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توم هانكس يعلن إصابته
وزوجته بفيروس كورونا ص 11

انطالق أكبر فحص ناجح للقادمين من السفر

المرحلة األولى في أرض المعارض شملت نحو  5آالف وافد من قاطني الجهراء
المطاوعة :مقترح لجعل «األعلى
الغانم :على الحكومة تقديم
مشروعات قوانين مرتبطة باألزمة للقضاء» في انعقاد دائم
عادل سامي وجورج عاطف
وسيد القصاص
ومحمد الشرهان

في وقت عادت األمور إلى طبيعتها
ف ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة وم ــراك ــز
ال ـت ـم ــوي ــن ،ع ـقــب م ــوج ــة ه ـلــع شــرائ ـيــة
اس ـت ـمــرت م ـســاء أم ــس األول ســاعــات،
ف ـ ـ ــور ص ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
االحـتــرازيــة لمواجهة «كــورونــا» ،بدأت
وزارة الصحة أمس ،في منطقة مشرف
بــأرض المعارض ،المرحلة األولــى من
أ كـبــر عملية فحص ناجحة للوافدين
الـقــادمـيــن إل ــى ال ـبــاد مـنــذ  27فـبــرايــر
الماضي ،والمقدر عددهم بنحو  5آالف
وافد من قاطني محافظة الجهراء.
وب ـ ـ ـ ــدا أن «ال ـ ـص ـ ـحـ ــة» أم ـ ـ ــس ك ــان ــت
ع ـل ــى أهـ ـب ــة االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ع ـب ــر تــرت ـيــب
عــالــي المستوى وتنسيق تــام إلجــراء
ً
الفحوصات الــازمــة ،فضال عن توافر

ال ـ ـكـ ــوادر ال ـط ـب ـيــة واألمـ ـنـ ـي ــة وف ــرق
ال ــدف ــاع ال ـمــدنــي ،كـمــا تفقد الــوزيــر
الـ ـشـ ـي ــخ د .بـ ــاسـ ــل الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح ،أم ــس
العيادات التي خصصتها الوزارة لهذا
الـغــرض ،واطلع على سير العمل بها،
ً
تزامنا مع بدء الفحوصات.

باسل الصباح :اإلجراءات ضرورية
لبقاء الوضع الصحي تحت السيطرة
على بقاء الوضع الصحي واستمراره
تحت السيطرة بإذن الله».
ً
نيابيا ،شــدد رئـيــس مجلس األمــة
مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ع ـلــى أه ـم ـيــة االلـ ـت ــزام
بكل اإلجراء ات الوقائية التي تتخذها
الحكومة ،من أجــل حماية الكويت من
ً
انتشار الفيروس ،مؤكدا أن دور السلطة
التشريعية موجود عبر التعاطي مع
هذا الملف من خالل الدورين الرقابي
والتشريعي للنواب.
وطالب الغانم الحكومة ،في تصريح
ل ـ ــه م ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ــأن ت ـق ــدم
ً
«مشروعات بقوانين مرتبطة ارتباطا
ً
مباشرا بهذه األزمة ،بأسرع وقت ممكن،
وسنجد اآللية لكيفية إقرارها».
إلى ذلك ،أعلن رئيس المجلس األعلى

وق ـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـلــى
«ت ــويـ ـت ــر» ،إن «اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات
التي تمت اليوم (أمس) كلها احترازية
واستباقية لمواجهة تفشي كورونا»،
ً
مبينا أنها «إج ــراء ات فنية ضــروريــة،
ً
ً
تــأتــي حفاظا على صحتكم ،وحــرصــا

SMS
في موازاة الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة
في معركتها ضد «كورونا» ،نتمنى من الحكومة التواصل
مع نظيرتها الصينية لالستفادة من تجربة بالدها في
احتواء الفيروس بعدما كانت بؤرته األولى في العالم.

للقضاء المستشار يوسف المطاوعة
ً
أن المجلس ،نـظــرا لطبيعة العمل في
المحاكم ،وارتباط أحكامها بمصالح
الناس وحرياتهم ،بما يستلزم ذلك من
متابعته لكل أبعاد الوضع ،والحرص
عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،والسـ ـيـ ـم ــا
اإلجرائية منها ،وجه الدعوة إلى أعضاء
المجلس لالجتماع صباح غد.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـط ــاوع ــة أن الـمـجـلــس
ً
سيتباحث في الشأن القضائي عموما،
ع ـلــى ضـ ــوء ال ـم ـع ـط ـيــات ال ــراهـ ـن ــة ،مع
اقتراح جعل المجلس في حالة انعقاد
دائم ،للتوجيه بشأن تصريف األعمال
والجلسات التي تستدعيها الظروف
ً
وفقا لما يقدره المجلس٠٦-٠٢ .

رؤى عالمية

١٧-١٦
ماذا بعد عملية
السالم في الشرق
األوسط؟

مسك وعنبر

١٤

أميرة محمد متسولة
في «كسرة ظهر»
وعجوز بـ «ضرب الرمل»

دوليات

١٥

جانب من التنظيم الناجح والمحكم لعملية فحص القادمين من السفر في أرض المعارض أمس (تصوير عوض التعمري)

خروج  6من «الخيران» ودخول مثلهم صالحيات للمكاتب «تمدين» تدفع إيجارات أصحاب
المطاعم والمقاهي في مجمعاتها آثم إذا دخل المسجد
أفــرجــت «الصحة» أمــس عــن  6أشـخــاص مــن محجر الصحية بالخارج

«اإلفتاء» :مصاب «كورونا» دعم العمالة في موعده

الـخـيــران الصحي ،بعد إنهائهم مــدة الحجر ومجيء
نتائج فحوصاتهم سلبية ،و تــم تجهيز صــا لــة  4في
ً
أرض المعارض الستقبال ذويهم ،تجنبا لتجمهرهم
قرب المحجر.
وإذا أثبتت نتائج الفحص عدم اإلصابة ،يتوقع أن
ً
تفرج الوزارة اليوم عن  57حالة ،وغدا عن  ،47في حين
غد األحد اإلفراج عن  ،400غير أن
ينتظر أن يشهد بعد ٍ
ذلك مرهون بسلبية فحوصاتهم.
فــي المقابل ،دخــل محجر الـخـيــران أمــس  6حــاالت،
بعضها لدبلوماسيين وأهاليهم مــن سـفــارة الكويت
في إيطاليا.

أص ـ ـ ـ ـ ــدر وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة
ً
ً
د.باسل الصباح قرارا وزاريا
بإعطاء صالحيات للمكاتب
الصحية في الخارج لتسهيل
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ع ـل ــى ال ـمــرضــى
المبتعثين على نفقة وزارة
الصحة ،خالل فترة اإلجازة
الرسمية المقررة من مجلس
ً
الوزراء اعتبارا من يوم أمس
الخميس.

ُّ
ع ـق ــب ت ـع ــط ــل ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص بـسـبــب
اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا،
أطلقت مجموعة التمدين حملة «ندفع لك إيجارك» لدفع
إيجارات كل أصحاب المطاعم والمقاهي في مجمعاتها
 ،360والـ ـ ـك ـ ــوت ،ومـ ــراكـ ــز س ـم ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة .وأع ـل ـنــت
المجموعة ،في بيان لها ،أن تلك الحملة تأتي تلبية لثقة
ً
ً
المستثمرين بها ،ودعما ماديا منها لهذا القطاع بعد
توقف نشاطه ،ومساندته في مواجهة التحديات القائمة
وسط هذه األجواء التي تعيشها البالد في معركة الحد
من انتشار الفيروس.

«المركزي» للبنوك :تأجيل االستحقاقات على
المتضررين  3أشهر دون رسوم جزائية
ال غرامات على تأخير
تجديد رخص القيادة
أ ع ـ ـ ـلـ ـ ــن و ك ـ ـ ـيـ ـ ــل وزارة
الداخلية المساعد لشؤون
العمليات والمرور اللواء
ج ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـ ـصـ ـ ــايـ ـ ــغ وق ـ ــف
الـغــرامــات على مخالفات
تـ ـج ــدي ــد رخـ ـ ــص الـ ـس ــوق
وتـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــركـ ـ ـب ـ ــات
المنتهية مـنــذ ي ــوم أمــس
حـتــى ان ـت ـهــاء الـعـطـلــة في
 29الجاري.

●

سيد القصاص

أكــدت وزارة األوق ــاف والـشــؤون
اإلســامـيــة ،فــي فـتــوى لها «أن ــه إذا
تـبـيــن لـمـسـلــم إصــاب ـتــه ب ـمــرض أو
شك في ذلك ،فعليه أن يبلغ الجهات
ً
المختصة فورا ،ويعتزل االجتماع
باألصحاء من أهله وجميع الناس
ولو في المسجد ،لئال يصيبهم منه
ما أمرضه ،وإال فهو آثم».

●

جورج عاطف

أص ــدرت الهيئة الـعــامــة لـلـقــوى العاملة
ً
تعميما بشأن تعطيل العمل ،وتكليف قطاع
الـمــوارد المالية والبشرية ،وقـطــاع شــؤون
القوى العاملة ،كل حسب اختصاصه ،بإنجاز
األع ـم ــال الـمــالـيــة الـمـتـعـلـقــة ب ـصــرف الــدعــم
الـمــالــي الـمـقــرر للعاملين فــي الـجـهــات غير
الحكومية ،والمكافأة االجتماعية المقررة
للخريجين ،وبدل البحث عن عمل ،وإنجاز
م ـعــامــات أذونـ ـ ــات ال ـع ـمــل ،ف ــي مــواعـيــدهــا
االعتيادية المحددة.

عدم استمرار المرض يمنع شركات األدوية
من تطوير عالج «كورونا»
٠٩

١٠

واشنطن ّ
ترد على
«هجوم التاجي» ّ
وتهدد
إيران ووكالءها

البورصة تعود األحد إلى التداول

دوليات

١٥
ساندرز يرفض
«عرض» بايدن
لالستسالم

دوليات

ً
التزامها باإلغالق القسري بسبب «كورونا» يؤثر سلبا على تصنيف الكويت في مؤشر MSCI
●

محمد اإلتربي

ق ــرر مجلس إدارة شــركــة بــورصــة
ال ـك ــوي ــت إعـ ـ ــادة ت ـ ـ ــداوالت ال ـبــورصــة
ً
اعتبارا من بعد غد األحد ،وهو القرار
الـ ــذي عــزتــه م ـص ــادر إل ــى المصلحة
ً
العامة ،خصوصا أن وقف التعامالت

ً
مدة طويلة يمكن أن يؤثر سلبا على
تـصـنـيــف ال ـكــويــت ف ــي مــؤشــر MSCI
العالمي ،ومختلف الترقيات السابقة.
وقالت المصادر إن مجلس اإلدارة
ً
ً
ف ـت ــح خـ ـط ــا س ــاخـ ـن ــا م ــع مــؤس ـســات
التصنيف العالمية ،وجهات الترقية،
للتشاور بشأن فترة اإلغالق القسرية

ال ـتــي ات ـخــذهــا مـجـلــس الـ ـ ــوزراء على
م ـس ـتــوى ال ــدول ــة ،وخ ـل ــص إل ــى ق ــرار
نهائي باستمرارية ال ـت ــداوالت ،بعد
ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ه ـي ـئــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
وإخطار وزير التجارة والصناعة.
وأوض ـحــت أن الــوقــف الـطــويــل من
شأنه أن يؤثر على االلتزامات الخاصة

واشنطن تمنع دخول األوروبيين
والصين ترجح نهاية الوباء في يونيو
ف ــي م ـحــاولــة لــوقــف تـفـشــي وب ــاء
ك ـ ــورون ـ ــا ،قـ ـ ـ ّـرر ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونالد ترامب تعليق كل الرحالت من
أوروبا إلى الواليات المتحدة مدة 30
ً
ً
يوما ،مستثنيا من قراره بريطانيا.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـسـ ـب ــب ه ـ ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ــراء
الـتــاريـخــي ال ــذي يقطع الـسـبــل بين
ضـ ـفـ ـت ــي األطـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــي ،ف ـ ــي إغـ ـض ــاب
األوروبـيـيــن الــذيــن وصـفــوه بالقرار
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ،أع ـ ـلـ ــن نـ ــائـ ــب ال ــرئـ ـي ــس

األمـ ـي ــرك ــي م ــاي ــك ب ـن ــس أن اإلدارة
تتوقع آالف اإلصابات في الواليات
المتحدة ،حيث وصل عدد الوفيات
إل ــى  ،38بـيـنـمــا تـخـطــت اإلص ــاب ــات
.1300
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أع ـل ـنــت ال ـص ـيــن أن
ال ـف ـي ــروس تـ ـج ــاوز مــرح ـلــة ال ـ ــذروة
فــي ال ـبــاد ،مــع تسجيل  8إصــابــات
هوبي ،بؤرة
جديدة فقط في إقليم ّ
تفشي الفيروس ،بينما توقع تشونغ

نانشان ،المستشار الطبي للحكومة
الصينية ،أمس ،أن ينتهي "كورونا"
خالل يونيو المقبل.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الحكومة
الصينية تشاو لي جيان ،أمــس ،إن
الجيش األميركي ربما جلب فيروس
كورونا إلى مدينة ووهان١٥ .

بـعـمـلـيــات الـتـســويــة وال ـت ـقــاص الـتــي
يجب أن تنفذ في مواعيدها المحددة،
كالتزام المعايير العالمية ،مع األخذ
في االعتبار الربكة التي ستنشأ عن
مواعيد استحقاقات األرباح النقدية،
والمنحة التي حددتها الشركات التي
عقدت جمعياتها العمومية٠٨ .

١٥
شوارع مصر خاوية
بمواجهة أمطار رعدية
غير مسبوقة

تعليق الدوري اإلسباني ...والملكي في الحجر
بـعــد إصــابــة أح ــد الع ـبــي فــريــق كــرة
السلة بنادي ريــال مدريد بـ «كورونا»،
مما دعا النادي الملكي إلى فرض حجر
صحي على كل العبي الـنــادي بجميع
ألعابه ،قررت رابطة الــدوري اإلسباني
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم أم ـ ــس ت ـع ـل ـيــق م ـب ــاري ــات
«الليغا» مرحلتين على األقل.
وجاء في بيان النادي ،الذي ُيرجح أن
ً
تؤجل أيضا مباراته التي كانت مقررة
الثالثاء المقبل ضد مضيفه مانشستر
سيتي اإلنكليزي في إياب ثمن نهائي
ً
دوري األب ـطــال ،أن «عـضــوا فــي فريقنا
األول ل ـ ـكـ ــرة الـ ـسـ ـل ــة ث ـب ـت ــت إص ــاب ـت ــه

بالفيروس ،وتم تنفيذ توصيات البقاء
ً
بحجر صحي بمفعول ف ــوري» ،مبينا
ُ
أن هذا اإلجراء طبق على الفريق األول
فــي ريــاضـتــي ك ــرة الـسـلــة وك ــرة ال ـقــدم،
ً
ُ
لتشارك الفريقين منشآت مدينة
«نظرا
ريال مدريد».
ً
وأضــاف بيان الفريق المتوج بطال
ألوروبـ ـ ــا  13م ــرة أن ــه «ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ذل ـ ـ ــك ،تـ ــم إغ ـ ـ ــاق م ــاع ـب ـن ــا ل ـل ـت ــدري ــب،
وي ــوص ــى بـ ــأن ي ـب ـقــى ج ـم ـيــع مــوظـفــي
الـ ـن ــادي الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـمــدي ـنــة تحت
حجر صحي».
(أ ف ب)

رياضة

١٨
التالتلي :الالعب الكويتي
هو األفضل في الخليج...
ولكن!

ةديرجلا

•
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كورونا الجديد

محليات

 8إصابات جديدة بـ«كورونا» ترفع إجمالي الحاالت إلى 80

ً
السند :تصنيف الفيروس ً
وباء عالميا يتعلق باتساعه الجغرافي ويجب أال يثير الهلع
عادل سامي

أكدت وزارة الصحة أن إعالن
منظمة الصحة العالمية ً
فيروس كورونا وباء عالميا،
يجب أال يثير الذعر والخوف
لدى الجمهور ،حيث إن مصطح
وباء عالمي ال يعني بالضرورة
زيادة حدة وشدة المرض ،بل
يتعلق باتساعه الجغرافي.

إجراء 6841
مسحة ...و٩١٨
ً
شخصا في
الحجر

أعلن المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة د .عبدالله السند
أن ــه تــم تسجيل  8ح ــاالت إصــابــة
جديدة بفيروس كورونا المستجد
"كوفيد "19-في الكويت خالل الـ24
س ــاع ــة ال ـمــاض ـيــة ،لـيـصـبــح بــذلــك
عــدد ال ـحــاالت الـمــؤكــدة المسجلة
في البالد .80
وقـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــد ،ف ـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر
الـصـحــافــي ال ـيــومــي الـ ــذي تعقده
الوزارة للوقوف على آخر تطورات
الفيروس محليا وإقليميا ودوليا،
إن  5حاالت من الثماني المذكورة
مــن الجنسية الـمـصــريــة ،وكــانــت
مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر
ً
ألذرب ـي ـح ــان ،ف ـضــا عــن  3حــاالت
لمواطنين مرتبطة بالسفر إ لــى
إيران.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـن ــاك  5حـ ــاالت
تماثلت للشفاء وتتلقى الـ 75حالة
الباقية العالج في المستشفى ،منها
أربــع حــاالت في العناية المركزة،
واح ـ ــدة ف ــي حــالــة ح ــرج ــة ،و 3في
وضع مستقر.
وأش ـ ـ ــار ال ـس ـنــد إلـ ــى أن إع ــان
منظمة الصحة العالمية فيروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد "ك ــوف ـي ــد"19-

وبــاء عالميا يجب أال يثير الذعر
والـ ـخ ــوف ل ــدى ال ـج ـم ـهــور ،وب ــدال
مــن ذل ــك علينا االل ـت ــزام بالوقاية
والحرص ،مشيرا إلى أن مصطلح
وب ــاء عالمي ال يعني بالضرورة
زيـ ــادة ح ــدة وش ــدة ال ـمــرض ،إنما
االت ـســاع الـجـغــرافــي ،فـهـنــاك ستة
أق ــال ـي ــم تــاب ـعــة لـمـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية وكل هذه األقاليم أعلنت
ظـهــور ح ــاالت إصــابــة بالفيروس
فيها ،لذلك فالوضع لم يتغير عما
ك ــان عليه مــع اخ ـتــاف فــي زي ــادة
عدد الحاالت.

 918في الحجر

ً
وأضــاف أن هناك  918شخصا
في مراكز الحجر ،وقريبا ستكون
هـنــاك بـعــض األعـ ــداد الـتــي تنهي
الفترة المقررة لها للحجر الصحي،
الف ـت ــا إل ــى أن الـ ــدراسـ ــات الطبية
الحديثة أثبتت أن نسبة قليلة جدا
من األطفال تصاب بالفيروس.
وذكر السند أن عدد المسحات
الـتــي قــامــت بـهــا وزارة الصحة
ب ـل ــغ  6841م ـس ـحــة ح ـت ــى اآلن،
مـشـيــرا إل ــى أن األيـ ــام الخمسة
الماضية شـهــدت  1715مسحة

 6مواطنين أنهوا الحجر الصحي
أعلنت وزارة الصحة ،أمس ،إنهاء  6مواطنين فترة
الحجر الصحي ،وغادروا إلى منازلهم.
وقــالــت ال ـ ــوزارة ،فــي بـيــان أم ــس ،إن المواطنين
الـسـتــة أت ـم ــوا ال ـم ــدة ال ـم ـحــددة للحجر ف ــي منتزه
الخيران ،مشيرة إلى قيام األجهزة الطبية المختصة
بكل اإلج ــراءات الوقائية ،والتأكد من خلو عينات
المواطنين المذكورين من فيروس "كورونا".

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.
عبدالله السند عن وصول أجهزة حديثة ومتطورة
لفحص القادمين إلى الكويت ،للكشف السريع عن
فيروس "كورونا" المستجد.
وقال السند لـ"الجريدة" ،إنه سيتم استخدام هذه
األحهزة قريبا ،الفتا إلــى أن هــذه األجهزة يمكنها
كشف الحاالت الحاملة للفيروس خالل دقائق.

بواقع نحو  343مسحة يوميا.
وقال إن فحص جميع الوافدين
القادمين إلى الكويت منذ تاريخ 27
فبراير هو إجراء احترازي ،مشددا
على "أنـنــا أمــام مسؤولية وطنية
م ـش ـت ــرك ــة ،واإلع ـ ـ ـ ــام وال ـت ــواص ــل
االجتماعي جزء أساسي ومهم من
االستراتيجية الوطنية لمجابهة
هـ ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء وه ـ ـنـ ــاك ت ــوص ـي ــات
ن ـحــرص عليها تتعلق بــوســائــل
الحماية والتعقيم والــوقــايــة بال
مبالغة أو تهاون.
وبـ َّـيــن أن ال ــدراس ــات واألبـحــاث
سوف تبين لنا في األيــام المقبلة
بـعــض األخ ـب ــار ح ــول اكـتـشــافــات
نوعية لعالجات هذا الفيروس وهي
بارقة أمل ننتظرها ونراها قريبة.

منهجية التصدي
وقـ ــال الـسـنــد إن ال ـمــديــر الـعــام
لمنظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة أعلن
مؤخرا عن المنهجية والمرتكزات
التي يجب على ال ــدول القيام بها
فــي ه ــذه الـمــرحـلــة لـمــواجـهــة هــذا
الــوبــاء ،الفتا إلــى أن دولــة الكويت
تميزت بالعمل بتلك المنهجية،
فنظام الترصد لدينا يعمل طوال
العام ،وتم تنشيطه منذ اليوم األول
واإلعالن عن ظهور هذا الفيروس.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـك ــوي ــت حصلت
على مراكز متقدمة في إقليم شرق
المتوسط فــي التغطية الصحية
الشاملة ،وهي إحدى غايات الهدف
الـثــالــث مــن األه ـ ــداف ال ـ ــ 17لخطة
التنمية المستدامة.
وف ـ ــي رده عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال ح ــول
اإلج ــراءات الوقائية والفحص في
أرض المعارض للوافدين بأعداد
ك ـب ـي ــرة ،وأن ذلـ ــك ي ــأت ــي مـخــالـفــا
للدعوة إلى عدم التجمعات بمثل

«الصحة» تبحث جهود احتواء الفيروس

ً
مترئسا االجتماع
وزير الصحة
ت ــرأس وزي ــر الصحة د .بــاســل الـصـبــاح ،أم ــس ،اجتماعا موسعا
بحضور وكيل الوزارة د .مصطفى رضا ،وعدد من القياديين ،ومديري
المناطق الصحية ،ومديري المستشفيات العامة والتخصصية.
وأعلنت الوزارة ،في بيان لها ،أن االجتماع يأتي في إطار حرصها
تلك األعداد ،أكد السند أن ذلك يأتي
ف ــي إطـ ــار اإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
والترصد والوقاية التي تحرص
عـلـيـهــا وزارة ال ـص ـحــة م ــن خــال
ال ـت ـت ـبــع ورص ـ ــد ال ـ ـحـ ــاالت وأخ ــذ
التاريخ المرضي لها ،باإلضافة إلى
تاريخ السفر وهي مشمولة بجميع
الــركــاب ،وهــي اجـ ــراءات احترازية
واس ـت ـب ــاق ـي ــة ل ـل ـحــد مـ ــن ان ـت ـشــار
الفيروس وزيادة في الحرص على
صحة الجميع.
وذك ــر أنــه تمت تجزئة األع ــداد
وفـ ـق ــا ل ـ ــدول ووفـ ـق ــا لـلـتـجـمـعــات
ال ـك ـب ـي ــرة وت ـق ـس ـيــم األي ـ ـ ـ ــام ،الفـتــا
إل ــى أن وزارة الصحة لــم تستدع
جميع الوافدين القادمين في يوم

واحد ،حيث تم وضع خطة تقنين
وترصد لألعداد ،مؤكدا عدم العمل
فقط بسالح الوقاية ،ولكن هناك
إجراءات الترصد والفحص الوقائي
البد من القيام به.
وأوضــح أن هناك تنسيقا بين
وزارة الصحة ومختلف الجهات
ذات الصلة من خالل اللجنة الدائمة
لتطبيق اللوائح الصحية الدولية
وهناك تبادل للمعلومات والوقوف
على آخر المستجدات ،مشيرا إلى
أن األرق ــام التي تعلن عنها وزارة
الصحة باإلصابة بفيروس كورونا
هــي أرقـ ــام م ــؤك ــدة ،وال يــوجــد أي
إخفاء للمعلومات ،وأشــار إلــى أن
وزارة الصحة تتبع مبدأ الشفافية

على التواصل الدائم بين قيادييها والقطاعات المعنية ،للوقوف على
آخر مستجدات وجهود السيطرة على فيروس "كورونا" ،ودراسة
آلـيــات التعامل فــي الـفـتــرة الـقــادمــة ،بما يـتــوافــق مــع المستجدات
العالمية.
في اإلعالن عن الحاالت منذ ظهور
أول حالة إصابة في دولة الكويت،
"وليس لدينا ما نخفيه".

رعاية مواطني جنوب
السرة بمستشفى مبارك
ً
ً
أصدر وزير الصحة د .باسل الصباح قرارا وزاريــا يقضي بتلقي
المواطنين قاطني منطقة جنوب السرة الرعاية الصحية الثانوية
(التشخيصية والعالجية والتأهيلية) بمستشفى مبارك الكبير في
ً
منطقة حولي الصحية بدال من مستشفى جابر األحمد بمنطقة مبارك
ً
الكبير الصحية ،بدءا من أمس الخميس حتى إشعار آخر.

فحص  5000وافد من سكان الجهراء في عيادات «أرض المعارض»
• «الصحة» زادت عدد الفرق الطبية واإلدارية الستيعاب األعداد • باسل الصباح والعقيل اطلعا على سير العمل بالمركز
بدأت وزارة الصحة أمس
فحص الوافدين القادمين
من  7دول إلى البالد منذ
 27فبراير الماضي حتى 11
الجاري ،في العيادات التي
خصصتها بأرض المعارض
في منطقة مشرف ،وذلك
للمقيمين قاطني محافظة
الجهراء.

•

عادل سامي

تفقد وزي ــر الصحة د .بــاســل الصباح في
التاسعة والنصف من صباح أمس العيادات
التي خصصتها الــوزارة في أرض المعارض
لفحص الــوافــديــن الـقــادمـيــن ال ــى ال ـبــاد منذ
تاريخ  27فبراير الماضي ،واطلع على سير
ال ـع ـمــل ف ــي م ــراك ــز ال ـف ـحــص بـ ـص ــاالت أرض
الـمـعــارض ،تــزامـنــا مــع بــدء فحص الــوافــديــن
قاطني محافظة الجهراء.
وف ــي ت ـغــريــدة ل ــه عـلــى "تــوي ـتــر" ق ــال وزي ــر
ال ـص ـح ــة إن "اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـتــي
تمت الـيــوم (أم ــس) كلها إجـ ــراء ات احـتــرازيــة
واستباقية في مواجهة تفشي كورونا ،وهي
إجراءات فنية ضرورية ،حفاظا على صحتكم،
وحرصا على بقاء الوضع الصحي واستمراره
تحت السيطرة بإذن الله".
ب ـ ـ ـمـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،ع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" مــن
مصادرها أن الوافدين الذين راجعوا عيادات
الـفـحــص بـ ــأرض ال ـم ـعــارض م ــن الجنسيات
الـمـصــريــة والـلـبـنــانـيــة وال ـســوريــة والـهـنــديــة
والبنغالية والفلبينية وا لـســر يــا نـكـيــة ،من
سكان محافظة الجهراء منذ صباح أمس حتى
عصره نحو الـ  ٥٠٠٠مراجع.
وأك ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن "ال ـ ـص ـ ـحـ ــة" زادت

ع ــدد ال ـفــرق الطبية واإلداري ـ ــة والمتطوعين
السـتـيـعــاب األعـ ــداد الـكـبـيــرة ،مـشـيــرة إل ــى أن
ساعات العمل في عيادات أرض المعارض من
الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء.
وأوضـحــت أن ال ــوزارة مستعدة تماما من
خالل فرقها الطبية واإلدارية لفحص الوافدين،
خصوصا مــن قاطني محافظتي الفروانية
وحــولــي واللتين يــوجــد بهما أكـبــر عــدد من
الـمـقـيـمـيــن يــومــي الـسـبــت واألحـ ــد المقبلين
على الترتيب ،متوقعة أن تزيد أعداد الوافدين
القادمين للفحص من هاتين المحافظتين عن
نظرائهم في باقي المحافظات.
وأش ــارت إلــى أن وزارة الصحة خصصت
معقمات ومطهرات للوافدين المفحوصين،
الفتة إلى أنه تم فحص الوافدين من تلك الدول
في قاعات كبيرة ،بحيث كانت المسافة بين
الوافد واآلخر كافية ومريحة ،وجميع الذين
تم فحصهم كانوا يحملون أوراقهم الثبوتية
من جواز السفر والبطاقة المدنية.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ق ـ ــام ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية وزيرة الدولة للشؤرن االقتصادية
مريم العقيل ،بجولة تفقدية ألرض المعارض
الــدولـيــة فــي منطقة م ـشــرف ،بـحـضــور مدير
الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى،
ورئ ـس ـيــة الـبـعـثــة ال ــدول ـي ــة لـمـنـظـمــة الـهـجــرة

المطاوعة :اقتراح بجعل مجلس القضاء
في انعقاد دائم لمواجهة الظروف
أعـ ـ ـل ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
األع ـل ــى لـلـقـضــاء الـمـسـتـشــار
يوسف المطاوعة أن مجلس
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ،ونـ ـ ـظ ـ ــرا ل ـط ـب ـي ـعــة
العمل في المحاكم ،وارتباط
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـهـ ــا واألح ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي
ت ـص ــدره ــا ب ـم ـصــالــح ال ـن ــاس
وحـ ــريـ ــات ـ ـهـ ــم ،بـ ـم ــا ي ـس ـت ـل ــزم
متابعته لكل أبعاد الوضع،
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـطـ ـبـ ـي ــق
الـقــانــون وخــاصــة اإلجــرائـيــة
منها ،فقد و جــه ا لــد عــوة إلى
أ ع ـضــاء ا لـمـجـلــس لالجتماع
ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح غ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،ل ـ ـل ـ ـت ـ ـبـ ــاحـ ــث
بـ ــال ـ ـشـ ــأن الـ ـقـ ـض ــائ ــي ب ـش ـكــل
ع ــام ،عـلــى ضــوء المعطيات،
واق ـت ــراح جـعــل الـمـجـلــس في
حــا لــة ا نـعـقــاد دا ئ ــم للتوجيه
بتصريف األعمال والجلسات
الـ ـت ــي ت ـس ـتــدع ـي ـهــا الـ ـظ ــروف
التي يقدرها المجلس.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـط ــاوع ــة أن ــه
تم التنسيق مع وز يــر العدل
بنقل هذا التوجه كاستثناء
م ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـظــم
العطلة االضطرارية لألجهزة

يوسف المطاوعة

الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
الـ ـع ــام ــة ،وقـ ــد أب ـ ــدى ال ــوزي ــر
والـ ـمـ ـس ــؤول ــون ف ــي ال ـ ـ ــوزارة
اال س ـت ـعــداد ا لـكــا مــل للتعاون
ل ـل ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى م ـص ــال ــح
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن وح ـ ـقـ ــوق ـ ـهـ ــم
وتطبيق روح القانون.
وأو ضــح أن العمل في أول
أيـ ــام ال ـع ـط ـلــة ت ــم بــالـتـنـسـيــق
ال ـتــام وال ـت ـشــاور مــع رؤس ــاء
األ جـهــزة القضائية المعنية

ووزارة ا لـ ـ ــدا خ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،و ت ـ ــم
انعقاد الجلسات التي دعت
الضرورة إلى انعقادها على
ن ـح ــو ح ـق ــق كـ ــل ال ـض ـم ــان ــات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة والـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة،
وراعـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة الـ ـع ــام ــة
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ــوق ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة
المطلوبة.
وابـ ـتـ ـه ــل إل ـ ــى الـ ـم ــول ــى أن
ي ـح ـف ــظ الـ ـك ــوي ــت وق ـي ــادت ـه ــا
وشـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا مـ ـ ـ ــن كـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــوء،
وأن ي ـع ـج ــل بـ ـشـ ـف ــاء ج ـم ـيــع
ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــر ضـ ـ ـ ــى ،وأن يـ ـكـ ـش ــف
هـ ــذا االب ـ ـتـ ــاء الـ ـ ــذي نـتـقـبـلــه
بالتسليم بقضاء الله وقدره،
وال ـث ـق ــة ال ـت ــام ــة ب ــاإلج ــراء ات
ال ـت ــي قـ ــام ب ـهــا ال ـم ـســؤولــون
واألجهزة المعنية.

جانب من إجراءات فحوص الوافدين في «أرض المعارض» أمس
الــدولـيــة إيـمــان عــريـقــات ،لــاطــاع على سير
العمل واإلجراءات المتبعة فيما يخص فحص
ال ـع ـمــالــة ال ــواف ــدة ال ـق ــادم ــة إل ــى ال ـب ــاد خــال
األي ــام القليلة الماضية ،وات ـخــاذ اإلج ــراء ات
واالحتياطات الالزمة نحو اإلصابة بفيروس
كورونا.
وت ـقــدمــت الـعـقـيــل بــالـشـكــر ل ـهــذا ال ـت ـعــاون
ال ـقــائــم ب ـيــن مـخـتـلــف ال ـج ـهــات ب ــال ــدول ــة ،في

«الكلية» و«التمييز» تعقد جلسات
للنطق في األحكام الجزائية
بورسلي لـ ةديرجلا• :مواعيد الطعون إلى بعد العطلة
• حسين العبداهلل
عقدت امس دوائر الجنايات في المحاكم الكلية والتمييز جلسات
للنطق في االحكام الجزائية في القضايا المحجوزة للحكم بهدف
اخالء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضايا الجزائية
في حال أنتهت االحكام الصادرة أمس انتهت الى الحكم ببراءتهم
من التهم المنسوبة اليهم.
وأعلن رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عــادل بورسلي في
تعميم اصــدره امس على عقد كافة الجزائية في المحكمة الكلية
من جنايات وجنح وجنح مستأنفة للنطق في األحكام الجزائية
المحجوزة للحكم.
واكــد المستشار بورسلي ل" الجريدة" ان قــرار عقد الجلسات
يقتصر على النطق باالحكام الجزائية واليمتد الى عقد الجلسات
أو حضور المتهمين  ،الفتا الــى أن قــرار الطعن على االحـكــام او
المعارضات على االحكام الصادرة سوف تمتد بعد انتهاء مدة
العطلة الرسمية بــذات االيــام التي كانت متوافرة لميعاد الطعن
وهو أمر منظم بقانون المرافعات .
وردا على س ــؤال بامكانية توفير طباعة لــا حـكــام القضائية
خالل فترة العطلة الرسمية المكانية تسليم االحكام للمتقاضين
للطعن عليها الحقا قال بورسلي ان هناك قرار بتعطيل العمل من
مجلس الوزراء.
وعلى صعيد اخر اصدر المستشار بورسلي قرارات بتشكيل عدد
من الدوائر القضائية في المحكمة الكلية النشاء دوائر للنظر في
تجديد الحبس في المحكمة الكلية وذلك للنظر في طلبات تجديد
الحبس المقامة من النيابة العامة

ظــل الـظــروف الــراهـنــة للتصدي لـهــذا الــوبــاء،
باالستجابة الحالية لشركة أرض المعارض
الدولية في مشرف ،بفتح أبوابها ،وتجهيز
قاعاتها لالستقبال والفحصً ،
بناء على قرار
مجلس الوزراء ،ووجود الطاقم الطبي إلجراء
ال ـف ـحــوصــات ال ــازم ــة ،لـتـخـفـيــف ال ـع ــبء عن
المراكز الطبية الواقعة في المناطق السكنية،
تجنبا لـلـفــوضــى وال ــزح ــام ،وال ـحــد مــن نشر

الفيروس ،مع الحرص على متابعة الحاالت
لمدة  14يوما.
كما شكرت العقيل جهود القطاع الخاص،
مـتـمـثـلــة ب ـشــركــة أرض ال ـم ـع ــارض ،والـشـكــر
م ــوص ــول إل ــى وزارتـ ـ ــي ال ـص ـحــة والــداخ ـل ـيــة،
والهيئة العامة للقوى العاملة ،على تضافر
جهودهم ،وحرصهم على سالمة أهل الكويت
والمقيمين على أرضها.

سفاراتنا تدعو المواطنين
للتواصل وترتيب عودتهم

الجبري :لن نتهاون حيال
بث الشائعات

ً
تــزامـنــا مــع ق ــرار وقــف الــرحــات التجارية،
تحركت الدبلوماسية الكويتية ،أمس ،لتسهيل
عـ ــودة ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي ع ــدد م ــن دول الـعــالــم
وضمان سالمتهم ،إذ تــرأس وزيــر الخارجية
ً
الشيخ د .أحمد الـنــاصــر ،أمــس ،اجتماعا في
الوزارة لمتابعة اإلجراءات في هذا الشأن.
مــن جهتها ،دعــت سـفــارات الكويت فــي كل
من بريطانيا وقطر واألردن وتركيا ورومانيا
وسويسرا المواطنين الكويتيين في تلك الدول
إلى االلتزام باإلجراءات االحترازية للوقاية من
اإلصابة بفيروس كــورونــا ،مطالبة الراغبين
فــي ال ـع ــودة إل ــى ال ـبــاد بـمــراجـعـتـهــا لترتيب
اإلجراءات الالزمة لذلك.

أكــد وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون الشباب
مـحـمــد ال ـج ـبــري أن «اإلعـ ـ ــام» ل ــن ت ـت ـهــاون م ــع أي
م ــوق ــع إخـ ـب ــاري ي ـبــث ال ـشــائ ـعــات أو يـثـيــر الـهـلــع
بين المواطنين والمقيمين ،مشددا على ضرورة
استيقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وقال الجبري في بيان صحافي عقب اجتماعه
م ــع لـجـنــة الـ ـط ــوارئ الـمـشـكـلــة لـمـتــابـعــة مــوضــوع
فيروس كورونا المستجد في مبنى وزارة اإلعالم
امــس إن مجلس الـ ــوزراء بــرئــاســة رئـيــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في حالة انعقاد
دائــم إضــافــة إلــى اللجنة العليا الــوزاريــة برئاسة
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وكل ما
يتخذ من قرارات يتم نقلها للجمهور عبر وسائل
اإلعالم لزيادة الوعي الصحي والوقائي لدى األفراد.

العسعوسي :التحقيق في البالغات
ً
حرصا على المصلحة العامة
وجه النائب العام ،المستشار ضرار العسعوسي،
أعضاء النيابة العامة إلى أهمية االنتقال ومباشرة
التحقيق في كل البالغات الــواردة للنيابة العامة من
الجهات األمنية وغيرها ،حرصا على المصلحة العامة.
وأصــدر العسعوسي ،في تعميم لــه ،توجيهاته

ب ـضــرورة ســرعــة الـتـصــرف فــي الـقـضــايــا المتعلقة
بمتهمين سـجـنــاء ،واجـتـمــع أم ــس مــع المحامين
الـعــامـيــن ،وبـحــث معهم أعـمــال النيابة الـعــامــة في
ضوء قرار مجلس الوزراء بتعطيل الدوائر الرسمية
ً
احترازيا.

٣

يهدد العالم

local@aljarida●com

الغانم :أطالب الحكومة بتعجيل القوانين المرتبطة باألزمة

ً
«سنجتمع يوميا بحضور أحد الوزراء لإلجابة عن استفسارات النواب واالطالع على اإلجراءات الحكومية»

تعديالت
تشريعية
ّ
لتجريم بث
اإلشاعات
والفيديوهات
غير الصحيحة

أكـ ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ــة،
مرزوق الغانم ،أهمية االلتزام
بكل اإلجــراء ات الوقائية التي
ت ـت ـخــذهــا ال ـح ـكــومــة م ــن أجــل
ح ـمــايــة ال ـك ــوي ــت م ــن ان ـت ـشــار
فيروس كــورونــا ،مشددا على
أن دور الـسـل ـطــة الـتـشــريـعـيــة
موجود في التعاطي مع هذا
الـمـلــف مــن خ ــال دور الـنــواب
الرقابي والتشريعي.
وقـ ــال ال ـغــانــم ،ف ــي تـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ع ـق ــب لـ ـق ــاء ن ـيــابــي
مــع وزيــر الـتـجــارة والصناعة
خــالــد ال ــروض ــان ،ف ــي مجلس
األمة أمس ،إنه "باإلشارة إلى
قـ ــرارات مـجـلــس ال ـ ــوزراء التي
ص ـ ـ ـ ــدرت ،نـ ــؤكـ ــد ف ـ ــي م ـج ـلــس
االم ـ ـ ــة احـ ـت ــرامـ ـن ــا وال ـت ــزام ـن ــا
بكل اإلجــراء ات الوقائية التي
ت ـت ـخــذهــا ال ـح ـكــومــة م ــن أجــل
حـمــا يــة ا لـكــو يــت والكويتيين
والمقيمين من هذه اآلفة وهذا
المرض".
وأوض ــح الـغــانــم أن "األمــانــة
الـعــامــة أصـ ــدرت قـ ــرارا الـتــزامــا
بـ ـ ـق ـ ــرار م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــأن
ي ـتــم تـعـطـيـلـهــا ،ل ـكــن ف ــي نفس
الوقت نحن كسلطة تشريعية

الغانم خالل اللقاء النيابي أمس
مــوجــودة ،وكـنــواب عندنا دور
تشريعي ودور رقابي يجب أن
يمارس بسلوك رشيد وحكيم
خالل هذه األزمات ،وهذا ما تم،
سواء باالجتماع المطول الذي
عقد الثالثاء ،أو ما أعلنته بأني
ســأكــون مــوجــودا بشكل يومي
من الساعة  12إلى الساعة ."3

ً
المنصور :تسخير اإلمكانات التزاما
بجهود الدولة لمكافحة الفيروس

وتابع الغانم" :اليوم (أمس)
ً
كان هناك  12نائبا موجودين،
وأي ـضــا حـضــر وزي ــر الـتـجــارة
وال ـص ـن ــاع ــة خ ــال ــد ال ــروض ــان
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عـ ـ ـ ـ ــن بـ ـع ــض
االس ـ ـت ـ ـف ـ ـسـ ــارات مـ ــن ال ـ ـنـ ــواب،
ووا فــا نــا ببعض المعلومات،
وبـشـكــل شـبــه يــومــي سيكون

هـنــاك وزي ــر يــأتــي ليجيب عن
اس ـت ـف ـســارات الـ ـن ــواب وأي ـضــا
نوصل مــن خالله اقتراحاتنا
ورؤانـ ـ ــا ون ـق ــل ن ـبــض ال ـش ــارع
للحكومة ،ألن هذا دورنا ،ولن
نتخلى عنه تحت أي ظرف من
الظروف".
وأشار الى أنه "نحن جميعا

ف ــي خ ـن ــدق واح ـ ــد ه ــو خـنــدق
الـ ـك ــوي ــت ،وأطـ ــالـ ــب ال ـح ـكــومــة
بأن تقدم المشروعات بقوانين
ال ـمــرت ـب ـطــة ارت ـب ــاط ــا م ـبــاشــرا
بـ ـه ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــة ،بـ ــأسـ ــرع وق ــت
مـمـكــن ،وم ــن ث ــم نـحــن سنجد
اآللية لكيفية إقرارها".
وقـ ـ ـ ـ ــال "ص ـ ـح ـ ـيـ ــح األم ـ ــان ـ ــة

الـ ـع ــام ــة م ـع ـط ـل ــة ،ل ـك ــن ه ـنــاك
ب ـ ـعـ ــض اإلدارات ن ـش ـك ــر ه ــا
م ـثــل اإلدارة ا ل ـمــا ل ـيــة ،وإدارة
ال ـخــدمــات وال ـح ــرس ،وبـعــض
اإلدارات األخرى ،الذين داوموا
ّ
بحس المسؤولية الوطنية ال
أكـثــر ،ولــم يجبرهم أحــد على
الحضور إلنهاء أعمال ال تقبل
التعطيل ،وهــذا األمــر ينطبق
على كل اإلدارات األخرى".
وأكـ ـ ــد ال ـغ ــان ــم "إذا وص ـلــت
القوانين المتعلقة بموضوع
كورونا وكيفية التعاطي معه،
فمن الممكن عقد اجتماعات
ـاش ح ــولـ ـه ــا
لـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان لـ ـ ـلـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ـ ّ
واالنتهاء منها ،لكني أطالب
الحكومة بأن تعجل في تقديم
هذه القوانين إلى المجلس".
وذك ـ ــر "ي ـ ــوم األح ـ ــد الـمـقـبــل
س ـن ـك ــون م ــوج ــودي ــن مـ ــع َم ــن
يرغب من النواب ،وأحد الوزراء
سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودا ،م ـش ـي ــرا
ال ــى أن وزي ــر الـتـجــارة أوضــح
أنـ ــه ال خـ ــوف ع ـلــى ال ـم ـخــزون
االسـتــراتـيـجــي ،وإن ش ــاء الله
ّ
هـ ــذه األم ـ ـ ــور ت ـق ــل ــل م ــن حــالــة
ال ـف ــزع وال ـه ـلــع وال ـخ ــوف لــدى
ال ـن ــاس ال ــذي ــن ال ألــوم ـهــم ،ألن

الـ ـق ــرارات كــانــت ق ــوي ــة ،والـكــل
قــد ي ـكــون فـ ّـســرهــا بتفسيرات
مختلفة".
وب ـ ـ ّـي ـ ــن أن أحـ ـ ــد الـ ـج ــوان ــب
األخــرى التي فيها تـقـ ّـدم ،لكن
لـ ـي ــس ب ــالـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـك ــاف ــي،
م ــوض ــوع ال ـظ ـه ــور اإلع ــام ــي
ل ـل ــوزراء فــي الـحـكــومــة ،بعض
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء نـ ـ ـع ـ ــم ي ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــون
إلـ ـ ــى اإلعـ ـ ـ ــام ويـ ـجـ ـيـ ـب ــون عــن
استفسارات الصحافة والنواب
ّ
والناس ،والبعض اآلخر مقل".
وش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـغـ ــانـ ــم عـ ـل ــى أن ــه
"يـجــب أن يـكــون هـنــاك تفاعل
إع ــام ــي أكـ ـب ــر ل ـل ـق ـض ــاء عـلــى
ب ـ ـعـ ــض اإلشـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ال
تـهــدف مــع األس ــف إال لزعزعة
ال ـم ـج ـت ـمــع وت ـخ ــوي ــف ال ـن ــاس
ونشر معلومات مغلوطة وغير
صحيحة في هذه األزمات".
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ـ ـ ــه "مـ ـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـم ــن
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــات الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة،
ت ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــم هـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوع م ــن
ال ـف ـت ــك بــال ـم ـج ـت ـم ـعــات بـشـكــل
غ ـي ــر م ـب ــاش ــر عـ ــن ط ــري ــق بــث
اإلشــاعــات والفيديوهات غير
الصحيحة".

