارة التربية ،يقول الخبر:
"ق ــررت وزارة التربية إلـغــاء منهج الكفايات واسـتـبــدالــه بمنهج
المعايير!" .وزارة التربية حتى اآلن لــم تـ ُ
ـرس على بـ ّـر وال تعرف
راسها من كرياسها؛ لذا فهي مستمرة في تجاربها الفاشلة التي
ستستمر إلى يوم الدين ،فعلى سبيل المثال ال الحصر ،مرت الوزارة
بتجارب كثيرة فاشلة منها:
 -1إلغاء نظام المقررات بعد تطبيقه  30عاما!!
ً
 -2عام "الدفش" عفوا عام الدمج سنتين في ستة أشهر فقط ،وقد
نجح أغلب الطلبة بمساعدة التربية!
 -3إلغاء الملف اإلعجازي أو اإلنجازي في المرحلة االبتدائية.
 -4تدريس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من الكل إلى
الجزء ،وبعد الفشل الذريع عادت حليمة لعادتها القديمة أقصد
عادت التربية إلى جادة الصواب من الجزء إلى الكل.
 -5تأنيث المرحلة االبتدائية بنين ،سؤال يطرح نفسه :يا ترى
كم هي األموال التي أنفقتها وزارة التربية على مشاريعها الفاشلة،
وآخرها منهج الكفايات الذي وصفه أحد المسؤولين في التربية
بأنه (منهج حياة)! واآلن سيستبدل به منهج المعايير في العام
القادم وبعدها منهج مقادير!!
سؤال إلى كل مسؤول تربوي غيور على أبناء الكويت :لماذا ال
يتم تطبيق منهج المعايير تدريجيا ،بحيث يطبق في مدرستين
فقط في كل منطقة تعليمية ،مدرسة للبنين وأخرى للبنات ،وفي
نهاية العام الدراسي تقيم التجربة لمعرفة سلبيات وإيجابيات
منهج المعايير بدال من (خــذوه فغلوه) كما فعلتم بأخيه منهج
الكفايات الذي عمم بدون سابق إنذار أو تجربة ،فكانت النتيجة
غرق أهل الميدان من معلمين ومعلمات وتالميذ ،فقد سمعت عن
معلمة قررت االستقالة بسبب منهج الكفايات وعندما وصل إليها
خبر إلغائه كادت تطير من الفرح وألغت قرار االستقالة.
يقول الفنان سعد الـفــرج فــي مسلسل "درب الــزلــق" حــق أخــوه
حسين" :بسنا فلوس ..بسنا فلوس ..حسين بسنا فلوس" ،ونحن
نقول بأعلى صوتنا لوزارة التربية" :بسنا تجارب ،بسنا تجارب"،
وكفاية عذاب!

ضبط الفضاء اإللكتروني
حاجة ملحة
د .حمود مبرك العازمي
ً
مع تعاظم دور اإلنترنت عموما ،ومواقع التواصل االجتماعي
بشكل خــاص ،ليس فــي مجال االتـصــال بين األف ــراد فقط ،بــل في
نتائج وتأثير هذا االتصال ،مع ما هو معروف للجميع أنه ليس
ً
كل ما يكتب أو ينشر عبرها حقيقيا ،بل بات النشر عبر النوافذ
اإللكترونية في بعض األحيان يعطي للشائعة مصداقية ،ووسط
هذه الفوضى قد يصبح أمن الوطن وسالمة المجتمع ،وقبلهما
خصوصيات األفراد وسمعتهم واعتبارهم في متناول الجميع ،بمن
فيهم المتطاولون والمحتالون وناشرو األكاذيب والشائعات ،مما
يجعل الحاجة ملحة إلى ضرورة ضبط هذا الفضاء اإللكتروني،
بالحد الذي يتيح لنا االستفادة القصوى من التقنيات الحديثة
ومــواك ـبــة ال ـت ـطــورات الـمـتــاحـقــة ،وف ــي الــوقــت نفسه ال ــذي تكون
لدينا فيه رقابة حقيقية وفعلية لتنظيم استخدام وسائل النشر
اإللكتروني والتواصل االجتماعي لمواجهة أي استخدام خاطئ
لها في بث األكاذيب والشائعات التي تنال من وطننا ومجتمعنا.
والمتتبع لكثير من األخـبــار الكاذبة التي تنشر عبر الفضاء
اإللكتروني يدرك أن سبب انتشارها هو سهولة نشرها دون تكلف
عناء البحث عن كونها حقيقية أو كاذبة ،أو من يقف وراءها ،ويكون
أبناؤنا في بداية مرحلة الشباب هم فريسة هذه األدوات في كثير
ً
من األحيان ،والتي يصاحب تطورها زيادة في خطورتها.
إن الحاجة إلى حماية وطننا ومجتمعنا تحتم علينا أن نضع
رؤية متكاملة لضبط استخدام وسائل النشر اإللكتروني بمختلف
أنواعها ،تبدأ من برامج توعوية تساهم فيها الجهات ذات الصلة
مثل وزارة األوق ــاف ووزارة اإلع ــام ووزارة التربية ،لخلق وعي
ل ــدى األش ـخ ــاص ب ـض ــرورة الـتـحـقــق مـمــا يصلهم عـبــر الــوســائــل
اإللكترونية ،مع التركيز على فئة الشباب في مقتبل العمر ،وذلك
باستحداث منهج دراسي يعلم أبناءنا االستخدام األمثل لوسائل
التواصل اإللكتروني ،ويوضح مخاطرها ،وينشر الثقافة والوعي
بين الطالب ،ويوضح كيفية التأكد من مصدر الخبر وعدم تلقي
اإلشاعة وترويجها بشكل عشوائي دون التأكد من مصدرها ،ثم
يأتي دور التشريعات التي تضبط هذا الفضاء اإللكتروني وتواجه
ضعاف النفوس ،ومروجي اإلشاعات وناشري األكاذيب ،برقابة
حقيقية وعقوبات رادعة.

بالعربي المشرمح« :كورونا
يا ساسة مو معكرونا!»
محمد الرويحل
فيروس كورونا القاتل الــذي أرعــب العالم بأسره وتسبب في
قتل المئات إن لم يكن اآلالف من البشر وتسبب في خسائر مالية
بالمليارات ،كما تسبب في اضـطــراب أسعار األس ــواق العالمية،
وهبوط في أسعار البترول ،وهلع الشعوب واألمم ،وأوقف العالم
على قدم وساق ،هذا الفيروس يتعامل معه بعض ساستنا بطريقة
األطفال الذين ال يعون خطورته ،وال يستوعبون خطره عليهم وعلى
شعبهم ووطنهم ،ليخرجوا لنا بتصريحات طائفية وانتخابية،
ويساوموا السلطة على حساب أرواح الناس ،مهددين وزير الصحة
ً
بالويل والثبور لعزل مجموعة من المواطنين حفاظا على سالمتهم
وسالمة ذويهم والمجتمع ،في حين هناك دول كالصين وإيطاليا
ً
عزلت مدنا بأكملها ،ولم يساوم ساستها وزارة الصحة بمثل هذه
اإلجــراء ات االحترازية .بعض ساستنا أصبحوا أخطر علينا من
فيروس كورونا ،فكل همهم مصلحتهم االنتخابية ،ويتعاملون
مع األخـطــار بطريقة مستفزة وكارثية على الوطن والمواطنين
ضــاربـيــن بــالــوحــدة الــوطـنـيــة وال ـت ـعــاون والـتـكــاتــف فــي األزم ــات
عرض الحائط ،معتقدين أن ما يقومون به سيجلب لهم األصوات،
وسينتخبهم الـمــواطـنــون ،غـيــر مــدركـيــن وعــي الـشـعـ ّـب الكويتي
ً
الــذي ألجمهم عبر وســائــل التواصل االجتماعي ،ولقنهم درســا
بالوحدة الوطنية والتعاون والتكاتف من أجل الوطن الذي يئن
من فيروساتهم المدمرة والمميتة والخطيرة على مستقبل األمة
والوطن ،فالفيروس الذي أصيب به هؤالء الساسة أخطر وأعظم
من كورونا ألنه ال عالج له وال دواء ،األمر الذي على المواطنين بكل
فئاتهم التصدي له ولفيروساتهم التي تضرب وحدتنا الوطنية
وال تخدم سوى مصالحهم الشخصية.
يعني بالعربي المشرمح :يتعامل بعض ساستنا مع فيروس
كورونا القاتل وكأنه وجبة معكرونة ،يحاولون استغالله للتكسب
السياسي واالنتخابي ،ولتصفية حسابات شخصية دون إدراكهم
لحياة المواطنين ،وما قد ينتج عن تصرفاتهم الصبيانية.
والحكومة مسؤولة عن الحفاظ على أرواح الناس والتصرف
وعدم
بحكمة ومسؤولية بحجم الكارثة التي أرعبت العالم بأسرهَ ،
االكـتــراث لكائن من كــان ،فالقضية قضية وبــاء مميت ،وليس ث َّم
مكان للعبث السياسي يجعل من الحكومة في موقع للمساومة
أو الجدال فيه ،وإرضاء خواطر البعض على حساب وحدة الوطن
وصحة المواطنين.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
مؤشرات إيجابية على نهاية النزاع في أفغانستان
كارتر مالكاسيان –
فورين أفيرز

ّ
تعتبر االتفاقية ،التي وقعتها
وطالبان
ً
الواليات المتحدة ً
أخيرا إلنهاء  18عاما من
القتال في أفغانستان ،حصيلة
محادثات سالم طويلة بدأت
في شهر سبتمبر من عام
 ،2018عندما بدأ المبعوث
األميركي للمصالحة في
السفير زالماي
أفغانستان ً
خليل زاده ،حوارا مع اللجنة
السياسية لحركة طالبان.

ما من شيء يمكن
اعتباره في حكم
المؤكد بالنسبة إلى
مستقبل أفغانستان
رغم توقيع اتفاقية
السالم األخيرة

ّ
وق ـ ـعـ ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ً
وحــركــة طــالـبــان أخ ـي ــرا اتفاقية
ً
إلن ـه ــاء ثـمــانـيــة ع ـشــر ع ــام ــا من
الـقـتــال فــي أفـغــانـسـتــان ،وسبق
حفل التوقيع فترة هدوء طوعية
اسـتـمــرت سبعة أي ــام ،ب ــدأت في
الثاني والعشرين من شهر فبراير
الماضي .وفي حين تنطوي هذه
االتـفــاقـيــة مــع الـحــركــة على عدد
من المخاطر ،فقد كانت من النوع
الـمـتــوقــع فــي مـثــل ه ــذه األح ــوال
ال ـتــي تـتـســم بــالـتـعـقـيــد وال ـشــك،
وي ـت ـع ـيــن ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه عــدم
تجاهل حقيقة أن تلك االتفاقية
ه ـ ــي أم ـ ــل ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
الــوح ـيــد إلن ـهــاء أط ــول حــروبـهــا
في العالم.
وكـ ــانـ ــت االتـ ـف ــاقـ ـي ــة حـصـيـلــة
م ـح ــادث ــات سـ ــام طــوي ـلــة ب ــدأت
في شهر سبتمبر من عام ،2018
عندما بدأ السفير زالماي خليل
زاده ،وه ــو الـمـبـعــوث األمـيــركــي
ً
للمصالحة في أفغانستان ،حوارا
م ــع الـلـجـنــة الـسـيــاسـيــة لـحــركــة
طــالـبــان .وتعتبر ادارة الرئيس
األم ـ ـي ــركـ ــي دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب أن
المحادثات الثنائية التي أفضت
الى تلك االتفاقية ،والتي استثنت
حكومة الرئيس األفغاني أشرف
غني ،هــي الخطوة األول ــى نحو
تحقيق تسوية سياسية بين كل
األطراف األفغانية.
يــذكــر أن خليل زاده كــان قدم
ف ــي ش ـهــر ي ـنــايــر م ــن ع ــام 2019
ً
ً
ً
ع ــرض ــا يـتـضـمــن ج ـ ــدوال زمـنـيــا
الــى ق ــادة حــركــة طــالـبــان يقضي
ب ــان ـس ـح ــاب ال ـ ـقـ ــوات األم ـيــرك ـيــة
من أفغانستان .وفي مقابل ذلك
وافـقــت حركة طالبان فــي نهاية
المطاف على إنـهــاء مساعدتها
لتنظيم الـقــاعــدة والمجموعات
االرهـ ــاب ـ ـيـ ــة االخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــن أج ــل
تخفيف الـعـنــف وال ــوص ــول الــى
تسوية مــع الحكومة األفغانية
وأطراف النزاع في البالد ووضع
نهاية للحرب الدامية هناك.

التطورات السلبية

مع بداية االنسحاب
األميركي يتوقع
أن تبدأ حركة
طالبان بتنفيذ
التزامها بالكف عن
مد يد العون إلى
الجماعات اإلرهابية

ول ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي بــدت
ف ـي ــه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ب ـي ــن الـ ــواليـ ــات
المتحدة وحركة طالبان وشيكة
في شهر سبتمبر من عام 2019
تصاعدت األعمال العدائية على
أرض المعركة ،وفــي أعقاب ذلك
قرر الرئيس األميركي إلغاء حفل
سالم في كامب ديفيد في اللحظة
األخ ـ ـيـ ــرة ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــد أن قتلت
ً
ً
حركة طالبان جنديا أميركيا في
أفغانستان –في خضم انتقادات
شديدة من جانب الكابيتول هيل
ووســائــل االع ــام– كما أن وزيــر
الخارجية األميركي مايك بومبيو

القوات األميركية في أفغانستان ...نهاية الحرب العبثية
طالب حينذاك بأن تخفض حركة
ط ــالـ ـب ــان مـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى ال ـع ـنــف
قـ ـب ــل أي اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ،وهو طلب كانت حركة
طالبان ترفضه بشدة في الفترة
الماضية.
ثم استؤنفت المفاوضات بين
الجانبين واستمرت حتى شهر
ف ـبــرايــر ال ـم ــاض ــي ،وف ــي الـثــالــث
عـشــر مـنــه أع ـلــن مــايــك بومبيو
عن «تقدم بالغ األهمية» في تلك
ال ـم ـف ــاوض ــات ،وربـ ـم ــا كـ ــان ذلــك
نتيجة انسحاب الرئيس ترامب
مــن ال ـح ــوار فــي شـهــر سبتمبر،
مـمــا أفـضــى فــي نـهــايــة المطاف
الى الموافقة على طلب بومبيو.
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا م ـ ــن ش ـ ـ ــيء ي ـم ـكــن
اعتباره في حكم المؤكد بالنسبة
ال ــى مستقبل أفـغــانـسـتــان ،على
الرغم من توقيع اتفاقية السالم
األخـيــرة بين الــواليــات المتحدة
وحركة طالدبان .وتجدر اإلشارة
الى أن الواليات المتحدة تحتفظ
بقوات عسكرية في أفغانستان
تتراوح بين  12و 13ألف جندي،
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر ب ـمــوجــب اتـفــاقـيــة
ال ـس ــام خ ـفــض ذل ــك ال ـع ــدد الــى
ً
 8600جندي خالل  135يوما .غير
أن الجدول الرسمي لالنسحاب
الكامل لم يعلن حتى اآلن.
ومع بداية االنسحاب األميركي
ي ـتــوقــع أن ت ـب ــدأ ح ــرك ــة طــالـبــان
بتنفيذ التزامها بالكف عن مد يد
العون إلى الجماعات االرهابية،
كما أن من المتوقع أن تبدأ بعد
ً
خـمـســة ع ـشــر ي ــوم ــا م ــن تــوقـيــع
االتفاقية مفاوضات شاملة حول

زالماي خليل زاده

أشرف غني

مايك بومبيو

س ــام دائـ ــم ت ـش ـتــرك فـيـهــا كــافــة
أطراف النزاع في أفغانستان.

الدستور الحالي في أفغانستان،
ول ـك ــن م ــن غ ـيــر ال ــواض ــح م ــا هو
الدستور البديل الذي تريده ،كما
أن أي ش ــيء يشبه الــوضــع الــذي
ً
كــان سائدا في تسعينيات القرن
ً
الماضي ليس مقبوال من جانب
الرئيس أشرف غني وال الواليات
المتحدة .وتريد حركة طالبان –
كما يشاع على نطاق واسع– قيام
دولــة ذات قــاعــدة اسالمية ،ولكن
كبار علماء المسلمين وقادة حركة
طــالـبــان لــم يتمكنوا مــن تحديد
أسس تلك الدولة.
ف ـ ــي بـ ـع ــض األح ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ي ـف ـهــم
م ـ ــن ذل ـ ـ ــك ال ـت ـع ـب ـي ــر ق ـ ـيـ ــام دول ـ ــة
ت ـخ ـض ــع ل ـل ـش ــري ـع ــة اإلس ــامـ ـي ــة
وتتسم بالديمقراطية في الوقت
ذاتـ ــه .ويعتقد الكثير مــن علماء
المسلمين وق ــادة حــركــة طالبان
أن في وســع األفـغــان تحقيق هذا
الهدف من خالل الحوار المباشر.
وه ـ ـنـ ــا ي ـت ـع ـي ــن عـ ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات

المتحدة التحلي بالصبر وتــرك
هذه العملية تنضج.

احتماالت حدوث الخطأ
وتـ ــرى م ـص ــادر أن اح ـت ـمــاالت
حــدوث خطأ قد تــزداد في الفترة
المقبلة ،وأن االنسحاب العسكري
األم ـيــركــي قــد يسمح للجماعات
االرهابية بتعزيز نشاطها ،اضافة
ال ــى أن ح ـكــومــة أشـ ــرف غ ـنــي قد
ترفض تبادل قيادة البالد من أجل
بلوغ تسوية سياسية.
ومــن جهة أخ ــرى ،ربما تعمد
ب ــاكـ ـسـ ـت ــان ال ـ ـتـ ــي تـ ـشـ ـع ــر ب ـق ـلــق
م ـ ــن ن ـ ـفـ ــوذ م ـح ـت ـم ــل ل ـل ـه ـن ــد فــي
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ال ـ ــى ال ـض ـغ ــط عـلــى
حركة طالبان مــن أجــل رفــض أي
تـســويــة التـحـقــق مـصــالــح اس ــام
آبــاد .وتوجد خالفات عملية بين
ً
األطراف األفغانية أيضا .وترفض
حركة طالبان ،على سبيل المثال،

اختبار التزام الحركة
تبرز قوة االتفاقية الحالية بين
الواليات المتحدة وحركة طالبان
فــي أنـهــا تــوفــر لـ ــادارة األميركية
ال ــوق ــت الـ ـ ــازم م ــن أج ـ ــل اخ ـت ـبــار
صدقية طالبان ،وإذا فشل قادة تلك
الحركة في الوفاء بوعودهم ،كما
حدث في منتصف األسبوع عندما
أعلنت الحركة انتهاء الهدنة مع
الحكومة األفغانية ،فإن االنسحاب
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي ي ـم ـك ــن أن
يتوقف .ومن هذا المنطلق يتعين
على واشنطن التريث والتصرف
ب ـحــذر وعـ ــدم ال ـت ـســرع ف ــي سحب
قواتها اذا لم تنفذ حركة طالبان
التزاماتها.
وم ـ ــن ال ـب ــده ــي أن ث ـم ــة حــاجــة
ال ــى الـقـيــام بـخـطــوات اخ ــرى على

الطريق نحو الـســام ،حتى خالل
فترة اختبار التزام حركة طالبان.
وس ــوف يكون فــي وســع الــواليــات
المتحدة التراجع عن مسار السالم
إذا ت ــأك ــدت م ــن ع ــدم تـقـيــد حــركــة
طالبان بوعودها .وسوف يتعين
على حركة طالبان النأي عن تنظيم
ال ـقــاعــدة وال ـمــواف ـقــة عـلــى تسوية
سياسية وعدم المطالبة باحتكار
السلطة ،اضــافــة ال ــى قـبــول اج ــراء
انتخابات ديمقراطية واالعـتــراف
بحقوق المرأة والحقوق السياسية
ال ـك ــام ـل ــة ل ـك ــل األفـ ـ ـغ ـ ــان مـ ــن دون
استثناء .وربما يعني ذلك اضطرار
الــواليــات المتحدة الــى البقاء في
أفغانستان لشهور اضافية ،ولكن
قواتها ســوف تنسحب في نهاية
المطاف ،وســوف تنطوي اتفاقية
ال ـس ــام ع ـلــى ام ـكــان ـيــة وض ــع حد
لمعاناة الشعب األفغاني وضمان
أمــن الــواليــات المتحدة في الوقت
ذاته.

التزام «طالبان» بالسالم
ويبقى السؤال المهم حول مدى
الـتــزام حركة طالبان بالسالم في
األج ــل الـطــويــل .وحـتــى اذا وافقت
عـلــى تلبية الـتــزامــاتـهــا المتعلقة
بضمان محاربة االره ــاب ،وأقــرت
تسوية سياسية ،فقد تعمد الحركة
الى حمل السالح من جديد وتحاول
السيطرة على أفغانستان بمجرد
اكـ ـتـ ـم ــال االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري
األميركي مــن الـبــاد .وعلى الرغم
من أن هذه الحصيلة ليست حتمية
فــإن االحتمال ال يمكن استبعاده

ً
ت ـم ــام ــا .وس ـ ــوف ي ـك ــون ف ــي وســع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تقليص ذلــك
الخطر من خالل احتفاظها بسفارة
فــي أفغانستان ،واسـتـمــرارهــا في
تمويل مشاريع تنمية اقتصادية
واجـتـمــاعـيــة ،اضــافــة ال ــى عناصر
األمــن األفغانية .وصحيح أن تلك
ال ـخ ـط ــوات ال تـسـتـطـيــع أن تمنع
حركة طالبان من االستيالء على
أفـغــانـسـتــان ،غـيــر أنـهــا قــد تجعل
تلك الحركة تفكر مرتين قبل القيام
بمغامرة من هذا النوع .كما يتعين
ً
على الــواليــات المتحدة أيـضــا أن
ت ــوض ــح أن خـ ــرق ح ــرك ــة طــال ـبــان
لالتفاقية الموقعة ســوف يفضي
الى قيام الجيش األميركي بتدمير
نظامها الـجــديــد مــرة اخ ــرى .وقد
ي ـم ـثــل ص ـ ــدور ب ـي ــان م ـش ـتــرك من
باكستان وروسيا وقــوى اقليمية
اخ ــرى يتعهد بـمـعــارضــة انتهاك
التسوية السياسية في أفغانستان
والعودة الى حكم طالبان مساعدة
حقيقية في هذا الصدد.

إضاعة الفرص
ويتعين أال تردع إمكانية انتهاك
حركة طالبان اللتزاماتها الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ع ــن تـنـفـيــذ االت ـفــاق ـيــة،
خاصة أن واشنطن أضاعت الكثير
من الفرص خالل الحرب األفغانية،
وليس عليها عمل ذلك من جديد.
والب ـ ــد م ــن ال ـتــذك ـيــر بـ ــأن ال ـبــدائــل
ً
أكثر سوءا ،ولذلك فإن على االدارة
األميركية التفكير في الفرص التي
توفرها محادثات السالم في الوقت
الراهن.

خطة سالم بديلة
●

محمد الدجاني الداودي* -
واشنطن إنستيتوت
سلط ال ــرد السلبي المخيب لآلمال
للكثير من دول العالم العربي إزاء اقتراح
ال ـســام ال ــذي أعـلـنــه الــرئـيــس األمـيــركــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ـض ــوء ع ـلــى الـحــاجــة
الملحة إلى رؤى بديلة ألطروحة السالم،
وب ـخ ــاص ــة م ــن ال ـج ــان ــب الـفـلـسـطـيـنــي.
وكمجتمع دول ــي ،علينا زعــزعــة أسس
هذا الصراع إلحالل السالم .فالمصالحة
والسالم التاليان سيغيران العالقات بين
شعوبنا المتصارعة ،إذ إن جزءا كبيرا
مــن ال ـم ـخــاوف ال ـتــي نـجــدهــا مـلـحــة في
أوقات النزاعات ستصبح أقل إلحاحا أو
حتى ستتبدد في أوقات السلم.
أق ـت ــرح خ ـطــة س ــام بــدي ـلــة مصممة
لتكون حقا عــادلــة ومنصفة للطرفين،
أما خطة السالم هذه ،التي صاغها فرد
وح ــددت معالمها سـنــوات مــن الخبرة،
فليست مصممة لتكون بديال شامال عن
المفاوضات السابقة؛ بل إنها مصممة
لتقديم حـلــول عــادلــة وجــديــة للقضايا
األكـ ـث ــر ج ـ ــدال ف ــي الـ ـ ـص ـ ــراع .وه ـ ــي تـقــر
بالتاريخ المعقد للقضايا األساسية التي
تغذي الصراع اإلسرائيلي -الفلسطيني،
بما في ذلــك وضــع الالجئين ،والقدس،
والحدود ،وحق الفلسطينيين واليهود
ب ــال ـس ـي ــادة وت ـق ــري ــر ال ـم ـص ـيــر ف ــي هــذه
األرض المقدسة ،وهي تقترح بعد ذلك
ً
سبيال لحل هذه القضايا يقر ويأخذ في
الحسبان مخاوف الطرفين وتطلعاتهم
المستقبلية.

االعتراف المتبادل :الدولة والحدود
يتمثل المبدأ األساسي لهذه االتفاقية
البديلة في أن إعالن دولة لكل شعب هو
نقطة انـطــاق ضــروريــة ،فستقام دولــة
فلسطينية سيادية ومستقلة وعلمانية
فــي الضفة الغربية وقـطــاع غــزة بجوار
دول ـ ــة إســرائ ـي ـل ـيــة س ـي ــادي ــة ومـسـتـقـلــة

ويهودية ،ومن شأن إقامة دولة رسمية
أن تضع حدا لعالقة االحتالل -المحتل
بين َ
شعبي فلسطين وإسرائيل.
وفــي حين سيتم االع ـتــراف واإلق ــرار
ب ـه ــات ـي ــن ال ــدولـ ـتـ ـي ــن ب ـش ـك ــل مـ ـتـ ـب ــادل،
عـلــى الـطــرفـيــن أيـضــا اإلقـ ــرار بــالــروابــط
التاريخية العميقة المتبادلة بــاألرض
ال ـت ــي ي ـت ـنــازع عـلـيـهــا ال ـط ــرف ــان ب ـشــدة،
وستعترف إسرائيل بأن األرض المقدسة
هي أرض الشعب الفلسطيني ،وبدورها
سـتـقــر فلسطين ب ــأن األرض المقدسة
هــي أيضا أرض الشعب الـيـهــودي .كما
سيحترم الفلسطينيون السيادة الوطنية
وحــق تقرير المصير للشعب اليهودي
في أرض األج ــداد ،بما يضع حدا ألكثر
م ــن  1900عـ ــام م ــن ال ـم ـن ـفــى وال ـش ـتــات
واالضطهاد .أما اإلسرائيليون ،فسيقرون
بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير
للشعب الفلسطيني فــي أرض األج ــداد
القائمة على أساس قرار األمم المتحدة
رقــم  181والـمـعــروف أيضا باسم خطة
تـقـسـيــم فـلـسـطـيــن ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن األم ــم
المتحدة عام .1947
وسيشمل هذا االعتراف األقليات أيضا
فــي الــدولـتـيــن؛ فسيقبل الفلسطينيون
بشرعية الحقوق التاريخية لليهود في
فلسطين وسيقبلون أقلية يهودية تعيش
فــي دو ل ــة فلسطين المستقلة وتتمتع
بكافة حقوقها المدنية أسوة باألغلبية
الـعــربـيــة .مــن جهتها ،ستتمتع األقلية
العربية في إسرائيل بكل حقوقها المدنية
أس ــوة بــاألغـلـبـيــة ال ـي ـهــوديــة .وسيمنح
الفلسطينيون اليهود في دولة فلسطين
واإلسرائيليون العرب في دولة إسرائيل
خيار حمل جنسيتين .وسيساهم هذا
االعتراف المتبادل إلى حد كبير في وضع
حد للكراهية والعداوة بين الشعبين.
وعلى الصعيد األمني ،ستكون دولة
فلسطين منزوعة السالح .وتعتبر حالتا
الـيــابــان وألـمــانـيــا الغربية بعد الحرب
العالمية الثانية خير مثال على كيفية
تحويل وجـهــة استعمال األمـ ــوال التي

كــا نــت ستخصص للنفقات العسكرية
بــدال من ذلــك لتحسين البنية التربوية
واالجتماعية وبناء االقتصاد ،مما جعل
الدولتين من الدول األكثر نفوذا واألكثر
نجاحا اقتصاديا وصناعيا.
وسيسمح عدم وجــود العبء المالي
لجيش نظامي لدولة فلسطين بتحويل
مــواردهــا المالية والبشرية المحدودة
لتطوير اقتصادها وإمكانياتها العلمية
والتكنولوجية ،وبـهــدف ضمان األمــن،
ستوقع إسرائيل وفلسطين معاهدة أمن
متبادلة تضمن سالمة وأمن الشعبين،
كـ ــذلـ ــك س ـي ـس ــاع ــد ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي
دول ــة فلسطين على التصدي للتطرف
ال ــدي ـن ــي والـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـت ــي تـطــرحـهــا
المنظمات اإلرهابية الراديكالية الداخلية
والخارجية.
وس ـت ـك ــون ال ـ ـحـ ــدود ال ـم ـع ـت ــرف بـهــا
إلسرائيل وفلسطين هي نفسها حدود ما
قبل عام  1967مع تعديالت يتفق عليها
الـطــرفــان وم ـب ــادالت أراض بــالـتــراضــي،
وهــو مبدأ وافــق عليه الطرفان أساسا،
وستكون األراضــي المتبادلة متساوية
من حيث الحجم والنوعية ،لكن بخالف
ن ـم ــوذج ال ــدول ــة ال ـقــوم ـيــة الـنـمــوذجـيــة،
ستبقى بعض المنافذ قائمة على الحدود
بين الدولتين ،وفي عالم اليوم ،تتضاءل
الحاجة إلى ترسيم الحدود.
وسيسمح للشتات الفلسطيني ،الذي
تشرد بفعل َ
حربي  1948-1947و،1967
بممارسة حق العودة إلى دولة فلسطين،
غير أن مطلب السماح لهؤالء الالجئين
بالعودة إلى منازلهم األصلية في دولة
اسرائيل لم يعد واقعيا أو عمليا نظرا
إلـ ــى ال ـت ـط ــورات ال ـعــال ـم ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
والمحلية التي حصلت منذ عام ،1948
وما يتطلبه ذلك حرمانهم من االنتماء
لدولتهم ولهويتهم الفلسطينية.
أما بالنسبة ألولئك الذين يختارون
عــدم ممارسة حقهم بالعودة إلــى دولة
فلسطين ،فسيحصلون على تعويض
بـفـضــل األص ـ ــول الـمـخـصـصــة لتطبيق

خـطــة ال ـســام .وسـيـكــون ذل ــك مــن خــال
اتفاق مشترك بين دولة إسرائيل والدول
ال ـعــرب ـيــة الـمـنـتـجــة لـلـنـفــط والـمـجـتـمــع
الــدولــي مــن أجــل التعويض مــاديــا على
الفلسطينيين المشردين بفعل الحروب
التي اندلعت بعد عام .1947

القدس
تـ ـ ـ ــؤدي م ـن ــاق ـش ــة حـ ـ ـ ــدود األراضـ ـ ـ ــي
والجنسية حتما إلى المسألة الشائكة
عـ ـل ــى نـ ـح ــو خـ ـ ــاص أال وهـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
ال ـ ـقـ ــدس .ف ــا ب ــد ل ـت ـحــديــد وض ـ ــع ه ــذه
المدينة التاريخية المقدسة التي تجمع
األديــان السماوية الثالثة من أن يستند
أيـضــا إلــى االح ـتــرام الـمـتـبــادل واإلق ــرار
بوضعها الخاص .وينظر كل من اليهود
والمسيحيين والمسلمين ،وهم محقون
ب ــذل ــك ،إل ــى ال ـق ــدس بــاع ـت ـبــارهــا مدينة
قيمة وعــزيــزة على قلوبهم ،وال بــد من
اإلقرار واالعتراف بهذه األهمية الدينية
الـفــريــدة مــن نوعها واحـتــرامـهــا فــي أي
اتفاق نهائي.
كما يجب االعتراف بالقدس على أنها
مدينة «مزدوجة الهوية» ،فمدينة القدس
داخل أسوار البلدة القديمة – التي بناها
السلطان العثماني سليمان القانوني منذ
أكثر من  500عام – هي «المدينة الدينية»
المذكورة في كافة الكتب المقدسة وتضم
مواقع تتسم بدرجة عالية من القدسية
لكل الديانات السماوية .وخارج جدران
الـبـلــدة القديمة تقع «ال ـقــدس الحديثة»
ال ـتــي ت ــم ضـمـهــا إل ــى الـمـفـهــوم األشـمــل
للقدس خالل السنوات المئة الماضية،
وهذه األرض التي ضمتها بلدية القدس
هــي الـتــي يمكن تشاركها كعاصمتين
إلسرائيل وفلسطين.
تـجــدر المالحظة أنــه ثمة اختالفات
جذرية من حيث المعنى والمكانة بين
«المدينة القديمة» القيمة دينيا و»المدينة
البلدية» ذات الثقل اإلداري ،وعليه ال بد
من إخضاعهما لنماذج حوكمة مختلفة.

ففي وقت يجب فيه إبقاء المدينة موحدة
جـغــرافـيــا – مــع ع ــدم اسـتـعـمــال ج ــدران
حــديـثــة وأسـ ــاك شــائ ـكــة ،سـيـتــم وضــع
مدينة القدس القديمة تحت سيادة حكم
الله ،التي تعتبر السلطة المقدسة التي
تعترف بها وتحترمها كافة األط ــراف.
و سـتـتـمــر كــز الهيكليتان الحكوميتان
الفدراليتان ،البرلمان/الكنيست والمحاكم
الـعـلـيــا فــي إســرائ ـيــل وفلسطين خــارج
البلدة القديمة أي المدينة المقدسة ،أي
في القدس الغربية والقدس الشرقية على
التوالي .وستتولى بلدية تمثل كل سكان
الـقــدس إدارة شــؤون المدينة ككل على
أساس يومي.
غير أن المواقع الدينية المقدسة في
المدينة ستكون مفتوحة أمام الجميع،
وحاليا يسمح للمسلمين بزيارة المواقع
المقدسة الـيـهــوديــة والمسيحية ،على
غرار حائط المبكى وكنيسة القيامة في
القدس .وعليه ،سيسمح لغير المسلمين
بدخول المواقع المقدسة المسلمة على
غرار الحرم الشريف والمسجد األقصى.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن ،ص ـح ـي ــح أن
القدس موحدة كــأرض ولكنها مقسمة
ديمغرافيا وسياسيا ونفسيا ودينيا،
ورغ ــم أن الــوضــع الـحــالــي يـعـكــس هــذه
االنقسامات وكأنها وضــع قائم «بحكم
الواقع» ،تقترح هذه الخطة فرض وضع
متبادل بحكم الواقع ،وبحكم القانون يقر
بهذه االنقسامات مع توفير سبيل يكفل
ارتباطات الطرفين السياسية والدينية
بالمدينة.

التعاون والتعايش
رغم أن هذه الخطة تقترح إقامة دولة،
إال أنها تقر فــي الــوقــت نفسه بالترابط
الفريد الذي يختبره أساسا اإلسرائيليون
والفلسطينيون.
وسيكون للفلسطينيين مــن الضفة
الغربية وقطاع غــزة حق السفر بحرية
وال ـع ـم ــل ف ــي إس ــرائـ ـي ــل ،ك ـمــا سيسمح

لإلسرائيليين بالتحرك بحرية والعمل
في دولة فلسطين المستقلة.
ه ــذا وسـيـتــم إن ـش ــاء لـجـنــة مشتركة
مهمتها تطبيق منهج تــربــوي للسالم
يعلم الـمــواطـنـيــن فــي الــدولـتـيــن تــاريــخ
وثقافة الشعبين اليهودي والفلسطيني،
إلى جانب معنى وأهمية األرض المقدسة
بالنسبة لكل مجتمع تمهيدا لتطبيق
ه ــذه ال ـخ ـطــة ،وس ـت ـشــرف ه ــذه اللجنة
المشتركة على التعليم بكل مستوياته
بغية ضمان خلوه من التلقين العقائدي
والكراهية والتحريض.
أما التعاون االقتصادي بين إسرائيل
وفلسطين ،فسيهدف إلى ضمان الرفاه
واالزدهــار للشعبين .وعلى غرار قضية
الــاج ـئ ـيــن ال ـنــات ـجــة ع ــن حـ ــرب ،1948
سيمول المجتمع الدولي والدول العربية
الـمـنـتـجــة لـلـنـفــط ب ـنــاء الـبـنــى التحتية
واالق ـت ـصــاد فــي فلسطين بـشـكــل كامل
بواسطة األم ــوال التي كانت مخصصة
نظريا للنفقات العسكرية.

رسم مسار سالم
س ـي ـتــم تـطـبـيــق األقـ ـس ــام ال ـم ــذك ــورة
أعاله لخطة السالم على مراحل في إطار
جــدول زمني يتفق عليه الـطــرفــان ،مما
يشجعهما عـلــى ال ــوف ــاء بالتزاماتهما
ضمن االتفاقات السابقة ووضع تدابير
بـنــاء الثقة الـضــروريــة ألي اتـفــاق سالم
فعال .وستشرف الواليات المتحدة ،في
إطــار دورهــا التاريخي كطرف ثالث في
المفاوضات ،على الئحة الخطوات التي
يجدر بالطرفين اتخاذها تطبيقا لهذه
الخطة ،كما سيضطلع االتحاد األوروبي
والمجتمع الدولي بدور إيجابي في بناء
الروابط بين الشعبين.
وتحقق خطة السالم المقترحة هذه
الحلم الفلسطيني بتقرير حقه في إقامة
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
الـشــرقـيــة وال ـح ـلــم الـصـهـيــونــي بتقرير
ال ـش ـع ــب الـ ـيـ ـه ــودي م ـص ـي ــره ف ــي دول ــة

إسرائيل وعاصمتها القدس الغربية مع
استمرارية بقاء المدينة موحدة مما ينزع
فتيل المظالم الشرعية التي تؤجج كره
الفلسطينيين للصهيونية .ومــن خالل
تحقيق هــذا اإلن ـجــاز ،لــن يبقى ترسيم
الحدود النهائية بين إسرائيل وفلسطين
م ـســألــة م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل ب ـه ــذا الـ ـق ــدر ،إذ
إن ال ـحــدود المقترحة فــي ه ــذه الخطة
ت ـح ــدد بـبـســاطــة أم ــاك ــن ع ـمــل األج ـه ــزة
األمنية اإلسرائيلية والفلسطينية ،وال
تقيم حاجزا مدنيا يمنع اإلسرائيليين
والفلسطينيين مــن الـتـنـقــل فــي أرج ــاء
وطنهم التاريخي.
ومن الممكن ،بواسطة تفكير مبتكر
وإبداعي واقتراحات متطورة وخارجة
عــن الـمــألــوف ،وإرس ــاء الثقة أن ينتهي
هذا الصراع ،لكن كي يقبل العالم العربي
واالسالمي بدولة يهودية وبحق اليهود
فــي تقرير مصيرهم وبمنحهم حقوقا
سكنية فــي األرض الـمـقــدســة ،يـجــب أن
يبادلهم اليهود هذه المبادرة من خالل
االعـ ـت ــراف بــال ـس ـيــادة الفلسطينية في
الـضـفــة الـغــربـيــة وق ـط ــاع غ ــزة وال ـقــدس
الشرقية.
وس ـي ـكــون ه ــذا االعـ ـت ــراف الـمـتـبــادل
بالسيادة وحق تقرير المصير في األرض
المقدسة مقدمة لليهود والفلسطينيين
ل ـيــؤم ـنــوا مـ ـج ــددا بــإم ـكــان ـيــة الـتـســويــة
والسالم والتعايش.
ومن شأن قبول خطة السالم هذه أن
يشكل تقدما فــي عملية إقــامــة عالقات
بين إسرائيل والفلسطينيين والعرب،
وكذلك العالم االسالمي ،هذه خطة سالم
ربح-ربح تعود بالفائدة على الشعبين.
* مؤسس حركة «الوسطية»
اإلسالمية المعتدلة في فلسطين ،كما
عمل سابقا كأستاذ للعلوم السياسية
في جامعة القدس في مدينة القدس.
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عام على «الحراك» في الجزائر ...نجاحاته وإخفاقاته
زين العابدين غبولي-
واشنطن إنستيتوت

الكثيرون رفضوا
االنتخابات
الرئاسية التي
أوصلت تبون إلى
ُّ
السلطة باعتبارها
ً
ردا ال يتناسب مع
مطالبهم

الجزائر عالقة
بين نظام يحاول
استعادة شرعيته
بأي ثمن وشعب
مصمم على
استعادة بالده
بطريقة حضارية

أولويات النظام
تنطوي على
إسكات الحراك
وتعديل الدستور
ً
بدال من إجراء
حوار فعلي مع
الجهات االجتماعية
والسياسية
الرئيسية ضمن
الحركة االحتجاجية

قبل فترة عــام ،شهدت الجزائر
انطالقة أكبر احتجاجات شعبية
وأك ـثــرهــا سلمية مـنــذ استقاللها
فــي عــام  .1962ومـنــذ ذلــك الحين،
ي ـمــأ الـ ـج ــزائ ــري ــون ال ـ ـشـ ــوارع كل
ثالثاء وجمعة ،للتعبير عن رفضهم
ل ـل ـن ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي الـ ـب ــاد،
والمطالبة بتغيير جذري.
وفـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،ش ـهــدت
الجزائر تغييرات أكثر مما فعلت
خالل السنوات الـ 57الفائتة .وكانت
ت ـل ــك االح ـت ـج ــاج ــات أس ـق ـط ــت فــي
أبريل الرئيس السابق ،عبدالعزيز
بوتفليقة ،الــذي حكم البالد لفترة
ط ــوي ـل ــةَّ ،
وأدت إلـ ــى ان ـق ـس ــام غير
مسبوق للنظام السياسي ،غير أن
التطورات المحتملة في  2020تشير
إلى مستقبل مقلق للبالد ككل.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي دي ـ ـ ـس ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــر ،أوص ـ ـ ـلـ ـ ــت
االنتخابات الرئاسية ،التي كانت
َّ
مـ ـح ــط ج ـ ــدل ك ـب ـيــر ف ــي ال ـج ــزائ ــر،
رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد
تبون إلى ُّ
السلطة .غير أن الكثيرين
ً
رفضوا االنتخابات ،باعتبارها ردا
ال يتناسب مع مطالبهم .وال يزال
الجزائريون يلجؤون إلى الشوارع،
في ظل رفضهم المتواصل للنظام
ونتائج االنتخابات التي أجراها.
في الــواقــع ،ساهمت انتخابات
ديسمبر في تعميق أزمة الشرعية
ب ــالـ ـب ــاد ،ولـ ــم ت ـن ـجــح ف ــي تــوفـيــر
االستقرار السياسي بالجزائر ،التي
هي ِّ
بأمس الحاجة إليه.
واآلن ،الجزائر عالقة بين نظام
يـ ـح ــاول اس ـت ـع ــادة شــرع ـي ـتــه بــأي
ثمن ،وشعب مصمم على استعادة
بــاده بطريقة سلمية وحضارية.
لكن في ظل وضع يزداد عدائية في
كل من ليبيا والساحل ،وعلى ضوء
اآلفاق االقتصادية القاتمة ،ال يمكن
لـلـجــزائــر أن تـتـحـ َّـمــل سـنــة طويلة
أخـ ــرى م ــن ال ـت ــوت ــرات الـسـيــاسـيــة.
ففهم سـيــاق السياسة الجزائرية
ال ـم ـلــيء بــال ـت ـحــديــات وال ـت ـن ـبــؤ به
للسنة المقبلة يتطلب تحليال دقيقا
لوقائع اليوم ،على صعيد النظام
وحركة «الحراك» االحتجاجية ،على
حد سواء.
في سبتمبر ،طلب رئيس أركان
الجيش السابق والرجل النافذ في
النظام الجزائري أحمد قايد صالح
االنتخابات قبل نهاية
أن تحصل َّ
عام  .2019ومثل قايد صوت الطغمة
العسكرية التي رأت في االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ال ـح ــل الــوح ـيــد للشلل
ال ـس ـيــاســي ال ـ ــذي ت ـعــان ـيــه ال ـب ــاد.
غ ـيــر أن ال ـن ـظــام ل ـجــأ إل ــى تــدابـيــر
قمعية ،بما فيها سجن الناشطين،
والحد من ُحرية الرأي والصحافة،
ل ـف ــرض أج ـن ــدت ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ــة .لم
تستقطب االنتخابات ،التي جرت
فــي  12ديسمبر ،ســوى مــا يقارب

عبدالعزيز بوتفليقة

االحتجاجات في الجزائر
 40فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن ال ـج ــزائ ــري ـي ــن
ً
المخولين قانونا للتصويت .حصل
عبدالمجيد تبون على ثقة نحو 20
في المئة من الناخبين المسجلين.
َّ
كما نــظــم الـعــديــد مــن الجزائريين
اح ـت ـج ــاج ــات ح ــاش ــدة خـ ــال يــوم
االنتخابات.
َّأدى تــركـيــز ال ـن ـظــام ال ـجــزائــري
على تكتيك االنتخابات إلى صعود
رئ ـيــس ضـعـيــف م ـعــدوم الشرعية
الشعبية تقريبا .كما أنه لم ُيفض
إلى حل األزمــة السياسية ،وتثبت
االحتجاجات األسبوعية المستمرة
أن ه ــذه االن ـت ـخــابــات كــانــت فشال
للديمقراطية.
ً
وما زاد طين االضطرابات بلة،
وفاة أحمد قايد صالح بشكل غير
متوقع بعد أيام قليلة على تنصيب
الرئيس الجديد – وهو حدث مهم
جدا بالنسبة للسياسة الجزائرية.
واعتبر الكثيرون أن وفاته المفاجئة
ً
قد تمنح تبون مجاال أكبر للمناورة
الـسـيــاسـيــة ،وق ــد تــدفـعــه بــالـتــالــي
إلى اإلصغاء بجدية أكبر لمطالب
الشعب ،ليفي بذلك بالوعد الــذي
قطعه خالل حملته الرئاسية.
يشير الـشـهــر األول مــن رئــاســة
ت ـ ـبـ ــون إلـ ـ ــى أن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ي ـت ـط ـلــع
إلـ ــى كـيـفـيــة اس ـت ـع ــادة ال ـشــرع ـيــة،
ويـسـعــى إل ــى الـحــد مــن أي تغيير
«ج ـ ـ ـ ــذري» و»غـ ـي ــر ضـ ـ ـ ـ ــروري» ،مــن
خ ـ ــال س ـل ـس ـلــة مـ ــن اإلصـ ــاحـ ــات
السطحية والموجهة .ويتمثل أحد
أبــرز جــوانــب هــذا األمــر فــي تغيير
دسـ ـت ــور عـ ــام  .2016لـ ـه ــذا ،أنـشــأ
تـ ّـبــون لجنة مؤلفة مــن  17خبيرا
دس ـت ــوري ــا لـلـقـيــام ب ـه ــذه الـمـهـمــة.
بالموازاة ،عقد تبون عدة اجتماعات
م ــع ش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة بـ ــارزة
«محترمة» من طرف «الحراك» ،بمن

فيهم رئـيـســا الـحـكــومــة السابقان
ب ــن بـيـتــور وحـ ـم ــروش ،فـضــا عن
الوزير السابق طالب اإلبراهيمي،
فيما يبدو أنه محاولة لوضع حد
للحركة االحتجاجية.
وعليه ،يبدو أن أولويات النظام
تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى إسـ ـ ـك ـ ــات ال ـ ـحـ ــراك
وتعديل الدستور ،بــدال من إجــراء
ح ــوار فعلي مــع الـجـهــات الفاعلة
االجتماعية والسياسية الرئيسية
ضمن الحركة االحتجاجية.
ويـ ـمـ ـك ــن وص ـ ــف والي ـ ـ ــة ت ـب ــون
كــرئـيــس فــي أف ـضــل األح ـ ــوال على
أنها مرحلة انتقالية «غير رسمية».
وما إن يقرر النظام أن هذه المرحلة
االنتقالية قــد انتهت ،قــد يستقيل
ت ـ ـبـ ــون ،مـ ــا س ـ ـيـ ــؤدي إلـ ـ ــى إجـ ـ ــراء
ان ـت ـخــابــات رئــاس ـيــة م ـب ـكــرة .وفــي
جميع األحــوال ،وبغض النظر عن
كيفية انتهاء والية تبون ،فقد وضع
الـنـظــام فعليا نفسه وال ـبــاد عند
مفترق طرق ُمهلك ،من خالل فرض
االنتخابات .واآلن ،يعتمد النتاج
المستقبلي للبالد بشكل كبير على
الحركة االحتجاجية وقدرتها على
تقديم بديل مستدام.