ِّ
ً
الناصر« :كورونا» يمثل تحديا للبشرية
والمطلوب تضامن دولي لمواجهته

استقبل سفير اليابان وعزى سفارة بيرو بوفاة األمين العام األسبق لألمم المتحدة

ً
المنصور مترئسا اجتماع الدفاع أمس
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
ً
الشيخ أحمد المنصور ،صباح أمــس ،اجتماعا
بمبنى ال ـ ــوزارة ،ضــم كـبــار ال ـق ـيــادات العسكرية
واإلدارية ،لمناقشة كل اإلجراءات االحترازية التي
تــم اتـخــاذهــا لتنفيذ ق ــرارات المجلس لمواجهة
فيروس كورونا.
واطـلــع الـمـنـصــور ،خــال االجـتـمــاع ،على كل
اإلجراءات المتخذة من كل الوحدات والقطاعات
ب ـ ــال ـ ــوزارة ،وال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى تــوف ـيــر الـحـمــايــة
والتوعية لمنتسبيها من عسكريين ومدنيين،
باإلضافة إلى ما تم إعداده من خطط وترتيبات
لمساندة ودعم مختلف الجهات الرسمية بالدولة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
خــال االجـتـمــاع ،أهمية تسخير كــل اإلمـكــانــات،
وم ـخ ـت ـل ــف أشـ ـ ـك ـ ــال ال ـ ــدع ـ ــم ل ـج ـم ـي ــع ال ـ ــوح ـ ــدات
والقطاعات بــالــوزارة ،لتأدية مهام عملها على
ً
أكـمــل وج ــه ،تـمــاشـيــا مــع الـجـهــود الـمـبــذولــة من
الدولة في مواجهة الفيروس.
حضر االجتماع رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن محمد الخضر ،ونائب رئيس األركان
الفريق الركن خالد الصالح ،ووكيل وزارة الدفاع
بالتكليف الشيخ فهد جابر العلي ،وعدد من كبار
قيادات الجيش ووزارة الدفاع.

اس ـت ـق ـب ــل وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـشـيــخ د .أحـمــد الـنــاصــر ،ظهر
أمــس ،في مقر ديــوان عام وزارة
الـخــارجـيــة سـفـيــر ال ـيــابــان لــدى
الـ ـك ــوي ــت م ــاس ــات ــو تـ ــاكـ ــاواكـ ــا،
وتـنــاول اللقاء مجمل العالقات
الـمـتـيـنــة والــوث ـي ـقــة ال ـتــي تــربــط
البلدين الصديقين في مختلف
المجاالت.
وأعلنت وزارة الخارجية ،في
بيان صحافي ،أن الناصر جدد
خـ ــال ال ـل ـق ــاء ت ـض ــام ــن ال ـكــويــت
الـ ـث ــاب ــت م ـ ــع حـ ـك ــوم ــة الـ ـي ــاب ــان
وشعبها الصديق ،مشيدا ومقدرا
ال ـج ـه ــود ال ـك ـب ـيــرة واإلجـ ـ ـ ــراءات
والخطوات التي تتخذها تجاه
احتواء انتشار فيروس كورونا
المستجد.
وش ـ ــدد ال ـن ــاص ــر ع ـلــى أهـمـيــة
تضافر الجهود الدولية والتعاون
لمواجهة هــذه الكارثة الصحية
العابرة للحدود ومنع االنتشار
السريع لهذا الــوبــاء الــذي يمثل
تحديا مشتركا للبشرية جمعاء.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،أعـ ـ ـ ـ ــرب س ـف ـيــر
الـيــابــان عــن شكر وتقدير بــاده

«األوقاف» تبدأ تطبيق دورها اإلرشادي
العفاسي ناقش مع الوكالء إجراءات تجنب العدوى بالمساجد
ت ـ ــرأس وزي ـ ــر الـ ـع ــدل وزي ـ ــر األوق ـ ــاف
والشؤون اإلسالمية المستشار د .فهد
ً
ً
الـعـفــاســي اج ـت ـمــاعــا تـنـسـيـقـيــا حـضــره
وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس فـ ــريـ ــد عـ ـ ـم ـ ــادي وال ـ ــوك ـ ــاء
الـمـســاعــدون ام ــس بـقــاعــة االجـتـمــاعــات
فــي وزارة األوق ـ ــاف؛ للتباحث فــي آلية
تطبيق ال ـقــرارات الـصــادرة عــن اجتماع
مجلس الوزراء.
وأكـ ــد الـعـفــاســي أن وزارة األوقـ ــاف
بـ ــدأت تـنـفـيــذ ال ـ ـقـ ــرارات الـ ـص ــادرة عن
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـخــاصــة بتكليفها
القيام بالدور التوعوي واإلرشادي من
خــال تذكير الجمهور بـضــرورة عدم
التجمهر أو المشاركة في التجمعات
وال ـت ــوع ـي ــة بـ ـ ــاإلجـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة
الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـج ـن ــب أسـ ـ ـب ـ ــاب ال ـ ـعـ ــدوى
بالمساجد ودور الـعـبــادة بما يراعي
الظروف االستثنائية.
وقال العفاسي في تصريح صحافي:
ً
ً
عقدنا اجتماعا طارئا تم التركيز خالله
ع ـلــى ض ـ ــرورة إب ـ ــراز ال ـ ــدور ال ـتــوعــوي
واإلرشادي من خالل تذكير المواطنين
والمقيمين على حــد س ــواء بالجانب
الـشــرعــي الـمـتـعـلــق ب ـض ــرورة الـحـفــاظ
ع ـلــى ن ـظــافــة ال ـب ــدن وال ـم ـك ــان وف ــق ما
جــاء في الكتاب والسنة ،وهــو ما كان
ً
دائما منهج وزارة األوقــاف والشؤون
اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي ج ـم ـيــع خ ـط ــب ص ــاة
الـجـمـعــة وال ـ ـ ــدروس وال ـم ــواع ــظ الـتــي
تقدمها.
وت ــاب ــع ال ـع ـفــاســي :كـمــا ت ــم الـتــأكـيــد
على ضرورة االستمرار في تخصيص
خ ـط ــب ال ـج ـم ـع ــة لـ ـم ــوض ــوع ف ـي ــروس

ً
مترئسا اجتماع «األوقاف» أمس
العفاسي
كورونا المستجد بجميع المساجد في
المحافظات الست ،على أال تتجاوز مدة
الخطبة عشر دقائق فقط ،وذلك بهدف
نشر ثقافة التوعية وفق منظور شرعي
في كيفية التعامل مع مثل هذا الحدث
والحفاظ على تنفيذ جميع التعليمات
ال ـصــادرة مــن مجلس الـ ــوزراء ووزارة
الصحة.
وبـيــن الـعـفــاســي ان وزارة األوق ــاف
ح ـثــت األئ ـم ــة وال ـخ ـط ـبــاء ع ـلــى تــذكـيــر
المصلين بضرورة عدم تناقل األخبار
ال ـكــاذبــة واإلش ــاع ــات ،ألن ـهــا آف ــة تثير
ال ـه ـلــع والـ ـخ ــوف ب ـيــن الـ ـن ــاس ،وكــذلــك
عـلــى مـتــابـعــة األخ ـب ــار مــن مـصــادرهــا
الرسمية ،وعــدم االلتفات إلى سواها،
والتأكيد على نظافة المساجد وتوفير
مستلزمات التعقيم والنظافة بشكل
دائم ومستمر.
أكــد الوكيل المساعد لقطاع اإلعــام
والعالقات الخارجية في وزارة األوقاف

والشؤون اإلسالمية محمد المطيري أن
الوزارة حريصة على القيام بدورها في
هذه الظروف االستثنائية التي تمر بها
البالد والعالم ،مشيرا إلى أنها اتخذت
حزمة من القرارات واإلجراءات المتعلقة
بـكـيـفـيــة الـتـعــامــل م ــع ف ـي ــروس كــورونــا
وطرق الوقاية منه والتعامل األمثل معه.
وعن أبرز ما قدمته الــوزارة في هذا
الجانب ،أوضح المطيري ،في تصريح،
أن ــه تــم إن ـتــاج  12فــاشــا تــوعــويــا يتم
بـثـهــا حــال ـيــا ع ـبــر ت ـل ـفــزيــون ال ـكــويــت،
وتـتـضـمــن ع ــدم الـمـبــالـغــة فــي الـخــوف
وااللتزام باإلجراءات الوقائية والتريث
في نقل األخبار وحكمة االبتالء ،وثواب
ال ـص ـبــر وب ـع ــض األدعـ ـي ــة ال ـم ـخ ـتــارة،
إضــافــة إل ــى  2انـفــوغــرافـيــك يـتـنــاوالن
كـيـفـيــة الـتـعــامــل م ــع ف ـي ــروس كــورونــا
وخطر بث الشائعات.

لـ ـل ــدع ــم الـ ـ ـ ــذي تـ ـق ــدم ــه ال ـك ــوي ــت
وم ـســانــدت ـهــا لـ ــاجـ ــراءات الـتــي
تتخذها الحكومة اليابانية لمنع
تفشي فيروس كورونا المستجد
والتصدي لهذا الوباء.
ح ـضــر ال ـل ـق ــاء م ـســاعــد وزي ــر
الخارجية لشؤون آسيا السفير
ع ـل ــي ال ـس ـع ـيــد ون ــائ ــب مـســاعــد
وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون مكتب
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـشــار
أح ـم ــد ال ـش ــري ــم وع ـ ــدد م ــن كـبــار
المسؤولين في وزارة الخارجية.
فـ ــي مـ ـج ــال آخ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــدم وزيـ ــر
الخارجية واجب العزاء لحكومة
وش ـ ـعـ ــب ب ـ ـيـ ــرو ب ـ ــوف ـ ــاة رئ ـي ــس
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية
األس ـبــق واألم ـي ــن ال ـعــام األسـبــق
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة خ ــاف ـي ـي ــر دي
كوييار.
واشـ ـ ـ ـ ــارت "ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة" ،فــي
بـيــان صـحــافــي ،إل ــى أن الناصر
أعــرب في كلمة خطها في سجل
التعازي بمقر سفارة بيرو لدى
الكويت أمس عن خالص مشاعر
ال ـعــزاء وص ــادق ال ـمــواســاة بهذا
المصاب الجلل.

وزير الخارجية يستقبل سفير اليابان لدى الكويت أمس
واستذكر وزير الخارجية في
هذا الموقف المؤلم مناقب الفقيد
الحميدة وإسهاماته فــي خدمة
وطـنــه فــي الـعــديــد مــن الميادين
ودوره ال ـ ـبـ ــارز ف ــي قـ ـي ــادة دف ــة
األمم المتحدة واالرتقاء بعملها
وتـحـقـيــق أهــداف ـهــا نـحــو تعزيز
السلم واألمن الدوليين وتطبيق
القرارات الشرعية والدولية إبان

«مالية الشؤون» تداوم لصرف
المساعدات والرواتب

«الداخلية» :الحزم مع
مخالفي قرارات الحكومة
ع ـق ــد و كـ ـي ــل وزارة ا لــدا خ ـل ـيــة
ً
الفريق عصام النهام ،اجتماعا
ً
ً
أمنيا موسعا ،أمــس ،ضم وكالء
الوزارة المساعدين وكبار قيادات
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ل ـم ـتــاب ـعــة
اإلجراء ات الوقائية واالحترازية
التي تنفذها "الداخلية" بالتعاون
َّ
المعنية ،لمواجهة
مــع الجهات
فيروس كورونا.
وأك ــد الـنـهــام ض ــرورة تكريس
كــل اإل مـكــا نــات البشرية والفنية
والصحية والتعاون المستمر مع
وزارة الصحة ،لمواجهة المخاطر
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة لـ ـلـ ـفـ ـي ــروس ،ب ـه ــدف
حماية المواطنين والمقيمين،
ً
م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
صحتهم وسالمتهم يــأ تــي على
رأس أولويات المؤسسة األمنية.
وشدد على التعامل بحزم مع
مخالفي قرارات مجلس الوزراء،
وتطبيق مــواد القانون بحقهم،
الفتا إلى أن القرارات الحكومية
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة تـ ـحـ ـق ــق أم ـ ـ ــن وأم ـ ـ ــان
المواطنين والمقيمين ،وتحافظ
على سالمتهم وصحتهم.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة دع ـ ــم
و م ـ ـ ـسـ ـ ــا نـ ـ ــدة وزارة ا لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة،
لـتـلـبـيــة اح ـت ـي ــاج ــات ال ـج ـم ـهــور،
مــن خــال الجمعيات التعاونية
ومـ ـ ــراكـ ـ ــز الـ ـتـ ـم ــوي ــن عـ ـل ــى م ـ ــدار
ا لـســا عــة ،بالمساعدة فــي تنظيم
حــركــة دخ ــول الـجـمـهــور ،تفاديا
ل ـ ـ ــازدح ـ ـ ــام ،وتـ ـسـ ـيـ ـي ــر ال ـح ــرك ــة
المرورية.

توليه منصب األمين العام لألمم
المتحدة.
كـ ـم ــا اس ـ ـتـ ــذكـ ــر بـ ـك ــل اع ـ ـتـ ــزاز
وتقدير الموقف التاريخي والدور
الفاعل الذي اتخذه الراحل تجاه
نصرة الحق الكويتي إبان فترة
االح ـتــال الـعــراقــي الـغــاشــم على
الكويت في أوساط وأروقة األمم
ال ـم ـت ـحــدة وال ـم ـح ــاف ــل ال ــدول ـي ــة،

ت ــارك ــا أثـ ـ ــرا ع ـم ـي ـقــا ف ــي ن ـفــوس
الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن حـ ـظ ــي ب ـ ــه تـ ـق ــدي ــرا
واحـتــرامــا كبيرين فــي األوســاط
الدبلوماسية والمجتمع الدولي
كافة.
وتوجه الناصر ببالغ التعازي
وخالص المواساة ألسرة وذوي
الفقيد متمنيا لهم جميعا جميل
الصبر والسلوان.

●

جورج عاطف

رغم إعالن مجلس الوزراء اعتبار الفترة من
 12إلــى  26الـجــاري إج ــازة رسمية للقطاعين
الحكومي والـخــاص ،على أن يستأنف الــدوام
الرسمي األحد  29من الشهر ذاته ،أصر موظفو
إدارة الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة ف ــي وزارة ال ـش ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ،بــرئــاســة م ــدي ــرة اإلدارة منيرة
الكندري ،ومراقب الحسابات حمد المطيري،
ورئ ـي ــس الـقـســم ب ـســام ال ـش ـمــري ،عـلــى ال ــدوام

أمـ ــس ،إلن ـج ــاز ال ـك ـشــوفــات ال ـخــاصــة بمتلقي
المساعدات العامة والرواتب واألجور الخاصة
بموظفي الوزارة.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـصــادر "ال ـ ـشـ ــؤون" ،ف ــإن ال ـ ــوزارة
م ـل ـت ــزم ــة ب ـت ـع ـم ـيــم دي ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
الصادر بشأن تكليف كل جهة حكومية بعض
الموظفين لالنتهاء من إعــداد وصــرف رواتب
الشهر الجاري في أقصر وقــت ممكن ،مؤكدة
أن صــرف الـمـســاعــدات والــرواتــب سيكون في
الموعد الشهري دون أدنى تأخير.

«الكهرباء» و«األشغال» :استمرار
العمل بالمحطات و«الطوارئ»
●

سيد القصاص

أكدت وزارة الكهرباء والماء
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي ج ـم ـيــع
م ـح ـط ــات الـ ـق ــوى ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وتقطير المياه كالمعتاد.
وأعلنت "الكهرباء" ،في بيان
صـ ـح ــاف ــي ،أن ف ـ ــرق الـ ـ ـط ـ ــوارئ
تواصل استقبال شكاوى العمالء
ع ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة مـ ــن خ ــال
الحسابات المعتمدة في مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ومــركــز
االتصال الموحد رقم .152

ب ـ ـ ـ ــدور ه ـ ـ ـ ــا ،أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة
األشـغــال العامة أنـهــا وفــي ظل
اإلج ــراءات االحـتــرازيــة التي تم
إعالنها وق ــرار مجلس ال ــوزراء
بـتـعـطـيــل الـ ــدوائـ ــر الـحـكــومـيــة
لـ ـلـ ـح ــد م ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار فـ ـي ــروس
ك ــورون ــا المستجد فــي ال ـبــاد،
تؤكد استمرار العمل في جميع
مـ ـحـ ـط ــات الـ ـ ـص ـ ــرف ال ـص ـح ــي،
والـخــدمــات التشغيلية ألعمال
ال ـص ـيــانــة والـ ـ ـط ـ ــوارئ ،وكــذلــك
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـم ــال ـي ــة
المتعلقة بصرف الرواتب وأي

مستحقات مالية أخرى.
وأصـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ً
للطرق والنقل البري بيانا أكدت
فـيــه أن ـهــا وف ــي ظ ــل اإلج ـ ــراءات
اال ح ـتــراز يــة المتبعة للحد من
انتشار "كــورونــا" ،فإنها تؤكد
اس ـت ـمــرار الـعـمــل فــي الـخــدمــات
الـتـشـغـيـلـيــة ألع ـم ــال الـصـيــانــة
وال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ وم ـ ـح ـ ـطـ ــات ضــخ
األنفاق وكذلك األعمال اإلدارية
والـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـصــرف
الرواتب.

محليات
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كورونا الجديد

واشنطن تمنع دخول األوروبيين وتتوقع آالف اإلصابات ...و«كورونا»

ً
انتشارها
حدة
تخفيف
إلى
العدوى
احتواء
من
تحولت
دوال
تنتقد
العالمية»
«الصحة
•
ّ
ً ً
ّ
• بكين تعلن تجاوز ذروة التفشي وتتوقع انتهاءه بيونيو وكوريا الجنوبية تسجل انخفاضا كبيرا
في إجراء تاريخي ،أعلن
الرئيس األميركي دونالد
ترامب فرض حظر السفر
على كل الرحالت ًإلى االتحاد
األوروبي لـ 30يوما ،في
محاولة لوقف انتشار فيروس
كورونا الجديد (كوفيد )19
غداة تصنيف الفيروس بأنه
وباء عالمي.

االتحاد األوروبي
ينتقد قرار واشنطن
األحادي

فـ ـ ــي اجـ ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـ ـش ـ ــدد يـ ـه ــدف
ل ــوق ــف ان ـت ـش ــار وبـ ـ ــاء ف ـي ــروس
كورونا المستجد (كوفيد ،)19
وبعدما اتهمه عــدد من اعضاء
الكونغرس والعلماء بمحاولة
التقليل من شأن األزمة وتوجيه
رسائل متناقضة ،أعلن الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب حظر
دخــول المسافرين الــذيــن زاروا
في االونــة األخـيــرة أوروب ــا ،الى
الواليات المتحدة لمدة  30يوما
باستثناء الرعايا األميركيين.
وق ــال تــرامــب فــي خـطــاب الى
األميركيين مــن البيت األبيض
"لـ ـق ــد قـ ـ ـ ـ ّـررت ات ـ ـخـ ــاذ اجـ ـ ـ ــراءات
م ـشــددة لـكــن ضــروريــة لحماية
صحة كل األميركيين ،ومن أجل
م ـن ــع اإلصـ ــابـ ــات الـ ـج ــدي ــدة مــن
ّ
ال ــوص ــول ال ــى ب ــادن ــا ،سنعلق
ج ـم ـي ــع ال ـ ــرح ـ ــات مـ ــن أوروب ـ ـ ــا
ال ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــأيــام
الثالثين المقبلة".
واسـتـثـنــى تــرامــب بريطانيا
من الحظر ،وأكد أن هذه القيود
ت ـش ـمــل أي ـض ــا "ال ـح ـج ــم ال ـهــائــل
للتجارة والـشـحــن بين اوروب ــا
والواليات المتحدة".
وهـ ـ ــذا االج ـ ـ ـ ــراء ي ــدخ ــل حـيــز
التنفيذ لـيــل الجمعة ـ ـ ـ السبت
كما أوضــح الرئيس األميركي.
وسيطبق على كل شخص دخل
فضاء شنغن خــال األيــام الــ14
ال ـتــي تـسـبــق وصــولــه المرتقب
الى الواليات المتحدة باستثناء
األميركيين وحاملي االقــامــات
الدائمة.
ودعـ ـ ـ ـ ــا تـ ـ ــرامـ ـ ــب فـ ـ ــي ك ـل ـم ـتــه
الكونغرس الى إقرار تخفيضات
ض ــريـ ـبـ ـي ــة ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة ت ــأث ـي ــر

ال ـف ـيــروس عـلــى االق ـت ـصــاد بعد
إغـ ــاق أن ـش ـطــة ت ـجــاريــة كـثـيــرة
وانهيار البورصات.
ول ـف ــت إل ــى أن ــه سـيـطـلــب من
وزارة الخزانة ان تضع تسهيالت
ع ـل ــى دف ـ ــع الـ ـض ــرائ ــب "ل ـب ـعــض
االشخاص واألعمال التي تأثرت
سلبيا" جراء الوباء ،وهي خطوة
برأيه ستضخ نحو  200مليار
في االقتصاد األميركي.
وامـ ــس اع ـلــن نــائــب الــرئـيــس
األميركي مايك بنس أن االدارة
تـ ـت ــوق ــع االف االص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات فــي
الواليات المتحدة.
وق ـب ــل س ــاع ــات ع ـلــى خـطــاب
ترامب ،أعلن مدير مراكز رصد
ومنع األمراض روبرت ريدفيلد
أن خ ـط ــر االنـ ـتـ ـش ــار الــرئ ـي ـســي
لـلــوبــاء فــي ال ــوالي ــات المتحدة
حيث وصل عدد الوفيات إلى 38
بينما تخطى عدد اإلصابات به
 1300شخص ،مصدره أوروبا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال" :ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد ال ـف ـع ـل ــي
بــالـنـسـبــة ال ـي ـنــا ،ب ــات أوروب ـ ــا"،
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا "مـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـص ــل
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاالت ،ولـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول االش ـ ـ ـيـ ـ ــاء
بــوضــوح ،أوروب ــا بــاتــت تعتبر
بـ ـمـ ـث ــاب ــة ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ال ـ ـجـ ــديـ ــدة"
بالنسبة النتشار المرض.
و هـ ـ ـن ـ ــاك  22307أ شـ ـ ّخ ــاص
مصابين في أوروبا وتوفي 930
مــن ج ــراء ال ـمــرض .وف ــي العالم
هـنــاك  124101اصــابــة فــي 113
دولــة ومنطقة ما تسبب بوفاة
 4566شخصا.

توتر مع الصين
وفــي خطابه ال ــذي استغرق

 10دقــائــق ،وصــف رئـيــس أكبر
ق ـ ـ ــوة اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
"ك ـ ــورون ـ ــا" ب ــأن ــه "ف ـ ـيـ ــروس مــن
الخارج".
وقبل بضعة أيام ،أثار وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي م ــاي ــك
بــوم ـب ـيــو جـ ــدال وغ ـض ــب بكين
ب ـع ــدم ــا وص ـ ــف كـ ــورونـ ــا بــانــه
"فيروس ووهان".
كـ ـم ــا كـ ـ ــان م ـس ـت ـش ــار األم ـ ــن
ال ـ ـقـ ــومـ ــي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي روبـ ـ ـ ــرت
أوب ـ ــراي ـ ــن اتـ ـه ــم ال ـص ـي ــن أم ــس
األول بالتقاعس عن االستجابة
للظهور األولي للفيروس ،قائال
إن هذا ربما كلف العالم شهرين
بـيـنـمــا كـ ــان ي ـم ـكــن أن يستعد
النتشار المرض.
ً
وردا عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ــول
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات أوب ـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــن ،قـ ــال
المتحدث باسم وزارة الخارجية
الـصـيـنـيــة ش ــاو ل ــي شـيـنــغ في
مؤتمر صحافي في بكين ،امس،
إن التصريحات "غير األخالقية
وغـ ـي ــر الـ ـمـ ـس ــؤول ــة مـ ــن بـعــض
المسؤولين لن تساعد الجهود
األميركية لمكافحة الوباء".
وقال شاو ،إن "جهود الصين
للحد من انتشار المرض وفرت
ل ـل ـعــالــم ك ـلــه وق ـت ــا لــاس ـت ـعــداد
لـمــواجـهــة ال ــوب ــاء .ونـتـمـنــى أن
يركز عدد قليل من المسؤولين
فــي الــواليــات المتحدة فــي هذا
الوقت جهودهم على االستجابة
ل ـل ـف ـيــروس وت ـع ــزي ــز ال ـت ـع ــاون،
ولـ ـ ـي ـ ــس ع ـ ـلـ ــى تـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـلـ ــوم
للصين".
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت ت ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــات
أوبـ ــرايـ ــن ف ــي مــؤس ـســة ال ـت ــراث
ف ــي واش ـن ـطــن ،حـيــث استشهد

ً
استعراضيا في هونان أمس (رويترز)
صينيون يقدمون عرضا
ب ـت ـقــاريــر تـفـيــد أن األطـ ـب ــاء في
الصين تــم إسكاتهم أو عزلهم
حـتــى ال تـنـتـشــر أخ ـب ــار تفشي
الفيروس.
وقـ ــال إن بـكـيــن ل ــو تـعــامـلــت
ب ـ ـصـ ــورة ص ـح ـي ـح ــة لـ ـك ــان مــن
الـ ـمـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـح ـ ــد مـ ـ ــن انـ ـتـ ـش ــار
ال ـف ـيــروس فــي الـصـيــن وجميع
أنحاء العالم.

بروكسل
وان ـت ـق ــد االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي
ام ـ ـ ــس ،ق ـ ـ ــرار تـ ــرامـ ــب بـتـعـلـيــق
السفر من اوروبــا الى الواليات
المتحدة.
وق ـ ــال ـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـم ـج ـل ــس
األوروبي شارل ميشال ورئيسة
المفوضية األوروبية أورسوال
فــون ديــر لين في بيان مشترك
إن "االتحاد األوروبــي ال يوافق
على حقيقة أن القرار األميركي
بفرض حظر على السفر اتخذ
م ـ ــن جـ ــانـ ــب واحـ ـ ـ ــد وم ـ ـ ــن دون
تشاور".
وأوضح البيان أن "الفيروس
أزمة عالمية ال تقتصر على أي
قـ ــارة وتـتـطـلــب ت ـعــاونــا ولـيــس
تـ ـص ــرف ــا أح ـ ـ ــادي ـ ـ ــا" م ـ ــؤك ـ ــدا أن
االتحاد األوروبي يعكف حاليا
على اتخاذ إجراءات قوية للحد
من انتشار الفيروس.

إيطاليا
وفي ايطاليا ،بقي  60مليون
ايطالي في منازلهم أمس ،لليوم
الثالث على التوالي .ومساء أمس
األول ،اع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة اغ ــاق
كــل المتاجر باستثناء محالت
بيع المواد الغذائية والصحية.
وباتت ايطاليا تعد اكثر من 12
ألف حالة بينها  827وفاة.
وتـ ـ ـق ـ ـ ّـرر اغ ـ ـ ــاق مـ ـط ــار رومـ ــا
تشيامبينو الذي يستقبل عادة
ال ـط ــائ ــرات ال ـتــي ت ـقــوم بــرحــات
مـنـخـفـضــة ال ـك ـل ـفــة ،اع ـت ـب ــارا من

الـ ـي ــوم ،ف ــي ح ـيــن سـيـتــم خفض
أن ـش ـط ــة مـ ـط ــار فـيــومـيـتـشـيـنــو
الـ ـمـ ـخـ ـص ــص عـ ـ ـ ـ ــادة لـ ـل ــرح ــات
الدولية بدءا من الثالثاء.

إسبانيا
وفي مدريد ،أعلنت الحكومة
اإلسبانية ام ــس ،إصــابــة وزيــرة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاواة اي ـ ــري ـ ــن م ــون ـت ـي ــرو
ب ــال ـف ـي ــروس وفـ ـ ــرض إجـ ـ ـ ــراءات
الحجر الطبي عليها مع شريكها
نائب رئيس الــوزراء زعيم حزب
"بوديموس" بابلو إيغليسياس.
وخ ـض ــع ،أمـ ــس ،جـمـيــع أع ـضــاء
الحكومة لفحوص.
وأكـ ـ ــدت ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة
االسبانية ارتـفــاع الــوفـيــات إلى
 55واإلص ــاب ــات إلــى  2200أكثر
من نصفها في العاصمة مدريد.
وقالت رئيسة منطقة مدريد
إيسابيل دياث أيوسو امس ،إن
الـحـكــومــة ت ــدرس إغ ــاق مــدريــد
كإجراء وقائي.

فرنسا
وبينما أعلنت سلطات النمسا
واليونان امس أولى حالتي وفاة
ّ
وسجلت ألمانيا
بسبب الفيروس
وفاة رابعة ،أفادت إذاعة "أوروبا
 "1الـفــرنـسـيــة ،ام ــس ،ب ــأن هيئة
تشغيل المطارات الفرنسية ربما
تغلق واحدة من الصاالت الثالث
في مطار شارل ديغول في شمال
ب ــاري ــس لـخـفــض الـتـكــالـيــف في
الوقت الذي تشهد انخفاضا في
حركة السفر.
وفــي الـنــرويــج ،أفــاد تلفزيون
"إن آر كي" بأن السلطات تدرس
إغ ـ ــاق مـ ـط ــارات عـ ــدة ف ــي إط ــار
م ـس ــاع ـي ـه ــا ل ـل ـح ــد مـ ــن ان ـت ـش ــار
"كورونا".

الصحة العالمية
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ج ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــف ،قـ ـ ـ ـ ــال

رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة
الـعــالـمـيــة ت ـي ــدروس أدهــانــوم
غيبريسوس ،أمس ،إن تفشي
الفيروس "وباء يمكن السيطرة
ّ
عليه إذا عززت الدول إجراءات
التصدي له".
وأضاف :نحن قلقون للغاية
من أن بعض البلدان ال تقترب
م ــن هـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد بـمـسـتــوى
االل ـت ــزام الـسـيــاســي المطلوب
للسيطرة عليه.
وكـ ـ ــان غ ـي ـبــري ـســوس أع ـلــن
أمس األول ،ان "كورونا يمكن
تصنيفه بأنه وباء عالمي".
وطـ ـ ــالـ ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـعـ ــام
لمنظمة "ا لـصـحــة العالمية"
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس أدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
جيبريسوس ،جميع ا لــدول،
أمــس ،بــ"اإلصــرار والصمود"
في المعركة مع وباء كورونا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــة أمـ ـ ـ ــام
دبلوماسيين في جنيف ،بعد
يـ ــوم م ــن تــوص ـيــف "كــوف ـيــد-
 "19بأنه و بــاء" ،و صـفــه بأنه
و ب ـ ــاء ال ي ـع ـنــي أن تـسـتـسـلــم
الدول .فكرة تحول الدول من
االح ـت ــواء إل ــى تـخـفـيــف حــدة
االنتشار خاطئة وخطيرة".
و م ـضــى قــا ئــا إ ن ــه يتعين
على كل الدول ،وهي تواصل
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة االح ـ ـتـ ــواء ،أن
"ت ـح ـق ــق تـ ــوازنـ ــا جـ ـي ــدا بـيــن
ح ـمــايــة ال ـص ـحــة والـحـيـلــولــة
دون حدوث ارتباك اقتصادي
واجـتـمــاعــي واح ـتــرام حقوق
اإلنسان" ،بحسب تصريحات
أوردتها المنظمة.
إ لــى ذ لــك ،أ عـلــن مسؤولون
هـ ـن ــود أمـ ـ ــس ،إغـ ـ ــاق جـمـيــع
الـمــدارس والـجــامـعــات ودور
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة
ال ـ ـه ـ ـنـ ــديـ ــة ن ـ ـيـ ــودل ـ ـهـ ــي ح ـتــى
 31الـ ـج ــاري ،وض ـمــن جـهــود
اح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواء ت ـ ـف ـ ـشـ ــي فـ ـ ـي ـ ــروس
كورونا.
وجـ ـ ـ ــرى إغـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـم ـ ــدارس
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ال ـح ـكــوم ـيــة

إيطاليا تشمل
المتاجر وأحد
مطاري روما
باإلغالق...
ّ
والسعودية توسع
دائرة حظر السفر

«علماء السعودية»
ّ
تحرم صالة الجمعة
والجماعة على
المصابين

رئيس الفلبين
سيخضع للفحص
عقب اختالطه مع
مصاب

إيران :اإلصابات المعلنة تتخطى الـ  10آالف
طلبت  5مليارات دوالر من «النقد الدولي» لمكافحة الفيروس
واصل فيروس كورونا ضرب اإليرانيين،
م ـس ـج ــا ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا فـ ــي أع ـ ـ ـ ــداد ال ــوفـ ـي ــات
واإلصــابــات فــي الـبــاد بشكل يــومــي ،فقد
أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،أم ــس،
ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس
إلى  429حالة ،بعد تسجيل  75حالة وفاة
جديدة خالل الساعات الـ 24الماضية.
وص ــرح رئـيــس مــركــز الـعــاقــات العامة
واإلعالم بوزارة الصحة والعالج والتعليم
ال ـط ـب ــي كـ ـي ــان ــوش ج ـه ــان ـب ــور بـ ـ ــأن ع ــدد
اإلصــابــات تـجــاوز العشرة آالف شخص،
بعد تسجيل  1075حالة إصابة جديدة،
كما أعلن أن  3276من المصابين تعافوا
بالفعل.
وفــي جــديــد طــرقــه أب ــواب المسؤولين،
أفادت وكالة فارس اإليرانية بإصابة عضو

مجمع تشخيص مصلحة النظام محمد
جواد إيرواني ،مسؤول الرقابة والتدقيق
الحسابي في مكتب المرشد األعلى ،علي
خامنئي.
كما نشرت الوكالة ،مساء أمــس األول،
قــائـمــة لـلـمـســؤولـيــن الـمـصــابـيــن ،أبــرزهــم
نـ ــائـ ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اس ـ ـحـ ــق ج ـه ــان ـغ ـي ــري،
ومساعدة الرئيس لشؤون المرأة ،ووزيرا
الصناعة والسياحة.
إلــى ذلــك ،أفــادت وسائل إعــام إيرانية،
أمس ،بوفاة محمود بالرك ،نائب قائد مقر
القدس ،التابع للحرس الثوري ،في الشؤون
اللوجستية ،جراء إصابته بـ"كورونا".
في سياق متصل ،أعلن وزير الخارجية
اإليراني محمد جواد ظريف ،في تغريدة
ع ـلــى "ت ــوي ـت ــر" ،أمـ ــس ،أن ب ـل ــده ط ـلــب من

صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ت ـمــويــا طــارئــا
لمكافحة تفشي الفيروس.
وقالت كريستالينا جورجيفا ،مديرة
صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـق ــد ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،إن الـ ـبـ ـل ــدان
الـمـتـضــررة مــن "ك ــورون ــا" ستحصل على
دعم عبر أداة التمويل السريع .وأكد ظريف:
"طلب بنكنا المركزي استخدام هذه اآللية
على الفور".
مــن ناحيته ،كتب عبدالناصر همتي،
محافظ البنك المركزي اإليراني ،على موقع
"إنـسـتـغــرام" ،انــه "طلب فــي خطاب موجه
لمديرة صندوق النقد الدولي  5مليارات
دوالر مــن صـنــدوق ط ــوارئ أداة التمويل
السريع ،للمساعدة في مكافحة الفيروس".
يذكر أن إيران لم تستدن من صندوق النقد
منذ عام .1962

local@aljarida●com

يهدد العالم
يشل المطارات

سلة أخبار
مجلس األمن
يقلص جدول أعماله

• إسبانيا قد تغلق العاصمة وإصابة
وزيرة وزعيم «بوديموس»

أعلن مجلس األمن تقليص
جدول أعماله خالل مارس
كإجراء احترازي بسبب
فيروس "كورونا".
وقال ممثل الصني تشانغ
جون ،الذي تتولى بالده
الرئاسة الدورية ملجلس
االمن هذا الشهر ،إن هذا
االجراء يضمن ان "نكون
في وضع افضل لحماية
أنفسنا" ،مبينًا أنه لن يتم
إلغاء جلسات مجلس األمن،
لكن الصني نصحت بـ"تقليص
االجتماعات" ،وخفض أعداد
الوفود.

تايوان :بيع أقنعة
الوجه إلكترونيًا

األس ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي
ف ــي دلـ ـه ــي ،ب ـن ــاء ع ـلــى أوامـ ــر
الحكومة.

غوتيريش
ّ
وفــي نـيــويــورك ،حــض األمين
الـعــام لــأمــم المتحدة أنطونيو
غوتيريش كل الدول على تعزيز
ج ـه ــود م ـكــاف ـحــة ال ـف ـي ــروس إذا
مــا أرادت الحصول على فرصة
لوضع حد لتفشي المرض.
وق ـ ــال ف ــي ب ـي ــان إن "اإلع ـ ــان
عــن جــائـحــة هــو دع ــوة للتحرك
ّ
(موجهة) للجميع في كل مكان"،
مـضـيـفــا "ال ن ـ ــزال ق ــادري ــن على
ت ـغ ـي ـي ــر مـ ـس ــار هـ ـ ــذه ال ـجــائ ـح ــة
ّ
لكن ذلــك يتطلب التصدي لعدم
الـتـحـ ّـرك" ،داعيا "كــل الحكومات
ّ
التحرك وتعزيز جهودها".
إلى

السلفادور
ً
وف ـي ـم ــات ب ـ ــدا أن مـ ــزيـ ــدا مــن
ال ــدول تـقــوم ب ــاج ــراءات مـشــددة
بينها الحجر ا لـتــام االستباقي
او غير االستباقي ،أعلن رئيس
السلفادور نجيب أبوكيلة فرض
حـجــر صـحــي فــي جـمـيــع أنـحــاء
ً
الـبــاد لمدة  21يــومــا ،مــا يعني
أنه لن يكون بمقدور أي أجنبي
ال ــدخ ــول إل ــى ال ـب ــاد م ــا ل ــم يكن
ً
ً
مقيما أو دبلوماسيا .ولم تسجل
ال ـس ـل ـف ــادور أي إصـ ــابـ ــة ،ول ـكــن
هندوراس المجاورة أعلنت في
وقت سابق إصابة امرأتين على
أراضيها.

الصين
ً
آسيويا ،أعلنت لجنة الصحة
الوطنية الصينية ،أن الفيروس
تـ ـج ــاوز ذروتـ ـ ـ ــه ف ــي الـ ـب ــاد مــع
تسجيل  8إصابات جديدة فقط
ف ــي إق ـل ـيــم ه ــوب ــي ،بـ ــؤرة تفشي
الفيروس.
وف ــي ظــل الـتـبــاطــؤ الملحوظ

النتشار الفيروس ،أعــاد المزيد
من الشركات فتح أبوابها فيما
تخفف السلطات بحذر إجراءات
االحتواء.
وأعـلــن إقليم هــوبــي ،تخفيف
ال ـم ــزي ــد م ــن ق ـي ــود ال ـس ـفــر امــس
وس ـي ـس ـمــح أيـ ـض ــا بــاس ـت ـئ ـنــاف
اإلن ـ ـتـ ــاج ف ــي ب ـع ــض ال ـق ـطــاعــات
في مدينتين ومقاطعتين .وقال
مــي فـنــغ الـمـتـحــدث بــاســم لجنة
ال ـص ـحــة الــوط ـن ـيــة "ب ـش ـكــل عــام
ت ـجــاوزت الصين ذروة الــوبــاء".
وأض ـ ــاف "ال ــزي ــادة ف ــي ال ـحــاالت
الجديدة تنحسر".
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ت ـش ــون ــغ
نـ ــان ـ ـشـ ــان ،ال ـم ـس ـت ـش ــار ال ـط ـبــي
للحكومة الصينية ،امس ،إن وباء
"كورونا" من المرجح أن ينتهي
في يونيو.
وأض ـ ــاف ت ـشــونــغ ( 83عــامــا)
خ ـب ـي ــر األوب ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ـ ــذي اش ـت ـهــر
بمكافحة انتشار فيروس سارس
ف ــي  2003ف ــي مــؤتـمــر صحافي
إن الكثير مــن ال ـحــاالت ال ــواردة
من الخارج إلى الصين من دون
أعـ ـ ــراض ظ ــاه ــرة وم ـع ــدل ع ــودة
ظهور اإلصابة بعد الشفاء قليل.
وبلغت حصيلة الوفيات في
بــر الـصـيــن الــرئـيـســي  3173في
حين بلغ عدد اإلصابات .80980

كوريا الجنوبية
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،سجلت
ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة أق ــل ع ــدد من
اإلصابات اليومية في أسبوعين،
حـيــث أظ ـهــرت األرقـ ــام الرسمية
الـتــي نـشــرت ام ــس ،إصــابــة 114
حــالــة جــديــدة ووف ــاة  ،6لترتفع
حاالت اإلصابة إلى  7869وعدد
الوفياة .66

سريالنكا
وأغلقت الحكومة السريالنكية
امس ،جميع المدارس.
وذك ــر وزي ــر الـتـعـلـيــم دوالس

أالهابيروما في مؤتمر صحافي
ان "الهلع بين اآلباء دفع الحكومة
إلى إعالن العطالت".

دوتيرتي
وفي مانيال ،قال متحدث باسم
ال ــرئ ــاس ــة الـفـلـبـيـنـيــة س ـل ـفــادور
بـ ــان ـ ـي ـ ـلـ ــو ،امـ ـ ـ ـ ــس ،إن ال ــرئـ ـي ــس
رودريـ ـغ ــو دوت ـي ــرت ــي سيخضع
الخ ـت ـبــار الـكـشــف ع ــن "ك ــورون ــا"
عقب اختالطه مــع مـســؤول ثبت
إصابته األسبوع الماضي.
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
الفلبيني تزامنا مــع بــدء  9من
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء و5
مــن أعـضــاء مجلس الـنــواب و3
ً
عمد حجرا صحيا ،امــس ،بعد
تعرضهم أيـضــا لـمــريــض ثبت
إصابته.
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
الفلبينية أمس األول وفاة امرأة
( 67عاما) ،ليصل بذلك إجمالي

عــدد الوفيات إلــى  ، 2فضال عن
إصابة .33

السعودية
ً
خليجياّ ،
وسعت السعودية،
امس نطاق حظر السفر والطيران
لـ ـيـ ـشـ ـم ــل االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي
و 12دول ــة أخ ــرى بعدما أعلنت
اكتشاف  24حالة إصابة جديدة؛
 3ل ـمــواط ـن ـيــن و 21لـمـصــريـيــن،
وض ـع ــوا بــالـحـجــر الـصـحــي في
مكة ،ليرتفع العدد إلى  45حالة.
إلى جانب االتحاد األوروبي،
يشمل ال ـقــرار الـجــديــد سويسرا
والـهـنــد وبــاكـسـتــان وسريالنكا
والـفـلـبـيــن وال ـس ــودان وإثيوبيا
وج ـ ـنـ ــوب ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان وإريـ ـت ــري ــا
وكينيا وجيبوتي والصومال.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر مـ ـ ـس ـ ــؤول فــي
وزارة الداخلية ،ان المملكة قررت
تـعـلـيــق حــركــة الـمـســافــريــن عبر
جميع المنافذ البرية مع األردن،

مــع اسـتـمــرار الـسـمــاح بالحركة
الـ ـتـ ـج ــاري ــة وال ـ ـش ـ ـحـ ــن ،ومـ ـ ــرور
الحاالت اإلنسانية واالستثنائية.
وأصــدرت هيئة كبار العلماء
فــي السعودية ق ــرارا يـحـ ّـرم على
ال ـم ـص ــاب ب ـ ـ "كـ ــورونـ ــا" حـضــور
صالة الجمعة والجماعة
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
والسكان وإصالح المستشفيات
في الجزائر ،امــس ،تسجيل أول
حــالــة وفـ ــاة ،وأي ـض ــا تـسـجـيــل 5
إص ــاب ــات ج ــدي ــدة ل ـيــرت ـفــع عــدد
اإلصابة المسجلة إلى .24
وف ــي رام ال ـل ــه ،أع ـلــن الـنــاطــق
ب ــاس ــم ال ـح ـكــومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ابــراه ـيــم مـلـحــم ،ام ــس ،تسجيل
إصـ ـ ــابـ ـ ــة فـ ـ ـت ـ ــاة عـ ـش ــريـ ـنـ ـي ــة مــن
بيت جــاال بــالـفـيــروس ،مــا يرفع
حصيلة اإلصــابــات الــى  ،31في
حين أعلنت السلطات الصحية
اإلســرائـيـلـيــة ارت ـفــاع اإلصــابــات
إلى  97حالة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

الوكاالت الصحية األميركية متشائمة
دراسة تتوقع إصابة نصف األميركيين ووفاة مليون
ّ
في توقع يضفي المزيد من التشاؤم والقتامة حول تفشي
وباء "كورونا" ،أعلن مدير المعهد الوطني األميركي للحساسية
واألمراض المعدية الطبيب أنثوني فوتشي ،أن الوباء "سيزداد
ً
سوءا" مع ارتفاع حاالت اإلصابة في جميع أنحاء البالد.
وخ ــال ش ـهــادة أم ــام الـكــونـغــرس ،أم ــس األول ،ق ــال فــوشــي:
"الخالصة ،الوضع سيزداد سوءا .إلى أي مدى سيصبح الوضع
ً
أكثر س ــوء ا يتوقف على قدرتنا على القيام بأمرين :احتواء
توافد األشخاص المصابين من الخارج ،والقدرة على االحتواء
والتخفيف من تأثير الفيروس داخل بلدنا".
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــال مــديــر الـمــراكــز األمـيــركـيــة للسيطرة على
األمراض والوقاية منها السابق ،توم فريدن ،في دراسة أعدها
مع مجموعة من الخبراء ،وتحدثت عنها صحيفة "واشنطن
بــوســت" ان ــه "ف ــي أس ــوأ األحـ ــوال ،ولـكــن لـيــس مــن المستحيل،
قد يصاب نصف األميركيين بالفيروس الــذي سيقتل مليون
شخص في الواليات المتحدة وحدها".
(واشنطن ـ ـ ـ د ب أ)

مصر ٦٧ :إصابة وفتوى لتجنب صالة الجمعة
•

القاهرة -حسن حافظ

غداة تسجيل  7حاالت إصابة بفيروس كورونا
المستجد في مصر ،أصــدرت دار اإلفتاء المصرية
بـيــانــا رسـمـيــا أم ــس الـخـمـيــس ،حـمــل فـتــوى تجيز
الصالة في حالة الكوارث الطبيعية وانتشار األوبئة
واألمــراض المعدية" ،بل قد يكون واجبا إذا قررت
الجهات المختصة ذلك" ،في محاولة على ما يبدو
إلقناع المصريين بعدم أداء صالة الجمعة جماعة
لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وأك ــدت اإلفـتــاء المصرية أن الـكــوارث الطبيعية
واألوبـئــة تعتبر من "األع ــذار الشرعية ،التي تبيح
تجنب المواطنين حضور صالة الجماعة والجمعة
في المساجد والصالة في بيوتهم أو أماكنهم التي
يوجدون بها كرخصة شرعية ،وكإجراء احترازي
للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار األمراض،
خاصة كبار السن واألطفال".

وشددت على حرمة وجود من أصيب بمرض معد
أو يشتبه بإصابته في األماكن والمواصالت العامة،
بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور
صالة الجماعة أو صالة الجمعة ،مع ضرورة التزام
المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي
تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية.
واستندت دار اإلفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه
وسلم ،أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب
األخذ باإلجراءات الوقائية في حالة تفشي األوبئة
وانتشار األمراض العامة ،في قوله عن الطاعون :إذا
سمعتم به بأرض فال تقدموا عليه ،وإذا وقع بأرض
وأنتم بها فال تخرجوا منه.
في هذه األثناء ،أعلنت وزارة الصحة المصرية
م ـســاء أم ــس األول األربـ ـع ــاء ،خـ ــروج سـبــع ح ــاالت
مــن مصابي كــورونــا المستجد (كــوفـيــد  ،)-19من
مستشفى العزل من إجمالي  27حالة التي تحولت
نتائج تحاليلهم مــن إيجابية إ لــى سلبية ،وذ لــك

بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ،وفقا
إلرشادات منظمة الصحة العمالية ،باإلضافة إلى
تـعــافــي الـحــالــة األولـ ــى المكتشفة فــي مـصــر وهــي
لصيني الجنسية ،ليصبح إجمالي المتعافين 8
حاالت حتى أمس الخميس.
وصـ ــرح الـمـتـحــدث بــاســم وزارة الـصـحــة خــالــد
مـ ـج ــاه ــد ،بـ ـ ــأن الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـس ـب ــع الـ ـت ــي ك ـت ــب لـهــا
ا لـشـفــاء لستة مصريين و حــا لــة لشخص أجنبي،
بينما لـفــت إل ــى اكـتـشــاف  7ح ــاالت جــديــدة ثبتت
إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد ،من
المخالطين للحاالت اإليجابية التي تم اكتشافها
واإلعـ ــان عنها مسبقا ،ضـمــن إج ـ ــراء ات الترصد
والـتـقـصــي ال ـتــي تـجــريـهــا الـ ـ ــوزارة بالتنسيق مع
منظمة الصحة العالمية ،ليرتفع بذلك عدد الحاالت
المسجلة في مصر إلى  67حالة.

«كورونا» يحصد ثالث ضحية في لبنان
•

بيروت  -ةديرجلا

•

مع إعالن حالة الطوارئ "اإلعالمية" ،أمس
األول ،وإطالق حمالت تطلب من اللبنانيين
البقاء في منازلهم تحت وسم #خليك_بالبيت،
ل ـت ـف ــادي ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ظـهــرت
الشوارع اللبنانية أمس خالية.
وان ـت ـش ــرت صـ ــور ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
ُ
االجتماعي تظهر الشوارع فارغة من الناس،
والجميع ملتزم الحجر الـمـنــزلــي ،فــي وقت
سجلت ،أمس ،ثالث حالة وفاة وهو المريض
الياس برجي في "مستشفى سيدة المعونات"
في جبيل ،وانتقلت إليه العدوى من الحالة
األولى (جان خوري) ،التي كانت وصلت من
مصر .والمواطن هو ابن بلدة اميون-الكورة،
وكـ ــان ُي ـعــانــي م ــرض ال ـس ــرط ــان ،وي ـب ـلــغ من
ً
العمر  79عاما.

وعـلــى رغــم الــدعــوات الــى مقاطعة الـطـيــران
اآلتي من الــدول الموبوءة ،وصلت مساء أمس
األول طائرة قادمة من إيــران .وتــداولــت بعض
صفحات وسائل التواصل االجتماعي ،أخبارا
تــزعــم أنـهــا حصلت فــي مـطــار رفـيــق الحريري
ال ــدول ــي ،وت ـت ـحــدث ع ــن دخـ ــول م ــواك ــب تــابـعــة
لـ "حزب الله" الى حرم المطار وساحة الطائرات
إلخراج ونقل الركاب من دون اتخاذ أي إجراءات
وقائية صحية لهم ،ومــن دون الـمــرور بنقطة
األمن العام .إال أن جهاز أمن المطار نفى ،أمس،
تلك المعلومات قائال إنها "عارية من الصحة،
إذ لم تدخل الى ساحة الطائرات في المطار أي
مواكب حزبية ،ولم تتم مواكبة أي طائرة على
أرض المطار من قبل أحــد ،وتــم توزيع فيديو
يوضح إج ــراء ات الكشف الطبية التي أجريت
على الركاب لحظة وصولها".
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ت ـط ـ ّـرق رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة

العراق يمنع تعبئة
البنزين ذاتيًا

ّ
تبنت هيئة توزيع املنتجات
النفطية في العراق مجموعة
تدابير جديدة في محطات
الوقود ملكافحة انتشار
«كورونا».
ونقلت «وكالة األنباء
العراقية» الرسمية (واع) ،أمس
عن مدير الهيئة عبد اإلله
موسى ،إن «الهيئة أطلقت
حملة واسعة لتعفير وتعقيم
محطات تعبئة الوقود» ،الفتا
إلى أنه «تم توجيه املواطنني
إلى عدم النزول من السيارة،
وأن عامل التعبئة هو من يمأل
خزانات الوقود في املركبات».

 60ألف عامل فرنسي
مهددون بالتسريح

مضاعفة سرعة اإلنترنت للتشجيع على العمل والدرس من المنازل
م ـي ـش ــال عـ ــون ف ــي م ـس ـت ـهــل ج ـل ـســة مـحـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أم ـ ــس ،إلـ ــى اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخــذة
لـمـكــافـحــة "كـ ــورونـ ــا" ،وشـ ــدد ع ـلــى "وج ــوب
المضي في اتخاذ التدابير الواقية للحد من
انتشاره" ،ورحب بـ "المساعدات التي يمكن
أن تقدم للبنان في هذا اإلطار".
وق ـ ــرر م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء م ـضــاع ـفــة ســرعــة
اإلنترنت وحجم االستهالك لمشتركي خدمات
االن ـت ــرن ــت ع ـلــى شـبـكــة وزارة االتـ ـص ــاالت -
"أوجيرو" في األماكن السكنية ،وذلك ضمن
اإلمكانات الفنية المتوافرة .وستستمر هذه
المهلة حتى آخــر أبــريــل .ويــأتــي هــذا الـقــرار
لتشجيع اللبنانيين عـلــى ا لـعـمــل وا ل ــدرس
من المنازل ،في إطار حملة "خليك بالبيت"،
للوقاية من فيروس كورونا.
في مــوازاة ذلك ،أوضح مصرف لبنان في
بيان ،أمس ،المعلومات حول انتقال الفيروس

تقدم نحو  35ألف تايواني
بطلبات للحصول على أقنعة
الوجه الطبية ،وذلك خالل
ساعتني من طرحها للبيع
إلكترونيا امس.
ويهدف النظام الجديد إلى
توفير توزيع عادل ألقنعة
الوجه الطبية ،وتقليص
الصفوف الطويلة أمام
الصيدليات .وفي ظل املخاوف
من نقص األقنعة بسبب
تفشي الفيروس ،حظرت
الحكومة التايوانية تصدير
أقنعة الوجه في يناير
املاضي ،وطبقت في  6فبراير
املاضي نظام الحصص،
الذي ينص على أنه يحق
لكل شخص الحصول على
قناعني أسبوعيا .وبداية
من  5الجاري ،بات يحق لكل
شخص مدرج في التأمني
الصحي الوطني شراء ثالثة
أقنعة أسبوعيا .ويمكن ملن
تقدموا بطلبات شراء عبر
شبكة االنترنت الحصول على
أقنعتهم بعد أسبوعني في
أكثر من  10آالف متجر في
أنحاء البالد.

ّ
ّ
متطوعون يعقمون آلة السحب النقدي في مدينة صيدا الجنوبية أمس (ا ف ب)
بــواسـطــة األوراق الـنـقــديــة .وق ــال إن ــه "وفـقــا
للتقرير األخير لمنظمة الصحة العالمية ،فإن
األوراق النقدية ال تشكل في ّ
حد ذاتها خطر
انتقال العدوى ،بل هي تعتبر كأي شيء يمكن
لمسه خالل النهار ،وبالتالي يفضل اتخاذ

التدابير الوقائية وفقا إلرشادات المنظمة".
وأضاف" :تعتبر األوراق النقدية أقل خطورة
في نقل العدوى مقارنة مع بقية األشياء التي
يمكن لمسها خالل اليوم ،مثل مسكة الباب أو
مفتاح الكهرباء ...إلخ".

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية
موريل بينيكود أن نحو 3600
شركة فرنسية طلبت تسريحا
جزئيا لعدد من العمال يصل
إجماليهم إلى  60ألف عامل،
بسبب تأثير «كورونا».
وأكدت بينيكود ،أن عدد
الشركات التي تطلب التدابير،
التي تتضمن تقليص فترة
العمل أو اإلغالق املؤقت،
ارتفع بشكل حاد ،مقابل 900
شركة األسبوع املاضي.
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كورونا الجديد

local@aljarida●com

يهدد العالم

ّ
مطار الكويت ...هدوء وقلة مسافرين

سلة أخبار
«نزاهة» توقف استقبال
إقرارات الذمة المالية

ً ً
عدد خجول حاول استباق قرار التعليق الذي سيكون نافذا غدا

جورج عاطف

ف ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــوء إع ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـن ــاط ــق
الــرسـمــي بــاســم الـحـكــومــة طــارق
الـ ـ ـم ـ ــزرم ،قـ ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
تـعـلـيــق ال ــرح ــات ال ـت ـجــاريــة من

مـ ـط ــار ال ـك ــوي ــت الـ ــدولـ ــي وإلـ ـي ــه،
حتى إشعار آخر ،على أن تقتصر
الرحالت القادمة على المسافرين
الكويتيين وأقربائهم من الدرجة

األولـ ـ ـ ــى ،م ــع اس ـت ـث ـن ــاء ط ــائ ــرات
الـ ـشـ ـح ــن ،ب ـ ــدا م ـ ـطـ ــار الـ ـك ــوي ــت،
أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى غـ ـي ــر الـ ـ ـع ـ ــادة ،بــا
مـســافــريــن ،بـخــاف ع ــدد خجول

العقيل :تخصيص مدارس كمخازن لسلع الجمعيات

العقيل خالل تفقدها اإلجراءات االحترازية للمطار أمس
قــامــت وزي ــرة ال ـشــؤون االجتماعية،
وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة،
وزيرة الدولة لشؤون الخدمات بالوكالة
م ــري ــم ال ـع ـق ـيــل ،ص ـب ــاح أم ـ ــس ،بـجــولــة
تفقدية إلى مطار الكويت الدولي برفقة
رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان
ال ـح ـم ــود ،ل ــاط ــاع ع ـلــى س ـيــر الـعـمــل،
وتفقد اإلجــراء ات االحترازية للحد من

ً
انفراجا في حركة الطرق
اإلجازة انعكست

انتشار فيروس كورونا.
إلى ذلك،استعرضت اللجنة العليا للحد
مــن انـتـشــار ال ـف ـيــروس ،بــرئــاســة الـحـمــود،
وحضور المدير العام م .يوسف الفوزان،
ومـشــاركــة الــرؤســاء التنفيذيين وممثلي
شركات الطيران المحلية ومقدمي الخدمات
األرضية تطبيق اإلجراءات االحترازية في
المطار ،للحد من انتشار الفيروس.

وزارت العقيل ،أمــس ،جمعيتي مشرف
وال ـع ــدي ـل ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ـت ـي ــن ،لــاط ـم ـئ ـنــان
على تــوافــر السلع ،الفتة إلــى أنها لمست
جـهــود الجمعيات وحرصها على توفير
ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ،وك ــاشـ ـف ــة عـ ــن ال ـت ـن ـس ـيــق
ل ـت ـخ ـص ـيــص ب ـع ــض الـ ـ ـم ـ ــدارس ك ـم ـخــازن
لبعض الجمعيات لضمان توفير السلع
االستهالكية بالكميات المطلوبة.

حـ ـ ــاول اس ـت ـب ــاق قـ ـ ــرار الـتـعـلـيــق
ً
ً
ال ــذي سيكون نــافــذا اعـتـبــارا من
منتصف لـيــل الـجـمـعــة -السبت,
ً
ما يعني وقف الرحالت بدءا من
 14الجاري.
"ال ـج ــري ــدة" رصـ ــدت األجـ ــواء
فــي ال ـم ـطــار ال ــذي سـيـطــر عليه
جو من الهدوء الواسع ،السيما
عقب قرار مجلس الوزراء بوقف
الرحالت الجوية المباشرة من
وإلى  7دول مدة أسبوع واحد،
ُ
تعد رعاياها من العمالة الوافدة
ً
األكثر عددا في البالد ،أما على
صعيد الـمـطــاعــم والـكــافـيـهــات،
وال ـ ـم ـ ـحـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،وأفـ ـ ــرع
الـبـنــوك ،وشــركــات االت ـصــاالت،
والصيرفة ،وتأجير السيارات،
وحـ ـج ــز الـ ـفـ ـن ــادق فـ ــي ال ـم ـط ــار
فـتـعـمــل ب ـص ــورة طـبـيـعـيــة بكل
قوتها ،رغم ضعف بل وانعدام
الحركة الشرائية في ظل غياب
م ــرت ــادي ـه ــا ،ك ـمــا بـ ــدت ال ـلــوحــة
ال ـم ـخ ـص ـص ــة إلعـ ـ ـ ــان وص ـ ــول
الـ ــرحـ ــات ال ـج ــوي ــة خ ــال ـي ــة مــن
م ــواعـ ـي ــد ال ـ ــوص ـ ــول ،واك ـت ـس ــت
باللون األحمر الذي يعلن إلغاء
الرحالت.
إلى ذلك ،أعلنت اإلدارة العامة
لـلـطـيــران الـمــدنــي ،أن الــرحــات
الـ ـمـ ـغ ــادرة اس ـت ـم ــرت أمـ ــس في
مطار الكويت الدولي للوافدين

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة
الفساد (نزاهة) إيقاف استقبال
إقرارات الذمة املالية من كل
املخاطبني واملشمولني بأحكام
الكشف عن الذمة املالية ،اعتبارا
من أمس حتى  26الجاري.
وطمأنت الهيئة كل املخاطبني
بأحكام الكشف عن الذمة املالية
ممن ستحل مواعيد تقديم
إقرارات ذممهم املالية خالل
فترة التوقف ،أن تلك املدة لن
يتخللها فترات تأخير من
ّ
املقرين ،نظرا المتداد املواعيد
القانونية لتقديم إقرارات الذمة
املالية التي ستحل خالل تلك
املدة ألول يوم عمل بعد انتهاء
فترة التوقف.

«المواشي» :مخزون
اللحوم كاف
لوحة مواعيد الطائرات في « »t4تشير إللغاء معظم الرحالت
الراغبين في السفر إلــى خارج
البالد ،في حين كانت الرحالت
القادمة للكويتيين الراغبين في
العودة إلى الكويت.
و قـ ــا لـ ــت اإلدارة ،فـ ــي ب ـي ــان
لـهــا نـشــرتــه عـبــر موقعها على
"تويتر" ،إن "الرحالت المغادرة
م ـس ـت ـم ــرة ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة ال ـي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة ف ـ ــي م ـ ـطـ ــار ال ـك ــوي ــت
الدولي للوافدين الراغبين في
السفر إلــى خ ــارج الـكــويــت ،في

حين ستكون الرحالت القادمة
مستمرة للكويتيين الراغبين
فــي ال ـع ــودة إل ــى الـكــويــت حتى
نهاية اليوم".
وأكدت اإلدارة استمرار العمل
ف ـي ـهــا ص ـب ــاح أم ـ ــس ،بـحـضــور
المسؤولين وموظفي اإلدارات
التشغيلية في المطار ،مشيرة
إلــى استمرار الــرحــات الجوية
الـخــاصــة بــالـشـحــن والـبـضــائــع
دون توقف.

تراجع رواد َّ
المجمعات ...وغياب زحمة الطرقات
●

سيد القصاص

ان ـخ ـف ـضــت أع ـ ـ ــداد رواد ال ـم ـجـ َّـم ـعــات
التجارية ،أمــس ،مقارنة باأليام القليلة
الماضية ،عقب الدعوات الحكومية إلى
االبتعاد عن التجمعات ،حرصا على عدم
نشر فيروس كورونا في البالد.
وبدا واضحا أن عدد رواد الكثير من
المجمعات لم يتجاوز خالل نهار أمس
قرابة الـ  10في المئة فقط ،وفقا لتقدير
بعض العاملين بالمجمعات.
"الجريدة" جالت في بعض المجمعات،
التي بــدت مــواقــف الـسـيــارات فيها شبه

خــاويــة ،على غير ال ـعــادة ،كما هــو حال
طرقات البالد ،التي غابت عنها الزحمة
أمــس ،فيما آثــر بعض رواد المجمعات
ارتـ ـ ـ ــداء الـ ـكـ ـم ــام ــات ،وات ـ ـخـ ــاذ ال ـتــداب ـيــر
االحـ ـت ــرازي ــة ح ـي ــال "كـ ــورونـ ــا" ،عـلـمــا أن
الحضور القليل نسبيا في المجمعات
لـ ـ ــم يـ ـعـ ـك ــس واق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــال بـ ـ ــاألسـ ـ ــواق
االسـتـهــاكـيــة فـيـهــا ،حـيــث ك ــان اإلق ـبــال
الفتا على شــراء الـمــواد الغذائية .وكان
الزوار من جميع الجنسيات ،وقد جمعهم
المشهد الموحد ،ممثال بعربات مألى
بالسلع االستهالكية ،السيما الغذائية
منها.

وفي تعليق على أجواء األســواق ،قال
أحد المسؤولين لـ"الجريدة" ،إنها شهدت
ليل أمس األول وصباح أمس إقباال كبيرا
م ــن الـ ـن ــاس ،ال ــذي ــن دف ـع ـهــم ال ـخ ــوف من
الشائعات إلى اإلقبال على شراء كميات
كبيرة من المنتجات الغذائية.
وأكــد أحــد رواد األس ــواق لـ"الجريدة"،
أن "الناس يريدون أن ِّ
تؤمنوا ألوالدهــم
ُ
الطعام ،إذا ما أعلن حظر التجوال ،كما
ً
ي ــردد الـبـعــض ،ف ــاألم ــوال لــن تفيد أح ــدا
عندما يتم الحظر ،خصوصا أن األمور
حول (كــورونــا) وانتشاره عالميا تزداد
ً
ً
سوءا يوما بعد يوم في أنحاء العالم".

أكدت شركة نقل وتجارة
املواشي أمس أن لديها مخزونا
كافيا من جميع أنواع اللحوم
الطازجة واملبردة واملصنعة،
مشددة على تلبيتها طلبات
العمالء على مدار األسبوع بدون
انقطاع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة
أسامة بودي ،في تصريح
صحافي ،إن الشركة ستوفر
للمستهلكني من املواطنني
واملقيمني الذبائح الطازجة،
بواسطة خدمة التوصيل
للمنازل عبر الطلب من مركز
االتصال الذي يعمل على مدار
الساعة ،وكذلك عن طريق تطبيق
الهاتف الذكي ،ALMAWASHI
ليتم توصيل الطلبات إلى
العنوان الذي يحدده العميل.

 %15خصومات مصنع
 ABCبمواجهة «كورونا»
أعلن مصنع  ABCالتابع
ملجموعة بوخمسني تقديمه
خصومات تبلغ  15في املئة على
جميع منتجات املصنع من مياه
وعصائر ،عالوة على توفير
خدمة التوصيل مجانا للمنازل.
وذكر املصنع في بيان له أن
تبنيه هذه املبادرة يأتي في
إطار دعم جهود الدولة في
مواجهة تداعيات انتشار
فيروس كورونا.

ةديرجلا

•
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شوشرة :العنصريون
والفوضويون
مبارك العبدالهادي
ال تزال الجهود الحكومية متواصلة في التصدي إلرهاب
فيروس كورونا الذي استمر في تحويل العالم إلى دائرة من
الرعب الذي يهدد الجميع أينما وجدوا بسبب إبراز الجانب
المظلم لهذا الفيروس ،وإبرازا للدور الذي تقوم به الحكومة
فــي مختلف أجهزتها الـتــي تحتاج مــن الجميع الــدعــم ،فإن
المالحظ هو الدور الكبير الذي تؤديه وزارة اإلعالم جاهدة
في مختلف قطاعاتها إلبراز الجانب التوعوي للجمهور سواء
عبر شاشات التلفاز أو اإلذاعة.
والــزائــر لقطاعات الـ ــوزارة المختلفة سيجد خلية عمل
متواصلة بدءا من الدور العاشر بقيادة وكيلة الوزارة منيرة
الهويدي وفريقها المختص الذي هو جزء من فريق الطوارئ،
نــزوال إلــى الــدور الخامس حيث العمل على قــدم وســاق عبر
نخبة مــن الـمـبــدعـيــن تـحــت ق ـيــادة الــوكـيــل الـمـســاعــد لقطاع
اإلذاع ــة الشيخ فهد الـمـبــارك وفــريـقــه المختص فــي إيصال
المعلومات على مدار  24ساعة للمستمع وتوعيته من شبح
كورونا وتحويل بعض األفكار السلبية الى طاقة إيجابية،
تخفف على المستمع هول ما يقرؤه أو يسمعه عن خطورة
الفيروس ،انتهاء بمبنى التلفزيون الذي يظهر بقيادة الوكيل
سعود الخالدي وبعض المبدعين من إدارة التشغيل والتنفيذ
ممن يصلون الليل بالنهار لمتابعة الحدث أوال بأول محليا
وعالميا بكل شفافية.
وفي قطاع األخبار بقيادة الوكيل المساعد فيصل المتلقم
فإن المتابعة المستمرة وتنفيذ سياسة خطة الطوارئ على
أرض الواقع هو حال الجميع ،واستمرارا لهذه الجهود يؤدي
قطاعا اإلعالم الجديد بقيادة الوكيل المساعد جاسم الحبيب
والـصـحــافــة والـمـطـبــوعــات بـقـيــادة الــوكـيــل المساعد محمد
العواش دورا مهما في إيصال المعلومة ومتابعتها.
إن هؤالء الجنود المجهولين ال يسعون إلى الشهرة ،ألن
هدفهم الحقيقي هو الكويت أوال وأخيرا ،ولكن لألسف هناك
من يسعى جاهدا لتشويه اإلعالم الكويتي الرسمي واتهامه
بأنه يغرد خارج السرب ،علما أنه ال يعرف القنوات الكويتية
أو حـتــى إذاع ـت ـهــا ،ف ـهــؤالء يـعـتــاشــون عـلــى إب ــراز السلبيات
وتصوير أنفسهم بكاشفي الحقائق رغم تزييفهم للحقيقة.
فهم مرضى نفسيون ألنهم يستهدفون دائما أي نجاح،
فيظهرون في األزمات ليمارسوا هوايتهم في نشر األكاذيب
واالفتراءات والتدليس وإحداث الفوضى وإثارة العنصرية،
لذلك يجب دعم الشباب الكويتيين الموجودين في مكاتبهم
على مدار الساعة وفي حالة استنفار بسبب الظروف الحالية،
وهذا بحد ذاته جهد كبير يشكرون عليه.

البيئة والنظافة
عبدالقادر عبدالمحسن الحمود
كان من الضروري إنشاء هيئة للبيئة كي تشرف على البيئة
البرية والبحرية وحتى الـجــويــة ،والـحــق يقال أنهم نشيطون
في ذلك.
لكن الهيئة العامة للبيئة أعلنت أن مــن يرمي أي شــيء من
السيارة في الطريق سيعرض نفسه للمساءلة ،وهذا واجب على
كل مواطن ومقيم في اتباع ذلك ،ألنهم يريدون البالد نظيفة ،ولكن
ما يتعلق بأعقاب السجائر فهناك مشكلة ،وهي عدم وجود مكان
مخصص لرمي السجائر فيها.
ففي الــدول األوروبـيــة واألميركتين توجد «الطفايات» فيها
بكثرة فــي الـشــوارع العامة وحتى فــي األحـيــاء السكنية ،وتلك
الـطـفــايــات ال تكلف الـحـكــومــات ،ألن هـنــاك شــركــات تساهم في
نظافة بلدانها.
قـبــل نـحــو  4س ـنــوات كـنــت فــي إح ــدى م ــدن ال ــدول األوروب ـيــة
للعالج (بعيد عنكم الشر) ،والفندق الــذي سكنت فيه كان على
الـشــارع الـعــام ،وفيه محالت كثيرة ،وكــل محل أو مكتب وضع
طفاية أمامه ،وبالمصادفة الحظت أن هناك مطعما يبيع أكالت
خفيفة ،وكان صاحبه يجلس خارج المطعم وبجانبه طفاية كتب
عليها اسم المطعم ،فسألته :هل تدخن لتكون الطفاية بجانبك؟
فأجابني بالنفي ،لكنه أضــاف «أريــد بلدنا نظيفا فأنا كباقي
الشركات والمكاتب».
فيما يتعلق بالكويت ،لو ذهبنا إلى أي سوق لوجدنا أعقاب
السجائر مرمية وبكثرة ،وما أريده هو أن تبادر الهيئة العامة
للبيئة باالتصال بالشركات للمساهمة في زيادة تنظيف بلدنا
العزيزة الكويت.
والله من وراء القصد.

رب ضارة نافعة
د .نبيلة شهاب
منذ فترة ليست بالقصيرة والحياة االجتماعية لم تكن كما
كانت في السابق ،تغيرت حياتنا مع التغيرات في جميع أنحاء
العالم ،واكتسبنا الحسن من السلوكيات كما اكتسبنا السيئ
منها ،وهــذه التغيرات في الحياة االجتماعية بشكل عام وفي
ً
أنـمــاط حـيــاة األف ــراد اليومية رسـمــت ألــوانــا باهتة لتفاصيل
حياتنا ،فأصبح المنزل شبيها بالفندق لكثير منا!
ومع انتشار وسائل التواصل االجتماعي بأنواعها وتسارع
خطوات يومنا التائهة في دوامة األعمال والمسؤوليات ،أصبحت
هذه الوسائل التي تحتل الجزء األكبر من ساعات يومنا ،البديل
السهل عن التواصل االجتماعي الفعلي ،وأصبحنا نتواصل مع
األهل واألحبة والجميع عن طريقها.
اختفت مــامــح مشاعرنا بعد أن كــانــت جلية ،وبـهــت بريق
ً
لقاءاتنا بعد أن كان مشرقا ،حتى التواصل بين اآلباء واألبناء
ً
في البيت الواحد أصبح إلكترونيا!!
وما بين ليلة وضحاها تغير كل شيء واختلف مسار ساعات
يومنا ،فبعد ظهور «فيروس كورونا» الذي ألزم أغلبنا البيوت
ً
قسرا ،رجــع الــدفء ألغلب بيوتنا ،وأصبحنا نتشارك ساعات
اليوم وأصبحنا نستمتع بوجودنا مع بعضنا ،وبدأنا وكأننا
نتعرف على تفاصيل األ شـيــاء الدقيقة المهمة ا لـخــا صــة بكل
منا ،والتي كانت ضائعة من قاموس اهتماماتنا دون أن ندري
أو نقصد.
ً
فجلوسنا مـعــا جعل كــا منا يستغل مــا يحب ويـهــوى من
ً
إمكانات إلسعاد اآلخرين ،فذلك الذي لم يكن يجد وقتا للجلوس
مع أسرته يحاول اآلن أن يتفنن في الطبخ لهم على سبيل المثال،
ً
واتـجـهـنــا إل ــى إش ـبــاع هــوايــاتـنــا الـتــي كـثـيــرا مــا كــانــت منسية
ومهمشة بسبب كثرة المسؤوليات وتسارع الساعات باتجاه
نهاية اليوم أو الشهر أو السنة ،وتلك األم المجهدة من ضغوط
ً
العمل حققت أمنية كانت تحلم بها كثيرا أال و هــي الجلوس
مع أبنائها والقراءة للصغار واالستمتاع بالحديث مع الكبار،
قويت العالقات بسبب القرب وبسبب وجود الوقت لمعرفة ما في
داخل اآلخرين ومشاركتهم إياها ،ومساندتهم إن احتاج األمر.
«فيروس كورونا» ذلك الوباء القادم من أقصى األرض والذي
هاجم مجتمعنا كما فعل مع الكثير من الــدول ،على الرغم من
الخوف الذي سببه عند البعض والحذر عند الغالبية والحزن
ً
ً
ً
عند تلك أو ذاك ،أعاد شيئا مهما كان مفقودا عند الكثير منا
ً
أال وهو التواصل االجتماعي الفعلي ،وأيضا التواصل النفسي،
فالجلوس طول الوقت أو حتى أغلبه مع أسرنا الصغيرة أو حتى
الممتدة ثروة قد فقدناها في خضم سعينا الالهث في الحياة.

استر يسترك الله

دانة الراشد

َّ
تعاسة مركبة
يعيش اإلنسان الحديث حالة من القلق
الــوجــودي الـمــزمــن ،وذل ــك على الــرغــم من
التطور التكنولوجي وسهولة المعيشة
أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية،
فنالحظ زيــادة نسب االكتئاب ومعدالت
ً
االنـتـحــار بشكل كبير ،وكــذلــك انخفاضا
ً
حادا في مؤشرات السعادة ،السيما لدى
شباب الجيل الجديد .حيث يعاني أكثر
م ــن  300م ـل ـي ــون ش ـخ ــص م ــن االك ـت ـئ ــاب
حول العالم ،ويموت ما يقارب الـ 800ألف
شـخــص ف ــي ال ـعــالــم ع ــن طــريــق االنـتـحــار
ً
ً
سـ ـن ــوي ــا ،وذلـ ـ ــك وفـ ـق ــا لـمـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية.
هنا نتساء ل :ما سبب تعاسة اإلنسان
الحديث؟
بالطبع فإن هذه التعاسة "مركبة" حيث
ساهمت في تشكيلها عوامل عــدة ،وذلك
على مدة عقود متعاقبة منذ الستينيات
ً
ت ـقــري ـبــا ،وه ـن ــا أتـ ـن ــاول ب ـعــض أهـ ــم هــذه
العوامل:
فككت الفلسفات ما بعد الحداثية اللغة
وال ـم ـع ـنــى ،وأعـ ـ ــادت تـشـكـيـلـهـمــا ،وأتـتـنــا
ال ـن ـظــريــات الـعـلـمـيــة ال ـت ــي ت ــؤك ــد نسبية
الكون ،بل حتى الوقت ،فاكتسبت البشرية
ً
عمقا وقــدرة أكبر على تفسير هذا الكون
ً
الشاسع ،ووقف اإلنسان عاجزا أمام عبثية
هذا العالم وانعدام العدالة فيه ،والمتمثلة
بــالـحــروب واالسـتـعـمــار وظـلــم الضعفاء،

محمد العويصي
مما سبب تبني العديد وجهة نظر عدمية
سببها الشعور بالضياع وغياب القيمة
أمام كل هذه العشوائية.
ازدادت موجة الفردانية وذلك بالتوازي
مــع القيم الــرأسـمــالـيــة الـجــديــدة ،فأصبح
ً
ً
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان مـ ـعـ ـلـ ـب ــا م ـ ـ ـعـ ـ ــزوال ب ـ ــا ن ـس ـيــج
ٌ
اج ـت ـمــاعــي ،ه ــو ع ـب ــد لــوظـيـفـتــه فـحـســب،
يقضي نهاية أسبوعه في االنغماس في
اسـتـهــاك مختلف الـمـنـتـجــات ،فــا يملك
الوقت الكافي لبناء عالقات متينة طويلة
األمد ،لذا فإن الوحدة هي مرض العصر،
ً
وه ـن ــا ق ــد ن ـك ــون أف ـض ــل حـ ــاال م ــن ال ـغــرب
بسبب الحفاظ على العالقات اإلنسانية
وتقدير منظومة العائلة ،وإن كانت بحاجة
إلى بعض من الشفافية والتطوير.
ك ــذل ــك فـ ــإن اب ـت ـع ــاد اإلنـ ـس ــان ع ــن ذات ــه
وان ـغ ـمــاســه بــال ـم ـلــذات ال ـمــاديــة أدى إلــى
ضعف فهمه لنفسه ،فهو ال يدرك دوافعه
ومـحــركــاتــه وال يــراجــع ذات ــه ،بــل يتخبط
ً
وحيدا في هذا الكون الشاسع بال بوصلة
داخلية ،وربـمــا أضعفت الرفاهية قدرته
ً
على تحمل الصعاب والوقوف مجددا بعد
خيبات األمل.
وبغياب وجود شبكة داعمة حقيقية من
العائلة واألصدقاء ،وضبابية هوية الفرد
نفسه ،فإن اإلنسان يصبح فريسة سهلة
لمختلف االضـطــرابــات النفسية مــن قلق
وتوتر واكتئاب ،فيا لها من مفارقة مذهلة:

فنحن نشعر بالوحدة على كوكب يتعدى
سكانه الـ 7مليارات نسمة ،أدمن الكثير منا
ُ ّ
كمسكن للوحدة وكلنا ندرك
شاشة الهاتف
أنه ال بديل للتواصل البشري ،فيا لبؤس
اإلنسان الحديث!
لـ ــذا ،فــابــد لــإن ـســان أن يـخـلــق معنى
ورس ــال ــة لـ ــوجـ ــوده ،ف ـلـنــا ف ــي ال ــوج ــودي ــة
حياة! والطريق األنسب لذلك هو اكتشاف
شغفه والعمل على تطوير هذا الشغف إلى
مساهمة إنسانية مجتمعية .فــي العمل
ً
شفاء ،فال شيء أكثر إشباعا من الشعور
بالعطاء واإلنجاز.
ً
إن هذا الشغف سيأخذك بعيدا فيصلك
بمن هم على شاكلتك ،وهكذا تبدأ رحلة
بـ ـن ــاء عـ ــاقـ ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة م ـب ـن ـيــة عـلــى
الـتـفــاهــم وال ــرؤي ــة الـمـشـتــركــة ،وال ننسى
كذلك العامل البيولوجي (الحيوي) ،فإن
االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ــري ــاض ــة والـ ـطـ ـع ــام الـصـحــي
ً
وأوق ـ ــات ن ــوم م ـح ــددة يـســاهــم ك ـث ـيــرا في
ضبط الهرمونات وتــوازنـهــا ،مما يخلق
صحة نفسية أعلى .يبدو أن للروتين فوائد
جمة قد تفوق رتابته المتوقعة! ال يمكننا
استبدال العالقات البشرية بالشاشات ،وال
يمكننا العيش سعداء دون هدف ،فلنبدأ
العمل اآلن.
«مــن يعرف السبب الــذي يعيش ألجله
فسيستطيع تحمل العيش بــأي طريقة».
(نيتشه)

زعزوع الذايدي العنزي

رجال األزمة يجمعون الحزمة
فــي ظــل ال ـظــروف الـصـعـبــة الـتــي يـمــر فـيـهــا الـعــالــم بــأســره
نحتاج قرارات صارمة وحاسمة للحفاظ على الحرث والنسل،
فالعالم بأسره يرتجف من اختبار إلهـي للبشرية" :وما كان
ّ
مـعــذ بـهــم وه ــم يـسـتـغـفــرون" .فـمــن يتمعن فــي اآلي ــة السابقة
يجد أنــه وعــد مــن الـلــه أنــه لــن يـعــذب عـبــاده فــي الــدنـيــا وهم
يستغفرونه سبحانه ،لذلك هـذا اختبار لعباده بقدرته بأن
أرسل فيروسا ال ُيرى بالعين المجردة ،أرعب العالم بأسره
من شرقه لغربه ،ومن شماله لجنوبه.
وم ــا ينقصنا فــي ال ـكــويــت هــو ال ـق ــرار الـصـحـيــح ال ــذي ال
يتذبذب صاحبه ،فرجل الدولة في السلطتين يكون صاحب
فكر واع وقــرار راســخ ال تغيره االنتقادات ،وهــذا لألسف ما
نفتقده في السلطتين ،فأغلب أعضائهما ال يملكون صفات
رجال دولة ،والسلطة الناجحة هي التي ال تخضع إلمالء ات
بـعــض الـمـتـنـفــذيــن لـمـنـفـعــة شـخـصـيــة ت ـعــود عـلـيـهــم وتـضــر
بالبالد والعباد.
وأول قرار يجب على الحكومة اتخاذه المحافظة على صحة
الناس مواطنين ومقيمين بإجراء ات صارمة ال تتراجع عنها
ثم استيراد "مسحة" فحص فيروس كورونا مع عالجه وأدوات
الوقاية بكاملها من المصدر ال عن طريق وكيل ،حيث نمى
ً
إلــى علمي أن تكلفة المسحة تعادل  350ديـنــارا وهــذا مبلغ
مبالغ فيه ،ويسمح للبعض باستغالل ذلك وحلب ميزانية

ال ــدول ــة ال ـتــي ه ــي أم ــان ــة ف ــي أع ـن ــاق س ـمــو رئ ـيــس الـحـكــومــة
وأعضاء حكومته.
أما مخالفة بعض النواب لمخالفة للمادة  50من الدستور
بالزحف على سلطة الحكومة والتدخل في صالحيات وزير
الصحة في قراراته االحترازية التي اتخذها فهي مرفوضة،
فالنائب الذي جاء بفزعه لناخبيه فليتبرع من جيبه ال من
صـحــة وأرواح سـكــان الـكــويــت مــن مــواطـنـيــن ومـقـيـمـيــن ،فال
يتاجر على حساب البالد والعباد.
ثم أين هـؤالء النواب عن مشاكل الناس؟ وأين إنجازاتهم
في المشكلة اإلسكانية وفي حل قضية البدون؟ وأين هم عن
روا تــب الكويتيين ومشاكل المتقاعدين ومشاكل القروض
وغيرها من أمور؟
لــذ لــك نـقــول لمن يتحدث بطائفية إن ا ل ــوالء ال يتجزأ وال
يوجـد في الوالء عبث وتقيا ،مرت عليكم  3سنوات ونصف
ً
و لــم تحققوا إ نـجــازا مما ذكرته ،وتأتون في الوقت الضائع
لـتـتــاجــروا فــي مصلحة ال ـبــاد وصـحــة الـعـبــاد! فلكل صــوت
نـشــاز أ ق ــول :أ كــر مـنــا بسكوتك فنحن بصمتك نـكــون بخير،
وا تــرك البطوالت الوهمية ،فالشعب واع لكل كــذب سياسي
ً
يــدغــدغ مـشــاعــرنــا ،وك ـفــى ضـحـكــا عـلــى ال ــذق ــون يــا أصـحــاب
الوعود الوهمية! وحفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من
كل سوء ومكروه.

خالد اسنافي الفالح

ٌ
وحي أميري
بتاريخ  ٢٦أبريل ٢٠١٠م التقت صحيفة
(ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت ــر ال ـغ ـم ــاي ـن ــه ت ـس ــاي ـت ــون ــغ)
األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة بـ ـسـ ـم ــو األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،م ـس ـت ـغ ـلــة
زيارته األولــى -بعد توليه سدة اإلمــارة-
لـجـمـهــوريــة ألـمــانـيــا االت ـح ــادي ــة ،إلج ــراء
حـ ــوار م ـع ــه ،وق ــد ن ـشــرتــه وك ــال ــة األن ـب ــاء
ال ـكــوي ـت ـيــة (ك ــون ــا) ف ــي ح ـي ـنــه بـمــوقـعـهــا
الرسمي ،وتطرق أحد األسئلة لموضوع
ً
الــديـمـقــراطـيــة الـكــويـتـيــة ،مستفهما عن
ّ
علة الجمود السياسي في الكويت ،وما
ً
ً
إذا ك ــان ع ــائ ــدا أصـ ــا إل ــى ف ـشــل الـنـظــام
ً
ّ
سموه مباشرا،
البرلماني ،فجاء جــواب
ً
مؤكدا أن "البرلمان قد ّ
خيب آمال الشعب
الكويتي" ،وعندما استفسرت الصحيفة
ّ
سموه" :خطأ البرلمان في
عن السبب ،قال
أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي
ألن هــذا الــدسـتــور يـمــزج بين النظامين
ال ـبــرل ـمــانــي وال ــرئ ــاس ــي ،ول ــذل ــك ف ــا هو
رئــاســي ص ــرف وال بــرلـمــانــي بالمطلق،
ً
إنما هو يجمع بينهما معا ،وهذا الوضع
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يــؤدي إلــى تــداخــل السلطات التشريعية
وال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وه ـ ــذا يـنـتـهــي إلـ ــى ت ـنــازع
ً
بـيــن الـسـلـطـتـيــن ألن ك ــا مـنـهـمــا تسعى
إلى تقليص صالحيات األخــرى" .انتهى
االقتباس.
ّ
سموه بأن األمة الكويتية
توحي إجابة
سـتـكــون أم ــام ت ـجــارب سـيــاسـيــة جــديــدة
تـ ـع ـ ّـرض دسـ ـت ــور ال ــدول ــة الـ ـص ــادر سنة
 ١٩٦٢الخ ـت ـب ــار حـقـيـقــي يـقـيــس ق ــدرات ــه
أمــام طموحات الجيل الشبابي الصاعد
ّ
ماهية العالقة المبتغاة بين الحاكم
في
ّ
ً
والمحكوم ،وبدءا من ندوة (إل الدستور)
الثانية التي أقامها بعض أعضاء مجلس
األمة في ديوانية زميلهم الدكتور جمعان
الحربش بتاريخ  ٨ديسمبر  ،٢٠١٠وما
ً
تالها من أحداث ،مرورا بفترة "الحراك"-
ال ـمــوازي ألح ــداث الــربـيــع الـعــربــي األول-
ً
الــذي قادته المعارضة الكويتية تعبيرا
عن رفضها للتدخالت الفردية في تغيير
النظام االنتخابي ،وإلى هذه اللحظة لم

َ
ُ
السياسية الموقف من
تحسم السجاالت ّ
ً
النظام الخليط المتبنى دستوريا لشكل
اإلدارة السياسية.
في هذا النظام (الخليط)ّ ،
يعبر مجلس
ال ــوزراء عــن إرادة أميرية منقوصة على
اعـتـبــار ال ــازم الــدسـتــوري فــي أن يختار
ً
ً
ً
األمير وكيال شعبيا واحدا على األقل من
مجموع الوزراء الذين يمارس صالحياته
بواسطتهم ،كما ّ
يعبر مجلس األمــة عن
إرادة شعبية منقوصة على اعتبار الالزم
الدستوري في أن يكون الوزراء جميعهم
أع ـض ـ ً
ـاء ف ـيــه ،وه ــو قــد ج ــاء ب ـهــذا الشكل
ً
تطبيقا لنظرية (الديمقراطية الكويتية)
ً
التي لم تفصل تماما بين سلطات الدولة،
ً
إنما جعلت المقام األميري عقدة بينهم،
ً
فاألمير يمثل جانبا من سلطة التشريع
والــرقــابــة والمحاسبة مــع مجلس األمــة،
ً
وي ـم ـثــل ج ــان ـب ــا م ــن س ـل ـطــة الـتـنـفـيــذ مع
مجلس الوزراء ،وباسمه يمارس القضاء
سلطته.