«الحراك» حي ونافذ ً
لكن قدرته محدودة سياسيا
ُيـعـتـبــر «الـ ـح ــراك» إح ــدى أطــول
الـ ـح ــرك ــات ال ـس ـي ــا ًس ـي ــة وأك ـث ــره ــا
ص ـ ـمـ ــودا وس ـل ـم ـي ــة فـ ــي ال ـت ــاري ــخ
الحديث لكل من الجزائر والمنطقة
كـ ـك ــل .ورغ ـ ـ ــم الـ ـت ــوقـ ـع ــات ب ـخــاف
ذل ـ ــك ،أث ـب ــت ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـح ـفــاظ
عـلــى قــوتــه ووح ــدت ــه .غـيــر أن ــه في
ظــل استمرار الـمـنــاورة السياسية
التي يعتمدها النظام ومساهمة
االنتخابات ،المعترض عليها ولكن

الـمـفــروضــة ،فــي تعقيد السياسة
ال ـجــزائــريــة ،يــواجــه «ال ـح ــراك» اآلن
أكثر فترة مليئة بالتحديات منذ
فبراير الفائت .ويتمثل مصدر قلقه
الرئيسي حاليا في غياب أي رؤية
مستقبلية ،إلى جانب بروز خالفات
مكانية وأيديولوجية ،وعدم قدرة
مستمرة على التطور والتحول إلى
قوة سياسية.
ولكن هذا ال يحجب ما نجحت
فــي إن ـجــازه الـحــركــة االحتجاجية
الجزائرية حتى اآلن ،فقد أرغمت
َّ
بوتفليقة على االستقالة ،وفككت
جـ ـم ــاع ــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا ف ـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام،
ومـ ــارسـ ــت ض ـغ ــوط ــا ه ــائ ـل ــة عـلــى
الـقـيــادة العسكرية .مــع ذل ــك ،وفي
ظل شكلها الحالي ،تحصر الحركة
نـفـسـهــا ف ــي كــونـهــا أداة مـمــارســة
ضـ ـغ ــوط ع ـل ــى أن ـظ ـم ــة س ـيــاس ـيــة
قائمة ومـسـتـمــرة ،بــدال مــن إيجاد
بديل سياسي يمكنه أن ِّ
يقدم فعليا
خ ــارط ــة ط ــري ــق عـمـلـيــة وواق ـع ـيــة،
مـ ــن أج ـ ــل إحـ ـ ـ ــداث ت ـغ ـي ـيــر سـلـمــي
وديمقراطي.
وال ش ــك ف ــي أن االح ـت ـجــاجــات
الـحــاشــدة عـجــزت عــن تقديم رؤيــة
س ـيــاس ـيــة خ ــاص ــة بـ ـه ــا ،م ــا أت ــاح
للقيادة العسكرية الحاكمة ،بحكم
الــواقــع ،تجديد واجهتها المدنية
من خالل االنتخابات.
ومـ ـ ــا يـ ــزيـ ــد م ـ ــن ت ـع ـق ـي ــد ه ــذه
االنـقـســامــات السياسية الناشئة،
واق ــع أن الـجــزائــر هــي دول ــة كبيرة
ذات توجهات إثنية وأيديولوجية
مـخـتـلـفــة .ف ـقــد بـ ــدأت االخ ـتــافــات
اإلقـلـيـمـيــة ال ـت ــي ال ت ـب ــدو لـلـعـيــان
بالعاصمة فــي الـظـهــور ،وخاصة
أن أعــداد المحتجين في المناطق
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وال ــريـ ـفـ ـي ــة بـ ـ ـ ــدأت فــي
االن ـخ ـف ــاض .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك،

ت ـ ـت ـ ـنـ ــوع الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة
و»الـنـمــوذج االجـتـمــاعــي» للجزائر
الجديد أيضا بين المناطق التي لها
تاريخ طويل من النشاط السياسي
ال ـم ـس ـت ـقــل ،م ـثــل مـنـطـقــة الـقـبــائــل
والمناطق األخــرى التي كانت ،من
الناحية التاريخية ،أقل «معارضة»
للنظام الحاكم .وفي حين قد تختار
ب ـع ــض ال ـم ـن ــاط ــق «ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون» مــع
النظام ،في ظل ظروف معينة بدافع
الخوف من حــدوث «فــراغ» محتمل
في ُّ
السلطة ،فإن المناطق األخرى
م ــا زالـ ـ ــت ت ـت ـخــذ م ــوق ـف ــا م ـت ـشــددا
رغ ــم الـتـكــالـيــف .كـمــا مــن الــواضــح
أن الطبقة السياسية ،الغارقة في
خــافــات أيديولوجية وتاريخية،
مشلولة ،وال يمكنها قيادة «الحراك»
باتجاه منصة سياسية غير حزبية
وقائمة على التوافق من أجل إحداث
تغيير ذي معنى.
وع ـل ــى ضـ ــوء هـ ــذه ال ـت ـحــديــات
الداخلية التي تواجه «الحراك» ،يبدو
أن المحتجين لم يتمكنوا بعد من
إدراك أن عجز الـشــارع عن اعتماد
إرادة سياسية واضحة كان من بين
األسباب الرئيسية النهيار «الربيع
العربي» الذي انطلق في .2011
ب ـي ــن م ـط ــرق ــة م ـق ــاوم ــة ال ـن ـظــام
ال ـم ـس ـت ـم ــرة ألي ت ـغ ـي ـي ــر ج ـ ــذري
وسـنــدان عــدم قــدرة «ال ـحــراك» على
تـشـكـيــل إرادة سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة،
يبدو أن الجزائر تقف عند مفترق
طريق .فما ستشهده الفترة المقبلة
يكتسي أهمية كـبـيــرة ،ليس فقط
بالنسبة للجزائر ،بل لمنطقة شمال
إفريقيا برمتها.
بعد ُحـكــم بوتفليقة ،ال ــذي دام
عـ ـش ــري ــن س ـ ـنـ ــة ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ظ ـ ــروف
اقتصادية غير مشجعة وأطر عمل
سـيــاسـيــة قــديـمــة ،هـنــاك عـمــل يتم

ً
حاليا على مجموعة من التغييرات
الـتــدريـجـيــة ،السيما فيما يتعلق
بالدستور واالنتخابات التشريعية
القادمة.
ويتضح بشكل أكبر أن الجزائر
س ـت ـش ـهــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـشــريـعـيــة
وبلدية في غضون أشهر قليلة من
الموافقة على الدستور الجديد في
ً
االستفتاء .وحاليا ،تنتمي أغلبية
 606أعضاء من البرلمان الجزائري
ذي المجلسين التشريعيين إلى
حـ َ
ـزبــي «جبهة التحرير الوطني»
و»التجمع الوطني الديمقراطي»،
الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن س ـ ـبـ ــق أن دع ـ ـم ـ ــا ح ـكــم
بوتفليقة.
وب ــال ـت ــال ــي ،وفـ ــي ظ ــل ال ــزي ــادة
ال ـم ـتــوق ـعــة ل ـ ــدور ال ـب ــرل ـم ــان الـتــي
س ـي ـح ـم ـل ـهــا الـ ــدس ـ ـتـ ــور ال ـج ــدي ــد،
مــن شــأن االنـتـخــابــات التشريعية
المرتقبة أن تمهد الطريق أمام رؤية
الجزائر في المستقبل القريب .ومن
المرجح أن تشهد الجزائر ،في ظل
االنتخابات المقبلة ،موجة جديدة
م ــن االن ـق ـس ــام ــات األيــديــولــوج ـيــة
والسياسية المحتدمة ،األمر الذي
سيمارس المزيد من الضغوط على
إج ــراء ح ــوار بين أف ــراد «ال ـح ــراك».
ً
عـ ــاوة عـلــى ذل ــك ،مــن الـمـتــوقــع أن
ت ـب ــرز أحـ ـ ــزاب ج ــدي ــدة – وخــاصــة
أحزاب متحفظة – قبل االنتخابات،
ِّ
سيغير بشكل ملحوظ المشهد
ما
السياسي.
وإذا لم يوافق النظام على بعض
ت ــداب ـي ــر ال ـت ـهــدئــة الـ ـض ــروري ــة من
أجــل حماية الـحــريــات األســاسـيــة،
مثل :إطالق سراح جميع السجناء
الـسـيــاسـيـيــن دون ق ـيــد أو ش ــرط،
وتحرير الصحافة من جميع القيود
وحماية ُحرية التجمع واإلجراءات
السياسية الحزبية ،وإذا لم ينخرط

«الـحــراك» بشكل ناشط وفـ َّـعــال في
االستشارات الدستورية ولم يرغب
في أي تنظيم ذاتي ،من المستبعد
أن تـهــدئ هــذه التغييرات المهمة
المقبلة نـفــوس المحتجين .وفــي
هذه الحالة ،قد تنتهي والية تبون
في وقت أقرب مما اعتقد النظام.
ل ـقــد ق ــرر ال ـج ــزائ ــري ــون تطليق
ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــام؛ صـ ـحـ ـي ــح أن االثـ ـنـ ـي ــن
مـنـفـصــان أس ــاس ــا ،ل ـكــن عليهما
االت ـفــاق على ش ــروط هــذا الـطــاق،
وه ــي مـســؤولـيــة أك ـبــر مـلـقــاة على
ع ــات ــق «الـ ـ ـح ـ ــراك» ،م ــن أجـ ــل وضــع
هــذه الـشــروط .يجب أن تكون هذه
العملية سريعة َّ
وفعالة وسلمية،
من أجل تجنب تحويل الجزائر إلى
مثال آخر على دولة فاشلة.
ويعتمد الـجــزء األكـبــر مــن هذه
العملية على ما إذا كــان «الـحــراك»
ِّ
ي ـف ــض ــل الـ ـبـ ـق ــاء ك ـ ـ ــأداة س ـيــاس ـيــة
ّ
«تـ ـ ــرد» عـلــى مـ ـن ــاورات ال ـن ـظــام ،أو
البروز كقوة سياسية تتحول في
نهاية المطاف إلى بديل .في حال
كـ ــان «ال ـ ـحـ ــراك» م ـس ـت ـعــدا لـتـحـ ُّـمــل
مسؤوليات سياسية فعلية ،سيكون
ح ــوار بـيــن أف ــراد ال ـحــراك الخطوة
ينفد ،نظرا
األكثر إلحاحا .فالوقت
ُ ً
إل ــى أن ال ــدول ــة تـمـضــي ق ــدم ــا في
مـجـمــوعــة إصــاحــات ـهــا الـخــاصــة،
وفي ظل ازدياد األزمة االقتصادية
في البالد سوءا.
إلى ذلك ،يمثل تاريخ  22فبراير
انطالقة «حرب استنزاف» سياسية
وسلمية بين نـظــام يـعــود إلــى 57
سنة وصـحــوة شـعــب .ومــا لــم يتم
التوصل على الفور إلى اتفاق ينص
على تـنــازالت متبادلة ،فقد يكون
ث ـمــن ه ــذه ال ـح ــرب ان ـه ـيــار الــدولــة
ال ـج ــزائ ــري ــة فـ ــور ن ـف ــاد احـتـيــاطــي
العمالت األجنبية.

نهاية التميز األميركي في عالم اليوم
تظل الواليات المتحدة دولة
مزدهرة وقوية ومقبولة في
كثير من أنحاء العالم ،لكنها
لم تعد الدولة الوحيدة
المزدهرة التي تجذب
المهاجرين والمقلدين.

بعد فترة من
التميز في الثروة
والقوة العسكرية
تتقدم الواليات
المتحدة وسط
نظام دولي تعجز
فيه عن إمالء
قواعد عالمية

●

ثاناسيس كامبانيس –
فورين أفيرز

ي ـ ـقـ ــر ك ـ ـ ــل الـ ـمـ ـع ـ ِّـلـ ـقـ ـي ــن ُ
وص ـ ـن ـ ــاع
ال ـس ـيــاســة ف ــي ش ـتــى أرج ـ ــاء الـطـيــف
ال ـس ـي ــاس ــي بـ ــالـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
بــوجــود أزمــة تــواجــه واشنطن فيما
يتعلق بوضعها الدولي وسياستها
الخارجية .وقد انتهت الحرب الباردة
ً
قبل ثالثين عــامــا ،ونـكــأت الــواليــات
الـمـتـحــدة مــا يـعــرف بـجــرح «الـحــرب
ً
ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب» ق ـبــل ع ـشــريــن عــامــا،
وتتوقع الــدول القوية خارج المظلة
األميركية أن تـكــون لها كلمتها في
األمـ ــور المتعلقة بــالـنـظــام الــدولــي،
والـ ـ ـ ــدول ال ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى الـصـعـيــد
ال ـع ـس ـكــري ،م ـثــل :الـصـيــن وروس ـي ــا،
رغم عدم بلوغها المستوى األميركي،
فإنها تتمتع اليوم باليد العليا في
مناطق نفوذها .وبعد فترة من التميز
في الـثــروة والـقــوة العسكرية تتقدم
الواليات المتحدة وسط نظام دولي
تعجز فيه عن إمالء قواعد عالمية.
وبدأت واشنطن بالتحول الدولي
في نطاق سبق لها أن حفزته ،لكنها
َّ
لــم تتمكن مــن ا لـسـيـطــرة عليه على
اإلطــاق ،وكانت الواليات المتحدة،
ولفترة قصيرة أعقبت الحرب الباردة
ال ـق ــوة الـعـظـمــى الـ ـق ــادرة ع ـلــى رســم
مـســارهــا بـخـطــوات أحــاديــة ،ويبدو
اآلن من جديد أنها قوة عظمى ،لكن
مع نظيرات ،وتظل الواليات المتحدة
دول ــة مــزدهــرة وقــويــة ومـقـبــولــة في
كـثـيــر م ــن أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،لـكـنـهــا لم
تعد الدولة الوحيدة المزدهرة التي
تجذب المهاجرين والمقلدين .وربما
ال ت ــزال تحتفظ بالمركز األول بين
نظيراتها ،لكنها لــم تعد الوحيدة
في المعترك .ويفضي هــذا التراجع
فــي الـمـسـتــوى الـعــالـمــي إل ــى فرصة
للواليات المتحدة من أجــل العودة
إل ــى إن ـج ــازات مــا بـعــد ال ـحــرب التي

حققتها دول مـمــاثـلــة ،وخــاصــة ما
يتعلق ببناء اقتصاد وشبكة سالمة
اجتماعية لخدمة مواطنيها بأفضل
صورة ممكنة.

المعسكرات المتميزة
وفي داخل الواليات المتحدة يقع
الـجــدال حــول ُّ
تغير مــوقــع الـبــاد في
ال ـع ــال ــم ض ـمــن م ـع ـس ـكــرات مـتـمـيــزة،
كما أن التزام الرئيس ترامب «بجعل
أم ـيــركــا عـظـيـمــة م ــن ج ــدي ــد» يتطلب
إعــادة تأكيد تفوقها ،إضافة إلــى أن
حروب الرئيس التجارية وتصعيده
لألوضاع في الشرق األوسط يعكس
أحــام قوة أميركية جامحة وبعيدة
عن القيود .ويعتقد الرئيس ترامب
بأن على الواليات المتحدة الحصول
على ما تستطيع نيله في العالم وعدم
مشاطرة دول أخرى فيه ،وهو ما دفع
بالكثير من المراقبين إلــى تصنيف
ترامب في خانة االنعزالية األميركية،
رغم أنه لم يندفع نحو اعتماد سياسة
عزلة خارجية.
وفي المعسكر المقابل ،هناك َمن
يـعـتـقــد أن ال ـق ــوة األم ـيــرك ـيــة دخـلــت
مرحلة هبوط وانحدار .ووفق رأيهم
سـ ـ ــوف ي ـن ـك ـم ــش م ــرك ــزه ــا بـ ـص ــورة
حتمية على المسرح الدولي .ومضى
ال ـب ـع ــض إل ـ ــى حـ ــد ال ـت ــرح ـي ــب بــذلــك
ً
االنـ ـكـ ـم ــاش ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن هيمنة
الــواليــات المتحدة أفـضــت فقط إلى
الضرر ،وجلبت المتاعب إلى المواطن
األميركي في نهاية المطاف .وتجادل
ه ــذه الـشــريـحــة فــي أن تقلص ال ــدور
األميركي سوف يفضي إلى التوقف
عــن إلـحــاق األذى بــالـعــالــم ،حتى إذا
لم يتم طرح بديل أفضل .لكن هؤالء
النقاد للهيمنة األميركية يتجاهلون
ال ـثــروة وال ـجــوانــب الصحية واألم ــن
ال ــذي نشرته الــواليــات المتحدة في
العالم.

دونالد ترامب

ويحاول الواقعيون وضع أنفسهم
بـ ـي ــن دعـ ـ ـ ــاة ه ـي ـم ـن ــة أمـ ـي ــرك ــا وب ـي ــن
الشريحة التي تدعو إلى انكفاء أكبر،
وهم يندفعون بحماس نحو اعتبار
ال ـع ـن ــف س ـم ــة دائـ ـم ــة ف ــي ال ـع ــاق ــات
الدولية ،بشكل أو بآخر .وفي النهاية
األقـ ــوى هــو ال ــذي ي ـفــوز ،لـكــن ليست
هناك وسيلة لمعرفة َمــن هو األكثر
ق ـ ــوة .وفـ ــي وج ـه ــة ال ـن ـظــر الــواق ـع ـيــة
يـتـعـ َّـيــن عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن
تستعد لمواجهة منافسة أشد حدة.
وقــد غــالــت واشـنـطــن فــي تصرفاتها
عندما كــانــت فــي ذروة قوتها خالل
العقد األول من القرن العشرين ،كما
تفعل اإلمبراطوريات التي ال تواجه
مـ ـق ــاوم ــة ،وي ـت ـع ـ َّـي ــن ع ـل ــى ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة فــي الــوقــت الــراهــن الـعــودة
ً
ً
إلى وضع أكثر تواضعا واعتداال في
عــاقــاتـهــا مــع ال ــدول الـمـنــافـســة لها،
مـثــل :روسـيــا والـصـيــن ،وربـمــا حتى
االتحاد األوروبي.

تطابق وجهات نظر الطرفين
ويمكن القول إن الجانبين في هذه
القضية على حق .كما يوجد مزيد من

القيود والصعوبات فــي وجــه القوة
األميركية اليوم ،بقدر يفوق ما كان
ً
عليه الحال قبل عشرين عــامــا .ومن
َّ
يتعين على الــواليــات
هــذا المنطلق
الـمـتـحــدة الـتـكـيــف مــع ه ــذه الــوقــائــع
في عالم متعدد األقطاب ،لكن فقدان
التميز العالمي ال يعني بالضرورة
صورة تراجع ،بل هو حصيلة تطور
دول أخ ــرى ،إضــافــة إل ــى أن تصاعد
ِّ
مجتمع الدول القوية يمكن أن يشكل
ً
تـحــديــا فــي مــواجـهـتــه ،لكنه ال يمثل
ً
ً
ً
تهديدا أو خطرا وشيكا.
وي ـعــرض تــاريــخ ال ـقــرن العشرين
طائفة من األمثلة عن إمبراطوريات
ديناميكية دخلت في عصر متوسط
َّ
تحولت بشكل دراماتيكي
مريح ،أو
بـعــد صــدمــة ال ـحــرب ال ـمــدمــرة .وبعد
الـحــرب العالمية الثانية ب ــدأت دول
اش ـت ـهــرت بـقــوتـهــا الـعـسـكــريــة ،مـثــل:
اليابان والكثير من البلدان األوروبية،
ب ــاس ـت ـث ـم ــار م ـ ــوارده ـ ــا فـ ــي ج ــوان ــب
ديمقراطية في الداخل ،وإعادة ترتيب
عالقاتها الدولية نحو طموحات أقل
حدة في ميادين األمن واالزدهار .كما
أن بعض الدول ،مثل :فرنسا والمملكة
َّ
تحو لت مــن البندقية إلى
المتحدة،
الزبدة بصورة طوعية ،فيما تم إرغام
الـ ــدول ال ـتــي ت ـكـ َّـبــدت ال ـهــزي ـمــة ،مـثــل:
الـيــابــان وألـمــانـيــا ،على الـقـيــام بتلك
الخطوة بالقوة .وقد َّ
تحولت كل تلك
الدول إلى العمل تحت المظلة األمنية
األميركية ،وقد أسهم ذلك في تمكين
تلك الــدول من إنفاق كميات أقــل من
أموال ميزانياتها الوطنية على أمور
الدفاع.

األمن الجماعي اليوم
ُ
ولحسن الحظ ،فإن األمن الجماعي
في الوقت الراهن ال يعتمد على قوة
عسكرية عمالقة واحــدة ذات هيمنة
عالمية ،وفي وسع الدول الديمقراطية

ال ــدف ــاع ع ــن نـفـسـهــا بـ ـص ــورة كــافـيــة
ضــد األخ ـطــار الـخــارجـيــة عــن طريق
ترتيبات أمنية جماعية.
ويذكر أن الواليات المتحدة تسيء
فهم إرث فترة ما بعد الحرب العالمية
ال ـثــان ـيــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـتــرتـيـبــات
األمـ ـنـ ـي ــة .ك ـم ــا أن اس ـت ـث ـم ــاره ــا فــي
التعافي األمني واالقتصادي أسهم
في تعزيز النمو بشرق آسيا وأوروبا،
فيما جعل الواليات المتحدة الدولة
األكثر ثراء في العالم والمسيطرة على
الـعـمــات الــدول ـيــة وك ــل الـمــؤسـســات
المالية الكبرى من دون استثناء.
ً
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن خطة
مـ ــارشـ ــال وحـ ـل ــف شـ ـم ــال األط ـل ـس ــي
ونـشــر ق ــوات عسكرية طويلة األجــل
ف ــي ال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة لم
ت ـكــن عـمـلـيــات خ ـيــريــة أم ـيــرك ـيــة ،بل
ً
اس ـت ـث ـم ــارات م ـجــزيــة ج ـ ــدا ،وحـقـقــت
ع ــوائ ــد ض ـخ ـمــة ف ــي م ـي ــادي ــن األم ــن
والثروة.

النأي عن الحروب
وطوال معظم فترات القرن الماضي
نأت دول ما بعد اإلمبراطوريات عن
الـ ـح ــروب ،وتــوج ـهــت نـحــو م ـســارات
األمن واالزدهــار والعدالة لشعوبها.
َّ
ورب ـمــا لــم تتمكن الـيــابــان واالت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــن م ـ ـج ـ ــاراة ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة في النمو االقـتـصــادي ،وال
في توسع القوة العسكرية ،لكن هذه
األ ط ــراف ليست ضعيفة وال فقيرة،
فهي غنية بميادين التقنية ،وقادرة
على الدفاع عن نفسها إذا تعرضت
لهجوم ،كما حققت لمواطنيها درجة
مـ ــن األمـ ـ ـ ــان لـ ــم ت ـش ـه ــده ــا الـ ــواليـ ــات
المتحدة.
لـ ـي ــس عـ ـل ــى الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
االبـ ـتـ ـع ــاد عـ ــن الـ ـ ـ ــدول االخ ـ ـ ـ ــرى ،وال
التخلي عن القوة العسكرية بصورة
تامة .لكن األفضل لها وللعالم يكمن

في تحويل أولوياتها واستثماراتها
ً
بعيدا عــن الـقــوة العسكرية ،وســوف
ي ـع ـن ــي ذلـ ـ ــك الـ ـتـ ـح ــول الـ ـت ــوق ــف عــن
ال ـتــدخــل ف ــي ك ــل ن ــزاع بــال ـعــالــم ،وقــد
تـفـقــد واش ـن ـطــن درجـ ــة م ــن الهيمنة
ف ـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـك ـن ـه ــا ال
تستطيع ردع األخطار في كل مكان
ضــد الـمـصــالــح األمـيــركـيــة ومصالح
ش ــرك ــائ ـه ــا .وقـ ــد ي ـك ــون م ــن األف ـضــل
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـق ـب ــول ب ـهــذه
الخطوة بشكل طوعي.
وت ـجــدر اإلش ـ ــارة فــي ه ــذا الـصــدد
إلــى أن الــواليــات المتحدة تعرضت
لـلـكـثـيــر م ــن ال ـت ـح ــوي ــل ال ـع ـم ـيــق فــي
تاريخها ،وهــي تــواجــه هــذا التحول
اليوم .وبعد الحرب العالمية الثانية
َّ
ت ـم ــك ــن ح ـل ـف ــاء واش ـن ـط ــن م ــن وض ــع
ً
طــرق إلنـهــاء نــزاعــات أشــد عنفا مما
تــواج ـهــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ـيــوم.
ك ـمــا أن الــدي ـم ـقــراط ـيــة االجـتـمــاعـيــة
فــي ال ــدول الحليفة جلبت مــا يعرف
ب ــاالس ـت ـث ـم ــارات ال ـع ـم ـي ـقــة ،وأب ـ ــرزت
ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة ل ـل ــرأس ـم ــال ـي ــة،
وأسهمت في حل جذور عدم المساواة
الـتــي تبتلى بها الــواليــات المتحدة
حتى يومنا هذا.

سلبيات التميز األميركي
االعتقاد بالتميز األميركي يمكن أن
يحول دون مقارنة الواليات المتحدة
مــع دول أخ ــرى ،كما يشير إلــى أنها
ال تستطيع التعلم من اآلخرين .لكن
تميز الشعب األميركي يتمثل فقط في
تمتعه بتاريخه وثقافته ،وال شيء
غير ذلك ،والواليات المتحدة ليست
خارج التاريخ ،لكنها ال تستطيع أن
تـتـحــول فــي الــداخــل مــن دون تغيير
َّ
ويتعين
طــر يـقــة عملها فــي ا ل ـعــا لــم،
عليها العودة إلى العمل ضمن المثل
الـعـلـيــا ل ـعــام  1945عـنــدمــا تـصــدرت
تشكيل هيئة األمم المتحدة.

كتاب
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الجلسات من  30سبتمبر 1938م إلى  22أكتوبر 1938م

(الحلقة السادسة)

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

في جلسة  2أكتوبر
عين المجلس لجنة
لسن مسودة لقانون
الغوص مؤلفة من
أحمد بن راشد
وراشد بن أحمد
وعبدالله بورسلي
وسعود المضف
وعلي البنوان

جلسة السبت  ٦شعبان سنة( ٣٥٧ )1انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الثانية صباحًا
تـقــرر أن - 1 :ي ــزداد رات ــب عبداللطيف البراهيم
النصف سكرتير سموه الخاص الى ماية وخمسين
روبية ابتداء من حادي شهر شعبان -إجماع.
 - 2يـحــرر كـتــاب ال ــى رئـيــس الـبـلــديــة يطلب فيه
إجـ ــراء رات ــب ص ـبــاح الــدعـيــج فـقــط عــن شـهــر رجــب
الماضي -إجماع.
 - 3يحرر كتاب إلى صباح الدعيج يبلغ فيه قرار
المجلس بإلغاء محكمته وإج ــراء راتـبــه عــن شهر
رجب الماضي من صندوق البلدية -إجماع.
 - 4يحرر كتاب الــى مديرية التدريس والتربية
العامة تبلغ فيه شكر المجلس للحكومة العراقية
ع ـلــى قـبــولـهــا خـمـســة ط ــاب كــويـتـيـيــن لــالـتـحــاق
بمدرسة دار المعلمين الريفية مع اإلفادة عن أسماء
أعضاء :البعثة وميعاد سفرهم إلى بغداد -إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد الشاهين ،سيد علي السيد سليمان ،مشعان
الخضير ،حمد ال ــداود ،مـشــاري الـحـســن ،سليمان
العدساني ،صالح العثمان ،عبداللطيف الثنيان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

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 السادسة:

()20
انعقدت
جلسة  22شعبان سنة 357
ً
برئاسة سمو الرئيس الساعة  2.30صباحا

 -٢تحرير كـتــاب إلــى عمر الـعـمــري يبلغ فيه أن
المجلس لــم يــرجــح فـكــرة احـتـكــار طــريــق الـحــج من
قبل شركة أو فرد ،ولذلك سيبقى العمل في الطريق
ً
المذكور حرا كما كان.
 -٣تحرير كتاب إلى شركة الزيت في عبادان تبلغ
فيه عن وصول كتابيها األخيرين.
حـضــر الـجـلـســة :يــوســف بــن عـيـســى ،مـحـمــد بن
شاهين ،خالد العبداللطيف ،عبدالله الصقر ،مشاري
ال ـح ـســن ،عـبــدالـلـطـيــف ال ـث ـن ـيــان ،صــالــح الـعـثـمــان،
سليمان العدساني ،حمد الداود ،السيد علي ،مشعان
الخضير ،سلطان البراهيم.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة السبت في  ١٣شعبان سنة  )9(٣٥٧انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  2.30صباحًا

المرحوم سليمان خالد العدساني

 -١تحرير كتاب إلــى مدير الشرطة يبلغ فيه أن
يذهب وحده للتحقيق في حادثة العامل المتوفى......
في البرقان(.)10
 -٢تحرير كتاب إلى الشيخ عبدالله الجابر يبلغ
فيه إعادة النظر في قضية ..........وإصدار الحكم فيها.
حضر الجلسة :جميع األعضاء.
عن الرئيس يوسف بن عيسى

جلسة األحد  ١٤شعبان سنة  ٣٥٧انعقدت
برئاسة الشيخ يوسف بن عيسى الساعة  ٢صباحًا
()11

()13

()14

في جلسة  4أكتوبر
حرر المجلس
كتابا إلى الشيخ
عبدالله الجابر
بأن األحكام التي
تصدرها المحاكم
االبتدائية تنفذ
مباشرة وللمحكوم
عليه أن يستأنف
الحكم حسب الطرق
المعلن عنها

المجلس حرر
ً
باإلجماع كتابا إلى
سمو الشيخ في
جلسة  12أكتوبر
يستفسر فيه عن
نتيجة المساعي
المبذولة للمسابلة
مع نجد

تقرر أن -١ :يحرر كتاب إلى مأمور الجوازات يبلغ
فيه النظر في زيادة الرواتب ستكون في رأس السنة
حيث يجري التعديل لجميع المستحقين -إجماع.
 -٢ي ـب ـلــغ ص ــال ــح ب ــن ع ـس ـكــر ب ـتــوق ـيــف جـبــايـتــه
لرسوم الذبحية ويعوض عن المدة الباقية له من
زمن االمتياز.
حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
السيد علي السيد سليمان ،حمد الــداود ،سليمان
ال ـعــدســانــي ،م ـش ـعــان ال ـخ ـض ـيــر ،صــالــح الـعـثـمــان،
مشاري الحسن.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة االربعاء  ١٠شعبان سنة  )6(٣٥٧انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الثانية صباحًا
تقرر -١ :تحرير كتاب الى الشيخ عبدالله الجابر
ي ـب ـلــغ ف ـيــه أن األحـ ـك ــام ال ـت ــي ت ـص ــدره ــا ال ـم ـحــاكــم
االبتدائية تنفذ مباشرة وللمحكوم عليه بعد ذلك أن
يستأنف الحكم حسب الطرق المعلن عنها.
 -٢تحرير كتاب الى نابي بن زايد يبلغ فيه كيفيه
طرق االستئناف.
 -٣تحرير كتاب الى مرزوق بن شمالن يبلغ فيه
أن الــرســوم التي تدفع للمحكمة ليس من األصــول
استرجاعها مهما كــان نــوع التراضي عن القضية
المنتظرة.
 -٤تحرير كتاب الى الشيخ أحمد بن خلف يبلغ
فيه ح ــدود منطوق اإلع ــان ال ـصــادر مــن المجلس
بخصوص تسجيل عقود الزواج وكتابة ورقة الطالق
في المحكمة.
حضر الجلسة :يوسف بــن عيسى ،السيدعلي،
مشعان الخضير ،سلطان البراهيم ،حمد ال ــداود،
مـحـمــد ب ــن شــاه ـيــن ،سـلـمــان ال ـعــدســانــي ،م ـشــاري
الحسن ،عبداللطيف الثنيان ،صالح العثمان ،عبدالله
الصقر ،خالد العبداللطيف.

جلسة الخميس  ١١شعبان سنة  )8(٣٥٧انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة الثانية صباحًا
تقرر -١ :تكليف مدير الشرطة بالتحقيق في حادثة
وفاة المدعو  .....عامل في حفريات شركة زيت الكويت،
ووضع تقرير بالحادث وتحرير كتاب له بذلك.

توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة الثالثاء  17شعبان سنة  )15(357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس صباحًا الساعة  2عربي

( )1يصادف تاريخ  ٣٠سبتمبر ١٩٣٨م.
( )2يصادف تاريخ  ١اكتوبر ١٩٣٨م.
( )3يصادف تاريخ  ٢اكتوبر ١٩٣٨م.
( )4قانون الغوص( :صدر قانون
ال ـغ ــواص ـي ــن ف ــي الـ ـك ــوي ــت) بعد
إنـجــاز اللجنة لــه فــي عــام ١٩٤٠
(في  ٦جماد األول ١٣٥٩هـ) وهو

يتكون من إحدى وخمسين مادة
وأض ـي ــف إل ــى ال ـقــانــون مــادتــان
جــديــدتــان مــن اق ـتــراح المجلس
ً
ليصبح أر ب ـعــا وخمسين مــادة
ُ
وطبع في كتيب .
( )5يصادف تاريخ  ٣اكتوبر ١٩٣٨م.
( )6يصادف تاريخ  ٤اكتوبر ١٩٣٨م.

حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
مشاري الحسن ،سليمان العدساني ،السيد علي،
مـشـعــان الـخـضـيــر ،صــالــح ال ـع ـث ـمــان ،عبداللطيف
الثنيان ،سلطان الكليب ،محمد بن شاهين.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة السبت  20شعبان سنة  )18(357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  2.30صباحًا
تقرر - 1 :يحرر كتاب إلى قضاة الشرع يطلب فيه
منهم أن يزودوا المجلس بحيثيات الحكم في قضية
 .............المستأنف -إجماع.
 - 2يحرر كتاب إلى  ...........يبلغ فيه أن المجلس
سيحتفظ بورقة الوكالة األصلية -إجماع.
 - 3تأليف لجنة استئنافية للنظر والحكم في
قضية .............من :يوسف بن عيسى ،مشاري الحسن،
حمد الداود المرزوق.
حضر الجلسة من األعضاء:
ي ــوس ــف ب ــن ع ـي ـس ــى ،م ـش ـع ــان ال ـخ ـض ـي ــر ،سـيــد
علي السيد سليمان ،سليمان العدساني ،يوسف
ال ـ ـمـ ــرزوق ،ع ـبــدال ـلــه ال ـص ـق ــر ،ح ـمــد الـ ـ ـ ــداود ،خــالــد
الـعـبــدالـلـطـيــف ،سـلـطــان الـكـلـيــب ،م ـشــاري الحسن،
عبداللطيف الثنيان ،صالح العثمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة األحد  21شعبان سنة  357برئاسة سمو
الرئيس الساعة  2.30صباحًا
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تقرر - 1 :انتداب كل من مشاري الحسن وسليمان
العدساني ومشعان الخضير والسيد علي لمقابلة
المقيم السياسي بحضور رئيس المجلس وسمو
الـشـيــخ أحـمــد الـجــابــر لـلـتـبــادل فــي بـعــض الـشــؤون
المقتضية.
حضر الجلسة :يوسف بن عيسى ،صالح العثمان،
سليمان العدساني ،مشاري الحسن ،عبداللطيف
الثنيان ،حمد الداود ،محمد بن شاهين ،السيد علي،
مشعان الخضير.

جلسة الخميس  18شعبان سنة  )16(357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  2.30عربي صباحًا
تقرر - 1 :تحرير كتاب الى سمو الشيخ يستفسر
منه فيه عن نتيجة المساعي المبذولة للمسابلة
مع نجد -إجماع.
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف ب ــن عـيـســى ،م ـش ــاري ال ـح ـســن ،سليمان
الـعــدســانــي ،الـسـيــد عـلــي الـسـيــد سـلـيـمــان ،مشعان

المجلس أصدر في
ً
 10أكتوبر إعالنا
لمنع أصحاب
السيارات والمواشي
واألباعر والحمير
اختراق أرض المطار
البري قرب باب
البريعصي

تـقــرر - 1 :إرس ــال كتاب إلـ ـ ــى ...........يبلغ فيه عن
تــأل ـيــف لـجـنــة اسـتـئـنــافـيــة م ــن ث ــاث ــة م ــن أع ـض ــاء:
المجلس للنظر والحكم في قضية ................
 -2تحرير كتاب إلى .......في قضية العامل المتوفي
في البرقان  ...........وما سوف يكتب للشركة في ذلك.
حضر الجلسة من األعضاء:
يوسف بن عيسى ،مشعان الخضير ،سيد علي،
سليمان العدساني ،مشاري الحسن ،حمد الــداود،
مـحـمــد بــن شــاهـيــن ،عـبــدالـلـطـيــف الـثـنـيــان ،صالح
الـعـثـمــان ،سـلـطــان الـبــراهـيــم ،خــالــد العبداللطيف،
عبدالله الصقر ،يوسف المرزوق.
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جلسة الثالثاء في  23شعبان سنة  )21(357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس  2.30صباحًا
لم يتقرر فيها شيء
حـضــر الجلسة مــن األع ـضــاء :محمد الشاهين،

جلسة األحد  28شعبان سنة  )26(357عقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة  2.30صباحا
تقرر ما يأتي:
 - 1تحرير كتاب إلى يوسف الصالح يطلب
منه تعيين موقع ومساحة األرض التي يطلب
امتالكها في شمالي الفنطاس.
 -2األوقات الرسمية في رمضان للمحاكم
ً
مــن الساعة  8-4عربي نـهــارا ،لـلـجــوازات من
ً
ال ـســاعــة  9-4ن ـه ــارا ،وكــذلــك ل ــدائ ــرة الـمــالـيــة
والدوائر التالية لها ،وتحرير كتابين بذلك
إلى رئيس المحكمة ومأمور الجوازات.
 -3دوام المجلس في رمضان يجلس في

لـيــالــي األحـ ــد وال ـث ــاث ــاء والـخـمـيــس م ــن كل
ً
أسبوع ابتداء من الساعة  21ليال.
 -4يـحــرر كـتــاب إلــى المحكمة يطلب فيه
اإلرسال إلى كل من  ...........و  ............وينذرهما
بالكف عن التفوهات اإلجرامية التي يتفوهان
بها.
 - 5يـ ـح ــرر كـ ـت ــاب إل ـ ــى أحـ ـم ــد بـ ــن خـلــف
الخواري ( )٢٧يطلب منه فيه هدم مقام الخضر
وإزالة أثره وتعريف المجلس بذلك.
حضر الجلسة:

الهوامش
الشيخ أحمد بن خميس الخلف،
فقيه ورجل دين معروف.
( )8يصادف تاريخ  ٥اكتوبر ١٩٣٨م.
( )9يصادف تاريخ  ٧اكتوبر ١٩٣٨م.
( )10ح ـق ــل ن ـف ـطــي ك ـب ـيــر ج ـنــوب
ً
الكويت ،علما بــأن االكتشافات
النفطية الزال ــت جــاريــة فــي ذلك
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سلطان إبراهيم الكليب

المجلس كلف
يوسف صالح
الحميضي في 8
جلسة الخميس  18شعبان سنة  )17(357انعقدت
أكتوبر بتهيئة
جلسة األربعاء  24شعبان سنة  )22(357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  2.30عربي صباحًا
برئاسة سمو الرئيس الساعة  2.30صباحًا
وإعداد أوراق ودفاتر
تقرر - 1 :توقيف إرســال كتاب إلى سمو الشيخ
إلحصائية النفوس
تقرر - 1 :يقر الحكم الصادر من المحكمة الشرعية
الخاص بالمسابلة مع نجد.
ً
 - 2تحرير كتاب إلى  .........يوضح له فيه أن يتخذ في قضية  .......و  .....ويحرر كتاب إلى  .....كتابا بذلك.
وشهادة طلب
ً
 - 2يحرر كتاب إلــى البلدية تبلغ فيه ما يأتي:
الطريقة القانونية إذا كان راغبا في االستئناف.
الجنسية وفقدانها
 - 3يؤجل الحكم في نتيجة الــرأي الــذي يتخذه أ -رسم البلدية على البترول تتفاوض هي فيه مع
المجلس بخصوص حادثة العامل المتوفى ...........آل الغانم ب -يبلغ أمين صندوق الجمارك لمالحظة
وما يتبع ذلك
في محل الحفريات في البرقان إلى السبت المقبل .وتـطـبـيــق إعـ ــان ال ـب ـلــديــة ع ــن ال ـت ـســامــح ف ــي قـبــول
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برئاسة سمو الرئيس الساعة الثانية صباحًا

تقرر - 1:يكلف يوسف بن عيسى للنظر والحكم في قضية
 ..........مع . ............
حضر الجلسة:
محمد الشاهين ،يوسف بن عيسى ،سليمان العدساني،
خ ــال ــد الـعـبــدالـلـطـيــف ،ي ــوس ــف ال ـ ـمـ ــرزوق ،م ـش ــاري الـحـســن،
مشعان الخضير ،سيد علي السيد سليمان ،عبدالله الصقر،
عبداللطيف الثنيان ،سلطان الكليب ،صالح العثمان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

الـخـضـيــر ،صــالــح الـعـثـمــان ،عبداللطيف الثنيان،
سلطان الكليب ،حمد الداوود ،محمد الشاهين.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

في  11أكتوبر انتدب
المجلس مشاري
الحسن وسليمان
لم يتقرر شيء.
 -١تـكـلـيــف يــوســف صــالــح الـحـمـيـضــي بتهيئة
حضر الجلسة من األعضاء:
العدساني ومشعان
عبداللطيف الثنيان ،سيد علي السيد سليمان ،وإعداد أوراق ودفاتر إلحصائية النفوس وشهادة
الخضير والسيد
طلب الجنسية وفقدانها وما يتبع ذلك.
حمد الداود ،مشاري الحسن ،صالح العثمان.
 -٢ت ـن ــازل الـمـجـلــس ع ــن ضــري ـبــة الــذب ـح ـيــة إلــى
علي لمقابلة المقيم
ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـبـ ـل ــدي ــة وتـ ـح ــري ــر كـ ـتـ ــاب ل ـه ـم ــا ب ـه ــذا
جلسة االثنين  8شعبان سنة( ٣٥٧ )3انعقدت
الخصوص.
السياسي بحضور
برئاسة سمو الرئيس الساعة الثانية صباحًا
على أن تدفع للمحتكر  ........فرق المدة الباقية له
رئيس المجلس
من زمن االحتكار.
حضر الجلسة  :جميع األعضاء.
تقرر - 1:فصل  ..........وتعين علي المرشود مكانه
وسمو الشيخ أحمد
توقيع الشيخ عبدالله السالم
وت ـحــريــر ك ـتــاب إل ــى مــديــر ال ـج ـمــرك ال ـب ـحــري بـهــذا
الخصوص -إجماع.
الجابر للتبادل
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الغوص
لقانون
مسودة
لسن
لجنة
تعيين
2
في جلسة  22أكتوبر
جلسة االثنين  16شعبان سنة  357انعقدت
في بعض الشؤون
مؤلفة من أحمد بن راشد ،راشد بن أحمد ،عبدالله
بورسلي ،سعود المضف ،علي البنوان ،يحرر كتب برئاسة سمو الرئيس صباحًا الساعة  2عربي
قرر المجلس أن
المقتضية
إليهم إلبالغهم ذلك.
 - 1إص ـ ـ ــدار إعـ ـ ــان ل ـم ـنــع أصـ ـح ــاب ال ـس ـي ــارات يكون دوامه في
حضر الجلسة من األعضاء:
يــوســف بــن عـيـســى ،مـحـمــد الـشــاهـيــن ،مـشـعــان وال ـمــواشــي واألبــاعــر والـحـمـيــر عــن اخ ـتــراق أرض رمضان في ليالي
الـخـضـيــر ،الـسـيــد عـلــي الـسـيــد سـلـيـمــان ،سليمان المطار البري قرب باب البريعصي .
الـعــدســانــي ،مـشــاري الـحـســن ،حمد الـ ــداود ،صالح ُ - 2يـ ـف ــوض م ــدي ــر ال ـمــال ـيــة ف ــي إصـ ـ ــاح مـحــل األحد والثالثاء
المدافع
العثمان ،عبداللطيف الثنيان.
حضر .الجلسة :يوسف بن عيسى ،حمد الداوود ،والخميس من كل
توقيع الشيخ عبدالله السالم
السيد علي ،مشعان الخضير ،سليمان العدساني ،أسبوع ابتداء من
ً
صالح العثمان ،مشاري الحسن ،عبداللطيف الثنيان،
جلسة الثالثاء  ٩شعبان سنة( ٣٥٧ )5انعقدت
الساعة  21ليال
سلطان البراهيم.
جلسة األحد  7شعبان سنة( ٣٥٧ )2انعقدت برئاسة
سمو الرئيس الساعة الثانية صباحًا

توثيق وتحقيق د .عادل
محمد العبدالمغني

الوقت ولم يستخرج النفط.
( )11يصادف تاريخ  ٨اكتوبر ١٩٣٨م.
( )12يصادف تاريخ  10أكتوبر 1938م
(مــاحـظــة مـهـمــة) ي ـبــدو أن الـتــاريــخ
ابـتــداء من هــذه الجلسة استقام في
مطابقة اليوم للشهر الهجري ،وقبله
جلسة األحد  14شعبان يفترض أن

ً
تكون  15شعبان بدال مما هو مذكور
وذلــك ما ينطوي على كل التواريخ
السابقة بتقديمها يوم ،لذا اقتضى
التنويه.
(دروازات) السور
بوابات
ـدى
( )13إحـ
ُ
الثالث للكويت الذي شيد عام 1920م.
( )14بداخل قصر نايف.

يوسف بن عيسى ،محمد بن شاهين ،حمد
الداوود ،مشاري الحسن ،سليمان العدساني،
عبداللطيف الثنيان ،صالح العثمان ،مشعان
الخضير ،السيد علي ،سلطان البراهيم.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

 11أكتوبر 1938م.
( )16يصادف تاريخ  12أكتوبر 1938م
ويـ ـ ـب ـ ــدو خـ ـط ــأ ف ـ ــي ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
ويفترض أن يكون األربعاء لتسلسل
األيام السابقة.
( )17يصادف تاريخ  12أكتوبر 1938م
ً
(يبدو امتدادا للجلسة السابقة).
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يــوســف بــن عـيـســى ،سـلـيـمــان الـعــدســانــي ،مـشــاري
الحسن ،مشعان الخضير ،سيد علي ،عبداللطيف
الثنيان ،سلطان الكليب ،صالح العثمان.
دون توقيع

الروبية( .)23جـ  -جدار بناية الشرطة يوضع للبناية
سياج يستقيم به الطريق.
 - 3تؤلف لجنة من سلطان البراهيم وسليمان
ا لـعــد ســا نــي وعبداللطيف الثنيان لتعيين ساحة
مناسبة تشاد فيها بناية البلدية.
 - 4يحرر كتاب الى عبدالله المال يؤمر فيه باستالم
سبع بـنــادق وستماية وخمسين خــرطــوشــة تركية
لتسليح الفداوية في أراضي شركة الزيت واسترجاع
البنادق التي تقابل البنادق المذكورة مع خراطيشها.
 - 5تـحــرر كـتــاب إلــى صــالــح العثمان يــدفــع إلى
عبدالله المال الـمــواد المذكورة ويسترجع منه ما
ذكر أعاله.
 - 6ت ــؤل ــف لـجـنــة م ــن س ـل ـطــان ال ـب ــراه ـي ــم ،حمد
الـ ـم ــرزوق ،م ـش ــاري ال ـح ـســن ،وذلـ ــك الخ ـت ـبــار قــوى
 ..............العقلية وإعطائهم المجلس رأيهم في ذلك.
قد حضر الجلسة من األعضاء :يوسف بن عيسى،
محمد بــن شــاهـيــن ،حمد الـ ــداوود ،صــالــح العثمان،
سلطان البراهيم ،مشاري الحسن ،عبداللطيف الثنيان،
السيد علي ،سليمان العدساني ،مشعان الخضير.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة الخميس  25شعبان سنة  )24(357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  2.30صباحا
 - 1يصادق على الحكم الصادر على  ...........من
المحكمة الشرعية ويحرر كتاب للمحكمة
 -2يعين أحـمــد بــن راشــد حـمــادة بــراتــب ثالثين
ً
ً
روبـيــة كاتبا ثانيا فــي المحكمة الشرعية ويحرر
كتاب للقضاء في ذلك.
 -3يحرر كتاب إلى ............يبلغ فيه أن االحتكام مع
البلدية وغيرها مرجعه أوال إلى المحاكم المختصة
ثم تستأنف إلى المجلس.
 -4تزاد الضريبة على األموال الواردة من طريق
جمرك البر إلى خمسة بالماية من أصل ثمنها على
ما عدا المواد المسميات بأسمائها وذلك لتوحيد
الضريبة في الجمركين.
حـضــر الـجـلـســة :يــوســف بــن عـيـســى ،مـحـمــد بن
شــاهـيــن ،حـمــد ال ـ ــداوود ،صــالــح الـعـثـمــان ،سلطان
الـبــراهـيــم ،م ـشــاري الـحـســن ،الـسـيــد عـلــي ،سليمان
العدساني ،مشعان الخضير.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

جلسة السبت  ٢٧شعبان سنة  )25(357انعقدت
برئاسة سمو الرئيس الساعة  2.30صباحا
 -1تقرر بخصوص قضية ...................ما يأتي:
أ -تنفيذ حكم المحكمة الشرعية الصادر بنزع
يد .....من وكالته على أموال اليتامى القاصرين من
أبناء  ............بواسطة المحكمة.
ب -تـحــر يــر كـتــاب إ ل ــى المحكمة بتنفيذ الحكم
الصادر بذلك.
جـ -تحرير صورة تبليغ بالحكم المذكور إلى كل
من  ................و ...............
د -تحرير كتاب إلــى  ...............المقيم فــي إيــران
لتصفية ثمرة نخيل الورثة المذكورين هــذا العام
وإرسال بيان بصافيها إلى المحكمة.
 -2تـحــريــر ك ـتــاب إل ــى  ............يـبـلــغ فـيــه صحة
الوكالة الموكل بها من قبل  ............وذلــك القتناع
المجلس من صحة قوى  .............العقلية.
 -3تحرير كتاب إلى  .....يبلغ فيه باعتماد وكالة
 .......ويطلب منه بيان االستناد الــذي اعتمده في
ً
كون .....معتوها.
حضر الجلسة :محمد بن شاهين ،حمد الداوود،
م ـ ـشـ ــاري الـ ـحـ ـس ــن ،س ـل ـط ــان الـ ـب ــراهـ ـي ــم ،س ـل ـي ـمــان
العدساني ،عبداللطيف الثنيان ،مشعان.
توقيع الشيخ عبدالله السالم

يصادف تاريخ  14أكتوبر 1938م.
( )19يصادف تاريخ  15أكتوبر 1938م.
( )20يصادف تاريخ  16أكتوبر 1938م.
( )21يصادف تاريخ  17أكتوبر 1938م.
( )22يصادف تاريخ  18أكتوبر 1938م.
( )23يقصد بــذلــك الــروبـيــات الهندية
المزورة.
()18

يصادف تاريخ  19أكتوبر 1938م.
( )25يصادف تاريخ  21أكتوبر 1938م.
( )26يصادف تاريخ  22أكتوبر 1938م.
( )٢٧أمير جزيرة فيلكا.
()24
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٧٨٨

٦.٣٩٠

٤.٥٩٥

2.٥٣٢ 2.٩٢٠ 3.٢٦٨

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة إلى  37مليون دينار
انخفاض مكونات السوق األول وعمليات بيع على األسهم القيادية
علي العنزي

اضطربت أسواق المال
العالمية بشدة خالل تعامالت
هذا األسبوع ،وارتبط أداء
األسواق وبورصة الكويت
نسبيا باألداء العام لها
وتقارير تشير الى تأثيرات
فيروس كورونا على االقتصاد
العالمي.

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت تـ ــراج ـ ـعـ ــا مـ ـتـ ـف ــاوت ــا
ب ـن ـه ــاي ــة تـ ـع ــام ــات األس ـ ـبـ ــوع،
حيث انخفض مــؤشــرا السوق
الـ ـع ــام واألول بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة،
بـيـنـمــا ت ــراج ــع مــؤشــر رئـيـســي
 50ب ـن ـس ـب ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،وكـ ــان
اإلقفال أكثر تشاؤما ،حيث فقد
مؤشر السوق العام نسبة 0.93
فــي المئة تـعــادل  54.18نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5788.04
نقطة بسيولة متوسطة نسبيا
قــري ـبــة م ــن  37م ـل ـيــون دي ـن ــار،
تداولت  135.9مليون سهم عن
طريق  8529صفقة ،وتم تداول
 119سـهـمــا ،أم ــس ،وه ــي أدنــى
ع ــدد أسـهــم م ـت ــداول خ ــال هــذا
األسـبــوع ،ربــح منها  36سهما
وخسر  ،62وثبت  21دون تغير.
وخـســر مــؤشــر الـســوق األول
نسبة قريبة مــن سابقه بلغت
 0.95ف ــي ال ـم ـئــة ت ـع ــادل 61.38
نـ ـقـ ـط ــة ،ل ـي ـق ـف ــل عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
 6390.96نقطة ،بسيولة بلغت
 32مـلـيــون دي ـنــار تـعــامـلــت مع
 62.4م ـل ـيــون س ـهــم ع ــن طــريــق
 5668صفقة ،واستقرت خسارة
مؤشر رئيسي  50على خسارة
مـ ـ ـح ـ ــدودة جـ ـ ــدا ب ـ ُـعـ ـش ــر نـقـطــة

م ـئــويــة ف ـق ــط ،أي  4.94ن ـقــاط،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4742.97
نقطة ،بسيولة محدودة بالكاد
بلغت  4ماليين دينار ،تداولت
 56.2م ـل ـيــون س ـهــم ع ــن طــريــق
 2140صفقة.

أسواق مالية مضطربة
اض ـ ـطـ ــربـ ــت أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال
العالمية بشدة خالل تعامالت
ه ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ،وارت ـ ـبـ ــط أداء
األسـ ـ ـ ـ ــواق وب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
نسبيا باألداء العام لها وتقارير
ت ـش ـيــر ال ـ ــى ت ــأثـ ـي ــرات ف ـي ــروس
كورونا على االقتصاد العالمي،
وبدأت بورصة الكويت تعامالت
جلسة أمس على اللون األخضر،
ب ـع ــد إقـ ـف ــال مـ ــؤشـ ــرات ال ـس ــوق
األميركي على نمو كبير ،لكنها
ل ـ ــم ت ـص ـم ــد ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن س ــاع ــة
ف ـق ــط ،ح ـي ــث تـ ــواتـ ــرت األخ ـب ــار
الـسـلـبـيــة ،أول ـهــا إف ــاس إحــدى
شــركــات ال ـط ـيــران البريطانية،
ال ـتــي كــانــت ت ـعــانــي صـعــوبــات
فاقمتها أزمة "كورونا" ،ليبدأ ما
قد يكون سلسلة من اإلفالسات
ل ـش ــرك ــات طـ ـي ــران وم ــؤس ـس ــات
س ـيــاح ـيــة ع ــال ـم ـي ــة ،ب ـع ــد شـبــه

جانب من العمومية

•

عقدت الجمعية العامة العادية وغير العادية
لشركة اإلنماء العقارية بنسبة حضور "77.113
في المئة" برئاسة صالح الخميس رئيس مجلس
اإلدارة وبحضور ممثلي كل من وزارة التجارة
والصناعة ومدقق الحسابات الخارجي والشركة
الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة وه ـي ـئــة ال ـف ـتــوى والــرقــابــة
ال ـشــرع ـيــة ،وت ـمــت ال ـمــواف ـقــة عـلــى ب ـنــود جــدولــي
اجتماع الجمعيتين.
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي أم ــس ،إن
صافي األرباح لعام  2019بلغ  1.70مليون دينار
مقارنة مع خسارة بمبلــغ  1.09مليون لعام ،2018
في حين إجمالي حقوق المساهمين لعام 2019

ثم المباني والقرين ،وتصدرت
اس ـه ــم الـ ـس ــوق االول ال ـن ـشــاط
كذلك لم يشاركها سوى سهمي
مستثمرون الذي أقفل مستقرا
دون تغير وأرزان بنمو محدود،
وك ــان سهم أوري ــدو هــو الــداعــم
للسوق الرئيسي ،بعد أن حقق

ارتـفــاعــا بنسبة  4.7فــي المئة،
وم ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــوق ل ـل ـب ـيــع وب ـق ــوة
خالل آخر ساعة وبعد محاولة
تماسك منتصف الجلسة.
وع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى مـ ــؤشـ ــرات
أس ــواق ال ـمــال فــي دول مجلس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ،لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن الـ ــوضـ ــع

اف ـ ـضـ ــل كـ ـثـ ـي ــرا م ـ ــن تـ ـع ــام ــات
بورصة الكويت ،حيث خسرت
م ــؤش ــرات االسـ ـ ــواق الــرئـيـسـيــة
ف ــي اإلق ـل ـي ــم ك ــدب ــي وأب ــوظ ـب ــي
والـسـعــوديــة والـبـحــريــن ،وكــان
ال ـن ـم ــو م ـ ـحـ ــدودا ف ــي م ــؤش ــري
سوقي قطر ومسقط ،في حين

سجلت أس ـعــار الـنـفــط تراجعا
محدودا وقت عمل البورصات
الخليجية ،وانخفضت بأقل من
نقطة مئوية.

«البترول الوطنية» :تشغيل وحدة «أسواق المال» تحفظ مخالفتين ضد
النافثا « »107بمصفاة األحمدي «وربة كابيتال» و«تمدين العقارية»

«اإلنماء» تنتخب مجلس اإلدارة
للسنوات 2022 - 2020

سند الشمري

ّ
ت ـ ــوق ـ ــف الـ ـسـ ـي ــاح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة
وح ــرك ــة ال ـن ـقــل خـشـيــة انـتـشــار
أكبر للفيروس الــذي بــدأ ينمو
خـ ــارج ال ـص ـيــن ،خ ـصــوصــا في
أوروب ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
وبـعــد ارت ـف ــاع ع ــدد المصابين
في ايطاليا الى مستوى كبير،
وامـ ـت ــداده ال ــى الـمــانـيــا ،إحــدى
أهم الــدول الصناعية واالنتاج
االقتصادي الحقيقي في العالم.
ووسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار،
ت ـت ـح ـس ــس األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة
وت ــزي ــد عـمـلـيــات ال ـب ـيــع مـقــابــل
ان ـ ـخ ـ ّـفـ ــاض عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـشـ ــراء
وتــوقــف كثير مــن المضاربات
ان ـ ـت ـ ـظـ ــارا ألس ـ ـع ـ ــار أقـ ـ ـ ــل ،وه ــو
مـ ــا ح ـص ــل أم ـ ــس فـ ــي ب ــورص ــة
الكويت التي بدأت عمليات بيع
مـتــواصـلــة عـلــى أس ـهــم الـســوق
األول الــذي تراجعت  11شركة
من مكوناته ،وربحت  4شركات،
هـ ـ ــي ه ـ ـيـ ــومـ ــن س ـ ــوف ـ ــت وبـ ـن ــك
الخليج وبوبيان بتروكيماويات
والـمـتـكــامـلــة ،ال ــذي ك ــان أفضل
األس ـه ــم ن ـم ــوا بـنـسـبــة  3.7في
ا لـمـئــة ،بينما سـجــل أجيليتي
أكـبــر خـســارة فــي الـســوق األول
بـنـسـبــة ت ـج ــاوزت  3فــي الـمـئــة،
تــاه أهلي متحد وزيــن وبيتك

ً
بلغ  44.9مليون دينار مقارنة بمبلغ  43.7مليونا
عن العام السابق.
وبلغت أرباح الشركة من العمليات التشغيلية
 4.11ماليين دينار مقارنة بمبلغ  3.75ماليين عن
العام السابق ،كما انخفضت مطلوبات الشركة إلى
ً
ً
 26.5مليونا ،مقارنة بمبلغ  30.3مليونا عن العام
السابق ،كما بلغت ربحية السهم  3.78فلوس.
وتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للسنوات
الثالث المقبلة " ،"2022-2020وهم :أحمد الفرحان،
وص ــال ــح الـخـمـيــس ،وطـ ــارق ال ـشــايــع ،وعـبــدالـلــه
الغرير ،وعبدالله المجحم ،وعبدالمحسن الحمد،
ومحمد المسلم.

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية تشغيل وحدة تحويل
"النافثا" رقــم " "107بمصفاة ميناء األحـمــدي والتابعة لمشروع
ً
الوقود البيئي بطاقة إنتاجية تبلغ  30ألف برميل يوميا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع الناطق الرسمي للشركة
عبدالله العجمي لـ"كونا" أمس ،إن الوحدة باشرت اإلنتاج بحسب
ً
الخطة المقررة مضيفا أنها تعد األولى من نوعها في الكويت وتم
ً
تشييدها وفقا ألحدث المواصفات العالمية.
وأكــد أهمية الــوحــدة بالنسبة لمشروع الــوقــود البيئي بشكل
ً
خاص وللكويت بشكل عام نظرا إلى مساهمتها في إمداد السوق
المحلي بــوقــود الـسـيــارات وتحسين جــودة الــوقــود الــذي تنتجه
الشركة عبر تقليل نسبة المركبات العطرية من  75إلى  35في المئة
وهي النسبة التي تتماشى مع المواصفات العالمية.
وذكر أن نسبة الكبريت في الوقود المنتج ستنخفض إلى أقل من
 0.1جزء في المليون ما من شأنه أن يسهم في المحافظة على البيئة.
وأشار إلى مساهمة الوحدة في تعزيز إمكانيات الشركة وجعلها
قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على وقود السيارات.
ول ـفــت إل ــى اس ـت ـمــرار الـشــركــة فــي خطتها لتشغيل كــل مــرافــق
مشروع الوقود البيئي تباعا في كل من مصفاتي ميناء األحمدي
وميناء عبدالله.

تراجع اليورو وارتفاع اإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر أمام الدينار ،أمس ،عند  0.305دينار،
في حين انخفض اليورو إلى  0.340دينار ،مقارنة بأسعار أمس
األول.
وق ــال بـنــك الـكــويــت الـمــركــزي فــي نـشــرتــه الـيــومـيــة عـلــى موقعه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني ارتفع إلى 0.393
دينار ،فيما استقر الفرنك السويسري عند  0.319دينار ،وبقي الين
الياباني عند مستوى  0.002دون تغيير.

أعـلـنــت هيئة أس ــواق ال ـمــال ص ــدور قــرار
مجلس ا لـتــأد يــب بجلسته المنعقدة أمس
في المخالفة المقيدة برقم ( 2020/10مجلس
تأديب) ( 2019/169هيئة) ضد شركة وربة
كابيتال ا لـقــا بـضــة ،بحفظ المخالفة لعدم
األ هـمـيــة ،لتصويبها مــن قبل المشكو في
حقها بتقديم تقييمين عقاريين أحدهما
صادر من بنك.
وأشـ ـ ــارت إلـ ــى أن ـه ــا ج ـ ــاء ت لـمـخــالـفـتـهــا
حكم الفقرة (ب) مــن البند ( )1مــن الملحق
(( )1تقييم األ ص ــول ا لـعـقــار يــة) مــن الكتاب
الحادي عشر (التعامل في األوراق المالية)
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010وتعديالتهما ،لعدم إجرائها تقييما
ّ
المشيد
سـنــو يــا للمبنى اإلداري لـلـشــر كــة
ع ـلــى أرض م ـس ـتــأجــرة م ــن الـهـيـئــة الـعــامــة
للصناعة والكائن في (منطقة أمغرة  -قطعة
 - 2مبنى رقم  )78بقيمة إجمالية 166.535
الـ ــف ديـ ـن ــار وال ـ ـ ــوارد ف ــي اإليـ ـض ــاح رقـ ــم 6
الخاص بـ "بند ممتلكات ومنشآت ومعدات"
فــي قائمة ا لـمــر كــز ا لـمــا لــي للشركة مــن قبل
جهتين متخصصتين ومرخصتين لمزاولة
مهنة التقييم العقاري تكون إحداهما بنك
كويتي ،وذ لــك للسنة المالية المنتهية في
.2019 /07 /31
على صعيد متصل ،أعلنت هيئة أسواق
الـ ـم ــال ص ـ ــدور ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـت ــأدي ــب فــي
جلسته أ مــس فــي المخالفة المقيدة برقم

( 2020/9مجلس تأديب) ( 2019/164هيئة)
ضد شركة تمدين العقارية بحفظ المخالفة
ل ـع ــدم األه ـم ـي ــة ،وذل ـ ــك ل ـق ـيــام ال ـم ـش ـكــو في
حقها بتصويب المخالفة بتقديم تقييمين
عقاريين أحدهما صادر من بنك.
وبينت أن القرار جاء لمخالفتها أحكام
الفقرتين (ب ،ج) من البند ( )1من الملحق
(( )1تقييم األ ص ــول ا لـعـقــار يــة) مــن الكتاب
الحادي عشر (التعامل في األوراق المالية)
من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010وتعديالتهما ،لعدم قيامها بتقييم
أصولها العقارية من جهتين متخصصتين
ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري،
يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية ،للسنة
ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  ،2018/12/31وذ لــك
لـلـعـقــارات فــي مـجـمــع س ــوق ال ـكــوت بقيمة
إجمالية  3.5ماليين دينار ،وذلك كما ورد
ف ــي اإلي ـض ــاح رق ــم  15تـحــت بـنــد "ع ـق ــارات
استثمارية قيد التطوير ،و مـشــروع أ بــراج
تمدين سكوير بقيمة إجمالية  57.7مليون
دينار ،وذلك كما ورد في اإليضاح رقم 14
تحت بند "عقارات للمتاجرة قيد التطوير.

أخبار الشركات
«الجزيرة» :تخفيض التوزيعات النقدية إلى %35

«يوياك»« :الطيران املدني» ال ترغب في تجديد عقد لـ«تابعة»
ذكـ ــرت ش ــرك ــة ال ـم ـشــاريــع ال ـم ـت ـحــدة الـجــويــة
"ي ــوي ــاك" أن إح ــدى شــركــاتـهــا الـتــابـعــة  -شركة
رويال افيشن كويت -بنسبة ملكية فعلية 66.57
في المئة ،التي تدير مبنى مطار الشيخ سعد
العبدالله بموجب عقد بناء وتشغيل وتحويل
مع اإلدارة العامة للطيران المدني حتى  27يونيو
 ،2024تلقت عدم رغبة "الطيران المدني" بتجديد
العقد الحالي فترة إضافية تتجاوز ذلك التاريخ،
ً
نظرا إلى األعمال اإلنشائية الجارية بشأن مبنى
مطار الكويت الدولي الجديد " ،"T2التي سيتم
تـنـفـيــذهــا ب ـن ـطــاق مـنـطـقــة ال ـم ـش ــروع ،بــالـتــالــي
تستوجب تعطيل عمليات المشروع حينذاك.
ً
وأضــافــت أن الـشــركــة الـتــابـعــة تـجــري حاليا
مباحثات مع الطيران المدني بشأن خطط بديلة
محتملة من شأنها مواصلة تشغيل جزء  /أجزاء
مــن عـمـلـيــات ال ـم ـشــروع فـتــرة تـتـجــاوز الـتــاريــخ
سالف الذكر.

وتوقعت الشركة أن ينعكس عدم تجديد العقد
على البيانات المالية المجمعة للشركة ،إذ ستتم
ً
إعادة تقييم العمر اإلنتاجي للمشروع نظرا إلى
المعلومات الـجــديــدة ،مما ي ــؤدي إلــى تقليص
ً
عمر المشروع من  16إلى  12عاما ،ويعكس هذا
التغيير النمط المتوقع فــي استهالك الفوائد
االقتصادية المستقبلية للمشروع.
ولـفـتــت إل ــى أن ــه سيتم تطبيق ه ــذا التغيير
بــأثــر مـسـتـقـبـلــي ع ـلــى ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة لـعــام
 2019عن طريق الزيادة في مصروفات اإلطفاء
الحالية بنحو  1.1مليون ديـنــار ،كما ستحدد
نتائج المباحثات الـجــاريــة مــع اإلدارة العامة
للطيران المدني أي آثار أخرى قد تنعكس على
البيانات المالية لعام  ،2020وبمجرد االنتهاء
من تلك المباحثات ستقوم الشركة باإلفصاح
ً
عن المعلومات المستجدة وفقا لذلك.

«أسمنت الخليج»« :عمومية»  2أبريل ملناقشة االنسحاب
تناقش الجمعية العمومية
لـ ـشــركــة أس ـم ـنــت ال ـخ ـل ـيــج ،في
الثاني مــن أبــريــل المقبل قــرار
مجلس اإلدارة باالنسحاب من

بورصة الكويت ،بسبب زيادة
رس ــوم االش ـت ــراك الـسـنــوي في
سوق األسهم الكويتية.

أوص ــى مجلس إدارة شركة
ط ـيــران ال ـجــزيــرة فــي اجتماعه
الذي انعقد األربعاء الماضي،
بتخفيض التوزيعات النقدية
مـ ــن  67.5إ ل ـ ــى  35فـ ــي ا ل ـم ـئــة،
بـسـبــب تــأثــر ال ـشــركــة الـمـتــوقــع
م ــن ت ـط ــورات ف ـي ــروس كــورونــا
األخيرة.
وقـ ــالـ ــت الـ ـش ــرك ــة ،إن نـسـبــة
ال ـتــوزيــع ال ـجــديــدة الـبــالـغــة 35
في المئة تعادل مبلغ  7ماليين

«تنظيف» تحوز أقل األسعار
في مناقصة بـ  21.8مليون دينار
قالت الشركة الوطنية للتنظيف ،إنها حــازت أقــل األسعار في
المناقصة ا لـخــا صــة بمعالجة مخلفات اآل ب ــار النفطية التابعة
لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وأض ــاف ــت "ت ـن ـظ ـيــف" أن الـمـنــاقـصــة ال ـم ــذك ــورة تـتـضـمــن ثــاث
ً
مجموعات بإجمالي قدره  21.78مليون دينار موضحة أنه وفقا
لطبيعة تلك المناقصة فإن نصيب الشركة سوف يكون بحد أقصى
ً
مجموعتين فقط ،وسيتم الحقا اإلفصاح عن أي مستجدات تتعلق
ً
بالمناقصة ُ
المشار إليها ،علما أنها ستفصح عن األثر المالي عند
ترسية المناقصة المذكورة على الشركة.

كـ ـشـ ـف ــت ش ـ ــرك ـ ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة االم ـ ـت ـ ـيـ ــاز
االس ـت ـث ـمــاريــة ع ــن تــرس ـيــة مـنــاقـصــة على
إحدى الشركات التابعة للمجموعة بقيمة
 9.87ماليين دينار تابعة لوزارة األشغال
العامة الكويتية.

أفاد بنك الخليج بأن مجلس إدارة بنك الكويت
المركزي قرر في الرابع من مارس الجاري عدم
الممانعة على طلب قتيبة يوسف الغانم بتعديل
الشكل القانوني لشركة الغانم التجارية ،المالكة
لنسبة  32.76فــي المئة مــن رأسـمــال البنك ،من
شركة شخص واحد إلى ذات مسؤولية محدودة،

كــذلــك طـلــب تمللك قتيبة يــوســف الـغــانــم كامل
ً
حصص رأسمال شركة الغانم التجارية ،استنادا
ألحكام المادة " "57/2من القانون رقم  32لسنة
 1968فــي ش ــأن الـنـقــد وب ـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
وتنظيم المهنة المصرفية وتعديالته.

«مدينة األعمال» :توزيع  %3نقدًا
بلغت أربــاح شركة مدينة األعـمــال الكويتية
العقارية  2.45مليون دينار بواقع  3.92فلوس
ً
للسهم خالل عام  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  2.48مليون دينار بما يعادل  3.96فلوس

للسهم في عام  ،2018وأوصى مجلس إداراتها
بتوزيع أرباح نقدية بواقع  3في المئة عن أداء
العام الماضي.

«كامكو» تبيع  %29من حصتها في بعض الشركات بـ 8.9ماليين دينار
أعـلـنــت شــركــة كــامـكــو إنـفـســت بيعها  29في
ال ـم ـئــة م ــن حـصـتـهــا ف ــي ب ـعــض ال ـش ــرك ــات ذات
الغرض الخاص والمملوكة لها بنسبة  100في
المئة والمؤسسة خارج دولة الكويت.
وقالت الشركة ،إن قيمة بيع الحصة ُ
المشار
إليها بلغت  29مليون دوالر بما ُيـعــادل 8.86
ً
ماليين دينار تقريبا.
وأوض ـحــت أن األث ــر الـمــالــي للصفقة يتمثل

في انخفاض أصول المجموعة بمبلغ الصفقة،
وانخفاض التزاماتها بذات المبلغ.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ال ـت ـخ ــارج م ــن االس ـت ـث ـمــارات
ُ
المشار إليها لم يترتب عليه أي أثر جوهري على
قائمة الدخل لشركة كامكو.
وأفادت بأن األثر المالي الناتج عن التخارج
سيتم تسجيله في البيانات المالية المرحلية
كما في  31مارس .2020

«المدار» تنوي شراء حصة إضافية في «الثريا»

«االمتياز» تفوز بمناقصة من «األشغال» بـ  9.8ماليين دينار
وقالت "االمتياز" ،إن المناقصة لمدة 18
ً
شـهــرا ،وخاصة بإنشاء وإنـجــاز وصيانة
طرق وخدمات بمنطقة خيطان الجنوبي
قطعتي " "2 - 1التابعة لوزارة األشغال.
ُ
وتوقعت أن تحقق الشركة التابعة نسبة

دي ـ ـ ـنـ ـ ــار مـ ـ ــن ص ـ ــاف ـ ــي األربـ ـ ـ ـ ــاح
السنوية المالية لعام .2019
كـمــا أوص ــى مـجـلــس اإلدارة
بـتـقـلـيــص ا ل ـط ــا ق ــة التشغيلية
ب ـمــا ي ـت ـنــاســب م ــع االن ـخ ـفــاض
فـ ــي ح ـج ــم الـ ـطـ ـل ــب ،ح ـت ــى يـتــم
رفـ ــع ال ـق ـي ــود ال ـم ـف ــروض ــة على
السفر إلى بعض الوجهات من
الحكومة الكويتية ،كذلك تأجيل
التأجير قصير األمد لطائرتين
إضافيتين.

«املركزي» يوافق على تعديل الشكل القانوني لـ «الغانم التجارية»

هامش ربح قدره  2إلى  4في المئة من قيمة
العقد ،وأن حصتها من هــذا الربح سوف
ُ
ً
تحتسب وفقا لحصتها بالشركة التابعة
البالغة  50.69في المئة.

أبدت شركة المدار للتمويل واالستثمار
ن ـي ـت ـهــا شـ ـ ــراء ح ـص ــة إض ــاف ـي ــة م ــن أس ـهــم
رأسمال شركة دار الثريا العقارية.
وقالت "الـمــدار" ،إنها تعتزم شــراء 4.55
ماليين سهم في "ثريا" تمثل  3.17في المئة

من رأسمال األخيرة ،وذلك خالل الفترة من
ً
أمس وحتى  30يونيو المقبل ،علما أن مدى
التداول المسموح به من  2إلى  5في المئة.
يذكر أن "المدار" تعتبر صاحبة الحصة
ُ
األكبر في رأسمال "ثريا" بنسبة تقدر بنحو

 85.6في المئة ،والشراء اإلضافي سيرفع
حصة الشركة في رأس المال إلى  88.8في
ً
المئة تقريبا.
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اقتصاد
ّ
شبح «كورونا» يخيم على المشروعات الصغيرة وقطاعات السوق
ةديرجلا
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اقتصاديون لـ ةديرجلا• :شل المبيعات وعطل األعمال التجارية وكشف خلل المنظومة الصناعية
خيم شبح تفشي فيروس «كورونا»
االقتصادية والتجمعات المهمة
على أغلب القطاعات االقتصادية
ألغيت في حين تم تشديد الرقابة
المحلية ،وأصاب الضرر إيرادات
على الصالونات الرجالية والنسائية
المشروعات في الدولة التي
معظم
والمطاعم والمقاهي ،مما أضر
ً
انخفضت كثيرا بنسب وصلت في
بأصحاب تلك المشاريع ،عالوة
أقصاها إلى  90في المئة.
على انخفاض الحضور في المطاعم
ورأى اقتصاديون في تصريحات
واقتصاره على الطلبات المنزلية.
متفرقة لـ«الجريدة» أن «كورونا»
وأشاروا إلى أن سوق النقل البري
ساهم في انخفاض الطلب على
واالستيراد والتصدير والعمالة لم
مشاريع اقتصادية في الكويت ،وضرب يسلم من فيروس «كورونا» ،مع وجود
قطاعات مهمة منها السياحة،
االجراءات االحترازية التي اتخذتها
والسفر ،وأسواق الذهب ،إلى جانب
دول للتصدي للفيروس .وفيما يلي
اكتشاف وجود خلل بالمنظومة
التفاصيل:
الصناعية ،وفي تعويض الصناعات
الضرورية التي تحتاجها الدولة.
وأوضحوا أن العديد من الفعاليات
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فــي الـبــدايــة ،قــال عضو اتحاد
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة خ ــال ــد
ّالعبدالغني ،إن فيروس كورونا
أث ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـص ـن ــاع ــي
الكويتي ،وعلى دول العالم أجمع،
وك ـ ـ ــان لـ ــه أث ـ ــر ع ـل ــى الـ ـ ـص ـ ــادرات
ً
ال ـكــوي ـت ـيــة خ ـص ــوص ــا أن ه ـنــاك
شــركــات صناعية وطنية كثيرة
مرتبطة بالتصدير.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـب ــدالـ ـغـ ـن ــي ،أن
القطاع الصناعي تأثر جراء أزمة
"كورونا" بنسبة تصل إلى  30في
المئة ،في حين أثبت "الفيروس"
أن ا ل ـم ـخ ــزون ال ي ـك ـفــي لتغطية
كــل االحتياجات فــي الــدولــة ،وأن
الشركات الصناعية يجب دعمها
ً
مـسـتـقـبــا ،وع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال
ال ال ـح ـص ــر ص ـن ــاع ــة ال ـك ـم ــام ــات
 ،إذ ال ت ــو ج ــد صـ ـن ــا ع ــة تـغـطــي
الـســوق واالعـتـمــاد كله جــاء على
االستيراد.
ونـ ـب ــه إل ـ ــى أن األزم ـ ـ ــة كـشـفــت
الـخـلــل فــي مـنـظــومــة الـصـنــاعــات
الوطنية ،لكن "هذه أزمة بسيطة
ً
وس ـن ـت ـجــاوزهــا" ،مـتـســائــا م ــاذا

سـنـفـعــل ل ــو ح ـص ـلــت أزم ـ ــة أكـبــر
ً
حجما؟ وما اآلثار التي ستحدث؟
وطـ ــالـ ــب بـ ــوجـ ــود دع ـ ــم جـيــد
للصناعات المهمة االستراتيجية
ً
مـنـهــا ال ـغــذائ ـيــة وال ـط ـب ـيــة ن ـظــرا
إل ــى أهميتها وال ـحــاجــة لـهــا في
األزمات تكون قادرة على تغطية
السوق المحلي في األزمات فترة
طويلة دون الحاجة إلى االستيراد
الخارجي.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـص ــان ــع ال ـم ـح ـل ـي ــة زادت مــن
عملية اإلنتاج والطاقة التشغيلية
ل ـت ـعــويــض ال ـن ـق ــص ف ــي ال ـس ــوق
ـف بالغرض
المحلي لكنها لــم تـ ِ
ً
نـ ـظ ــرا إل ـ ــى ط ــاق ـت ـه ــا اإلن ـت ــاج ـي ــة
المحدودة ،ويجب أن يعملوا أكثر
وهذا األمر الذي يحتاج إلى دعم
الدولة كي تستطيع تلك المصانع
العمل بكل أريحية.
وب ـ ـيـ ــن أن ال ـ ــدع ـ ــم يـ ــزيـ ــد مــن
ال ـطــاقــة اإلن ـتــاج ـيــة ،مـمــا يساهم
في تعويض النقص القسري من
األزمة الجديدة الخاصة بفيروس
ً
"ك ــورون ــا" ،خصوصا أن خطوط

ال ـن ـقــل وال ـش ـح ــن تـ ـض ــررت ج ــراء
الفيروس السيما النقل البري.
وأوض ــح أن النقل الـبــري تأثر
من "كورونا" ،فالخطوط القادمة
م ــن ال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات يـتــم
االعـتـمــاد عليها بشكل أســاســي،
ولـ ــو ت ــم ق ـفــل الـ ـح ــدود ب ـيــن تلك
الـ ـ ـ ـ ــدول ف ـ ـمـ ــالـ ــذي سـ ـيـ ـح ــدث فــي
الفترة المقبلة؟ أما النقل الجوي
فــا يمكن االعـتـمــاد عليه لجلب
مجد وسيرفع
المنتجات ألنه غير ٍ
كلفة تلك المنتجات ،على الرغم
من مساهمة الحكومة وبادرتها
ب ــالـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـج ـ ــوي عـ ـل ــى الـ ـم ــدى
القصير.

سوق السفر
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئـيــس اتـحــاد
مكاتب السفر محمد المطيري ،إن
سوق مكاتب السفر والحجوزات
تأثر جراء فيروس "كورونا" مثل
باقي القطاعات االقتصادية في
الدولة ،وقد تضرر بنسبة تتراوح
ما بين  80و 90في المئة.

«وربة» يعلن الرابحين في سحوبات «السنبلة»
أعـلــن بـنــك ورب ــة أس ـمــاء الـفــائــزيــن فــي سـحــب السنبلة
األسبوعي الخامس لهذا العام ،والذي أقيم في تمام الساعة
الحادية عشرة ظهر أمس ،إذ تم سحب الرابحين العشرة
بحضور ممثل عــن وزارة الـتـجــارة والصناعة وموظفي
البنك ،كما تم اإلعالن عن سحب السنبلة الشهري لألطفال.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خــال سحب
السنبلة األسـبــوعــي الـخــامــس ،فقد تــوج  10رابحين من
عـمــاء "وربـ ــة" حصل كــل منهم على  1000دي ـنــار ،وهــم:
مـبــارك محمد أحمد الـنــاصــر ،ون ــوره عبداللطيف عــراك
الشمري ،وخالد محمد علي حسين ،وسلطان تركي عواد
نصيف ،وخالد سيف خالد الديحاني ،ومحمد علي محمد
الختالن ،ولولوة سعد محمد الزامل ،ومنال فهد فالح
العازمي ،ونــواف بندر مخلد المطيري ،ومحمد راجح
معيض العتيبي ،كما جــاءت أسماء الفائزين بسحب
السنبلة الشهري لألطفال كالتالي :أحمد حسين أحمد
جالل الفيلكاوي ،وريم محمد مبارك الدوسري ،وغالية
محمود علي الريس.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في
توفير األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على أرصدتهم
فرص للفوز بجوائز نقدية
في الوقت نفسه ،باإلضافة إلى
ٍ
طوال العام.
ً
وتماشيا مع رغبته في تطوير وتحديث خدماته وحلوله
المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة األكبر
ً
لعمالئه ونظرا لتنامي قاعدة عمالئه والتجاوب الكبير الذي
ّ
لقاه الحساب ،يعيد بنك وربة إطالق حساب "السنبلة" بحلة
جديدة ومتطورة في  2020تطوي في ثناياها جوائز نقدية
أكبر ،حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة اإلجمالية
للجوائز النقدية التي يحصل عليها العمالء.

ومن التطورات التي أضافها "وربــة" على حملة
السنبلة  2020هي مضاعفة عدد الفائزين في السحوبات
األسبوعية ،أصبح اآلن عدد الفائزين  10بمبلغ  1000دينار
ً
لكل فائز أسبوعيا .وحول السحوبات الكبرى ،فسيكون
السحب الكبير األول في شهر يوليو ليتم السحب على
 7فائزين ،إذ يفوز األول بمبلغ  100.000دينار ،و 50ألفا
للفائز الثاني ،وهناك  5فائزين بمبلغ  10آالف دينار .أما
السحب الكبير الثاني ،فسيقام في نهاية السنة ،حيث
تتضاعف الجائزة الكبرى لتصل  200.000دينار للفائز
األول ،و 50ألفا للفائز الثاني ،وهناك  5فائزين بمبلغ 10
آالف دينار.

وأكد المطيري "أننا من أوائل
القطاعات التي تــأثــرت بانتشار
ً
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ع ــالـ ـمـ ـي ــا وت ـ ـضـ ــررت
ً
ً
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ،خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع ظ ـه ــور
التعاميم الحكومية والتحذيرات
والتعهدات ومنها عدم دخول دول
إال بوجود تحليل وشهادة خلو
مــن ال ـمــرض ،مما أثــر على سوق
الحجوزات.
وأوض ــح أن الـقـطــاع تــأثــر لكن
في األيــام القليلة الماضية رأينا
ً
ت ـح ــرك الـ ـس ــوق ت ــدري ـج ـي ــا ،وأن ــه
سيستوعب الصدمة ليعود مرة
ً
أخرى إلى سابق عهده ،مبينا أنه
ال يــوجــد مــوســم فــي ه ــذه الفترة
من العام.
واع ـت ـب ــر أن اسـ ـتـ ـم ــرار األزمـ ــة
وخروج مكاتب من السوق ،أمران
ً
مستبعدان ال سـيـمــا أن المكاتب
اع ـ ـتـ ــادت فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـث ــاث
الـ ـم ــاضـ ـي ــة األخ ـ ـي ـ ــرة عـ ـل ــى ع ــدة
أحداث ،في حين األشهر الحالية
وحتى بعد شهر رمضان المبارك
ً
ال تشهد موسما للحجوزات ،لذا
تـتـمـنــى ال ـم ـكــاتــب ال ـق ـض ــاء على

تفشي "كورونا" حتى الصيف ،أما
في حال استمرت أزمة الفيروس
ح ـ ـتـ ــى م ـ ــوس ـ ــم الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــف ،ف ـمــن
ً
الممكن أن نــرى تـعـثــرا بين عدد
من المكاتب.
وعـ ـ ـ ــن وجـ ـ ـ ـ ــود خـ ـط ــط ب ــدي ـل ــة
لتعويض األزمة ،قال المطيري إنه
ال توجد خطط في الوقت الراهن،
وال يمكن عمل بــرامــج ترويجية
وس ـ ــط الـ ـتـ ـح ــذي ــرات ال ـح ـكــوم ـيــة
وان ـت ـشــار ال ـم ــرض ف ــي ع ــدة دول
سياحية.

تضرر المبادرين
مــن جهته ،قــال عضو جمعية
رواد األع ـ ـم ـ ــال ضـ ـ ـ ــاري الـ ـم ــذن،
إن تــأثـيــر ف ـي ــروس ك ــورون ــا على
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ظهر بشكل كبير عليها ،إلى جانب
تضرر أغلب القطاعات التي يعمل
بها مبادرون وشركات متوسطة
باإلضافة إلى كبريات الشركات.
وش ــرح ال ـمــذن كيفية التضرر
الس ـي ـمــا م ــع ارتـ ـب ــاط ال ـم ـبــادريــن
بجلب بضائع من الصين من مواد
أولية أو منتجات تباع في الكويت
عالوة على ارتفاع كثير من مواد
البناء والمواد االستهالكية بعد
حدوث األزمة وبنسبة ال تقل عن
 40في المئة.
وذكر أن هناك منتجات تجلب
مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران ت ـ ـضـ ــررت ش ــرك ــات ـه ــا
ً
أيضا ،في حين توجه السوق إلى
منتجات أخــرى ســواء المعقمات
أو المطهرات ،وأصبح هناك شح
في السوق.
ّ
ولفت إلــى تــأثــر العمالة ،التي
تجلب من تلك األسواق ،إذ أوقفت
دول إرس ــال عمالتها فــي الــوقــت
الراهن لدراسة األوضاع الراهنة،
أما قطاع المطاعم ومبيعاتها فقد
تأثر هو اآلخــر إلــى جانب السلع
وال ـك ـمــال ـيــات وال ـمــابــس وس ــوق
الـ ـتـ ـص ــدي ــر ،فـ ــي حـ ـي ــن ســاه ـمــت
اإلج ـ ــازة الـحــالـيــة والـطـلـبــات عن
ط ـ ــري ـ ــق ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل فـ ـ ــي ت ـع ــوي ــض
ً
االن ـخ ـفــاض ،مـتــوقـعــا أن يعوض
ً
دخول شهر رمضان المبارك أيضا
خسائر المطاعم.
وفـ ـ ــي حـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار األزمـ ـ ــة
وخـ ـ ـ ـ ــروج أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الصغيرة من السوق ،قال المذن إن
أصحاب المشروعات ليس لديهم
"كـ ـ ــاش" أو مـخـصـصــات تتحمل
األزم ـ ـ ــات ال ـط ــوي ـل ــة ،ون ـت ـم ـنــى أال
ً
تطول األزمــة ،خصوصا الرتباط
هؤالء بإيجارات ومصاريف ثابتة
ورواتب.

 :Ooredooإنترنت مجاني للعمالء
بأماكن مواجهة الفيروس
أعلنت  Ooredooالكويت
إهداء إنترنت مجانا لجميع
الـعــامـلـيــن م ــن عـمــائـهــا في
وزارتـ ــي الـصـحــة والــداخـلـيــة
واإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـط ـيــران
ا لـ ـم ــد ن ــي واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ـل ـج ـمــارك وش ــرط ــة الـكــويــت
والــدفــاع الـمــدنــي والخطوط
الجوية الكويتية ،وذلك حتى
نهاية شهر مارس ،لجهودهم
الـمـبــذولــة للحد مــن انتشار
ف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد
(.)COVID-19
وفي تصريح له بالتزامن
مع هذه المبادرة ،أكد مجبل
األ ي ـ ـ ـ ـ ــوب -مـ ــد يـ ــر أول إدارة
االت ـ ـصـ ــال ال ـم ــؤس ـس ــي ل ــدى
 Ooredooال ـكــويــت" ،ال ـتــزام
 Ooredooال ـثــابــت وال ــدائ ــم
أن تكون حاضرة في جميع
األزم ـ ــات ال ـتــي تـمــس الــوطــن
وتـ ـق ــدي ــرا ل ـج ـه ــود اخ ــوان ـن ــا
واخواتنا في حماية وطننا
ً
الغالي من كل مكروه" ،مشيرا
إلـ ـ ــى أن ذلـ ـ ــك ي ـع ـت ـبــر جـ ــزء ا

مجبل األيوب

ال ي ـت ـجــزأ م ــن مـســؤولـيـتـهــا
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .وأعـ ـ ـ ـ ــرب عــن
رغبة الشركة في اغتنام هذه
الفرصة إلظهار أن الكويتي
في األزمات "سيف مجرب".

وع ــن ال ـح ـلــول لـمــواجـهــة ذلــك،
أف ــاد بــ"أنـنــا شـهــدنــا الـلـجــوء إلــى
ال ـط ـل ــب اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـتـعــويــض
ال ـخ ـس ــائ ــر ،وق ـ ــد أض ـ ــرت األزم ـ ــة
بــالـشــركــات الـكـبـيــرة والـصـغـيــرة،
لكن إمكانيات المشاريع الصغيرة
أقل لذا تحملها أقل لعدم وجود
مخصصات ،وفي النهاية الجميع
متضررون".

المشاريع النسائية
ب ــدوره ــا ،قــالــت رئـيـســة شبكة
سيدات األعمال والمهنيات بدور
السميط ،إن المشاريع الصغيرة
والمتوسطة النسائية تأثرت جراء
تفشي فيروس كورونا "كوفيد "19
وساهمت في انخفاض اإليرادات
والمبيعات.
وأضـ ــافـ ــت ال ـس ـم ـي ــط أن أبـ ــرز
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم ت ــأث ــره ــا
الصالونات النسائية والـنــوادي
ال ـص ـح ـي ــة ،وم ـ ــراك ـ ــز ال ـت ـج ـم ـيــل،
السـيـمــا مــع ت ـخــوف الـعـمــاء من
االستخدامات الشخصية لألدوات
والتجهيزات ونقل العدوى ،مما
أض ــر ت ـلــك ال ـم ـشــاريــع الـنـســائـيــة
بصورة كبيرة.
وأش ـ ــارت الـسـمـيــط إل ــى أن ما
سـ ــاهـ ــم ف ـ ــي انـ ـخـ ـف ــاض اإلق ـ ـبـ ــال
على تلك الـمـشــاريــع التحذيرات
والتعاميم بتشديد الرقابة على
جـمـيــع الـعــامـلـيــن فــي صــالــونــات
ال ـح ــاق ــة ال ــرج ــال ـي ــة وال ـن ـســائ ـيــة
وال ـن ــوادي الصحية والرياضية
واالجتماعية إضافة إلى التنبيه
على جميع المقاهي بمنع تداول
الـنــرجـيـلــة "ال ـش ـي ـشــة" ف ــي الــوقــت
الــراهــن حـتــى إش ـعــار آخ ــر ،وإلــى
حين تقييم الوضع الصحي في
البالد.
وأفادت بأن من الالفت في تلك
الـمـشــاريــع ع ــدم وج ــود طـلــب في
الــوقــت ال ــراه ــن إل ــى جــانــب الـغــاء
العديد من الفعاليات االقتصادية،
وأم ــاك ــن ال ـت ـج ـم ـعــات والـ ـ ــدورات
الـتــدريـبـيــة المتعلقة بــالـمــرأة أو
غيرها من األنشطة االقتصادية
ن ـت ـي ـجــة ال ـت ـع ـم ـيــم مـ ــن ال ـج ـه ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة بـ ـش ــأن ع ـ ــدم وجـ ــود
تـجـمـعــات ،مــن نــاحـيــة أخ ــرى زاد
الطلب على عدة مشاريع متعلقة
بالتنظيف والمعقمات وخدمات
التوصيل.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض
واالقـتـصــاديــة والـمــؤتـمــرات كان
ل ـهــا نـصـيــب م ــن ال ـت ــأث ــر ،مبينة
أن "ك ــورون ــا" وتـبـعــاتــه الــاحـقــة
أثـ ــر ع ـلــى ال ـم ـش ــاري ــع الـصـغـيــرة

بعدة جوانب منها قلة الطلبات
والـبـضــائــع الـ ـ ــواردة مــن الصين
كـ ــال ـ ـمـ ــابـ ــس واإلكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوارت
والمنتجات نتيجة تخوفهم من
بلد المنشأ مما أدى إلى ارتفاع
األس ـ ـعـ ــار م ــن الـ ـمـ ـص ــادر وال ـت ــي
رفـعــت األس ـعــار بنسبة  100في
المئة.
ـادرات
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن الـ ـمـ ـب ـ ِ
صــاح ـبــات ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
يحاولن البحث عن مصادر أخرى
وأس ـ ـ ـ ــواق ب ــدي ـل ــة عـ ــن الـصـيـنـيــة
واآلسـيــويــة لجلب بضائعهن أو
جلب عمالة لمشاريعهن القائمة
وق ـي ــد االن ـ ـشـ ــاء والـ ـت ــي تـسـتـلــزم
جلب عمالة بــرواتــب مقبولة كي
تضمن االستمرارية في المشروع
لكن األزمــة المتعلقة بـ"كورونا"
ً
جعلت هناك خلال في االستقدام
أو االستيراد.

سوق الذهب
من ناحيته ،أكــد المدير العام
ل ـش ــرك ــة الـ ـس ــور ال ـع ــال ــي لـلــذهــب
والمجوهرات حسن التميمي أن
سوق الذهب تضرر من األحــداث
الـحــالـيــة "ك ــورون ــا" بـشـكــل كبير
فمحالت بيع الذهب والمجوهرات
ت ـكــون فــي ه ــذه الـفـتــرة مستعدة
لموسم عيد األم وإجازات فبراير
ً
والتي كانت تشهد رواجا.
وب ـ ـي ـ ــن الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي أن فـ ـت ــرة
اإلج ـ ـ ـ ـ ــازات ن ـل ـحــظ ف ـي ـهــا وجـ ــود
سائحين من دول الخليج بشكل
ملحوظ وملموس لكن "كورونا"
خفض حركة التنقل بالتالي أثر
على محالت الذهب في عمليات
الشراء والبيع ،فانخفاض حركة
السياحة فــي الـكــويــت ســاهــم في
خفض اإليرادات.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن اإلقـ ـب ــال شبه
معدوم لشراء الذهب إلــى جانب
ارتـ ـف ــاع س ـع ــره واألس ـ ـ ـ ــواق شبة
خالية ،والـحــركــة الحالية عبارة
ً
عن بيع فقط دون شراء نظرا إلى
ارتـ ـف ــاع س ـعــر ال ــذه ــب ،ف ــي حين
تصل نسبة التأثير من "كورونا"
إلى  66في المئة.
وذكر أن أسعار الذهب مرتفعة
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،وه ــي تتأثر
باألحداث العالمية ،ومنها الكساد
االقتصادي وارتفاع أسعار النفط
والحروب واألزمات الكبيرة.
وع ـ ــن ت ــوج ــه ع ـم ـل ـي ــات ال ـب ـيــع
والشراء للذهب في الوقت الراهن،
قال إن عملية الشراء شبه متوقفة،
ومن النادر أن نرى عمالء بنسبة
تكاد تكون ال تذكر.

«بيتك» :تقديم طلبات التمويل
باإلنترنت عبر kfh.com
تـســاهــم خــدمــة "ط ـلــب الـتـمــويــل عبر
اإلنترنت" ،التي يقدمها بيت التمويل
الـكــويـتــي "ب ـي ـتــك" ،ف ــي إت ــاح ــة الـفــرصــة
ب ـم ـن ـت ـهــى الـ ـس ــرع ــة ل ـع ـم ــائ ــه األف ـ ـ ــراد
الــراغـبـيــن فــي الـحـصــول عـلــى تمويل،
حيث يتقدم العميل بالطلب من خالل
خدمات "بيتك" اإللكترونية ،kfh.Online
بما يــوفــر عليه الــوقــت والـجـهــد ،ثــم يتبع
خطوات محددة حتى نهاية االجراءات ،ومن
ثــم تصله رســالــة على هاتفه النقال تفيد
باكتمال الخطوات ،وبعد ذلك يتولى فريق
مـخـتــص مــن "بـيـتــك" الـتـعــامــل مــع الـطـلــب،
ويتواصل مع العميل عبر الرسائل النصية
التي تفيد بحالة المعاملة وتطورها.
وتؤكد الخدمة اهتمام "بيتك" بعمالئه
وحرصه على توفير أفضل وأسرع الوسائل
التقنية للحصول عـلــى ا لـخــد مــة ،بسرعة
وك ـفــاء ة ،تلبية لتنامي وتـطــور الوسائل
التقنية وإقبال العمالء عليها ،كما تتميز
بالسهولة والسرعة بتوفير الجهد والوقت
المبذول ،فمن المكتب أو البيت أو أي موقع
آخ ــر يــوجــد فـيــه الـعـمـيــل ،يستطيع تقديم
طلب تمويل وتعبئة النموذج اإللكتروني
المعد لــذلــك مــن خــال  ،kfhOnlineوبعد
استيفاء جميع المتطلبات حسب القواعد

والضوابط المعمول بها ،ستتم الموافقة
على منح التمويل بناء على سياسة "بيتك"
االئتمانية ،مما يعد تطورا تقنيا مهما في
أسلوب تقديم الخدمة ،وفي سياسة البيع
عن بعد ،وإضافة وسيلة جديدة للخدمة
الذاتية أمام العمالء ،وبذلك تكون الخدمة
نقلة نوعية ينفرد بها "بيتك" فــي مجال
التمويل الشخصي والعالقة مع العمالء.
وتعتمد الخدمة على أن يقوم العميل
بــالــدخــول لـمــوقــع "ب ـي ـتــك"  kfh.comومــن
ث ــم ال ـخ ــدم ــات االل ـك ـتــرون ـيــة ،kfhOnline
وتسجيل الدخول في الخدمات المصرفية
االلكترونية لألفراد ،وبعد تسجيل الدخول
يـخـتــار الـعـمـيــل ال ـخــدمــات الـتـمــويـلـيــة ،ثم
يختار طلب تمويل ،ويقوم بتعبئة النموذج
وتأكيد الطلب واإلرســال بعد االنتهاء من
استكمال البيانات المطلوبة.