بالعربي المشرمح:
ببجي كورونا!
محمد الرويحل
كنت أعتقد أن لعبة ببجي المنتشرة بين أوساط الصغار والشباب
مجرد تسلية لقتل الفراغ المؤلم لديهم ،وأن انتشارها وسيلة تبعد
عنهم حالة اليأس والتذمر من واقعنا المرير ،إال أنني اكتشفت أنها
ظاهرة عامة بعد ظهور وباء كورونا ،حيث ثبت أن حتى ساستنا
وطريقة تعاملهم مع الكوارث والقضايا العامة يتعاملون معها بطريقة
الببجي ،حيث ينشغلون بها دون خطة ودراسة وترتيبات ،وكأنهم
يلعبون لعبة الببجي وحربها ،فال انتصار حقيقيا وال خطة تؤتي
ثمارها ،بل مضيعة للوقت والجهد.
لست هنا إلحباط الجهات التي تبذل ما في وسعها من طواقم
الصحة والداخلية وغيرهم ممن تطوع لمصلحة بلده ومجتمعه،
ولكن أقصد الساسة إن جاز وصفهم بالساسة ومن أصحاب النفوذ من
التجار الذين استغلوا كارثة الوباء لمصالحهم الخاصة غير مكترثين
بخطورته على المجتمع وغير مبالين بالجهد والخسائر التي ستحل
بالدولة بسبب تصرفاتهم غير المسؤولة والصبيانية إن صح وصفها.
فما حصل للقادمين من إيران ُ
وسمح لهم بالذهاب إلى منازلهم
وأعمالهم دون التأكد من سالمتهم كان بسبب ضغط نيابي للتكسب
االنتخابي دون أن يعوا خطورة هذا الوباء ليس على المجتمع فقط،
بل على سالمة القادمين وأهاليهم.
ومــن المؤسف أن الحكومة لــم تتعظ مــن هــذه الغلطة لتكررها
إرضـ ً
ـاء للتجار المتنفذين فتسمح للقادمين من مصر دون فحص،
بعد أن قــررت عدم دخــول أي قــادم من عدة دول دون فحص معتمد،
لنكتشف حاالت عديدة مصابة بوباء كورونا ،األمر الذي أربك الدولة
وأجهزتها ،ونشر الــذعــر والهلع بين أوس ــاط المواطنين وتعطيل
مصالحهم لتضطر الحكومة التخاذ إجــراءات احترازية قد تتطور
لمزيد من اإلجراءات األخرى.
يعني بالعربي المشرمح:
الصين التي تجاوز عدد سكانها المليار نسمة ومعقل وباء كورونا
نجحت بتجاوزها لهذه المحنة ألنها كانت جادة وجدية في التعامل
معه ولم تتهاون مع نائب أو تاجر وهو األمر الذي فعلته حكومتنا
فارتبكت وأربكت المواطنين ،بل أربكت حتى العاملين من وزارة الصحة
والداخلية وغيرهم ممن يتعامل مع المصابين بهذا الوباء ،وضاعفت
جهودهم ومجهودهم ،األمر الذي ختمته بقراراتها األخيرة التي أخافت
ً
ً
المواطنين بأنها قد تخفي عليهم أمرا جلال.
وندعو الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه ،وأن يزيل
عنها هذا الوباء داعين المواطنين لاللتزام بقرارات الحكومة والتعاون
معها حتى ال نعرقل جهودها كما فعل أصحاب المصالح الضيقة
وأوصلونا لهذه المرحلة.

ً
ً
أوال وأخيرا :حالل
لكم حرام علينا
ّ
مشاري ملفي المطرقة

سعود الجنفاوي

الدولة العثمانية ودورها المفقود في الجزيرة العربية
مازال الكثيرون من عالمنا العربي يمجدون الدولة العثمانية،
ويحلمون في عودتها ،لكنها أحالم اليقظة التي لن تتحقق ولن
يجني أصحابها سوى الشفقة والدعاء لهم بزوال هذا العارض
بمعرفتهم للحقيقة المؤلمة.
الــدولــة العثمانية لــم تختلف كثيرا عــن دولــة المماليك في
استراتيجية الدولة ونمط الحكم ،ولم تكن دولة فتوحات لنشر
اإلس ــام والــدعــوة لــه كما هــي الـحــال بــاألمــويـيــن ،ونــاحــظ أن
الدولة العثمانية ال تتوغل في كامل مساحة البالد اإلسالمية،
وكانت تركز على المناطق ذات الـمــردود االقتصادي أو ذات
المناخ المعتدل.
وكانت البالد العربية بالنسبة إلى الدولة العثمانية تمثل
الفناء الخلفي ودورها يرتكز على إمداد الجيش بالجند أو دفع
اإلت ــاوات للدولة ،والمسوقون لفكرة "الخالفة العثمانية" في
وقتنا الحالي يركزون على أعمال الدولة العثمانية في أوروبا،
وكأن باقي البالد اإلسالمية في هامش الجغرافيا أو سقطت
من صفحات التاريخ.
ً
جـغــرافـيــا كــانــت مـســاحــة الــدولــة العثمانية أق ــل بكثير من
مساحة كل من الدولة األموية أو الدولة العباسية في أقصى
ات ـســاع وصـلــت لـهــا كــل مـنـهــا ،وأخـ ــذت الــدولــة العثمانية من
المسلمين أكثر مما أعطتهم ،وال يوجد جامعة عثمانية واحدة
فــي الـجــزيــرة الـعــربـيــة ،فضال عــن مستشفى أو حتى مسجد،
ولنتساء ل بعد خمسة قرون من الحكم العثماني ،كم مسجدا
قامت ببنائه الدولة العثمانية في الجزيرة العربية؟ وكم مكتبة؟
وكم عالما أنفقت عليه ليتفرغ للبحث العلمي أو للتدريس كما
ً
حصل بشكل خــاص فــي الــدولــة العباسية؟ وكــم عالما قامت
بخدمته ورعايته كما حصل لعلماء اإلسالم األوائل في الدولة
األموية؟ لألسف ال يوجد ،وهي تدعي أنها حامية حمى اإلسالم
والمسلمين في أغلب البالد اإلسالمية.

فــي حـفــل زف ــاف شــاهــد أح ــد الـحـضــور معلمه ال ــذي درس ــه في
المرحلة االبتدائية قبل  35سنة ،أقبل الطالب بلهفة واشتياق
فصافح معلمه بكل تقدير واحترام ّ
وقبل رأسه ،ثم قال لمعلمه :هل
تذكرني يا أستاذي؟ المعلم العجوز :ال يا بني ال أذكرك!
فقال الطالب بصوت خافت :كيف ال ،فأنا التلميذ الــذي سرق
ساعة زميله في الصف ،وعندما بكى صاحب الساعة ،طلبت منا
ً
أن نقف جميعا لتفتش جيوبنا ،وتأكدت حينها أن أمري سينفضح
أمام التالميذ والمعلمين.
ً
أمرتنا أن نقف صفا وأن نوجه وجوهنا إلى الحائط ،وأن نغمض
أعيننا ،وأخذت تفتش جيوبنا ،وعندما جاء دوري في التفتيش
أخرجت الساعة من جيبي ،وواصلت التفتيش حتى آخر تلميذ،
ً
وأنا كنت خائفا من أنك ستفضحني أمام تالميذ الصف ،ثم أظهرت
الساعة وأعطيتها لصاحبها ،لكنك لــم تذكر اســم التلميذ الــذي
أخرجتها من جيبه :وطوال سنوات دراستي في المرحلة االبتدائية
لم تحدثني أو تعاتبني ولم تحدث أحدا عن سرقتي للساعة ،ولذلك
ً
قررت منذ ذلك الحين أال أسرق أبدا ،فكيف ال تذكرني يا أستاذي،
وقصتى مؤلمة وال يمكن أن تنساها أو تنساني؟
ً
ً
ّرب ــت الـمـعـلــم ب ـيــده عـلــى ظـهــر ال ـطــالــب ،واب ـت ـســم ق ــائ ــا :طبعا
أتــذكــر ذل ــك الـمــوقــف يــا ب ـنــي ،صـحـيــح أن ـنــي تـعـمــدت أن أفتشكم
وأنتم تغمضون أعينكم كي ال ينفضح أمــر السارق أمــام زمالئه
في الفصل ،لكن ما ال تعلمه يا بني هو أنني فتشتكم وأنا كذلك
أغمض عيني ،ليكتمل الستر على من أخذ الساعة ،وال يترسب في
قلبي شيء ضده.
تصرف رائع وجميل وعظيم من المعلم األب الذي حرص على
عدم فضح التلميذ الذي سرق زميله،
تصرف حكيم يدل على ذكاء وحسن تصرف المعلم في المواقف
المحرجة ،فقد ستر على التلميذ السارق ولم يفضحه أمام زمالئه،
ألن المعلم ال يريد أن يعرف من السارق!
من هذا الموقف نتعلم أن الستر يعتبر نعمة عظيمة يجب أن
يتحلى بها كل مسلم ومسلمة وديننا اإلسالمي أمرنا بأن نتحلى
بـهــذا الـخـلــق الـعـظـيــم ال ــذي فـيــه أم ــن وأم ــان وس ـع ــادة واطـمـئـنــان
وراحة بال.
يقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم« :من ستر
ً
مسلما ،ستره الله في الدنيا واآلخرة».

قبل أكـثــر مــن قــرن حصلت مجاعة عمت الـجــزيــرة العربية
بالكامل ،فتبرع أهل السودان والصومال حينها ألهل الحجاز،
أين كانت هذه الدولة العثمانية؟ وقد تستغرب أن أتاتورك ّ
غير
أحــرف الكتابة العربية إلــى الالتينية ،لكن الــدولــة العثمانية
غيرت لغة األمة اإلسالمية من اللغة العربية إلى اللغة التركية.
ولــم تستخدم الــدولــة العثمانية اللغة العربية لغة الـقــرآن في
مراسالتها الرسمية ،ولألسف أتباعها العرب يعيبون على أتاتورك
ليل نـهــار أنــه غير أحــرف الكتابة التركية وهــي قسمة ضـيــزى ال
عدالة فيها.
هــل تعلم عــزيــزي ال ـقــارئ أن األم ــة اإلســامـيــة تــأخــرت عــدة
ً
قرون علميا بسبب الدولة العثمانية التي منعت إدخال اآلالت
الطابعة ،وعندما أدخلتها متأخرة لم تسمح لغير اليهود في
العمل عليها.
ونالحظ أنهم من خالل تاريخهم وأسلوب حكمهم لم يتمكنوا
من كسب ود الشعوب بسبب استغاللهم في موضوع التجنيد،
وأخذ اإلتاوات والمكوس من قوت الشعوب اإلسالمية الفقيرة،
وهذا مغاير لما حدث في زمن الدولة األموية والعباسية ،حيث
كان اإلنفاق والصرف للزكاة والصدقات يبدأ في البلد نفسه،
وما فاض يرسل للبالد األفقر أو يرسل لبغداد أو دمشق.
قمت بكتابة هذا الموضوع المختصر بسبب تضخيم دور
ال ــدول ــة العثمانية فــي ال ـتــاريــخ اإلس ــام ــي مــن بـعــض الكتاب
ً
العرب حديثا ،وكأنها وفرت للمسلمين الزمن األقدس أو العهد
يحتو إال على الظلم للمسلمين،
المالئكي ،وهو في حقيقته لم
ِ
وتجاهل لمناطق الفقر والجوع والمرض للشعوب اإلسالمية،
ً
وخصوصا العربية ،فالموضوع طويل ومتشعب وال يحتمل
إيراد الكثير من التفاصيل ،وهذه بعض جوانب تاريخ الدولة
العثمانية باختصار أعتقد أنه مفيد.

حالة من الغضب الشديد سادت بين أوساط المواطنين بسبب
تأجيل جلسات مجلس األمــة بحجة حماية الـنــواب مــن فيروس
ً
كورونا الذي سجل عددا من اإلصابات في الكويت في الوقت الذي
تــرك فيه هــؤالء الـنــواب عشرات اآلالف من المواطنين يواصلون
أعمالهم في الوزارات والهيئات الحكومية ،والتي تشهد تجمعات
ً
ً
تفوق بكثير الـ ٥٠نائبا والـ ١٦وزيرا الذين يجتمعون في قاعة عبد
الله السالم المجهزة بكل اإلمكانات ،وتتوافر لهم كل سبل الرعاية
الصحية والفحص الطبي قبل عقد الجلسات ،ولكن فضل الغالبية
العظمى من نوابنا االكتفاء بالتصريحات الرنانة والتغريدات
الساخنة التي اعتدنا عليها.
لقد تسبب تعطيل عمل مجلس األمة في احتقان داخل البالد،
ً
فالنائب ال ــذي يجلس فــي بيته خــوفــا مــن االخ ـتــاط بالناس
والتعرض لإلصابة بالفيروس ليس أفضل من المواطن الموظف
ً
الذي يذهب إلى عمله يوميا وال يخشى تفشي كورونا ،فالجميع
متساوون أمام الدستور ،وكان األولى بالنواب أن يكونوا قدوة
لغيرهم ،ويواجهوا األزمة على أرض الواقع ،ال من خالل وسائل
التواصل االجتماعي والبيانات المعلبة وتوجيه النقد واللوم
للحكومة التي تعمل جاهدة على تفادي المرض القاتل ،وتعقد
اجتماعات متواصلة ،وال تخاف مثلهم من اإلصابة بالفيروس.
ونحن هنا نطالب بالمساواة بين المواطنين والمسؤولين حتى
نظل أقوياء وصفوفنا موحدة في مواجهة هذا الوباء الــذي حل
في عدد كبير من دول العالم ،فاألولى بمجلسنا الموقر أن يواصل
جلساته ،ويكثف جهوده ،ويمد يده للحكومة ،ويقدم االقتراحات
والتشريعات التي تساهم في الحد من انتشار هذا المرض ،وكذلك
يعمل على إقرار القوانين المهمة المدرجة على جدول أعماله ،والتي
ً
ينتظرها المواطنون ،خصوصا أن دور االنعقاد الحالي لم يتبق
فيه الكثير من الوقت ،وال يحتمل تعطيل الجلسات تحت أي ذريعة.
فهذه األيام للعمل والتكاتف وبذل المزيد من الجهود ،وليست
ً
أياما للتراخي والكسل والـهــروب من المسؤولية ،نسأل المولى
عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه خير ومصلحة البالد والعباد.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

4.904

5.246

4.234

2.562 2.881 3.253

ّ
تداوالت البورصة تعود األحد ...لتجنب فقدان «الترقية»

ّ
وعمليات التسوية والتقاص
األرباح
استحقاقات
لمواعيد
ربكة
ل
سيمث
التداول
وقف
•
ً
ً
• المقاصة والوسطاء جاهزون تكنولوجيا لنجاح التداوالت آليا
محمد اإلتربي

هناك رأي فني بمبررات
اقتصادية ،إذ إنه لطالما
سعت الكويت الى مواكبة
ّ
الركب العالمي والحصول
على تصنيفات مرموقة
ودعوة المستثمرين األجانب
لالستثمار في البورصة
ّ
والتملك في قنوات مختلفة،
ولذلك ال ّبد أن تكون
هناك مواكبة آللية التعامل
االقتصادي العالمي.

قـ ــرر م ـج ـلــس إدارة شــر كــة
ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت إع ـ ـ ـ ــادة
تداوالت البورصة اعتبارا من
األحد  15الجاري.
و ف ـ ـ ـتـ ـ ــح م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
خـطــا ســاخـنــا مــع مــؤسـســات
التصنيف العالمية وجهات
الترقية للتشاور بشأن فترة
اإلغالق القسرية التي اتخذها
مجلس الوزراء على مستوى
ُ
ال ـ ــدول ـ ــة ،وخـ ــلـ ــص ال ـ ــى قـ ــرار
نهائي باستمرارية التداوالت
في البورصة مطلع األسبوع
ال ـم ـق ـبــل ،ب ـعــد ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
هيئة أس ــواق الـمــال وإخـطــار
وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة،
وذلك للمصلحة العامة.
وقـ ــالـ ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة،
إن ه ـ ـنـ ــاك مـ ــن يـ ــؤيـ ــد إغـ ــاق
ـورص ــة مـ ــن ال ـم ـت ــداول ـي ــن
الـ ـب ـ ّ
ل ـت ـجــنــب م ــزي ــد م ــن ال ـتــراجــع
والنزول لألسعار ،وبالتالي
انكشاف الضمانات والتأثير
عـ ـل ــى م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات ك ـث ـي ــر مــن
ال ـ ـشـ ــركـ ــات سـ ـلـ ـب ــا ،لـ ـك ــن فــي
ا ل ـ ـم ـ ـقـ ــا بـ ــل هـ ـ ـن ـ ــاك رأي ف ـنــي
بـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــررات اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،إذ

قرار عودة البورصة ...عهد جديد
أكدت مصادر رقابية ومالية أن قرار عودة بورصة الكويت
للتداول وتشغيلها يؤسس لعهد جديد غير مسبوق في تاريخ
العمل المالي الكويتي ،حيث إن معضلة العطالت الطويلة
كانت محل انتقاد من المستثمرين العالميين وكبريات البنوك
االستثمارية.
وقــالــت الـمـصــادر إن هــذا الـقــرار ربما يفتح الـبــاب لنقاش
مستقبلي في شأن العطل الرسمية الطويلة التي تصل في
بعض األحيان الى  10أيام ،وأن يتم تقليصها لمصلحة السوق
والسمعة االقتصادية عموما.
إنـ ــه ل ـطــال ـمــا س ـع ــت ال ـكــويــت
ال ــى مــواكـبــة الـ ّـركــب العالمي
وا ل ـح ـصــول ع ـلــى تصنيفات
مرموقة ودعوة المستثمرين
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فــي
ّ
البورصة والتملك في قنوات
مختلفة ،لذلك ال ّ
بد أن تكون
هـنــاك مواكبة آل لـيــة التعامل
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـع ــالـ ـم ــي مــن
دون ت ــأ ثـ ـي ــر ا لـ ـع ــا طـ ـف ــة عـلــى
التعامالت.
وعلى صعيد االجتماعات

الماراثونية لشركة البورصة
ورفع حالة االستنفار للدرجة
القصوى ،تم استعراض جملة
من المبررات حــول ضرورية
وإل ــزامـ ـي ــة ع ـ ــودة ال ـ ـتـ ــداوالت
للبورصة يوم األحد ،حيث تم
استعراض المبررات التالية:
 1ا لـكــو يــت حصلت ،للتو،
ع ـل ــى ت ـص ـن ـيــف ع ـل ــى مــؤشــر
 MSCIا لـ ـ ـع ـ ــا لـ ـ ـم ـ ــي ،و بـ ــا تـ ــت
ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت سـ ــوقـ ــا
ّ
تحمل
ناشئة ،وهذه الترقية

الحضور لكل من يلزم
لضمان التشغيل

توافر التداول
«كميفك»ً :
ً
خليجيا وأميركيا

التداوالت عن ُبعد ،وبال أي حضور للمتداولين في
البورصة ،حيث سيكون الحضور محدودا على شركات
الوساطة والمعنيين بتشغيل السيستم والمحاسبين
الضروريين ،وكذلك الهيئة وفرق الرقابة والتفتيش
والـبــورصــة والـقـطــاعــات الفنية الـضــروريــة لتشغيل
السيستم ،وكل ما يلزم لضمان سير العمل بنجاح.

علمت «الجريدة» أن عددا من شركات االستثمار كشركة الكويت
والـشــرق األوس ــط لالستثمار المالي (كميفك) وبـعــض شركات
الوساطة التي لديها عمالء في األســواق الخارجية والعالمية،
مثل شركة األوسط للوساطة المالية (مفبك) خاطبت العمالء بأن
غرف التداول لألسواق الخليجية واألميركية ستستمر في العمل
بصورة طبيعية ،مما يضمن المتابعة وتنفيذ األوامر بيعا وشراء
عبر أنظمة الشركة اآللية.

الـســوق وهيئة أس ــواق المال
مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــات وال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات
ومـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة ي ـج ــب
االلتزام بها ،وبالتالي لم يعد
قــرار إغــاق الـبــورصــة فترات
أمرا داخليا.
طويلة ّ
 2ي ـ ـمـ ــثـ ــل أ كـ ـ ـب ـ ــر ه ــا ج ــس
لـمـجـلــس إدارة ال ـبــورصــة أن
تتضرر بــور صــة الكويت من
ا لـعـطـلــة ا ل ـطــو ي ـلــة ،وأن تفقد
الترقية التي حصلت عليها
أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ب ـ ـعـ ــد ج ـ ـهـ ــد ج ـه ـي ــد،

خ ـصــوصــا أن أه ــم ض ـلــع في
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـت ــرقـ ـي ــة والـ ـج ــان ــب
اإليـجــابــي هــو دخــول سيولة
وتدفقات نقدية بقيمة تصل
الــى نحو  3.3مليارات دوالر
حـ ـت ــى اآلن لـ ــم تـ ـت ــد ف ــق عـلــى
ال ـ ـسـ ــوق ،ح ـي ــث إن مــوعــدهــا
أواخر مايو المقبل.
 3ي ـ ـ ـ ــرى م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــور صـ ـ ــة أن ا لـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
التكنولوجية التي شهدتها
ال ـ ـبـ ــورصـ ــة خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات

هيئة األسواق تدعم قرارات البورصة لمواجهة آثار تداعيات «كورونا»
●

عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال تدعم القرارات التي
اتبعتها اإلدارة التنفيذية في بورصة الكويت لألوراق المالية ،بشأن
التعامل مع التأثيرات المتوقعة النخفاض مؤشرات السوق نتيجة
حالة الهلع التي ســادت األســواق العالمية مع تفشي "كــورونــا" في
العديد من دول العالم ،ومخاوف تباطؤ نمو االقتصاد العالمي.
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة" ،إن الهيئة استعرضت كل اإلجراءات
الـتــي اتخذتها بــورصــة الـكــويــت ،والـتــي تمثلت فــي تفعيل تطبيق
فــواصــل الـمــؤشــر وف ــق مـجــريــات ال ـت ــداول ،وال ـتــي تـنــص عـلــى وقــف
التعامالت في البورصة  15دقيقة إذا تراجع مؤشر السوق األول أو
"الرئيسي"  5في المئة ،ووقفها  30دقيقة إذا تراجع أحدهما  7في
ً
المئة ،في حين يتم وقف التعامالت نهائيا وإلغاء مزاد اإلغالق إذا
ً
ً
ّ
سجل أحد المؤشرين تراجعا بـ 10في المئة ،علما أن إيقاف سوق
ّ
معين ال يؤدي إلى إيقاف السوق اآلخر.

وأكــدت أن الظروف التي مرت بها بورصة الكويت كانت نتيجة
التفاعل الطبيعي مع األحداث التي مرت بها المنطقة ،إذ إنه لم يتم
إيقاف الـتــداول في أي من البورصات المجاورة واإلقليمية ،بل لم
يتم إيقاف التداول في البورصات العالمية ،بالرغم مما شهدته من
انخفاضات حادة نتيجة األزمة المالية العالمية ،باستثناء البورصة
األميركية على أثر قرار حظر التجوال ،وبالتالي كانت هناك حاجة
إلى إيقاف التداول.
وذك ــرت أن إج ــراء إيـقــاف ال ـتــداول فــي الـبــورصــة هــو إج ــراء له
دالالت ضخمة وكبيرة وواسـعــة قــد يترتب عليها آثــار سلبية
بالغة عند إعادة التداول ،إضافة الى إمكان التأـثير المباشر على
تصنيف بورصة الكويت ،بعدما باتت على مرمى المؤسسات
والصناديق العالمية بعد ترقيتها الى نادي األســواق الناشئة
من قبل مؤسسة فوتسي راســل وستاندرد آنــد بــورز ومورغان
ستانلي ،األمــر الــذي سيؤثر في النهاية على تصنيف الكويت
بشكل عــام ،مما يؤكد أن اتخاذ مثل هكذا ق ــرارات ال يصب في

مصلحة المستثمرين كافة ،سواء محليا أو اقليميا أو عالميا.
وأشارت الى أن شركة بورصة الكويت لألوراق المالية لديها خطة
متكاملة للطوارئ ومتابعة استمرارية األعـمــال ،وراجعتها هيئة
اسواق المال ،مبينة أنها تعتمد على تحديد واضح لماهية الكوارث
واألزمــات والتي تقابلها إجــراءات وسيناريوهات يتعين اتخاذها
لمواجهة المخاطر في حالة وقوعها.
ولفتت الى أن القرارات التي طبقتها البورصة كافية وفق النموذج
ّ
المطبقة في العديد من األسواق
والمعايير العالمية المهنية العالية
المالية ،وكان لها دور كبير في حماية السوق من االندفاع والهلع،
وخير دليل على ذلك أن إيقاف البورصة أثناء عطلة األعياد الوطنية
في الوقت الذي كانت تتداول فيه أسواق المال العالمية تسبب ذلك
في تراجع الـســوق ،لكن تطبيق فواصل المؤشر ساهم في إيقاف
امتصاص حالة الهلع وإيقاف الخسائر ،وأعطى فرصة للمستثمرين
المـتـصــاص مــا ج ــرى مــن تــداعـيــات وإعـ ــادة التقييم ورغـبـتـهــم في
التداول ،وثبت ذلك على مدار األيام المتتالية.

األسواق األوروبية تنهار تحت ضغوط ترامب و«الفيروس»
شهدت األسواق األوروبية أمس تدهورا،
بعد أن أعلن دونــالــد ترامب تعليق جميع
الرحالت الجوية من أوروبــا إلــى الواليات
ال ـم ـت ـحــدة مـ ــدة  30ي ـ ً
ـوم ــا بـسـبــب ف ـيــروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ال ـ ــذي رف ـع ـتــه منظمة
الصحة العالمية إلى مستوى الجائحة.
وت ــراجـ ـع ــت بـ ــورصـ ــات ك ــل م ــن ب ــاري ــس
وف ــرانـ ـكـ ـف ــورت ولـ ـن ــدن وم ـي ــان ــو وم ــدري ــد
بأكثر من  5في المئة في التداوالت األولى.
وم ـقــارنــة بـبــدايــة ال ـع ــام ،انـخـفـضــت جميع
الرئيسية بنحو  25في
المؤشرات األوروبية
ّ
المئة حتى اآلن ،فيما يمثل انهيارا فعليا.
وأعلن الرئيس األميركي تعليق جميع
الرحالت من أوروبا إلى الواليات المتحدة
(بــاسـتـثـنــاء المملكة الـمـتـحــدة) اب ـتــداء من
الجمعة ،في محاولة لوقف انتشار فيروس
كوفيد -19على األراضي األميركية.
ُ
وسيسمح فقط للمواطنين األميركيين
والمقيمين الدائمين في الواليات المتحدة

ّ
حثت
بالعودة خالل هذه الفترة ،في حين ّ
وزارة الخارجية األميركيين على تجنب
السفر إلى الخارج ،وهي تحذيرات لم ُيعرف
مثلها من قبل.
وقال محلل األسواق لدى شركة إي جيه
ف ــران ــس ،فينسنت ب ــوي ،إن إع ــان تــرامــب
"فاجأ المستثمرين" في حين كانت األسواق
تنتظر ً
ً
كبيرا لالقتصاد األميركي.
دعما
ّ
وتــوقــع أن تــواصــل األس ــواق "تقهقرها"
المديين القصير والمتوسط.
على ّ
ول ــخ ــص ال ـم ـح ـلــل لـ ــدى "أك ـس ـي ـك ــورب"،
ستيفين إينيس ،الحالة المزاجية في قاعات
التداول بعد إعالن ترامب بقوله "بيع ،بيع،
ً
ب ـي ــع" ،ألن "ق ـي ــود الـسـفــر تـعـنــي م ــزي ــدا من
التباطؤ في النشاط االقتصادي العالمي".
وك ـتــب ت ــرام ــب ف ــي ت ـغــريــدة الح ـق ــة" :مــن
المهم للغاية أن تعرف الدول والشركات أن
التجارة لن تتأثر بــأي شكل من األشكال"
بسبب القيود المفروضة على السفر من

األسواق.
أوروبا ،لكن ذلك لم يقنع ً
وك ــان لـخـطــاب تــرامــب أيــضــا تــأثـيــر في
آسيا ،بينما كانت األسواق المالية بالكاد
تـسـتــوعــب صــدمــة إعـ ــان مـنـظـمــة الصحة
العالمية أن وباء كورونا المستجد تحول
إل ــى وب ــاء عــالـمــي ،وق ــد ك ــان إلعــانـهــا وقــع
شديد نشر الهلع في بورصة وول ستريت
األربعاء ،فانهار مؤشرها الرئيسي ،مؤشر
داو جونز الصناعي ،بنسبة  5.86في المئة
إل ــى  23553.22نـقـطــة عـنــد اإلغ ـ ــاق ،وهــو
انخفاض بأكثر من  20في المئة ،مقارنة مع
رقمه القياسي األخير في فبراير.
وقال ستيفين إينيس ،من "أكسيكورب"،
بشأن تعليق الرحالت الجوية من أوروبــا
إنــه "إذا لــم يقنع ذلــك الـسـعــوديــة وروسـيــا
بالعودة إلى طاولة المفاوضات ،ال أعرف
ما الذي يمكن أن يحدث".
(أ ف ب)

األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ت ـ ـض ـ ـمـ ــن إمـ ـ ـك ـ ــان
ال ـت ـش ـغ ـيــل اآللـ ـ ــي لـلـسـيـسـتــم
بكفاء ة عالية من دون حضور
المستثمرين أو المتعاملين
فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،وت ـض ـم ــن ع ــدم
ّ
تجمع لألفراد.
وجود أي
 4جميع شركات الوساطة
لـ ــدي ـ ـهـ ــا تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات ون ـ ـظـ ــام
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول آلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ــن
خـ ـط ــوط ال ـه ــات ــف ال ـت ـق ـل ـيــدي
ا ل ـتــي تــو فــر هــا للمتعاملين،
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ضـ ـم ــان
تـشـغـيــل ال ـب ــورص ــة ع ــن ُبـعــد
واس ـت ـم ــرار الـ ـت ــداول بـكـفــاء ة
عالية.
 5ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــر كـ ـ ــة ا ل ـ ـكـ ــو ي ـ ـت ـ ـيـ ــة
للمقاصة خطت هي األ خــرى
خـطــوات كبيرة تكنولوجيا،
وت ـم ـل ــك ت ـق ـن ـيــات وإم ـك ــان ــات
ت ـض ـم ــن ن ـ ـجـ ــاح ال ـت ـع ــام ــات
وال ـت ــداوالت كــافــة بشكل آلــي
من دون حضور المتعاملين،
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق خ ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
الفاعلة في مثل هذه الظروف.
 6م ــا س ـب ــق تـ ـض ــاف إل ـيــه
السمعة االقتصادية السيئة
كانطباع عن دولة الكويت في
المحافل العالمية ،خصوصا
أن ا ل ـس ـي ـس ـت ــم اال قـ ـتـ ـص ــادي
يقوم على حرية الـقــرار ،فإذا
كان هناك مستثمر يرغب في
البيع ،فهناك آخرون يرغبون
في الشراء والتجميع بهدوء
وبناء مراكز طويلة األجلّ .
 7تعطيل ا لـســوق سيمثل
ر بـكــة مــا لـيــة عـلــى مستويات
ع ــدة ف ــي ش ــرك ــات الــوســاطــة،
ويجمد أ م ــوال المستثمرين
الـمـحـلـيـيــن واألجـ ــانـ ــب فـتــرة
غير مسبوقة في تاريخ العمل
المالي ،وآثارها السلبية على
المدى البعيد كبيرة جدا.
 8ث ـ ـ ـمـ ـ ــة ا سـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــا ق ـ ــات
ومراكز مالية تخص عمليات
التسوية وا لـتـقــاص يجب أن
تنفذ في مواعيدها المحددة
كـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــزام وف ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر
العالمية.
 9الصناديق االستثمارية
ال ـعــال ـم ـيــة وال ـس ـي ــادي ــة ال ـتــي
دخـ ـل ــت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ال
تعترف إال بالنظم العالمية
ال ـم ـت ـب ـعــة فـ ــي كـ ــل األس ـ ـ ــواق،
وليست لها عالقة بأي تدابير
داخلية او احترازية.
 10أ ي ـض ــا كـ ــان ال بـ ـ ّـد مــن
األخ ـ ــذ ف ــي االعـ ـتـ ـب ــار الــرب ـكــة
الـ ـت ــي س ـت ـن ـشــأ عـ ــن م ــواع ـي ــد
استحقاقات األربــاح النقدية
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـحـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ح ــددتـ ـه ــا
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي عـ ـ ـق ـ ــدت
جمعياتها العمومية ،حيث
إن األسهم محملة بــاألربــاح،
وه ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاك مـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــب ف ــي
االستفادة من تلك التوزيعات

والـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ــول قـ ـ ـب ـ ــل مـ ــواع ـ ـيـ ــد
االستحقاقات.
 11ث ـمــة إج ـم ــاع وت ــواف ــق
بين البورصة وهيئة األسواق
وم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف
وا ل ـ ـتـ ــر ق ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى أن ت ـب ـقــى
ال ـت ــداوالت فــي أس ــواق الـمــال
ب ـع ـيــدا ع ــن أي ع ـطــل طــويـلــة،
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه تـ ـ ــم ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرار
النهائي بال تردد.

العصيمي...
«دينامو» نشط
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
م ـتــاب ـعــة بـ ــأن الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـلـبــورصــة،
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـصـ ـيـ ـم ــي،
بــذل جـهــودا كبيرة في
ع ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـ ــرأي ال ـف ـن ــي
والتواصل مع الجهات
ال ـخــارج ـيــة السـتـطــاع
آرائ ـ ـ ـهـ ـ ــم فـ ـ ــي اإلج ـ ـ ـ ــازة
الطويلة حكوميا ،في
ح ـ ـيـ ــن ت ـ ــول ـ ــى أع ـ ـضـ ــاء
م ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــس ا إل د ا ر ة
الـ ـت ــواص ــل م ــع أط ـ ــراف
حكومية ومع الجهات
الرقابية للحصول على
الموافقات النهائية.

 ...هذا وقت
التكنولوجيا
ق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر
استثمارية ومالية إنه
فــي ظــل األزمـ ــات يجب
تـفـعـيــل الـتـكـنــولــوجـيــا
التي تضمن التشغيل
عن ُبعد ودون االنعزال
الكامل ،مشيرة الى أن
هذا وقت التكنولوجيا
الـ ـت ــي أن ـف ـق ــت ش ــرك ــات
ال ــوس ــاط ــة وال ـبــورصــة
والمقاصة عليها مبالغ
ك ـب ـيــرة ،مـتـســائـلــة :إذا
ل ـ ــم تـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك ق ـ ــدرة
على ضـمــان التشغيل
بكفاء ة عالية وتفعيل
الرقابة الكافية ،فمتى
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن أن تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل
التكنولوجيا؟

تراجعات حادة للبورصات الخليجية
عدا سوق مسقط
سجلت االسواق الخليجية
الـ ـع ــامـ ـل ــة ،أم ـ ـ ــس ،ت ــراجـ ـع ــات
جماعية  -عدا سوق مسقط -
بقيادة السوق السعودي الذي
أنهى مؤشر جلسة الخميس
عـ ـل ــى ت ـ ــراج ـ ــع ب ـن ـس ـب ــة  3فــي
المئة عند  6357نقطة (195 -
نقطة) ،وســط ت ــداوالت بلغت
قيمتها اإلجـمــالـيــة نـحــو 5.7
مليارات ريـال.
ويأتي تراجع المؤشر اليوم
بالتزامن مع هبوط األســواق
ال ـعــال ـم ـيــة م ــع إعـ ــان منظمة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ف ـي ــروس
ً
وباء ،ومواصلة تراجع
كورونا
أسعار النفط.
وب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاض ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق

الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـص ــل
خسائره منذ بداية األسبوع
ال ـج ــاري ،إل ــى أكـثــر مــن 1100
نقطة وبنسبة  14.9في المئة،
لتكون أكبر خسائر أسبوعية
ل ـمــؤشــر ال ـس ــوق م ـنــذ فـبــرايــر
 ،2011ح ـي ــث ب ـل ـغــت نـسـبـتــه
آنذاك  15.02في المئة.
ك ـم ــا ان ـخ ـف ـضــت م ــؤش ــرات
أسواق اإلمارات المالية بشكل
حـ ــاد ،حـيــث أق ـفــل س ــوق دبــي
المالي ،منخفضا بنسبة 7.96
في المئة عند مستوى 2032
ن ـق ـط ــة ،وبـ ـ ـت ـ ــداوالت مــرتـفـعــة
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـه ــا اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة
 428مليون درهــم أقفل سوق
أب ــوظـ ـب ــي لـ ـ ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة،

منخفضا بنسبة  7.4في المئة
ع ـن ــد م ـس ـت ــوى  3922نـقـطــة،
وب ـ ـ ـتـ ـ ــداوالت ب ـل ـغ ــت قـيـمـتـهــا
اإلجمالية  317مليون درهم.
وت ــراجـ ـع ــت بـ ــورصـ ــة قـطــر
 382.95ن ـق ـط ــة ،أي  4.4فــي
الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـت ـغ ـلــق ع ـل ــى 8.230
ن ـق ـطــة ،وان ـخ ـف ـضــت بــورصــة
الـ ـبـ ـح ــري ــن  0.27فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ــورصـ ـ ـ ــة م ـس ـق ــط
الوحيدة التي شهدت ارتفاعا
بـ  0.83في المئة.

٩
عدم استمرار المرض يمنع شركات األدوية من تطوير عالج «كورونا»
ةديرجلا
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اقتصاد

األمراض الواسعة االنتشار والمستمرة صيد ثمين الستثمار هذه الشركات أموالها ومواردها
حتى اآلن ،لم تعلن أي من
شركات األدوية العالمية
الكبرى المعروفة توجهها
لتطوير لقاح مضاد للفيروس
الجديد .هذا التقاعس
وصفه مدير المعهد الوطني
للحساسية واألمراض المعدية
بالواليات المتحدة ،د .أنتوني ً
فوشي ،بأنه ً شيء «صعب جدا
ومحبط جدا».

م ــع ب ــداي ــة ان ـت ـق ــال ف ـي ــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا الـ ـج ــدي ــد ف ـ ــي ي ـنــايــر
الماضي مــن الصين إلــى كثير
من دول العالمّ ،ليتحول إلى ما
يشبه الوباء ،توقع كثيرون أن
انتشار هــذا الـفـيــروس التاجي
القاتل هو بمنزلة مفاجأة سارة
لـشــركــات األدوي ــة الـكـبــرى التي
سـتـتـســابــق عـلــى تـطــويــر لـقــاح
مضاد للفيروس تربح بفضله
مليارات الدوالرات.
ولـ ـك ــن ه ـ ــذه ل ـي ـس ــت الـ ـح ــال،
ف ـح ـت ــى اآلن لـ ــم ت ـع ـل ــن أي مــن
شركات األدوية العالمية الكبرى
المعروفة عن ّ
توجهها لتطوير
لقاح مضاد للفيروس الجديد.
ه ـ ــذا ال ـت ـق ــاع ــس وصـ ـف ــه مــديــر
ا لـمـعـهــد ا لــو ط ـنــي للحساسية
واألم ــراض المعدية بالواليات
ال ـم ـت ـح ــدة د .أنـ ـت ــون ــي فــوشــي
بأنه شيء "صعب ً
جدا ومحبط
للغاية".
وبـيـنـمــا ي ـقــف ال ـعــالــم أجـمــع
ال ـي ــوم عـلــى قــدمـيــه حــرفـ ًـيــا في
انتظار ظهور عــاج للفيروس
الـ ـج ــدي ــد ب ــإم ـك ــان ــه وضـ ـ ــع حــد
للمأساة ،ال يزال الكبار بقطاع
األدوية غير متحمسين للمضي
قـ ً
ـدمــا ف ــي عـمـلـيــة تـطــويــر لـقــاح
للفيروس الذي أطلق عليه أخيرا
اس ــم "كــوف ـيــد  ،"19ف ـمــا ال ـســر؟
ببساطة تخشى شركات األدوية
الكبرى أن تنتهي أزمة كورونا
ب ـســرعــة ،ك ـمــا ح ــدث م ــع أوب ـئــة
أخ ـ ــرى ظ ـه ــرت خـ ــال الـعـقــديــن
الماضيين!

أين اختفى الكبار؟
في مقدمة الشركات الخاصة
الـ ـت ــي تـ ـب ــذل ج ـ ـهـ ــودا مـ ــن أج ــل
تطوير لقاح لفيروس كورونا
الجديد تأتي شركة صغيرة ال
يزيد عمرها في السوق على 9
سنوات تعرف باسم "مودرنا"،
والتي يدعم جهودها "تحالف

اب ـ ـت ـ ـكـ ــارات الـ ـت ــأه ــب ل ــأوب ـئ ــة"
( ،)CEPIوهــو عبارة عن شراكة
بين الحكومات وصناعة الدواء
والمنظمات الخيرية أنشئت قبل
ثالث سنوات لمكافحة األمراض
المستجدة التي تهدد الصحة
العالمية.
ب ـ ــدأت "مـ ــودرنـ ــا" ف ــي الـعـمــل
ع ـل ــى ال ـل ـق ــاح ف ــي ال ـع ــاش ــر مــن
يـنــايــر الـمــاضــي ،وذل ــك بمجرد
نشر العلماء الصينيين للكود
الـ ـ ــوراثـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـف ـي ــروس
كورونا على اإلنترنت .وبحلول
ّ
السابع من فبراير ،تمكن علماء
الشركة من تصنيع جرعات من
ع ـش ــرات ال ـل ـقــاحــات الـمـخـتـلـفــة
ال ـت ــي تـسـتـعــد الخ ـت ـب ــاره ــا في
أبريل المقبل.
لكن رغــم هــذا الرتم السريع،
ي ـ ـقـ ــول الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء إن األمـ ـ ـ ــر قــد
يـسـتـغــرق ف ــي أح ـس ــن األحـ ــوال
ً
شهرا
ما يتراوح بين عام و18
قبل أن يتاح ّ
أي لقاح للفيروس
في السوق .فبعد تجربة األمان
األولية التي ستجريها الشركة
ال ـش ـهــر ال ـ ـقـ ــادم ،ال ت ـ ــزال هـنــاك
حــاجــة إلــى إج ــراء كــم هــائــل من
ال ـت ـج ــارب ال ـســريــريــة الخـتـبــار
مــدى كـفــاء ة اللقاح ،وهــو األمــر
الـ ــذي يـسـتـغــرق عـ ــادة ش ـهــورا،
وربما سنوات.
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،ل ــن يـكــون
اللقاح مفيدا من الناحية المالية
لمطوريه إال إذا استمرت أزمة
"كورونا" لفترة طويلة تتجاوز
الـعــامـيــن ،أو لــو عــاد الفيروس
إل ــى االن ـت ـشــار م ــرة أخ ــرى ًبعد
ـاره ،وأصـ ـ ـب ـ ــح م ــرض ــا
انـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ـ ً
م ـس ـت ــوط ــن ــا مـ ـث ــل اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا
الموسمية.

األرباح هي القبلة
ي ـم ـت ـن ــع حـ ـت ــى اآلن ال ـك ـب ــار
بصناعة األدوية عن االستثمار
بكثافة في تطوير لقاح مضاد

لـ ـ "كـ ــورونـ ــا" ،واك ـت ـفــت شــركــات
مـثــل "جــاكـســو سميث كــايــن"
و"جـ ــون ـ ـسـ ــون آن ـ ــد ج ــون ـس ــون"
بتقديم الدعم للمؤسسات التي
تقود جهود مكافحة "كورونا".
ً
وهذا بالمناسبة ليس سلوكا
جــديـ ًـدا ،فقد كــان هناك تجاهل
شبه تام من قبل شركات األدوية
الكبرى لألوبئة الفيروسية التي
ظ ـه ــرت ف ـج ــأة خـ ــال ال ـع ـقــديــن
الماضيين .فمن بين فيروسات
"س ـ ــارس" و"م ـي ــرس" و"إي ـب ــوال"
و"زيـكــا" ،لم يتم تصنيع سوى
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاح الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ـفـ ـي ــروس
"إيـ ـب ــوال" ،ال ــذي تـمــت الـمــوافـقــة
عليه العام الماضي ،ومــن غير
الـمــرجــح أن يحقق ه ــذا اللقاح
أي أرباح للشركة المطورة له.
ببساطة ،ال تستثمر شركات
األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى أمـ ــوال ـ ـهـ ــا
ومـ ـ ــواردهـ ـ ــا إال فـ ــي األم ـ ـ ــراض
واس ـعــة االن ـت ـشــار والـمـسـتـمــرة
ال ـت ــي يـمـكــن أن تـبـيــع عــاجـهــا
لـ ـلـ ـن ــاس إلـ ـ ــى األب ـ ـ ـ ــد .فــال ـص ـيــد
الثمين بالنسبة لهذه الشركات،
والــذي يستحق المخاطرة هو
لقاح مثل "غارداسيل" المضاد
لـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس الـ ـ ـ ـ ـ ــورم ال ـح ـل ـي ـم ــي
البشري ،والذي أصدرته شركة
"م ـيــرك" فــي عــام  2006وتجني
ب ـف ـض ـلــه الـ ـي ــوم ح ــوال ــي مـلـيــار
ً
سنويا.
جنيه إسترليني
وبــالـمـنــاسـبــة ،شــركــة مـيــرك،
الـ ـت ــي ت ـع ــد ث ــال ــث أكـ ـب ــر شــركــة
أدوية في العالم ًمن حيث القيمة
السوقية ،هي أيضا واحــدة من
الـشــركــات الكبرى التي ترفض
ح ـت ــى اآلن ال ـم ـض ــي ق ـ ً
ـدم ــا فــي
استثمار مواردها بتطوير عالج
لفيروس كورونا الجديد.
ب ــاخ ـت ـص ــار ،عـمـلـيــة تـطــويــر
ل ـقــاح طــوي ـلــة وم ـك ـل ـفــة ،وم ــا لم
ي ـك ــن هـ ـن ــاك سـ ــوق ك ـب ـيــر لــذلــك
العقار ،فإن األمر من وجهة نظر
ال ـشــركــات الـكـبـيــرة ال يستحق
ذلك العناء.