ةديرجلا
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وجهة نظر

سوق النفط« ...كورونا» أوهن التحديات
الدكتور عباس المجرن*

●االنحسار اليومي في معدل تزايد حاالت اإلصابة بالفيروس في الصين ...إيجابي
●توافق متماسك جديد لتحالف أوبك  ... +وسياسات مالية توسعية محفزة لالقتصاد العالمي
ل ــم ي ـصــل تـفـشــي ف ـي ــروس ك ــورون ــا
ً
إلــى درجــة اعتباره وبــاء عالميا وفق
مقاييس منظمة الصحة العالمية ،بل
هــو مجرد "حــالــة ط ــوارئ صحية ذات
بعد دولي" تتطلب سياسات وإجراءات
احترازية ذات طابع وقائي.
ورغم ذلك ،سادت األسواق العالمية
حالة هلع تجاوزت حــدود التداعيات
االق ـت ـصــاديــة الـمـحـتـمـلــة ف ــي األجـلـيــن
القصير والمتوسط ،وتصرف كثيرون
وك ــأن الـعــالــم يقترب مــن نهايته .وقد
أفـضــت حــالــة الـهـلــع الـمـفــرط ه ــذه إلــى
انـ ـهـ ـي ــار مـ ـتـ ـس ــارع فـ ــي ق ـي ــم وأسـ ـع ــار
األصول المالية والحقيقية ومن بينها
أسعار النفط.

مــن  30فــي الـمـئــة مــن مـسـتــواهــا الــذي
ك ــان ــت ع ـل ـيــه ع ـش ـيــة اك ـت ـش ــاف تفشي
الفيروس في مدينة ووهان الصينية.
ويعكس االنحدار السريع في أسعار
النفط منذ بــدايــة عــام  2020مخاوف
األس ــواق مــن حــدوث انكماش قياسي
في الطلب العالمي على الوقود بفعل
اآلثـ ــار الـسـلـبـيــة ل ـتــداع ـيــات "ك ــورون ــا"
على االقـتـصــاد العالمي .كما يتزامن
هذا االنكماش مع التراجع الموسمي
الــذي يشهده الطلب على النفط عادة
في الفترة التي تفصل ما بين الشتاء
وال ـ ـص ـ ـيـ ــف .وكـ ــانـ ــت األسـ ـ ـع ـ ــار بـ ــدأت
تراجعها حتى قبل انتشار "كورونا"،
ً
وتحديدا في أكتوبر الماضي على وقع
تــزايــد ح ــدة الـمــواجـهــة الـتـجــاريــة بين
الواليات المتحدة والصين.

دول ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ـص ــدرة لـلـنـفــط،
ً
وتحديدا الكويت ومعها قلة من البلدان
األخرى التي مازال النفط يشكل شريان
حـيــاتـهــا االق ـت ـص ــادي ــة ،يـعـتــريـهــا في
خضم هذه التداعيات قلق بالغ تجاه
مستقبل أسعار النفط التي فقدت أكثر

تباين سعودي  -روسي

قلق نفطي مشروع

ويأتي االجتماع الراهن ،وهو الثامن
ل ـ ـ ــوزراء ت ـحــالــف "أوبـ ـ ــك  ،"+ف ــي وقــت
ً
ً
تعاني المنظمة ا نـخـفــا ضــا تاريخيا
في إنتاجها الفعلي ،والــذي بلغ نحو

ً
 27.8مليون برميل يوميا في فبراير
المنقضي ،أي أقل من مستوى حصتها
المحددة بمقتضى التوافق السابق بين
دول المنظمة وحلفائها .ويمثل هذا
اإلنـتــاج المستوى األدن ــى منذ األزمــة
المالية عام .2008
كما يأتي االجتماع في وقت اتسع
التباين بين موقفي السعودية ،التي
تمثل الـعـمــود الـفـقــري لمنظمة أوبــك،
وروسيا ،الدولة المحورية في معسكر
حلفاء أوبك ،بشأن مقدار الخفض الالزم
إلعـ ــادة ال ـت ــوازن إل ــى ال ـس ــوق ،فبينما
ت ــرغ ــب ال ــري ــاض ف ــي خ ـفــض إضــافــي
ً
فعال يزيد على المليون برميل يوميا
من اإلنتاج ،تواجه الحكومة الروسية
صعوبات كبيرة فــي إقـنــاع شركاتها
الـنـفـطـيــة ب ـق ـبــول خ ـفــض إض ــاف ــي في
اإلنتاج .ويبدو أن زخم االلتزام الروسي
بــاتـفــاق (أوب ــك  )+أصــابــه الــوهــن منذ
منتصف السنة المنقضية.

عناصر مشجعة
ورغم هذه المعطيات ،هناك حزمة

م ــن الـ ـع ــوام ــل ال ـم ـش ـج ـع ــة ،الـ ـت ــي مــن
شــأن ـهــا أن تـقـلــل م ــن س ــرع ــة ان ـح ــدار
أسعار النفط .في مقدمة هذه العوامل
ي ــأت ــي األث ـ ـ ــر ال ـم ـح ـف ــز لـ ـه ــذا ال ـظ ــرف
الـطــارئ المستجد على وقــع انتشار
فيروس كورونا ،إذ إن حالة الهلع من
التداعيات االقتصادية للفيروس قد
تدفع روسـيــا إلــى الـعــودة إلــى توافق
تاريخي جديد مع "أوبــك" يتمثل في
ً
ً
ً
قـبــولـهــا خ ـف ـضــا إض ــاف ـي ــا م ــؤث ــرا في
اإلنـ ـت ــاج ،وحـ ــرص م ــن جــانـبـهــا على
التزام ملموس بهذا التوافق.
كما أن من بين العوامل المشجعة
القرار التحوطي الذي اتخذه مجلس
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي بـخـفــض سعر
ال ـخ ـصــم ب ـن ـصــف ن ـق ـطــة م ـئــويــة رغــم
قــوة أســاسـيــات االقـتـصــاد األمـيــركــي،
إذ مــن شــأن هــذا التخفيض أن يحفز
ً
م ــزي ــدا م ــن ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي في
الواليات المتحدة ،وأن يدفع البنوك
المركزية في البلدان األخرى الى تعزيز
سياسات نقدية توسعية مماثلة.
ثالث العوامل اإليجابية يتمثل في
االنحسار اليومي المتواصل في معدل

صانعو السياسة االقتصادية العالمية لمواجهة الفيروس
يسابق صانعو السياسة العالمية الــزمــن مــن أجل
وضع حد للقلق العام الناتج عن التداعيات االقتصادية
لفيروس كورونا الجديد ،في حين يحذر المحللون من
تباطؤ حاد في معدالت النمو المتوقعة ،وكساد محتمل
إذا ما استمر الفيروس في االنتشار .في هذا اإلطار ،أعلن
وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في
اجتماع عقد يوم الثالثاء الماضي ،أنهم سيستخدمون
جـمـيــع أدوات الـسـيــاســة الـمـنــاسـبــة مــن أج ــل مــواجـهــة
تــداعـيــات فـيــروس كــورونــا ،ومــن جهتهما أشــار البنك
الــدولــي وصـنــدوق النقد الــدولــي إلــى أنهما مستعدان
ً
ً
أيضا لتقديم المساعدة ،خصوصا للدول الفقيرة.
وجاءت هذه التحركات نتيجة للتوقعات االقتصادية
السلبية الناتجة عن انتقال الفيروس من الصين لكوريا

الجنوبية وفرنسا وإيطاليا والواليات المتحدة ،مما
أدى إلى تباطؤ إنتاج المصانع واتخاذ إجراءات الحجر
الصحي تجاه العمال والحد من السفر الدولي.
وقــالــت منظمة الـتـعــاون االق ـت ـصــادي والـتـنـمـيــة ،إن
النمو العالمي قد ينخفض إلى  1.5في المئة فقط في
عام  ،2020أي أقل بكثير من الـ  3في المئة التي توقعتها
المنظمة قبل ظهور كورونا ،وسط اتساع رقعة انتشار
الفيروس لتشمل مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا
وأميركا الشمالية.
وحــذرت المنظمة من أنه إذا تفاقم الوضع أكثر من
ذلك ،فإن اليابان وأوروبا قد تنزلقان لمستنقع الركود.
ول ــم تختلف الـتــوقـعــات بالنسبة ل ـلــواليــات المتحدة
ً
ً
ً
ً
كثيرا ،إذ توقع معظم المحللين نموا صفريا أو سالبا

ً
ً
خالل الربع الحالي ،كما توقع البعض ركــودا محتمال
قبل نهاية العام.
من جهته قام الرئيس األميركي دونالد ترامب يوم
االثنين الماضي بالضغط على بنك االحتياطي الفدرالي
للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة قائال« :يتعين على
جـيــروم ب ــاول وزمــائــه خفض أسـعــار الـفــائــدة بسرعة
ً
نـظــرا إلــى تفاقم حــدة المخاطر االقـتـصــاديــة الناجمة
عن الفيروس» .وكتب على تويتر« :كالعادة ،فإن «باول»
واالحتياطي الـفــدرالــي بطيئان فــي الـتـحــرك» .وعندما
سئل في وقت الحق عن حالة االقتصاد وسط أسبوع
مالي صاخب ،أشار الرئيس األميركي إلى أن «السوق
ً
اليوم صاعد» وأصر على «أن بلدنا قوي جدا من الناحية
االقتصادية».

األسواق العالمية ترتفع و«داو جونز» يقفز %4.53
ص ـ ـعـ ــدت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات األسـ ـه ــم
األمـيــركـيــة خ ــال تـعــامــات أمــس
األول وسط تفاؤل بشأن احتواء
ً
«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ،فـ ـض ــا ع ــن مــواف ـقــة
الكونغرس في الواليات المتحدة
على تخصيص تمويل لمواجهة
تداعيات الفيروس ،مما أدى إلى
تعزيز ثقة األسواق في قدرة الدول
على التصدي للمخاطر الناجمة

ع ـنــه .وق ـفــز مــؤشــر «داو جــونــز»
بنسبة  4.53فــي المئة أو بنحو
 1173نـقـطــة إ ل ــى  27091نقطة،
كما صعد مؤشر « »S&P 500ما
نـسـبـتــه  4.22ف ــي ال ـم ـئــة أو 126
نقطة لينهي تداوالته عند 3130
نقطة ،كذلك «ناسداك» بنحو 3.85
في المئة أو بمقدار  334نقطة إلى
 9018نقطة.

وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـ ــاألسـ ـ ــواق
األوروبية ،صعد مؤشر «ستوكس
يوروب  »600بنحو  1.4في المئة
أو بمقدار خمس نقاط إلــى 386
نقطة.
كما ارتفع «فوتسي» البريطاني
بنحو  1.5في المئة « 97+نقطة»
إل ـ ـ ــى  6815نـ ـقـ ـط ــة ،و«داك ـ ـ ـ ـ ــس»
األل ـمــانــي بـنـسـبــة  1.2ف ــي المئة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

« 142+نقطة» عند  12127نقطة،
وكذلك «كــاك» الفرنسي  1.33في
المئة « 71+نقطة» إلى  5465نقطة.
وفــي آسـيــا ،ارتفعت مؤشرات
األس ـ ـهـ ــم ال ـي ــاب ــان ـي ــة فـ ــي ن ـهــايــة
ت ـعــامــات أمـ ــس ،بـعــد الـمـكــاســب
الكبيرة التي سجلتها نظيرتها
األم ـي ــرك ـي ــة ،ووس ـ ــط ت ــرق ــب آخــر
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـتـفـشــي
فيروس «كورونا».
ووصل إجمالي عدد اإلصابات
بفيروس «كورونا» في اليابان إلى
مستوى  300شخص ،فيما ال يزال
ً
عــدد الوفيات مستقرا عند ستة
أش ـخ ــاص .وص ـعــد سـهــم شركة
األدوية «تاكيدا فارماسيوتيكال»
بـنـحــو  3.5ف ــي ال ـم ـئــة ،بــدعــم من
إعالن الشركة تطوير عقار يعالج
ف ـيــروس «ك ــورون ــا» ،وأس ـهــم هــذا
االرت ـفــاع فــي دعــم شــركــات قطاع
األدويـ ـ ــة .وع ـن ــد اإلغ ـ ــاق ،ارت ـفــع
م ــؤش ــر «ن ـي ـك ــي» ب ـن ـحــو  1.1فــي
المئة إلى  21329نقطة ،كما صعد
ً
المؤشر األوسع نطاقا «توبكس»
بنسبة  0.9فــي المئة إلــى 1516
ً
نـقـطــة .أي ـضــا ،ارتـفـعــت مــؤشــرات
األسـ ـ ـه ـ ــم ال ـص ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي ن ـهــايــة
ال ـت ـع ــام ــات ،ب ــدع ــم م ــن مـكــاســب
أسـ ــواق األس ـه ــم الـعــالـمـيــة ،ومــع
زيادة الجهود الصينية لمكافحة
انتشار «كورونا».
وفـ ــي ن ـهــايــة ال ـج ـل ـســة ،ارت ـفــع
مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة
 2في المئة عند  3072نقطة وهو
أعلى مستوى منذ إغــاق جلسة
الـ ـعـ ـش ــري ــن مـ ــن يـ ـن ــاي ــر ،وص ـع ــد
«شنتشن المركب» بنسبة  1.8في
المئة إلى  1929نقطة.
وقفز مؤشر «سي إس آي »300
بـنـحــو  2.2فــي الـمـئــة إل ــى 4207
ن ـقــاط ،وه ــو أع ـلــى مـسـتــوى منذ
فبراير  ،2018كما يتجه لتسجيل
أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر
 .2015وق ــال نــائــب وزي ــر المالية
الـصـيـنــي شــو هــونــغ ت ـســاي ،في
إف ــادة صـحــافـيــة أم ــس ،إن بــاده
خصصت  110.48مليارات يوان
« 15.93م ـل ـيــار دوالر» لـتـمــو يــل
جهود متعلقة بفيروس كورونا
ً
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ال ــراب ــع م ــن م ــارس
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري .وأض ـ ـ ـ ــاف أن ال ـص ـيــن
ستضمن سالسة عمل الحكومات
المحلية في ظل تفشي الفيروس،
وأن وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة س ـت ــؤ م ــن
االحتياجات المالية إلقليم هوبي،
وهو بؤرة تفشي المرض.
ً
وش ـهــدت الـصـيــن ارت ـفــاعــا في
ع ـ ــدد الـ ـ ـح ـ ــاالت الـ ـج ــدي ــدة أم ــس
ً
خـ ـص ــوص ــا فـ ــي م ــدي ـن ــة ووه ـ ــان
عاصمة إقليم هوبي ،التي يعتقد
أن الفيروس ظهر ألول مرة بسوق
فيها أواخر العام الماضي.

تزايد حاالت االصابة بالفيروس في
ال ـص ـيــن ،وان ـخ ـفــاض م ـعــدل الــوفـيــات
والـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـح ــرج ــة وزيـ ـ ـ ــادة نـسـبــة
الـ ـمـ ـتـ ـع ــافـ ـي ــن .وتـ ـشـ ـك ــل اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
القياسية التي لجأت لها الصين من
ً
أجــل الحد مــن انتشار الـعــدوى مثاال
يحتذى للدول األخرى الموبوءة.
وبـ ــاس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاء م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت انـ ـتـ ـش ــار
الفيروس في إيران وإيطاليا وكوريا
الجنوبية ،فإن حاالت اإلصابة في بقية
ً
دول العالم تظل محدودة ،فضال عن
أن تفشيها أ بـطــأ بكثير مــن مستوى
الـهـلــع ال ــذي يتسم بــدرجــة عــالـيــة من
الغلو والمبالغة.

السيارة الكهربائية
هذه العوامل المشجعة ذات الصلة
الوثيقة بـ "كورونا" (توافق متماسك
جــديــد لـتـحــالــف أوب ــك  ،+وسـيــاســات
مــال ـيــة تــوس ـع ـيــة م ـح ـفــزة لــاقـتـصــاد
ال ـعــال ـمــي ،ون ـج ــاح ال ـص ـيــن ،الـمـحــرك
الــرئـيـســي لـنـمــو الـطـلــب عـلــى الـنـفــط،
في احتواء الفيروس) تشكل منظورا

ً
إيجابيا يمكن لنا أن نراهن من خالله
عـلــى مستقبل أق ــل قـتــامــة لالقتصاد
العالمي ،ومعه مـعــدالت الطلب على
النفط.
و لـ ـ ـك ـ ــن ح ـ ـتـ ــى وإن ص ـ ـحـ ــت هـ ــذه
التقديرات المتفائلة مجتمعة ،فإن هذا
ال يعفي البلدان التي مــا زالــت ترهن
م ـصــائــرهــا ب ـصــادرات ـهــا م ــن بــرامـيــل
النفط الخام ،والكويت في مقدمتها،
من مسؤولياتها التاريخية في إعادة
هيكلة اقتصاداتها مــا دام فــي األفــق
متسع لــإصــاح .ذل ــك أن المستقبل
المقلق للنفط ال يـتــوقــف عـنــد اآلثــار
االقتصادية لـ "كورونا" ،بل يمتد إلى
مــا هــو أخطر وأبـعــد مــن ذلــك ،وأعني
هنا مخاطر التغير المناخي ،وانتشار
الطاقات البديلة ،وتراجع دور الوقود
النفطي في قطاع النقل والمواصالت،
خصوصا أن سرعة انتشار السيارات
الـكـهــربــائـيــة ت ـع ــادل أض ـع ــاف ســرعــة
انتشار فيروس "كورونا".
*أستاذ االقتصاد بجامعة
الكـويت

 ...و«النقد الدولي» يخصص  50مليار دوالر
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي،
كريستالينا غورغييفا ،إن المنظمة ستقدم 50
مليار دوالر مـســاعــدة طــارئــة لمساندة البلدان
ً
في مواجهة آثار تفشي فيروس «كورونا» ،وفقا
لبيان صادر عن الصندوق .وأضافت أن الصندوق
يعتقد أن التصرف بعجلة لــزيــادة ق ــدرة النظم
الصحية في كل مكان أمر مهم جدا ،مضيفة أنها
تريد أن تــرى «تدابير مصممة لالستجابة لما
قد يكون له تأثير أعمق على الشركات واألسر».
وأشار البيان إلى أن الصندوق سيوفر من تلك
األمــوال نحو  10مليارات دوالر بفائدة صفرية،

وستوجه إلى أعضاء الصندوق األفقر من خالل
تسهيالت ائتمانية سريعة.
وأضافت غورغييفا أن هناك الكثير من عدم
اليقين في االقتصاد العالمي ،إذ من غير الواضح
كم سيستمر تفشي الفيروس.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ع ـقــب إع ـ ــان ال ـب ـنــك ال ــدول ــي يــوم
الثالثاء حزمة أولية تصل قيمتها إلى  12مليار
دوالر ،لـمـســاعــدة الـ ــدول األع ـض ــاء فــي مــواجـهــة
اآلثــار الصحية واالقتصادية للفيروس .وقالت
غورغييفا ،إن انتشار «كــورونــا» سيدفع النمو
االقتصادي العالمي للتراجع عن العام الماضي.

ثقافات
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مزاج
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انطلقت تجربة الروائي جلول عادت الفنانة ساندي إلى
قاسمي من رصد العوالم
سوق الكاسيت بألبومها
الخفية في حياة ّ
عمال مناجم الجديد «اتنين في واحدة»،
الفحم ،عبر «سيرة للعته
ويضم  8أغنيات .
والجنون».
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يخوض الفنان مبارك
المانع تجربة جديدة
خالل شهر رمضان المقبل
بمسلسل «درويشيات»
ً
ً
كمنتجا وممثال.

22

انتهى الفنان أحمد العونان
من تصوير فيلم «كويت
مراكش كويت» ،المقرر
عرضه بدور السينما خالل
موسم عيد الفطر المقبل.

أليسيا فيكاندر تحضر عروض أزياء
عابرة للعصور في متحف اللوفر
تقدمت الممثلة أليسيا فيكاندر الحضور مــن نخبة
المشاهير وهوليوود ،عندما رافقت جوقة من  200شخص
ي ــرت ــدون مــابــس مــن حـقـبــات زمـنـيــة مختلفة مــن الـقــرن
الخامس عشر حتى خمسينيات الـقــرن الماضي،عرض
أزياء دار "لوي فويتون" في متحف اللوفر بختام أسبوع
األزياء الجاهزة في باريس.
يذكر ،أن فيكاندر ولدت في غوتنبرغ في السويد عام
 ،1988وبــدأت التمثيل بعد أن أجبرتها اإلصابة على أن
تعيد النظر في مهنة الرقص ،حيث حظيت باالهتمام بعد
ظهورها ألول مرة عام  2005من خالل سلسلة إذاعية على
التلفزيون السويدي.
وسطع نجمها عام  ، 2007من خالل دورها في السلسة
التلفزيونية " ،"Second Avenueفيما كانت قفزتها الكبيرة
إلى الشاشة الكبيرة عام .2009
ومــن حينها ظـهــرت فــي العديد مــن المشاريع رفيعة
المستوى ومن ضمنها آنا كارنينا و" ،" Ex Machina
و" ، "he Danish Girlوغيرها من األعمال ،وقد حصلت

دانيال كريغ

عـلــى األوسـ ـك ــار كــأفـضــل مـمـثــل مـســاعــد ف ــي فـيـلــم " The
."Danish Girl
وعودة الى العرض،استعان نيكوال غيسكيير ،مصمم
األزياء النسائية في هذه الدار الفرنسية العريقة ،بميلينا
كانونيرو ،مصممة األزياء في أفالم ستانلي كوبريك ،والتي
عملت خصوصا على تصاميم فيلم
"ايه كلوك وورك أورانج" و"باري ليندون" و"شاينينغ".
وعـنــد المنصة الـتــي أقيمت فــي قلب الباحة المربعة
بمتحف اللوفر في يــوم اإلغــاق األسبوعي لهذا المعلم
الشهير ،قدم المصمم مزيجا الفتا من العصور واألساليب
والمواد في هذه المجموعة االستثنائية.
وجمع عرض األزياء هذا طرازات من األثواب الفضفاضة
من القرن التاسع عشر مع سترات سائقي الدراجات النارية،
إضافة إلى سترة بزة رسمية مع حشوات عريضة للكتفين
وسروال بسحاب مع جزمات تزلج ،في امتزاج غريب يعطي
قطع مالبس متناغمة وعصرية.
وحضرت في الصف األول كوكبة من النجوم ،بينهم

كاميال كابيلو

الممثالت ليا سيدو وفلورنس بيو وأليسيا فيكاندر ،خالل
هــذا العرض الــذي قــدم خالله المصمم نيكوال غيسكيير
ط ــرازات جــديــدة لحقائب "فــويـتــون كـيـبــال" الكالسيكية،
حقائب التسوق المصغرة.
فضال عن مجموعة جديدة من ُ
وجرت االستعانة بموسيقى ألفت خصوصا للعرض
من جانب وودكيد وبرايس ديسنر ،وهي بعنوان " ،"320أي
مجموع السنوات في هذه الموسيقى من النمط الباروكي،
والتي تضم مقطوعات لنيكوال دو غرينيي المؤلف الذي
عاصر باخ دون تحقيق شهرة في تلك الحقبة.
وقال نيكوال غيسكيير ،في رسالة استهاللية للعرض،
"مفهوم الزمن أساسي في عالم الموضة .كنت أريد تمكين
الـعـصــور الـغــابــرة مــن معاينة عـصــر آخ ــر هــو زمننا
الحاضر".
وتدعم دار "لوي فويتون" هذه السنة معرضا عن
الزمن والموضة ينطلق في نيويورك مايو المقبل
احتفاال بالذكرى السنوية الخمسين بعد المئة
(أ ف ب)
لمتحف "متروبوليتان".

جان يامان

«كورونا» يهدد عرض
«جيمس بوند»

كاميال كابيلو «ساندريال» معجبة ترفع دعوى
على جان يامان
في عيد ميالدها

خيم االضطراب ،الذي يسببه فيروس كورونا ،على قطاع
الترفيه في بريطانيا ،فــأدى إلــى إلغاء فعاليات ،وأثيرت
مخاوف بشأن توقيت طرح أحدث أفالم سلسلة جيمس بوند.
وألغت شركة والت ديزني بعض الفعاليات التي كانت
سـتـقــام لـلـتــرويــج فــي أوروب ـ ــا إلط ــاق قـنــاة ديــزنــي بلس،
وستعرض مسلسل "ذا ماندلوري" األحدث في سلسلة أعمال
حرب النجوم .وكان مقررا إطالق الفيلم ،الذي يقوم ببطولته
دانيال كريغ في  3أبريل المقبل.
(رويترز)

ً
ً
للمغنية

أقــام المغنيشون ميندي ز حفال مفاجئا
كاميال كابيلو ،بمناسبة عيد ميالدها ،جمع من خالله
أصدقاءهما ،وفقا لتقارير إعالمية .واختار شون إقامة
حفل من وحي سندريال ،حيث جاءت الكعكة على شكل
ثمرة يقطين ضخمة.
ً
وتضمن ديكور الحفل أيضا منحوتة جليدية على
ـال على غ ــرار ستايل كاميال.
شكل ح ــذاء ذي كعب ع ـ ٍ
وتـمـيــزت المنحوتة بشكلها الـشـفــاف ،لتبدو أشبه
بحذاء سندريال.

ضجت وسائل اإلعــام التركية بخبر اعتداء الممثل
التركيجان ياما ن على معجبة أرادت أن تلتقط صورة
معه خالل وجودهما في مكان عام.
وفــي التفاصيل ،وفــق تقارير إعــامـيــة ،أن المعجبة
اقتربت من يــامــان ،وطلبت التقاط صــورة معه ،وأثناء
التقاط الـصــورة قامت الفتاة بمعانقته ،لكن ردة فعل
النجم التركي كانت عنيفة ،فضربها وطردها من المكان،
بعد أن ظن أنها تقوم بتصويره فيديو ،وهو األمر الذي
أشعل األزمة ،وعلى إثر هذا التصرف رفعت دعوى ضده.

ً
فرقة ً «ً »Dixie Chicksتصدر ألبوما
غنائيا عقب غياب  14عاما
سجلت فرقة « »Dixie Chicksعودة نارية بعد غياب  14عاما عن
المسرح الغنائي لعالم الروك االميركي ،بسبب مشاكل تعرضت لها الفرقة
منذ سنوات طويلة من صناع موسيقى الكانتري ،حيث تم محاربتها بسبب
موقفها الرافض لقرارات سياسية للرئيس االميركي السابق جورج بوش

أع ـل ـنــت ال ـف ــرق ــة األم ـي ــرك ـي ــة "Dixie
 ،" "Chicksأمس ،إطالق ألبومها الجديد
ً
في األول من مايو المقبل ،بعد  14عاما
من مقاطعتها من قبل صناعة موسيقى
الكانتري ،بسبب معارضتها الحرب
في العراق.
وقـ ـ َّـدمـ ــت هـ ــذه ال ـفــرقــة،ال ـمــؤل ـفــة من
 3ن ـ ـسـ ــاء م ـ ــن ت ـ ـك ـ ـسـ ــاس ،أول أغ ـن ـيــة
لـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــة بـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــو ك ـل ـي ــب
ب ـع ـن ــوان"غ ــازالي ـت ــر"،ق ـب ــل إصـ ـ ــدار هــذا
األلبوم الجديد ،الذي ُيعد األول للفرقة
منذ عام .2006
َّ
وقد نالت الفرقة،التي شكلتها ناتالي
مـيـنــز وإي ـم ـي ـلــي روب ـن ـس ــون وم ــارت ــي
ماغواير ،شهرتها بالواليات المتحدة
في أواخر التسعينيات.
لكن في عام  ، 2003تسببت الفرقة في
جدل كبير،بعدما قالت المغنية ناتالي
مينز ،المولودة في داالس ،خالل حفلة
موسيقية بلندن،إنها "تشعر بالخجل
من أن الرئيس (جورج دبليو بوش) كان
من تكساس".
ً
وقالت أيضا إن الفرقة ترفض "هذه
ال ـحــرب وه ــذا الـعـنــف" ،فــي إش ــارة إلى
التدخل األميركي في العراق.
ووضـعــت فــرقــة "ديـكـســي تشيكس"
على القائمة السوداء للمحطات اإلذاعية

وهو من والية تكساس التي تنتمي إليها الفرقة.
وسبق أن وضعت فرقة «ديكسي تشيكس» ،على القائمة السوداء
للمحطات اإلذاعية المتخصصة في موسيقى الكانتري .

مغنيات الفرقة
المتخصصة فــي موسيقى الكانتري
بالبالد.
ك ـم ــا رفـ ـض ــت أك ــادي ـم ـي ــة مــوسـيـقــى
ُ
ال ـكــان ـتــري ،ال ـتــي ت ـعــد م ــن أك ـثــر أن ــواع
الموسيقى المحافظة في البالد ،تقديم
أي جائزة للفرقة خــال نسختها لعام
.2003
وبعد أربع سنوات ،نالت الفرقة جائزة

غرامي عن أغنية "نــوت ريــدي تو مايك
نايس" ،التي ّ
فسرت على أنها رد على
االنتقادات العنيفة التي تعرضت لها.
وفي عام  ، 2006قام المخرج الحائز
ع ـلــي ج ــائ ــزة األوس ـ ـكـ ــار ب ــارب ــرا كــوبــل
وسيسيليا بيك ،بطرح موضوع فيلم
وثائقي يحمل اسم "اسكت وغني" (shut
 ،)up and singيحكي حياه الثالثي خالل

فتره الثالث سنوات من  2003الي ،2006
والمصاعب التي واجهنها في مشوارهن
الفني بسبب االنتقاد العلني التي قامت
به ناتلي ماينز للرئيس السابق جورج
بوش.
و" ، "Dixie Chicksهي فرقة أميركية
ن ـســائ ـيــة ت ـش ـك ـلــت ع ـ ــام  ، 1989مـ ــن 4
عضوات في البداية ثم انفصلت عنهن
ع ـض ــوة فــأصـبـحــن  3ن ـس ــاء  ،وتعتبر
ن ــات ــال ــي م ــاي ـن ــز ابـ ـن ــة عـ ـ ــازف ال ـغ ـي ـتــار
المشهور لويد ماينز ،الذي انضم إلى
الفرقة عام  ، 1995وكان يعزف لهن.
وب ــدأت كــل مــن روبـنـســون ومارتي
الـ ـع ــزف م ـنــذ س ــن م ـب ـكــر ،ف ـقــد كــانـتــا
عضوتين فــي فــرقــة داالس مــع لــورا
لينش وروبن ميسي ،وعزفتا موسيقي
البلو غرس.
وك ـ ــان أول ظ ـه ــور ل ـفــرقــه "Dixie
 "Chicksوهن مجسدات شخصيات
ف ــرق ــة غ ــرب ـي ــة ق ــدي ـم ــة ،وق ـ ــد نلن
إعجابا شديد ا حينها.
وفــي عــام  ، 2011أصبحت
مبيعات ألبومات الفرقة أعلى
مبيعات في الواليات المتحده،
بعد ان تم بيع  30مليون ألبوم في
عام واحد.
(أ ف ب)

أليسيا فيكاندر
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جلول قاسمي« :جرادة» ...منجم حكايات ال ينضب
«سيرة للعته والجنون» ّنص ُي ِّ
سجل حياة َّعمال مناجم الفحم

َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

الرواية المغربية
ً
شهدت تطورا
ً
وانتشارا
ملحوظين

● كيف كانت أج ــواء نشأتك
ف ــي الـ ـمـ ـغ ــرب ،والـ ـت ــي انـعـكـســت
بــالـتــأكـيــد عـلــى رؤاك وكـتــابــاتــك
ً
اإلبداعية الحقا؟
 دع ـن ــا ن ـن ـط ـلــق م ــن ال ـع ـب ــارةالتقليدية الـقــديـمــة "األديـ ــب ابــن
بيئته" ،وهــذا الـقــول يجد صــداه
ف ــي أغ ـل ــب الـ ـتـ ـج ــارب ال ـك ـتــاب ـيــة،
لكن بتمايزات تتفاوت قليال أو
ً
كثيرا ،وإذا عرجنا إلى تجربتي،
ف ـ "ج ــرادة" مسقط رأس ــي ،مدينة
هـ ــام ـ ـش ـ ـيـ ــة تـ ـ ـق ـ ــع عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـ ــدود
الـ ـتـ ـم ـ ّ
ـاس م ــع ال ـ ـجـ ــارة ال ـج ــزائ ــر،
وتعتمد عـلــى ا لـعـمــل المنجمي،
كـنـشــاط اق ـت ـصــادي ،كـمــا تعتمد
دي ـ ـمـ ــوغـ ــراف ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـنـ ـّـوع،
فــالـهـجــرات الـمـتـتــالـيــة للشغيلة
المغربية منذ ثالثينيات القرن
الماضي ،من مدن بعيدة من أجل
ّ
العمل ،شكلت فسيفساء متنوعة
من اللغات والـعــادات والثقافات
وط ــرق تدبير الـحـيــاة ،فأسهمت
فـ ــي ال ـغ ـن ــى ال ـث ـق ــاف ــي ل ـل ـمــدي ـنــة،
الـ ـت ــي ب ــات ــت م ـن ـجــم ح ـك ــاي ــات ال
ينضب ،لــذا أك ــاد أج ــزم بــأن عدد
ال ـت ـج ــارب الـفـنـيــة ال ـتــي تـنــاولــت
ً
"ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادة" م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــا ل ـل ـخ ـلــق
اإلبــداعــي متنوعة ،يحتل الشعر
نصيب األسد فيه ،يليه التشكيل،
ثـ ــم ال ـ ـسـ ــرد ب ـش ـق ـي ــه ال ـق ـص ـصــي
والــروائــي ،وال شك في أن مدينة
بـهــذا الـغـنــى وال ـت ـنــوع قمينة أن
تحيا عبر اإلبــداع والتشخيص،
وم ـ ــن ج ـه ـت ــي ل ـس ــت س ـ ــوى أح ــد
ال ــوج ــوه األدبـ ـي ــة ال ـت ــي مــارســت
ً
حـقـهــا ف ــي الـتـعـبـيــر س ــردي ــا ،من
وجهة نظر قد تتفق أو تتباين مع
وجهات النظر األخرى.

موطئ قدم
● ان ـط ـل ـقــت إصـ ــداراتـ ــك عــام
 2002بـ "سيرة للعته والجنون"،
ح ــدث ـن ــا ع ــن هـ ــذه الـ ــروايـ ــة ال ـتــي
رصدت حياة َّ
عمال مناجم الفحم.

غ ـ ــاف «الـ ـكـ ـت ــاب ــة وال ـن ــص
الغائب»

 "س ـ ـيـ ــرة ل ـل ـع ـتــه والـ ـجـ ـن ــون"ه ــي ب ــاك ــورة أع ـمــالــي ال ــروائ ـي ــة،
ّ
نـ ّـص يتسم بقلق الـبــدايــة ،وقلق
البحث عن موطئ قــدم ،والرغبة
ف ــي االس ـت ـم ــرار ،وع ـلــى مـسـتــوى
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء هـ ـ ــي نـ ـ ــص بـ ـسـ ـي ــط فــي

المستوى األدبي
● ُي ــاح ــظ راهـ ـن ــا ،أنـ ــه بــدأ
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج لـ ـم ــا ُيـ ـسـ ـم ــى "األدب
الـمـنـجـمــي" ت ـق ــام ل ــه الـمـلـتـقـيــات
والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــات ،مـ ـ ــا رأيـ ـ ـ ـ ــك فــي
الموضوع؟
 شاعت الكتابة عن المناجمعلى المستوى األدبي على األقل
مـنــذ ص ــدور روايـ ــة "جـيــرمـيـنــال"
لـلـكــاتــب ال ـفــرن ـســي إي ـم ـيــل زوال،
الـ ـت ــي ت ـع ــال ــج وض ـع ـي ــة ال ـع ـ َّـم ــال
داخل المناجم في القرن التاسع
عشر ،كما تتطرق للعمل النقابي
واإلضرابات التي خاضها َّ
العمال
من أجل الحقوق ،علما بأن إيميل
ً
ً
زوال كــان مثقفا عضويا يشارك
الـ ـعـ ـم ــال آراء هـ ـ ـ ـ ــم وي ـت ـف ــاع ــل مــع
مشكالتهم ،هل نقول إن الرواية
ّ
المسماة منجمية ،قد خرجت من
ً
معطف جـيــرمـيـنــال؟ طـبـعــا نجد
مــوضــوع الـمـنــاجــم ي ــروج بكثرة
في تونس بالمناطق التي تنتشر
فيها األ ح ــواض المنجمية ،كما
نــاح ـظــه ف ــي الـ ـم ــدن الـمـنـجـمـيــة
الـمـغــربـيــة :خــريـبـكــة ،اليوسفية،
ج ــرادة ،ويكسان بالناظور ،غير
أننا إذا أحصينا عدد النصوص
ال ـتــي ت ـنــاولــت الـمـنــاجــم نجدها
قليلة بالنظر إلى تاريخ المناجم،
وتاريخ الحركة النقابية بالمدن
الـســابـقــة ،وال ـصــراعـ ّـات الطويلة
الـ ـت ــي خ ــاض ـت ـه ــا ال ــش ـغ ـي ـل ــة مــن
أجــل تحقيق المكاسب ،مــن هنا
ف ــإن مــوضــوع مــا ُيـسـمــى ب ــاألدب
ً
الـ ـمـ ـنـ ـجـ ـم ــي ي ـ ـطـ ــرح ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا مــن
االستفهام.

نسبة األدب
● هل فعال نحن أمام "شيء"

أدب ـ ــي ج ــدي ــد ن ـط ـلــق ع ـل ـيــه أدب
مـنــاجــم؟ أم أم ــام نـصــوص أدبـيــة
بموضوعات منجمية؟
 ف ـ ــي ن ـ ـظ ـ ــري ال ـ ـم ـ ـتـ ــواضـ ــع،التنصيح على البيئة؛ ســواء في
ص ــورت ـه ــا ال ــواق ـع ـي ــة ال ـم ـن ـظــورة
المقاس عليها ،أو فــي صورتها
ّ
المتخيلة ،المتوهمة ،ال يعطينا
األدب إليها ،ولو
الحق في نسبة ّ
كان األمر كذلك ،لكنا تحدثنا عن
أدب صحراوي ،وأدب جبلي ،وأدب
غابوي ،وزد وقس ما شئت على
ما شئت.

موضوعات مختلفة
● ك ـي ــف ت ـن ــام ــت ت ـجــرب ـتــك
الــروائ ـيــة مــع تـتــابــع اإلص ـ ــدارات
وصوال إلى اليوم؟
 أصــدرت بعد روايتي األولىأرب ــع روايـ ــات ،هــي عـلــى الـتــوالــي
"س ـ ــوان ـ ــح الـ ـصـ ـم ــت وال ـ ـ ـسـ ـ ــراب"،
و"م ـ ـ ــدارج ال ـه ـب ــوط" ،و"ال ـع ــاب ــر"،
و"ن ـســاء وادي ال ـن ــوم" ،ال ـصــادرة
عــن دار رواف ــد للنشر والـتــوزيــع
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن ح ـيــث
الـمــوضــوع فــروايــاتــي الـمــذكــورة
تعالج موضوعات مختلفة عن
الـمــوضــوع المنجمي األول .كما
أن ال ـف ـض ــاء ات ال ـتــي ت ــدور فيها
أح ــداث ـه ــا ت ـخ ـت ـلــف ،ت ـ ّم ـتــد قليال
وتنزاح عن "جرادة" ،لكنها عموما
تـ ـ ــدور فـ ــي مـ ـس ــاح ــات ال ـه ــام ــش
للمغرب غير النافع ،وهي روايات
تتحدث عن الهامشيين والحقراء،
وعدا ذلك ،لي كتاب نقدي موسوم
بـ "الكتابة والنص الغائب" ،وآخر
وشيك الصدور عنوانه "الشفاهية
وهـ ـج ــرة ال ـم ـع ـن ــى" ،إض ــاف ــة إلــى
كتابين جماعيين آخرين.

وجداني وعقلي
● م ــا طـبـيـعــة ال ـن ــص ال ــذي
تحلم أن تكتبه؟
 ارتضيت التعاطي مع الروايةكـ َـاخـتـيــار كـتــابــي ،أج ــرب فـيــه ما
َو ّق َر في وجداني وعقلي ،والرواية
ً
وف ــرت لــي ح ــدا أدن ــى مــن الحرية
ف ــي ال ـت ـفــاعــل م ــع ال ـق ـضــايــا الـتــي

جلول قاسمي
● حــدث ـنــا بـعـيــن ال ـنــاقــد عن
ً
وضع الرواية المغربية راهنا.

ت ــدور فــي ذهـنــي ،كما تسمح لي
بتنويع الموضوعات ومالمستها
بكل سالسة ،عموما ،ال أزعم أنني
حققت إال النزر اليسير ،بالنظر
إلى الحلم الــذي تتسع آمــاده وال
تضيق أمداده ،وإذا كان في العمر
بقية ،ففي الجراب كالم كثير.

 الـ ــروايـ ــة ال ـم ـغــرب ـيــة شـهــدتً
ً
ً
تطورا وانتشارا ملحوظين ،نظرا
لـكـثــرة ال ـت ـجــارب وع ــدد الـجــوائــز
الـمـحـصــل عـلـيـهــا ،ب ــل نستطيع
الـ ـ ـق ـ ــول إن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ب ــال ـم ـغ ــرب
ً
ً
ال ـم ـعــاصــر ص ـ ــارت ح ــدث ــا أدب ـي ــا
ً
ً
مـ ـشـ ـه ــودا ل ـ ــه ،ج ـن ـب ــا إل ـ ــى جـنــب
وال ـ ـتـ ــراكـ ــم الـ ـنـ ـق ــدي الـ ـم ــوج ــود،
َ ُ
فتح ُول عــدد من المشتغلين في
مـجــاالت أخــرى بعيدة عــن األدب
واختيارهم الكتابة الروائية ،زاد
مــن توسيع قــاعــدتـهــا ،ون ـ َّـوع من
َ
ومنحها خصـوبة
مستوياتها،
داللـ ـي ــة وج ـم ــال ـي ــة ،أس ـه ـم ــت فــي
غ ـنــى الـ ــروايـ ــة ،وال أظ ــن ذل ــك إال
ظ ــاه ــرة صـحـيــة سـتـمـنــح الـنـقــاد
ً
مجاال لالشتغال واختبار طرائق
القراءة ،ونحن ال نعدم في وطننا
ً
ً
ال ـع ــرب ــي ال ـف ـس ـيــح نـ ـق ــادا أف ـ ــذاذا
وعالمات مضيئة في سماء النقد
األدبي.

العالم الرقمي
● خلقت مواقع الـ "سوشيال
ميديا" مساحة للنشر أمــام غير
القادرين على النشر الورقي ،ما
مزاياها وعيوبها؟
 الـ "سوشيال ميديا" أصبحتً
ظـ ــاهـ ــرة الف ـ ـتـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا مــع
ّ
توسع العالم الرقمي ،وسرعته،
ّ
وتنوعه ،وتعدد مزاياه في العالم
َ
ّ
وميسر،
الرقمي ،الجهد مخت َصر،
وهناك مكتبات جاهزة للتحميل،
والـكـتــاب الــورقــي على الــرغــم من
مزاياه الكثيرة ،هو مقيد بظروف
ن ـ ـشـ ــره وط ـ ــرق ـ ــه وق ـ ـ ـ ــوة ال ـن ــاش ــر
على الترويج للمنتوج ،كما أنه
ف ــي األغ ـل ــب مــرتـبــط بــالـمـعــارض
وال ـم ـنــاس ـبــات ال ـث ـقــاف ـيــة ،م ــع ما
يعرفه المجتمع العربي من عزوف
عن الـقــراء ة ،بسبب تدني القدرة
الشرائية للقارئ.
التدافع بين المنتوج الورقي
ً
ونظيره الرقمي ،سيبقى قائما،
وال سالمة وال سالم وال مهادنة
ســوى بتدبير يضع خطة إنتاج
رقـمــي للكتب ،أو عبر الـمــزاوجــة
بين الرقمي والورقي ،مع التقييد
التقني للمسألة ،ووضع قوانين
لـلـحـقــوق ،س ــواء ح ـقــوق الـنــاشــر
أو المؤلف.

عمل روائي
● م ــا ال ـع ـمــل الـ ــذي تشتغل
عليه اآلن؟
 أشـتـغــل عـلــى دراس ــة نقدية،أجمع فيها بعض الدراسات التي
نشرتها منذ فترة ،كما أنني أنجز
ً
ً
عمال روائـيــا ال يــزال فــي بداياته
األولى.

أبوبكر :الحركة التشكيلية العربية تسير في االتجاه الخاطئ
تتسبب في إبعاد فنانين حقيقيين وفرض من أسماهم بـ «الصنايعية»
قال الفنان التشكيلي حسني
أبوبكر إن الحركة التشكيلية
العربية تسير في االتجاه
الخاطئ ،وإن أخطر تهديد
تواجهه هو "الشللية".

مالمح وجه
اإلنسان هي
وسيلته لفهم
العالم وقراءته

ّ
شن الفنان التشكيلي المصري،
حـسـنــي أبــوب ـكــر ،هـجــومــا الذع ــا
على الحركة التشكيلية العربية
ً
مـعـتـبــرا أنـهــا تسير فــي االتـجــاه
الـ ـخ ــاط ــئ وت ـت ـس ـب ــب فـ ــي إب ـع ــاد
فـنــانـيــن حـقـيـقـيـيــن ع ــن الـســاحــة
التشكيلية ،وفــرض من أسماهم
ب ـ ـ "ال ـص ـنــاي ـع ـيــة" ع ـلــى الـمـشـهــد
ال ـت ـش ـك ـي ـلــي ف ــي م ـص ــر وال ـع ــال ــم
الـ ـع ــرب ــي ،م ــن خـ ــال الـمـلـتـقـيــات
التشكيلية المزيفة التي أساء ت
للحركة الفنية داخــل مصر وفي
بعض البلدان العربية.
وشدد أبوبكر ،في تصريحات
صحافية على هامش مشاركته
بسمبوزيوم المنتدى اإلفريقي
ل ـجــام ـعــة األق ـص ــر ع ـلــى ض ــرورة
إقـ ـص ــاء م ــن ي ـت ـخ ــذون م ــن ال ـفــن
وس ـي ـلــة ل ــاس ـت ــرزاق ،وأن تـكــون
ه ـنــاك وق ـفــة جـ ــادة م ــع مـثــل تلك
الظواهر والتراكمات التي تؤثر
بالسلب على شتى أنواع الفنون.
ورأى أن م ــا ت ـش ـهــده الـحــركــة
الـتـشـكـيـلـيــة ب ـم ـصــر ،ي ــؤث ــر على
الـ ـفـ ـن ــون ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ب ــال ـع ــال ــم
الـعــربــي ،وأن حــالــة رك ــود تسود
ال ـم ـش ـهــد الـتـشـكـيـلــي ف ــي الــوقــت
الحاضر.

العيار الثقيل

الفنان العربي
لديه تراث ضخم
من المفردات
التشكيلية

وأشـ ــار أبــوبـكــر إل ــى أن بـلــدان
الـخـلـيــج الـعــربــي غـنـيــة بفنانين
مــن الـعـيــار الـثـقـيــل ،لـكــن الحركة
التشكيلية ا لـخـلـيـجـيــة ،بحاجة
إلى مزيد من االحتكاك واالنفتاح
على الخارج ،الفتا إلى أن الفنان
بالخليج ومصر وفــي كــل بلدان
العالم بحاجة دائمة إلى التواصل
مع اآلخر ،واالستفادة من مختلف
المدارس والبيئات الفنية.
وع ـ ّـب ــر ع ــن أم ـلــه ف ــي أن تـكــون
هـ ـن ــاك ح ــال ــة م ــن الـ ـش ــراك ــة بـيــن
ال ـح ــرك ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ف ــي مـصــر
والخليج الـعــربــي ،وانـفـتــاح بين

حسني ابوبكر

لوحة معبرة
مـخـتـلــف ال ـح ــرك ــات الـتـشـكـيـلـيــة
العربية ،وتمكين الفن من القيام
بدوره.

أعماله التشكيلية ،قال أبوبكر إنه
يختلف معها ويحبها في نفس
ال ــوق ــت ،وإن ال ـم ــرأة ومــامـحـهــا
لها حـضــور متعدد فــي أعماله،
باعتبارها كائنا تتلبسه الكثير
مــن الـحــاالت ،وأن مالمح المرأة
تـ ـب ــوح ب ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األس ـ ـ ـ ــرار،
وأن ت ـجــاع ـيــد الـ ـم ــرأة ه ــي أحــد
مفرداته التشكيلية ،وأن المرأة
ف ــي ال ــري ــف تـ ـش ــده بـ ـق ــوة ،وأن ــه
يحتفظ بمخزون هائل في ذاكرته
لمشاهد النساء في صعيد مصر.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول رؤيـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــه لـ ـمـ ـق ــول ــة
"الـعــالـمـيــة" فــي الـفــن التشكيلي،
وهل الحركة التشكيلية العربية
ت ـس ـيــر ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة م ــع ال ـحــركــة
التشكيلية العالمية ،قال أبوبكر
إن ال ـم ـح ـل ـيــة ه ــي ال ـط ــري ــق إل ــى
ال ـعــال ـم ـيــة ،وإن ال ـف ـنــان الـعــربــي
لــديــه ت ــراث ضخم مــن الـمـفــردات
ال ـت ـش ـك ـي ـل ـي ــة ،وإن الـ ـنـ ـه ــل مــن
ذل ــك ال ـت ــراث هــو إح ــدى وســائــل
الوصول إلى العالمية.

مالمح المرأة

موضوعات تشكيلية

انشغال دائم
وح ــول مــوضــوعــات لــوحــاتــه،
قــال أبوبكر ،إن لكل فنان رؤيته
وفلسفته ،وهو يرى أنه من المهم
أن يحمل العمل الفني دعوة إلى
ال ـتــأمــل ،وأن ــه فــي حــالــة انـشـغــال
دائم بالتواصل مع المتلقي ،وأال
ت ـكــون ه ـنــاك ف ـجــوة ب ـيــن الـفـنــان
وجمهوره .وأشار إلى أن اإلنسان
ه ــو م ـحــور أع ـم ــال ــه ،وأن مــامــح
وجــه اإلنسان هي وسيلته لفهم
وقراءة العالم.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ـشـ ـ ــاق
"البورتريه" ،ويسعى إلى توظيفه
في التعبير عن "الحالة اإلنسانية"
وفهم الحياة ،مشددا على أهمية
أن يـلـمــس ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي الـ ــروح
اإلنسانية.

وحـ ـ ـ ــول ح ـ ـضـ ــور ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة فــي

وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه فـ ــي م ـصــر،

وبــالـتـحــديــد فــي مــديـنــة األقـصــر
األث ـ ـ ــري ـ ـ ــة ،تـ ــوجـ ــد م ــوض ــوع ــات
تـشـكـيـلـيــة م ـت ـنــوعــة ،وأنـ ــه وجــد
فـ ـ ــي مـ ـتـ ـح ــف األق ـ ـ ـصـ ـ ــر ال ـك ـث ـي ــر
م ــن األدوات ال ـت ــي اسـتـخــدمـهــا
ال ـف ـنــان ال ـم ـصــري ال ـقــديــم قبيل
آالف السنين ،وهي ذات األدوات
الـتــي يستخدمها ال ـيــوم الفنان
المعاصر.
ورأى أن ا لـ ـفـ ـن ــان ا ل ـم ـص ــري
الـقــديــم ،أح ــب الـفــن وأخ ـلــص لــه،
وخ ـل ــق ف ـن ــا رص ـي ـن ــا ب ـق ــي آالف
السنين.
وأكد وجود كثير من الوجوه
الفنية الشابة التي سيكون لها
مستقبل واع ــد ،داعـيــا الفنانين
إل ــى تـبـنــي ال ــوج ــوه التشكيلية
ال ـش ــاب ــة ودع ـم ـه ــا ومـســاعــدتـهــا
على صقل خبراتها ،وأن رعاية
تلك الـمــواهــب هــو جــزء مــن دور
الفنان األصيل.

رسام محترف
ي ـ ــذك ـ ــر أن الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ح ـس ـنــي
أب ـ ــوبـ ـ ـك ـ ــر ،هـ ـ ــو ع ـ ـضـ ــو ب ـن ـق ــاب ــة
ا لـفـنــا نـيــن التشكيليين بمصر،

تأجيل افتتاح بينالي فينيسيا الدولي
قرر منظمو بينالي فينيسيا
ال ــدول ــي لـلـعـمــارة ف ــي إيـطــالـيــا
تــأجـيــل افـتـتــاحــه ثــاثــة أشـهــر،
ل ـي ـكــون ف ــي أغ ـس ـطــس الـمـقـبــل،
ب ـس ـبــب الـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـكــارث ـيــة
النتشار فيروس كورونا.
وتقرر أن يقام البينالي من
 29أغسطس حتى  29نوفمبر
المقبلين ،وك ــان الـمـقــرر سلفا
إق ــام ــة الـبـيـنــالــي م ــن  23مــايــو
حتى  29نوفمبر المقبلين.
وج ــاء فــي بـيــان أن التأجيل
ج ــاء عـلــى خلفية قـيــود السفر
التي فرضتها العديد من دول
العالم ،بسبب انتشار الفيروس
ف ــي ش ـم ــال إي ـط ــال ـي ــا ،وهـ ــو مــا
ُ
عقد األمــور فيما
من شأنه أن ي ِّ
يتعلق بالمشاركة في فعالياته.
يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن بـ ـيـ ـن ــا ل ــي
ف ـي ـن ـي ـس ـيــا ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـع ـم ــارة

انطلقت تجربة الروائي المغربي جلول قاسمي من رصد العوالم الخفية في حياة ّعمال مناجم الفحم ،عبر باكورة أعماله الروائية "سيرة
للعته والجنون" عام  ،2002قبل أن تتوالى أعماله السردية التي تنوعت موضوعاتها ،لكنها تتشارك في تناولها عالم المهمشين
والحقراء.
ً
ً
وفي حوار لـ "الجريدة" يقول قاسمي ،الذي يمارس النقد األدبي أيضا ،وصدر له كتابان في هذا الصدد ،إن األديب ابن بيئته ،الفتا إلى
أن مدينته "جرادة" منجم حكايات ال ينضب ...وفيما يلي نص الحوار:
ً
تركيبته السردية ،ينحو أحيانا
إ ل ــى التسجيلية ،و يـتـســم بنبرة
االحتجاج ،ويكاد يالمس الخط
التقريري في تشخيص األحداث،
كـمــا يـعـتـمــد االق ـت ـصــاد ف ــي عــدد
الفضاء.
الشخصيات وضيق
ِّ
ومن حيث الموضوع ،يشخص
الحلم البسيط لفئة َّ
العمال بعد
إغالق المناجم في "جــرادة" ،وما
تبع ذلك من أزمات اجتماعية.

حصاد

وبـ ــدأ مـسـيــرتــه ال ـف ـن ـيــة ،كــرســام
محترف منذ عام  ،1996وشارك
في العديد من المعارض الفنية
الجماعية بالعديد مــن المراكز
الثقافية ،مثل ساقية الصاوي،
ومـ ـعـ ـه ــد غ ـ ــوت ـ ــه ،وصـ ــالـ ــونـ ــات
الشباب بالقاهرة واإلسكندرية،
وأقـ ـ ـ ـ ــام مـ ـع ــرضـ ـي ــن ب ــال ـج ــام ـع ــة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ك ـم ــا أقـ ـ ــام مـعــرضـيــن
بنقابة الصحافيين ،ومعارض
ج ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ب ـ ـص ـ ــال ـ ــون أت ـي ـل ـي ــة
القاهرة ومعرض بغاليري ضي
ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،وش ـ ـ ـ ــارك ب ـم ـعــرض
ف ــي م ـعــرض ال ـك ـتــاب ع ــام 2019
ومـعــرض بغاليري آرت كــورنــر،
ومعرض بغاليري نوت ،ومعرض
بقاعة الدبلوماسيين األ جــا نــب
بــالــزمــالــك فــي الـقــاهــرة ،وغيرها
مــن الـمـشــاركــات الفنية ،وأخـيــرا
مشاركة في سمبوزيوم األقصر
الدولي .2020
(د ب أ)

من معروضات بينالي
يمثل عنوانا مهما على جدول
أعمال األحداث الفنية العالمية.
ويقول المنظمون إن البينالي
يجمع حـشــدا مــن المعماريين
والمؤسسات المعمارية من 60
دولة من شتى قارات العالم.
(د ب أ)

جدل في روما حول معرض رافايلو
بعد سنة مكرسة لليوناردو
دا فينتشي ،يكرم عبقري آخر
من عصر النهضة هو رافايلو
في ذكرى مرور  500عام على
وفاته ،من خالل معرض كبير
في روما يثير جدال.
وفي قلب الجدل القائم بين
الخبراء ،بورتريه رائــع للبابا
ل ـي ــون الـ ـع ــاش ــر ،م ـح ـف ــوظ فــي
متحف "غاليريا ديل أوفيتزي"
ف ـ ــي ف ـ ـلـ ــورن ـ ـسـ ــا ،ال ـ ـ ـ ــذي أع ـ ــار
رب ــع األع ـم ــال ال ـم ـعــروضــة في
"سكوديري ديل كيريناله" مقر
رئاسة الجمهورية في روما.
وكانت اللجنة العلمية في
المتحف الــواقــع في فلورنسا
اع ـت ـب ــرت أن "ب ــورت ــري ــه لـيــون
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر م ـ ــع ك ــردي ـن ــال ـي ـي ــن"
الـ ـمـ ـنـ ـج ــز بـ ـي ــن عـ ــامـ ــي 1518
و ،1519ف ــي وض ــع ه ــش جــدا
ال يسمح بنقله .و قــد استقال
ك ــل أع ـض ــاء الـلـجـنــة األس ـبــوع
الماضي احتجاجا على قرار
مديرة "غاليريا ديل أوفيتزي"
األلمانية أيكه شميد التغاضي
عـ ـ ــن رأي الـ ـلـ ـجـ ـن ــة وإرسـ ـ ـ ـ ــال
الـ ـل ــوح ــة إلـ ـ ــى روم ـ ـ ـ ــا .وأشـ ـ ــار
أعضاء اللجنة إلى أن اللوحة
الـتــي أث ــارت ضـجــة كـبـيــرة في
أيــام رافايلو ،تندرج في إطار
ق ــائ ـم ــة مـ ــن  24ع ـم ــا يـحـظــر
ن ـق ـل ـهــا ،وض ـع ـت ـهــا "غ ــال ـي ــري ــا
ديــل أوفيتزي" في  9ديسمبر

عمل فني لرافايلو
الـ ـم ــاض ــي .وي ـف ـت ــح ال ـم ـعــرض
أبوابه أمام الــزوار ،وهو يأتي
ثمرة  3سنوات من العمل ،الذي
سمح بجمع نحو  100لوحة
لرافايلو ا ل ــذي تميز بموهبة
م ـب ـكــرة ،وت ــوف ــي ع ــن  37سنة
فقط ،عام  1520في روما.
وي ـت ـم ـي ــز راف ــايـ ـل ــو ب ــأن ــاق ــة
لــوحــاتــه وكـمــالـهــا ،وشـ ّـكــل مع
مـيـكـيــانـجـلــو ولـ ـي ــون ــاردو دا
فـيـنـتـشــي أك ـبــر  3فـنــانـيــن في
عـصــر الـنـهـضــة .وإلـ ــى جــانــب
"غاليريا ديــل أوفيتزي" ،أعار
م ـت ـح ــف ال ـ ـلـ ــوفـ ــر الـ ـب ــاريـ ـس ــي
لوحات من مجموعاته ،فضال
ع ــن "ن ــاش ــون ــال غ ــال ـي ــري" في
ل ـ ـنـ ــدن وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن وم ـت ـح ــف
"برادو" في مدريد.
(أ ف ب)

إصدار

مجلة الثقافة الجديدة تحتفي
ّ
والمهمش
باألدب الشفاهي
صدر العدد الجديد من مجلة
الثقافة الجديدة( ،مــارس ،)2020
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة،
بملف خاص عن اآلداب الشفاهية
ّ
المهمشة بعنوان "إطاللة جمالية
في بحار اآلداب المنسية" ،كتب
ف ـيــه ح ـمــد شـعـيــب ع ــن "ح ــدائ ــق
فنون البادية" ،ود .محمد شبانة
ّ
الضمة في بورسعيد"،
عن "أغاني
وأم ـي ــن رس ـمــي عـبــدالـصـمــد عن
"حـ ــداء اإلبـ ــل" ،ود .محمد حسن
عبدالحافظ عن "السيرة الهاللية،
مفهومها ،تجنيسها ،تنوعاتها
الصياغية" .وتتبع أحمد توفيق
"التجليات الثقافية والجمالية
ل ـفــن ال ـع ــدي ــد" ،ون ــاص ــر محسب
راقــب "كـنــوز الغناء الشعبي في
ال ـخ ــارج ــة" ،وعـبــدالـسـتــار سليم
ّ
تذكر "فــن ال ــواو ...شعر الجماعة
ُ
الشعبية الذي لم يبح بأسراره"،
وفـيـصــل الـمــوصـلــي تـشـ ّـمــم آثــار
أغ ـن ـي ــة "نـ ـعـ ـن ــاع ال ـج ـن ـي ـن ــة" فــي
الـ ـ ــوجـ ـ ــدان الـ ـمـ ـص ــري ،واخ ـت ـت ــم
الـمـلــف بـمـقــال جـمــال وهـبــي عن
"فن النميم".
وكتب رئيس تحرير المجلة
الشاعر والباحث مسعود شومان،
مقاله في افتتاحية العدد بعنوان
"بـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن س ـط ــح ال ـن ـصــوص
والـ ـن ــوسـ ـت ــالـ ـجـ ـي ــا" ،ال ـ ـ ــذي ن ـقــرأ
فيه "حـيــن يفتح عــالــم الجماعة
الشعبية ،ويـقــرأ ق ــراءة منصفة،
دق ـي ـقــة ،يـفـهــم ق ــدر ال ــوع ــي ال ــذي
يتمتع بــه المصريون مــن أبناء
جماعتنا الشعبية ،وستدرك كيف
ساهموا بحكمتهم ونصوصهم
الفاعلة ،فــي تماسك المجتمع".
ونطالع في باب "قــراءات نقدية"،
مقال الشاعر سعد عبدالرحمن
ّ
"ع ـل ــم الـ ـع ــام ــة ...م ـحــاولــة لفهم
الـ ـع ــاق ــة ال ـج ــدل ـي ــة ب ـي ــن ال ـنــص
األدبـ ـ ــي وال ـم ـج ــاالت الـثـقــافـيــة"،
وقـ ــراءة د .محمد سليم شوشة
عــن "الـســرد الحكواتي وشعرية
ّ
تبدل المصائر".
وي ـ ــدخـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ــرج مـ ـج ــاه ــد
ع ـبــدالــوهــاب ف ــي أج ـ ــواء "سـيــرة
المكان وفضاؤه السردي" ،ويكتب
إبراهيم عادل عن رواية "عنكبوت
ً
في القلب" لمحمد أبوزيد مقاال
بعنوان" :الكتابة بوصفها الوجه
اآلخ ــر ل ـلــوحــدة" ،ويسلك محمد
عطية محمود "تقاطعات السرد

غالف العدد الجديد
والحكي من الفتنة إلى الثورة".
ويرصد د .عادل ضرغام ،تطور
"قصيدة العامية من االنعزال إلى
ال ـمــواج ـهــة" ،ومـصـطـفــى جوهر
يكتب عــن "قـصــائــد تغسل ملح
الغياب" ،ورصد فتحي حمدالله
"تجلي البوح والصمت في انتظار
األمــل" ،وتختتم القراءات بقراءة
محمود الديداموني ،عن "تطور
المشهدية في القصيدة العامية".
وفي باب "فضاءات إبداعية"،
يـ ــأتـ ــي اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع مـ ـتـ ـن ــوع ــا بـيــن
الشعر والـقـصــة ،لـعــدد كبير من
األدب ـ ــاء والـ ـشـ ـع ــراء .وجـ ــاء بــاب
"الـ ـ ـص ـ ــوت والـ ـ ـل ـ ــون وال ـ ـحـ ــريـ ــة"،
حــافــا بالترجمات وال ـح ــوارات،
ففي الشاطئ اآلخــر نقرأ ترجمة
م ـح ـم ــود ف ـه ـمــي ل ـن ــص ال ـكــاتــب
البريطاني من أصل باكستاني،
حـ ـنـ ـي ــف ق ــريـ ـش ــي "هـ ـ ـ ــي ق ــال ــت،
ه ــو ق ـ ــال" ،وف ــي ب ــاب مــواجـهــات
حــوارا مع د .أحمد شمس الدين
الحجاجي.
أم ــا ف ــي ب ــاب الـحـفــر بــالـلــون،
فتكتب ماجدة متولي عن "حربي
حـســانّ ...
نحات الــذات المبدعة"،
وفــي بــاب متابعات ثقافية كتب
محمد زيــن العابدين "ق ــراءة في
أب ـحــاث ملتقى الـقــاهــرة الــدولــي
لـلـشـعــر الـ ـع ــرب ــي" ،وف ـ ــي رحـيــق
الكتابة :عــرض د .محمد حسن
غ ــان ــم ك ـت ــاب "م ـظ ــاه ــر االع ـت ـقــاد
ف ــي األولـ ـ ـي ـ ــاء واألض ـ ــرح ـ ــة ل ــدى
المصريين" .واختتم العدد "باب
عطر األحباب" ،وفيه كتب جهاد
الرملي "في الذكرى المئوية لمولد
إح ـســان ع ـب ــدال ـق ــدوس ...الكاتب
المثير للجدل".
واحتفى العدد بلوحات الفنان
سمير فؤاد التي تجمع بين الكثير
من الرموز الجمالية اإلبداعية.

توابل ةديرجلا

•
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ساندي :اإلعالم يتجاهل وجودي وال أعرف السبب
طرحت ألبومها الجديد «اتنين في واحدة» ويضم  8أغنيات
القاهرة – هيثم عسران

عادت الفنانة ساندي بشكل
مختلف إلى سوق الكاسيت،
من خالل ألبومها الجديد
واحدة» ،الذي
«اتنين في ً
طرحته مؤخرا في سوق
الكاسيت ويضم  8أغنيات
جديدة.
ساندي التي أثارت حالة من
الجدل عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،تحدثت إلى
«الجريدة» عن تدوينتها
المثيرة وألبومها الجديد،
فماذا قالت؟!

ـرت ح ــال ــة م ــن ال ـجــدل
• أث ـ ـ ِ
ع ـب ــر م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل بـعــد
ان ـت ـقــاد ت ـجــاهــل زم ــائ ــك لــك،
كيف ترين هذا االمر؟
 ك ـ ـت ـ ـبـ ــت ع ـ ـلـ ــى ص ـف ـح ـت ــيبـ ـسـ ـب ــب ح ـ ــزن ـ ــي م ـ ـمـ ــا حـ ـ ــدث،
فقبل ان اكتبه لــم أ تـلــق سوى
ـان فقط مــن ا صــد قــاء لي،
 4تـهـ ٍ
ً
واأل مــر بالنسبة كان مفاجئا ،
ألن ع ـ ــا قـ ـ ـت ـ ــي م ـ ـ ــع ا لـ ـجـ ـمـ ـي ــع
ج ـي ــدة ،ول ـيــس ل ــدي مـشـكــات
مع زمالئي ،وهذا األمر أيضا
ارتـبــط بــاإلعــام ال ــذي شعرت
ب ــأن ــه ي ـت ـج ــاه ــل وج ـ ـ ــودي وال
أع ـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ،وه ـ ـ ـ ــو أمـ ــر
م ـس ـت ـمــر م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،عـلــى
الرغم من وجودي في الحفالت
باستمرار وبشكل مكثف ،بناء
على طلبات الجمهور خاصة
طلبة الجامعة ،و هــذه النقطة
ل ـي ــس لـ ــدي ت ـف ـس ـيــر ل ـه ــا عـلــى
اإلط ــاق ،وال ـجــدل ال ــذي حــدث
ً
ال أعرف سببه أيضا  ،لكن في
كــل األح ــوال لــن أقــوم بتوجيه
اللوم ألحد مرة اخرى.

• مـ ـ ــا س ـ ـبـ ــب غ ـ ـيـ ــا بـ ــك عــن
سوق الكاسيت  4سنوات؟
 ثـ ـم ــة ظـ ـ ـ ــروف ج ـع ـل ـت ـنــيأب ـت ـعــد ع ــن س ــوق الـكــاسـيــت،
فبسبب حالتي الصحية لم
أستطع العمل لفترة نتيجة
مشكلة في صوتي ،وحرصت
عـ ـل ــى االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـت ـع ـل ـي ـم ــات
األطباء ،وهي فترة بالنسبة
ً
إلي كانت صعبة جــدا  ،كذلك
الخالفات التي حدثت لفترة
قـبــل ذ ل ــك ،وتحضير األ لـبــوم
اسـتـغــرق نـحــو  18شـهــرا من
ال ـع ـم ــل ،وأث ـ ـنـ ــاء هـ ــذه ال ـم ــدة
تـعــرض منتج اال ل ـبــوم ميدو
منيب ألزمة صحية جعلتنا
ً
ن ـت ــوق ــف أيـ ـض ــا ل ـف ـت ــرة ،لـكــن
ً
الحمد لله أخيرا طرح االلبوم
باألسواق وتلقيت عنه ردود
ً
فعل جيدة جدا خالل الفترة
الماضية.

وم ـخ ـت ـل ـفــة ،خ ــاص ــة أن ـه ــا لــم
تقدم بهذه الطريقة من قبل.
• م ــا س ـبــب ح ــر ص ــك عـلــى
ت ـق ــدي ــم ن ــوع ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
األغنيات؟
 ق ـ ـ ـ ـ ـ ــررت ا ل ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــروج ع ــنالمألوف والعمل على تقديم
أغ ـن ـي ــات ب ـع ـي ــدة ع ــن الـتـيـمــة
التي اعتاد الجمهور سماعها
م ـ ـنـ ــي ،خـ ــاصـ ــة أن ـ ـنـ ــي ق ــدم ــت
ش ـ ـكـ ــل االغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بــال ـمــراه ـق ـيــن م ـن ــذ ب ــداي ــات ــي
إ ل ـ ـ ـ ــى اآلن ،و ق ـ ـ ـ ــد ا صـ ـبـ ـح ــت
ً
ً
أكـ ـث ــر ن ـض ـج ــا وأكـ ـب ــر عـ ـم ــرا،
ومــن ثــم خــرج االلـبــوم بشكل
مختلف عــن بــا قــي البوماتي
السابقة ،و هــذا األ مــر لــم يكن
ً
في الكلمات فقط ولكن أيضا
بــاأل ل ـحــان وا ل ـتــوز يــع ،فهناك
تـ ـيـ ـم ــات ج ـ ــدي ـ ــدة وم ـخ ـت ـل ـفــة
بشكل كامل عني.

األغاني المنفردة

أحداث كثيرة

• هــل ش ـعــرت بــاحـتـيــاجــك
إلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ألـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم ب ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـدال م ــن
االكتفاء باألغاني المنفردة؟
 بـ ــرأ يـ ــي أن اإل يـ ـ ـق ـ ــاع فــيا لــو قــت ا لـحــا لــي بالموسيقي
ل ــأغ ــان ــي الـ ـمـ ـنـ ـف ــردة ،وهـ ــذا
اال م ــر سـبــب تــر ك ـيــزي عليها
خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،لكن
ميدو منيب تحدث معي عن
مـســألــة االل ـبــوم وض ــرورة أن
أت ــواج ــد بـشـكــل مـخـتـلــف من
خ ــال ــه ،وب ـع ـم ـل ـنــا ال ـم ـش ـتــرك
استطعنا تـقــد يــم "ا تـنـيــن في
واح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة" ،وتـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــت م ـعــه
ف ــي ان ـت ــاج االل ـب ــوم لـحــرصــي
على خروجه بأفضل صورة
للجمهور.

• ألـ ــم تـقـلـقــي م ــن الـتـغـيـيــر
المفاجئ؟
 غيابي عن سوق الكاسيتمدة  4سنوات ،كما ذكــرت في
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــروري ب ــأح ــداث
ك ـث ـيــرة ف ــي ح ـيــاتــي جـعــانــي
ً
أت ـ ـغ ـ ـيـ ــر كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا ،وأصـ ـبـ ـح ــت
اتـخــذ قــراراتــي وفــق قناعاتي
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ألن ـ ـنـ ــي ات ـح ـمــل
ً
الـنـتــائــج دومـ ــا ب ـم ـفــردي ،كما
أنني اصبحت أكثر جرأة على
الـ ـمـ ـغ ــام ــرة وتـ ـج ــري ــب أش ـي ــاء
مختلفة وجديدة.
• هل هذه الجرأة السبب في
كتابتك وتلحينك ألغنية "زي
التمثال"؟
 أردت أن ا ق ـ ـ ــوم ب ـت ـحــديً
نفسي في هذه االغنية تحديدا،
خـ ـ ــا صـ ـ ــة أن ا ل ـ ـل ـ ـحـ ــن ش ــر ق ــي
ل ـ ــم يـ ـعـ ـت ــده الـ ـجـ ـمـ ـه ــور م ـن ــي،
وال ـح ـمــدل ـلــه رد ال ـف ـعــل عنها
ً
جيدا جدا.

تصوير األغنيات

ساندي في كليب مصور

• لماذا قمت بتصوير كل
أغنيات األلبوم؟
ً
 اعتدت دائما على النظرإ لــى األ م ــام وا لـتـعــا مــل بشكل
م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ،وحـ ـ ــرصـ ـ ــت ع ـل ــى
تـ ـص ــوي ــر جـ ـمـ ـي ــع االغـ ـنـ ـي ــات
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــون فـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــرة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة

موسم الشتاء
• وبالنسبة لتوقيت طرح
األلبوم؟

ساندي
 طـ ــرح ـ ـنـ ــا األلـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوم فـ ــوراالنتهاء منه ،وطبيعة أغنيات
األلبوم شعرت بأنها مناسبة
ل ـم ــوس ــم الـ ـشـ ـت ــاء ،فـ ــاألجـ ــواء
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ـ ــي االغ ـ ـن ـ ـيـ ــات
هــي أج ــواء شـتــويــة بامتياز،
وأعـتـقــد ان ه ــذا االم ــر ســاعــد
في نجاحه بشكل كبير ،وفق
م ــا ل ـم ـس ـتــه م ــن ردود أف ـعــال
حتى اآلن.
• تـفـضـلـيــن إب ـق ــاء حـيــاتــك
ً
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدا ع ــن
استخدمتها
األ ض ــواء ،لكنك
ِ
فـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــويـ ــر أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة "عـ ـل ــى
خ ـش ـبــة الـ ـمـ ـس ــرح" ،اال تــريــن
ان ه ــذا تـنــاقــض واض ــح بين
تصريحاتك وأفعالك؟
 ه ـ ــذه األغـ ـنـ ـي ــة بــالـنـسـبــةل ــي اس ـت ـث ـنــاء ،ألن ـن ــي عـنــدمــا
ق ـ ــرأت ك ـل ـمــات ـهــا ش ـع ــرت ب ــأن
كاتبها الشاعر أسامة محرز
كتبها ليعبر عن فترة صعبة
ُجــدا بحياتي ،خاصة عندما
أعـ ـل ــن اعـ ـت ــزال ــي وهـ ــو ال ـق ــرار
ال ـ ـ ــذي ل ـ ــم اتـ ـ ـخ ـ ــذه ولـ ـ ــم أف ـك ــر
فيه مــن األس ــاس ،لــذا وجــدت
أن ع ــرض أجـ ــزاء م ــن ل ـقــاء ات
ســاب ـقــة ل ــي ف ــي ه ــذه االغـنـيــة
عـ ـن ــد تـ ـص ــوي ــره ــا سـيـضـيــف
ً
لها كثيرا ،خاصة أنني اشعر

باالنتصار بعد قــدر تــي على
ً
العودة والعمل مجددا.

تجارب سابقة
• ه ــل تـفـكــريــن ف ــي ال ـعــودة
للتمثيل؟
 بالتأكيد ،يهمني العودةللتمثيل ،وأنا محترفة بشكل
أك ـب ــر م ــن ت ـج ــارب ــي ال ـســاب ـقــة،
وهـ ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـن ــي أح ـ ــرص
بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر عـ ـل ــى ت ـط ــوي ــر
م ـهــاراتــي وق ــدرات ــي وتـطــويــر
نـفـســي ،خــاصــة أنـنــي اتعامل
مع التمثيل ،سواء في السينما
أو التلفزيون باعتباره مهنة
ت ـح ـتــاج إل ــى ت ـح ـ ٍـد ك ـب ـيــر ،لــذا
أتمنى ان تكون عودتي قوية.

أحرص
بشكل كبير
على تطوير
مهاراتي
وقدراتي

١٩

مزاج

أخبار النجوم

نانسي عجرم ضيفة شرف
«نساء من ذهب»
تحل الفنانة نانسي عجرم
ضيفة ش ــرف مسلسل "نساء
من ذهب" ،لنبيلة عبيد ونادية
الـجـنــدي ،والـمـقــرر عــرضــه في
رمضان .2020
وتـ ـ ـخ ـ ــوض ع ـ ـجـ ــرم م ـج ــال
ال ـت ـم ـث ـيــل ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى مــن
خـ ــال ال ـم ـس ـل ـســل ،ك ـمــا ت ـقـ ِّـدم
أغنية التتر ،وهــي مــن كلمات
ت ــام ــر ح ـس ـيــن ،وألـ ـح ــان ولـيــد
سعد ،وتوزيع أحمد إبراهيم،
وس ـت ـشــارك ـهــا ب ـطــات العمل
في الغناء.
مسلسل "ن ـســاء مــن ذهــب"
تدور أحداثه في إطار كوميدي،
وهـ ـ ـ ــو أقـ ـ ـ ـ ــرب ل ـل ـس ـي ــت كـ ـ ــوم،
ويشارك في بطولته :سميحة
أيوب وهالة فاخر والعديد من
ضيوف الـشــرف ،منهم :أحمد
فهمي ،روجينا ،بيومي فؤاد،
مـصـطـفــى أب ــوس ــري ــع ،مــايــان
الـسـيــد ،بــدريــة طـلـبــة ،هـنــادي
مهنى ،خالد أنور ،سليمان عيد
وأيـضــا هيفاء وهـبــي ،إضافة
إلـ ــى عـ ــدد آخـ ــر م ــن الـفـنــانـيــن
المقرر إعالن أسمائهم تباعا.
وال ـم ـس ـل ـس ــل مـ ــأخـ ــوذ مــن

نانسي عجرم

ال ـفــورمــات األم ـيــركــي ،وت ــدور
أحداثه حول سيدتين تقومان
بـشــراء فيال ،وعندما تذهبان
لتسلمها َّ
يتبين أنهما َّ
تعرضتا
للنصب من صاحبها ،وتجدان
نفسيهما مضطرتين لإلقامة
ً
م ـعــا ،وتــدخــان فــي صــراعــات
ك ـب ـي ــرة ،إال أن ـه ـم ــا م ــع م ــرور
الــوقــت تتعرضان للعديد من
األزمـ ـ ــات وال ـم ــواق ــف الصعبة
التي تجعلهما تتعامالن مع
بـعـضـهـمــا ،وت ـت ـطــور الـعــاقــة
بينهما لألفضل.

نيكول سابا تعتذر عن الظهور
بـ «الوجه اآلخر»
ق ـ َّـدم ــت ال ـف ـنــانــة الـلـبـنــانـيــة
نيكول سابا اعتذارها ُ
لصناع
مسلسل "الوجه اآلخر" ،بطولة
النجم ماجد المصري ،المقرر
ال ـ ـب ـ ــدء ف ـ ــي ت ـ ـصـ ــويـ ــره خ ــال
الفترة المقبلة ،وهو من تأليف
ف ـ ــداء ال ـش ـن ــدوي ـل ــي ،وإخ ـ ــراج
سميح النقاش ،وإنتاج شركة
سينرجي.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــذار س ـ ــاب ـ ــا،
الرتـبــاطـهــا بـعــدة أعـمــال فنية
ف ــي م ـصــر ول ـب ـن ــان ،ح ـيــث لم
يكن لديها متسع مــن الوقت
لتصوير المسلسل في الوقت
الحالي.
ويـ ـعـ ـك ــف ُص ـ ـ ـنـ ـ ــاع ال ـع ـم ــل
ح ــالـ ـي ــا عـ ـل ــى االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء مــن

نيكول سابا

جميع التفاصيل األخيرة من
المسلسل ،الذي ينتمي لنوعية
مسلسالت الـ  45حلقة.
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sudoku
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الشبكة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مربعات
صـغـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء المربعات
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
مـ ـ ــن  1ا لـ ـ ـ ــى ،9
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط عـ ـ ـ ـ ــدم
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار ال ـ ــرق ـ ــم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ــرة
واحـ ـ ــدة ف ــي كل
مربع كبير وفي
ك ـ ــل خ ـ ــط أف ـق ــي
وعمودي.
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أشـجــار تستعمل بــزوره الـ ـ ــزرع كــال ـبــر ونـ ـح ــوه –
ً
ً
حيوان ضخم – للنداء.
تابال وأوراقه دباغا.
 – 7متشابهان – شــق –  – 10ن ـجــم غ ـن ــاء كـنــدي
شهير.
أداة نصب.
 – 8طائر حــاد ُ البصر –  – 11ممثل اميركي.
في البيضة – تــردد على
الهاتف.
 – 9مــا قـطــع مــن سنابل

ب

ل ي

10

وأحذية رياضية – ثبت
ً
ورسخ.
:
عموديا
 – 3في الطليعة – شجر
مثمر.
 – 1مـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال دون  – 4خ ـ ـصـ ــب – ض ـم ـيــر
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد او تـحـضـيــر متصل – رياضي.
– ّ
ود.
 – 5دولة أوروبية – سقي.
 – 2م ـ ـ ـ ــار ك ـ ـ ـ ــة م ـ ــا ب ـ ــس  – 6ي ـخ ـصــص – جـنــس

م

ا

9

و

ا س ل

8

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ِّ
َّ
تتحسن أمورك مع الوقت ،إال إذا حاولت
تضيع وقتك في ذم القدر ،بل اسع إلى مهنيا :لن
مهنيا :ال
تنظيمها.
اإلفادة منه.
ً
ً
ً
ً
َّ
عــاطـفـيــا :تــريــد حـبــا ال تستطيع ال ــوص ــول إلـيــه ،عاطفيا :تتذكر أحيانا محطات عاطفية كثيرة
مررت بها ،لكنها زالت.
فلماذا إضاعة وقتك؟
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :يـمـكـنــك خ ـ ــداع ك ــل الـ ـن ــاس ،لـكـنــك ال اجتماعياِ :عش كل لحظة في حياتك ،فالوقت الذي
يمر لن يمكنك استرجاعه.
تستطيع خداع نفسك.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :لديك القدرة على االنــدمــاج مع الزمالء ،مهنيا :احــرص على احترام مواعيد تسليمك
ُ
ألعمالك ،ألن ذلك جزء من سمعتك.
ألنك ال تحتاج ألي منهم.
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :يــريــد الحبيب مـشــاركـتــك فــي كــل أمــر ،عاطفيا :نظرا للجاذبية التي تتمتع بها ،فإنك
تتعرض إلعجاب الطرف اآلخر.
ليخفف األعباء عن كاهلك.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تتعامل مع الغير بعدوانية أحيانا ،اجتماعيا :الــوقــت مناسب جــدا لــاعـتــذار من
ً
شخص أسأت إليه سابقا.
وهذا لن يجلب لك االطمئنان.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس

7

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :كن متيقظا في مراقبة الفرص ،واغتنمها مهنيا :رغبتك في النجاح ينبغي أن تكون أكثر
من خوفك من الفشل.
لحظة سنوحها.
ً
ً
عاطفيا :تقع بين قلبك وعقلك ،وتختار قلبك في عاطفيا :قد تعذبك خيانة الشريك ،ومن األفضل
العودة إلى صوابك.
نهاية األمر.
ً
ً
اجتماعيا :ال تخف من الخالف مع أحد ،ألنه يظهر اجتماعيا :لذة االنتصار هي عندما تتغلب على
أهوائك وتكبح مشاعرك.
لك ما في قلبه.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

األسد

3
5
6
8
1
2
7
9
4

 – 1القريدس – إحسان.
 – 2رئيس دولة أميركية.
 – 3تـ ـتـ ـع ــب – ش ـ ـ ــاب ال
خبرة له – سحاب أبيض.
 – 4ف ـض ــاء – ش ـ ــارك في
القرابة – خشبة معترضة
فـ ـ ـ ــي ع ـ ـن ـ ـقـ ــي الـ ـ ـث ـ ــوري ـ ــن
بأداتها.
 – 5ال يباح بها – كثير –
ً
نفخ منخره غيظا.
 – 6ج ـ ـ ـ ــرا ح ـ ـ ـ ــة – نـ ـع ــم
باألجنبية – ثياب المأتم
السود.
 – 7أغ ـن ـيــة ألم ك ـل ـثــوم –
عرب رحل.
 – 8أدام ا ل ـ ـن ـ ـظـ ــر إ لـ ــى
بسكون الطرف – ضمير
منفصل – للتذمر.
 – 9شعور – ترشح جلده
– عاصمة دولة أميركية.
 – 10ل ـع ـب ــة ع ــا لـ ـمـ ـي ــة –
شجعان.

 21مايو  21 -يونيو

 23يوليو  22 -أغسطس

2
4
1
7
9
6
8
5
3

أفقيا:

2
9

5 7 8
4
8
6 5 9
4

7
6

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :طريق مستقبلك تشقه بنفسكَ ،
ومن رافقك مهنيا :انتصر على اليأس الذي في داخلك ،كي
تتغلب على الفشل.
سوف يتركك.
ً
ً
عاطفيا :مــا تقوله األب ــراج ان عاطفتك الشديدة ع ــاط ـف ـي ــا :ح ـ ّـب ــك ج ـم ـيــل ،ل ـكــن يـنـقـصــه الـ ــوالء
للحبيب وبعض التضحية.
تعمي عينيك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــاَ :م ــن ي ـســرق ال ــوق ــت م ـنــك ،ه ــو ل ــص ال اجـتـمــاعـيــا :اسـتـمــع إل ــى ك ــل م ــا ُي ـق ــال ،لـكــن ال
ُ
تصدق كل ما يقال.
تستطيع معاقبته.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

ًكلمات متقاطعة
1

 21مارس  19 -أبريل

1
7

5
3
2
9
4
8
1
6
7

منطقة
جمال
طبيعة
سياحة
نظرة
خبر
طاقة
سالم
ساحل
فساد
سياسة
قضية
جزر
تنوع
حقبة
سكان
شعب
ثقافة

ب

م

ن

ط

ق

ة

خ

ب

ر

فلك

9
6
4
1
2
7
3
8
5

كلمة السر:

من  7أحرف وهي اسم جزيرة ومقاطعة في
الفلبين.

tawabil@aljarida●com

1
7
8
3
6
5
4
2
9
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 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :يقوم بعض الزمالء باقتراح أفكار عملية مهنيا :تصادف في مسارك مشكالت كثيرة ،فال
ً
تدعها تؤثر على قواك المعنوية.
عليك ،فكن إيجابيا معهم.
ً
ً
عاطفيا  :ارتباطك العاطفي قــد يصبح فــي مهب عــاط ـف ـيــا :تـصـمــم ع ـلــى أمـ ــر ي ـهــم مستقبلكما
ً
ويتشارك الحبيب معك.
الريح إذا بقيت معاندا.
ً
ً
ً
اجتماعيا :كن حازما عندما يتطلب األمر ،من دون اجتماعيا :اليوم تستطيع إظهار معدنك الطيب،
ً
من خالل مساعدتك لصديق.
أن تكون قاسيا.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :يسود االتفاق والتفاهم مع الفريق الذي
تتعاون معه ،فترتاح.
ً
عــاط ـف ـيــا :لـيـســت ال ـم ــرة األول ـ ــى ال ـتــي ت ـســوء بها
عالقتك العاطفية ،فالبد من قرار.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ــان ال ــوق ــت لـتـنـفـيــذ بـعــض األف ـكــار
لتحسين وضع منزلك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :تتعثر أم ــور الـعـمــل ،وال ش ــيء يحرز
ً
ً
تقدما ،فاعتبر ذلك اختبارا لصبرك.
ً
َّ
عــاطـفـيــا :يعلم الـشــريــك م ـقــدار مــا تتحمل من
ِّ
مشاق ويفكر بكيفية مساعدتك.
ً
اجتماعيا :ال شيء يسير في طريقه السليم مع
العائلة ،ألنك متوتر األعصاب.
رقم الحظ.22 :

tawabil@aljarida●com
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المدرسة البريطانية احتفلت باألعياد الوطنية
في سياق تعزيزها لروح االنتماء ،وغرس مفهوم المواطنة ،واالحتفاء بتراث الكويت
ً
الشعبي ،أقامت المدرسة البريطانية في الكويت احتفاال بالعيد الوطني ويوم التحرير،
في أجواء من البهجة والسعادة ،وتكريس الصورة الحضارية التي تحتلها الكويت.
بدأ االحتفال بتالوة آيــات من القرآن الكريم تالها الطالب جعفر الشمالي ،ثم كلمة
ترحيب من ناظر المدرسة االبتدائية مارك باريسبان وسكوت براينت ،وذلك بحضور
مؤسسة ومديرة المدرسة البريطانية في الكويت فيرا المطوع ،والمعلمين والمعلمات،
وأولياء أمور الطلبة.
ّ
تضمن العديد
وتخلل االحتفال عروض متنوعة أقيمت ضمن السوق المفتوح ،الذي
من الدكاكين التراثية ،إضافة إلى تقديم العديد من الفقرات الشعبية والشعرية التي
شارك فيها الطالبان فارس العتيبي ،وعمر النومس ،والطالبة غالية الخالدي التي
ألقت قصيدة من تأليف د .سعاد الصباح "نحن باقون هنا".
ينتهي الحفل ،ألقت رئيسة قسم اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية هبة الله
وقبل أن
ّ
جمعة كلمة هنأت فيها جموع الحضور بالعيد الوطني ،متمنية السالم والمحبة
والتآلف لكل شعوب العالم.
فيرا المطوع مع عدد من الطالبات

صورة جماعية مع فيرا المطوع

عدد من الطالبات يقدمن رقصة شعبية

لوحة فنية تقدمها طالبات "البريطانية"

لوحة وطنية في حب الكويت

تقديم فقرة غنائية وطنية

مجتمع

مسك وعنبر

٢٢
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المانع« :درويشيات» كوميديا متصلة منفصلة في رمضان
المسلسل بطولة عبدالناصر درويش وإخراج ذياب ويشارك فيه نخبة من الفنانين

مبارك المانع

محمد جمعة

يخوض الفنان مبارك المانع
تجربة جديدة خالل شهر
رمضان المقبل بمسلسل
«درويشيات» ،كمنتج وممثل.

المانع في مشهد من مسرحية «الثالجة» يجمعه ودرويش والفرج
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ال ـ ـف ـ ـنـ ــان م ـ ـبـ ــارك
المانع ،أن يجد لنفسه موضع
قــدم بين نجوم الكوميديا في
الكويت والخليج ،فهو صاحب
مـ ــوه ـ ـبـ ــة ،ويـ ـمـ ـتـ ـل ــك ك ــاري ــزم ــا
م ـهــدت ل ــه ال ـطــريــق إل ــى قـلــوب
محبيه مــن مختلف ا لـشــرا ئــح
َّ
العمرية .وبــذكــاء تمكن النجم
ال ـش ــاب ،بـمـعـيــة زمـيـلــه الـفـنــان
س ـل ـطــان الـ ـف ــرج ،م ــن لـ ـ ّـم شمل
مجموعة مميزة من الفنانين،
على رأسهم الفنان عبدالناصر
ً
درويش ،ليقدموا معا باقة من
األعمال الناجحة ،السيما على
مستوى الـمـســرح ،كــان آخرها
«ال ـثــاجــة» ،الـتــي حققت ردود
أفـ ـع ــال واسـ ـع ــة ع ـن ــد عــرضـهــا
بالكويت ،أو من خالل الجولة

الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا فــي
السعودية.
الـ ـم ــان ــع انـ ـتـ ـه ــى أخ ـ ـيـ ــرا مــن
تجربة مهمة ِّ
يعول عليها كثيرا،
إذ ي ـق ــدم خـ ــال ش ـهــر رم ـضــان
المقبل مسلسل «درويـشـيــات»،
ك ـم ـن ـت ــج ومـ ـمـ ـث ــل ،وقـ ـ ــد كـشــف
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ع ــن أبـ ـع ــاد ه ــذه
التجربة.

مشروع جديد
ق ـ ــال م ـ ـبـ ــارك عـ ــن م ـشــروعــه
الـ ــدرامـ ــي الـ ـج ــدي ــد« :انـتـهـيـنــا
أخـ ـي ــرا م ــن ت ـصــويــر مسلسل
دروي ـ ـش ـ ـيـ ــات ،ب ـط ــول ــة ال ـف ـنــان
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر دروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش،
وب ـم ـش ــارك ــة ال ـف ـنــان ـيــن مـيــس

ك ـمــر وأحـ ـم ــد الـ ـف ــرج وم ـب ــارك
المانع وسلطان الفرج وخالد
ال ـ ـم ـ ـظ ـ ـفـ ــر وبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاف
وحصة النبهان وإيمان جمال،
والعديد من الفنانين الشباب،
ومـ ـ ــن إخـ ـ ـ ــراج ع ـي ـس ــى ذيـ ـ ــاب،
وتأليف يوسف المانع».
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام
لـ ـ ــأحـ ـ ــداث ،أوض ـ ـ ــح أن «اسـ ــم
ال ـع ـم ــل ي ـع ـكــس ف ـ ـحـ ــواه ،فـهــو
حلقات متصلة منفصلة يطرح
مـجـمــوعــة مــن الـمــواضـيــع في
قالب كوميدي َّ
منوع األفكار،
وم ـت ــوق ــع ع ــرض ــه خـ ــال شهر
رمـ ـض ــان ال ـم ـق ـبــل» ،الف ـت ــا إلــى
أن جميع أبطال العمل سوف
يظهرون بشخصيات جديدة
ومختلفة .وأعرب عن سعادته

العونان« :كويت مراكش كويت» مغامرة
سينمائية في عيد الفطر
●

عزة إبراهيم

انتهى الفنان أحمد العونان
مـ ــن تـ ـص ــوي ــر ف ـي ـل ـم ــه ال ـج ــدي ــد
«ك ــوي ــت م ــراك ــش ك ــوي ــت» ،ال ــذي
يستعد لعرضه بــدور السينما
خالل موسم عيد الفطر المقبل.
وقال العونان ،لـ«الجريدة» ،إن
الفيلم يعتبر مغامرة سينمائية
ث ــري ــة بـ ـ ــاألحـ ـ ــداث وال ـم ـش ــاه ــد
المثيرة ،إلى جانب الكوميديا
الـمـقـنـنــة ال ـت ــي ت ـخ ــدم ال ـس ـيــاق
الدرامي للعمل.
وأضاف أن الفيلم الجديد من
بـطــولـتــه ،إل ــى جــانــب الفنانين
سلطان الفرج ومحمد عاشور
والـمـغــربـيــة فـ ــرح ،وم ــن تأليف
وإخ ــراج عـمــار الـمــوســوي ،وتم
تصويره بين الكويت والمغرب،
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ط ــرح ــه ف ــي دور
العرض بموسم األعياد.
وبين أنه يجسد دور «تاجر»
كويتي يأتي بالسلع من المغرب
لبيعها في الكويت ،حيث يجسد
محمد عاشور دور «أخ زوجته»،
الذي يقع في حب فتاة مغربية
أث ـن ــاء مـصــاحـبـتــه ل ــه بــرحــاتــه

التجارية ،وكالهما يقعان في
قبضة نصاب يقيم في مراكش
ويجسده سلطان الفرج.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ي ـت ـع ــرض
ل ـم ـح ــاول ــة احـ ـتـ ـي ــال مـ ــن تــاجــر
يقيم منذ سنوات في المغرب،
ويغريهم لشراء سلع مغشوشة
وم ـن ــازل وهـمـيــة ،لـكــن الـشــرطــة
الكويتية تالحقه وتلقي القبض
عليه في المطار.
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ان ـت ـه ــى
الـعــونــان مــن تصوير مشاهده
ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل «رح ـ ـ ـ ــى األي ـ ـ ـ ــام»
بـصـحـبــة مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
الفنانين ،منهم جاسم النبهان،
مــريــم ال ـغ ــام ــدي ،نـ ــور ،مـشــاري
ال ـ ـبـ ــام ،شـ ـي ــاء سـ ـب ــت ،مـحـمــد
الحملي ،عبدالله الخضر ،محمد
ال ـص ـي ــرف ــي ،طـ ـ ــارق ال ـن ـف ـي ـســي،
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـ ـنـ ــدنـ ــي ،خ ــال ــد
الثويني ،ياسة ،رابعة اليوسف،
عبداإلمام عبدالله ،ومن تأليف
مشاري العميري وإخراج حمد
النوري.
كـمــا يـنـتـهــي ال ـعــونــان خــال
أيـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــن ت ـ ـصـ ــويـ ــر م ـس ـل ـســل
«كسرة ظهر» ،إلى جانب الفنان

أحمد العونان
ال ـس ـعــودي عـبــدالـلــه الـســدحــان
وهـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري وم ـح ـمــد
الـ ـعـ ـجـ ـيـ ـم ــي وأم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ـح ـم ــد
ومحمد الـحــداد وشيماء قمبر
ويــاســة وك ـفــاح الــرجـيــب وعلي

الـحـسـيـنــي وع ـبــدال ـلــه الـمـسـلــم
وأحمد العوضي وفهد البناي
وفـ ـه ــد م ـ ـبـ ــارك وهـ ــانـ ــي زع ـب ــل،
والمسلسل من تأليف عبدالله
السعد وإخراج أحمد المقلة.

بالتعاون مع مجموعة مميزة
من الفنانين ،و«نتطلع إلى أن
يترك المسلسل أ ثــرا إيجابيا
لدى الجمهور».

المسرح
ومن التلفزيون إلى المسرح،
ثـ َّـمــن مـبــارك تجربته األخـيــرة
في مسرحية «الـثــاجــة» ،التي
اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرت ع ـ ــروضـ ـ ـه ـ ــا فـ ـت ــرة
طــوي ـلــة ،وقـ ــال إن ـه ــا «تـلـخــص
واق ــع االت ـجــار ب ــأرواح البشر،
من خالل الشخصية المختارة
ِّ
يجسدها نجم المسرح
ا لـتــي
وال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا عـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر
درويـ ــش ،ال ــذي أضـفــى طابعا
مميزا على العمل بأسره».