وحتى لــو ّ
تحمست شركات
األدوي ــة الكبرى فـجــأة لتطوير
ل ـقــاح ل ـ ـ "كـ ــورونـ ــا" ،ف ــإن الـعـمــل
عليه قــد يتوقف فــي أي لحظة
إذا مــا انـحـســرت رقـعــة انتشار
الفيروس .هذا بالضبط ما حدث
خالل أزمتي فيروسي "سارس"
و"م ـ ـي ـ ــرس" ،ال ـل ــذي ــن يـنـتـمـيــان
عائلة كورونا الفيروسية،
إلى
ّ
حيث توقف العمل على تطوير
ل ـقــاحــات لـهـمــا بـمـجــرد انـتـهــاء
األزمة بعد عدة شهور.

ما الذي تخشاه شركات
األدوية؟
في عام ّ 2009
تحمس عدد من
شركات األدوية الكبرى لتطوير
لقاح مضاد إلنفلونزا الخنازير،
وتم االنتهاء منه بسرعة ،ولكن
ليس بالسرعة الكافية .فمع بدء
انحسار رقعة انتشار الفيروس
ق ــام ــت ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـح ـكــومــات
التي تعاقدت مــع شــركــات مثل
"جالكسو سميث كالين" لشراء
كميات كبيرة من اللقاح بفسخ
ع ـق ــوده ــا ،م ـمــا أث ــر س ـلـ ًـبــا على
أرباحها.
ّ
ومــا زاد الطين بلة بالنسبة
لـ ـ ـ "ج ــاكـ ـس ــو س ـم ـيــث ك ــاي ــن"،
هو اضطرارها لسحب لقاحها
ال ـخ ــاص بــإنـفـلــونــزا الـخـنــازيــر
الـ ــذي ت ــم إعـ ـط ــاؤه ل ـ ـ  6مــايـيــن
ش ـخ ــص مـ ــن ال ـً ـسـ ــوق ،ب ـع ــد أن
اك ـ ـت ـ ـشـ ــف الحـ ـ ــقـ ـ ــا أنـ ـ ـ ــه ي ـس ـبــب
"الـ ـخ ــدار" ،وه ــي حــالــة مرضية
تتسبب في أن يدخل الشخص
ف ــي ن ــوب ــات ن ــوم مـفــاجـئــة عــدة
مرات في النهار.
ّ
و ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام  2014وقـ ـ ـع ـ ــت
نـفــس الـشــركــة فــي أزم ــة بسبب
م ـ ــرض فـ ـي ــروس ــي آخ ـ ـ ــر .فـبـعــد
استثمارها لسنوات في تطوير
ثالثة لقاحات لفيروس إيبوال،
اضـطــرت الشركة للتوقف بعد
وصولها إلى المرحلة النهائية

مــن الـتـجــارب الـســريــريــة ،وذلــك
ع ـ ـلـ ــى خـ ـلـ ـفـ ـي ــة ت ـ ـ ـضـ ـ ــاؤل عـ ــدد
الـمـصــابـيــن بــالـفـيــروس بشكل
كبير قرب نهاية عام .2014
ومـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود إم ـ ـكـ ــان
لتحقيق أي أر ب ــاح استسلمت
"غـ ـ ــاك ـ ـ ـسـ ـ ــو س ـ ـم ـ ـيـ ــث ك ـ ــاي ـ ــن"
ّ
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ،وســلـمــت
النتائج لمؤسسة غير ربحية
بـ ــالـ ــواليـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة .وم ـنــذ
ذل ــك ال ـح ـيــن أص ـب ـحــت هــذه
ال ـت ـجــربــة بـمـنــزلــة عـبــرة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
التي أصبحت تفضل
التركيز على عالجات
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـ ـتـ ـ ــي
ي ــوج ــد ل ـه ــا أس ـ ــواق
مضمونة كالسرطان
والسكري.
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــه
لـ ـلـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
السويسري،
ّ
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
رئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ّلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
لـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــنـ ـ ـع ـ ــي
األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
الــوضــع قــائــا
إن ا لـ ـش ــر ك ــات
تخشى أن يكون
مصير "كورونا"
مثل "سارس".
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :ق ـ ـبـ ــل
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عاما كانت
ه ـن ــاك ش ــرك ــات ب ــدأت
فـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــويـ ــر لـ ـق ــاح ــات
لـ ـ ـع ـ ــاج سـ ـ ـ ـ ـ ــارس ،ولـ ـك ــن
ع ـنــدمــا حـ ــان وقـ ــت إجـ ــراء
التجارب السريرية لم يكن
هـنــاك الـمــزيــد مــن الـمــرضــى،
ألن الفيروس قد رحل".
تلق شركات
باختصار ،لم ِ
األدوية الكبرى حتى اآلن بثقلها
في عملية تطوير لقاح مضاد

لفيروس كورونا الجديد ،ألنها
ال ت ـ ــزال ال تـمـتـلــك ال ـض ـمــانــات
ال ـكــاف ـيــة ألن تـحـقــق أي أرب ــاح
معتبرة إذا ما قررت الخروج في
هــذا الـطــريــق وص ــرف مليارات
ال ــدوالرات من أموالها في ذلك
المسعى.
و ي ـ ـ ـجـ ـ ــب أال ن ـ ـن ـ ـسـ ــى أ نـ ـه ــا
بـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــايـ ـ ــة

شـ ــركـ ــات مـ ــدرجـ ــة ب ــال ـب ــورص ــة
ل ـه ــا م ـس ــاه ـم ــون لـ ــن ي ــرح ـم ــوا
مـ ـ ـج ـ ــا ل ـ ــس اإلدارات إذا م ــا
تراجعت ربحية السهم بسبب
فشل استثماراتها .وال يوجد
س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو أسـ ـ ـ ـ ــوأ ب ــال ـن ـس ـب ــة
لشركات األدوية من أن تستثمر
أم ــوال ـه ــا ف ــي ت ـطــويــر ل ـق ــاح ثم
يختفي الفيروس!
(أرقام )

الشركات تخشى
أن يكون مصير
«كوفيد  »19 -مثل
«سارس» أو إنفلونزا
الخنازير

«الصناعة» للمصانع :ضرورة االلتزام بالمواصفات «االقتصادية» تقترح لجنة لدراسة االنعكاسات على االقتصاد
ال مانع من زيادة اإلنتاج بصفة استثنائية
قــالــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة للصناعة،
انه "نظرا للظروف الراهنة التي تمر
بها البالد ،وحرصا على المصلحة
العامة ،تنوه الهيئة لجميع المنشآت
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـم ــرخ ـص ــة بـ ـض ــرورة
استمراريتها بااللتزام بالمواصفات
ال ـق ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة فـ ــي جـمـيــع
مـنـتـجــاتـهــا ال ـص ـنــاع ـيــة ،عـلـمــا بــأن
الهيئة ستسحب العينات الالزمة من
مواقع المنشآت بصفة دورية ،للتأكد

م ــن مطابقتها لـلـمــواصـفــات وع ــدم
اإلخالل بها".
ونــوهــت الهيئة إلــى وج ــوب عدم
قيام المصانع بتخزين المواد األولية
بصورة تتجاوز متطلباتها اإلنتاجية
ً
الفعلية ،تجنبا ألي مخالفة أو مساءلة
قانونية تترتب على ذلك.
وقالت" :حرصا منها على تأمين
المتطلبات المحلية من المنتجات
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وب ـخــاصــة

المنتجات الغذائية والطبية ،فإنها
ت ـع ـلــن ع ـ ــدم م ـمــان ـع ـت ـهــا م ــن زي ـ ــادة
ال ـ ـطـ ــاقـ ــات اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ال ـم ــرخ ـص ــة
للمنشآت الصناعية المختلفة ،بما
فيها زيادة عدد ورديات العمل ،وذلك
بصفة استثنائية ،تستدعيها الظروف
الحالية الـتــي تقتضي مــن الجميع
بذل المزيد من الجهود واإلمكانات
بدافع من المسؤولية الوطنية تجاه
الكويت".

تحصيل
خدمة
توفر
«أجار»
ً
ً
اإليجارات إلكترونيا مجانا
إلغاء التعامل المادي يقلل خطر انتقال األمراض

ذكرت الجمعية االقتصادية الكويتية
أنها تتابع ببالغ األهمية سرعة تطورات
األوضــاع الصحية اإلقليمية والعالمية،
واتـســاعـهــا لتشمل الــوضــع االقـتـصــادي
العالمي ،الــذي بــدوره يلقي بظالله على
الوضع االقتصادي في الكويت.
وأضافت" :من منطلق حرص الجمعية
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ومـســؤولـيـتـهــا
المجتمعية منذ أن بدأت األزمة الصحية،
تـقـتــرح الـجـمـعـيــة ق ـيــام مـجـلــس ال ـ ــوزراء
بـتـشـكـيــل ل ـج ـنــة اق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى وجــه
ال ـس ــرع ــة ،مــرت ـب ـطــة م ـب ــاش ــرة م ــع مكتب
سمو رئيس مجلس الوزراء لدراسة مدى
انعكاسات األزمة الصحية على االقتصاد

الوطني ،ممثلة في الجهات التالية:
وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة
وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال
وغرفة تجارة وصناعة الكويت والجمعية
االقتصادية الكويتية واتـحــاد مصارف
الكويت.
ومن أبــرز مهام اللجنة دراســة وبحث
انعكاسات أي أزمة اقتصادية لها عالقة
باألوضاع الصحية اإلقليمية والعالمية،
ومـ ـ ــدى تــأث ـيــر أبـ ـع ــاده ــا ال ـس ـل ـب ـيــة على
االقتصاد الوطني ومتابعة االنعكاسات
التالية:
( )1انخفاض أسعار النفط على ميزانية
الدولة واالحتياطات العامة.

«المركزي األوروبي» يقر
إجراءات تحفيز جديدة
وافق البنك المركزي األوروبي على إجراءات تحفيز جديدة،
أمس ،لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو على التعامل مع التأثير
المتزايد لوباء فيروس كورونا ،لكنه أبقى على أسعار الفائدة
دون تغيير ،في خطوة قد تحبط األسواق المالية.
وقال البنك إنه سيقدم قروضا جديدة للبنوك ،وتسهيالت
سيولة سبق االتفاق عليها بأسعار أكثر مالءمة وسيزيد بشكل
مؤقت شراء السندات لمساعدة االقتصاد على التكيف.
ً
وكــانــت األس ــواق تضع فــي حسبانها خفضا بمقدار عشر
نقاط أساس في فائدة اإليداع إلى سالب  0.6في المئة ،رغم أن
ً
عــددا من صانعي السياسات عبروا عن شكوك عميقة حيال
قيمة أي خفض آخر.
وبعد قرار أمس ،تظل فائدة البنك المركزي األوروبي لإليداع
عند سالب  0.5في المئة ويبلغ سعر إعادة التمويل الرئيسي
ً
صفرا في المئة.

( )2توقعات صندوق النقد الدولي
بانخفاض النمو االقتصادي لهذا العام
نظرا لألزمة الصحية.
( )3استحقاقات السندات الكويتية
الدولية ومدى تأثيرها على األصول
الخارجية.
( )4انخفاض أسواق المال العالمية
وتــأثـيــرهــا على الـبــورصــة الكويتية
وجميع القطاعات االقتصادية في الدولة.
( )5ت ـع ـط ـي ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ـش ـك ــل ع ــام
للقطاعين الحكومي والخاص.
( )6دراســة إمكانية تفعيل اإلج ــراءات
الوقائية االحترازية في األزمات والكوارث
الطبيعية على العقود.

على أن يتم وضع برامج جريئة
تحفيزية لــاقـتـصــاد بشكل ع ــام ،حتى
تتجاوز الكويت هذه األزمة بنجاح.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

 ...وسنغافورة تعد حزمة
تحفيزية ثانية
ق ــال ــت ش ــرك ــة أجـ ـ ــار إن فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
( )COVID -19يتصدر األنباء في جميع أنحاء
العالم ،بعدما وصل المرض إلى أكثر من 100
دولــة وحصد حياة أكثر مــن  3000شخص،
وأصاب ما يزيد على  100000آخرين.
ً
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـش ــرك ــة أنـ ـ ــه ن ـ ـظـ ــرا الن ـت ـش ــار
الفيروس ،وبعدما حذرت الحكومات المحلية
في المنطقة من خطورة تداول األدوات النقدية
بجميع أشكالها حيث تعتبر هــذه األدوات
ً
ً
وسيطا نشيطا النتقال مسببات األمــراض،
"فإننا في أجار عازمون على القيام بما يمليه
علينا واجبنا االجتماعي في الظروف الحالية،
وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف من حدة آثار
هذه األزمة الراهنة".
وذكرت أن "منصة أجار تعلن أنها ستوفر
ً
خدماتها لدفع وتحصيل اإليجارات إلكترونيا
وبدون أي تعامل مادي ملموس لكل أصحاب
َ
العقارات والمستأجرين في دولتي الكويت
ً
واإلمارات ،وذلك بشكل فوري ومجاني تماما،
حتى نهاية شهر أبــريــل ،إذ مــن المتوقع أن

تتراجع حدة األزمة مع حلول ذلك الحين".
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـم ــؤس ــس ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ "أجــار" شاهين الخضري إلى أن مسؤولية
الحفاظ على سالمة المواطنين تقع على عاتق
جميع ال ـشــركــات بــالـتـعــاون مــع الـحـكــومــات،
ولذلك ستتكفل منصة أجار بأي رسوم متعلقة
بتحصيل أو دفــع اإليـجــار فــي هــذه الظروف
االستثنائية.
وأك ــد أن إلـغــاء التعامل ال ـمــادي مــن شأنه
أن يقلل خطر انـتـقــال األم ــراض بشكل كبير
حـيــث ي ـتــزامــن ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا مع
ً
انتشار االنفلونزا الموسمية معززا مخاطر
اإلصابة باألمراض ،لذا فإن قرار منصة أجار
يمنح الفرصة لمستخدميها للبقاء في امان
بمنازلهم واال ل ـت ــزام بكل تعهداتهم وتقليل
مخاطر اإلصابة بالمرض عن طريق التالمس
أو استخدام النقد وأدواته.

أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ ،أنه يتم اإلعداد
لحزمة إج ــراء ات تحفيزية ثانية لمواجهة تــأثـيــرات فيروس
"كورونا" على االقتصاد.
ونقلت وكــالــة "بلومبرغ" لألنباء عــن لــي هسين الـقــول ،في
بيان متلفز ،إن "الدولة المدينة ستتخذ إجراءات لدعم الشركات
والعاملين" ،ولكنه لم يقدم التفاصيل المالية لهذه اإلجراءات.
وأضاف أن الحكومة ستساعد الشركات في تحمل تكاليفها
واسـتـمــرار الـتــدفـقــات الـنـقــديــة ،كما ستساعد المواطنين في
االحتفاظ بوظائفهم.
وأوضح رئيس الوزراء "اقتصادنا يتعرض لضربة كبيرة"،
مضيفا" لن ينجو أحد ،الكل سيشعر بالتداعيات بمستويات
مختلفة".
وأشار لي هسين إلى أن سنغافورة تتوقع تسجيل مزيد من
حاالت إصابة قادمة من الخارج في ظل تفشي الفيروس عالميا،
ولكنه أكد أن بالده لن تشدد إجراءات مواجهة الفيروس.
وق ــال "دع ــون ــي أؤكـ ــد ،الــوضــع فــي سـنـغــافــورة مـ ــازال تحت
السيطرة .لن نفرض إجراءات مشددة حاليا".
يـشــار إلــى أن سـنـغــافــورة سجلت  9ح ــاالت إصــابــة جديدة
بالفيروس أمــس ،ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحاالت المصابة
به  187حالة.
(د ب أ)

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد
البنك المركزي للبنوك :تأجيل االستحقاقات المترتبة
على المتضررين  3أشهر دون رسوم جزائية
ةديرجلا

•
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• وقف رسوم أجهزة نقاط البيع والسحب اآللي والخدمات اإللكترونية لنفس المدة
• األوراق النقدية ال يعاد ضخها في أجهزة الصرف إال بعد ضمان خلوها من الفيروسات

تقديم التعويض
المالي
والمعنوي
لكل العاملين
من القطاع
المصرفي خالل
فترة اإلجازة

فــي إط ــار اإلجـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
التي يتخذها بنك الكويت المركزي
ل ـم ــواج ـه ــة آث ـ ـ ــار ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
ً
وحرصا على المحافظة
المستجد،
على االستقرار المالي في الكويت من
خالل االطمئنان إلى مواصلة البنوك
تقديم خدماتها المالية إلى العمالء
واالق ـت ـصــاد الــوط ـنــي دون انـقـطــاع،
صرح محافظ البنك الدكتور محمد
الهاشل بأن «المركزي» مستمر خالل
اإلجــازة التي أقرها مجلس الــوزراء
في أداء مهامه المرتبطة بالعمليات
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة
ونـظــم الــدفــع والـتـســويــة والمقاصة
اإللكترونية للشيكات.
وأك ـ ـ ــد الـ ـه ــاش ــل ج ــاه ــزي ــة ال ـب ـنــك
ال ـع ــال ـي ــة ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار تـقــديــم
الخدمات المالية األساسية الالزمة
ل ـل ـج ـم ـهــور ،وي ـش ـمــل ذل ــك إج ـ ــراءات
ت ــوف ـي ــر ال ـن ـق ــد ل ـل ـب ـن ــوك ع ـل ــى مـ ــدار
الـ ـس ــاع ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ف ـت ــح ق ـن ــوات
االتصال لتقديم ما يلزم للبنوك من
دع ــم ومـســانــدة لــاسـتـمــرار فــي أداء
أعمالها.

وذكــر أن األوراق النقدية الــواردة
إلى «المركزي» ال يعاد ضخها إال بعد
االحتفاظ بها في صناديق معزولة
ومحكمة اإلغالق لمدة أربعة أسابيع
على األقل ،وذلك لضمان خلوها من
الفيروسات عند إعادة ضخها ،كما
أن البنك يقوم بشكل مستمر بتعقيم
الخزنة وأجهزة العد والفرز واستالم
األموال وتسليمها بما يضمن سالمة
كل من موظفي البنك والجمهور.
وعقد المحافظ صباح امس ً
لقاء
م ــع ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن لـلـبـنــوك
الكويتية التخاذ اإلجــراء ات الالزمة
فـ ــي ظـ ــل األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـح ــال ـي ــة خ ــال
اإلجازة ،حيث وجه المحافظ البنوك
نحو االلتزام بما يلي:
 مواصلة تقديم الخدمات الماليةاألســاسـيــة للجمهور دون انـقـطــاع،
وتوفير جميع الوسائل لتنفيذ هذه
العمليات بالسرعة والكفاءة واألمان
المعتاد ،ويشمل ذلك عمليات سحب
وإيداع النقد.
 ال ـص ـيــانــة ال ـم ـس ـت ـمــرة ألج ـهــزةالـسـحــب اآلل ــي وتغذيتها ب ــاألوراق

االستمرار في
تقديم الخدمات
المصرفية للشركات
التجارية الموردة
للسلع األساسية
والمرتبطة باألمن
الغذائي واحتياجات
المجتمع
مواصلة صرف
الشيكات وتنفيذ
التحويالت
المالية الداخلية
والخارجية

النقدية الكافية لتلبية احتياجات
الجمهور دون أي انقطاع.
 م ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــة صـ ـ ـ ــرف الـ ـشـ ـيـ ـك ــاتوتنفيذ التحويالت المالية الداخلية
والخارجية.
 ضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــراري ــة خ ــدم ــاتال ـب ـنــوك عـبــر ال ـق ـنــوات اإللـكـتــرونـيــة
ونقاط البيع.
 رفع حد عمليات الدفع عن بعد( )TAPمن  10إلى  25دينارا كويتيا،
وتهيئة األنظمة اآللية لتنفيذ ذلك في
أسرع وقت ممكن.
 وقف الرسوم على أجهزة نقاطال ـب ـي ــع وال ـس ـح ــب اآللـ ـ ــي وال ـق ـن ــوات
اإللكترونية لمدة ثالثة أشهر.
 التعامل بإيجابية مــع العمالءال ـ ــذي ـ ــن ت ـ ـض ـ ــررت أعـ ـم ــالـ ـه ــم ج ـ ــراء
األوضاع الراهنة.
 تأجيل االستحقاقات المترتبةعلى المتضررين لمدة ثالثة أشهر
دون تطبيق أي رسوم جزائية.
 االسـتـمــرار فــي تقديم الخدماتال ـم ـص ــرف ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـت ـج ــاري ــة
الموردة للسلع األساسية والمرتبطة

«الغرفة» مستمرة
في تقديم أعمالها

محمد الهاشل

اتحاد شركات االستثمار يضع إمكاناته
في خدمة البلد

«التجاري» يوفر خدماته المصرفية
خالل فترة العطلة االحترازية
أع ـل ــن ال ـب ـنــك الـ ـتـ ـج ــاري ،أنـ ــه سـ ــوف يعطل
ً
أعماله اعتبارا من يوم الخميس ( 12الجاري)
إلى الخميس ( 26الجاري) ،ضمن اإلجــراء ات
ً
االح ـتــرازيــة الح ـتــواء ف ـيــروس ك ــورون ــا ،نـظــرا
للظروف الطارئة التي تمر بها البالد.
وذكـ ــر أن خــدمــاتــه م ـت ــواف ــرة أث ـن ــاء الـفـتــرة
المذكورة من خالل الفروع التالية:
فــرع مطار الــدولــي ( T1قــاعــة الــوصــول) 24
ساعة طوال أيام األسبوع ،فرع شارع عبدالله
مبارك ،فرع شارع بيروت (حولي) ،فرع شرق
األحمدي ،فرع صباح السالم ،وفرع الجهراء.
وأوضح أنه سوف يستمر في تقديم خدماته
عن طريق مركز خدمة العمالء (،)1-888225
الــذي يستقبل اتصاالتهم على مــدار الساعة،

بـ ـ ــاألمـ ـ ــن ال ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي واح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،لـ ـضـ ـم ــان ت ـل ـب ـي ــة ت ـلــك
االحتياجات على نحو طبيعي.
 اسـتـمــرار مــراكــز االت ـصــال (Call )Centersل ــدى ال ـب ـنــوك ف ــي الـعـمــل
وال ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع اسـ ـتـ ـفـ ـس ــارات
العمالء.
 ت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــويـ ــض الـ ـم ــال ــيوالمعنوي لكل العاملين من القطاع
المصرفي خالل فترة اإلجازة.
وخـتــامــا شكر المحافظ البنوك
الـكــويـتـيــة عـلــى تـفــاعـلـهــا اإليـجــابــي
وتـعــاونـهــا الـبـنــاء فــي ظــل الـظــروف
الراهنة ،وأكد أن قيادات بنك الكويت
المركزي والقطاع المصرفي وإداراته
الحساسة ،قائمة على رأس عملها
ل ـل ـت ــأك ــد واالطـ ـمـ ـئـ ـن ــان إل ـ ــى وص ــول
الخدمات المصرفية إلى كافة شرائح
المجتمع دون انقطاع ،مشيرا إلى أن
بنك الكويت المركزي يتابع األوضاع
عن كثب ،ولن يدخر أي جهد التخاذ
م ــا ي ـل ــزم م ــن إج ـ ـ ــراءات ب ـمــا يضمن
الـمـحــافـظــة عـلــى االس ـت ـقــرار النقدي
واالستقرار المالي.

السلمي :نتابع عن كثب الظروف الحالية للبالد

والرد على استفساراتهم وخدماتهم في أسرع
وقت ،من خالل فريق عمل مؤهل.
ولفت إلى أن أجهزة السحب واإليداع اآللي
التابعة للبنك التي توجد بمختلف مناطق
الكويت تلبي احتياجات العمالء خالل الفترة
المذكورة .ويمكن للعمالء إنجاز كل معامالتهم
المصرفية بسهولة ُ
ويسر ،وبصورة آمنة ،عبر
الموقع اإللكتروني ،www.cbk-online.com
وكذلك تطبيق  CBK Mobileللهواتف واأللواح
الذكية وقتما وأينما شاءوا.
ولفت البنك إلى أنه سوف يستأنف أعماله
يوم األحد ( 29الجاري).

فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة أع ـ ـلـ ــن اتـ ـح ــاد
شركات االستثمار ،أنه يتابع
ع ــن ك ـثــب الـ ـظ ــروف الـحــالـيــة
الـتــي تـمــر بـهــا ال ـبــاد ضمن
اإلطـ ـ ـ ــار الـ ـع ــالـ ـم ــي الن ـت ـش ــار
فيروس كورونا.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة االتحاد صالح السلمي،
وأ عـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس اإلدارة،
ع ــن وضـ ــع ج ـم ـيــع إم ـكــانــات
االت ـح ــاد فــي خــدمــة الـكــويــت
وأهـ ـلـ ـه ــا وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن عـلــى
أرض ـ ـهـ ــا فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـظ ــروف

الحرجة والدقيقة ،كما يعبر
ع ــن عـمـيــق تـضــامـنــه م ــع ما
يـقــره مجلس الـ ــوزراء إلدارة
الـ ـ ـب ـ ــاد ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف
ال ـح ـس ــاس ــة ،داعـ ـي ــن ال ـل ــه أن
ي ـح ـم ــي الـ ـك ــوي ــت وش ـع ـب ـهــا
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن عـ ـل ــى أرضـ ـه ــا
واألم ــة العربية واإلسالمية
والعالم أجمع مما يعتريهم
في هذه األزمة« ،وأن يخرجنا
منها في أحسن حال».
صالح السلمي

 :Ooredooنستقبل عمالءنا في أكثر
ً
من  50فرعا بمختلف المناطق

«ملتزمون باإلجراءات الوقائية ...وسالمة موظفينا وعمالئنا أولوية»
صــرحــت غــرفــة تـجــارة وصـنــاعــة الـكــويــت بأنها
ستستقبل أعضاء ها من الشركات والمؤسسات،
ابـتــداء مــن السبت  14الـجــاري مــدة أسبوعين من
الساعة  8صباحا حتى  5مساء في قاعة المعامالت
بمبنى الغرفة الرئيسي ،إلنـجــاز كــل معامالتهم،
ً
ح ــرص ــا م ــن ال ـغ ــرف ــة ع ـلــى ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـج ـهــات
الحكومية المعنية بتسهيل دخــول البضائع إلى
دولة الكويت.
وت ـش ـيــد ال ـغ ــرف ــة ب ــال ــدور ال ـ ــذي ت ــؤدي ــه جميع
الجهات الحكومية والتعاون المستمر في الحفاظ
على األمن الغذائي خالل الفترة الحالية.

أعلنت  Ooredooالكويت استقبال عمالئها
في أكثر من  50فرعا كالمعتاد وبمختلف مناطق
ً
الـكــويــت .يــأتــي هــذا انـطــاقــا مــن حــرص الشركة
على االستمرار في خدمة كافة عمالئها وتلبية
احتياجاتهم والحرص كذلك على توفير كل ما
يحتاجونه لالتصال والتواصل في ظل الظروف
الراهنة التي تشهدها البالد.
وذك ــرت الشركة فــي بيان صحفي امــس أنها
تسعى دوم ــا ال ــى اسـتـقـبــال عـمــائـهــا مــن خــال
كافة القنوات المتاحة لهم خالل الفترة الحالية،
كما تحرص على اتباع جميع اجراءات السالمة
الوقائية لكل من موظفيها وعمالئها على حد
سواء.

ولفتت الشركة إلى أنه بإمكان العمالء كذلك
استخدام أجـهــزة الخدمة الذاتية المتوفرة في
مــواقــع عــديــدة والـتــي ستظل متوفرة كالمعتاد
للعمالء على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.
ومن خالل هذه الخدمة الذاتية يستطيع العمالء
االطالع على حساباتهم وبيانات االشتراك ودفع
الفواتير وإعاد التعبئة وغيرها من الخدمات.
كـمــا يـمـكــن لـلـعـمــاء االطـ ــاع عـلــى الـخــدمــات
كذلك والـعــروض الحصرية وبيانات االشـتــراك
أونالين من خالل تطبيق  MyOoredooوالموقع
االلكتروني  Ooredoo.com.kwكما يوجد موظفو
خدمة العمالء والمحادثة المباشرة على رأس
عملهم طــوال الفترة المقبلة ،وبإمكان العمالء

االتصال على  121على مدار الساعة لالستفسار
عــن أي ــة بـيــانــات أو تفاصيل تـخــص اشتراكهم
الشهري وتفعيل أية خدمة يرغبون بها وغيرها
من الخدمات المتاحة.
وتؤكد  Ooredooالكويت حرصها على االلتزام
بكافة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية
في الكويت وتعاونها واستعدادها التام لتطبيق
اإلجـ ـ ـ ــراءات الـمـتـبـعــة ع ـلــى ه ــذا الـصـعـيــد خــال
الـفـتــرة المقبلة ،كما تعمل الـشــركــة على اتخاذ
جميع التدابير الوقائية لحماية موظفيها الذين
ي ــوج ــدون خ ــال ه ــذه الـفـتــرة عـلــى رأس عملهم
وباألخص العاملين في قطاعات خدمة العمالء
والدعم الفني والفروع.

ً
النفط يتراجع  %4مع فرض ترامب حظرا للسفر بسبب «كورونا»
ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  62سنتا ليبلغ  36.12دوالرا
ارت ـ ـفـ ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
الكويتي  62سنتا ،ليبلغ 36.12
دوالرا فــي ت ــداوالت أمــس األول،
مقابل  35.50دوالرا في تداوالت
الثالثاء ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
ً
وع ــال ـم ـي ــا ،انـخـفـضــت أس ـعــار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ل ـ ـل ـ ـيـ ــوم الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ع ـل ــى
ال ـت ــوال ــي ،أمـ ــس ،ف ــي ظ ــل تــراجــع
عــام بــاألســواق العالمية ،بعد أن
فرضت الواليات المتحدة حظرا
على السفر من أوروبا ،عقب قرار
منظمة الصحة العالمية إ عــان
تفشي فيروس كورونا بأنه وباء.
وفـ ــاقـ ــم هـ ـب ــوط ال ـن ـف ــط خـطــر
فيض مــن اإلمـ ــدادات الرخيصة،
مـ ــع ت ـع ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي ــة ب ــزي ــادة
اإلنتاج إلى مستوى قياسي في
مواجهتها مع روسيا.
وك ـ ــان خـ ــام ب ــرن ــت مـنـخـفـضــا
 1.65دوالر ،أو م ــا يـ ـع ــادل 4.6

فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة إ لـ ـ ــى  34.14دوالرا
للبرميل ،وهو ما يزيد قليال على
مستويات متدنية بلغها في وقت
سابق .وانخفض عقد خام برنت
نحو أربعة في المئة أمس األول.
وهـبــط الـخــام األمـيــركــي 1.38
دوالر ،أو ما يعادل  4.2في المئة
إلى  31.60دوالرا للبرميل ،بعد أن
نزل  4في المئة بالجلسة السابقة.
والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــان
منخفضان نحو  50في المئة عن
مـسـتــويــات مــرتـفـعــة بـلـغــاهــا في
يناير ،وسجال يوم االثنين أكبر
انخفاض في يوم واحد منذ حرب
الخليج عام  ،1991بعد أن شنت
السعودية حرب أسعار.
واتـ ـ ـس ـ ــع ف ـ ـ ـ ــارق الـ ـسـ ـع ــر ب ـيــن
أس ـعــار بــرنــت فــي األج ــل القريب
وبــاألجــل األطـ ــول ،ليسجل أكبر
فارق في خمس سنوات ،ما حفز
المتعاملين على مــلء الخزانات

بالنفط ،بغرض تخزينه للتسليم
فــي وق ــت الح ــق ،فـيـمــا يــراهـنــون
على أن األسعار سترتفع.
كما تراجعت األسهم العالمية،
ب ـعــد أن ق ــال الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب إن ال ـ ــوالي ـ ــات
ا لـمـتـحــدة ستعلق جميع السفر
من أوروبا ،فيما كشف عن تدابير
الحتواء تفشي «كورونا».
وق ــال ات ـحــاد بـقـطــاع الـطـيــران
األمـيــركــي إن حظر الـسـفــر ،الــذي
ي ـس ـت ـث ـنــي ب ــري ـط ــان ـي ــا ،سـيـلـحــق
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرر ب ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران
األميركية.
ويعني التحرك المفاجئ على
األرج ــح تسجيل هـبــوط آخــر في
ال ـط ـل ــب ع ـل ــى وقـ ـ ــود الـ ـط ــائ ــرات،
وأنواع أخرى من الوقود في سوق
نفط متضرر بالفعل ،رغم صعوبة
تحديد حجم الضرر.
ولحقت اإلمــارات بالسعودية

ف ــي إعـ ــان خـطــط ل ــزي ــادة إنـتــاج
ال ـن ـفــط ،بـعــد ان ـه ـيــار ات ـف ــاق بين
«أوبك» وروسيا ومنتجين آخرين،
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ــاس ــم
أوبـ ـ ــك ،+لـكـبــح اإلمـ ـ ـ ــدادات ودع ــم
األسعار.
وق ـ ــال ـ ــت «ب ـ ـ ـتـ ـ ــرول أب ــوظـ ـب ــي
الــوطـنـيــة» (أدن ـ ــوك) ،وهــي شركة
النفط الوطنية في اإلمارات ،إنها
تخطط لزيادة مبيعات الخام إلى
ما يزيد على أربعة ماليين برميل
يوميا ،وتسريع مسعى إلى زيادة
الـطــاقــة اإلنتاجية بـمـقــدار الربع
إلى خمسة ماليين برميل يوميا.
و خ ـف ـض ــت إدارة م ـع ـلــو مــات
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وم ـن ـظ ـم ــة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
ت ــوقـ ـع ــات ط ـل ــب الـ ـنـ ـف ــط ،بـسـبــب
تفشي «كورونا» ،وتتوقعان حاليا
انكماش الطلب في الربع الجاري.

مسك وعنبر
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توخى الباحث والمترجم المغربي
سعيد بوخليط منذ عقدين من
الزمان االرتكاز على روافد معرفية
مختلفة.

١٤
مسك وعنبر

تنتقي الفنانة البحرينية أميرة
محمد األدوار المثيرة ،رغبة في
إبراز موهبتها الفنية التي تتجدد
مع كل عمل.

١٤

أعلنت السعودية تعليق عروض
األفالم في صاالت ودور السينما
حتى إشعار آخر بسبب فيروس
كورونا.

هانكس يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا
توم
ً

خالل تصويره فيلما عن ألفيس بريسلي في أستراليا
أعلن الممثل األميركي توم هانكس ،على وسائل
التواصل ،أنه وزوجته ريتا ويلسن ،الموجودين في
أستراليا حاليا ،مصابان بفيروس كورونا.
وكتب هانكس ،البالغ  63عــامــا" ،شعرنا ببعض
التعب كما لو أننا نعاني من نزلة برد ،ولقطع الشك
باليقين خضعنا للفحوص الالزمة ،واكتشفنا أننا
مصابان بفيروس كورونا" ،مشيرا إلى أنهما سيبقيان
في الحجر الصحي بالمستشفى.
وهـ ـ ــو أول نـ ـج ــم فـ ــي هـ ــول ـ ـيـ ــوود ي ـع ـل ــن إص ــاب ـت ــه
بـ"كوفيد."-19
وأضاف هانكس ،في منشوره المرفق بصورة لسلة
المهمالت في المستشفى ،مع قفاز لالستخدام الواحد،
"ماذا نفعل اآلن؟ لدى السلطات الطبية بروتوكوالت
يـجــب اتـبــاعـهــا سـنـخـضــع لــاخ ـت ـبــارات والـفـحــوص
والـعــزل طالما كــان ذلــك ضــروريــا للصحة العامة .ال
يوجد شيء آخر يمكننا القيام به".
ووفقا لوسائل اإلعالم األميركية المتخصصة ،كان
هانكس ،الذي يعاني مرض السكري ،مع زوجته في
أستراليا ،للتحضير لتصوير فيلم يدور حول ألفيس
بريسلي ،حيث ي ــؤدي فيه الممثل ا لـحــا ئــز جائزتي
أوسكار دور مدير أعمال بريسلي "الكولونيل" الشهير
توم باركر.
وتوقف تصوير الفيلم في الوقت الــراهــن لتقويم
ال ــوض ــع ،وأرس ـل ــت اس ـتــوديــوهــات "وورن ـ ــر ب ـ ــراذرز"،
الـمـنـتـجــة لـلـفـيـلــم ،ب ـيــانــا جـ ــاء ف ـيــه "ع ـل ـم ـنــا أن أحــد
الـمـشــاركـيــن فــي الـفـيـلــم ،ال ــذي يـصــور فــي أسـتــرالـيــا،
مصاب بفيروس كورونا" دون تسمية توم هانكس.
وأضـ ــافـ ــت" :ن ـح ــن ن ـع ـمــل م ــع الـ ــوكـ ــاالت الـصـحـيــة
األسترالية المتخصصة لتحديد أي شخص قد يكون
تواصل معه مباشرة".
ي ــذك ــر أن هــان ـكــس س ـبــق أن تـ ـع ــاون م ــع الـمـخــرج

السينمائي ستيفن سبيلبرغ في صنع  5أفالم حتى
اآلن :إنقاذ الجندي رايان ( ،)1998أمسكني لو استطعت
( ،)2002ذا ترمينال ( ،)2004جسر الجواسيس ()2015
وذا بــوســت ( ،)2017إضــافــة إلــى المسلسل القصير
عـصـبــة اإلخـ ــوة  2001ال ــذي أط ـلــق هــانـكــس كمخرج
ومنتج وكاتب سيناريو ناجح .في عــام  ،2010كان
سـبـيـلـبــرغ وتـ ــوم هــانـكــس مـخــرجـيــن تـنـفـيــذيـيــن في
المسلسل القصير الذي أنتجته إتش بي أو بعنوان
الهادئ.
وحققت أفالم توم هانكس ربحا بقيمة  4.9مليارات
دوالر أو أكثر في شباك التذاكر بالواليات المتحدة
وك ـن ــدا ،وأك ـث ــر م ــن  9.96م ـل ـيــارات ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم ،مما جعله الممثل األعلى دخال الخامس في
أميركا الشمالية.
وت ـش ـمــل ال ـج ــوائ ــز ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا ال ـغ ــول ــدن غـلــوب
واألوسكار عن دوره في فيالدلفيا ( ،)1993إضافة إلى
الغولدن غلوب وجائزة األوسكار وجائزة نقابة ممثلي
الشاشة وجوائز خيار الشعب عن دوره في فوريست
غامب ( ،)1994وهو واحد من اثنين فقط من الممثلين
الذين تلقوا جائزة األوسكار ألفضل ممثل في سنتين
متتاليتين ،واآلخر هو سبنسر تريسي.
وفـ ــي عـ ــام  ،2004نـ ــال ج ــائ ــزة س ـتــان ـلــي كــوبــريــك
بريتانيا للتميز في السينما من األكاديمية البريطانية
لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) ،وفي عام ،2014
حصل على مرتبة شرف من مركز كينيدي الثقافي،
وفي  2016تلقى وسام الحرية الرئاسي من الرئيس
األميركي السابق باراك أوباما ،إضافة إلى وسام جوقة
الشرف الفرنسي.
(أ ف ب)

توم هانكس وزوجته

الهوليوودي هارفي
المنتج
على
الحكم
ً
واينستين بالسجن  23عاما

هارفي واينستين

باربرا سترايسند

ح ـ ـكـ ــم قـ ـ ـ ــاض فـ ـ ــي مـ ــان ـ ـهـ ــاتـ ــن ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـن ـت ــج
الهوليوودي السابق هارفي واينستين ،المدان
ً
بتهمة االعتداء ،بالسجن  23عاما .وتعتبر العقوبة
قــاسـيــة بالنظر خـصــوصــا إل ــى عـمــر واينستين
ً
البالغ  67عاما.
والحكم الذي تاله القاضي جيمس بورك قريب
من العقوبة القصوى المحددة بـ 29عاما ،وقد أدين
المنتج السينمائي النافذ سابقا ،في  24فبراير،
وكان محاموه طلبوا من القاضي عقوبة السجن
 5س ـنــوات ،أي الـحــد الـقــانــونــي األدن ــى ،بموجب
تشريعات والية نيويورك.
ّوكتب المحامون إلــى القاضي قائلين" :نظرا
لسنه ستكون أي عقوبة تزيد على الحد األدنى
الـقــانــونــي بمنزلة حكم بالسجن مــدى الـحـيــاة"،
مشددين على أن موكلهم خسر منذ أكتوبر زوجته
ال ـتــي هـجــرتــه وعـمـلــه وشــرك ـتــه "ذي واينستين
كومباني" ،ويواجه مواقف عدائية باستمرار.
ً
وذك ــرت جهة الــدفــاع أيـضــا طفلي واينستين
البالغين  6و 9سـنــوات ،وق ــال واينستين ،الــذي
تولى الكالم للمرة األولى منذ بدء محاكمته" ،قد
ال أرى أوالدي بعد اآلن".
وفي كلمته قدم نفسه على أنه ضحية لحركة
"مي تو" ،وقال" :كنت المثال األول ،واآلن بات آالف

ناعومي كامبل

سترايسند تنتقد التقصير ناعومي كامبل تلتزم
األميركي حيال الفيروس باإلجراءات في سفرها
خــرجــت النجمة األمـيــركـيــةبــاربــرا سترايسند عن
صـمـتـهــا ،لـتـنـتـقــد بـشـكــل عـنـيــف الـتـقـصـيــر الــرسـمــي
األميركي حيال انتشار الفيروس.
وك ـت ـبــت س ـتــراي ـس ـن ـ د ع ـبــر ح ـســاب ـهــا ب ــأح ــد مــواقــع
التواصل االجتماعي" :لماذا ال يمكننا إجراء اختبارات
فيروس كورونا أثناء القيادة ،مثل دول أخرى ،كألمانيا
وكوريا الجنوبية ،حيث تم اختبار آالف األشخاص أكثر
مما أجرينا نحن ،في أغنى دولة بالعالم .هذا عار!".
َّ
وتنوعت،
وجاءت التعليقات لتوافقها على ما قالت،
فكتب أحــدهــم" :ألن األرقـ ــام سترتفع ب ـشــدة ،وتجعل
ترامب يبدو سيئا".

نشرت عارضة األزياء البريطانيةناعومي كامبل
ً
( 49عاما) ،صورة جديدة لها في المطار ،تظهر فيها
وه ــي تـتـخــذ ك ــل اإلج ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة ف ــي رحــاتـهــا
ً
الـعـمـلـيــة وال ـس ـفــر ال ـم ـتــواصــل ،تـحـسـبــا ألي أع ــراض
جرثومية ،السيما في الوقت الراهن ،منها كورونا،
مرتدية المالبس والـقـنــاع ،معتبرة أن الحفاظ على
السالمة في الدرجة األولى.
ُ
وتعد ناعومي السوبر موديل األشهر في بريطانيا
منذ سنوات ،إال أنها حاليا خبا نجمها ،بسبب تقدمها
بالسن ،وصعود عارضات أصغر منها يكتسحن دور
العرض العالمية.

الترفيه والحفالت الموسيقية
صناعة
ً
األكثر تضررا من «كورونا»

الرجال متهمين" ،مضيفا" :أنا قلق على هذا البلد".
ووقفت قبالته في الصف األول جنبا إلى جنب
الـنـســاء الـســت الـلــواتــي أدلـيــن بشهادتهن خــال
الـمـحــاكـمــة فــي ص ــورة الف ـتــة ،وتــوج ـهــت اثـنـتــان
منهم ،هما ميمي هاليه وجيسكيا مان ،اللتان أدى
االعتداء عليهما إلى إدانة هارفي وايسنتين ،إلى
القاضي قبل النطق بالحكم.
وقــالــت هــالـيــه" :م ــا ح ــدث مــع واينستين ّ
غير
مجرى حياتي" ،وقد توقفت جاهشة بالبكاء ،قبل
ً
أن تكمل كالمها "لقد دمر جزءا مني".
وختمت مساعدة اإلنتاج السابقة ،التي اعتدى
عليها المنتج عام " ،2006آمل أن تكون العقوبة
طويلة كفاية لكي ي ــدرك مــا فعل لــي وألخــريــات
ويتوب فعال".
وقالت جيسكيا مان" :أنا مرغمة على حمل عبء
هذه المحنة حتى مماتي".
وكانت ّ
المدعية العامة جاين إيلوزي-اوربون
امتنعت عن طلب إنزال عقوبة محددة ،طالبة من
القاضي عقوبة تعكس "خطورة جرائم المتهم،
وغياب الندم الكامل لديه ،وضرورة ردعه وآخرين
عن ارتكاب جرائم جديدة".
(أ ف ب)

بن أفليك

بن أفليك برفقة آنا دي
أرماس في كوستاريكا
ُ
أفادت تقارير إعالمية ،بأن النجمبن أفليك شوهد
مــع الممثلة الـكــوبـيــةآن ــا دي أرمـ ــاس ،الـتــي تشاركه
بطولة فيلم " ،"Deep Waterخالل وجودهما في مطار
ً
كوستاريكا الدولي ،بعد قضائهما عطلة معا في كوبا.
ُ
ً
والتقطت صور ألفليك مع آنا دي ( 31عاما) ،أثناء
وجودهما في أحــد المطاعم الشهيرة بكوبا ،وسط
شائعات حول ارتباطهما.
ومنذ عدة أسابيع ،انتهى أفليك من تصوير فيلمه
الجديد " ،"Deep Waterمع أرماس.
و ك ــان أفليك قــام بجولة عالمية للترويج لفيلمه
الجديد " ،"The Way Backوالمقرر عرضه اليوم.