وشدد مبارك على أنه يضع
فــي االعـتـبــار راح ــة الجمهور،
وي ـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى تـ ــذل ـ ـيـ ــل أي
صـ ـ ـع ـ ــاب ،بـ ـغ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عــن
معادلة الربح والخسارة.
وك ـشــف عــن أن ــه سيحرص
ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة ع ـلــى دراس ــة
مشروعه المسرحي الجديد،
ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـن ــاف ــس ب ــه فــي
سـبــاق عـيــد الـفـطــر ،موضحا:
«التقط األنفاس بعد االنتهاء
من (درويشيات) ،على أن نبدأ
االستعداد للمسرح في القريب
العاجل».
ُيذكر أن مسرحية «الثالجة»
م ـ ـ ــن ت ـ ــألـ ـ ـي ـ ــف عـ ـ ـل ـ ــي بـ ــول ـ ـنـ ــد،
وإخـ ـ ـ ــراج ي ــوس ــف ال ـح ـش ــاش،
وب ـط ــول ــة ال ـم ــان ــع ودروي ـ ـ ــش،

إلى جانب نخبة من النجوم،
هــم :فيصل بــوغــازي ،سلطان
الـفــرج ،حسين المهدي ،نورة
الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،ب ـ ـشـ ــار الـ ـ ـج ـ ــزاف،
ض ـ ـ ــاري عـ ـب ــدال ــرض ــا ،ســامــي
م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاوش ،م ـ ـ ــي الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـم ــي،
وانضمام الممثلة البحرينية
ش ـي ـم ــاء س ـب ــت ف ــي ال ـع ــروض
التي قدمت بالبحرين.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك قـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدم ف ــي
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الماضية مسرحية «الخزنة»،
م ــن ت ــأل ـي ــف ف ـه ــد الـ ــدوسـ ــري،
وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج س ـ ـل ـ ـطـ ــان ال ـ ـ ـفـ ـ ــرج،
وش ــارك ــه ال ـب ـطــولــة مـجـمــوعــة
مميزة من الفنانين ،إلى جانب
مسرحية «ترانزيت» ،للمخرج
سلطان المقبالي.

البالم« :بابا نويل» في الرياض بالعيد
●

عزة إبراهيم

ي ـس ـت ـع ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــان حـ ـس ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــام ل ـع ــرض
مسرحيته الجديدة (بابا نويل) في الرياض
خ ــال مــوســم ع ـيــد ال ـف ـطــر ال ـم ـق ـبــل ،ألول مــرة
بالسعودية.
وتـنـطـلــق ب ــروف ــات الـمـســرحـيــة خ ــال شهر
رمضان المقبل ،بعد انتهاء فريق العمل من
ارت ـبــاطــات ـهــم الـفـنـيــة ب ــال ــدرام ــا الـتـلـفــزيــونـيــة
المرتقب عرضها خالل الموسم الرمضاني.
ويشارك في المسرحية :حسن البالم ،خالد
المظفر ،أحمد العونان ،عبدالعزيز النصار،
محمد عاشور وغيرهم .والمسرحية من تأليف
أحمد العوضي ،وإخراج عبدالله البدر.
ويأتي االستعداد للمسرحية الجديدة ،بعد
أن انتهى البالم من عروض مسرحيته األخيرة
«ليلة زفتة» مطلع الشهر الجاري في الرياض،
بعد  10عروض ناجحة ومكتملة العدد.
وش ــارك بالمسرحية «غ ــروب الـبــام»،
ال ـ ـ ــذي ضـ ــم الـ ـنـ ـج ــوم بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـب ــام،
وبالتعاون مــع زهــرة عرفات
وأحمد العونان وخلد المظفر
وف ـه ــد ال ـب ـن ــاي ومـحـمــد
الــرم ـضــان وعـبــدالـعــزيــز
الـنـصــار وعـبــدالـلــه الـبــدر
ول ـ ـ ــول ـ ـ ــوة الـ ـ ـم ـ ــا وخـ ــالـ ــد
السجاري ومحمد عاشور.
وال ـم ـس ــرح ـي ــة م ــن ت ــأل ـي ــف أحـ ـم ــد ال ـع ــوض ــي،
وموسيقى محمد الزنكوي ،وإخــراج عبدالله

الـ ـب ــدر .ودارت أح ـ ــداث الـمـســرحـيــة ف ــي إط ــار
اجـتـمــاعــي كــومـيــدي بـقــاعــة أفـ ــراح فــي أواخ ــر
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،أثـ ـن ــاء ح ـف ــل زف ـ ــاف «م ــري ــم»،
َّ
َّ
وجسده
وجسدتها زهــرة عــرفــات ،و«سـعــود»
حسن البالم ،وفي يوم الزفاف تحترق القاعة،
وي ـم ــوت ال ـح ـض ــور ،وت ـن ـجــو الـ ـع ــروس ،الـتــي
تختفي في ظروف غامضة .وتتوالى األحداث
الكوميدية في إطار من الغموض واإلثارة حول
مصير العروس.

حسن البالم

خبريات
نادين نسيب تحتفل بـ 10
ماليين متابع

احتفلت الفنانة نادين
نسيب نجيم بوصول
متابعيها على حسابها
على إنستغرام إلى 10
ماليين متابع ،ووجهت
الشكر لهم ،وبهذه
المناسبة خضعت نادين
لجلسة تصوير مع أوالدها
على الثلج.
وفى سياق آخر ،تتعاون
الفنانة شيرين عبدالوهاب
مع الفنانة نادين نسيب
نجيم مجددا ،وتعود هذا
العام لغناء تتر مسلسل
«عشرين عشرين» بطولة
نادين نجيم بعد أن غنت
العام الماضي «يا بتفكر
يا بتحس» تتر مسلسل
«خمسة ونص».
ومسلسل «عشرين
عشرين» بطولة نادين
نسيب نجيم وقصي
خولى وعدد من نجوم
الدراما اللبنانية ،ومن
كتابة نادين جابر وبالل
شحادات ،وإخراج فيليب
أسمر ،ومقرر عرضه في
موسم رمضان المقبل.

«سهرانين» محمد محيي
تحقق مليون مشاهدة

حققت أغنية الفنان محمد
محيي ،التي تحمل اسم
«سهرانين» ،من ألبومه
المنتظر «بتاع زمان»،
أكثر من مليون مشاهدة،
واألغنية كلمات نور حمدي
وألحان محمد محيي
وتوزيع محمد العشي ،والـ
 Mixلمحمود عزت ،والـ
 Masterألمير محروس.
واستقبل جمهور محيي
نبأ عودته من جديد بعد
غياب طويل عن جمهوره
بترحاب واسع ،بعد أن
أطلق بوستر تشويقي من
ألبومه الجديد الذي يتعاون
فيه مع عدد كبير من نجوم
وصناع الموسيقى ،والذي
يعد مفاجأة لجمهوره من
حيث التنوع واالختالف في
األغنيات.
وانتهى محيي في األيام
الماضية من جلسة تصوير
خاصة بألبومه الجديد مع
المصور والشاعر أسامة
محرز ،واستقر على اختيار
بوستر لكل أغنية من أغاني
األلبوم ،حسب قصة األغنية
وكلماتها ،ويضم األلبوم
 18أغنية.

رامز جالل يصور
«هيكل نظمي»

وائل عبدالعزيز يعتذر لشقيقته ياسمين« :اعتبريني برة حياتك»
أوضح كواليس األزمة التي نشبت بينهما على خلفية عالقتها بالعوضي

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

قرر الفنان وائل عبدالعزيز الظهور في فيديو
مـسـجــل عـبــر حـســابــه عـلــى فـيـسـبــوك ،ل ـلــرد على
مهاجميه ومؤيديه في األزمة األخيرة التيأثارت
ً
ً
جدال واسعا عبر مواقع التواصل االجتماعي عقب
انتقاده لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بسبب
عالقتها بالفنان أحمدالعوضي.
ونفى وائل أن يكون غرضه من المنشور الذي
كتبه لمعاتبة شقيقته على عالقتها العاطفية
ً
الشهرة أو المال ،موضحا أنه ُعرض عليه خالل
الـســاعــات الماضية أن يظهر فــي بــرامــج بمقابل
ً
مــادي لم يحلم به لكنه رفــض ،وكــل ذلــك احتراما
لـلـمــوقــف .وأضـ ــاف أن ــه ل ــم يـســع الس ـت ـغــال اســم
ـواره الفني ،وإال
ياسمين أو شهرتها خــال مـشـ ّ
ك ــان ليصبح أك ـثــر ش ـهــرة لـكـنــهفــضــل االعـتـمــاد
ً
على نفسه في حياته العملية ،الفتا إلى أنه كان
يـخــوض مـشــاكــل ضــد أطـ ــراف قــويــة مـنــذ صغره
بسبب شقيقته ولم يفكر فيالتخلي عنها ولو مرة.
وذك ـ ــر وائ ـ ــل أنـ ــه وقـ ــف إلـ ــى ج ــان ــب يــاسـمـيــن
ً
خصوصا موقف انفصالها عن زوجها السابق،
ً
متيحا لها كل االختيارات لكنه بعد االنفصال لم
يعجبه تــراشــق الطرفين بالمنشورات المسيئة
ً
على «السوشيال ميديا» ،مؤكدا أنه نصحها بأن
ترد على أي موقف يضايقهابعملها ونجاحها
ً
فقط ،لكنه أيضا لم يتخل عنها في هذه المواقف
بل دعمها.
وبـيــن وائ ــل أن بــدايــة الـخــافــات كــانــت بسبب
الـصــور الـتــي نشرتها على «الـســوشـيــال ميديا»

وائل عبد العزيز
بصحبة أحمد العوضي في عيد ميالدها الماضي،
ً
مضيفا أنه حين نبهها إلى أنه ال يقبل هذا السلوك
رفضت نصيحته ونصيحة شقيقهما وأخبرتهما
بأنها حرة وناضجةومسؤولة عن تصرفاتها.
وقـ ـ ـ ــال وائـ ـ ـ ــل عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ،إن الـ ـمـ ـنـ ـش ــورات
والتعليقات المتبادلة بين شقيقته والعوضي على
مختلف حسابات مواقع التواصل االجتماعي،التي
أبرزت العالقة العاطفية التي تجمعهما هي سبب
ً
غضبه خصوصا بعد تعرضه للسؤال عن طبيعة
العالقة بينهما في مواقفوأماكن مختلفة ،إلى
ً
أن ظهرت شائعة زواجهما عرفيا فكتب المنشور
الــذي تسبب في األزمــة ليتسائل عن طبيعة هذه
ً
العالقة علنا.

وأكــد وائــل أنه لم يعارض فكرة زواج شقيقته
ً
منذ البداية ودعمها وأخبرها بأنه سيكون سعيدا
ً
من أجلها شريطة أن تحسناالختيار ،مشيرا إلى
أن غرضه األساسي من المنشور الذي كتبه كان
مخاطبة أحمد العوضي بأنه لو كان صادق النية
فعليه أن يدخلالبيت مــن بابه وأن يطلبها من
رجال المنزل .
واسـتـطــرد أنــه لــم يـحــدث ولــو مــرة أن أخــذ من
شـقـيـقـتــه أي مـ ــال ،بــدل ـيــل أن ــه يـعـيــش ف ــي مـنــزل
باإليجار ويركب سيارة بسعر مناسبكما أنه
يعمل في إحدى الشركات العقارية بجانب التمثيل
ليتمكن من الحياة في وضع يناسبه.
ووجه وائل رسالة «مني يا ياسمين يا حبيبتي
ربنا ينجحك ويوفقك في حياتك أنا يمكن اتكلمت
بشكل يضايق أنــا أس ــف،بــس كنت عــايــز أعــرف
طبيعة العالقة دي إيه بس ،أنا كنت شايفك تحت
وربنا فوق ،فأنا من النهاردة اعتبريني برة حياتك
ً
تماما ومشعايز حاجة منك أنتي حرة في حياتك
ومستقبلك بس أنا خالص مش قادر أعيش حروب
تانية أنا تعبت ،ربنا يوفقك».
يذكر أن الممثل وائل عبدالعزيز هاجم شقيقته
النجمة ياسمين والفنان أحمد العوضي بسبب
وجــود عالقة عاطفية بينهما ،ورصــد مجموعة
ً
مؤكدا أنه وقف
من الوقائع التي حدثت لياسمين،
بجوارها في كثير من المواقف ،لكن هذا «البوست»
ً
ً
الــذي القــى هجوما كبيرا مــن متابعي وائــل عبر
«فيسبوك» ،األمر الذى أجبره على حذفه.

مازال النجم رامز جالل
يصور فيلمه الجديد
«هيكل نظمي» ،الذي تشارك
في بطولته النجمة غادة
عادل ،حيث يكثف المخرج
محمود كريم التصوير،
من أجل اللحاق بموسم
عيد الفطر المقبل ،والفيلم
تأليف لؤي السيد ،ويعد
التعاون الثالث على التوالي
بين المخرج محمود كريم
ورامز جالل ،بعدما قدما
معا فيلم «رغدة متوحشة»،
وفيلم «سبع البرومة».
ويجسد رامز شخصية
«صحافي» خالل أحداث
الفيلم ،ويتعرض لعدة
أزمات ومشاكل ،مما
يضطره إلى التحايل
على تلك األزمات ،بينما
تجسد الفنانة غادة
عادل شخصية «طبيبة»،
ويشارك في بطولته أيضا
خالد الصاوي ،وبيومي
فؤاد ،وحمدي الميرغني،
وانتصار.

ةديرجلا
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دوليات
قمة بين بوتين وإردوغان لتفادي مواجهة في سورية
ّ
تركيا ترسل  1000شرطي لمنع اليونان من رد المهاجرين ...واألوروبيون مستعدون لحماية حدودهم

23

سلة أخبار
خسائر بصفوف الحوثيين
بغارات جوية لـ «التحالف»

مهاجرون يحاولون الحصول على مساعدات
غذائية على حدود اليونان أمس (رويترز)

ً
بوتين مستقبال إردوغان في الكرملين أمس

في خطوة مهمة لتهدئة
ّ
توتر يهدد باندالع نزاع
مباشر بينهما في سورية،
الروسي بوتين
التقى الرئيسان
ً
والتركي إردوغان وجها لوجه
في موسكو أمس ،لبحث وقف
النار في محافظة
إطالق ً
ّ
إدلب ،تزامنا مع توسع موجة
هجرة جديدة تثير في أوروبا
الخشية من تكرار أزمة .2015

(أ ف ب)

ف ــي ن ـهــايــة م ــاراث ــون طــويــل
من المباحثات ،قرر الرئيسان
ال ـ ــروس ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر بــوت ـيــن
والتركي رجــب طيب إردوغــان
اتـخــاذ تدابير لتفادي تدهور
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات واالنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــرار إلـ ــى
مواجهة عسكرية مباشرة في
ً
سورية ،خصوصا في إدلب.
وفي مستهل لقائهما األول
أمـ ـ ــام وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ،أع ــرب
بــوتـيــن إلردوغ ـ ــان عــن تعازيه
ً
بمقتل الجنود األتــراك ،مشيرا
إل ــى أن "ال ـج ـيــش ال ـس ــوري قد
ً
ُمني أيضا بخسائر كبيرة" في
األسابيع الماضية.
وقـ ـ ـ ــال ب ــوتـ ـي ــن إلردوغ ـ ـ ـ ـ ــان:
ً
خطيرا
"الوضع في إدلــب بات ّ
ً
ج ـ ــدا ،ل ــدرج ــة تـتـطـلــب م ــن ــا أن
نـ ـ ـج ـ ــري م ـ ـحـ ــادثـ ــة ش ـخ ـص ـيــة
تتناول كل شيء ،حتى ال تتكرر
أمور كهذه من جديد ،ولكي ال
تـتــدهــور ال ـعــاقــات ال ـتــي أعلم
أننا ّ
نقدرها".
ّ
أم ـ ــا إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـق ــد ت ــوج ــه
لنظيره الروسي بالقول" :عيون
العالم أجمع شاخصة إلينا"،
مضيفا أن "التدابير والقرارات
ال ـمــائ ـمــة ال ـتــي نـتـخــذهــا هنا
ستؤدي إلى تهدئة في المنطقة
وبين بلدينا".

حشد روسي
وف ــي ظــل ت ـبــادل االتـهــامــات
ب ـخــرق ات ـف ــاق ســوت ـشــي ،الــذي
س ـمــح لـتــركـيــا بــإقــامــة منطقة
عازلة ونشر  12نقطة مراقبة،
أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ــرح ـ ــات
الجوية ومراقبة حركة السفن
أن روسـ ـ ـي ـ ــا تـ ـ ـس ـ ــارع ال ـخ ـطــى
ل ـت ـعــزيــز ق ــوات ـه ــا ف ــي س ــوري ــة
عن طريق البحر والجو بأكبر
م ـ ـعـ ــدل لـ ـه ــا مـ ـن ــذ االنـ ـسـ ـح ــاب
األمـيــركــي الجزئي فــي أكتوبر
الماضي ،مشيرة إلى أنها بدأت

ف ــي زيـ ــادة الـشـحـنــات مـنــذ 28
فبراير ،أي بعد يــوم من مقتل
ً
 34ج ـن ــدي ــا تــرك ـيــا ف ــي ضــربــة
جوية لدمشق.

وفاة  9وإصابة 50
بحريق ضخم في غزة

دعم أطلسي
ومع إشارته إلى عدم وجود
إج ـم ــاع أم ـيــركــي ع ـلــى دعـمـهــا
فــي إدل ــب ،بسبب شــراء أنظمة
الــدفــاع الصاروخي المتطورة
 ،S400طالب مبعوث واشنطن
لسورية جيمس جيفري ،أمس،
األوروبـيـيــن بتقديم دعــم أكبر
لتركيا.
وق ــال جيفري خــال مؤتمر
بــإسـطـنـبــول خـصــص للوضع
ف ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ــب" ،هـ ـ ـن ـ ــاك خـ ـط ــوات
دبلوماسية عديدة اتخذناها أو
يمكن أن نتخذها ،بما في ذلك
تـحـ ّـرك األوروبـيـيــن" لمساعدة
ت ــركـ ـي ــا ،وم ـ ــن الـ ـمـ ـب ــادئ ال ـتــي
أيــدهــا الرئيس دونــالــد ترامب
والكونغرس هــو ضــرورة بذل
جهد جماعي ليس فقط من قبل
تركيا والواليات المتحدة ،بل
أيضا من حلفائنا في األطلسي
ً
أساسا ،األوروبيين".
وأضاف" :ندفع باألوروبيين
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل كـ ـبـ ـي ــر.
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال صــواريــخ
باتريوت الدفاعية اإلسبانية
ً
المنتشرة حاليا في تركيا على
قاعدة إنجرليك .نريد أن نرى
خطوات أخرى مشابهة من قبل
األطلسي".

ً
واسعا للجيش السوري أسفر
عـ ــن م ـق ـت ــل نـ ـح ــو  500م ــدن ــي
ً
بينهم نحو  140طفال ،ودفــع،
ً
وفق األمم المتحدة ،بـ 948ألفا
ً
إلى النزوح وتحديدا للحدود
التركية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة اإلع ـ ـ ـ ــام
ال ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ف ـ ـصـ ــائـ ــل
ال ـم ـعــارضــة ال ـمــوال ـيــة لـتــركـيــا
ح ــاول ــت دخ ـ ــول س ــراق ــب ،لكن
جـ ـ ــرى ص ـ ـ ّـده ـ ــا ،مـ ــؤكـ ــدة أن ـه ــا
اس ـ ـتـ ــأن ـ ـفـ ــت ق ـ ـصـ ــف ال ـم ــدي ـن ــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وط ــري ــق M5
ال ـســريــع ال ــواص ــل بـيــن دمـشــق
وحلب.
وف ـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،ت ـب ــادل
ن ــواب داخ ــل الـبــرلـمــان التركي
اللكمات ،أمس األول ،في عراك
ان ــدل ــع إث ــر ات ـه ــام عـضــو حــزب
الشعب الجمهوري المعارض
انجين أوزك ــوك إلردوغـ ــان في
وقت سابق على "تويتر" بعدم
احـتــرام الجنود األت ــراك الذين
قتلوا في سورية ،وعدم التحلي
بــال ـم ـســؤول ـيــة إلرس ــال ـه ــم إلــى
صراع دون غطاء جوي.

قصف ومعارك

موقف هولندي

وعلى األرض ،أفاد المرصد
ً
السوري أمس بمقتل  15مدنيا
وإصابة  18في غارات روسية
ّ
"تجمعا للنازحين"
استهدفت
ببلدة ّ
معرة مصرين في ريف
ً
إدلـ ـ ـ ــب ،الـ ـت ــي ت ـش ـه ــد ه ـج ــوم ــا

وع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة
المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ،أعــرب وزيــر الخارجية
ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي ،سـ ـتـ ـي ــف بـ ـل ــوك،
أمـ ــس األول ،ع ــن تــأي ـيــد فـكــرة
إق ــام ــة مـنـطـقــة ح ـظــر ال ـط ـيــران

صواريخ إسرائيلية على القنيطرة
ت ـصــدت ال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة ال ـســوريــة ليل
األرب ـع ــاء  -الـخـمـيــس ل ـصــواريــخ إســرائـيـلـيــة.
وفق وكالة األنباء الرسمية (سانا) ،فإن "العدو
اإلسرائيلي أطلق من فوق األجــواء اللبنانية
ص ــواري ــخ ع ــدة بــات ـجــاه الـمـنـطـقــة الــوس ـطــى،
واستهدف ريــف القنيطرة الجنوبي الغربي

تكبدت جماعة "أنصار الله"
الحوثية خسائر بشرية
ومادية ،جراء ضربات جوية
شنها طيران "التحالف العربي"
على مواقعها في محافظة
البيضاء وسط اليمن أمس.
وقال المدير العام لمديرية
ناطع في محافظة البيضاء،
العقيد مسعد الصالحي ،إن
"طيران التحالف شن غارات
مركزة على مواقع الحوثيين
في جبهتي ناطع وفضحة
المجاورة" .وبين أن الغارات
ً
أفشلت هجوما كان يخطط له
الحوثيون على مواقع الجيش
بالمحافظة التي تخضع معظم
أراضيها لسيطرة الحوثيين
منذ نهاية عام .2014

ً
وأي ـض ــا ال ــوس ــط" ،مــن دون إضــافــة تفاصيل
حول األهداف.
ونقلت عن مصدر عسكري أنه "على الفور
تم التعامل مع الصواريخ المعادية ،والتصدي
لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها
إلى مواقعنا المستهدفة".

فوق محافظة إدلب ،وعرضها
على نظرائه األوروبيين أثناء
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــؤون
ً
الخارجية اليوم ،محذرا من أن
خطر اندالع مواجهة عسكرية
مـ ـب ــاش ــرة ب ـي ــن ت ــركـ ـي ــا ،عـضــو
حلف شمال األطلسي ،وروسيا
ً
أصبح واقعيا بعد مقتل مقتل
الجنود األتراك.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب ب ـ ـلـ ــوك ع ـ ــن ت ـف ـ ّـه ــم
ه ــول ـن ــدا إلصـ ـ ــرار تــرك ـيــا على
أنها ليست قادرة على استقبال
م ــوج ــة ج ــدي ــدة م ــن الــاجـئـيــن
السوريين الـفــاريــن مــن القتال
ً
في إدلب ،مشددا على ضرورة
أن "ت ـت ـل ـق ــى رسـ ــالـ ــة واض ـح ــة
بأننا نسمع مخاوفها األمنية
الـ ـمـ ـش ــروع ــة ،ون ــأخ ــذه ــا عـلــى
محمل الجد".
جـ ــاء ال ـم ــوق ــف ه ــول ـن ــدا فــي
أع ـقــاب إب ــاغ مـيــركــل ألعـضــاء
الـ ـب ــرلـ ـم ــان ت ــأيـ ـي ــده ــا لـخـطــط
إردوغــان إلقامة "منطقة آمنة"
فــي ســوريــة ،وانـتـقــادهــا رفض
بوتين المشاركة فــي اجتماع
يجمعهم مع الرئيس الفرنسي
إي ـ ـمـ ــانـ ــويـ ــل م ـ ـ ــاك ـ ـ ــرون ل ــوق ــف
التصعيد.

ّرد المهاجرين

إلى ذلك ،شدد وزير داخلية
تركيا سليمان صويلو ،أمس،
ع ـ ـلـ ــى أن تـ ــرك ـ ـيـ ــا لـ ـ ــن ت ـس ـمــح
لـ ـلـ ـي ــون ــان بـ ـ ــإسـ ـ ــاءة م ـع ــام ـل ــة

ً
الـمـهــاجــريــن ،مـشـيــرا إلــى نشر
 1000عـ ـنـ ـص ــر م ـ ــن ا لـ ـش ــر ط ــة
بكامل معداتهم لمنعها من ّ
رد
الراغبين في الهجرة ألوروبا.
وأعلنت الحكومة اليونانية
أن ق ــوة ح ــرس ال ـحــدود منعت
قرابة  7آالف محاولة دخول في
الساعات الـ 24الماضية ،وقرابة
 35ألف محاولة منذ فتح تركيا
ح ــدوده ــا ف ــي األي ـ ــام الخمسة
األخيرة ،متعهدة بترحيل مئات
آخرين نجحوا في الدخول.
وذكـ ــر مــوقــع "بـيـلـيـنـغـكــات"
لـلـتـحـقـيـقــات االس ـت ـق ـصــائ ـيــة،
أمس ،أن شرطة مكافحة الشغب
اليونانية تستخدم قنابل غاز
مسيل للدموع تسبب الموت،
بعد العثور على عبوات فارغة
ذات رأس ح ــاد ،ب ـج ــوار مـكــان
ي ـت ـظــاهــر ف ـيــه طــال ـبــو الـلـجــوء
على الحدود.

تدابير أوروبية
وف ــي بــروكـســل ،اتـهــم وزراء
داخـ ـلـ ـي ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
أنقرة ،أمس األول ،بالمساومة
في ملف المهاجرين ،وتعهدوا
اتخاذ "كل التدابير الضرورية".
ورغ ــم إق ــراره ــم بـ ـ "الـجـهــود
التركية الكبيرة" الستقبال 3.7
مــاي ـيــن الج ــئ س ـ ــوري ،أع ــرب
وزراء الداخلية ،عقب اجتماعهم
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي عـ ـ ــن "ال ـ ــرف ـ ــض
ال ـ ـشـ ــديـ ــد الس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام ت ــرك ـي ــا

الضغط الناتج من المهاجرين
ألغ ـ ــراض س ـيــاس ـيــة" ،وه ــو ما
رفضه إبراهيم كالن ،المتحدث
باسم الرئيس التركي.
وإذ جددوا دعمهم لليونان
وب ـ ـل ـ ـغـ ــاريـ ــا وق ـ ـ ـبـ ـ ــرص ،أب ـ ــدى
الوزراء األوروبيون االستعداد
لـ ـ ـ "تـ ـع ــزي ــز ال ـ ــدع ـ ــم" فـ ــي إطـ ــار
تــدخــل ســريــع مــن قبل الوكالة
األوروب ـ ـيـ ــة ل ـمــراق ـبــة وحـمــايــة
الحدود الخارجية (فرونتكس)،
م ـع ـت ـب ــري ــن أن "ال ـ ــوض ـ ــع عـلــى
الحدود الخارجية لالتحاد غير
مقبول وال يجب التساهل" مع
العبور غير القانوني للحدود.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
الفرنسي كريستوف كاستنير
"قــد نـكــون فــي مــواجـهــة لحظة
تــاري ـخـيــة ب ـشــأن مـســؤولـيـتـنــا
عن ضمان احترام حدودنا أمام
المواطنين األوروبيين".
مــن جــانـبـهــم ،أش ــاد رؤس ــاء
وزراء مـ ـجـ ـم ــو ع ــة ف ـي ـش ـغ ــراد
(تـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــا ،ال ـ ـم ـ ـجـ ــر ،ب ــولـ ـن ــدا
وس ـلــوفــاك ـيــا) الــراف ـض ـيــن ألي
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص تـ ــوزيـ ــع
األع ـب ــاء ،بـجـهــود ال ـيــونــان في
المهاجرين.
وقف تدفق
ّ
ّ
وذك ّرت فرنسا بأنها التزمت
بــالـتـكــفــل بـ ـ  400طــالــب لـجــوء
ف ــي الـ ـي ــون ــان .وك ــان ــت فـنـلـنــدا
قررت أيضا التكفل بـ  .175أما
الـنـمـســا ،فـقــد اسـتـبـعــدت فكرة
استقبال مهاجرين جدد.
(عواصم  -وكاالت)

وزير تجارة األردن يزور سورية لتعزيز العالقات
قام وزيــر الصناعة والتجارة والتموين
األردني طارق الحموري بزيارة إلى دمشق
ً
ً
وعقد اجتماعا ثنائيا مع وزيــر االقتصاد
السوري محمد سامر الخليل "لتأكيد عمق
العالقات".
وأوضحت وزارة التجارة األردنية ،أمس،

أن الحموري والخليل أكدا "الرغبة المشتركة
في تنمية وتعزيز العالقات نحو آفاق أرحب
وأوسع ،خدمة للمصالح المشتركة" ،مؤكدة
أنهما "بحثا مستقبل االقتصاد المشترك
وسـ ـب ــل تـ ـط ــوي ــره ،ال س ـي ـمــا فـ ــي ع ـ ــدد مــن
المجاالت الحيوية ذات االهتمام المشترك".

وتركزت المباحثات على "آليات النهوض
بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية
والــزراعـيــة ،وتعزيز مجال النقل والـمــوارد
المائية ،وتــم وضــع ج ــدول زمـنــي يتضمن
خـطــوات واضـحــة لضمان متابعة التنفيذ
بالتنسيق مع كل الجهات المعنية".

لبنان :إجراءات قضائية ضد المصارف

كافحت طواقم من الدفاع
المدني الفلسطيني ،ساعات،
من أجل السيطرة على حريق
ضخم اندلع أمس في سوق
شعبي ،وطال عدة محال
تجارية في قطاع غزة ،مما
أسفر عن وفاة  9وإصابة نحو
 ،50بينهم  12حالة حرجة.
وقالت وزارة الداخلية ،التي
تديرها حركة "حماس" ،إن
قوات كبيرة من الدفاع المدني
والشرطة سيطرت على حريق
في منطقة سوق النصيرات
وسط غزة ،وأدى إلى وقوع
أضرار كبيرة .وذكر ناطق باسم
جهاز الدفاع المدني ،أن الحريق
اندلع داخل مخبز في مخيم
النصيرات لالجئين وامتد إلى
 10محال مجاورة.

قصف حفتر يوقف
مطار «معيتيقة»

أعلنت حكومة "الوفاق" الليبية
ً
المعترف بها دوليا في ليبيا،
إخالء مطار معيتيقة شرقي
العاصمة طرابلس ،عقب
استهدافه من طيران قوات شرق
البالد بقيادة خليفة حفتر.
وبحسب مصادر لدى وزارة
المواصالت بحكومة "الوفاق"،
التي يقودها فايز السراج ،فإن
جميع رحالت الطيران عبر
المطار المذكور ،تم إيقافها
بالكامل .وأوضحت المصادر
أنه تم إرسال عمال المطار بعد
إخالئه ،إلى منازلهم ،في حين
تم توجيه رحالت الطيران إلى
مطار مصراتة شرقي طرابلس.

كينيا تصعد «العداء
اإلقليمي» بالصومال

جنبالط يدعو للتعاون مع «صندوق النقد» وطمأنة «حزب الله»
●

بيروت  -ةديرجلا

•

ت ـ ـت ـ ـفـ ــاقـ ــم األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
واالقتصادية فــي لبنان ،فــي ظل
شح السيولة الحاصل مع اتخاذ
ال ـم ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة إجـ ـ ــراءات
ً
وق ـ ـ ـيـ ـ ــودا م ـج ـح ـفــة عـ ـل ــى أمـ ـ ــوال
الموديعين ،مع الحديث عن تهريب
مليارات الــدوالرات من المصارف
إلى الخارج قبيل األزمة.
ّ
وألول م ـ ــرة ،تـتـخــذ الـنـيــابـيــة
ال ـعــامــة اجـ ـ ـ ــراءات قــانــون ـيــة ضد
المصارف ،حيث قرر النائب العام
المالي القاضي علي إبرهيم وضع
إشــارة "منع تصرف" على أصول
ً
ً
عشرين مصرفا لبنانيا وإبالغها
للمديرية العامة للشؤون العقارية
وأمــانــة السجل التجاري وهيئة
إدارة السير واآلل ـيــات وحاكمية
مصرف لبنان وجمعية المصارف
وهيئة األسواق المالية.
كما عمم "منع التصرف" على
أمالك رؤساء ومجالس إدارة هذه

المصارف .وقالت مصادر متابعة
إن "القاضي ابرهيم استمع إلى
دف ـع ــة ج ــدي ــدة م ــن الـمـســؤولـيــن
المصرفيين بعد استماعه إلى
رؤس ـ ــاء م ـجــالــس إدارة الـبـنــوك
االثنين الماضي واتخذ قراره في
ضوء النتيجة التي توصل إليها".
وشــرح مصدر قضائي معني
تدبير إبراهيم ،وقال إنه "بنتيجة
األجوبة التي تقدم بها المسؤولون
المصرفيون والمعلومات التي
ت ــوف ــرت ،ات ـخــذ الـقــاضــي ابرهيم
ً
ً
تدبيرا احتياطيا لعدم التصرف
ب ــأم ــوال مـنـقــولــة وغ ـي ــر منقولة
التي تمتلكها المصارف ورؤساء
مجالس اإلدارة لديها ،بما فيها
ً
األس ـه ــم وس ـ ـيـ ــارات" ،مـضـيـفــا أن
"األه ـ ــم ف ــي ه ــذا ال ـق ــرار أن ــه شمل
هؤالء بالشخصي بعدما تكونت
لدى النيابة العامة المالية شبهة
ن ـت ـي ـجــة مـ ـم ــارس ــات ي ـح ـت ـمــل أن
يكونوا قد قاموا بها".
إلــى ذل ــك ،قالت وزي ــرة اإلعــام

اللبنانية ،عقب اجتماع لمجلس
ال ـ ــوزراء أم ــس ،إن حكومة لبنان
س ـت ـع ـقــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــا ألخـ ـ ــذ قـ ــرار
بخصوص السندات الدولية ،غدا.
وكان نبيه بري ،رئيس البرلمان
اللبناني ،قال أمس األول إن أغلبية
في لبنان تعارض ســداد الديون
المستحقة ،في ظل األزمة المالية
الحالية.
وذكر الزعيم الــدرزي اللبناني
وليد جنبالط أمس انه يتعين على
لبنان التعاون مع صندوق النقد
ال ــدول ــي لتدبير مـســاعــدة دولـيــة
ضرورية بشدة ،داعيا إلى "برنامج
مشترك" مع الصندوق.
ك ـم ــا حـ ــث جـ ـنـ ـب ــاط ،ال ــزع ـي ــم
السياسي ال ـبــارز ،على التعاون
الوثيق مع حزب الله ،لطمأنته بأن
اإلصالحات التي يدعمها صندوق
النقد الدولي ال تهدد سيادة لبنان.
وج ـن ـبــاط ه ــو أبـ ــرز سياسي
لبناني يدعو حتى اآلن لبرنامج
من صندوق النقد الدولي لمعالجة

األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـط ــول ــة ،الـ ـت ــي بـلـغــت
ذروت ـه ــا فــي ال ـعــام ال ـمــاضــي ،مع
تباطؤ تدفقات رأس المال واندالع
احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
وق ــال جنبالط ،ل ــ"روي ـتــرز" ،إن
بــرنــامـجــا مــدعــومــا مــن صـنــدوق
النقد الدولي هو السبيل الوحيد
ل ـض ـمــان ال ــدع ــم ال ـمــالــي لـلـبـنــان،
مـتــابـعــا" :ال أرى أي سبيل آخــر.
ال الـ ـع ــرب وال األمـ ـي ــركـ ـي ــون وال
الفرنسيون مستعدون لمساعدتنا
بـ ـ ــدون تـنـسـيــق صـ ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي .هذا انطباعي".
وطـلـبــت الـحـكــومــة اللبنانية
دعما فنيا ،ولم تطلب دعما ماليا
مــن ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي .وال
يشارك حزب جنبالط في الحكومة
الـلـبـنــانـيــة ال ـحــال ـيــة ال ـت ــي تــولــت
السلطة في يناير بدعم من حزب
الله وحلفائها.
وت ـع ــارض جـمــاعــة ح ــزب الله
وجـ ــود بــرنــامــج إصـ ــاح يدعمه
صندوق النقد الدولي.

اجتماع الحكومة في قصر بعبدا أمس (داالتي ونهرا)
ووص ــف الـشـيــخ نعيم قاسم
نــائــب األم ـي ــن ال ـع ــام ل ـحــزب الله
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي صـ ـن ــدوق
النقد الــدولــي بأنه أداة للتدخل
األميركي.
في موازاة ذلك ،وبعدما اتهمت
واشنطن متخصصة في اللغويات
ب ـ ــوزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة بنقل
م ـع ـل ــوم ــات س ــري ــة إل ـ ــى م ــواط ــن
أجنبي مرتبط بـ"حزب الله" ،بدأت
ت ـظ ـهــر ت ـفــاص ـيــل ج ــدي ــدة ح ــول
ال ـق ـض ـيــة ،اذ ع ـلــم ان المترجمة
( 61عاما) هي أميركية من أصل
عــربــي ،اسـمـهــا مــريــم طومسون
وقد مثلت أمس األول أمام محكمة

في واشنطن وجهت إليها تهمة
ال ـت ـج ـس ــس ل ـم ـص ـل ـحــة ل ـب ـنــانــي
مرتبط بـ "حزب الله".
وألقى ضباط مكتب التحقيقات
الفدرالي القبض على تومسون،
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـع ـيــش ف ــي مــديـنــة
روتـشـسـتــر ب ــوالي ــة مينيسوتا،
داخل قاعدة عسكرية اميركية في
مدينة أربـيــل بكردستان العراق
في  27فبراير ،حيث كانت تعمل
مترجمة بموجب عقد .ووصــف
م ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل ل ـش ــؤون
األمن القومي جون ديمرز سلوك
طومسون بأنه "عار" لبلدها ،وقال:
"أثناء وجودها في منطقة حرب،

يـشـتـبــه ف ــي أن الـمـتـهـمــة قــدمــت
معلومات دفاعية قومية حساسة،
تتضمن أسماء أفــراد يساعدون
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،إل ــى مواطن
لبناني موجود في الخارج".
وقـ ــالـ ــت ط ــومـ ـس ــون لـمـمـثـلــي
االدع ـ ـ ـ ــاء ،إن ـه ــا ل ــم ت ـكــن تـعـلــم أن
اللبناني الذي ارتبطت به عاطفيا،
هــو على عالقة بــ"حــزب الـلــه" ،بل
كــانــت تعتقد أنــه مرتبط بحركة
"أمـ ــل" ،رغــم أنـهــا قــالــت فيما بعد
إن الحزب والحركة "شيء واحد".
وأضافت أثناء التحقيق معها:
"ال .أنا ال أعرف شيئا عن حزب الله.
أنا أكره حزب الله".

اتهمت كينيا الصومال
بانتهاك أراضيها ،وطالبته
بالتوقف عن االنتهاكات.
ويصعد هذا االتهام العداء
اإلقليمي بين كينيا وإثيوبيا
التي تدعم الحكومة في
مقديشيو ،والذي تقول
واشنطن ،إنه ّ
يقوض
الحرب على «حركة الشباب»
المتشددة .وقالت نيروبي إن
التوغل وقع االثنين الماضي
عندما اندلعت اشتباكات في
جنوب الصومال بين الجيش
الصومالي ومقاتلين موالين
ألحمد مادوبي رئيس والية
جوبا الند ،وهي واحدة من
 5واليات صومالية شبه
مستقلة وتقع على الحدود.
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السودان يتحفظ عن الدعم العربي لمصر بملف «النهضة»

ّ
ُ
القاهرة محبطة من الخرطوم ...وأديس أبابا تطلق حملة تبرعات وتذكر بـ «انتصار عدوة»

سلة أخبار
فنزويال :المعارضة تنتقد
دعوة مادورو لإلنجاب

انتقدت النائبة املعارضة في
فنزويال مانويال بوليفار،
الرئيس االشتراكي نيكوالس
مادورو ،بسبب كلمة دعا فيها
النساء إلى إنجاب  6أطفال لكل
واحدة ،قائلة إن نظام الصحة
املتعثر في البالد ال يوفر
الحماية الكافية لألمهات.
وقالت بوليفار ،وهي من
أعضاء الجمعية الوطنية
التي تسيطر عليها املعارضة
«املستشفيات ال تعمل،
واللقاحات قليلة ،واألمهات
ال يستطعن إرضاع أطفالهن
رضاعة طبيعية ،ألنهن يعانني
سوء التغذية ،وال يستطعن
شراء لنب األطفال بسبب
التضخم».

واشنطن توافق على بيع
صواريخ لبولندا
ً
رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بصحبة عدد من السفراء األجانب خالل جولة بمناسبة انتهاء أعمال ترميم هرم زوسر التي استغرقت  14عاما بالجيزة أمس (أ ف ب)

القاهرة  -حسن حافظ

ّ
تحفظ السودان عن قرار
الجامعة العربية التضامن مع
موقف مصر بشأن سد النهضة
إدراج ّ
اإلثيوبي ورفض ً
اسمه بالقرار ،مؤكدا تطلعه
لعالقات وثيقة مع أديس أبابا
التي أطلقت حملة تبرعات
شعبية ،ودعت إلى تكرار
نصر تاريخي على اإليطاليين
باستكمال بناء السد الضخم
على مجرى النيل.

كشف مـصــدر دبلوماسي
ع ــرب ــي ب ــال ـج ــام ـع ــة ال ـعــر ّب ـيــة
ً
أن ا ل ـ ـسـ ــودان أ ب ـ ــدى ت ـحــف ـظــا
ً
رسميا عن مشروع قــرار من
م ـج ـل ــس وزراء ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
الـ ـ ـع ـ ــرب ال ـ ـ ــذي انـ ـعـ ـق ــد أم ــس
األول يؤكد تضامن الجامعة
الـعــربـيــة مــع مــوقــف الـقــاهــرة
وال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ال ـ ـخـ ــاص ب ـس ـ ّـد
النهضة اإلثيوبي الذي يهدد
إمـ ــدادات الـمـيــاه إل ــى دولـتــي
المصب.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر ب ـ ــأن
ا لـخــر طــوم اعتبرت أن ا لـقــرار
ليس في مصلحتها ،ويجب
عدم إقحام الجامعة العربية
فــي الـمـلــف ،مـبــديــة تـخـ ّـوفـهــا
مـ ـ ـم ـ ــا قـ ـ ـ ــد يـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــج عـ ـ ـن ـ ــه م ــن
مواجهة عربية إثيوبية.
وب ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا ،أم ـ ــس ،أن
ال ـغ ـض ــب الـ ـمـ ـص ــري لـ ــم يـعــد
مـ ـ ـقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرا عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـجـ ــانـ ــب
اإل ث ـ ـ ـيـ ـ ــو بـ ـ ــي ،إذ ا مـ ـ ـت ـ ــد إ لـ ــى
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،الـ ـضـ ـل ــع ال ـث ــا ّل ــث
ف ــي ال ـم ـفــاوضــات الـمـتـعــثــرة
حـ ـ ــول ال ـ ـسـ ــد الـ ـضـ ـخ ــم ،ف ـمــع
تواصل الحرب اإلعالمية بين
القاهرة وأديس أبابا ،في ظل
تصاعد التوتر بعد انسحاب
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ــن مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات
واش ـن ـط ــن ،وإصـ ــرارهـ ــا عـلــى
احـ ـتـ ـك ــار ال ـ ـقـ ــرار فـ ــي م ـنــابــع
النيل األزرق.
حملت وكالة أنباء الشرق
األوسط الرسمية ،أمس ،نبرة
إحباط من األداء السوداني.
وك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر ل ـلــوكــالــة،

ل ـ ــم تـ ـس ـ ّـمـ ـه ــا ،م ـ ــا دار خ ــال
االجتماع العربي.
وقالت المصادر إن معظم
الـ ــوفـ ــود ال ـع ــرب ـي ــة أوض ـح ــت
أن د عـ ـ ــم مـ ـص ــر وا ل ـ ـ ـسـ ـ ــودان
مــن جــانــب ال ــدول الـعــربـيــة ال
ي ـهــدف إل ــى مــواجـهــة أط ــراف
ّ
يتعين
أ خــرى ،بل إنه وا جــب
ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـ ــه اتـ ـ ـص ـ ــاال ب ـم ـلــف
يهدد األ مــن القومي العربي
فــي مـجـمـلــه ،وأبـ ــدت الــوفــود
دهشتها من ّ
تمسك السودان
بـ ـم ــوقـ ـف ــه الـ ـمـ ـتـ ـحـ ـف ــظ ،ح ـتــى
بـ ـع ــد حـ ـ ــذف اسـ ـ ــم ال ـ ـسـ ــودان
من مشروع القرار ،ونجحت
مصر في نهاية الجلسة في
اعـتـمــاد مـشــروع ال ـقــرار دون

تعديل ،مع تسجيل السودان
ّ
تحفظه رسميا.

حسم سوداني
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدا أن
السودان حسم موقفه بتأكيد
تـحــالـفــه م ــع إث ـيــوب ـيــا ،إذ قــال
السفير ال ـســودانــي فــي أديــس
أبــابــا ،مـخـتــار عـبــدالـســام ،إن
بالده تريد عالقات مع إثيوبيا
تغطي جميع المجاالت.
وأضاف" :السودان في حاجة
حقيقية إ ل ــى صــد يــق حقيقي،
وم ــن ج ــاء وس ــاع ــد ال ـس ــودان؟
رئـيــس وزراء إثـيــوبـيــا د .أبــي
أحمد .شعب السودان ،وخاصة

الـجـيــل ال ـجــديــد ،لــديــه الكثير
من التقدير والثقة به خاصة،
وإثيوبيا عامة".
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أبـ ـ ـ ــدى رئ ـي ــس
وحدة بحوث السودان وحوض
النيل بمركز األهرام للدراسات
الـسـيــاسـيــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة،
ّ
تعجبه الشديد
هاني رســان،
مــن الـمــوقــف ال ـســودانــي ،وقــال
إن وفـ ــد ال ـ ـسـ ــودان أص ـ ـ ّـر على
حذف اسمه من مشروع القرار،
فاقتصر على ّمصر فقط ،لكن
رغ ـ ــم ذل ـ ــك ت ـح ــف ــظ عـ ــن الـ ـق ــرار
العربي ،فعن أي مصالح يدافع
السودان؟
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن ال ـخ ــرط ــوم
تتخذ مواقف يبدو منها أنها

ُ َ
هل يلزم المصري بإذن كتابي
من «األولى» ليتزوج «الثانية»؟
ان ـت ـهــت ال ـل ـج ـنــة ال ـفــرع ـيــة لـلـجـنــة ال ـش ــؤون
الــدسـتــوريــة والتشريعية فــي مجلس الـنــواب
ال ـم ـص ــري ،م ــن م ـش ــروع ق ــان ــون تـنـظـيــم عمل
المأذونين ،الــذي تقدمت به الحكومة لينظم
عملهم؛ بعدما تبين أ نـهــم يـمــار ســون أعماال
متعددة ،يخالطون فيها جموع المواطنين،
وتتصل بمسائل األحوال الشخصية لهم ،وفقا
لما رآه مقدمو القانون.
ّ
ورغـ ـ ــم أن الـ ـق ــان ــون ال ـم ـق ـت ــرح ن ــظ ــم ك ــل مــا
يخص المأذونين ،فإنه تضمن بعض الشروط

هنية طالب موسكو بدعم مالي ...وإسرائيل قد تسلم «الضفة» لـ «حماس»
●

القدس  -ةديرجلا

•

رغ ــم االح ـت ـف ــال ال ـم ـبــالــغ ف ـيــه بـنـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات
اإلســرائـيـلـيــة الـثــالـثــة خ ــال ع ــام ،وال ـتــي ج ــرت االثنين
الماضي ،تعقدت مساعي زعيم حزب "ليكود" بنيامين
نتنياهو لتشكيل حكومة.
وفي خطوة قد تضع المسمار األخير في نعش "عهد
بيبي" الممتد منذ  ،2009أعلن رئيس حــزب "إسرائيل
بيتنا" أفيغدور ليبرمان أمس ،دعمه مشروع قانون يمنع
عضو الكنيست الموجه ضــده لــوائــح اتـهــام مــن إمكان
تأليف حكومة والذي طرحه حزب "أبيض أزرق" بزعامة
بيني غانتس وينال تأييد "القائمة العربية المشتركة"
ثالث قوة في الكنيست اإلسرائيلي.
ً
ومن شأن تمرير هذا القرار بأغلبية  62نائبا تمتلكها
هذه القوى الثالث إجبار حزب "ليكود" ورئيس الدولة
تكليف شخصية أخرى لرئاسة الحكومة وازاحة نتنياهو
الــذي يواجه اتهامات بالفساد وسيمثل أمــام المحكمة
في  17الجاري.
ويـحـلــف أع ـضــاء الكنيست الـجــديــد اليمين فــي 16
ً
ً
الـجــاري ،وينتخبون رئيسا جــديــدا للبرلمان واللجان
النيابية ،وذلك قبل الجلسة التشريعية التي من الممكن
أن يقر مـشــروع الـقــانــون فيها .مما يعني أن نتنياهو
سيكون قــد مثل بالفعل أم ــام المحكمة ووج ـهــت إليه
االتهامات بالفساد.
وك ــان عــوفــر شيلح ،أحــد ن ــواب حــزب "أبـيــض أزرق"
قدم أمس األول اقتراح القانون كمبادرة تشريعية لمنع
ً
نتنياهو من تشكيل الحكومة .وعقب شيلح قائال" :هنالك
أغلبية في الكنيست الجديد ضد دولة نتنياهو .حزبنا لن
يتردد في استخدام األغلبية التي يمتلكها في الكنيست
الجديد ،إلى جانب القائمة المشتركة ،لخوض معركة
ضد نتنياهو".
وأضــاف أن "تصريح نتنياهو باألمس بأنه فــاز في
االنتخابات ألن القائمة المشتركة غير محسوبة هو إعالن
حرب رسمية على الديمقراطية".
من ناحيته ،قال أيمن عودة رئيس "القائمة المشتركة"
أمـ ــس ،إن قــائـمـتــه يـمـكــن أن تـسـمــي غــان ـتــس لتشكيل

ً
فلسطينيون يواجهون جنودا إسرائيليين خالل هدم منزل فلسطيني في الضفة أمس (رويترز)
ً
حكومة في المشاورات النيابية ،لكن عليه أوال التراجع
عــن تصريحات أعــرب فيها عــن دعمه لتشكيل إئتالف
حكومي ذات "أغلبية يهودية" وعن تأييده لضم أجزاء
من الضفة الغربية.
وف ــي خـطــوة تعقد إم ـكــان تشكيل ائ ـتــاف مناهض
لنتنياهو يضم غانتس والعرب وليبرمان ،قال عودة إن
ً
القائمة لن تدعم أبدا وتحت أي ظرف أن يصبح ليبرمان
ً
وزيرا .
في سياق آخر ،علمت "الجريدة" من مصادر روسية
وفـلـسـطـيـنـيــة أن رئ ـي ــس الـمـكـتــب ال ـس ـيــاســي لحماس
إسماعيل هنية ال ــذي زار موسكو األس ـبــوع الماضي
وال ـت ـقــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي س ـيــرغــي الف ــروف
ومسؤولين آخــريــن ،كــان طلب من روسيا منحة مالية
ً
كبيرة وأيضا الحصول على تقنيات وبرمجة حاسوب
في إطار تطوير العمل اإلداري في قطاع غزة.
وأكد مصدر روسي مطلع لـ "الجريدة" أن روسيا لم ترد
على طلب الهبة المالية وطلبت من وفد "حماس" تفاصيل

تصريحات متبادلة

اإللــزام ـيــة ،عـلــى ال ـم ــأذون وضـعـهــا فــي وثيقة
ال ـ ــزواج قـبــل ال ـتــوث ـيــق ،وم ـن ـهــا :االت ـف ــاق على
عدم اقتران الــزوج بأخرى إال بــإذن كتابي من
الزوجة األولــى ،ورصد مبلغ مقطوع أو راتب
ّ
دوري يدفعه الــزوج لزوجته إذا طلقها بغير
ً
رضاها ،وأخيرا االتفاق على تفويض الزوجة
في تطليق نفسها؛ لتثير هذه الشروط الثالثة
المذكورة حالة من الجدل في مصر ،من حيث
مشروعيتها من عدمها.

ليبرمان يدعم مشروع قانون يحرم
نتنياهو من رئاسة الحكومة

عن استخدامات المعدات والتقنيات التي تطلبها.
وكــان مصدر كبير في "حماس" ،قال لـ "الجريدة" إن
هناك تفاهمات بين إسرائيل و"حـمــاس" قد تــؤدي إلى
سيطرة الحركة اإلسالمية على الحكم في الضفة العربية
بعد رحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأض ــاف الـمـصــدر ،أن رئـيــس الـمــوســاد اإلسرائيلي
يوسي كوهن أبلغ خالل زيارة إلى دولة عربية قادة من
"حماس" أن إسرائيل لن تعارض سيطرة الحركة على
الضفة شريطة أن تلتزم بالتفاهمات مع إسرائيل إلى
جهة عدم االعتداء ال في غزة وال في الضفة.
وعلمت "الـجــريــدة" من مصادر أمنية فلسطينية أن
ً
نشطاء حمساويين اعتقلوا أخيرا لدى أجهزة السلطة
الفلسطينية في رام الله تحدثوا خالل التحقيقات عن
إمكان حكم الضفة من "حماس" مثل غزة بعد االنتخابات
المقبلة ،في حال أجريت ،أو بعد رحيل الرئيس عباس.

ض ــد م ـص ــر ع ـل ــى طـ ــول ال ـخــط
ومــع إثيوبيا دائـمــا ،وأضــاف:
"هل تعرف الحكومة السودانية
تبعات موقفها"؟
يذكر أن العالقات المصرية
 السودانية مرت بالكثير منمـحـطــات ال ـتــوتــر عـلــى خلفية
ع ــدة مـلـفــات م ــن بـيـنـهــا مثلث
ح ـ ــاي ـ ــب وش ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـسـ ــد
اإلث ـي ــوب ــي ،األم ـ ــر ال ـ ــذي وصــل
إل ــى ذروت ـ ــه بـسـحــب ال ـس ــودان
سفيره مــن الـقــاهــرة فــي يناير
 ،2018ل ـك ــن م ــع ّ رح ـي ــل ن ـظــام
عمر البشير ،توقعت السلطات
ال ـم ـص ــري ــة مـ ــرونـ ــة س ــودان ـي ــة
وتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـق ــا أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ف ـ ـ ــي م ـل ــف
ال ـســد اإلث ـيــوبــي ،إال أن مسار
المفاوضات أثبت أن التحالف
مع إثيوبيا بات من أساسيات
السياسة السودانية اإلقليمية.

ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،ت ــواص ــل
ت ـب ــادل الـتـصــريـحــات الـعــدائـيــة
ب ـي ــن أدي ـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا والـ ـق ــاه ــرة،
إذ دع ـ ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة إثـ ـي ــوبـ ـي ــا،
ســاهـلــورك زودي ،شعبها إلــى
ت ـ ـكـ ــرار "انـ ـتـ ـص ــار عـ ـ ـ ــدوة" عـلــى
ال ـ ـغـ ــزو اإليـ ـط ــال ــي ع ـ ــام ،1896
عـبــر اسـتـكـمــال ب ـنــاء ال ـســد قبل
موعده المحدد ،في إطار إطالق
حملة لجمع التبرعات الشعبية
الستكمال البناء ،مؤكدة أنه أكثر
مــن مـجــرد مـشــروع تـنـمــوي ،بل
هو "سالحنا للتغلب على الفقر
واألمل في التنمية المستقبلية".

فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،قـ ـ ــال رئ ـي ــس
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـقـ ــومـ ــي ل ـح ـق ــوق
اإلنسان المصري ،محمد فائق،
إن الـشـعــب الـمـصــري يصطف
خلف قــادتــه للتأكيد والــدفــاع
عن حقنا في الحياة ،باعتبار
أن م ـي ــاه ال ـن ـيــل ه ــي ال ـم ـصــدر
الوحيد للعيش اآلمــن الكريم،
وأضاف في تصريحات له أمس
األول" :يـظــل االت ـفــاق لمصرنا
ّ
ض ـ ــرورة ح ـيــويــة .ون ــذك ــر بــأن
السالم الدائم ال يقوم إال على
الـ ـتـ ـس ــوي ــات ال ـ ـعـ ــادلـ ــة ،وأنـ ـن ــا
نـ ـتـ ـطـ ـل ــع إلـ ـ ـ ــى أن كـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــوى
الداعمة لسالم وأمن واستقرار
الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وإف ــريـ ـقـ ـي ــا
أن ي ـكــون لـهــا الـ ــدور المساند
لتنفيذ هذا االتفاق".

أمن الخليج
في سياق منفصل ،استقبل
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـم ـص ــري
س ــام ــح شـ ـك ــري ،ف ــي ال ـق ــاه ــرة
أمـ ــس ،وزيـ ــر ال ــدول ــة لـلـشــؤون
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي أنـ ــور
قــرقــاش ،فــي إط ــار اسـتـعــراض
أوج ــه الـعــاقــات الثنائية بين
الـبـلــديــن والـمـلـفــات اإلقليمية
ذات االهتمام المشترك ،وشدد
شـ ـ ـك ـ ــري ع ـ ـلـ ــى م ـ ــوق ـ ــف م ـصــر
الثابت من مساندة ودعم أمن
واستقرار دول الخليج العربي،
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ج ـ ـ ـ ــزء ا ال ي ـت ـج ــزأ
م ــن األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي ال ـم ـصــري
والعربي.

أفغانستان :تصعيد ميداني
وخالفات يهددان «اتفاق الدوحة»
أيد أمس عبدالله عبدالله المنافس السياسي األبرز للرئيس
األفغاني أشرف غني مطلب حركة "طالبان" المتعلق باإلفراج عن
آالف من أسراها قبل مشاركتها في محادثات سالم مع الحكومة
وفق ما نص عليه اتفاق السالم التاريخي الذي أبرمته الواليات
ً
المتحدة مع الحركة المتمردة في قطر أخيرا.
وي ـهــدد ال ـخــاف ،بـيــن عـبــدالـلــه وغـنــي ال ــذي أعـلــن رفـضــه في
وقت سابق إطالق سراح سجناء الحركة مقابل إ فــراج الحركة
عن أسرى من القوات الحكومية ،الجهود التي تقودها واشنطن
إلحالل السالم بأفغانستان ،بعد أيام من توقيع اتفاق الدوحة،
الذي ينص على انسحاب تدريجي للقوات األميركية بالتزامن
مع إنهاء األعمال العدائية في كابول.
وسوف يؤدي اتخاذ عبدالله لموقف حول األسرى يتناقض
مع موقف غني إلى ز يــادة الشكوك بينهما في وقت ينبغي أن
يركزا فيه على تشكيل جبهة موحدة في المحادثات المقترحة
مع "طالبان".
و كــان عبدالله هو المنافس الرئيسي لغني في آ خــر مرتين
أجريت فيهما انتخابات رئاسية وكانتا موضع تنازع.
ً
وينص اتفاق الدوحة ،الذي لم تكن حكومة غني طرفا فيه،
عـلــى إط ــاق س ــراح م ــا يـصــل إل ــى  5000سـجـيــن م ــن "طــال ـبــان"
مقابل ما يصل إلى  1000أسير من الحكومة األفغانية بحلول
 10مارس الجاري.
وفي حين تتمسك الحركة المتمردة بتبادل األ ســرى كشرط
سابق لعقد المفاوضات يعرض غني التفاوض على الخطوة
بعد انطالق المباحثات التي يفترض أن تستضيفها أوسلو.
فــي غـضــون ذل ــك ،أع ـلــن مـجـلــس األم ــن الـقــومــي األف ـغــانــي ،أن
ً
"طالبان" نفذت  76هجوما ضد القوات األفغانية خالل  3أيام
ً
فقط منذ مطلع الشهر الجاري ،مما يعد انتهاكا التفاقها مع
واشنطن.
ورغم التوصل إلى االتفاق فإن الجيش األميركي أعلن ،أمس
ً
األول ،تنفيذ ضربة جوية ضد "طالبان" بعد قتلها  20جنديا
في هجوم بوالية هلمند.
وعلق وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو على التصعيد
أمس ،معتبرا أن العنف غير مقبول ،ويجب أن يتوقف فورا ،ودعا
كل األطراف إلى التوقف عن المماطلة ،واإلعداد للتفاوض بما
يشمل مناقشات عن الجوانب العملية إلطالق سراح السجناء.
من جهة ثانية ،قضت المحكمة الجنائية الدولية في الهاي
بفتح تحقيق بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب وضد اإلنسانية
في أفغانستان ،وبينها انتهاكات قد تكون القوات األميركية
تورطت فيها ،وذلك في نقض لحكم سابق.
(كابول ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

صادقت اإلدارة األميركية على
بيع صواريخ مضادة للدروع
من طراز «جافلن» ،لبولندا ،وهي
األسلحة التي كان البيت األبيض
ّ
جمد إرسالها إلى أوكرانيا،
ّ
في قرار حل في صلب محاكمة
الرئيس دونالد ترامب ،التي
كانت تهدف إلى عزله.
وأجازت وزارة الخارجية
األميركية بيع  79قاذفة
صواريخ ،و 180صاروخا
لبولندا ،في صفقة تبلغ قيمتها
اإلجمالية  100مليون دوالر ،وفق
ما أعلن البنتاغون في بيان.
وكانت وارسو ّ
تقدمت بطلب
الشراء في سبتمبر.

وفاة دي كوييار
عن  100عام

توفي األمني العام السابق
لألمم املتحدة خافيير بيريز
دي كوييار ،أمس األول ،عن
عمر ناهز  100عام ،حسب
ما أكدت وزارة الخارجية
البيروفية.
ولد دي كوييار في ليما عام
 ،1920وكان األمني العام
الخامس لألمم املتحدة خالل
الفترة من  1982حتى ،1991
بعد مسيرة دبلوماسية طويلة.
وقال األمني العام الحالي لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريش
«أشعر بحزن عميق» لوفاة
سلفه .وأضاف ان فترة والية
دي كوييار أمينا عاما شهدت
أداء دور حاسم من جانبه
في النجاحات الدبلوماسية
مثل استقالل ناميبيا ،ونهاية
الحرب اإليرانية -العراقية،
واتفاق السالم في السلفادور.
وأضاف« :لقد كان رجل دولة
بارعا ودبلوماسيا ملتزما
ومصدر إلهام شخصي ،ترك
أثرا عميقا على األمم املتحدة
وعاملنا».

الفلبين :إصابة قائد
شرطة بعد سقوط مروحيته

ّ
تحطمت مروحية تقل قائد
الشرطة الفلبينية وسبعة
آخرين ،بعد فترة قصيرة من
إقالعها امس ،ما أدى إلى إصابة
جميع من كانوا على متنها.
وقال الناطق باسم الشرطة
بينغنو دورانا ،إن قائد الشرطة
ارتشي فرانشسكو غامبوا
كان في وعيه لدى إنقاذه
من املروحية «بيل  »429ذات
املحركني ،بعد وقوع الحادث في
مدينة سان بيدرو في مقاطعة
الغونا ،على بعد  28كيلومترا
جنوب مانيال.
وأضاف دورانا ،أن املسؤولني
رئيس االستخبارات ماريال
ماغاواي ،ورئيس شؤون مراقبة
الحسابات جوسيه ماريا فيكتور
راموس فقدا وعيهما وفي حالة
حرجة بعد وقوع الحادث.

ةديرجلا
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رياضة
إبراهيم لـ ةديرجلا  :تأجيل المسابقات قرار
متسرع حرم العبي «األزرق» من التطور
•

«فيفا» يعطي الضوء األخضر
لتأجيل التصفيات اآلسيوية

القادسية تضرر من إيقاف النشاط والكويت أمام فرصة لترتيب األوراق
أحمد حامد

محمد إبراهيم

و صــف المدير الفني السابق لمنتخبنا
الــوط ـنــي ل ـكــرة ال ـق ــدم مـحـمــد إبــراه ـيــم ق ــرار
تــأج ـيــل ال ـم ـنــاف ـســات الـمـحـلـيــة ف ــي ال ـبــاد
بالمتسرع ،مشيرا إلى أن البحث عن حلول
أخرى كان أفضل إلبعاد الالعبين عن خطر
انتشار فيروس كورونا.
وقـ ـ ــال إب ــراهـ ـي ــم ،الـ ـ ــذي س ـب ــق أن ق ــاد
العديد من الفرق المحلية في الكويت،
لـ ـ «ال ـجــريــدة» إن ق ــرار الـمـنــع حــرم
األزرق من االستفادة المطلوبة
مــن ت ـطــور مـسـتــوى الــاعـبـيــن
ال ـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــدت ــه الـ ـمـ ـب ــاري ــات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة فـ ـ ــي مـ ـس ــابـ ـقـ ـت ــي
الـ ــدوري وك ــأس األم ـيــر ،كما
حرم الجماهير من متابعة
عروض كروية هي األفضل
منذ بداية الموسم.
وأض ـ ــاف أن ال ـتــدري ـبــات
الــدائــرة حاليا فــي األندية
مـ ـن ــزوع ــة الـ ــدسـ ــم ،وس ــط
رؤي ــة غـيــر واض ـحــة فيما
يخص عودة المنافسات،
وه ــو م ــا س ـي ــؤدي حتما
إل ـ ـ ــى ت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـم ـ ــردود
الـلـيــاقــي لــاعـبـيــن ،ومــن
ثــم تــأثــر المستوى حال
العودة إلى المباريات.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أه ـم ـي ــة
اس ـ ـت ـ ـغـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـ ـف ـ ــراغ
الحالية بصورة أو بأخرى من
أجــل تسريع تجميع األزرق ،لإلبقاء
ً
على قدر من جاهزية الالعبين ،تحسبا

لخوض غمار المنافسات اآلسيوية في وقت
قريب.

القادسية األفضل
وبين أن القادسية نجح في الفترة األخيرة
في تحقيق األفضلية على صعيد العروض
ال ـقــويــة ال ـت ــي يـقــدمـهــا وس ــط ح ـض ــور مميز
للعمل الجماعي داخل الفريق األصفر ،وتألق
الف ــت لـبــدر الـمـطــوع ،وأح ـمــد الـظـفـيــري الــذي
يعتبره الجنرال عالمة فارقة في أداء القادسية
بالموسم الحالي.
وأشار إلى أن عودة سيف الحشان لمستواه
المعهودّ ،
ميز أداء األصفر في الفترة األخيرة،
إلى جانب القوة التي يقدمها عدي الصيفي
في الشقين الدفاعي والهجومي.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،وع ـط ـف ــا عـلــى
مـ ــا سـ ـب ــق ،ي ـع ــد األك ـ ـثـ ــر ت ـ ـضـ ــررا مـ ــن تــوقــف
المسابقات ،خصوصا أن األبيض المنافس
األبرز لألصفر ال يمر بأفضل حاالته.

منافسة ثنائية
وبينما حصر إبراهيم صراع لقب الدوري
ال ـم ـم ـتــاز ف ــي ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،ح ــال ع ــودة
المنافسات ،بين القادسية والكويت ،مؤكدا
أنهما األكـثــر ق ــدرة على استكمال الـمـشــوار،
أبدى إعجابه بالمستوى الذي يقدمه العربي
ف ــي ال ـم ـبــاريــات األخـ ـي ــرة ،وبــالـنـتـيـجــة الـتــي
نجح مدرب الفريق داركو في الوصول إليها
بعض فترة صعبة مرت على الفريق في بداية
الموسم.

مواهب صاعدة
وأب ــدى إبــراهـيــم إعـجــابــه الـشــديــد ببعض
المواهب في الموسم الحالي من بينهم ثالثي
العربي محمد صفر ،وبندر السالمة ،وحسين
الـقــاف ،إلــى جانب شبيب الخالدي ،وأحمد
الزنكي ،ومبارك الفنيني.
واع ـت ــرف أن الـحــديــث ال ــدائ ــر حــالـيــا فيما
يخص اعتزال بدر المطوع في نهاية الموسم
م ــرف ــوض ،مـشـيــرا إل ــى أن اس ـت ـمــرار الـمـطــوع
ضرورة ،بعد أن نجح باقتدار كبير في حسم
لقب أفضل العب في الموسم الماضي ،ووسط
مستويات الفتة في الموسم الحالي.

السنوسي مميز
وع ــن رأي ــه فــي مـسـتــوى الـمـحـتــرفـيــن ،قــال
إبــراه ـيــم ،إن الليبي الـسـنــوســي ال ـهــادي هو
األفضل حتى اآلن ،إلى جانب عدي الصيفي،
وجمعة سعيد حــال اسـتـعــاد كــامــل عافيته،
مبديا إعجابه كذلك بمهاجم الشباب جاي
ب ـي ــراه ـي ــم ،الـ ـ ــذي ن ـج ــح ف ــي ان ـ ـتـ ــزاع ص ـ ــدارة
الهدافين في الدوري الممتاز.

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،أمس،
أن ــه اق ـت ــرح تــأج ـيــل ال ـم ـب ــاري ــات الـمـقـبـلــة ضمن
التصفيات اآل سـيــو يــة المؤهلة لنهائيات كأس
العالم  ،2022نظرا لخطر انتشار فيروس كورونا
المستجد.
وتنتظر منتخب الكويت مواجهة  26الجاري
أمام استراليا في التصفيات المزدوجة المؤهلة
لمونديال قطر  ،2022وكأس آسيا  ،2023ومباراة
أخ ــرى  31ال ـجــاري أم ــام المنتخب األردنـ ــي في
الكويت.
وأكد االتحاد الدولي ،في بيان بعد اجتماعه
مع االتحاد اآلسيوي للعبة ،انه سيرسل "اقتراحا
ب ـتــأج ـيــل مـ ـب ــاري ــات ال ـت ـص ـف ـيــات الـ ـق ــادم ــة" ال ــى
االتحادات المحلية ،في وقت من المقرر أن تقام
مرحلة من التصفيات خالل فترة التوقف الدولية
المقبلة في األسبوع األخير من مارس الجاري.
وذكر بيان مشترك لـ "فيفا" واالتحاد اآلسيوي:
"بالنسبة لفيفا واالتحاد اآلسيوي ،فإن رفاهية
وصحة جميع األف ــراد المشاركين في مباريات
كرة القدم تظل على رأس األولويات".
وأضـ ــاف" :سـيـقــدم فـيـفــا واالت ـح ــاد اآلس ـيــوي
التحديث على تلك المباريات في األيام المقبلة،

عقب التشاور مع االتحادات األعضاء باالتحاد
اآلسيوي".
وتسبب الفيروس في تأجيل الجولة الثالثة
من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا،
إضافة إلــى مباريات في مسابقة كــأس االتحاد
األسيوي إلى أبريل أو مايو المقبلين ،إضافة الى
الجمعية العمومية لالتحاد القاري ،التي كانت
مقررة في  16أبريل المقبل بكوااللمبور.
وأعلن االتحاد اآلسيوي ،االثنين ،أن ممثلين
ع ــن االت ـ ـح ـ ــادات ال ــوط ـن ـي ــة األع ـ ـضـ ــاء واألن ــدي ــة
فــي منطقة ش ــرق آسـيــا اتـفـقــوا فــي كــوااللـمـبــور
على تحديد مواعيد جــديــدة لمباريات األدوار
اإلق ـصــائ ـيــة فــي دوري األب ـط ــال ،وذل ــك مــن أجــل
إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة
من دور المجموعات في المسابقة ،بسبب تفشي
الفيروس.
وسيعقد اجتماع طارئ لممثلي منطقة غرب
آسيا غدا في دبي ،على أن يعقد اجتماع للجنة
الطوارئ باالتحاد اآلسيوي في نيودلهي بالهند
الثالثاء المقبل ،في حضور ممثلين عن االتحاد
الكويتي.

حجازي :استفدنا من تعليق النشاط لرفع اللياقة

الدبوس يشارك في اجتماع االتحاد
العربي لـ«الطاولة» بالدوحة
ي ـش ــارك رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
اتحاد كرة الطاولة علي الدبوس
في اجتماع الجمعية العمومية
لــات ـحــاد ال ـعــربــي ل ـكــرة الـطــاولــة
الـمــزمــع عـقــده مـســاء ال ـيــوم على
هـ ــامـ ــش بـ ـط ــول ــة قـ ـط ــر ال ــدولـ ـي ــة
المفتوحة الـ  25للعبة والمقامة
ح ــال ـي ــا فـ ــي أك ــاديـ ـمـ ـي ــة اس ـب ــاي ــر
بــال ـعــاص ـمــة ال ـق ـط ــري ــة ال ــدوح ــة،
والتي تختتم بعد غد.
ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك العـ ـ ـب ـ ــا م ـن ـت ـخ ـب ـنــا
ال ــوطـ ـن ــي لـ ـك ــرة الـ ـط ــاول ــة جــابــر
الـ ـبـ ـلـ ـه ــان ومـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ــرشـ ـي ــدي،
بـقـيــادة ال ـمــدرب الكازاخستاني
اندريه ،في هذه البطولة الدولية،
إلى جانب  150العبا من  60دولة.
وذك ـ ـ ــر ال ـ ــدب ـ ــوس أن اج ـت ـم ــاع

وشــدد على أن فريق الكويت أمــام فرصة
خــال التوقف الحالي إلع ــادة ترتيب أوراقــه
واسـتـعــادة عافيته وعــروضــه القوية ،مؤكدا
ً
أن األبيض يضم بين صفوفه عددا من أفضل
الالعبين.
وتوقع إبراهيم أن تشتد المنافسة في القاع
بين  5فــرق لالبتعاد عــن شبح الـهـبــوط إلى
مصاف أندية الدرجة الثانية.

عـمــومـيــة االت ـح ــاد الـعــربــي يأتي
لمناقشة رزنــامــة الـبـطــوالت في
الفترة المقبلة ،وما يستجد من
اقتراحات وتوصيات من أعضاء
الجمعية العمومية.
وأشار الدبوس إلى أن مشاركة
الــاع ـب ـيــن ال ـب ـل ـهــان وال ــرش ـي ــدي
ف ـ ــي "ق ـ ـطـ ــر الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ــة" والـ ـت ــي
تعد بطولة عــا لــم مصغرة تأتي
ضـ ـم ــن خـ ـط ــط مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
ل ــرف ــع م ـس ـتــواه ـمــا ال ـف ـن ــي ،الفـتــا
إلـ ـ ــى أن اإلعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـجـ ـي ــد طـ ــوال
ال ـعــام وال ـم ـشــاركــات الــدائـمــة في
ال ـب ـطــوالت الــدول ـيــة الـكـبـيــرة من
ش ــأن ــه ت ـط ــوي ــر ال ــاع ـب ـي ــن فـنـيــا
وزيادة خبراتهم الميدانية.

سعيد حجازي

أك ــد مـ ــدرب ال ـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـيــد بــال ـنــادي
ً
العربي ،الجزائري سعيد حجازي ،أنه استفاد كثيرا
مــن فترة تعليق النشاط الــريــاضــي المحلي في
الفترة الحالية ،بسبب اإلجراءات االحترازية من
فيروس كورونا ،في رفع معدالت اللياقة البدنية
ً
والفنية لالعبي الفريق ،استعدادا للمباريات
المقبلة في الدوري العام للعبة.
وقـ ــال ح ـج ــازي ف ــي تـصــريــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة":
"وضعت خطة تدريبية مقننة ومتطابقة مع
الظروف الحالية ،لرفع معدالت اللياقة البدنية
ُّ
والتحمل والقوة العضلية ،وكذلك التدريبات
الفنية والتكتيكية والخططية و طــرق اللعب
التي سيعتمد عليها الفريق مستقبال".
َّ
وبين أن "ضغط المباريات في الفترة الماضية،
ِّ
أو بشكل عام خالل الموسم ،ال يمكن المدربين من
تصحيح األخطاء أو تعديل خطط اللعب بالشكل
المطلوب ،ويكون التركيز على استشفاء الالعبين
بعد كــل م ـبــاراة ،ثــم اإلع ــداد الـنـظــري والتكتيكي
لـلـمـبــاراة ال ـقــادمــة ،وه ــذا مــا ح ــدث فــي األســابـيــع
الماضية قبل تعليق النشاط".

وأضـ ــاف ح ـج ــازي" :أن ــا ض ــد ف ـكــرة وج ــود آث ــار
َّ
المميز،
سلبية لتوقف البطوالت ألي سبب .المدرب
هو الذي يتمتع بعقلية احترافية ،ويمتلك أدواته
ً
جيدا ،ولديه هدف يسعى إلى تحقيقه ،ويعمل في
أي ظ ــروف ،ويستفيد مــن كــل ذلــك لتحقيق هدفه،
ً
وه ــذا مــا نعمل عليه حــالـيــا ،لالستفادة مــن فترة
ت ــوق ــف ال ـ ـ ــدوري ،إلع ـ ــداد ال ـفــريــق بــالـشـكــل األم ـثــل
لتحقيق طموحات (األخضر) في المنافسة وبقوة
على جميع األلقاب المحلية والخارجية".

راحة  4أيام
وأشار حجازي إلى أن "الفريق حصل على فترة
راحة لمدة  4أيام فقط خالل فترة األعياد الوطنية،
بعدها استأنف التدريبات اليومية المكثفة ،وفق
البرنامج التدريبي الموضوع ،والالعبون ملتزمون
بــالـحـضــور وتـنـفـيــذ التعليمات الـفـنـيــة بالملعب
وخارجه بشكل الفت ،والغيابات في أضيق الحدود".
ً
وأوضح أن العربي ال يعاني حاليا أي إصابات
مؤثرة ،ما عدا النجم عبدالله مصطفى ،المصاب

في أصابع اليد ،ورغــم ذلــك يتدرب مع زمالئه في
ً
الفريق ،ويتماثل للشفاء تدريجيا.
ً
وأك ــد أن ال ـج ـهــاز الـفـنــي لـلـعــربــي يـعـمــل حــالـيــا
وفق عدة محاور ،من أجل مواصلة المنافسة على
لقب الدوري هذا الموسم ،وهي :االستعداد الجيد
الستكمال بــاقــي مـبــاريــات ال ــدور األول ،بــدايــة من
المباريات الثالث المؤجلة مع الساحل والتضامن
والسالمية ،ثم استكمل باقي المباريات بمستوى
ً
جيد ،طمعا في الحصول على مركز متقدم في نهاية
الدور األول ،ومن ثم نقاط األفضلية ،التي يحصل
عـلـيـهــا ال ـثــاثــة األوائ ـ ــل م ــن الـ ــدور األول ل ـلــدوري
الـمـمـتــاز (ال ـس ـتــة ال ـك ـب ــار) ،ث ــم الـمـنــافـســة بالشكل
المطلوب على لقب ال ــدوري الممتاز فــي المرحلة
األخيرة من الخطة التدريبية.
واخـتـتــم ح ـجــازي تـصــريـحــه" :الـعــربــي سيكون
مستعدا الستئناف النشاط في أي وقــت ،وتقديم
األفضل دائما .أتمنى ابتعاد شبح اإلصابات عن
الالعبين ،حتى يظهر الفريق بالمستوى الالئق،
الذي يمكنه من المنافسة على األلقاب".

ممثلو المغرب ومصر يتوجسون الـ«ريمونتادا» في دوري أبطال إفريقيا
يتوجس الزمالك واألهلي
المصريان ،والرجاء والــوداد
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـضـ ــاويـ ــان ال ـم ـغ ــرب ـي ــان
"ريـ ـ ـم ـ ــونـ ـ ـت ـ ــادا" م ـض ـي ـف ـي ـهــم؛
ال ـ ـتـ ــرجـ ــي الـ ـت ــونـ ـس ــي ح ــام ــل
اللقب في العامين األخيرين،
ومـ ـ ــام ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــودي صـ ـ ـن ـ ــداون ـ ــز
الجنوب إفريقي ،ومازيمبي
ال ـك ــون ـغ ــول ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي،
والنجم الساحلي التونسي،
وذلـ ـ ــك ف ــي إيـ ـ ــاب ال ـ ـ ــدور رب ــع
النهائي لمسابقة دوري أبطال
إفريقيا في كرة القدم.
واستغلت األنــديــة األربعة
عاملي األرض والجمهور على
أكمل وجه ذهابا ،ففاز الزمالك
عـلــى ال ـتــرجــي  ،1-3واأله ـلــي
على صنداونز ،والرجاء على
مازيمبي ،والوداد على النجم

ال ـس ــاح ـل ــي ب ـن ـت ـي ـجــة واح ـ ــدة
-2صفر.

الترجي والزمالك
ويفتتح إيــاب ربع النهائي،
ال ـي ــوم ،بــالـقـمــة الـمــرتـقـبــة بين
الترجي والزمالك ،وهي الثالثة
بين الفريقين في ثالثة أسابيع
بـ ـع ــد األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي  14ف ـب ــراي ــر
ال ـمــاضــي ف ــي ال ـك ــأس الـســوبــر
اإلفريقية في الدوحة ،والثانية
ال ـج ـم ـعــة ال ـم ــاض ــي ف ــي ذه ــاب
الـمـســابـقــة ال ـق ــاري ــة ،وكــاهـمــا
ك ـس ـب ـه ـم ــا الـ ــزمـ ــالـ ــك بـنـتـيـجــة
واحدة .1-3
ويـ ــأمـ ــل الـ ـت ــرج ــي ،ال ـط ــام ــح
إلــى أن يـكــون أول فــريــق يتوج
ب ــال ـل ـق ــب ال ـ ـقـ ــاري ث ـ ــاث مـ ــرات

أحداث شغب الجماهير
متتالية ،أن يستغل على أفضل
نحو عاملي األرض والجمهور،
كـ ـ ـم ـ ــا دأب ف ـ ـ ــي ا لـ ـم ــو سـ ـمـ ـي ــن

عقوبات قاسية بحق الترجي ومدربه ومساعده وقائده
ف ــرض ــت ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ــأدي ـب ـي ــة ال ـتــاب ـعــة
لالتحاد اإلفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبات
قاسية على نادي الترجي التونسي ومدربه
معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي
وق ــائ ــده خـلـيــل ش ـمــام ،وذل ــك عـلــى خلفية
األحداث التي شهدتها مباراته مع مضيفه
الــزمــالــك الـمـصــري فــي ذه ــاب رب ــع نهائي
مسابقة دوري األبطال.
ً
وأص ـ ــدر االتـ ـح ــاد اإلف ــري ـق ــي ب ـيــانــا أكــد
فـيــه مـعــاقـبــة الـشـعـبــانــي وتـ ــراوي وشـمــام
وجماهير نادي "باب سويقة" على خلفية
"األحـ ـ ـ ــداث ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا مـ ـب ــاراة ذه ــاب
الدور ربع النهائي لمسابقة دوري األبطال
إفريقيا لموسم  2020-2019بين الزمالك
(مـ ـص ــر) والـ ـت ــرج ــي ال ــري ــاض ــي ال ـتــون ـســي

(تونس) ،التي أقيمت يوم الجمعة  28فبراير
 2020في القاهرة".
وأض ــاف أن "اللجنة التأديبية التابعة
ل ـل ـك ــاف" قـ ـ ــررت إيـ ـق ــاف ال ـش ـع ـبــانــي أرب ــع
مـبــاريــات مــع غــرامــة مالية بقيمة  20ألف
دوالر بسبب سلوكه العدواني واستخدامه
كلمات مهينة لحكام المباراة.
وتــابــع" :تــم فــرض عقوبة اإلي ـقــاف مدة
أربع مباريات على مساعد مدرب الترجي
م ـجــدي تـ ــراوي م ــع غ ــرام ــة مــالـيــة قيمتها
 50أل ــف دوالر بـسـبــب سـلــوكــه ال ـعــدوانــي
تجاه حكام الـمـبــاراة واستخدامه كلمات
وتـهــديــدات عــدوانـيــة ،كما تــم إيـقــاف العب
ال ـتــرجــي صــاحــب خـلـيــل ش ـمــام م ــدة ست
م ـب ــاري ــات وغ ــرام ــة ق ــدره ــا  40أل ــف دوالر

الستخدامه كلمات مهينة والبصق على
حكام المباراة".
ك ـم ــا ت ــم ف ـ ــرض ع ـق ــوب ــة اإلي ـ ـقـ ــاف أرب ــع
مباريات مع غرامة مالية قيمتها  20ألف
دوالر على "الالعب (الجزائري) عبدالرؤوف
بن غيث الستخدامه كلمات عدوانية بحق
حكام المباراة".
وفـ ــرض االت ـح ــاد ال ـق ــاري غ ــرام ــة مالية
قيمتها  10آالف دوالر على النادي بسبب
استخدام جماهيره لأللعاب النارية.
ومنح االتحاد القاري الترجي مهلة ثالثة
ً
أيام لالستئناف و 60يوما لدفع الغرامات.
وتشكل العقوبات ضربة قوية للترجي الذي
ً
يستعد الستضافة الزمالك إيابا اليوم.
(أ ف ب)

جانب من مباراة الزمالك والترجي
الماضيين ،لـيـتــدارك خسارته
ً
ذه ــاب ــا  3-1ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،لكن
مهمته لن تكون سهلة بسبب
الغيابات الكثيرة في صفوفه،
نتيجة العقوبات القاسية التي
فرضها عليه االت ـحــاد الـقــاري
(كـ ـ ــاف) ،عـلــى خـلـفـيــة األحـ ــداث
التي شهدتها مباراة الذهاب.
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،سـ ـيـ ـح ــاول
الزمالك ،الساعي إلى التتويج
ب ــال ـل ـق ــب ال ـ ـقـ ــاري الـ ـغ ــائ ــب عــن
خزائنه منذ  2002عندما ظفر
به للمرة الخامسة في تاريخه،
تــأك ـيــد ت ـفــوقــه ع ـلــى ال ـتــرجــي،
والـ ـع ــودة بـبـطــاقــة ال ـتــأهــل من
قلب رادس.
ويحوم الشك حول مشاركة
المغربي محمد أوناجم بداعي
اإلصابة.

األهلي وصنداونز
ويـتـخــوف األه ـل ــي ،الـطــامــح
إل ــى لـقـبــه ال ـت ــاس ــع ،م ــن ت ـكــرار

"كارثة بريتوريا" عندما يحل
ً
ض ـي ـف ــا ع ـل ــى صـ ـن ــداون ــز بـطــل
.2016
وك ـ ــان ال ـف ــري ــق األصـ ـف ــر فــاز
في ذهاب الــدور عينه الموسم
ال ـم ــاض ــي ب ـخ ـمــاس ـيــة نـظـيـفــة،
وهـ ـ ــذا م ــا ي ـث ـيــر الـ ـخ ــوف ل ــدى
الفريق المصري ،الــذي حضر
بكامل صفوفه الــى بريتوريا،
ب ـع ــد ت ـج ـه ـيــز ال ـت ــون ـس ــي عـلــي
معلول ،صاحب ثنائية الفوز
ذهابا ،إثر إصابة طفيفة.
وي ـ ــأم ـ ــل مـ ـ ـ ــدرب صـ ـن ــداون ــز
ب ـي ـت ـســو مــوس ـي ـمــانــي أن يـهــز
العـ ـب ــوه ش ـب ــاك األه ـ ـلـ ــي ،لـكـنــه
تساءل عن قدرة الفريق األحمر
على الوصول الى مرمى فريقه.
وق ـ ــال لـصـحـيـفــة "إن ــدب ـن ــدن ــت"
المحلية" :سأفقد وظيفتي إن
قلت إننا ال نستطيع تسجيل
هدفين ضد األهلي ،وأنــا أريد
الحفاظ عليها".
ي ـع ــود ال ـ ـ ــوداد ال ـب ـي ـضــاوي،
وصيف بطل الموسم الماضي،

الى ملعب رادس ،لمالقاة النجم
الساحلي وهو متفوق بثنائية
ذهابا.
ً
وقدم الفريق المغربي عرضا
ً
ق ـ ــوي ـ ــا عـ ـل ــى م ـل ـع ـب ــه ،ب ـق ـي ــادة
مدربه الجديد االسباني خوان
كارلوس غاريدو الذي سيعود
أي ـض ــا الـ ــى ت ــون ــس ب ـعــد نـحــو
ش ـه ــر م ــن إق ــال ـت ــه م ــن ت ــدري ــب
النجم الساحلي بالذات.
ويعلم غاريدو كل شيء عن
الخصم الــذي يتسلح بعاملي
األرض وال ـج ـم ـهــور وحـمــاســة
مــدربــه الجديد قيس الــزواغــي
لقلب الطاولة.
واسـ ـتـ ـع ــاد غـ ــاريـ ــدو ج ـهــود
الع ـب ـي ــه ع ـب ــد ال ـل ـط ـيــف نـصـيــر
وص ــاح الــديــن السعيدي بعد
غ ـ ـيـ ــاب ف ـ ـتـ ــرة ط ــويـ ـل ــة ب ـس ـبــب
اإلصــابــة ،لينضما الــى كوكبة
الالعبين المميزين بالفريق،
وعـلــى رأس ـهــم الـقــائــد ابــراهـيــم
النقاش والمهاجم الكونغولي
الديموقراطي كازادي كاسونغو

ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـن ــاهـ ـي ــري مـسـجــل
هدفي الــذهــاب ،ووليد الكرني
وبديع أووك.
م ــن ج ـه ـتــه ،اس ـت ـعــاد الـنـجــم
خــدمــات الـمــدافــع عـمــار الجمل
ب ـعــد ش ـفــائــه م ــن اإلص ــاب ــة في
ال ـظ ـه ــر ،لـيـشـكــل دع ــام ــة قــويــة
ف ــي ال ـخ ــط ال ـخ ـل ـفــي ،ف ــي حين
يـعــول الـفــريــق عـلــى الـجــزائــري
كريم العريبي والدولي ياسين
الشيخاوي ووجــدي كشريدة،
لرد االعتبار.
وي ــأم ــل ال ــرج ــاء الـبـيـضــاوي
أن ي ـحــافــظ ع ـلــى ت ـفــوقــه على
مـسـتـضـيـفــه مــازي ـم ـبــي عـنــدمــا
يتواجهان في لوبومباشي ،إال
ً
انــه يعلم تماما مــدى صعوبة
ال ـ ـل ـ ـعـ ــب فـ ـ ــي مـ ـلـ ـع ــب م ـض ـي ـفــه
المكسو بالعشب االصطناعي.
(أ ف ب)
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رياضة
سيتي يواصل حملة الدفاع
عن لقب كأس إنكلترا
ةديرجلا
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سجل سيرجيو أغويرو هدفا
في الشوط الثاني ،ليقود
مانشستر سيتي حامل اللقب
إلى الفوز -1صفر على شيفيلد
وينزداي المنتمي إلى الدرجة
الثانية ،ويبلغ دور الثمانية في
كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة
القدم ،أمس األول.

واص ـ ـ ــل مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـت ــي حـمـلــة
الـ ــدفـ ــاع ع ــن ل ـق ـبــه ف ــي كـ ــأس إن ـك ـل ـتــرا
لكرة الـقــدم ،وبلغ ال ــدور ربــع النهائي
بـفــوزه على مضيفه شيفيلد ونــزداي
من الدرجة األولى بهدف نظيف أمس
األول ،فـيـمــا أق ـصــى نــوري ـتــش سيتي
مضيفه توتنهام بركالت الترجيح.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ـ ــى ،دخ ــل سيتي
ال ـم ــواج ـه ــة ب ـم ـع ـنــويــات ع ــال ـي ــة ،بـعــد
أن ح ـقــق ،األح ـ ــد ،ل ـقــب ك ــأس الــراب ـطــة
اإلنكليزية للعام الثالث تواليا بقيادة
المدرب اإلسباني بيب غوارديوال ،على
حساب أستون فيال في النهائي على
ملعب ويمبلي في لندن.
وس ـ ـجـ ــل األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي س ـيــرخ ـيــو
اغ ــوي ــرو ه ــدف ال ـل ـقــاء الــوح ـي ــد (،)53
ليبقي آم ــال سـيـتــي حـيــة فــي تحقيق
ثــاث ـيــة م ــن نـ ــوع آخـ ــر هـ ــذا ال ـمــوســم،
وي ـس ـت ـع ــد ب ـط ــري ـق ــة م ـث ــال ـي ــة ل ــدرب ــي
مانشستر مــع ج ــاره يــونــايـتــد نهاية
األسبوع.
وت ــوج سـيـتــي بــالـثــاثـيــة المحلية
ال ـمــوســم ال ـم ــاض ــي ،ل ـكــن آم ــال ــه بــاتــت
ضئيلة في تحقيق لقب الدوري للعام
الثالث تواليا فــي ظــل ابتعاده بفارق
 22نقطة عــن لـيـفــربــول الـمـتـصــدر ،إال
أن ال ـفــرصــة قــائـمــة أم ــام ــه للتعويض
والظفر بثالثية من نوع آخر (الكأسان
الـمـحـلـيـتــان ودوري اب ـط ــال اوروب ـ ــا)
الس ـي ـم ــا ب ـع ــد فـ ـ ــوزه ف ــي ذهـ ـ ــاب ثـمــن
النهائي خارج ملعبه على ريال مدريد
اإلسباني  1-2األسبوع الفائت.
وكان سيتي حقق لقب كأس انكلترا،

المسابقة االقــدم في عالم لكرة القدم،
ال ـعــام الـمــاضــي بـســداسـيــة نظيفة في
مرمى واتفورد في النهائي.
ورغــم استحواذ سيتي على الكرة،
لم يسدد أي من الفريقين تسديدة بين
الـخـشـبــات ال ـثــاث فــي ال ـشــوط االول،
ح ـيــث أت ــت أف ـضــل ف ــرص سـيـتــي عبر
االرجنتيني نيكوالس اوتامندي عندما
ارت ــدت رأسـيـتــه مــن الـعــارضــة اثــر كرة
رفعها الجزائري رياض محرز (.)32
وأتيحت فرصة للمدافع اإلنكليزي
جون ستونز ،عندما وصلت إليه الكرة
على باب المرمى من ركلة ثابتة ،إال أن
رأسيته علت العارضة (.)45
وبـ ــدا سـيـتــي مـخـتـلـفــا ف ــي ال ـشــوط
الـثــانــي مـنــذ الــدقــائــق األولـ ــى ،إذ هــدد
م ــرم ــى اصـ ـح ــاب االرض ثـ ــاث م ــرات
ف ــي غـ ـض ــون خ ـم ــس دق ــائ ــق أوال عــن
طــريــق ت ـســديــدة زاح ـف ــة الغ ــوي ــرو من
خ ــارج المنطقة تـصــدى لها الـحــارس
جــو وايـلــدسـمـيــث ( ،)48قـبــل أن ترتد
تـســديــدة الـفــرنـســي بـنـجــامــان ميندي
الـ ـق ــوي ــة عـ ــن ال ـج ـه ــة الـ ـيـ ـس ــرى داخـ ــل
المنطقة بالعارضة ( ،)51فيما تصدى
واي ـل ــدس ـم ـي ــث ل ـت ـس ــدي ــدة ال ـبــرت ـغــالــي
برناندو سيلفا (.)53
إال أن الحارس االنكليزي لم يصمد
طويال ،إذ مرر ميندي كرة الى اغويرو
داخل المنطقة التف وسددها بيسراه
تصدى لها الـحــارس بطريقة خاطئة
لتتابع طريقها الى الشباك (.)56
وواصل سيتي ضغطه وأتيحت له
فرص عدة لمضاعفة النتيجة مجددا

كين البديل األنسب لتعويض الوتارو
أكدت تقارير إخبارية ،أمس،
أن المهاجم اإلنكليزي هاري
كين سيعد الخيار األول الذي
س ـيــراهــن عـلـيــه إن ـت ــر مـيــان
لـلـحـصــول عـلــى خــدمــاتــه في
ال ـص ـيــف ال ـم ـق ـبــل ح ــال فـشــل
ال ـنــادي اإليـطــالــي فــي اإلبـقــاء
عـ ـل ــى األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي الوتـ ـ ـ ــارو
مارتينيز ،المطلوب
في برشلونة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــة
تـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــراف
اإلنكليزية ،أن كين،
م ـه ــاج ــم ت ــوت ـن ـه ــام،
ي ـف ـك ــر فـ ــي تـغـيـيــر
األجواء والرحيل
عــن "الـبــريـمـيـيــر
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغ" ،بـ ـ ـع ـ ــد
ث ـمــانــي س ـنــوات
ق ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ــع
صفوف "السبيرز".

وأ ض ــا ف ــت أن إدارة إ ن ـتــر تعتبر
كـيــن ( 26عــامــا) ال ـبــديــل الـمـثــالــي
للمهاجم األرجنتيني ،حــال قرر
الــرح ـيــل ع ــن "الـ ـنـ ـي ــرات ــزوري" فــي
نهاية الموسم.
وأوض ـحــت أن ــه ح ــال واف ــق كين
عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــال إليـ ـط ــالـ ـي ــا ،ف ــإن ــه
سـ ـيـ ـج ــد زمـ ـ ـي ـ ــا س ــاب ـق ــا
لــه ،وهــو الــدنـمــاركــي
كـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان
إريـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــن ،الـ ـ ــذي
تعاقد معه اإلنتر
الـصـيــف الـمــاضــي
مـ ـق ــا ب ــل  20م ـل ـي ــون
يورو.
(إفي)

هاري كين

sports@aljarida●com

فرحة العبي مانشستر سيتي بعد إحراز الهدف
عن طريق محرز ،بعد أن وصلت إليه
كرة بينية من اإلسباني دافيد سيلفا،
إال أن كرته مرت بجاب القائم (.)72
وتــألــق وايـلــدسـمـيــث فــي ال ــزود عن
مرماه في مناسبات عدة مانعا سيتي
مــن ال ـخــروج بنتيجة عريضة آخرها
بتصديه لكرة رحيم ستيرلينغ القريبة
(.)2+90

نوريتش يقصي توتنهام
ف ــي ل ـن ــدن ،ح ـقــق نــوري ـتــش مـتــذيــل

ت ــرتـ ـي ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـل ــي م ـف ــاج ــأة
ب ــإقـ ـص ــائ ــه ت ــوتـ ـنـ ـه ــام فـ ــي عـ ـق ــر داره
بــركــات الـتــرجـيــح ( ،)2-3بـعــد انتهاء
الوقت األصلي والشوطين اإلضافيين
بالتعادل اإليجابي .1-1
وا ف ـت ـتــح البلجيكي ي ــان فرتونغن
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل لـ ـسـ ـبـ ـي ــرز ،بـ ـع ــدم ــا رف ــع
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ج ـي ــوف ــان ــي ل ــو سـلـســو
ال ـك ــرة م ــن ض ــرب ــة ثــاب ـتــة ع ـلــى الـجـهــة
اليسرى نحو القائم الثاني ،ارتقى لها
البلجيكي وأودعها برأسه الشباك (.)13
وع ـ ــادل ن ــوري ـت ــش م ـتــذيــل الـ ــدوري

الدوري اإليطالي بدون
جمهور حتى  3أبريل
أقرت الحكومة اإليطالية
أمــس األول مــرســومــا يأمر
بــإ قــا مــة جميع المسابقات
الــريــاض ـيــة بـ ــدون جـمـهــور
ح ـتــى  3أ ب ــر ي ــل  ،2020في
إط ــار إجـ ـ ــراء ات أمـنـيــة إزاء
ت ـف ـشــي ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا،
الذي أسفر عن  107حاالت
وفـ ـ ــاة ،و 2700إص ــاب ــة في
البالد.
وسـيـسـمــح ه ــذا اإلج ــراء
ب ـمــواص ـلــة إق ــام ــة ال ـ ــدوري
اإليـطــالــي لـكــرة ال ـقــدم ،لكن
دون جمهور في المالعب،
بعد تأجيل  4مباريات في
الجولة الـ ،25و 6في الجولة
الـ ،26نتيجة تفشي فيروس
كورونا.
ودفـ ــع تـفـشــي ال ـف ـيــروس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة إلـ ـ ــى ال ـم ــواف ـق ــة

على إغالق جميع المدارس
والجامعات حتى منتصف
م ــارس ال ـج ــاري ،فــي إج ــراء
احترازي.
وستعلن رابطة الــدوري
اإليـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي دع ـ ــت
أم ـ ــس األول إل ـ ــى اج ـت ـمــاع
غ ـيــر عـ ــادي لـلـتـقــريــر حــول
ع ـ ــودة الـ ـلـ ـق ــاءات الـمــؤجـلــة
فــي األســابـيــع األخ ـيــرة ،في
الساعات المقبلة المواعيد
الجديدة.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر أن
ي ـخ ــوض يــوف ـن ـتــوس أمــس
األول مواجهة إيــاب نصف
نهائي كــأس إيطاليا أمــام
م ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ل ـ ـكـ ــن تـ ـ ــم ت ــأج ـي ــل
المباراة ،وبالمثل مواجهة
إنتر ميالن ونابولي.
(إفي)

ال ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ،ب ـ ـعـ ــدمـ ــا س ـ ـ ـ ــدد الـ ـب ــدي ــل
االسـكـتـلـنــدي كـيـنــي مــاكـلـيــن ك ــرة من
خارج المنطقة أخطأ فورم في التصدي
لها ،لتتهيأ أمــام السويسري جوزيب
درميتش تباعها في الشباك (.)78
وبلغ ليستر سيتي الدور ذاته بفوز
قاتل على برمنغهام من الدرجة االولى
بهدف نظيف في الدقيقة  82برأسية
للبرتغالي ريكاردو بيريرا بعد عرضية
من مارك برايتون.