من المهرجانات الترفيهية
تـسـبــب ف ـيــروس ك ــورون ــا فــي إثـ ــارة القلق
والذعر في أنحاء العالم ،لكن يبدو أن الفنون
التعبيرية والمهرجانات هي أكثر القطاعات
تضررا جراء تفشي هذا الوباء.
فقد شهد األسبوع الماضي إلغاء فعاليات
كبرى أبرزها مهرجان الموسيقى اإللكترونية
"ألترا ميوزيك فيستفل" والمهرجان الثقافي
"ساوث باي ساوث ويست" ،إضافة إلى تأجيل
مهرجان "كواتشيال" الموسيقي الشهير إلى
أكتوبر.
وتعتبر فرقة "بيرل جام" والمغنية مادونا
وع ــازف الغيتار سانتانا مــن أبــرز الفنانين
الــذيــن أل ـغــوا حـفــات موسيقية أو أجـلــوهــا،
بسبب مخاوف من "كورونا" ،كما ألغت مسارح
للفنون الجميلة عروضا وجوالت عدة ،منها
أورك ـس ـت ــرا بــوس ـطــن الـسـيـمـفــونـيــة وم ـســرح
الباليه األميركي في نيويورك.
وقررت إلفان ساهين ( 32عاما) ،وهي من
سكان مانهاتن ،عدم حضور حفلة للموسيقى
الكالسيكية هذا األسبوع في مركز لينكولن
ب ـن ـيــويــورك بـسـبــب ف ـي ــروس ك ــورون ــا قــائـلــة:
"سأشعر براحة أكبر إذا انتظرت انتهاء هذه
األزمة".
وأضــافــت" :أن ــا ال أكـتــرث ع ــادة للمبالغات
بـشــأن قــوة األعــاصـيــر والـعــواصــف الثلجية،
لكن هــذا الـفـيــروس الـمـعــدي جــديــد بالنسبة
إلي .أعلم أنني أبدو مجنونة لكنني ال أتعامل
معه بهدوء كبير".
ب ــدوره ،ذكــر كيفين ليمان ،مــؤســس "رابــد
ت ــور" ،وه ــو جــولــة متنقلة لموسيقى ال ــروك
استمرت من عام  1995إلى  2019في الواليات
المتحدة ،أن آخر مرة شهد فيها فوضى كهذه
في أوساط الترفيه كانت بعد  11سبتمبر.
فبعد الصدمة التي خلفتها تلك الهجمات،
يتذكر أن ردة فعله األولى كانت "يجب مواصلة
العرض" ،متابعا" :وبالطبع لم يحدث ذلك .فقد
أوقفت هذه األوساط نشاطها لبعض الوقت".
لكن ليمان وصف الذعر الحالي الحاصل
جراء "كورونا" بأنه "غير مسبوق".
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال آدم سـيـغـيــل ،مــديــر قسم

الترفيه في "أميريكن إيجنتس آند بروكرز"،
وهي شركة تأمين تضم زبائن منها مهرجان
ألترا للموسيقى اإللكترونية ،إن مهرجانات
مثل "كواتشيال" لديها  4أو  5بوالص تأمين
مختلفة.
ووفـقــا لتقارير اعــامـيــة ،يحقق مهرجان
"كواتشيال" أرباحا صافية تقدر بين  75و100
مليون دوالر سنويا .واكتفى المنظمون حتى
اآلن بإرجاء المهرجان ،لكن في حال اإللغاء،
ي ـم ـكــن أن ي ـح ـصــل ال ـم ـه ــرج ــان م ــن ش ــرك ــات
ال ـتــأم ـيــن ،بـسـبــب ب ـنــد ال ـق ــوة ال ـق ــاه ــرة ،على
تـعــويـضــات ت ـتــراوح بـيــن  150و 200مليون
دوالر.
وأف ــاد سيغيل بــأن الـعــواقــب االقـتـصــاديــة
المترتبة على تأجيل المهرجانات والفعاليات
الكبرى أو إلغائها ،ال تقتصر على المنظمين
والفنانين ،مضيفا" :في اقتصاد يعتمد على
أشـكــال العمل الـمــرنــة ،قــد يخسر العديد من
األش ـخ ــاص الـعــامـلـيــن فـيــه م ــن أم ـث ــال الــذيــن
يـكــرســون وقـتـهــم للعمل عـلــى مـهــرجــان مثل
كواتشيال ،فرصة جني األموال".
مــن جانبه ،أكــد ليمان أن الـخــوف السائد
ف ــي أوسـ ــاط ال ـم ـهــرجــانــات يـمـتــد إل ــى أمــاكــن
تنظيم الحفالت فــي كــل أنـحــاء الـعــالــم ،الفتا
إلـ ــى أن ش ــرك ــات ال ـتــرف ـيــه ال ـك ـب ــرى سـتـتــأثــر
ماليا ،لكن أصحاب النوادي المستقلين هم
من سيتكبدون الضربة االقتصادية األكبر.
"ستكون اآلثار مدمرة بالنسبة إلى الالعبين
ال ـص ـغــار ال ــذي ــن ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى الـنـشــاطــات
األسبوعية".
ل ـك ــن ق ــد ي ـش ـكــل ب ـع ــض ال ـف ـنــان ـيــن خـشـبــة
خالص للبعض ،فيوم االثنين أعلن المغني
بــوب دي ــان ( 78عــامــا) عــن إقامته جــولــة في
أميركا الشمالية إضافة إلى إحياء  14حفلة
في اليابان ابريل المقبل.
(أ ف ب)
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سعيد بوخليط :باشالر من حكماء البشرية على امتداد تاريخها
يستعيد في كتابه «آفاق إنسانية» ثقافات هاروكي موراكامي وماركيز
ً
ثقافية عدة ،إما ترجمة أو تأمال؛ وراهنت على تعايش أنواع
توخى الباحث والمترجم المغربي سعيد بوخليط ،المتحدر
الخطابات واألجناس ،فهو ال يكف عن الترحال بين نصوص
من مدينة مراكش ،منذ عقدين من الزمان االرتكاز على روافد
الصحافية المهتمة
المقالة ً
معرفية مختلفة ،حتى يبلور مشروعه المعرفي على أرض الواقع .أدبية وفلسفية وسردية ،وكتابة ً
بمتابعة مجريات الشأن العام محليا وعالميا.
وتجلى ذلك مع أطروحته الجامعية حول شعرية العناصر
وحول رؤيته ومسيرته مع الترجمة وكتبه التي صدرت في
األربعة عند الفيلسوف الفرنسي غاستون
باشالر «الماءً ،
َّ
المغرب والجزائر ومصر ولبنان واألردن ،التقته «الجريدة»،
واألرض ،والهواء ،والنار» ،وهو العمل الذي شكل مرتكزا
ً
وكان الحوار التالي:
مفصليا ،لمختلف الكتابات التالية له ،والتي خاضت في قضايا
القاهرة  -محمد الصادق

وراء كل منشغل
بالسؤال المعرفي
تجارب محض
ذاتية ومحفزات
موضوعية

الشغف واالفتتان
ظال معيارين
مطلقين إلنجاز
ترجمة معتبرة

• م ــا دواف ـ ـعـ ــك ن ـح ــو ال ـك ـتــابــة
والترجمة والبحث؟
 وراء ك ــل مـنـشـغــل بــال ـســؤالالـمـعــرفــي؛ ت ـجــارب مـحــض ذاتـيــة
وم ـح ـفــزات مــوضــوعـيــة نــزعــت به
ً
نحو هذا العالم الجميل جدا قدر
وعورته ،وأولى فخاخ استدراجي
نحو مالذات عالم القراءة روايات
زيـ ـ ـ ـ ــدان ،ثـ ــم روايـ ـ ـ ـ ــات تــول ـس ـتــوي
ودوسـ ـت ــويـ ـفـ ـسـ ـك ــي ،ونـ ـص ــوص
المنفلوطي وجبران خليل جبران،
وبدأت أكتشف أسماء كتاب الغرب
وأقرأ ترجماتهم إلى العربية.
أم ــا ع ــن ت ـجــربــة ال ـك ـتــابــة ،فقد
ً
دش ـن ـت ـهــا تـ ـح ــدي ــدا س ـن ــة ،1993
ب ـم ـقــالــة ت ـحــت عـ ـن ــوان :ب ـي ــان في
الذات وضمن سلسلة شملت ست
م ـق ــاالت ،وبـ ــدأت انـطــاقـتــي نحو
ً
الترجمة سنة  ،2000ضمنيا بإقرار
رمزي من طرف المفكر محمد عابد
الجابري ،حينما أدرج اسمي ضمن
مـلــف خ ــاص ح ــول نـظــريــة األدب،
إلـ ــى ج ــان ــب بــاح ـث ـيــن مـكــرسـيــن،
بفضل ترجمة لمفهوم الـصــورة
األدبية عند الفيلسوف الفرنسي
غاستون باشالر ،فاكتشفت عملي
صدفة ذات صباح ،للمرة الثانية
في مجلته "فكر ونقد" التي توقف
إشعاعها الكبير ،ومعها أفق مرحلة
بأكملها من تاريخ المغرب ،برحيل
األسـتــاذ الجابري المباغت شهر
مــايــو  2010ثــم تــواصــل التحفيز
مع المفكر مطاع صفدي ،من خالل
مجلتيه "الفكر العربي المعاصر"
و"الـ ـع ــرب وال ـف ـكــر ال ـعــال ـمــي" .تلك
باختصار شديد ،أهــم التشكالت
المفصلية بـخـصــوص م ـســارات
القراءة والكتابة والترجمة.

تأمالت
• ما الرؤى الفكرية التي خلصت
إليها سواء في كتابك "تأمالت في
بـعــض يــوم ـيــات ال ـت ــردي الـعــربــي
وتـ ـح ــدي ــات ال ـت ـغ ـي ـيــر أو ك ـتــابــك
اآلخر"آفاق إنسانية المتناهية"؟

 ه ــي ال ــرؤي ــة الـمـتـطـلـعــة إلــىال ـن ـم ــوذج األفـ ـض ــل ،ف ــي صيغته
ً
الـمـتـكــامـلــة ب ـن ـيــويــا ع ـلــى جميع
ً
ً
المستويات فكريا وماديا ،جاءت
ص ـف ـحــات ال ـع ـمــل األول كـخـطــاب
رث ــائ ــي لــواق ـع ـنــا ،وم ـ ــآالت أشـكــال
ال ـهــزي ـمــة ال ـت ــي مــافـت ـئــت ت ـقـ ّـوض
ممكنات ما تبقى له من سبيل إلى
الحياة ،فكان البد من استحضار
أسـ ـئـ ـل ــة ح ـ ــارق ـ ــة حـ ـ ــول الـ ـخ ــاف
الفلسطيني ،وبيروقراطية جامعة
الـ ــدول الـعــربـيــة ،وتسيد اإلره ــاب
والفكر األصولي… بينما ،حاولت
فــي الـعـمــل ال ـثــانــي ،اإلص ـغ ــاء إلــى
أحاديث مجموعة من أعالم ثقافتنا
ال ـم ـع ــاص ــرة ،أك ــان ــوا غــرب ـي ـيــن أو
غيرهم ،وأذكر على سبيل المثال ال
الحصر :هاروكي موراكامي ،وبوب
ديـلــن ،وغابريل غارسيا ماركيز،
وخورخي بورخيس ،وروالن بارت،
وألكسندر سولجنيتسين ،وميشيل
فـ ــوكـ ــو ،وج ـ ـ ــان س ـتــاروب ـن ـس ـكــي،
وع ـب ــدال ـف ـت ــاح ك ـي ـل ـي ـطــو ،وشـ ــارل
بـ ــودل ـ ـيـ ــر ،ون ـ ـعـ ــوم ت ـشــوم ـس ـكــي،
وف ــاط ـم ــة ال ـمــرن ـي ـســي ،وي ــورغ ــان
ه ــاب ــرم ــاس ،وع ـب ــدال ـل ــه الـ ـع ــروي،
وريجيس دوب ــري ،وعبداللطيف
اللعبي ،وبيتر سلوتردايك ،وإدغار
موران ،وسمير أمين ،وعبدالسالم
بـنـعـبــد ال ـع ــال ــي ،وج ـ ــان دان ـي ـيــل،
وفابيان فيرديي ،وكاترين كامو،
وأدون ـ ـ ـيـ ـ ــس ،وج ــولـ ـي ــان أس ــان ــج،
وعبدالوهاب م ــؤدب ،وسفيتالنا
أليكسيفيتش ،ومحمد الناجي،
وح ـ ــوارات وس ـج ــاالت ونـقــاشــات،
تنوعت مصادر روافدها بين أصول
الـفـلـسـفــة والـ ـت ــاري ــخ واالق ـت ـص ــاد
والموسيقى وال ـطــب والصحافة
والتشكيل والرواية واألدب والتقنية
ً
وعلم االجـتـمــاع ،إلــخ .بقدر أيضا
ت ـح ــدر أص ـحــاب ـهــا وان ـت ـمــاءات ـهــم
إلــى جغرافيات سوسيو -ثقافية
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،عـ ــرب ـ ـيـ ــة وأوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
وأميركية وإفريقية وآسيوية ،فال
يمكننا انتشال ذواتنا ،من جوف
ه ــذا الـ ـخ ــراب ،ســوى

غالف من

غالف أحد كتبه

دروس باشالر

ماتيوش مورافيسكي

• م ـ ـ ــا أهـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس الـ ـت ــي
استلهمتها من غاستون باشالر
على األقــل حسب سياق اشتغالك
على جانب من فكره؟
 بــاشــار مــن حكماء البشريةعـلــى ام ـت ــداد تــاري ـخ ـهــا؛ فـلــم يكن
بالعالم أو الفيلسوف الــذي ربما
ِ
اكـ ـتـ ـف ــى فـ ـق ــط ب ــاس ـت ـي ـع ــاب ذك ــي
ل ـن ـمــاذج ســال ـفــة ،ب ــل تـجـمــع لديه
ماتفرق عند العديد مــن نظرائه.
إنــه الشاعر والفيزيائي والـقــارئ
النهم واألديب العاشق للنصوص
ال ـحــالـمــة وال ـم ـت ـصــوف الـشـغــوف
ببناء حــواس اإلنـســان… والمربي
واألس ـ ـتـ ــاذ بــال ـم ـف ـهــوم اإلغــري ـقــي
للكلمة والـمـتــواضــع ال ــذي أســس
ً
إط ـ ـ ـ ــارا إب ـس ـت ـمــولــوج ـيــا لـلـخـطــأ.
بــاشــار ،أيـقــونــة خــالــدة ومــدرســة
ً
ً
هائلة ،كان مبدعا منهجيا بالنسبة
لكل الحقول المعرفية ،فهو عقالنية
ص ــاغ ــت كـ ــل م ــام ــح ال ـت ــأس ـي ــس.
فــاسـتـحــق ب ــذل ــك ل ـقــب فـيـلـســوف،
تدين له المدرسة الفرنسية بخصلة
أساسية تتمثل في أنه على امتداد
ثالثين سنة منذ أطروحته لنيل
ال ــدكـ ـت ــوراه ف ــي ال ـف ـيــزيــاء ()1927
ً
وص ــوال إلــى آخــر مؤلفاته ''شعلة
قـ ـن ــدي ــل''( )1961وه ــي كــذلــك سنة
وف ــات ــه .كـ ــان ب ــاش ــار يـبـحــث عن
ص ـيــاغــة مـفـهــومـيــه ل ـش ــيء اسـمــه
االن ـف ـصــال/ال ـم ـبــدع .فــأجــاد للعلم
فلسفة بــديـلــة ،ومنظومة جديدة
تعبر عن الثورات الفكرية بعد ما
ً
عــرف تاريخيا بــأزمــة األســس في
الــريــاضـيــات ،وك ــذا ظـهــور نظرية
النسبية مع خلخلتها لبديهيات
الفيزياء النيوتونية .وعلى مستوى
النص األدبي ،فقد أعطى بالنظرية
النقدية التي وضع أصولها الكبرى
ً
ً
نفسا النهائيا وطويال لالشتغاالت
النقدية واألدبية .ولن نبالغ إذا قلنا،
بأن كل النظرية الشعرية الجديدة
قد خرجت من لحية باشالر.

أع ـلــن رئ ـيــس وزراء بــول ـنــدا مــات ـيــوش مــورافـيـسـكــي إغ ــاق
الـمــدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية األخــرى خالل
األسبوعين المقبلين ،بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقــال مورافيسكي ،فــي مؤتمر صحافي ،إنــه سيتم تعليق
الــدراســة حتى  25الـجــاري ،غير أن الــدراســة عبر االنترنت في
الجامعات سوف تستمر ،مطالبا أولياء األمور بإبقاء أطفالهم
في المنزل واالبتعاد عن المصافحة باليدين.
بدوره ،قال وزير الصحة لوكاش سزوموسكي "إنه بالفعل
وقت الحجر الصحي في مجتمعنا".
من جهته ،قال وزير الثقافة بيوتر جلينسكي إن بولندا سوف
تغلق جميع المؤسسات الثقافية أمام العامة ،وتشمل المسارح
والمتاحف ودور األوبرا ودور السينما.
(د ب أ)

• هل َع َكس األدب المترجم لديك
صورة واضحة عن ثقافة اآلخر؟
 ب ــدون ش ــك ،فـبـقــدر احتكاككبـنـصــوص أجـنـبـيــة إال وتكرست
ل ــدي ــك ف ــي ال ـم ـقــابــل ق ـيــم أخــاقـيــة
وسلوكية؛ قبل المتعة المعرفية.
يصير اكتشاف العالم والسفر عبر
األزم ـن ــة واألم ـك ـنــة ،مــن خ ــال تلك
ً
النصوص والجلوس افتراضيا إلى
أصحابها ،شعيرة وعبادة في غاية
الطهر والنقاء والروحية الخالصة،
كــي تفهم أك ـثــر فــأكـثــر الـ ــذات قبل
اآلخــر ،وتستوعب أسئلة أعماقك.

سعيد بوخليط

• ما المعايير المطلوبة الختيار
عمل قصد ترجمته؟
 يـ ـظ ــل الـ ـشـ ـغ ــف واالف ـ ـت ـ ـتـ ــان،مـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــاري ـ ــن مـ ـطـ ـلـ ـقـ ـي ــن إلنـ ـ ـج ـ ــاز
تــرجـمــة مـعـتـبــرة .لــذلــك ال أتــرجــم
س ــوى الـنـصــوص الـتــي تشعرني
بألفتها ،وتظللني بوافر محبتها.
فأبادلها نفس الحب وأكشف لها
عــن مـشــاعــري بكل شفافية .إنها
صداقة إغريقية ،تقتضي مني قدرة
"إتيقية" (أخالقية) في غاية التمدن
والتحضر ،على اإلصغاء والتأويل
بكل صدق وأمانة.

ً
ً
ً
واقتصاديا وفكريا وقيميا .هكذا،
ن ـخ ـلــص ن ـحــو م ـع ــادل ــة بـسـيـطــة،
مفادها مساءلة هذا المشرق نفسه
قبل غيره ،بخصوص مستويات
اجتهاده ال ــدؤوب ،حتى يتخلص
م ـ ــن رم ـ ــزي ـ ــة تـ ـل ــك ال ـك ـل ـي ـش ـي ـهــات
المترسخة على امـتــداد السنوات
مثل :االستبداد ،والقمع ،والكبت،
وال ـع ـبــوديــة ،وال ـغ ـب ــاء ،والـتـطــرف
الـ ــدي ـ ـنـ ــي ،وال ـ ـع ـ ـنـ ــف ،وف ـ ـضـ ــاءات
الـ ـح ــري ــم… جـمـيـعـنــا اسـتــأنـسـنــا
بأطروحات المستشرقين منذ القرن
الـتــاســع عشر ويــومـيــات الرحالة
الغربيين إل ــى ال ـش ــرق .إذن ،مــاذا
تغير بعد مضي كل هذه السنوات؟
ً
الـ ـج ــواب ل ــم ي ـعــد م ــده ـش ــا ألح ــد،
بحيث ازدادت الهوة التاريخية ،بين
ّ
تحضر الغرب ومستنقع الشرق،
والترجمة بهذا الخصوص تتجاوز
ً
كثيرا وظيفة المترجم إلى كونها
قضية قومية.

مواجهات حياتية

تحديات

• م ـ ـ ــا الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــر أو ال ـ ـ ـ ــدرس
األس ــاس ــي الـ ــذي ت ـتــوخــى إبــاغــه
للقارئ عبر ترجماتك؟
ً
 أود أوال ،أن أتقاسم معه متعةنصوص نظرية أوسردية .وبالطبع
استلهام مضامينها ورؤاها ،التي
ً
ً
غالبا ما تكون عميقة جدا .أختار
ً
ن ـصــوصــا ت ـقــدم لـنــا إج ــاب ــات عن
مواجهات حياتية مختلفة ،تمدنا
بـسـنــد روحـ ــي وح ــاف ــز ،ك ــي نفهم
حيثيات محيطنا ال ـخــاص على
ً
ً
نـحــو أك ـثــر ت ــوق ــدا وان ـف ـتــاحــا من
األنماط الجاهزة والقوالب السلبية
القائمة ونستمر في المقاومة .لذلك،
ً
أح ــاول دائ ـمــا استثمار نصوص
تكرس هذا المبدأ وتنزع نحو هذا
المصب.

• م ـ ــا أه ـ ـ ــم الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـت ــي
تعترض طريق مترجم األدب؟
ً
 م ــوض ــوع ـي ــا ،أظ ـن ـهــا نفسهاب ـح ـيــث ي ـص ـعــب ع ـل ــى ال ـم ـتــرجــم
االش ـت ـغــال بـعـطــاء وإبـ ـ ــداع ضمن
نطاق واقع مجتمعي يفتقد الحس
المعرفي ،غير مهتم أو مبال بما
يجري ،في دنيا عالم األفكار ،كما
ً
الـشــأن حاليا بالنسبة لمحيطنا
ً
العربي .أمــا ذاتـيــا ،فهي تحديات
وصـ ـع ــوب ــات تـخـتـلــف بــاخ ـتــاف
الـمـتــرجـمـيــن م ــن حـيــث تكوينهم
واجتهادهم وثقافتهم وتمكنهم
من آليات اشتغالهم.

فالترجمة ،إعادة صياغة للثالوث
"الـ ـمـ ـح ـ َّـرم" ف ــي ن ـظــر الـمـنـظــومــات
الواحدية الدوغماطيقية (الجمود
الفكري) واألصوليات العدوانية،
ً
ً
التي تعتبر مصدرا أوليا لكل شرور
الحياة :الذات ،اآلخر ،الهوية.

معايير الترجمة

مشروع معرفي
• م ـتــى ي ـك ــون ل ـل ـتــرج ـمــة دور
فـ ــي ت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـص ـ ــورة ال ـن ـم ـط ـيــة
والكليشيهات الغربية نحو الشرق؟
 ال ـت ــرج ـم ــة م ـ ـشـ ــروع مـعــرفــيه ـ ــائ ـ ــل ،ت ــرتـ ـه ــن م ـ ـ ــدى فــاع ـل ـي ـتــه
بطبيعة النظام العام الــذي يؤطر
ً
موضوعيا مجال اشتغاله ،أقصد
بالتأكيد المشروع المجتمعي ككل،
ً
فــي سياقاته المتكاملة سياسيا

مشاريع مستقبلية
• ماذا عن مشاريعك المستقبلية
في حقل الكتابة والتأليف؟
 هـنــاك مشاريع قريبة المدىكـشـفــت ع ــن جــانــب م ــن مالمحها
ً
أخيرا بواسطة الموضوعات التي
شرعت في نشرها قبل فترة؛ عن
نـصــوص أللـبـيــر كــامــو أو جوليا
كــري ـس ـت ـي ـفــا ،ث ــم م ـش ــاري ــع أخ ــرى
ً
مستقبلية تتعلق أساسا بالمتن
الـ ـب ــاش ــاري ،م ــازل ــت ع ـنــد ح ــدود
تصور ممكنات خطاطتها النظرية.

«أنا كل الناس» ...رسالة إخاء وسالم مرسومة باأللوان
معرض للتشكيلي رضا عبدالرحمن في «البيت الجديد»
فيما يعد رسالة لإلخاء
والسالم ،شهدت
الواليات المتحدة ،افتتاح
معرض جديد للفنان
التشكيلي المصري رضا
عبدالرحمن،تحت عنوان
«أنا كل الناس» .

المعرض يضم
 200لوحة في 4
قاعات مساحتها
 1000متر مربع

•

القاهرة -أحمد َّ
الجمال

قدم الفنان المصري رضا عبدالرحمن رسالة مهمة عبر
غاليري "البيت الجديد" في جزيرة ستاتن بوالية نيويورك
األميركية ،من خــال معرضه «أنــا كل الـنــاس» الــذي يرمز
للسالم ويستمر حتى نهاية العام الحالي.
ووصلت أصداء المعرض إلى القاهرة ،حيث أشاد العديد
من التشكيليين به بعد نشر عــدد كبير من لوحاته على
ً
مواقع التواصل االجتماعي وخصوصا صور االفتتتاح
ً
ً
ً
التي عكست إقباال جماهيريا واسعا ،كما حرص عدد من
أعضاء مجلس النواب المصري ،وهم نادية هنري وعماد
جاد وجمال الشريف ،على زيــارة المعرض في نيويورك،
ً
ً
مما أعطاه زخما إضافيا.
ويقام المعرض في "البيت الجديد" ،وهو غاليري شهير
يتبع مركز "سنج هابر الثقافي" ومتحف "ستاتن أيالند"،
وأقيم برعاية إدارة الثقافة بمدينة نيويورك ،وشــارك في
افتتاحه قبل أيام أعضاء في الكونغرس األميركي ولفيف
من المثقفين العرب واألميركان.

إطالالت مختلفة
ويضم المعرض أكثر من  200عمل فني،
وت ـم ـيــزت

من اعماله

لوحة معبرة

بولندا تغلق دور السينما
والمسارح بسبب «كورونا»

بالمناداة على العقالء كي يقدموا
طوق النجاة إلى هذا العالم.

ثقافة اآلخر

ترجمات الكاتب

حصاد

األعـ ـم ــال ال ـف ـن ـيــة بــأح ـجــام ـهــا ال ـع ـم ــاق ــة ،وت ـن ــاول ــت عــدة
موضوعات في  4قاعات عرض بمساحة ألف متر مربع،
وأنجز الفنان المصري معظمها خالل السنوات الخمس
األخ ـيــرة ،مــا بين القاهرة ونـيــويــورك ،أمــا بقية اللوحات
فتعود إلى حقبة ما بعد ثورة يناير عام  ،2011واألعمال
ً
إلى جانب تناولها للتاريخ المصري ،فإنها تجسد صورا
للفنان بإطالالت مختلفة ،لينقل من خاللها فكرة المعرض
األساسية "أنا كل الناس" ،في إشارة إلى اإلخاء اإلنساني بين
كل البشر ،ومن ثم رفض فكرة الصراع والحروب.
وفي هذا الصدد ،قال رضا عبدالرحمن" :استفادت أعمالي
على مــدار السنوات العشر األخيرة من استلهام التاريخ
المصري القديم وتأثير هذا التاريخ على ثقافتنا المعاصرة
وعلى رؤيتي لما حولي من مظاهر ،ورغم أن البعض يعتقد
ً
أن التاريخ ليس له ارتباط بالمعاصر ،أجدني أعود دوما
إلى التاريخ حتى لو كان فقط على مستوى الشكل واللغة
البصرية".

قضايا إنسانية
وتابع عبدالرحمن أن "مشروعي الفني الحالي في
ً
هــذا المعرض (أنــا كــل الـنــاس) يأخذ أبـعــادا مختلفة
تجتمع فيها أعمال ومشروعات بدأتها خالل السنوات
الخمس التي سبقت وصولي لإلقامة في نيويورك،
وال ـب ـعــض اآلخـ ــر أن ـجــزتــه خ ــال ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
ال ـم ــاض ـي ــة ،وج ـم ـي ـع ـهــا اه ـت ـمــت ب ـق ـضــايــا إنـســانـيــة
ووجودية شديدة الخصوصية ومرتبطة بشكل كبير
بأفكاري ورؤيتي للعالم المعاصر من حولي بكل ما
يشمله من عناصر أعتبرها ملهمة لي في كثير من
األحيان ،وتظل هناك مسافة كبيرة بين تفكيري وما
ً
أقــوم به من أعمال فنية ،فالعمل الفني يتشكل وفقا
لسره الداخلي ،ولذا أترك نفسي للعمل الفني يقودني
طالما همست له بفكرتي أو بمشكلتي ًأيا كانت".
وأضـ ــاف" :مــن هــذا المنطلق فإنني أسـتـخــدم وسائط
متعددة ،بعضها تقليدي يعود إلى آالف السنين واآلخر
ً
جدا ،ليست ّ
لدي أوهام بأن الفن سيمنع الحروب
معاصر
أو يجعل الـعــالــم أكـثــر اس ـت ـقــرارا ،لكنني أث ــق بــأنــه بالفن
يمكن أن ِّ
نشيد ذلك الجسر من التفاهم بين الناس ،مهما

ليلى الركباني :نشوء حركة
تشكيلية شبابية متحررة
ق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة
التونسية ليلى الركباني إن الثورات
العربية أنتجت حــركــة تشكيلية
شبابية متحررة ،وألغت القواعد
الكالسيكية للفن ،مبينة أن العالم
العربي يشهد حاليا "نــوعــا من
الغليان والحراك المثمر الناتج
عــن ال ـثــورات العربية المتتالية
والـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــرة ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة عـلــى
المشهد الفني"
ورأت أن ه ــذا "الـغـلـيــان هو
بديهي ،بما أن الفنان إنسان
دقيق ومرهف الحس بطبيعته،
لو
يشهدها
ف ــاالن ـت ـق ــاالت ال ـت ــي
حة
ل
لف
نا
نة
ليلى الركباني
الوضع الراهن عموما ،والتي
ي ـع ـي ـش ـهــا الـ ـمـ ـب ــدع ب ـطــري ـقــة
مباشرة في محيطه ،تنعكس أساسا في عمله وإنتاجاته الفنية".
وقالت إن الحركة التشكيلية العربية صارت تشهد تطورا كبيرا
في اإلبداع و"نقلة نوعية متميزة بهيمنة اإلنتاج الشبابي المشحون
بظواهر التحرر والخروج عن المعتاد ،بجانب والدة عدة طرق تعبير
بعيدة كل البعد عن المألوف في الفنون المرئية وتجارب تشكيلية
مختلفة كل االختالف عن األخرى ،الغية لكل قواعد التمثيلية الفنية
الكالسيكية الثابتة".
وحول رؤيتها للهدف من ممارسة الفنون ،قالت إن الهدف من الفن
بصفة خاصة ،والهدف من الحياة بوجه عام ،يكمن أساسا في إمكانية
زيادة مقدار الحرية والمسؤولية التي هي في كل إنسان وفي العالم،
مبينة أن هذا التحليل استنتجته من دراساتها ألفكار الفيلسوف
الفرنسي ألبير كامو في أبحاثه المبينة ألهمية الفن في تحقيق الكيان
الفردي لإلنسان ،مهما كان شخصه أو جنسه أو انتماؤه أو درجة
اتصاله بالمكان الموجود فيه.
ولفتت إلى أنها لكونها فنانة تشكيلية مرتحلة ،باحثة وناشطة
في مجال الفنون المرئية المعاصرة ،رافعة لراية الفن أينما رحلت ،فإن
هذا دليل على قدرة الفن ككيان مستقل غير خاضع لقوانين التفرقة
الجنسية أو الدينية على اجتياز الحدود "الجغراسياسية" ،والفكرية
والصمود أمــام كل الضغوطات الرجعية المتناقضة مع معطيات
عصر العولمة الراهن.
وحول مدى إيمانها بوجود فن تشكيلي نسوي أو فن تشكيلي
ذكوري ،قالت الفنانة الركباني ،إن اإلبداع واالبتكار ناتج من فكر وحس،
ال من جسد فما الجسد إال وسيلة مادية خارجية لترجمة أعماق هوية،
في إشارة إلى عدم اقتناعها بوجود فن نسوى أو ذكوري ،واقتناعها
بأن الفن ال يعرف الجنس ،وأنه سواء كان من عمل امرأة أو رجل ،ال
فرق في ذلك فالفن هو الفن دون تفرقة.
وأضافت أن اإلنسانية فن وأن الفن ال لغة أو دين أو جنس محدد له،
فال فرق وال تفرقة ،ووجهت تحية تقدير واحترام للمرأة أينما كانت،
ولإلنسان عموما مهما كان الجنس أو األصل أو االنتماء أو المعتقد.
(د ب أ)

العسال :الروائي محمد
جبريل بحالة صحية حرجة

رضا عبد الرحمن
اختلفت أعراقهم أو خلفياتهم أو جنسياتهم ،ولذا تتنوع
َّ
لدي الوسائط سواء التقليدية أو المعاصرة للوصول إلى
المشاهد وبناء جسر من التواصل والتفاهم معه".

مهرجان «كارفان»

ً
وي ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــرض تـ ـت ــويـ ـج ــا لـ ـجـ ـه ــود رض ــا
عبدالرحمن في إقامة العديد من الفاعليات المشتركة
بين الفنانين العرب واألميركيين من خالل مهرجان
"كارفان" السنوي ،الذي تولى إدارته مدة أربع دورات،
ثم من خالل المنظمة العربية األميركية للثقافة التي
دشنها مع مجموعة من المثقفين العرب واألميركيين
منذ نحو عام.
وهذا المعرض الخاص شبه االستعادي ،هو الثالث
والثالثين في مسيرة الفنان رضا عبدالرحمن ،وهو
ً
أكبر عروضه في الواليات المتحدة ،وسيظل مفتوحا
أم ــام الـجـمـهــور حـتــى نـهــايــة ال ـع ــام ،وتـتـخـلـلــه ورش
ولقاءات ومحاضرات جماهيرية بشكل دوري.
مــن جانبها ،قــالــت مــديــرة الـمــركــز الـفـنــي ،ميليسا
وي ـســت ،إن ـهــا سـعـيــدة أن يـضــم الـمــركــز أع ـمــال فنان
مصري كبير ومتميز ،ولــذلــك جــرى تخصيص مدة
زمنية تقارب العام إلى جانب فتح كل القاعات الرئيسة
الستقبال أعماله الخالبة.

محمد جبريل

أعلنت الكاتبة المصرية زينب العسال ،زوجة الروائي محمد جبريل،
أن األخير في حالة صحية حرجة وتزداد سوءا ،حيث يعاني مضاعفات
مرض شديد في الكبد ،إضافة إلى إصابته بأمراض السكري والضغط.
وطــالـبــت زوج ــة الــروائــي الـمــولــود فــي االسـكـنــدريــة عــام ،1938
بسرعة التحرك إلنقاذ حياته مؤكدة أنها أعدت التقرير الخاص
بالحالة وفي انتظار تواصل المسؤولين في وزارة الثقافة معها.
بــدورهــم،طــالــب ع ــدد مــن األدبـ ــاء والـمـثـقـفـيــن الـمـصــريـيــن عبر
صفحاتهم عـلــى "فـيـسـبــوك" بـتــدخــل وزي ــرة الـثـقــافــة إي ـنــاس عبد
الدايم،لنقل جبريل إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة حيث
إن حالته الصحية ال تحتمل االنتظار ،حيث استجابت عبدالدايم
لمطالبة المثقفين ،وأبدت اهتمامها السريع والفوري بحالته.
وقال األدباء" :أنقذوا روائيا كبيرا ومحترما ال أحد ينكر أفضاله على
الثقافة المصرية ،وال على األجيال الجديدة التي رعاها وقدمها ووقف
إلى جوارها" ،مؤكدين أن جبريل الذي أنفق كل أمواله على العالج دون
اللجوء إلى أي جهة أو مؤسسة ،ليس باستطاعته اآلن العالج على
نفقته الخاصة ،فقد ظل أكثر من عشر سنوات متعففا عن طلب العالج
من أي جهة ،وجاء اآلن دور الدولة النقاذ كاتب كبير له أفضال كثيرة
على المئات من أدباء مصر ماديا ومعنويا.

توابل ةديرجلا
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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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 – 6متشابهان – راحة اليد  – 10م ــد يـ ـن ــة أ مـ ـي ــر كـ ـي ــة –
– فقد ولم يعد في حيازته .مستقر ال يتبدل وال يتغير.
 – 7الخصب – في الطليعة  – 11صوت الذهب – شكره.
– ضمير متصل.
 – 8الحفرة – غلب وانتصر
على.
 – 9ف ـ ـ ــأس ع ـظ ـي ـم ــة – مــن
مؤلفات الجاحظ.

ا

و

 – 1عمالق اسطوري بعين
واحدة في وسط الجبين –
االحسان.
2
 – 2نجم غناء أميركي.
 – 3ث ـغــر – إسـ ــم مــوصــول
– اهـ ـ ـت ـ ــز وت ـ ـ ـحـ ـ ــرك – ن ـعــم 3
باالسبانية.
 – 4دفــن البنت فــي الـتــراب 4
وهي حية – مسمار – داخل.
 – 5م ــا ب ـيــن ط ـلــوع الـفـجــر 5
إلى غــروب الشمس – نوتة
موسيقية – أداة نصب.
6
 – 6مدينة أوكرانية – قليل
الحياء.
7
 – 7فلكي وريــاضــي عربي
اشتهر
بكتابه «المناظر» في 8
البصريات.
 – 8سخن الماء – ّفرق القوم
9
– رجال الطيران.
 – 9جـ ـب ــل ا ل ـ ـن ـ ــار – ح ـفــل
10
واهتم.
 – 10إ ح ـ ـ ـتـ ـ ــك و تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب –
ساعدت.
 – 2م ــارك ــة دراج ـ ــات نــاريــة
يابانية – منام.
ً
 – 3آخــر ال ــدواء – فيلسوف
:
عموديا
ورياضي فرنسي راحل أحد
مؤسسي االنسيكلوبيديا.
 – 1لـحــن مــوسـيـقــي طــويــل  – 4ضـ ــرب بـقـبـضــة يـ ــده –
ّ
ذو عدة حركات يعزفه عدد نظم ونسق – ّبئر قديمة.
كبير من العازفين – قادم – 5 .ذئب – انحل وانفصل.
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 23يوليو  22 -أغسطس
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السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مـهـنـيــا :لــن تستطيع إن ـجــاز أع ـمــالــك فــي وقتها مهنيا :ال تنتظر أن يأتي الحظ إليك لتنجح بل
ً
اسع بمجهودك إلى النجاح.
المحدد إذا بقيت كسوال.
ً
ً
عاطفيا  :أثبت للحبيب مــن خــال تصرفاتك أنه عاطفيا :أمر ما يهدد عالقتك العاطفية فاعتمد
الصراحة المطلقة مع الحبيب.
الشخص الذي تحبه وتحترمه.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :االط ــاع على أح ــوال البلد مــن خالل اجتماعيا :ابحث عن تسلية مفيدة تمضي من
ً
خاللها أوقات فراغك.
اإلعالم أمر يفيدك جدا.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

4

4
3
5
1
7
2
9
8
6

أفقيا:

1

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

الحلول
11

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنياّ :
يشرع القدر لك بابا تدخل منه مشاريع
مهنيا :ابحث عن كل جديد في مهنتك واكتسبه
عمل عديدة.
من أجل وضع أفضل.
ً
ً
ً
عاطفيا :يرغب الحبيب في محادثتك دائما ألنه عاطفيا :ال تجازف بالكذب على شريك حياتك،
ألنه سيكتشف خدعتك.
غير مكترث لآلخرين.
ً
ً
اجتماعيا :زد ثقافتك باالنفتاح على ما يصدر من اج ـت ـمــاع ـيــا :أح ــد األص ــدق ـ ّـاء ال يـمـكـنــه إخ ـفــاء
ّ
الحسد من عينيه كلما يهنئك.
ابتكارات جديدة.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

1
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1
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 21مارس  19 -أبريل
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عالقة
نطاق
تطور
شعبية
عالم
تحالف
قوات
تواصل
توقع
خبرة
خسارة
موقف
هجرة
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قلب
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كلمة السر:

من  6أحرف وهي اسم جنس من الزواحف ينتشر
ف ــي الـمـنــاطــق االس ـتــوائ ـيــة ف ــي أم ـيــركــا الــوسـطــى
ومنطقة البحر الكاريبي.

13

تسالي

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ً ّ
مهنيا :أعــد النظر فــي أولـ ّ
ـويــات عملك وانجزها مهنيا :تفكر كثيرا وتحلم بمشاريع تعلم انها
ّ
تضيع وقتك.
لن تتحقق فال
واحدة تلو األخرى.
ً
ً
ّ
العاطفية لن تجلب عاطفيا :تمضي أوقاتك مع شخص تعتقد أنه
عاطفيا :االتكال على مشاعرك
ً
يحبك لكنك ستتفاجأ أخيرا.
لك الخبز إلى البيت.
ً
اجـتـمــاعـيـ ًـا :أك ــرم أب ــاك ّ
وأمـ ــك ه ـكــذا ت ـقــول جميع اج ـت ـمــاع ـيــا :تــريــد شـ ــراء س ـي ــارة ج ــدي ــدة لكن
وضعك المالي ال يسمح لك بذلك.
األديان فال تخالفها.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :يواجهك سيل من التحديات في عملك ،لكنك مهنيا :اليوم تمتلك الثقة لتجربة أمــر جديد
ً
عليك في محيط العمل.
قادر على مواجهتها جميعا.
ً
ً
ّ
العاطفية بإمعان عاطفيا :حان الوقت لتوضيح بعض األمور مع
عاطفيا :أعد التفكير في عالقتك
ّ ً
الحبيب ثم تنطلقان مجددا.
واتخذ القرار بعد ذلك.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :ال تتأخر ّ
برد الجميل لمن ساعدك في اجتماعيا :تمر بفترة هانئة ومرنة وتتجنب
جميع المشاكل مع اآلخرين.
وقت الضيق.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ّ
ّ
ّ
المهنية وهي
بتغيرات في حياتك
التنظيمية على المحك ويمكنك مهنيا :تمر
مهنيا :مهارتك
ً
ً
ّ
ّ
ضرورية جدا لمصلحتك.
جمع أفكار الزمالء أيضا للتفوق.
ً
ً
عاطفيا :تلتقي بالحبيب بعد ّ
مدة ولديك الكثير عاطفيا :قد تغيب عن الحبيب أو يغيب هو عنك
ّ
اضطرارية.
لظروف
لتقوله له.
ّ
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ثـ ّـمــة مـشـكـلــة عــائ ـلـ ّـيــة ب ــات تـفــاديـهــا اجـتـمــاعـيــا :استعد لما هــو غير مـتــوقــع على
ً
صعيد العائلة واألصدقاء.
مستحيال فاطلب المعونة.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
ً
مهنيا :تجد راهنا صعوبة في التخلي عن نمط
تفكيرك في تنفيذ أعمالك.
ً
ّ
التقدم في سبيل
عاطفيا :هناك ما يعوقكما عن
هدفكما فتعاونا على الحل.
ً
ً
اجتماعيا :في عالقات الصداقة انظر دائما إلى
إفادتك قبل إفادة اآلخرين.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تستطيع االعتماد على معاونيك فقد
ّ
دربتهم على إنجاز األعمال الصعبة.
ً
عــاط ـف ـيـ ًـا :ت ـ ّ
ـؤج ــل قـ ـ ــرارا لـمـصـلـحــة الـحـبـيــب
ً
فينزعج كثيرا ويبتعد فترة عنك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تتوقع أن تلقى مـســاعــدة من
ّ
االصدقاء في وقت الضيق واتكل على نفسك.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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أميرة محمد متسولة في «كسرة ظهر» وعجوز بـ «ضرب الرمل»

ً
تجسد أدوارا واقعية وجريئة في دراما رمضان
عزة إبراهيم

تعتمد الفنانة البحرينية أميرة
محمد على األدوار المثيرة
للجدل والالفتة لالنتباه ،إلبراز
موهبتها الفنية التي تتجدد
مع كل عمل ،منذ انطالق ً
مشوارها الفني قبل  25عاما.

ثمنت انتقال
السدحان للدراما
الكويتية باعتباره
ً
نجما له جمهوره
ً
ومحبوه خليجيا

تستعد الفنانة أميرة محمد
للموسم الــدرامــي الرمضاني
المقبل بشخصية ال تقل جرأة
ً
وتحديا عن سابقاتها.
وض ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار،
ك ـش ـفــت أمـ ـي ــرة ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"،
تفاصيل دورها في المسلسل
الـ ــرم ـ ـضـ ــانـ ــي "كـ ـ ـس ـ ــرة ظـ ـه ــر"،
حيث تقدم دور متسولة ،وهي
شخصية ت ــدور حولها قصة
ال ـع ـم ــل ،بـ ـ ــأداء ج ـ ــريء ومـثـيــر
لالهتمام.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه رغـ ـ ـ ــم
اه ـت ـم ــام ـه ــا ب ــأن ــاق ـت ـه ــا ال ـت ــي
ت ـع ـت ـبــر أيـ ـق ــون ــة ل ـل ـع ــدي ــد مــن
الفتيات المتابعات لصيحاتها
الجديدة بالمالبس والمكياج،
فإنها اعتمدت في شخصيتها
بالعمل على الواقعية الشديدة،
مـ ـم ــا ي ـج ـع ـل ـه ــا ت ـظ ـه ــر ب ـط ـلــة
مـخـتـلـفــة م ــن ح ـيــث الـمــابــس
الممزقة لتحقيق المصداقية
التي يتطلبها الدور.
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرت ع ـ ـ ــن سـ ـع ــادتـ ـه ــا
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار تـ ـ ـع ـ ــاونـ ـ ـه ـ ــا م ــع
الـ ـفـ ـن ــان الـ ـسـ ـع ــودي ع ـبــدال ـلــه
السدحان في أول عمل درامي
ل ــه بــال ـكــويــت ،ولـكـنـهــا ليست
التجربة األولى التي تجمعهما
ف ـق ــد ال ـت ـق ـي ــا فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
األعمال الناجحة كان أشهرها
"ط ــاش مــا ط ــاش" ،و"مستر
كاش" ،وغيرها من األعمال.
وث ـم ـنــت ان ـت ـق ــال ال ـســدحــان
ل ـل ــدرام ــا الـكــويـتـيــة بــاعـتـبــاره
ً
ن ـج ـمــا ل ــه ج ـم ـهــوره ومـحـبــوه
خـلـيـجـيــا ،الس ـي ـمــا أن الـفـنــان
يحتاج إلى االنتقال والتجديد
وال ـت ــواص ــل م ــع ج ـم ـهــوره عن
قرب.