تأهل فريق باريس سان
جرمان ،أمس األول ،إلى
نهائي كأس فرنسا في كرة
القدم بعد فوزه على ليون
بخمسة أهداف مقابل هدف
وحيد.

الفريقان سيلتقيان
في نهائي كأس
رابطة األندية
الفرنسية في الرابع
من أبريل المقبل

ش ـي ـف ـي ـل ــد ي ــون ــايـ ـت ــد  -أرس ـ ـنـ ــال
ن ـيــوكــاســل  -مــانـشـسـتــر سيتي
نـ ــوري ـ ـتـ ــش  -ديـ ـ ــربـ ـ ــي ك ــاونـ ـت ــي
أو مـ ـ ــا ن ـ ـ ـش ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــر ي ـ ــو ن ـ ــا ي ـ ـت ـ ــد
ل ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــر سـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي  -تـ ـشـ ـلـ ـس ــي

توريرا يتعرض لكسر في الكاحل
أكد نادي أرسنال اللندني
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــافـ ـ ــس ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
االن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ل ـك ــرة
ال ـقــدم ام ــس أن الع ــب وسطه
لوكاس توريرا أصيب بكسر
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــاحـ ــل األيـ ـ ـم ـ ــن خ ــال
ال ـف ــوز عـلــى بــورت ـس ـمــوث في
الدور الخامس لكأس انكلترا
االثنين الماضي.
وتعرض توريرا ( 24عاما)
ل ــإص ــاب ــة خـ ــال ال ـت ـح ــام مع
م ــداف ــع بــورت ـس ـمــوث جيمس
بــولـتــون فــي بــدايــة ال ـم ـبــاراة،
وخ ـ ـ ــرج الـ ــاعـ ــب الـ ـ ـق ـ ــادم مــن
أوروغواي محموال على محفة
بعد تلقيه العالج.
وبـعــد ذل ــك شــوهــد الــاعــب
وه ــو ي ـغــادر االس ـتــاد ماشيا
بـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة عـ ـ ـك ـ ــازي ـ ــن وق ـ ــد
وضعت قدمه اليمنى في حذاء
خاص للحماية.
ولــم يحدد أرسـنــال موعدا
لـعــودة العـبــه إلــى التشكيلة،
لكنه قــال إنــه ينتظر خضوع

«هاتريك» مبابي يضع سان جرمان في نهائي الكأس
س ـج ــل ال ـن ـج ــم ال ـفــرن ـســي
ك ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــان مـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــي ث ــاثـ ـي ــة
"ه ــات ــري ــك" ف ــي م ــرم ــى لـيــون
ليقود باريس ســان جرمان
إلى الفوز على مضيفه ليون
 1-5في طريقه إلى المباراة
النهائية مــن مسابقة كأس
ف ــرنـ ـس ــا ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ع ـلــى
ملعب غروباما أمس األول.
و ظـلــت ا لـمـبــاراة متكافئة
بين الطرفين إلى أن جاء ت
الدقيقة  61التي كانت نقطة
التحول في المباراة عندما
احـتـســب الـحـكــم رك ـلــة جــزاء
لمصلحة سان جرمان وطرد
مرتكبها المدافع البرازيلي
فرناندو مارسال ،بعد لمسه
ال ـ ـكـ ــرة بـ ـي ــده وحـ ـص ــل عـلــى
ال ـب ـطــاقــة ال ـص ـف ــراء الـثــانـيــة
ف ــي ال ـم ـب ــاراة لـيـكـمــل فــريـقــه
الــدقــائــق الـعـشــريــن األخـيــرة
بعشرة العبين.
ويلتقي ســان جــر مــان في
المباراة النهائية الفائز بين
س ــان ــت اتـ ـي ــان وري ـ ــن حــامــل
الـ ـلـ ـق ــب الـ ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي
اللذين يلتقيان الخميس.
وكان رين تغلب على سان
جــر مــان فــي نهائي الموسم
الماضي بركالت الترجيح.
وع ـ ــاد ال ـن ـج ــم ال ـب ــرازي ـل ــي
ن ـي ـمــار إل ــى الـتـشـيـكـلــة بـعــد
غيابه عن المباراة األخيرة
ضد ديجون إليقافه ،وبقي
األرجنتيني إنخل دي ماريا
ال ـ ــذي أص ـي ــب ف ــي ال ـم ـب ــاراة
ذاتها على مقاعد البدالء.
فرصة أولى لسان جرمان
عندما ســدد كيليان مبابي
كــرة لولبية أبعدها حــارس
ليون بــأ طــراف أصابعه إلى
ركنية "."5
رد ع ـ ـل ـ ـيـ ــه لـ ـ ـي ـ ــو دو ب ـ ـ ـ ــوا
ب ـ ـت ـ ـسـ ــديـ ــدة مـ ـم ــاثـ ـل ــة مـ ــرت
بمحاذاة القائم "."7
وسـ ـنـ ـح ــت فـ ــرصـ ــة ج ـي ــدة
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام نـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار الف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح

قرعة الدور ربع النهائي

توريرا
العـبــه "لمزيد مــن الفحوص"
قبل وضع خطة للتعافي.
وسـ ـيـ ـلـ ـتـ ـق ــي أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال مــع
ش ـي ـف ـي ـلــد ي ــون ــاي ـت ــد ف ــي دور
الـثـمــانـيــة ل ـكــأس انـكـلـتــرا في

وقت الحق من الشهر الجاري،
ك ـ ـمـ ــا س ـي ـل ـت ـق ــي مـ ـ ــع ض ـي ـفــه
اللندني وســت هــام يونايتد
في الدوري االنكليزي الممتاز
غدا.

بريمن يفقد جهود
توبراك لإلصابة
يغيب عمر توبراك ،مدافع فريق فيردر بريمن األلماني لكرة
القدم ،عن مباراة فريقه المقبلة أمام هيرتا برلين في الدوري
األلماني (بوندسليغا) ،ولكنه لم يتعرض إلصابة كسر في الفك
في المباراة التي خسرها فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت
صفر 2-في كأس ألمانيا.
وقال فلوريان كوفلدت مدرب بريمن أمس" :إصابة مؤلمة
لعمر ولكن لحسن الحظ ال يوجد كسر .تــم تقطيب الجرح
مساء أمس في المستشفى وعاد عمر لفندق اإلقامة بعدها
بوقت قصير".
وتعرض توبراك لإلصابة من قبل تدخل عنيف من فيليب
كوستيتش في فرانكفورت شهد تعرض كوستيتش للطرد.
وكتب كوستيتش عبر وسائل التواصل االجتماعي" :عزيزي
عمر ،أود أن أعتذر للخطأ الذي ارتكبته تجاهك .لم تكن نيتي
أن أصيبك".

مباريات السبت
التوقيت

فرحة العبي باريس سان جرمان بعد إحراز الهدف الثاني
ا لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل إال أ نـ ـ ـ ــه أ طـ ـ ــاح
ً
بالكرة عاليا "."8

سلسلة من األخطاء
وارتـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــب العـ ـ ـ ـب ـ ـ ــو سـ ـ ــان
جــرمــان سلسلة مــن األخطاء
فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ال ـم ـن ـط ـقــة
ال ــدف ــاعـ ـي ــة ،ف ــاس ـت ـغ ــل ل ـيــون
ذل ـ ــك ل ـي ـشــن ه ـج ـمــة ســري ـعــة
وصـ ـل ــت ف ـي ـه ــا ال ـ ـكـ ــرة داخـ ــل
ال ـم ـن ـط ـق ــة بـ ــات ـ ـجـ ــاه م ــارت ــن
تـ ـي ــريـ ـي ــه فـ ـت ــابـ ـعـ ـه ــا زاح ـ ـفـ ــة
ً
بـعـيــدا عــن مـتـنــاول الـحــارس
الكوستاريكي كيلور نافاس
"."11

ل ـك ــن أصـ ـح ــاب األرض لــم
ً
ينعموا بــالـتـقــدم طــويــا ألن
سـ ــان ج ــرم ــان اس ـت ـغ ــل رك ـلــة
رك ـ ـن ـ ـيـ ــة ارت ـ ـ ـقـ ـ ــى ل ـ ـهـ ــا الفـ ـي ــن
ك ـ ـ ـ ـ ــورزاوا بـ ــرأسـ ــه وتــاب ـع ـهــا
مبابي من مسافة قريبة داخل
الشباك "."14
وأنـ ـق ــذ ن ــاف ــاس م ــن ه ــدف
أكيد بعد انفراد لتيرييه "."31
وكـ ـ ـ ـ ـ ــاد األوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
اديـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــون كـ ــافـ ــانـ ــي ي ـم ـنــح
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم لـ ـف ــري ــق ال ـع ــاص ـم ــة
الفرنسية عندما استثمر كرة
عرضية من نيمار لكن القائم
تصدى لكرته "."41
وكــانــت نقطة الـتـحــول في

المباراة عندما لمس مارسال
الكرة داخــل المنطقة فطرده
ال ـح ـكــم بــال ـب ـطــاقــة ال ـص ـفــراء
الثانية واحتسب ركلة جزاء
انبرى لها نيمار بنجاح "."70
وي ـ ـبـ ــدو أن س ـ ــان ج ــرم ــان
ن ــذي ــر س ـيــئ ل ـم ــارس ــال ال ــذي
سجل هــدفــا خطأ فــي مرمى
فريقه بطريقة استعراضية
في لقاء الفريقين في الدوري
الـفــرنـســي فــي  10فـبــرايــر في
مباراة خسرها فريقه .4-2
وأن ـه ــى م ـبــابــي الـتـشــويــق
ً
ن ـهــائ ـيــا ع ـنــدمــا ق ـطــع ال ـكــرة
ف ـ ــي وس ـ ـ ــط الـ ـمـ ـلـ ـع ــب وس ـ ــار
ً
بـهــا طــويــا قـبــل أن يتخطى

ً
مدافعا من ليون بحركة فنية
رائعة ويسدد كرة قوية داخل
ً
الشباك مسجال ثالث أهداف
فريقه "."70
وأض ــاف اإلسـبــانــي بابلو
ســارا بـيــا التسجيل بإضافة
الهدف الرابع لسان جرمان،
ث ــم ح ـق ــق م ـب ــاب ــي ال ـهــاتــريــك
عندما تابع كرة طائشة أمام
باب المرمى إلى داخل الشباك
في الوقت بدل الضائع.
يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـف ـ ــر يـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــن
سيلتقيان فــي نـهــائــي كــأس
رابـطــة األنــديــة الفرنسية في
الرابع من أبريل المقبل.

3:30
6:00
6:00
6:00
8:30

المباراة
الدوري اإلنكليزي
ليفربول  -بورنموث
أرسنال  -وست هام
كريستال باالس  -واتفورد
شيفيلد  -نورويتش
بيرنلي  -توتنهام

القناة الناقلة
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD2
beINSPORTS HD8
beINSPORTS HD12
beINSPORTS HD2

الدوري اإلسباني
6:00
8:30
11:00

أتلتيكو مدريد  -اشبيلية
برشلونة  -ريال سوسييداد
خيتافي  -سيلتا فيغو

beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD4

الدوري اإليطالي
5:00
8:00
10:45

جنوى  -بارما
أتالنتا  -التسيو
سبال  -كالياري

beINSPORTS HD13
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD4

الدوري األلماني
5:30

فولفسبورغ  -اليبزيج

beINSPORTS HD5

8:30

مونشنغالدباخ  -دورتموند

beINSPORTS HD5

ةديرجلا

•
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رياضة

داير ينضم إلى قائمة نجوم كرة القدم المعتدين على الجماهير
دروغبا نجم تشلسي السابق يرمي عملة
نقدية على واحد من الجمهور

لحظة الـقـبــض عـلــى خــافـيـيــر فـلــوريــز عــام
 2009بعد أن قتل أحد المشجعين

كانتونا نجم مان يونايتد أثناء اعتدائة على شخص من الجمهور

اعتداءات عديدة أشهرها انتهت بجريمة قتل في كولومبيا
عبدالعزيز التميمي

شهد عالم كرة القدم العديد
من حاالت اعتداء الالعبين
على الجماهير ،سواء داخل
المستطيل األخضر أو في
مراكز التدريب ،وحتى في
الطرقات ،ولعل أبرزها
واقعة الالعب الكولومبي
فلوريز التي أسفرت عن
مقتل مشجع.

انضم ايريك داير ،نجم نادي
توتنهام ،إلــى قائمة نجوم كرة
القدم المعتدين على الجماهير،
بعدما قفز إلــى مدرجات ملعب
النادي لمواجهة أحد الجماهير،
بـعــدمــا "أه ــان ــه" خ ــال ال ـم ـبــاراة
ال ـت ــي خ ـس ــره ــا ف ــري ـق ــه ب ــرك ــات
الترجيح أمام نوريتش سيتي،
بكأس االتحاد اإلنكليزي أمس
األول.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب تـ ـعـ ـقـ ـي ــب م ـ ـ ــدرب
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه
مورينيو ،على هذه الواقعة ،فإن
إري ــك تـعــرض للسب مــن جانب
هذا المشجع ،في نفس المنطقة
الـتــي كــانــت تجلس فيها أســرة
الالعب وشقيقه.
وقال مورينيو" :أعتقد أن إريك
فعل ما ال يستطيع االحترافيون
فعله ،لكنه فعل مــا كــان ليفعله
أي مـنــا عـلــى األرجـ ــح .إنـنــي مع
الــاعــب واتفهمه" ،مضيفا" :إذا
عاقبه النادي فلن أكــون راضيا
عن ذلك ،لكنه أخطأ".
وانتشرت مقاطع عبر مواقع
التواصل ،يظهر فيها داير وهو

يصعد إل ــى ال ـمــدرجــات للبحث
عن شخص ،بينما يحاول أفراد
األم ــن مـنـعــه ،وهــو يـصــرخ "هــذا
شقيقي".
ولـ ـع ــل حـ ــادثـ ــة داي ـ ـ ــر لـيـســت
األولى في عالم كرة القدم ،حيث
ش ـهــدت ال ـمــدرجــات ال ـعــديــد من
االعتداءات من قبل العبين تجاه
الجماهير ،ومــن أبــرزهــا واقعة
الفرنسي باتريس إيـفــرا ،العب
فريق مارسيليا عام  ،2017الذي
اع ـت ــدى بــال ـضــرب ع ـلــى مشجع
قبل انـطــاق مـبــاراة فريقه أمــام
فيتوريا جيمارايش البرتغالي.
وكــان إيفرا دخــل في مشادة
م ـ ــع م ـش ـج ـع ــي ف ــريـ ـق ــه ،ال ــذي ــن
حضروا المباراة في البرتغال،
خ ـ ـ ــال ع ـم ـل ـي ــة اإلحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ق ـبــل
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،وت ـ ـطـ ــور األم ـ ــر إل ــى
اشتباكات باأليدي ،وركل إيفرا
أحـ ـ ــد ال ـم ـش ـج ـع ـيــن فـ ــي رأسـ ـ ــه،
وحصل على البطاقة الحمراء
م ـ ــن حـ ـك ــم ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء الـ ـهـ ـنـ ـغ ــاري
ت ــوم ــاش بــوج ـنــار ،لـيـتــم ط ــرده
ق ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ،ال ـتــي
ك ــان سـيـجـلــس فـيـهــا عـلــى دكــة

الفرنسي إيفرا يعتدي على فرد من الجمهور
االح ـت ـيــاط ـي ـيــن ،وال ـت ــي انـتـهــت
بهزيمة مارسيليا.

دروغبا والعملة المعدنية
وأشهر الحاالت المشابهة كانت
عام  ،2008عندما قام دروغبا ،نجم
تـشـلـســي ال ـس ــاب ــق ،ب ــرم ــي قطعة
معدنية تجاه أحد جماهير بيرنلي،
بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد،
واعترف بتهمة التصرف العنيف
من االتحاد االنكليزي.
وكــان دروغـبــا قــام بــإشــارة غير
الئ ـق ــة بــاصـبـعــه أي ـض ــا ق ـبــل رمــي

القطعة المعدنية ،وقد أخبر الحكم
كيث سترود أنه أنذر دروغبا عندما
ذه ـ ــب ل ـج ـمــاه ـيــر ال ـخ ـص ــم ،لكنه
لــم يــر الــاعــب حـيــن رم ــى القطعة
ال ـم ـعــدن ـيــة ،اال انـ ــه ب ـعــد اسـتـمــاع
لجنة االتحاد االنكليزي التنظيمية
للحالة ،وبمتابعة لقطات الفيديو
تمت معاقبة دروغـبــا باإليقاف 3
مباريات ،وقام المهاجم اإليفواري
باالعتذار.

كانتونا واالعتداء الشهير
ول ـعــل أش ـهــر واق ـع ــة اع ـت ــداء،

تلك ا لـتــي فعلها كانتونا نجم
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد ال ـســابــق
على ملعب "سيلهورست بارك"،
معقل كــريـسـتــال ب ــاالس ،خــال
مــواج ـهــة مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
ألصحاب األرض عام .1995
وكان ماثيو سايمونز ،وهو
مشجع لكريستال باالس ،تلفظ
بكلمات نابية تـجــاه المهاجم
الفرنسي ،بعد أن تعرض األخير
ل ـل ـب ـط ــاق ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،ل ـي ـفــاجــئ
ك ــانـ ـت ــون ــا ال ـج ـم ـي ــع وي ـع ـت ــدي
بالركل والضرب على المشجع،
وكلفت تلك االنفعاالت كانتونا
اإليقاف  8أشهر ،وغرامة مالية
قــدرهــا  30ألــف دوالر ،وإلــزامــه
بالقيام ببعض األشغال العامة
المجتمعية.

بيالمي ومشجع مانشستر
ومـ ــن ب ـيــن أش ـه ــر اعـ ـت ــداءات
الــاعـبـيــن عـلــى الجماهير تلك
التي ربطت كريغ بيالمي ،العب
مانشستر سيتي ،ومشجع مان
يــونــايـتــد خ ــال م ـب ــاراة ديــربــي
مانشستر عام .2009

داير العب توتنهام يحاول الوصول إلى أحد األشخاص
وكــان بيالمي سجل هدفين
لفريقه ،األمــر الــذي أثــار غضب
أحـ ـ ـ ــد جـ ـم ــاهـ ـي ــر "الـ ـشـ ـي ــاطـ ـي ــن
الـ ـحـ ـم ــر" ،ودفـ ـع ــه ل ـل ـن ــزول إل ــى
الملعب ومحاولة االعتداء على
ب ـيــامــي ،وت ــدخ ــل رجـ ــال األم ــن
وتمكنوا مــن القبض على هذا
الـمـشـجــع ،لـكــن بـيــامــي تـحــرك
تجاه المشجع المقيد من قبل
األمن ووجه له صفعة.

ً
فلوريز يقتل مشجعا

وبـعـيــدا عــن ح ــاالت الـضــرب
داخل المالعب ،تعد واقعة العب
ال ــوس ــط ال ـكــولــوم ـبــي خــافـيـيــر
فلوريز األسوأ على اإلطالق من
حيث االعتداء على الجماهير،
حيث أسفر غضب الالعب بعد
خسارة فريقه أتلتيكو جونيور

ضـ ـ ــد أون ـ ـ ـ ــس كـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــداس ،فــي
الدوري الكولومبي عام ،2009
الى جريمة قتل راح ضحيتها
أحد الجماهير.
وبعد انتهاء المباراة ،وأثناء
ق ـ ـيـ ــادة فـ ـل ــوري ــز سـ ـي ــارت ــه ،ق ــام
بعض جماهير الفريق الغاضبة
بالهتاف ضــده ،فأوقف الالعب
سيارته وأخرج مسدسه وأطلق
ال ـ ـنـ ــار ت ـجــاه ـهــم ل ـي ـت ـس ـبــب فــي
قتل أحدهم ،وهي الواقعة التي
فسرها الالعب الحقا بأنه كان
يـقــود تـحــت تــأثـيــر الـخـمــر ،وتــم
إطــاق سراحه الحقا بكفالة 45
ألف باوند.

ً ً
رائعا فليك في بؤرة اهتمام أندية إنكليزية
والد هاالند يؤكد أن «الليغا» ستكون خيارا
أكد ألف-إنجي هاالند ،والد نجم الهجوم النرويجي
الشاب لبروسيا دورتـمــونــد ،إرلينغ هــاالنــد ،أن
ً
الـلـيـغــا اإلسـبــانـيــة سـتـكــون مـنــاسـبــة جــدا
ً
البنه مستقبال.
وص ــرح وال ــد هــاالنــد ،ال ــذي يتألق
فــي صـفــوف "أس ــود فيستفاليا" منذ
االنتقال إلى ألمانيا في يناير الماضي
ً
قـ ــادمـ ــا مـ ــن سـ ــالـ ــزبـ ــورغ ال ـن ـم ـس ــاوي
ناد ،لكن الليغا
"ارتبط اسم ابني بـ 100
ً
ً ٍ ً
اإلسبانية ستكون حقا خيارا رائعا له".
وأضــاف والــده ووكيله أعماله "الليغا
تضم أندية كبيرة ،لكن ال أحد يعلم إذا كان
سيذهب إلى إسبانيا أم ال".
ً
وتــابــع "أن ــا سعيد ج ــدا مــن أجـلــه ومــن أجل
بروسيا دورتموند ،رغم أن األهم بالنسبة لي
ً
هو أن يواصل التطور ،أنا فخور به ،دائما ما كان
ً
ً
هدافا وكذلك صانعا لألهداف".
وتربط العديد من وسائل اإلعالم مستقبل

هاالند

ً
ً
هــاالنــد " 19عــامــا" بــريــال مــدريــد ،خـصــوصــا أن عقد
ً
الــاعــب يتضمن بـنــدا يسمح لــه بالرحيل فــي موسم
االنتقاالت الشتوية لعام  2021مقابل  75مليون يورو.
وأوضح ألف-إنجي هاالند "دورتموند أخبرنا أنه
بحاجة لالعب مثله وأن هدف النادي هو تحقيق كل
البطوالت ،فهو فريق ينافس على لقب البوندسليغا
ويتطور في المسابقات األوروبية ،هو األنسب لهاالند
لمواصلة التطور".
وي ـعــانــي ال ــري ــال ت ــراج ــع م ـعــدالتــه الـتـهــديـفـيــة منذ
رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في صيف ،2018
ويعتبر العب وسطه ،إيسكو أالركون ،هو هداف الفريق
الملكي في عام  2020برصيد ثالثة أهداف.
ً
وتألق هاالند هذا الموسم ،بتسجيله  40هدفا في
 31مباراة ،بمتوسط  1.29هدف في المباراة الواحدة،
وظهرت قدراته التهديفية الرائعة في الدوري النمساوي
وكــذلــك فــي دوري أب ـطــال أوروبـ ــا ،قـبــل أن ينتقل إلــى
ً
دورتموند ليسجل معه  12هدفا في تسع مباريات.
(إفي)

كشف تقرير صحافي في ألمانيا أن هانزي
فليك ،المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ،
أصبح في بؤرة اهتمام أندية إنكليزية ،بعد
سلسلة النجاحات التي حققها مع النادي
البافاري.
وكتبت مجلة "كيكر" األلمانية الرياضية،
أم ــس ،أن "اس ـت ـف ـســارات م ـح ــددة" وردت من
الدوري اإلنكليزي إلى فليك ( 55عاما).
كــان فليك تــولــى تــدريــب بــايــرن ميونيخ،
مطلع نوفمبر الماضي ،خلفا لنيكو كوفاتش،
ُ
وأ ْعـ ِـلــن في ديسمبر الماضي أنه سيظل مع
النادي حتى نهاية الموسم الحالي على األقل.
وثـ ـم ــة ت ــوقـ ـع ــات ب ـ ــأن بـ ــايـ ــرن ي ــرغ ــب فــي
االحتفاظ بخدمات المساعد السابق ليواخيم
لوف ،المدير الفني للمنتخب األلماني ،فترة
طــويـلــة ،وقــد أش ــار كــارل-هــايـنــز رومينيغه،
الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـبــايــرن ،إل ــى ه ــذا األمــر
ً
مؤخرا.
وحسب "كيكر" ،فقد وافق مجلس اإلشراف

بيرهوف يتوقع مشاركة سانيه في «يورو»

بيرهوف

قال أوليفر بيرهوف ،مدير المنتخب األلماني
لكرة القدم ،إنه يتوقع أن يتمكن ليروي سانيه،
الع ــب مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلنـكـلـيــزي ال ـعــائــد من
اإلصابة ،من المشاركة مع المنتخب األلماني في
بطولة كأس األمم األوروبية .2020
وك ـ ــان ب ـي ــره ــوف زار مــانـشـسـتــر سـيـتــي قبل
أسبوعين وخرج من الزيارة بانطباع جيد حول
حالة ساني ( 24عاما).
وف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة "ب ـي ـل ــد" ال ـص ــادرة
امس ،قال بيرهوف إنه يتوقع مشاركة العب خط
الهجوم في بطولة يورو  2020في الصيف المقبل.

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
ترفض استئناف بالتيني ضد إيقافه
رف ـضــت الـمـحـكـمــة األوروب ـي ــة
ل ـح ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان االس ـت ـئ ـن ــاف
ال ــذي تـقــدم بــه الفرنسي ميشيل
بالتيني ،رئيس االتحاد األوروبي
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ال ـس ــاب ــق ،ض ــد ق ــرار
إي ـق ــاف ــه م ــن م ـم ــارس ــة أي نـشــاط
متعلق بكرة القدم.
وأوقــف االتحاد الدولي للعبة
(فـيـفــا) بــاتـيـنــي ،نــائــب الــرئـيــس
الـســابــق لــاتـحــاد ال ــدول ــي ،لمدة
ثماني سنوات في  2015بسبب
مزاعم حصوله على مبلغ قيمته
مـلـيــونــا ف ــران ــك ســوي ـســري (1ر2
مليون دوالر) بشكل "غير قانوني"
من جوزيف بالتر ،رئيس الفيفا
وقتها ،في .2011
وبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا ،قـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة

االس ـت ـئ ـنــاف بـ ـ (ف ـي ـفــا) بتقليص
العقوبة لست سنوات ثم قللتها
ال ـم ـح ـك ـم ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـلـت ـحـكـيــم
الرياضي إلى أربعة أعوام ،وهي
الفترة التي انتهت العام الماضي.
كـمــا تــم تـغــريــم بالتيني  60ألــف
فرانك سويسري.
ورف ـ ـضـ ــت م ـح ـك ـم ــة ال ـح ـق ــوق
األوروبية ،ومقرها ستراسبورج،
استئناف بالتيني ألسباب تتعلق
بحقوق االنسان.
وقضت المحكمة بأن العقوبات
لم تكن مفرطة أو تعسفيةُ ،
ومنح
ب ــات ـي ـن ــي ضـ ـم ــان ــات مــؤس ـس ـيــة
وإجـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــة كـ ــامـ ـلـ ــة تـ ـسـ ـم ــح لــه
باالستئناف على القرار وتقديم
الحجج في دفاعه.

بالتيني

يومية سياسية مستقلة

فليك

رونالدينيو متهم بتزوير جواز سفر

وأوضح بيرهوف :انطباعي إيجابي ،وأنا على
قناعة بأن ليروي جاهز لبطولة اليورو ،وأضاف:
سانيه لم تعد لديه مشاكل ،مشيرا إلى أن الالعب
انطباعا "إيجابيا للغاية حقا".
ترك لديه
ُ
ص ْي َب قبل بداية الموسم بتمزق
كان سانيه أ ِ
في الرباط الصليبي ،وشــارك الجمعة الماضي
مع رديــف مانشستر سيتي مدة نحو ساعة في
مباراته أمام أرسنال ،وذلك بعد غياب استمر على
مدار عدة شهور.
(د ب أ)

أعـلـنــت ُسـلـطــات ال ـب ــاراغ ــواي ،أم ــس األول ،أن
النجم البرازيلي السابق رونالدينيو وشقيقه
روبرتو يخضعان للتحقيق ،بتهمة دخول البالد
بجوازي سفر مزورين.
وأكد وزير الداخلية الباراغوياني ،أوكليدس
أسيفيدو ،للصحافيين ،أنه "سيتم االستماع إلى
رونالدينيو في مقر مكتب المدعي العام".
ووفق الوزير ،فإن الشرطة داهمت الفندق الذي
يقيم فيه الالعب الفائز بالكرة الذهبية عام ،2005
في العاصمة (أسونسيون) ،حيث يروج لكتاب،
وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة
الباراغويانية قبل بضعة أشهر.

وتابع الوزير" :نحن نحقق أيضا في مسؤولية
ُّ
السلطات عن السماح لهما بدخول البالد بوثائق
مزورة".
وكانت المحكمة البرازيلية حرمت رونالدينيو
من جواز سفره في نهاية عام  ،2018لعدم دفعه
غرامة مالية قدرها  2.5مليون دوالر ،على خلفية
بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة
محمية ،وفقا لوسائل اإلعالم المحلية.

باكس يستعيد وتيرته و 22ثالثية لهيت
استعاد ميلووكي بــا كــس ،متصدر المنطقة
الـشــرقـيــة والـتــرتـيــب ال ـعــام ،وتـيــرتــه الهجومية،
وتـجــاوز المئة نقطة بـفــوزه السهل على ضيفه
إنديانا بايسرز  ،100-119بينما تألق ميامي هيت
من خارج القوس بتسجيله  22ثالثية في طريقه
للفوز على جاره أورالندو ماجيك  ،113-116أمس
األول ،في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وكــالـعــادة ،كــان أنتيتوكونمبو أفضل العبي
فــريـقــه بتسجيله  29نـقـطــة م ــع  12مـتــابـعــة و6
تمريرات حاسمة ،وأضــاف كريس ميدلتون 20
نقطة مع  8متابعات.
وعلى غرار باكس ،استعاد بوسطن سلتيكس
تــوازنــه ســريـعــا ،وع ــوض خ ـســارة الـثــاثــاء أمــام
بــروكـلـيــن نـتــس  ،129-120بـعــد أن ك ــان متقدما
بفارق  21نقطة في الشوط الثاني ،وذلك بتغلبه
على مضيفه كليفالند كافالييرز .106-112
ويــديــن سلتيكس بــالـفــوز الـ ــ 42الــى جيسون
تــاتــوم الــذي سجل  32نقطة مــع  9متابعات و6
تمريرات حاسمة ،وسيمي أوجيليي الذي عوض
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على بايرن على تمديد عقد فليك إلى ما بعد
نهاية الموسم الحالي.
تجدر اإلشــارة إلى أن فليك فاز في 17
مـ ـب ــاراة م ــن أص ــل  20مـ ـب ــاراة تنافسية
خاضها بايرن تحت قيادته ،وخسر في
مباراتين فقط ،وقــد تمكن من إعــادة
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى
بايرن مرة أخرى
صـ ـ ـ ــدارة جـ ــدول
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
األلـ ـم ــان ــي،
كـمــا وصــل
ب ـ ــالـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى نـ ـص ــف
نـ ـه ــائ ــي ك ـ ـ ــأس ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،وق ــد
تعززت فرص الفريق البافاري بشكل كبير
في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا بعد فوزه في مباراة الذهاب في دور
الستة عشر على تشلسي اإلنكليزي بثالثة
أهداف نظيفة.

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

بـنـقــاطــه ال ـ ــ 22اف ـت ـقــاد فــريـقــه ل ـخــدمــات الـثــاثــي
األساسي كمبا ووكر ،وجايلن براون ،وغوردون
هايوورد لإلصابة.

رقم قياسي لدونشيتش
وعلى ملعب "أميركن إيرالينز سنتر" ،حطم
السلوفيني لــوكــا دونـشـيـتــش الــرقــم القياسي
لفريقه داالس مافريكس من حيث عدد الـ"تريبل
دابل" والمسجل باسم صانع األلعاب جيسون
ك ـيــد ،وقـ ــاده لـلـفــوز عـلــى ضـيـفــه نـيــو أورلـيــانــز
بيليكانز  123-127بعد التمديد.
وحقق دونشيتش ،الــذي احتفل قبل خمسة
أيـ ــام ب ـم ـيــاده الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن ،ال ــ"تــري ـبــل
دابل" الثاني والعشرين في مسيرته بتسجيله
 30نقطة مع  17متابعة و 10تمريرات حاسمة
فــي م ـبــاراة تــألــق خاللها أيـضــا زميله الالتفي
كريستابس بورزينغيس بتسجيله  34نقطة
مع  12متابعة.

اإلعالنات:

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

ماثيوز نجم باكس يسجل في سلة بايسرز

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

تغريدات عمرها  ٢٤ساعة
أعـ ـلـ ـن ــت "ت ـ ــوي ـ ـت ـ ــر" ،أن ـه ــا
ت ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــر طـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــة ت ـس ـم ــح
ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم ـيــن "بــال ـت ـف ـك ـيــر
ـال" ،مـ ـ ــن خـ ــال
بـ ـ ـص ـ ــوت ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ت ـغــريــدات تختفي بـعــد يــوم
ً
من نشرها ،بدال من أن تبقى
ظاهرة ومتاحة للمشاركة.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـ ـجـ ـ ــربـ ـ ــة ن ـش ــر
ت ـ ـغـ ــريـ ــدات س ــريـ ـع ــة ال ـ ـ ــزوال
أط ـل ــق عـلـيـهــا "ف ـل ـي ـتــس" في
ً
البرازيل ،وفقا لهذه المنصة
االجتماعية ا لـتــي تتخذ في
ً
سان فرانسيسكو مقرا لها.
وإذا ط ـب ـقــت ع ـل ــى ن ـطــاق
واسع ،فستنضم "تويتر" إلى
تـطـبـيـقــات ،أب ــرزه ــا" :سـنــاب
ش ـ ــات" و"فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك" ،قــامــت
بخطوة مماثلة.
ُ وقالت الشركة في رسالة
نـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى حـ ـس ــابـ ـه ــا

نقطة

ب ـ ـ ــ"تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر" ،أمـ ـ ـ ــس األول،
"نحن ِّ
نجر ب طريقة جديدة
تسمح لكم بالتفكير بصوت
ـال عـلــى الـمـنـصــة مــن دون
عـ ٍ
إع ـ ـجـ ــابـ ــات أو إع ـ ـ ـ ــادة نـشــر
التغريدة أو تعليقات".
وأضافت" :سيطلق عليها
(ف ـل ـي ـتــس) ،وسـتـخـتـفــي بعد
 24ساعة".
وذك ـ ـ ـ ــر ك ــايـ ـف ــن ب ـي ـك ـب ــور،
م ـطـ ِّـور المنتج فــي "تــويـتــر"،
أن هـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر قـ ـ ــد ي ـش ـجــع
المستخدمين عـلــى تـشــارك
أفـ ـك ــار ل ــم ي ـك ــون ــوا ل ـي ـعـ ِّـبــروا
عنها في تغريدة دائمة.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ت ـغ ـي ـي ــر
ج ـ ـ ــوه ـ ـ ــري بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة إل ـ ــى
(تـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــر) ،لـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك نـ ـح ــن
متحمسون لبدء اختباره".
(أ ف ب)

«بنتلي» بـ  1.9مليون دوالر
قررت شركة صناعة السيارات الفارهة "بنتلي" طرح أغلى
سياراتها خالل العام الحالي ،وهي السيارة "ملنر باكاالر"
ال ـتــي يـبـلــغ ثـمـنـهــا أك ـثــر مــن  1.9مـلـيــون دوالر قـبــل حـســاب
الضرائب واإلضافات الخاصة.
وت ـع ـتــزم ال ـشــركــة ط ــرح  12س ـي ــارة ف ـقــط م ــن ه ــذا ال ـطــراز
الذي سيكون أحد أغلى السيارات التي سيتم طرحها خالل
العام الحالي في أسواق العالم ،بحسب موقع موتور تريند
المتخصص في عالم السيارات.
يــذكــر أن "ب ــاك ــاالر" الـجــديــدة تعتمد على الـسـيــارة بنتلي
كونتنينتال جي .تي ،ذات السقف المتحرك مع تصميم داخلي
وخارجي فريد ،طـ ّـوره قطاع "بنتلي ملنر" المتخصص في
تصميم هياكل السيارات.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ف ــإن ــه ال ت ــوج ــد اخ ـت ــاف ــات ك ـب ـيــرة بين
السيارتين من الناحية الميكانيكية ،حيث تعمل الجديدة
ً
ً
بمحرك قوته  650حصانا وعــزم شدته  667رطــا لكل قدم
ً
مكعبة ،بزيادة قدرها  24حصانا وعزم شدته  3أرطــال لكل
قدم مكعبة على المحرك األساسي في السيارة كونتنينتال
جي .تي ،كما أن عرض مؤخرة السيارة الجديدة يزيد بمقدار
 0.8بوصة على السيارة كونتنينتال جي.تي لتعطي السيارة
ً
مزيدا من الثبات.
(د ب أ)

جارك لو هو عوي

وفيات
عبدالرحمن حسن علي الربيعة
ً

 84عــامــا ،شيع ،الــرجــال :الـعــزاء فــي المقبرة
فـقــط ،ال ـن ـســاء :الـعـمــريــة ،ق ،2ش ،1م ،11ت:
55527034

خالد ناصر صالح الصالح

مواعيد الصالة
أرملة يوسف يعقوب النهام
ً
 80عاما شيعت ،الرجال :مبارك الكبير ،ق،6
ش ،13م ،21ال ـن ـســاء :جـلـيــب ال ـش ـيــوخ ،ق،4
ش ،329م ،17ت،99319333 ،99608966 :
24342922

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

ً
 75عاما ،الرجال :حسينية الشمالي ،الدعية،
ق ،4ش حمزة ،م ،18النساء :حسينية السيدة
خديجة الكبرى ،القرين ،ق ،3ش ،36م ،36ت:
66234426

الطقس والبحر

منيرة يوسف ناصر الحسينان

ً
 78ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال :دي ـ ــوان ال ـصــالــح،
الـنــزهــة ،ق ،3ش عبدالرحمن ال ـفــارس ،م،36
النساء :الروضة ،ق ،3ش المكتفي ،م ،11ت:
22529386 ،99041400

محمد صالح عبدالمحسن محمد الشمالي

ً
 62عاما ،شيع ،الرجال :صباح السالم ،ق،4
ش ،6م ،28النساء :القصور ،ق ،6ش ،1م،36
ت97345644 ،66594555 :

لولوه محمد محري المحري

عبدالله محمد عبدالله الحمادي

علي شبيب محمد العجمي

ً
 82عاما ،شيع ،الرجال :علي صباح السالم،
أم الهيمان ،ق ،4ش ،28م ،11النساء :المنقف،
ق ،3ش ،6م ،55ت94449213 ،50000553 :

ً
 51ع ــام ــا ،تـشـيــع ب ـعــد ص ــاة ع ـصــر ال ـي ــوم،
الرجال :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،4ج،44
م ،7النساء :السالم ،ق ،3ش ،323م14

العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

وثيقة لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib
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11:59
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24
12
ً
 10:37صب ــاحـ ـ ــا
 08:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 03:31صب ــاحـ ـ ــا
 02:40م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

فهد البسام

نظرنا لألعلى بانتظار الدرونات ،فجاؤونا من أسفل
بالكورونات! قدرنا أن نعيش بجوار هكذا دول منتهية
ال ـصــاح ـيــة ت ــري ــد ت ـحــريــر الـ ـش ــرق والـ ـغ ــرب وال ـم ـقــاومــة
وال ـن ـض ــال واالسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد ،وب ـق ـيــة ال ـق ـصــص ال ـخ ـيــال ـيــة،
وهــي غــارقــة حتى رقبتها فــي وحــول الماضي والفساد
والتخلف المؤدي لمجانية اإلنسان .أما حكاية التاريخ
ال ـم ـج ـيــد والـ ـحـ ـض ــارة ذات آالف ال ـس ـن ــوات ف ـهــي خــدعــة
الـقــادة والسياسيين األثـيــرة ،لتخدير العامة ،فــا ُيكثر
ً
ً
من ترديدها إال من ال يملك حاضرا يعجبه أو مستقبال
ً
ي ـت ـح ــراه ،ف ـغــال ـبــا ال ي ـتــزيــد بــال ـكــام ع ــن ت ــاري ــخ أجـ ــداده
وثرائهم الفاحش وفروسيتهم المجيدة إال المفلس ،أما
ابن الموسرين الحاليين فال يريد تفتيح أعين الناس على
ثروتهم ومصادرها ونمط حياتهم.
ً
ســرعــة انـتـشــار ال ـف ـيــروســات تعطي م ــؤش ــرا عــن مــدى
سرعة انتشار وتصديق الخرافات ،فمن ال يريد أن يعلن
ً
عن المرض أو ال يؤمن بوجوده أساسا ومن ثم عدم األخذ
بأسباب مقاومته لبواعث سياسية أو دينية ،وهو يرى
البشر يموتون أمام عينيه ،من السهل إقناعه بأي شيء
ً
آخــر لــم يــره أســاســا وتصديق كــل مــا يلقن بــه ،فيحارب
في سورية لتحرير بيت المقدس ،أو يتصدى في لبنان
ً
لتحرير األقصى أيضا ،أو يقاتل في اليمن لتحرير أولى
القبلتين كذلك ،في الوقت الــذي ربما يعيش فيه سكان
القدس تحت االحتالل حياة أفضل من عيشته في رحاب
النضال والكرامة والمبادئ والبلد العظيم ،الذي يسبح
ً
ً
مــواطـنــوه هــربــا للضفة األخ ــرى بحثا عــن حياة كريمة،
كحال ضحاياهم من السوريين الهاربين ألوروبا برعاية
إردوغانية ،فتعددت الفيروسات والنهاية واحدة.
الجغرافيا قدرنا الــذي ال مفر منه ،وإذا كنتم تريدون
النفط وحياة الرفاه والخدم فعليكم إذن تحمل ضريبة
الجيرة المرة ،فمنذ أن خلعت األطماع اإليرانية تاج الشاه
وارتدت العمامة لم تتوقف حفالت تصدير الثورة ،إال أن
ً
الثورة أصبحت تهرب التيجان والفشل الصريح عوضا
عن تصدير مبادئها ،وبواسطة البسطاء هذه المرة الذين
ذهبوا بحسبهم لمرضاة الله ،فعادوا إلينا يدعون على
مــن كــان السبب فيما هــم فيه مــن ابـتــاء ب ــداء الـكــورونــا
ّ
المتوج .ويبقى ما نخشاه أنه إذا كانت ثورة  ١٩٧٩بداية
النطالق المد الديني المؤدي لالنغالق وانتشار الحجاب
والنقاب بين النساء؛ فإن تهريبها بهذا الشكل سيؤدي
ً
لتنقب الشعب الكويتي كــا مــا  ،ومعه شعوب المنطقة،
بفضل السياسات والتدابير الصحية اإليرانية الحكيمة،
وعندئذ قد ينجح التهريب الشعبي فيما فشل به التصدير
الرسمي.

الملك سعود يطلب من العنقري في سدير
تحديد ورثة حمد بن راشد عام 1932م
نستمر في مقال اليوم في عرض وثائق
ـول م ــوض ــوع ال ـت ـصــدي ـقــات
تــاري ـخ ـيــة حـ ـ ً
الرسمية قديما ،فقد نشرنا ُ في المقاالت
الـ ـث ــاث ال ـمــاض ـيــة وث ــائ ــق ت ـن ـشــر لـلـمــرة
األول ـ ــى ل ـعــائــات م ــن ال ـج ــزي ــرة الـعــربـيــة
توضح كيفية المصادقة عليها من قبل
القاضي ،ثم األمير ،فالوكيل ،ثم المعتمد
البريطاني.
ال ـ ـيـ ــوم نـ ـتـ ـن ــاول وث ـي ـق ــة أخـ ـ ــرى ي ـعــود
تاريخها إلــى عــام 1350ه ـ ــ1932/م كتبها
قاضي مدينة المجمعة في إقليم سدير،
وشـهـ ًـد عليها الـمـلــك سـعــود عـنــدمــا كــان
أمـ ـي ــرا ،ث ــم اع ـت ـمــدهــا الــوك ـيــل ال ـس ـعــودي
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وص ـ ــادق عـلـيـهــا المعتمد
البريطاني بالكويت.
وإليكم نص الوثيقة:
"بسم الله الرحمن الرحيم
ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ـ ـ ــداع ـ ـ ــي ل ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــره وزب ـ ـ ــره
وتسطيره هــو أنــه ورد علينا كـتــاب من
حضرة جالل الملك المعظم اإلمام المكرم
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل أدام
الله سـعــادتــه .مضمون ذلــك الكتاب أني
أعين ورثة حمد بن راشد نزيل بلد التويم
من الديار النجدية ،وأذكــر الورثة الذين

ً
قائال ليعلم
ينحصر إرثه فيهم،
فأجبته ً
ً
أنه قد ثبت عندي ثبوتا قطعيا بشهادة
عدة رجال موثوقين أن حمد المذكور توفا
عــن زوجـتـيــن ،وهـمــا ن ــورة بنت إبراهيم
بن راشــد وشما بنت عبدالله بن حسن،
واب ـن ـيــن وه ـمــا م ـش ــاري وم ـح ـمــد وسـبــع
بنات وهم ســارة ونــورة ولولوة ومنيرة
وهيا ودالل وحصة ال غير ،وكل واحد من
الورثة المذكورين من الذكور واإلناث قد
مات ،وأعقب ورثة سوى هيا ودالل بنتي
حمد المذكور ،فإنهما موجودتان .قال ذلك
ممليه الفقير إلى الله عز شأنه عبدالله بن
عبدالعزيز العنقري نائب اإلمام المعظم
عبدالعزيز بــن عبدالرحمن الفيصل في
تنفيذ األحكام الشرعية في المجمعة ،وما
تبعها من بلدان سدير وغيرها ،وكتبه من
إمــائــه أحمد بــن عبدالعزيز بــن سلمان،
وص ـلــى ال ـلــه عـلــى مـحـمــد وآلـ ــه وصحبه
وأزواجـ ــه وأتـبــاعــه إلــى يــوم الــديــن آمين،
حرر في  27ش ."1350
ويبدو من نص الوثيقة ،أن وفاة حمد
بــن راش ــد وق ـعــت مـ ًنــذ ف ـتــرة طــويـلــة ،وأن
بعض أبنائه أ يـضــا توفاهم الله تعالى
بعده بسنوات عديدة ،لذلك وقع اختالف
يتعلق بمن هم ورثته بعد هذه
ال ـس ـنــوات ،مما اضـطــر عائلته
إلـ ــى عـ ــرض األم ـ ــر ع ـلــى األم ـيــر
س ـعــود بــن الـمـلــك عـبــدالـعــزيــز،
لـلـفـصــل ف ــي الـ ـم ــوض ــوع ،لتتم
ـق
ت ـســويــة اإلرث واألم ـ ـ ــاك وفـ ً
ال ـشــري ـعــة اإلس ــامـ ـي ــة ،وط ـب ـقــا
للورثة المستحقين.
وقد عرض األمير سعود األمر
على قاضي سدير عبدالله بن
عبدالعزيز العنقري ،الــذي قام
بــدراســة األم ــر ،واالسـتـمــاع إلى
الـشـهــود ،وتـقــديــم حكمه ،الــذي
ورد في نص الوثيقة.
بـ ـع ــد صـ ـ ـ ــدور الـ ـ ُـح ـ ـكـ ــم ،خـتــم
األمير سعود على الورقة ،كما
ه ـ ــو م ـ ــوض ـ ــح" :إنـ ـ ـن ـ ــي أص ـ ـ ــادق
عـ ـل ــى الـ ـخـ ـت ــم ال ـ ـمـ ــذكـ ــور أعـ ـ ــاه،
هــو ختم قــاضــي المجمعة وما
تبعها من بلدان سدير وغيرها
وشـهــادتــه صحيحة" ،ثــم شهد
الــوكـيــل ال ـس ـعــودي فــي الكويت
عبدالله بن حمد النفيسي على
ص ـح ــة ت ــوق ـي ــع األم ـ ـيـ ــر س ـع ــود.
وبـعــد كــل ذلــك عــرضــت الوثيقة
عـ ـل ــى ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وقـ ـ ـ ــام ال ـم ـع ـت ـمــد
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد تــوق ـيــع
ال ــوك ـي ــل الـ ـسـ ـع ــودي ،فــأصـبـحــت
ال ـ ــوثـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة مـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدة ،ويـ ـمـ ـك ــن
استخدامها في الكويت.