معاناة المرأة
وأض ــاف ــت أن ـهــا ت ـش ــارك في
الـمـسـلـســل ال ـس ـعــودي "ض ــرب
الرمل" لموسم رمضان المقبل،
والــذي يتناول التغيرات التي
طرأت على المجتمع السعودي
خــال ثالثة عـقــود ،وانعكاس
ً
فترة ما يقرب من  30عاما على

المجتمع ،حيث تبدأ األحداث
من تسعينيات القرن الماضي
وتتوقف في عام .2006
وذك ـ ـ ــرت أن ال ـم ـس ـل ـســل مــن
ﺇﺧﺮاﺝ ماجد الربيعان وتأليف
ّ
محمد المزيني وإنتاج هيئة
اإلذاعة والتلفزيون السعودية،
ويـ ـ ـض ـ ــم ب ـ ــاق ـ ــة مـ ـتـ ـن ــوع ــة مــن
النجوم منهم محمد الطويان،
والـمـطــرب خــالــد عبدالرحمن،
ف ـ ـ ــي أول عـ ـ ـم ـ ــل درا م ـ ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ــه،
والفنانة اللبنانية ريتا حرب،
وعبدالعزيز السكيرين.
وقـ ــالـ ــت إن أب ـ ـ ــرز مـ ــا يـمـيــز
ال ـع ـمــل ه ــو تـسـلـيـطــه ال ـضــوء
على معاناة المرأة السعودية
خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ،ح ـي ــث
ت ـج ـس ــد دور "مـ ـنـ ـي ــرة" ام ـ ــرأة
م ــن الـقـصـيــم ت ـكــافــح م ــن أجــل
حياتها وأطفالها ،وتتعرض
للكثير من األزمات مع زوجها
ويـجـســد دوره ال ـف ـنــان "خــالــد
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن" ،خـ ــال مــراحــل
عمرية تبدأ بالشباب وتنتهي
ً
بكونها عجوزا ،من خالل دراما
اجتماعية واقعية ال تخلو من
الحب والرومانسية.

الدراما السعودية
وثـمـنــت ال ـخ ـطــوات الثابتة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــذه ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــدرام ـ ـ ـ ــا
الـ ـسـ ـع ــودي ــة خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
األخيرة ،وتسليط الضوء على
ق ـضــايــا ج ـ ــادة ودسـ ـم ــة ،بعد
أن رك ــزت الـعــديــد مــن األعـمــال
الـ ـس ــابـ ـق ــة عـ ـل ــى الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا
ومناقشة القضايا بشكل أقل
ً
عمقا مما تمارسه الدراما اآلن.
وأشــارت إلى غــزارة اإلنتاج
الدرامي السعودي الذي يزيد
على  10أعمال خــال الموسم
ً
الـ ـح ــال ــي ،فـ ـض ــا عـ ــن إف ـس ــاح
ال ـم ـج ــال ل ـل ـف ـنــانــات وق ـضــايــا
المرأة بشكل عام ،مما يعكس
ً
ً
تطورا ملحوظا في المعالجات
ً
ال ــدرام ـي ــة ال ـس ـعــوديــة أخ ـي ــرا،
إلـ ــى ج ــان ــب ج ـ ــودة الـتـقـنـيــات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــر
واألقرب للتصوير السينمائي

المتطور ،واالهتمام بعناصر
ال ـم ـك ـي ــاج والـ ـم ــاب ــس بـشـكــل
ك ـب ـيــر ،ح ـيــث ت ــم ال ـت ـع ــاون مع
فريق ماكيير مصري محترف
في مسلسل "ضرب الرمل" الذي
يشهد تحوالت عمرية كبيرة
للنجوم.

ذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
السعودية أن المملكة أعلنت
أمــس األول "تعليق عــروض
األف ـ ـ ـ ــام فـ ــي ص ـ ـ ــاالت ودور
السينما حتى إشعار آخــر"،
بسبب فيروس كورونا.
وأضــافــت الــوكــالــة أن هــذا
القرار جاء "وفقا لإلجراء ات
الــوقــائ ـيــة االحـ ـت ــرازي ــة الـتــي
أوصت بها الجهات الصحية
ال ـم ـخ ـت ـصــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ،فــي
إطار جهودها للسيطرة على
ال ـف ـي ــروس ،وم ـنــع ان ـت ـشــاره،
وحــرصــا على حماية صحة
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن
وضمان سالمتهم".
وأف ــاد الـبـيــان الصحافي،
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـ ــإعـ ـ ــام الـ ـم ــرئ ــي
والمسموع ،بــأن الـقــرار جاء
وف ـق ــا لـ ــإجـ ــراءات الــوقــائ ـيــة
االحترازية التي أوصت بها
الجهات الصحية المختصة
في إطار جهودها للسيطرة
على "كورونا" ومنع انتشاره.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق أم ــس
األول ،أعلنت وزارة الصحة
ارتفاع إصابات "كورونا" في
المملكة إلى  ،21عقب تسجيل
حالة جديدة.

وك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد عـ ــن
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداداهـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال ش ـه ــر
رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ل ـ ــدخ ـ ــول
الـبــروفــات التحضيرية لعمل
م ـ ـسـ ــرحـ ــي سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ج ــدي ــد
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ش ــرك ــة مــوســم
الـشــرقـيــة ،مرجئة الكشف عن
تفاصيل العمل لمرحلة الحقة
تواكب انطالق البروفات.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى ح ــرصـ ـه ــا
عـلــى ال ـظ ـهــور الـمـسـتـمــر على
خ ـش ـبــة ال ـم ـس ــرح ف ــي م ــواس ــم
مـتـنــوعــة ل ـل ـتــواصــل الـمـبــاشــر
مــع الـجـمـهــور وال ــذي يختلف
ك ـ ـل ـ ـيـ ــا عـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـعـ ـ ــور ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون ـ ـيـ ــة،
ولــذلــك فـقــد شــاركــت بـعــروض
م ـســرح ـيــة "خ ـم ـيــس وج ـم ـعــة"
أكتوبر الماضي بالسعودية،
بالتعاون مــع المخرج جميل
الـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــب ،والـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف س ـعــد
ال ـ ــده ـ ــش والـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن أح ـم ــد
ال ـ ـعـ ــونـ ــان ،وعـ ـل ــي ال ـش ـه ــاب ــي،
ومحمد عاشور ،ومحمد شداد،
وجـمـيــل ال ـشــايــب ،إل ــى جــانــب
م ـس ــرح ـي ــة "ت ـس ـج ـي ــل دخ ـ ــول"
للفنانين أحمد العونان وخالد
ال ـع ـج ـي ــرب ونـ ـ ـ ــورا ال ـع ـم ـيــري
ووحيد عبدالله وعلي المدفع.

ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي ارت ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـ ــدد
اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن مــع
تــداب ـيــر ات ـخــذت ـهــا الـمـمـلـكــة،
بينها تعطيل الدراسة ومنع
الـ ـ ــدروس الــدي ـن ـيــة وحـلـقــات
تـ ـحـ ـفـ ـي ــظ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرآن ب ـج ـم ـيــع
المساجد ،ومنع االعتكاف،
وتـحــديــد  15دقـيـقــة لخطبة
الجمعة.
كما رفعت السعودية عدد
ال ـ ــدول ال ـتــي عـلـقــت "مــؤقـتــا"
سفر المواطنين والمقيمين
من وإليها إلى  14دولة.

سيمون تطرح «اسهر بقى
لوحدك» عبر «يوتيوب»
طــرحــت الـفـنــانــة سـيـمــون ،عبر
قناتها على "يــوتـيــوب" ،أغنيتها
ال ـج ــدي ــدة (اسـ ـه ــر ب ـقــى ل ــوح ــدك)،
والـتــي انتهت مــن تسجيلها منذ
أيام قليلة ،وهي من كلمات محمد
ن ـ ــاص ـ ــر ،وأل ـ ـ ـحـ ـ ــان وج ـ ـيـ ــه ع ــزي ــز،
وتوزيع باسم منير.
وتقول كلمات األغنية:
اسهر بقى لوحدك
أنا أحب أنام بدري
وارمح قوي في عندك
واستنى شوف عندي
واسهر ولو مرة
مانا ياما طال سهري
ّ
وفر بقى عتابك لسه عليك بدري.
وكـ ــانـ ــت آخـ ـ ــر أع ـ ـمـ ــال ال ـف ـن ــان ــة
سيمون مسلسل "قيد عائلي" ،وهو
مــن تأليف محمد رج ــاء ،وإخ ــراج

تامر حمزة ،وشارك في
بطولته عــدد كبير من
الفنانين ،منهم :ميرفت
أمين وبوسي ونضال
الـ ـ ـش ـ ــافـ ـ ـع ـ ــي وصـ ـ ـ ــاح
عبدالله وخالد سرحان
ومـ ـن ــة ف ـض ــال ــي ودن ـي ــا
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز وصـ ـب ــري
ف ـ ـ ــواز وم ـح ـم ــد م ـح ـمــود
عـبــدالـعــزيــز وأح ـمــد التهامي
ومحمد نجاتي وأميرة هاني
وإيهاب فهمي وميرنا وليد
ومحمد عز وياسمين نيازي
وكارولين عزمي.

سيمون

انتعاشة سينمائية
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ــإع ــام ال ـمــرئــي والـمـسـمــوع
وضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت خ ـ ـ ـطـ ـ ــة م ـم ـن ـه ـج ــة
لمضاعفة عــدد دور السينما
ف ــي ال ـس ـعــوديــة إل ــى  90دارا،
ت ـ ـ ـضـ ـ ــم ن ـ ـ ـحـ ـ ــو  800شـ ــا شـ ــة
بمستوى عالمي خالل .2021
وضمن هذا االتجاه عقدت
ا لـهـيـئــة ملتقى " سـيـنـمــا بيلد
ال ـس ـعــوديــة" لـمـنــاقـشــة أح ــدث
الـتـقـنـيــات فــي مـجــال تصميم

شيماء الشايب تغني
ألطفال التوحد

تحرص
على المشاركة
المستمرة على
خشبة المسرح
في مواسم متنوعة

إحدى صاالت العرض السينمائية في السعودية
وبناء دور العرض السينمائي،
رغ ـب ــة ف ــي أن ت ـك ــون الـمـمـلـكــة
إحــدى الــدول الرائدة في عالم
السينما ،السيما مع الجهود
التي تبذلها لتشجيع الشركات
الوطنية وجذب االستثمارات
األج ـن ـب ـي ــة ل ـل ــدخ ــول ف ــي ه ــذا
المجال.

راغب عالمة يغني حكاية
درامية مصرية

يتعاون النجم اللبناني
راغب عالمة ألول مرة مع
الشاعر الغنائي عمرو
املصري ،في أغنية درامية
جديدة باللهجة املصرية،
وهي من ألحان عمرو
الشاذلي.
كما يستعد عالمة لطرح
كليب جديد بعنوان
"كان غيرك أشطر" ،من
كلمات خالد املريخي
وألحان املوسيقار د.
طالل وإشراف عام خالد
أبومنذر" ،واألغنية
ستكون باللهجة
َّ
وتضمن اللحن
الخليجية.
نغمات موسيقية شرقية
مليئة بالحيوية والرؤية
الفنية املتطورة في عالم
املوسيقى والغناء العربي،
كعادة املوسيقار طالل في
كل أعماله الفنية.
وكان عالمة أحيا سلسلة
من الحفالت في الشهر
املاضي ،وتوزعت ما بني
مصر ،وفرنسا ،ولبنان،
وتونس.

مسرح العيد

السعودية تعلق العروض السينمائية
حتى إشعار آخر

خبريات

أميرة محمد

«األقصر للسينما اإلفريقية» يعلن جوائزه
رغم وقف األنشطة بسبب «كورونا»
بـ ـع ــدم ــا حـ ــالـ ــت اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة لـ ـمـ ـن ــع انـ ـتـ ـش ــار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا دون إك ـمــال
أنشطته ،أعلن مهرجان األقصر
للسينما اال فــر ي ـق ـيــة ف ــي مصر
نـتــائــج مـســابـقــاتــه أم ــس األول،
في الموعد المقرر لختام الدورة
التاسعة.
وفاز بجائزة مسابقة األفالم
ال ــروائ ـي ــة الـطــويـلــة (أتــانـتـيــك)
ل ـل ـم ـخ ــرج ــة مـ ــاتـ ــي ديـ ـ ـ ــوب مــن
ا لـسـنـغــال ،بينما منحت لجنة
ال ـت ـح ـك ـيــم ج ــائ ــزت ـه ــا ال ـخــاصــة
لفيلم فترية للمخرج التونسي
وليد طايع.
وذهبت جائزة أفضل إسهام
فني لفيلم "ديزرانس" للمخرجة
أب ــول ـي ــن تـ ـ ـ ــراوري ،وهـ ــو إن ـتــاج
م ـش ـتــرك ب ـيــن بــورك ـي ـنــا فــاســو
وساحل العاج.
وأش ـ ـ ـ ـ ــادت ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
بمخرجة فيلم "الخط األبيض"
دي ـ ــزي ـ ــري ـ ــه كـ ــاهـ ــوي ـ ـكـ ــوبـ ــو مــن
ن ــام ـي ـب ـي ــا "ل ـح ـس ــاس ـي ـت ـه ــا فــي
الـتـعــامــل م ــع م ــوض ــوع الفصل
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ب ـط ــري ـق ــة ص ــادق ــة
وبسيطة توثق لهذه الفترة في
تلك المنطقة".

صندوق الدنيا
ومـ ـنـ ـح ــت م ــؤسـ ـس ــة ش ـب ــاب
الفنانين المستقلين المنظمة
ل ـل ـم ـهــرجــان ج ــائ ــزت ـه ــا لـلـفـيـلــم
المصري "صندوق الدنيا" ،من

ماتي ديوب مخرجة فيلم «أتالنتيك»
إخ ــراج عماد البهات ،واقتصر
إعـ ـ ــان الـ ـج ــوائ ــز ع ـل ــى مــؤتـمــر
صحافي عقدته إدارة المهرجان
ب ــأح ــد فـ ـن ــادق م ــدي ـن ــة األق ـص ــر
بـحـضــور ع ــدد مــن اإلعــامـيـيــن
والضيوف.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة األف ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ال ـق ـص ـيــرة ،ف ــاز ب ـجــائــزة الـنـيــل
ال ـك ـب ــرى ألفـ ـض ــل ف ـي ـلــم روائ ـ ــي
ق ـص ـيــر "بــاب ـل ـي ـن ـجــا" لـلـمـخــرج
فـ ــا ب ـ ـيـ ــان داوو م ـ ــن ب ــور ك ـي ـن ــا
فاسو ،ومنحت لجنة التحكيم
جائزتها الخاصة لفيلم "راستا"
لـلـمـخــرج ال ـجــزائــري سمير بن
شيخ ،وأشادت اللجنة بالفيلم
الـ ـمـ ـص ــري "حـ ـبـ ـي ــب" ل ـل ـم ـخــرج
شادي علي.
وفي المسابقة الدولية ألفالم
الدياسبورا ذهبت جائزة النيل
الـ ـكـ ـب ــرى ل ـف ـي ـلــم "ق ـ ـطـ ــار ال ـم ـلــح

وال ـس ـكــر" ،وه ــو إن ـتــاج مشترك
بين موزمبيق وجنوب افريقيا
وال ـبــرت ـغــال ،وف ــاز فيلم "سـيــدة
النيل" للمخرج عتيق رحيمي
بجائزة اإلسهام الفني ،ومنحت
لجنة التحكيم جائزتها لفيلم
"بابيشا" من الجزائر.
وك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان األق ـ ـصـ ــر
للسينما اال فــر يـقـيــة انطلق في
 6مـ ـ ــارس ،ل ـكــن قـ ـ ــرارا ات ـخــذتــه
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـصــريــة ب ـعــد ذلــك
بثالثة أيــام بمنع أي تجمعات
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة ل ـ ـل ـ ـحـ ــد م ـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس أدى إ لـ ـ ـ ـ ــى و ق ـ ــف
األنشطة الجماهيرية واالكتفاء
بعروض األفالم للجان التحكيم
وال ـ ـ ـض ـ ـ ـيـ ـ ــوف ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن دعـ ــاهـ ــم
المهرجان من خارج مصر.
(رويترز)

أحمد كامل ونسمة الحرايري احتفال
بزفافهما بحضور نجوم الفن والرياضة
احتفل المطرب أحمد كامل
بــزواجــه من نسمة الحرايري،
بـحـفــل زفـ ــاف كـبـيــر ف ــي ن ــادي
الشرطة ،بحضور مجموعة من
نجوم الفن والرياضة.
وح ــرص الـعــديــد مــن نجوم
الساحة الفنية على مشاركة
ك ــام ــل ف ــرح ـت ــه ،م ـن ـهــم ال ـف ـنــان
مـ ـحـ ـم ــود الـ ـعـ ـسـ ـيـ ـل ــي ،ون ـج ــم
األغـ ـنـ ـي ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة م ـح ـمــود
الليثي ،والمطرب تامر عاشور،
بجانب الفنان شيكو ،والمنتج
محمد محسن جابر ،والمخرج
ح ـس ــام ال ـح ـس ـي ـنــي ،والـمـنـتــج
مصطفى السويفي ،مع نجوم
الكرة المصرية :أمير مرتضى
مـ ـنـ ـص ــور ومـ ـحـ ـم ــد أب ــوج ـب ــل

وم ـح ـمــد صـبـحــي ومـصـطـفــى
محمد ومحمد عبدالسالم.
كـمــا شـهــد الـحـفــل مـشــاركــة
زاب ثـ ـ ــروت وأده ـ ـ ــم سـلـيـمــان
وأس ـ ـ ــام ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادي وصـ ـ ــاح
بيجاتو وعبدالرحمن رشدي
ومعتز مــاضــي وأحـمــد نهاد،
والملحن إيـهــاب عبدالواحد،
والـمــوزع أحمد طــارق يحيى،
والموزع نابلسي ،إضافة إلى
رموز السوشيال ميديا ،مثل:
خــالــد مـخـتــار وع ـم ــرو راض ــي
وعلي غزالن وحسام أنتيكا.

أحمد كامل وزوجته

سجلت املطربة شيماء
الشايب أغنية جديدة بعنوان
"متشيلش هم" ،ملرضى
أطفال التوحد ،وهي من
كلمات الشاعر محمود هالل،
وألحان كريم فتحي ،وتوزيع
املوسيقى إلسالم الحسن.
ومن املقرر أن يتم طرحه في
حفل اليوم العاملي للتوحد
بمحافظة البحر األحمر في
مصر.
كما انتهت الشايب من
تسجيل دعاء ديني جديد
بعنوان "العشرة األواخر"،
من كلمات الشاعر محمود
هالل ،وألحان كريم فتحي،
وتوزيع املوسيقى إلسالم
الحسن .ومن املقرر طرحه في
رمضان املقبل على "يوتيوب"
والقنوات الفضائية.
من ناحية أخرى ،طرحت
شيماء األيام املاضية كليب
أغنيتها األخيرة بعنوان "أنا
مش مجروحة" ،عبر قناتها
بـ"يوتيوب" ،من كلمات
الشاعر خالد زكريا ،ألحان
عمرو عباس ،توزيع روكيت،
ميكس وماستر ماهر صالح،
ومن إخراج محمد لطفي ،وتم
تصويره على مدار يومني ،ما
بني شوارع أحد الكمباوندات
الخاصة.

نور :أنا امرأة عاملة
وربة منزل

قالت النجمة اللبنانية نور
خالل إحدى الفعاليات التي
ِّ
تهم املرأة ،وتسلط الضوء
على دورها في املجتمع
املصري ،إنه من الضروري
تقدير املرأة العاملة ،واإليمان
بقدرتها على القيام بالعديد
من األدوار في آن.
وتابعت" :أنا امرأة عاملة
وربة منزل في الوقت نفسه،
لذا َّ
علي أن أشارك تجربتي،
التي قد تكون مصدر إلهام
لنساء كثيرات قد يفعلن
املثل".
وتواصل النجمة اللبنانية
نور تصوير مشاهدها في
مسلسل "البرنس" بمدينة
اإلنتاج اإلعالمي في الديكور
الخاص بالحارة الشعبية
للعمل ،وستجمعها مشاهد
ببطل العمل محمد رمضان،
إضافة إلى باقي املمثلني في
املسلسل.
وتعود نور لدراما رمضان
بعد غيابها العام املاضي ،إذ
كان آخر عمل لها في رمضان
ما قبل املاضي ،وهو مسلسل
"رحيم" مع النجم ياسر
جالل.

ةديرجلا
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دوليات
ّ
ّ
واشنطن ترد على «هجوم التاجي» وتهدد إيران ووكالءها
ً
•  26قتيال من فصائل شيعية عراقية بغارات على «قاعدة اإلمام علي»ّ شرق سورية
• سقوط جنديين أميركيين وبريطاني غداة زيارة شمخاني لبغداد يعقد «انسحاب» أميركا من المنطقة

عاد منسوب التوتر إلى
االرتفاع في المنطقة ،بعد
مقتل عسكريين أميركيين
وبريطاني في قصف لقاعدة
التاجي العراقية ،بعد زيارة
سكرتير األمن القومي اإليراني
علي الريجاني لبغداد.

ف ــي ّ
رد س ــري ــع ع ـلــى الـهـجــوم
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدامـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ــذي
استهدف مساء أمس األول قاعدة
التاجي العسكرية ،شمال بغداد،
وأسفر عن مقتل جندي ومتعاقد
أميركيين وثالث بريطاني ،شنت
ط ــائ ــرات يـعـتـقــد أن ـه ــا أمـيــركـيــة
ضــربــة جــويــة فــي ش ــرق ســوريــة
ليل األربعاء  -الخميس ،وقتلت
 26مسلحا مــن فصائل شيعية
عراقية مدعومة من إيران.
وجاء الهجوم غير المسبوق
بعد أيام من زيارة سكرتير األمن
الـقــومــي اإليــرانــي الـجـنــرال علي
شمخاني بغداد ،في زيــارة رأى
م ــراق ـب ــون أن ـه ــا ت ـهــدف إل ــى سد
الثغرات التي أحدثتها تصفية
الجنرال اإليراني قاسم سليماني
في يناير الماضي بغارة أميركية
قرب مطار بغداد.
ك ـم ــا ج ـ ـ ــاءت ب ـع ــد أي ـ ـ ــام عـلــى
ت ـقــاريــر ع ــن ب ــدء سـحــب أمـيــركــا
مئات الجنود مع تراجع التوتر
مع إيــران الــذي بلغ ذروتــه عقب
مقتل سليماني.
وقال المرصد السوري لحقوق
اإلن ـس ــان إن الـقـصــف ال ــذي وقــع
ف ــي مـنـطـقــة ال ـح ـس ـيــان بـمــديـنــة
ال ـ ـبـ ــوك ـ ـمـ ــال ال ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ش ــرق
سورية ،استهدف "كتائب حزب
الله" وحركتي "النجباء" و"سيد
الشهداء" ،و"لواء حيدريون" ،في
قــاعــدة "اإلم ــام عـلــي" ،التي تضم
قـ ــوات إي ــران ـي ــة وأخ ـ ــرى مــوالـيــة
لها .وتــوقــع مصدر مـســؤول من
الفصائل العراقية الموالية إليران
تعرض مقار تابعة للفصائل أو
"الحشد" لهجمات جديدة.
وف ــي دم ـشــق ،اكـتـفــت وســائــل
إعالم رسمية سورية ،بالقول إن
طائرات مجهولة ضربت أهدافا
جنوب شرقي مدينة البوكمال،
حـ ـي ــث يـ ــوجـ ــد مـ ـنـ ـف ــذ ح ـ ـ ــدودي
استراتيجي مع العراق ،لكن ذلك
لم يسفر سوى عن أضرار مادية.

التحالف

بغداد تبحث
معاملة مسلحين
شيعة غير
خاضعين لـ «الحشد
الشعبي» معاملة
اإلرهابيين

وكـ ــانـ ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ــوس ـط ــى
األميركية (سنتكوم) ،أكــدت في
ب ـيــان أن  18ص ــاروخ ــا مــن نــوع
"ك ــات ـي ــوش ــا" اس ـت ـه ــدفــت قــاعــدة
ال ـتــاجــي الـعـسـكــريــة ،مـمــا أسـفــر
عــن مـقـتــل الـجـنــديـيــن األمـيــركــي
والبريطاني والمتعاقد األميركي،
وإصـ ـ ــابـ ـ ــة نـ ـح ــو  12م ـ ــن ق ـ ــوات
التحالف.
واعتبر قائد القيادة الوسطى
فــي الجيش األمـيــركــي ،الجنرال
كينيث ماكنزي ،أمس ،أن "حزب
الله ـ العراق" المرتبط بإيران هو
ّ
التنظيم الوحيد المسلح ،القادر

سلة أخبار
أفغانستان :خالف مع
«طالبان» على السجناء

قالت الحكومة األفغانية،
إنها ستفرج عن  1500من
سجناء حركة "طالبان" ،بينما
سترجئ إطالق سراح 3500
آخرين.
وقال صديق صديقي،
المتحدث باسم الرئيس
األفغاني أشرف غني ،إن
الرئيس أصدر مرسوما يأمر
باإلفراج بشكل أولي عن 1500
سجين ،على أن يتم إطالق
سراح الباقين ،وعددهم 3500
سجين ،مع الوفاء بالبنود
المنصوص عليها في االتفاق.
وأضاف صديقي أن "طالبان
تريد اإلفراج عن جميع
السجناء الخمسة آالف مرة
واحدة ،وهذا مستحيل".

تشيلي :عنف بالذكرى
الثانية لرئاسة بينييرا

جنود أميركيون في قاعدة ديالوير األميركية يحملون أمس األول نعش زميلهم الذي قتل باشتباك مع «داعش» في العراق (أ ف ب)
ّ
ع ـل ــى ش ـ ــن هـ ـج ــوم ع ـل ــى ق ــاع ــدة
التاجي.
ورغـ ــم اع ـت ـب ــاره أن ــه "ال خطر
وشيكا مـبــاشــرا مــن إي ــران ،لكن
خطر الوكالء مستمر" ،ماكينزي
أن ــه "ع ـل ــى إي ـ ــران أن تـفـهــم أنـهــا
ستتحمل مسؤولية ما تقوم به
الميليشيات التابعة لها".

بومبيو
وش ـ ـ ـ ـ ــدد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األميركي مايك بومبيو ونظيره
الـبــريـطــانــي دومـيـنـيــك راب ،في
مكالمة هاتفية ،على أنــه "يجب
مـحــاسـبــة الـمـســؤولـيــن عــن هــذه
الهجمات".
والحـ ـق ــا ،ك ـتــب بــوم ـب ـيــو ،في
تغريدة على "تويتر" ،أمس األول،
"لن يتم التسامح بشأن الهجوم
المميت".

لندن
وف ـ ــي لـ ـ ـن ـ ــدن ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
الــدفــاع البريطانية أن ف ــردا من
الفيلق الطبي بالجيش الملكي
ال ـبــري ـطــانــي ق ـتــل ف ــي ال ـه ـجــوم،

ووصف وزير الدفاع البريطاني
ب ــن واالس ال ـه ـجــوم بــأنــه "عـمــل
جبان وانحطاطي".

ووج ـ ـ ــه ب ـف ـت ــح ت ـح ـق ـيــق "فـ ـ ــوري
لمعرفة الجهات التي أقدمت على
ه ــذا الـعـمــل ال ـعــدائــي والـخـطـيــر
ومالحقتها وإلقاء القبض عليها
وتقديمها للقضاء".

وف ـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد ،دان ـ ـ ــت رئ ــاس ــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة أمـ ـ ــس "االع ـ ـت ـ ــداء
اإلره ــاب ــي" ،وأك ــدت فــي بـيــان أن
االعـ ـت ــداء "أدى إل ــى خـســائــر في
األرواح وإص ـ ــاب ـ ــات لـ ـع ــدد مــن
المدربين والمستشارين ضمن
ق ـ ـ ــوات الـ ـتـ ـح ــال ــف ،الـ ـت ــي تـعـمــل
بـ ــال ـ ـعـ ــراق فـ ــي ن ـ ـطـ ــاق م ـح ــارب ــة
اإلره ـ ـ ــاب ب ــدع ــوة م ــن الـحـكــومــة
العراقية".
ووصــف البيان االعتداء بأنه
"استهداف للعراق وأمنه" ،مؤكدا
"ض ـ ـ ـ ـ ــرورة إج ـ ـ ـ ــراء ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
الكاملة لـلــو قــوف على خلفياته
وتعقب العناصر المسؤولة عنه".

الحلبوسي

رئاسة الجمهورية

عبدالمهدي
ب ـ ــدوره ،وص ــف ال ـقــائــد الـعــام
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة رئ ـ ـيـ ــس
حكومة تصريف األعـمــال عــادل
عبدالمهدي الهجوم بأنه "تحد
أمني خطير جدا وعمل عدائي"،

مـ ـ ــن نـ ــا ح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،دان ر ئـ ـي ــس
البرلمان محمد الحلبوسي أمس
االعتداء ،مشددا على أن تواجد
قوات التحالف الدولي في قاعدة
التاجي جاء "بطلب من الحكومة
ال ـعــراق ـيــة ومــواف ـق ـت ـهــا لـتــدريــب
القوات األمنية العراقية ،وتقديم
ال ــدع ــم واإلس ـ ـنـ ــاد ف ــي م ـحــاربــة
داعش اإلرهابي ومالحقة فلوله".
وطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب الـ ـ ـحـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــوس ـ ــي م ــن
ع ـب ــدال ـم ـه ــدي اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراءات
حـ ـ ــازمـ ـ ــة وص ـ ـ ــارم ـ ـ ــة تـ ـ ـج ـ ــاه أي
اسـ ـتـ ـه ــداف ي ـط ــال ال ـم ـع ـس ـكــرات
والقواعد العسكرية العراقية التي
تضم قوات التحالف.

البارزاني
ك ـ ـمـ ــا أدان ر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس إ قـ ـلـ ـي ــم
كردستان نيجيرفان البارزاني
القصف ،واعتبر انه يمثل سابقة

ساندرز يرفض «عرض» بايدن لالستسالم
على الرغم من سلسلة الهزائم
الشديدة التي ألحقها به منافسه
الـ ــوس ـ ـطـ ــي ج ـ ــو بـ ـ ــايـ ـ ــدن ،أع ـل ــن
اليساري بيرني ساندرز أنه باق
في السباق لنيل بطاقة الترشيح
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة إل ـ ــى ان ـت ـخــابــات
الـ ــرئـ ــاسـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،رافـ ـض ــا
الدعوة الضمنية إلى االنسحاب،
والتي وجهها إليه نائب الرئيس
السابق.
وفـ ــي ك ـل ـمــة مـقـتـضـبــة مليئة
ب ــالـ ـحـ ـم ــاس ،ب ـث ـه ــا ال ـت ـل ـفــزيــون
م ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ،أوضـ ـ ـ ـ ــح سـ ـ ــانـ ـ ــدرز،
سيناتور فــرمــونــت ،أن أولويته
الــرئـيـسـيــة هــي هــزيـمــة الــرئـيــس
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ــرام ــب
فــي نــوفـمـبــر ،ال ــذي وص ـفــه بأنه
"خطير" ،معترفا في الوقت نفسه
ب ــأن الـعــديــد مــن الديمقراطيين
يعتقدون أنه أقل حظا من بايدن.
ومني ســانــدرز بهزائم ثقيلة
فــي االنـتـخــابــات التمهيدية في
أرج ــاء الـبــاد الـثــاثــاء الماضي
وقبله الثالثاء الكبير ،وتزايدت
ال ـت ـك ـه ـنــات ب ــأن ــه ق ــد يـسـتـجـيــب
لـ ــدعـ ــوات وضـ ـغ ــوط ال ـمــؤس ـســة
الديمقراطية الحزبية التقليدية،
ويـتـخـلــى عــن تــرشـيـحــه ،مانحا
بــذلــك فــرصــة لـبــايــدن ( 77عــامــا)
للتركيز على حملته.
لكن ساندرز خرج عن صمته
باق
ليقول إنه رغم هزائمه ،فهو ٍ
في السباق ويستعد للمناظرة
األولى له مع "صديقه جو".
وقـ ــال الـسـيـنــاتــور الـمـسـتـقــل،
ال ـبــالــغ  78ع ــام ــا ،خ ــال مــؤتـمــر
صحافي في مدينته برلينغتون
بـمــوطـنــه ب ــوالي ــة ف ـيــرمــونــت ،إن
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تعرض الوضع في البلد للخطر.

معاملة اإلرهابيين
وعلق المحلل األمني الخبير
بــالـجـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة هـشــام
الـ ـه ــاشـ ـم ــي عـ ـل ــى ت ـص ــري ـح ــات
ص ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــح وع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدي
والـ ـحـ ـلـ ـب ــوس ــي ق ـ ــائ ـ ــا" :هـ ـن ــاك
جــديــد عـلــى صـعـيــد الـتـعــريــف،
فقد اعتبرت الــرئــاســات الثالث
العراقية ،ومعها قيادة القوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،عـمـلـيــة
استهداف قاعدة التاجي بأنها
اع ـ ـتـ ــداء إره ـ ــاب ـ ــي ،وهـ ـ ــذا وف ـقــا
لـمــا ج ــاء ف ــي ب ـيــان بـعـثــة األم ــم
المتحدة والخارجية األميركية
وق ـيــادة التحالف الــدولــي ،هذا
التعريف بمنزلة إعــان الحرب
على المسلحين".
وأض ـ ـ ــاف أن "الـ ـق ــائ ــد ال ـع ــام
ل ـل ـق ــوات الـمـسـلـحــة ق ــد يـصــرح
بـ ـبـ ـي ــان رس ـ ـمـ ــي يـ ـن ــاقـ ـش ــه مــع
ال ــرئ ــاس ــات ال ـعــراق ـيــة األخـ ــرى،
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــان أن ت ـ ـلـ ــك الـ ـفـ ـص ــائ ــل
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ــردة ت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـع ــام ـل ــة
الجماعات اإلرهابية ،وأن كثيرا
من قيادات الفصائل خارج هيئة
الحشد الشعبي قــد تغيب عن

المشهد القادم ألسباب عديدة،
أه ـم ـه ــا ال ـم ــاح ـق ــة ال ـق ـضــائ ـيــة
الدولية والمحلية".
وأش ــار إل ــى أن ــه "مـنــذ الفجر
اجتماعات مكثفة بين قيادات
عــراق ـيــة م ــن الـ ـق ــوات المسلحة
ودوائر المعلومات وأخرى من
ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي لتشخيص
الـ ـخـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ن ـ ـفـ ــذت ض ــرب ــة
الـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــي وم ـ ـع ـ ــرف ـ ــة ه ــوي ـت ـه ــا
الـفـصــائـلـيــة ،ال ـمــؤشــرات تؤكد
أن أميركا وق ــوات التحالف لن
يـكـتـفــوا ب ـغ ــارات الـبــوكـمــال في
ســوريــة ،وأن ال ــرد على األرض
العراقية قد يكون قريبا".
وتوقعت مصادر عراقية أن
تـ ـب ــادر واش ـن ـط ــن إلـ ــى تصفية
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة إي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ُرفـ ـيـ ـع ــة،
ً
مضيفة أن سليماني قـ ِـتــل ردا
ع ـلــى س ـقــوط مـتـعــاقــد أمـيــركــي
بصاروخ في شمال العراق ،وأن
واشـنـطــن قــد تـحـتــاج إل ــى عمل
قوي لترميم قوة الردع.

شوارع مصر خاوية بمواجهة
أمطار رعدية غير مسبوقة

وقعت مواجهات بين طالب
وشرطة مكافحة الشغب في
العاصمة التشيلية ،خالل
احتجاجات في الذكرى
الثانية لتولي الرئيس
المحافظ سيباستيان
بينييرا السلطة.
وتزامنت التظاهرات مع
الذكرى الثالثين لعودة
النظام الديمقراطي في
تشيلي بعد حقبة اوغوستو
بينوشيه الديكتاتورية بين
.1990 - 1973
وخالل مراسم في
سانتياغو ،قال بينييرا
إن  30عاما من الحكم
الديمقراطي في تشيلي
كانت فترة "خصبة" أخرجت
 8ماليين مواطن تشيلي من
الفقر.
ً
لكنه أقر أيضا بإخفاقات
وعدم مساواة ألحقت األذى
"بروح أمتنا".
ووقعت أسوأ المواجهات
أمس األول ،أمام المعهد
الوطني الشهير في وسط
سانتياغو على مسافة
قريبة من القصر الرئاسي،
حيث أطلقت الشرطة الغاز
المسيل للدموع ،ومدافع
المياه لتفريق الطالب الذين
كانوا يرشقون الحجارة.

ألمانيا :االستخبارات تضع
«الجناح» تحت المراقبة

شكري في جولة أوروبية من أجل «النهضة»
•

مصافحة باردة بين ساندرز وبايدن في آخر مناظرة ديمقراطية بساوث كارولينا الشهر الماضي (رويترز)
الـمـنــاظــرة الـتــي سيتقابل فيها
للمرة األولــى مــع نائب الرئيس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،بـ ـع ــد غ ـ ـ ــد" ،س ـت ـك ــون
مناسبة لألميركيين لمعرفة من
هو األفضل".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ي ـ ـجـ ــب أن ن ـه ــزم
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،وس ــأفـ ـع ــل مــا
بوسعي لتحقيق ذلــك" ،متابعا:
"ل ـي ــس ال ـن ـق ــاش األي ــدي ــول ــوج ــي
فحسب هــو مــا تكسبه حركتنا
الـتـقــدمـيــة ،بــل أي ـضــا مــا يخص
الجدل بين األجيال".
وي ـ ـح ـ ـظـ ــى سـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدرز ب ــدع ــم
ال ـش ـبــاب ،بـيـنـمــا يـحـظــى بــايــدن

ب ـتــأي ـيــد ك ـب ــار الـ ـس ــن .وتـخـشــى
المؤسسة الحزبية الديمقراطية
أن ت ـ ـ ــؤدي ط ـ ــروح ـ ــات س ــان ــدرز
الـيـســاريــة إلــى إبـعــاد الناخبين
الوسطيين.
وحـ ـ ـ ـ ـ ــذر سـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــدرز ،ب ـ ــاي ـ ــدن
وال ـمــؤس ـســة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،من
أن ي ـش ـعــروا بــالــرضــا عــن الـفــوز
بأصوات جيل كبار السن ،وقال
إنهم بحاجة إلى التركيز على من
يمثلون "مستقبل بالدنا".
وك ــان ســانــدرز ف ــاز فــي واليــة
ن ــورث داكــوتــا ،ولـكــن التوقعات
ت ـش ـيــر إلـ ــى أنـ ــه س ـي ـخ ـســر أم ــام

بــايــدن فــي  4والي ــات ،مــن بين 6
واليات أجرت انتخابات تمهيدية
الـ ـث ــاث ــاء ،والـ ـت ــي ت ـش ـمــل والي ــة
ميشيغان التي لها أهمية خاصة.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ان ـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ــرض
باالستسالم قال بايدن" :أود أن
أشكر بيرني ساندرز ومناصريه
عـلــى حـمــاسـهــم وطــاقـتـهــم الـتــي
ال تنضب" .وأضــاف ،في خطاب
هــادئ ،أنه يتشاطر مع ساندرز
"ه ــدف ــا م ـش ـت ــرك ــا" ،م ــؤك ــدا "مـعــا
سـ ـنـ ـه ــزم دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ()...
وسنوحد هذه األمة".
وجمع بايدن ،بفضل سلسلة

انتصاراته حتى اآلن ،عددا كبيرا
من المندوبين الذين سيعينون
ف ـ ـ ــي ي ـ ــولـ ـ ـي ـ ــو مـ ـ ــرشـ ـ ــح الـ ـ ـح ـ ــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي لـلـبـيــت األب ـي ــض،
محققا تقدما يزداد صعوبة على
ســانــدرز تخطيه رغ ــم أن ــه ليس
مستحيال.
وب ـح ـس ــب آخ ـ ــر ال ـح ـس ــاب ــات،
ب ــات بــايــدن يـمـلــك  861مـنــدوبــا
و سـ ـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ــدرز  710م ـ ـ ـ ــن أ صـ ـ ــل
 1991م ـنــدوبــا ض ــروري ــا للفوز
بالترشيح في المؤتمر الوطني
للحزب المقرر في يوليو.
(واشنطن ـ ـ وكاالت)

القاهرة  -حسن حافظ

ُ
أجبر ماليين المصريين على
البقاء في منازلهم ،فبدت شوارع
ال ـقــاهــرة والـمـحــافـظــات خــاويــة
ع ـل ــى ع ــروشـ ـه ــا أمـ ـ ــس ،ب ـعــدمــا
أصيبت البالد بالشلل التام إثر
منخفض جوي حاد مصحوبا
بموجة غير مسبوقة منذ أكثر
من  25عاما ،من األمطار الغزيرة
والرعدية ،والتي تستمر حتى
غـ ــد الـ ـسـ ـب ــت ،وس ـ ــط ح ــال ــة مــن
االس ـت ـن ـفــار ال ـح ـكــومــي ،تمثلت
ابتداء في منح جميع العاملين
بجهاز الدولة ،والقطاع الخاص،
وال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ،وط ـ ـ ــاب ال ـ ـمـ ــدارس
والجامعات إجازة رسمية أمس.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأس رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى م ــدب ــول ــي،
غرفة العمليات بمقر المجلس
لمتابعة سوء األحوال الجوية،
وأداء المحافظين الذين تواجد
معظمهم في الشوارع لمتابعة
عمليات نزح مياه األمطار أوال
بأول ،في إطار خطة االستنفار
القصوى التي تتبعها القاهرة،
بينما أغلقت الطرق الرابطة بين
أس ـي ــوط وس ــوه ــاج وال ـق ــاه ــرة،
ودمرت الرياح واألمطار معظم
مظالت االنتظار في اإلسكندرية،
كـمــا انـقـطــع الـتـيــار الـكـهــربــائــي
عــن أجـ ــزاء كـبـيــرة مــن محافظة

القليوبية ،وهو ما تكرر في عدد
من المحافظات.
ووس ــط أجـ ــواء عــاصـفــة ،بــدأ
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـص ــري
ســامــح شـكــري ،جــولــة أوروبـيــة
بداية من العاصمة البلجيكية
ب ــروكـ ـس ــل ،م ـس ــاء أمـ ــس األول،
وتـ ـشـ ـم ــل ف ــرنـ ـس ــا أي ـ ـضـ ــا ،بـعــد
ي ــوم واحـ ــد م ــن ان ـت ـهــاء جــولـتــه
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وال ـ ـتـ ــي شـمـلــت
ع ــدة دول عــرب ـيــة ه ــي :األردن،
والعراق ،والكويت ،والسعودية،
واإلم ــارات ،والبحرين ،وعمان،
فــي إط ــار جمع الـقــاهــرة لتأييد
ع ــرب ــي وأوروب ـ ـ ــي ف ــي مــواجـهــة
إثيوبيا ،بعد فشل مفاوضات
سد النهضة.
وص ـ ـ ـ ــرح الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة ،أح ـمــد
حافظ ،بأن شكري سيستعرض
خالل لقاءاته مع عدد من القادة
ال ـ ـجـ ــدد لـ ـم ــؤسـ ـس ــات االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ــي فــي بــروكـســل ،وكبار
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـفــرن ـس ـي ـيــن فــي
ب ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــس ،آخـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات
مـلــف س ــد الـنـهـضــة ،فـضــا عن
ع ــرض رؤيـ ــة م ـصــر إزاء ســائــر
الـمـلـفــات الــدول ـيــة واإلقـلـيـمـيــة،
وع ـل ــى رأسـ ـه ــا األزمـ ـ ــة الـلـيـبـيــة
وتطورات األوضاع على الساحة
الفلسطينية ،وقضايا اإلرهاب
والهجرة غير الشرعية.

وضعت هيئة حماية الدستور
في ألمانيا (االستخبارات
الداخلية) مجموعة "الجناح"
التي أسسها ساسة يمنيون
قوميون من "حزب البديل
من أجل ألمانيا" ،تحت
المراقبة ،بعدما تأكد لدى
الهيئة اشتباه في أن تكوين
المجموعة ينطوي على
تطلعات يمينية متطرفة.
وكانت الهيئة أعلنت ،في
وقت سابق ،اعتزامها تقديم
معلومات عن الوضع الحالي
لجهودها في مكافحة التطرف
اليميني ،حيث دعت إلى
مؤتمر صحافي بحضور
توماس هالدنفانغ ،رئيس
الهيئة.
وكان "البديل" نشر أمس األول
ً
ردودا من قادة في الحزب،
وقال الحزب إن هؤالء القادة
أرادوا من خالل هذه الردود
"توضيح" تصريحات سابقة
لهم عن اإلسالم والهجرة،
وترحيل طالبي اللجوء
المرفوضين ،سعيا من الحزب
إلى إبطال تحفظات هيئة
حماية الدستور.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
هل تستطيع روسيا وتركيا تفادي الهاوية في سورية؟
ديمتري ألكسندر سايمز
– «ناشيونال إنترست»

اجتمع الرئيسان بوتين
وإردوغان في الخامس من
الشهر الجاري في موسكو،
في محاولة لنزع فتيل األزمة
بمدينة إدلب والعمل على
تفادي حرب بين البلدين،
والسعي الى استعادة التقارب
الذي شهدته العالقات بين
روسيا وتركيا منذ عام .2016

اجتماع موسكو بين
الرئيسين الروسي
والتركي وصف
بأنه األكثر أهمية
وحيوية في تاريخ
البلدين

استهل الرئيسان الروسي
فالديمير بوتين والتركي رجب
طيب إردوغـ ــان الـعــام الجديد
ب ــإط ــاق خ ــط أن ــاب ـي ــب لـلـغــاز
بقيمة تصل الى عدة مليارات
مــن الـ ـ ــدوالرات بـيــن بلديهما،
ولكنهما يجهدان اآلن لسحب
ً
ق ــوات ـه ـم ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة ب ـع ـيــدا
عــن حــافــة الـهــاويــة فــي الـنــزاع
السوري.
ً
وفي أعقاب مقتل  33جنديا
ً
تــرك ـيــا ف ــي غـ ــارة جــويــة خــال
الفترة األخـيــرة بمدينة إدلــب
الــواقـعــة شـمــال غ ــرب ســوريــة،
أطلقت تركيا حملة عسكرية
ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـ ـعـ ــرف بـ ــاسـ ــم درع
الــرب ـيــع ض ــد قـ ــوات الـحـكــومــة
ال ـس ــوري ــة ف ــي ت ـلــك الـمـنـطـقــة،
وخالل األيام القليلة الماضية
وج ـه ــت الـ ـط ــائ ــرات ال ـم ـسـ ّـيــرة
وال ـمــدف ـع ـيــة الـثـقـيـلــة الـتــركـيــة
ضــربــات للقوات السورية في
مــديـنــة إدل ـ ــب ،ف ــي حـيــن حقق
ال ـث ــوار ال ــذي ــن تــدعـمـهــم أنـقــرة
مكاسب ضد قوات دمشق على
األرض.
ً
وردا عـلــى ه ــذه ال ـت ـطــورات
ال ـم ـي ــدان ـي ــة ،ع ـم ــدت الـبـحــريــة
الروسية الى إرسال فرقاطتين
مزودتين بالصواريخ وسفينة
إن ـ ـ ــزال ض ـخ ـمــة ال ـ ــى ال ـســاحــل
ال ـ ـسـ ــوري ،وإضـ ــافـ ــة الـ ــى ذل ــك
حــذرت وزارة الدفاع الروسية
مــن أن ـهــا لــن تتمكن بـعــد اآلن
م ــن ض ـمــان ســامــة ال ـطــائــرات
التركية في األجواء السورية.
وقد اجتمع الرئيسان بوتين
وإردوغـ ـ ـ ــان ف ــي ال ـخ ــام ــس من
الـشـهــر ال ـج ــاري فــي مــوسـكــو،
في محاولة لنزع فتيل األزمة
ب ـمــدي ـنــة إدلـ ـ ــب وال ـع ـم ــل عـلــى
تـ ـف ــادي ح ـ ــرب ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن،
والسعي الى استعادة التقارب
الـ ــذي ش ـهــدتــه ال ـع ــاق ــات بين
روسيا وتركيا منذ عام 2016
وال ـ ــذي أس ـفــر ع ــن تـحـ ّـســن في
الـ ـع ــاق ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة بـشـكــل
واضح.

االجتماع األكثر أهمية

مع عدم وجود
حل سياسي جديد
ألزمة مدينة إدلب
ستستمر التوترات
في مستويات خطورة
عالية

وقــد وصــف مسعود حاكي
ك ـ ـ ــاش ـ ـ ــن ،وه ـ ـ ـ ــو بـ ــروف ـ ـي ـ ـسـ ــور
بجامعة يديتب في اسطنبول
وع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ــن
وال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة ال ــذي
ي ـ ــوف ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــورة ل ـل ــرئ ـي ــس
إردوغان ،اجتماع موسكو بين
الرئيسين الــروســي والـتــركــي
بأنه «األكثر أهمية وحيوية في
تاريخ البلدين» ،وعلى الرغم
م ــن أنـ ــه أعـ ـ ــرب ع ــن ث ـق ـتــه ب ــأن
تلك القمة ستسفر عن تفاهم

السفن الحربية الروسية في طريقها إلى المياه السورية
م ـت ـبــادل ،فـقــد وص ــف الــوضــع
الراهن بأنه مشحون بالخطر.
وأضاف البروفيسور كاشن
القول «أظن أن في وسع روسيا
وتــرك ـيــا ال ـتــوصــل ال ــى صيغة
مــن أجــل تصفية المجموعات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة فــي
مــديـنــة إدل ــب وج ـمــع األسـلـحــة
ا لـثـقـيـلــة ،حـتــى نتجنب تفاقم
ال ـن ــزاع ووص ــول ــه ال ــى مناطق
أخ ـ ـ ــرى فـ ــي سـ ــوريـ ــة وم ـن ـط ـقــة
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وأنـ ـ ـ ــا أرى
أن ال ـس ـي ـنــاريــو األك ـث ــر أ ّهـمـيــة
وت ـه ــدي ــدا لـلـحـيــاة يـتـمــثــل في
احـتـمــال ح ــدوث مــواجـهــة بين
القوات الروسية والتركية على
األرض ،والذي يمكن أن يفضي
ال ــى فـتــح بــوابــات الجحيم في
مدينة إدلب».
وم ــن وج ـه ــة ن ـظــر عـسـكــريــة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ــردة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـي ـ ـك ـ ـت ـ ــور
م ــوراخ ــوف ـس ـك ــي ،وه ــو رئـيــس
تحرير مجلة الدفاع الروسية
«آرسنال أوف ذي فاذرالند» إن
لدى موسكو وأنقرة في الوقت
الراهن اآللية الضرورية من أجل
منع الوضع الحالي في مدينة
إدلب من التفاقم والخروج عن
السيطرة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن «م ـ ــن األه ـم ـي ــة
بمكان أن نفهم أن حجم مساحة
الـمـنـطـقــة ال ـت ــي تـشـهــد الـقـتــال
ً
ص ـغ ـي ــرة ج ـ ـ ــدا ،وه ـ ــي ح ــوال ــي
مـ ـئ ــة ك ـي ـل ــوم ـت ــر م ـ ــن ال ـش ـم ــال
ال ــى ال ـج ـنــوب ون ـح ــو سبعين
ً
كيلومترا من الشرق الى الغرب،
ول ــدى الـجــانـبـيــن تقنية رصــد

ومراقبة وطرق قيادة لمتابعة
في الوقت الحقيقي».
ّ
الوضع ّ
لكنه حذر من أن عدم وجود
حل سياسي جديد ألزمة مدينة
إدل ــب ،ستستمر ال ـتــوتــرات في
مستويات خطورة عالية.
ّ
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـعـ ــلـ ــق أل ـي ـك ـس ــي
مــاالشـنـكــو ،وه ــو مــديــر بحوث
ل ـ ـ ـ ـ ــدى م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ت ـ ـف ـ ـك ـ ـيـ ــر حـ ـ ـ ــوار
الحضارات في موسكو قد أعرب
عــن شـكــوكــه فــي إم ـكــان تـ ّ
ـوصــل
قمة بوتين -إردوغان الى تسوية
ح ـق ـي ـق ـي ــة ،وأب ـ ـلـ ــغ ن ــاش ـي ــون ــال
إنـتــرســت أن الـمـخــاطــر العالية
بالنسبة الى الجانبين ستجعل
مـ ــن ال ـص ـع ــب قـ ـب ــول أي ط ــرف
ب ــال ـت ـن ــازل ع ــن األرض بـسـبــب
المضاعفات التي قد تسفر عنها
مثل تلك الخطوة.
وأضـ ـ ــاف مــاالش ـن ـكــو قــائــا:
«لـ ـي ــس فـ ــي وسـ ـ ــع روس ـ ـيـ ــا وال
تركيا ّ
تحمل خسارة فعلية في
هــذا الــوضــع ،واذا أراد الرئيس
بــوتـيــن أو إردوغـ ـ ــان ا ّلـتـعـ ّـرض
لخسارة ،فإن ذلك سيمثل صورة
ض ـعــف ك ـمــا ي ـم ـكــن أن يـقــوض
سلطتهما في الوطن.

المطلب التركي المستحيل
ك ـ ـ ــان أح ـ ـ ــد الـ ـمـ ـط ــال ــب ال ـت ــي
ت ـق ــدم ــت ب ـه ــا ت ــرك ـي ــا هـ ــو ت ــرك
ً
الــو ّضــع فــي ســوريــة بـعـيــدا عن
تـ ــدخـ ــل روس ـ ـيـ ــا ،وأن تـقـتـصــر
الـ ـم ــواجـ ـه ــة عـ ـل ــى مـ ـع ــرك ــة مــع
الرئيس بشار األســد فقط ،وأن
تنأي موسكو عن الساحة ،وكان

بوتين

إردوغان

من المستحيل أن توافق روسيا
ع ـلــى م ـثــل هـ ــذا ال ـم ـط ـلــب تحت
أي ظـ ـ ــروف – م ــن وجـ ـه ــة نـظــر
ماالشنكوف – ألن التخلي عن
الرئيس السوري يعني بالنسبة
ً
الى «الكرملين» اعترافا بالهزيمة
في الشرق األوسط ،وهو أمر لن
تقبل موسكو به.
ويرجع أصل هذه المواجهة
ال ـجــديــدة بـيــن روس ـيــا وتــركـيــا
الــى مدينة إدل ــب الـتــي تقع في
ال ـش ـم ــال ال ـغ ــرب ــي م ــن س ــوري ــة،
ً
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر أي ـ ـ ـضـ ـ ــا آخـ ـ ـ ــر م ـع ـقــل
للجماعات اإلرهــاب ـيــة فــي ذلــك
البلد ،وفــي عــام  2018توصلت
روسـ ـي ــا وت ــرك ـي ــا الـ ــى ات ـفــاق ـيــة
تـقـضــي بــإ قــا مــة منطقة خفض
تـ ـصـ ـعـ ـي ــد ف ـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة إدل ـ ـ ــب
و تـجــر يــد هــا مــن «الميليشيات
الراديكالية» مثل هيئة تحرير
الـشــام التي تنتمي الــى تنظيم
القاعدة ،لكن سبق للجانبين أن

تبادال االتهامات بانتهاك تلك
االتفاقية في أكثر من مناسبة.
ً
ثــم ان ـهــارت االتـفــاقـيــة أخـيــرا
في شهر ديسمبر عندما أطلق
الــرئـيــس ال ـســوري بـشــار األســد
حملة جديدة على مدينة إدلب
بـ ـمـ ـس ــاع ــدة م ـ ــن س ـ ـ ــاح ال ـج ــو
ال ــروس ــي ،وم ــع اس ـت ـيــاء قــوات
حكومة دمشق على مناطق في
ذل ــك ال ـج ــزء م ــن ال ـب ــاد ازدادت
هجرة المواطنين الذين اختاروا
ً
ال ـل ـج ــوء الـ ــى تــرك ـيــا ه ــرب ــا مــن
األوضــاع السيئة ،وتقدر هيئة
األم ــم الـمـتـحــدة عــدد الالجئين
الــذيــن هــربــوا مــن مــديـنــة إدلــب
بأكثر من  900ألف شخص منذ
ب ــداي ــة حـمـلــة ال ـق ــوات الـســوريــة
على تلك المدينة.

الرد العسكري التركي
ّ
وت ـ ـمـ ــثـ ــل رد تـ ــرك ـ ـيـ ــا الـ ـت ــي

تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف أك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن 3.6
م ــايـ ـي ــن الجـ ـ ــئ سـ ـ ـ ــوري عـلــى
تـ ـل ــك الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات ف ـ ــي إرسـ ـ ــال
اآلالف م ــن ال ـج ـنــود واآلل ـي ــات
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ــى مــدي ـنــة إدل ــب
ف ــي م ـحــاولــة لـخـلــق ح ــال ــة من
ال ـتــوازن والـ ــردع ،وعـلــى الرغم
من ذلك وقعت عدة مناوشات
بين القوات التركية والسورية
في مدينة إدلــب ،وأسفرت عن
ً
ً
مـقـتــل  44ج ـنــديــا تــرك ـيــا على
األقـ ــل ،كـمــا أن ـهــا دف ـعــت أنـقــرة
الـ ــى إرس ـ ـ ــال ق ــوات ـه ــا ل ـخــوض
معركة عسكرية رئيسية داخل
األراضي السورية.
ويـقــر مــاالشـنـكــو ب ــأن رغبة
الــرئـيــس الـتــركــي فــي تصعيد
ال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ف ـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة إدل ـ ـ ــب
كانت مفاجأة بالنسبة لكبار
ال ـش ـخ ـص ـيــات ف ــي ال ـمــؤس ـســة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــروسـ ـي ــة ،وقـ ــال:
«في موسكو أساء القادة تقدير
ردة فعل تركيا ،وقد ظنوا أنه
ستحدث عدة معارك بطريقة أو
بأخرى ،لكنها ستستمر لعدة
أيــام فقط يتم بعدها التوصل
الـ ـ ـ ــى اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ،ل ـ ـكـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
اردوغ ـ ــان اخ ـتــار ب ــدال مــن ذلــك
الـتـمـســك بـمــوقــف يـسـتـنــد الــى
مبدأ».
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــه ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
موراخوفسكي أن روسيا كانت
ت ــأم ــل ف ــي أن ي ـظ ـهــر الــرئ ـيــس
ال ـت ــرك ــي ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـمــرونــة
إزاء أهداف موسكو في مدينة
إدل ـ ــب ،ب ـعــد أن س ـعــت روس ـيــا
الستيعاب مخاوف أنقرة حول

الميليشيات الكردية في شمال
غرب سورية.
وأض ـ ـ ـ ــاف« :عـ ـن ــدم ــا أط ـل ـقــت
تركيا عملية ربيع السالم في
شمال غرب سورية ضد الكرد
فـ ــي ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر ال ـم ــاض ــي،
ّ
قدمت روسيا تنازالت كبيرة،
وقد وافقت – على سبيل المثال
– على ضمان انسحاب القوات
الكردية من تلك المنطقة ،كما
واف ـق ــت عـلــى تـسـيـيــر دوريـ ــات
مشتركة مع تركيا في المنطقة،
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ذلـ ـ ــك قــد
ي ـس ـفــر ع ــن قـ ــدر م ــن الـمـشــاكــل
مع الشركاء السوريين ،ولهذا
ال ـس ـب ــب فـ ــإن م ـث ــل ردة الـفـعــل
التركية هذه على الهجوم على
مــديـنــة إدل ــب لــم تـكــن متوقعة
ً
مطلقا».
ّ
وعلى أي حال ،توقع الكثير
من المحللين دخول العالقات
الروسية – التركية ما يوصف
بالعصر الذهبي وبدء تعاون
اقتصادي ،وسياسي ،وعسكري
يـفـضــي ال ــى ت ـقــويــة ال ـعــاقــات
الثنائية.

جدل أوروبي حول قضايا الدفاع األميركية
●

برباره كانز – وور أون ذا روكس

ع ـنــدمــا أع ـلــن الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
إيـمــانــويــل مــاكــرون الـعــام الماضي،
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة ص ـح ــاف ـي ــة مـ ــع مـجـلــة
اإليكونوميست البريطانية ،أن حلف
شمال األطلسي دخل في حالة «موت
دم ــاغ ــي» ،تـسـ َّـبــب فــي إث ــارة عاصفة
مــن االنـتـقــادات شملت شتى أنحاء
أوروبا.
وقد صدرت ردود الفعل األوروبية
الــرسـمـيــة بـســرعــة واض ـح ــة ،وكــانــت
سـلـبـ َّـيــة ،وق ــال األم ـيــن ال ـعــام لحلف
شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ،
إن «أي م ـحــاولــة ت ـهــدف إل ــى إبـعــاد
أوروب ـ ــا ع ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لن
ُ
تضعف التحالف األطلسي فقط ،بل
ُ
ً
ستفضي إلى انقسام أوروبا أيضا،
ثم إن الوحدة األوروبية ال يمكن أن
تحل محل الــوحــدة عبر األطلسي».
لـ ـك ــن مـ ـسـ ـتـ ـش ــارة ألـ ـم ــانـ ـي ــا أن ـج ـيــا
ميركل ،صـ َّـر حــت بأنها ال تستطيع
تأييد موقف الرئيس مــاكــرون ،كما
ذهب رئيس وزراء بولندا ماتيوسز
م ــوراف ـي ـك ــي إل ـ ــى حـ ــد وص ـ ــف ب ـيــان
ً
الرئيس الفرنسي بـ»الخطر» ،وبدال
مــن اإلصـغــاء إلــى الــدعــوة الفرنسية
َّأيدت بقية دول أوروبا موقف الحلف
األطلسي.
ً
وبــدال من تقدم الجدال األوروبــي
ودعم الجهود التي كان يأمل ماكرون
تحقيقها ،فــإن تصريحاته أسفرت،
على ما يبدو ،عن حصيلة عكسية،
فقد قرر الحلفاء في نهاية األمر إنهاء
الجدال حول هذه المسألة في أعقاب
اقتراح ألماني بهذا الصدد.
وقـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ــرر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
دع ـ ــوت ـ ــه ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر لـ ــأمـ ــن ُع ـق ــد
بمدينة ميونيخ األلمانية ،لكن ردة
ال ـف ـعــل ك ــان ــت أق ــل حـ ــدة ،ورغـ ــم ذلــك
ً
ً
ي ـقــول مــراق ـبــون إن عـ ــددا كـبـيــرا من
األوروب ـ ـي ـ ـيـ ــن ي ـش ـك ـكــون ف ــي وج ـهــة

األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،وال ـس ـع ــي إلـ ــى تـحـقـيــق
ذل ـ ــك الـ ـه ــدف بـ ـص ــورة ج ـل ـي ــة ،وف ــي
غ ـيــاب التحليل األوروب ـ ــي الـمــوحــد
لن تتمكن أي جهة ماعدا واشنطن
من ذلك الجواب :إما مع األوروبيين،
أو مــن خــال عمل أح ــادي وسياسة
األمر الواقع.

نظر ماكرون المتعلقة بأوروبا أقل
ً
اعتمادا على الخارج.

جدل أوروبي حول الدفاع
ومــن هــذا المنطلق يتركز الجدل
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــول دور الـ ـ ــواليـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،بـ ـشـ ـك ــل غ ـ ـيـ ــر م ـب ــاش ــر
عـلــى األقـ ــل ،وبــالـنـسـبــة إل ــى أكـثــريــة
األوروب ـ ـي ـ ـيـ ــن ي ـس ـهــم مــوق ـف ـهــم إزاء
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وح ـل ــف شـمــال
األطلسي إلى حد كبير في موقفهم
نـحــو ال ـت ـعــاون الــدفــاعــي األوروبـ ــي.
وبالمثل تؤثر توقعات األوروبيين
فيما يتعلق بعمل الواليات المتحدة
في أوقات االضطرابات المحلية في
ص ــورة رغبتهم بــالـتـعــاون إل ــى حد
التفكير في الخطة «ب» ،على سبيل
المثال.
ويـ ـق ــرر ذلـ ــك ال ـم ــوق ــف األوروب ـ ــي
ن ـحــو الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة الـمــوقــف
إزاء ال ـت ـع ــاون ال ــدف ــاع ــي األوروبـ ـ ــي،
وارتباطه بفكرة التهديد أو الخطر
الذي يختلف بصورة كبيرة في دول
أوروب ـ ــا ،كـمــا أن ال ـجــدل ي ــدور حــول
الخطر من الجنوب (الــدول الفاشلة
واإلرهـ ـ ـ ــاب) وم ــن ال ـش ــرق (روسـ ـي ــا).
وبالنسبة للمواقف الخاصة بسياسة
الــواليــات المتحدة ،فــإن تلك الفكرة
تتمثل فــي نـظــرة المملكة المتحدة
وألمانيا وهولندا .ويتمحور الدفاع
الحقيقي على أي حال حول الخطر
الروسي ،وهو ما يظهر أنه ال يوجد
بديل للدور األميركي في هذا الصدد.

الموقف الفرنسي
االستثناء الرئيس بهذه المعادلة
يـتـمـثــل ف ــي فــرن ـســا ،ال ـتــي ال تعتبر
أن ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى الـ ـبـ ـق ــاء مــرت ـب ـطــة
بمشاركة الواليات المتحدة في األمن
األوروب ــي ،وخــاصــة أنها تركز على

َّ
الحوار البناء مع واشنطن
إيمانويل ماكرون

أنجيال ميركل

ينس ستولتنبرغ

مارك إسبر

محاربة اإلرهاب في إفريقيا .وضمن
هذه الجهود تتعاون فرنسا بصورة
ً
وثيقة ج ــدا مــع الــواليــات المتحدة،
وقد حاولت جاهدة إقناع واشنطن
بعدم التخلي عن غرب إفريقيا.
وب ـ ــدرج ـ ــة ط ـف ـي ـف ــة مـ ــن الـ ـنـ ـج ــاح،
أعـلــن وزي ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي مــارك
اسبر في أواخــر يناير الماضي ،أن
الواليات المتحدة قررت عدم سحب
قواتها بشكل كامل من تلك المنطقة،
لكن رغــم ذلــك لم تعد العالقات عبر
األطلسي حيوية بالنسبة إلى فرنسا،
ك ـمــا ه ــي بــالـنـسـبــة ل ـ ــدول أوروبـ ـي ــة
أخرى.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن استبدال
الواليات المتحدة على شكل شريك
ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ب ــإف ــريـ ـقـ ـي ــا ي ـن ـط ــوي
على قــدر مــن الصعوبة ،لكنه ليس
ً
مستحيال على أي حال ،وخاصة إذا
وحدت الدول األوروبية قواتها ،ثم إن
التهديد الروسي «التقليدي» لألمن
األوروبي ال يحتل مرتبة عالية على
أجندة فرنسا ،ومشاركة باريس في
الـقــوة األطلسية المتقدمة فــي دول
البلطيق تهدف في الواقع إلى ضمان
د عــم استونيا للعمليات الفرنسية
في الساحل ،وذلك هو كل ما تسعى
فرنسا إليه بشكل فعلي.
لكن من الواضح أن فرنسا فشلت

في فهم المخاوف التي تدفع الكثير
مــن ال ــدول األوروب ـي ــة إل ــى االعـتـمــاد
بشدة على الواليات المتحدة .ووفق
نظرة باريس ،وفي ضوء األولويات
الـفــرنـسـيــة ،ف ــإن اس ـت ـبــدال الــواليــات
المتحدة عملية أقل صعوبة ،كما أن
أي موقف تتخذه فرنسا سيفسر في
منظور االنتماء إلى اإلرث الديغولي،
الذي يرجع إلى عدة عقود ،وهو ما
أبــرزه الرئيس مــاكــرون في مقابلته
مع مجلة االيكونوميست البريطانية،
ويرى الكثير من المراقبين أن تمسك
ماكرون بالخط الديغولي ال يساعد
ً
قضية ب ــاده ،ألن ذلــك يعتبر تقيدا
بقضية فرنسا وليس أوروبا.

حـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي ،ال ــذي جعل
بــريـطــانـيــا ت ـعــارض تـحــويــل الــدفــاع
ً
إلى ساحة تكامل أوروبي ،وهو أيضا
الموقف الذي تطور بصورة محدودة
في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وبـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـبـ ــاردة
استمر الجدال لطرح مكونات «الدفاع
عــن أوروب ـ ــا» ،وبتعبير أدق فرنسا
ضد األطلسيين ،وهو ما برز في كل
جولة من محادثات االتحاد األوروبي
وتوسيع حلف شمال األطلسي .وقد
تمحور السؤال في تلك األثناء حول
الــدور الــذي تسعى الــدول األوروبية
إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه م ــن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ن ـطــاق ال ــدف ــاع .وك ــان
التفسير الذي طرح في سياق «عودة»
فرنسا إلى حلف شمال األطلسي في
عام  ،2009هو أن باريس أدركــت أن
فكرة «دفاع أوروبا» لن تتحقق على
األرجـ ــح ،كـمــا أن فــرنـســا وق ـفــت ،وال
تــزال ،في الجانب اآلخــر من المسار
األوروبي المعروف.

الخطة «ب» ،والسبب الرئيس وراء
صعوبة تحقيق تصريحات الرئيس
م ــاك ــرون ،أن ال ـس ــؤال الــرئ ـيــس يظل
م ــن دون ج ـ ــواب :م ــا م ــدى مـشــاركــة
الواليات المتحدة في األمن األوروبي
بــالـمـسـتـقـبــل؟ وم ــع ت ـعــويــل أكـثــريــة
الـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـل ــى الـ ــواليـ ــات
المتحدة تفتقر فرنسا إ لــى عنصر
ال ـت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ت ـل ــك الـ ـ ـ ــدول ،ك ـم ــا أن
الـ ـج ــدال األوروب ـ ـ ــي ح ــول م ــا تــريــده
فرنسا لن يسفر عن أي نتيجة.
ثم إن كل ما يمكن لباريس القيام
ب ــه ه ــو ال ـس ـعــي إل ــى إي ـج ــاد شــركــاء
ل ـم ـش ــاري ـع ـه ــا ،وهـ ـ ـ ــذه هـ ــي حـقـيـقــة
التعاون الدفاعي األوروبي في العام
ال ـحــالــي ،وع ــرض الــرئـيــس مــاكــرون
البدء بحوار استراتيجي حول دور
ال ــردع الـنــووي فــي األمــن األوروب ــي-
والذي طرحه في السابع من فبراير
الـمــاضــي -لــن ِّ
يغير مــن واق ــع الحال
على اإلط ــاق ،ثــم إن مشاكل الدفاع
الرئيسة في أوروبا ال يمكن أن تحل
ب ــال ــوس ــائ ــل الـ ـن ــووي ــة وال ـت ـح ــدي ــات
الــدفــاعـيــة األســاسـيــة فيها تقليدية
بشكل واضح.
وفي نهاية المطاف ،يمكن للجواب
المتعلق بمستقبل مشاركة الواليات
المتحدة في األمن األوروبي أن يوفر
الزخم الـضــروري للتعاون الدفاعي

موطن ُصنع القرار

جدال أوروبــا حول مسألة الدفاع
ي ـت ـع ـلــق بـ ـص ــورة ت ــام ــة ب ــال ــوالي ــات
ً
المتحدة ،وهو بالتالي ليس شيئا
ً
جديدا ،فهو يعود إلى زمن تأسيس
حلف شمال األطلسي ،لكن الجانب
األكثر غرابة في هذا الصدد ،هو أن
مقاربة الكثير من األوروبيين لتلك
الـمـســألــة وم ــدى م ـشــاركــة ال ــوالي ــات
المتحدة يمكن أن تتقرر في باريس
أو لندن ،وليس في واشنطن ،وكان
ذلك وراء الخوف من احتمال إضعاف

الحاجة إلى الخطة «ب»
وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق ال غــرابــة في
عدم وجود إجماع على استنتاجات
يمكن استخالصها من قضية الدفاع
في أوروبــا ،إضافة إلى الحاجة إلى

في عالم مثالي كان بوسع َّ الدول
األوروبية الدخول في حوار بناء مع
الواليات المتحدة حول دور واشنطن
ف ــي األم ـ ــن األوروبـ ـ ـ ــي بــالـمـسـتـقـبــل.
وكما سبقت مناقشته عبر وسائل
اإلع ـ ـ ــام ،فـ ــإن م ــن مـصـلـحــة أم ـيــركــا
أن تتمتع أوروب ـ ــا بــاسـتـقــال ذاتــي
استراتيجي ،والدفاع األوروبي األكثر
قوة سيفضي إلى مشاطرة أفضل في
األع ـبــاء ويـقــوي الــروابــط األطلسية
ً
ب ــدال مــن إضـعــافـهــا ،ومــن شــأن هذه
الحصيلة التخلص من الفكرة القائلة
إن المزيد مــن المشاركة األوروبـيــة
يعني إضعاف حلف شمال األطلسي
في تركيبته الحالية ،لكن لسوء الحظ
يبدو أن تلك هي وجهة نظر الواليات
المتحدة السائدة ،والتي َّ
عبرت عنها
واشنطن في رسالة رسمية وجهتها
إلى االتحاد األوروبي.
ور غ ـ ــم ذ ل ـ ــك ،وإذا أرادت اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة وجـ ــود ش ــري ــك قـ ــادر في
أوروب ــا بــالـقــرن ال ـحــادي والعشرين
يتسم بــالـتـعــدديــة والـمـنــافـســة ،فــإن
عليها أن ِّ
تغير رأيها إزاء االستقالل
ال ــذات ــي االس ـت ــرات ـي ـج ــي األوروبـ ـ ـ ــي،
ويتطلب هذا الهدف قيادة أوروبية،
ك ـم ــا أن ألل ـم ــان ـي ــا دوره ـ ـ ــا الــرئ ـيــس
في هــذا الـشــأن ،ولكن رغــم ذلــك ،فإن
الخوف من تنفير الواليات المتحدة
يحول دون بلوغه في الوقت الراهن
على األقل.
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ماذا بعد عملية السالم في الشرق األوسط؟
خليل شيكاكي-
فورين أفيرز

خطة السالم التي
طرحها ترامب
للشرق األوسط
تشكل نهاية فعلية
لحقبة اتفاقيات
أوسلو

«صفقة القرن» ال
ترتكز على أي تقدم
أحرزه المفاوضون
األميركيون
واإلسرائيليون
والفلسطينيون في
آخر  20سنة بل تقترح
صفقة عقارية بامتياز

من الضروري أن
يحدد الفلسطينيون
المناطق الواردة في
االتفاق الفلسطيني-
اإلسرائيلي السابق
وأن يرتكز أي اقتراح
فلسطيني مضاد على
وثائق معروفة

ّ
تـ ـش ــك ــل خـ ـط ــة ال ـ ـسـ ــام ال ـت ــي
ط ــرحـ ـه ــا الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونــالــد تــرامــب للشرق األوســط
ف ــي  28ي ـنــايــر ال ـم ــاض ــي نـهــايــة
فعلية لحقبة ا تـفــا قـيــات أوسلو
الـ ـ ـت ـ ــي شـ ـ ـه ـ ــدت م ـ ـحـ ــاولـ ــة ع ـقــد
سـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـي ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن
واإلسرائيليين ،فـ»صفقة القرن»
ً
ال تتخذ القانون الدولي مرجعا
لـهــا ،وال تشير إل ــى ات ـفــاق ُيـلـ ِـزم
ال ـط ــرف ـي ــن بـ ــال ـ ـقـ ــرارات ال ــدول ـي ــة
ال ــرامـ ـي ــة إلـ ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء ال ـ ـصـ ــراع،
ك ـمــا أن ـهــا تـتـجــاهــل االل ـت ــزام ــات
الـتــي قــام بها الـطــرفــان بموجب
اتفاقيات قائمة ،وال ترتكز على
أي ت ـق ــدم أح ـ ـ ــرزه ال ـم ـف ــاوض ــون
األمـ ـي ــركـ ـي ــون واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون
والفلسطينيون في آخر  20سنة،
بــل إن ـهــا تـقـتــرح صـفـقــة عـقــاريــة
بامتياز :تحصل إسرائيل على
م ـســاحــة شــاس ـعــة م ــن األراضـ ــي
الفلسطينية ا لـمـحـتـلــة فــي عــام
 ،1967و يـتـلـقــى الفلسطينيون
تعويضات مالية مقابل تجاهل
حاجاتهم األساسية إلى السيادة
واالستقالل ومسائل أخرى.
صـ ـحـ ـي ــح أن خ ـ ـطـ ــة تـ ــرا مـ ــب
ً
ت ــدع ــم ظ ــاه ــري ــا ح ــل الــدول ـت ـيــن،
لكنها تعطي إ ســرا ئـيــل سيطرة
كــامـلــة عـلــى ال ـقــدس باعتبارها
عاصمتها «ال ـمـ ّ
ـوحــدة» وتسمح
ل ـه ــا بـ ـف ــرض األمـ ـ ــن ف ــي ال ـض ـفــة
الغربية ،كما أنها تعطي إسرائيل
ال ـح ــق ب ـض ــم  30ف ــي ال ـم ـئ ــة مــن
األراضي الفلسطينية في الضفة
ال ـغــرب ـيــة ،م ـمــا ي ـح ـ ّـول «ال ـك ـيــان»
الفلسطيني إلــى مقاطعات غير
مـتــرابـطــة داخ ــل دول ــة إســرائـيــل،
كــذلــك ،ترفض هــذه الخطة مبدأ
ع ــودة الــاجـئـيــن الفلسطينيين
وت ـم ـنــح إس ــرائ ـي ــل ح ــق الـنـقــض
بخصوص إعــادة توطينهم في
«الكيان» الفلسطيني.
رف ـ ـ ـ ـ ـ ــض رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة م ـح ـم ــود ع ـبــاس
ً
ذلك االتفاق فــورا ثم هدد بقطع
ً
العالقات مع إسرائيل احتجاجا
ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،كـ ـ ـ ــان أي رد م ـخ ـت ـلــف
ليضعف مصداقية قيادة السلطة
ً
الفلسطينية التي ال تحظى أصال
بشعبية واس ـع ــة ،وك ــان ليطلق
ردة فـعــل شعبية غــا ضـبــة ،لكن
لم يكن استنكار عباس لالتفاق
ً
قويا بما يكفي بنظر الرأي العام
الفلسطيني عـلــى مــا يـبــدو» فــي
ب ــداي ــة ش ـه ــر فـ ـب ــراي ــر تــراج ـعــت
نسبة تأييد عباس بخمس نقاط
واقتصرت على  37في المئة».
الخطة األميركية
لكن
بما أن ُ َّ
ّ
مصممة كي تنفذ مع أو من
كانت
دون شريك فلسطيني ،لم يكن رد
ً
عباس مهما في مطلق األحوال،

ً
كــان االتـفــاق ُمـ َـعـ ّـدا لضمان فشل
الفلسطينيين بغض النظر عن
جوابهم.
وال يستطيع عباس أن يقبل
ب ــال ـخ ـط ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ك ــأس ــاس
للمفاوضات من دون أن يجازف
بنشوء اضـطــرابــات إضــافـيــة أو
حتى بتنحيته من منصبه ،لكنه
يـسـتـطـيــع إنـ ـه ــاء ال ـع ــاق ــات مع
ً
إسرائيل شرط أن يكون مستعدا
ل ـل ـم ـج ــازف ــة ب ــانـ ـهـ ـي ــار ال ـس ـل ـطــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وان ـ ـ ـ ــدالع أع ـم ــال
عنف جديدة بين الفلسطينيين
واإلسرائيليين ،لذا يفتقر تهديده
بقطع العالقات مع إسرائيل إلى
المصداقية ،فخالل العقد األخير
أطـلــق عـبــاس ت ـهــديــدات مماثلة
وكـ ـ ـ ــان ال ـ ـق ـ ــادة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــون
يكشفون مناوراته في كل مرة.
يــأمــل عـبــاس على األرج ــح أن
يكسب الوقت عبر هذا النوع من
الـتـهــديــدات لتهدئة ال ــرأي العام
الفلسطيني الغاضب ،في حين
تـكـشــف اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي في
شهر فبراير أن  94في المئة من
الفلسطينيين يرفضون الخطة
وأن دعـ ـمـ ـه ــم لـ ـح ــل ال ــدول ـت ـي ــن
تــراجــع إلــى  39فــي الـمـئــة ،وهــي
أدنى نسبة منذ توقيع اتفاقيات
أوس ـ ـلـ ــو فـ ــي ع ـ ــام  ،1993بـ ــدأت
التسويات الصعبة التي حصدت
ً
ً
دعما ملموسا في الماضي «بما
في ذلك تبادل األراضــي ،وإعادة
توطين الالجئين ،وتقاسم مدينة
القدس القديمة ،وفرض ترتيبات
أمـنـيــة خــاصــة فــي غ ــور األردن»
تـ ـتـ ـح ــول إلـ ـ ــى مـ ـح ــرم ــات ألن ـه ــا
ً
ترتبط راهنا بترامب وخطته.
ال شـ ـ ـ ــك أن ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ا ل ـ ـع ـ ــام
الـفـلـسـطـيـنــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي لــم
يكن قوة دافعة نحو السالم قبل
اإلعـ ــان عــن خـطــة ت ــرام ــب ،لكنه
ً
ً
ب ــدأ يـصـبــح عــائ ـقــا فـعـلـيــا أم ــام
السالم اآلن.
ع ـل ــى ال ـج ــان ــب اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
تزيد خطة ترامب جرأة معسكر
ال ـي ـم ـي ــن اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي وت ــؤج ــج
ال ـت ــوق ـع ــات بـ ـض ــرورة أن تـلـ ّـبــي
ال ـخ ـط ــة أكـ ـب ــر ق ـ ــدر م ــن م ـطــالــب
إس ــرائ ـي ــل ف ــي ج ـم ـيــع الـمـســائــل
ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـ ــالـ ـ ـص ـ ــراع ،وع ـل ــى
الـ ـج ــان ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،بـ ــدأت
ال ـم ـطــال ـبــة ب ـق ـيــام دول ـ ــة واحـ ــدة
ت ـ ـت ـ ـضـ ــاعـ ــف ن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ت ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع
االس ـ ـت ـ ـي ـ ـطـ ــان ،وال ـ ـتـ ــوجـ ــه نـحــو
السياسات اليمينية في إسرائيل،
وع ــودة «ح ـمــاس» إلــى الــواجـهــة،
وفشل القيادة الفلسطينية في
ً
ت ـح ــدي وض ــع الـ ـم ــراوح ــة ،ب ــدءا
من شهر فبراير الماضي ،يظن
 61فــي المئة مــن الفلسطينيين
ً
أن حــل الــدولـتـيــن لــم يـعــد قــابــا

لحظة إعالن صفقة القرن
ّ
للتنفيذ ،ويـفــضــل  37فــي المئة
مـنـهــم الـتـخـلــي ع ــن ه ــذه الـفـكــرة
ويطالبون بحل مبني على قيام
دولة واحدة.
في آخر  15سنة ،بقيت أعمال
العنف الفلسطينية ضد إسرائيل
ت ـح ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ،الس ـي ـم ــا فــي
الـضـفــة الـغــربـيــة ،وب ـقــي الـســام
ً
قــائـمــا بشكل عــام نتيجة رفض
ال ــرأي الـعــام للعنف مــن الجانب
الفلسطيني ،وإعــادة بناء قطاع
أمـ ـن ــي ع ــال ــي ال ـف ــاع ـل ـي ــة يــرت ـبــط
بالسلطة الفلسطينية ويتعاون
مع الجيش اإلسرائيلي واألجهزة
األمنية لفرض النظام ،والتخلص
م ــن الـبـنــى الـتـحـتـيــة الـعـسـكــريــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» فــي
الضفة الغربية ،لكن من المتوقع
أن ت ـتــوســع ال ـم ـطــال ـبــة بــأع ـمــال
العنف وسط الفلسطينيين عند
تنفيذ الخطة األميركية.
وتكشف نتائج االستطالعات
ً
فـ ــي فـ ـب ــراي ــر أصـ ـ ــا أن  64فــي
ال ـ ـم ـ ـئـ ــة م ـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن
س ـي ــدع ـم ــون أي أع ـ ـمـ ــال عـنــف
كــرد على خطة تــرامــب ،تتعدد
التدابير التي تطرحها الخطة
ويـسـهــل أن تــزيــد دع ــم العنف
بين الفلسطينيين ،منها ضم
األراضـ ــي الفلسطينية ،وبـنــاء
مـسـتــوطـنــات واس ـع ــة الـنـطــاق،
وتوسيع المستوطنات القائمة
فــي مـنــاطــق ضـ ّـمـتـهــا إســرائـيــل
ً
إل ـي ـه ــا أص ـ ـ ــا ،وت ـغ ـي ـيــر وض ــع
المراوحة في القدس.
ستؤدي هذه التطورات على
األرج ــح إلــى عسكرة «فـتــح» ،أو
حركة الشباب فيها على األقل،
التحتية
وإعـ ـ ــادة ب ـن ــاء ال ـب ـنــى
ً
العسكرية في «حماس» ،نتيجة

ال ـق ــوم ـي ـي ــن ال ـم ـتــدي ـن ـيــن األك ـث ــر
ً
تـ ـط ــرف ــا واألحـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة
ً
األكثر تعصبا في إسرائيل.

اقتراح فلسطيني مضاد

محمود عباس

نتنياهو

لــذ لــك ،مــن الطبيعي أن تندلع
ّ
ومتواصلة.
أعمال عنف منظمة ّ
ل ـ ـك ـ ــن ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ت ـ ـج ـ ــن ـ ــب ه ـ ــذا
المستقبل القاتم ،على الجانب
الـفـلـسـطـيـنــي ،يـسـتـطـيــع عـبــاس
وحـلـفــاؤه الـعــرب أن ي ــردوا على
خـطــة تــرامــب عـبــر ط ــرح اق ـتــراح
ومفصل ً
ّ
بناء على التقدم
مضاد
الذي أحرزته جوالت المفاوضات
السابقة ومبادرة السالم العربية
في عام  ،2002شرط أن يستفيدوا
م ـ ــن ج ـ ـهـ ــود ب ـ ـنـ ــاء ال ـت ـح ــال ـف ــات
ال ـض ـم ـن ـيــة ب ـي ــن اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن
والـ ـع ــرب .ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـثــاث
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ك ــان ــت ت ـل ــك ال ـج ـهــود
مدعومة من إدارة ترامب واشتقت
م ــن مـ ـخ ــاوف ع ــرب ـي ــة م ـت ــزاي ــدة،
الس ـي ـمــا ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
الـسـعــوديــة والـ ــدول الخليجية،
ح ــول ال ـت ـهــديــد اإلق ـل ـي ـمــي ال ــذي
تطرحه طموحات إيران النووية،
وهي مخاوف تحملها إسرائيل
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ،وقـ ـ ــد ي ـس ـم ــح ال ـت ـع ــاون
الـحــاصــل خ ــال تـلــك الـنـقــاشــات
بتعزيز الثقة المتبادلة وتقليص

مـ ـخ ــاوف إس ــرائـ ـي ــل م ــن سـحــب
جيشها من الضفة الغربية.
لـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ــل خـ ـط ــة
ً
تــرامــب للتقدم الـحــاصــل سابقا
ف ـ ــي مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ال ـ ـس ـ ــام ب ـيــن
الفلسطينيين واإل ســرا ئـيـلـيـيــن
مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد م ـ ـ ـصـ ـ ــادفـ ـ ــة ،ي ـ ـب ـ ــدو أن
مـ ـص ـ ّـمـ ـم ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
اسـتـنـتـجــوا أن ال ـت ـن ــازالت الـتــي
قـ ّـدمـتـهــا إســرائـيــل فــي الـجــوالت
الـســابـقــة م ــن ال ـم ـفــاوضــات بين
عـ ــا مـ ــي  2000و  ،2014م ـن ـهــا
ت ـ ـنـ ــازالت واف ـ ــق ع ـل ـي ـهــا رئ ـيــس
ال ـ ــوزراء بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو ،ال
يقبلها اإلنجيليون األميركيون
وداعمو إدارة ترامب اليمينيون
الــذيــن يــؤيــدون إســرائـيــل ،كذلك،
تطالب الخطة بتقديم تنازالت
إضافية من جانب الفلسطينيين،
ً
ولم يكن جزء منها محوريا بنظر
الحكومات اإلسرائيلية السابقة،
بما في ذلك حكومة نتنياهو.
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن أي وقـ ــت
مضى ،يتوقف صمود نتنياهو
السياسي على دعم المستوطنين

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف،
م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــروري أن ي ـ ـحـ ــدد
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــون ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق
الــواردة في االتفاق الفلسطيني
اإلســرائـيـلــي الـســابــقُ ،
ويفترض
أن يرتكز أي اقـتــراح فلسطيني
مضاد على وثائق معروفة ،مثل
معايير كلينتون «التنازالت التي
طرحها الــرئـيــس األمـيــركــي بيل
كـلـيـنـتــون األس ـبــق فــي ديسمبر
ً
 ،»2000فـ ـض ــا عـ ــن ا ل ـم ـس ــودة
الـتــي أعـ ّـدتـهــا وزي ــرة الخارجية
األم ـي ــرك ـي ــة ك ــون ــدولـ ـي ــزا راي ــس
ال ـسـّـاب ـقــة ف ــي عـ ــام  ،2008وهــي
تـ ــوثـ ــق م ـ ـسـ ــار الـ ـتـ ـق ــدم ونـ ـق ــاط
ال ـ ـخـ ــاف ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن خ ــال
مؤتمر «أنابوليس».
كذلك يجب أن يذكر االقتراح
المضاد الحاجات الفلسطينية
الجوهرية في المسائل المتنازع
عليها «عـلــى غ ــرار حـجــم تـبــادل
األراضـ ـ ـ ــي وم ــواقـ ـع ــه» وي ــوض ــح
الـسـبــب ال ــذي يـضـمــن أال تطرح
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ف ــي
ت ـلــك ال ـم ـنــاطــق أي ت ـهــديــد على
ح ــاج ــات إس ــرائ ـي ــل ال ـم ـحــوريــة،
بالتنسيق مــع الـبـلــدان العربية
ُ
الكبيرة ،ويجب أن تحدد القيادة
ً
ً
ً
الفلسطينية جدوال زمنيا مفصال
ً
ً
وإط ـ ـ ــارا واضـ ـح ــا لـتـنـفـيــذ رؤي ــة
س ــام إقـلـيـمـيــة تـضـمــن انــدمــاج
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ال ـب ـن ــى الـتـحـتـيــة
السياسية واالقتصادية واألمنية
داخ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــةُ ،
وي ـف ـت ــرض أن

يـ ـط ــرح ه ـ ــذا الـ ـج ــان ــب مـ ــن الـ ــرد
الفلسطيني ا ل ـعــر بــي المشترك
ً
خطابا يعكس المنافع المباشرة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـصـ ــدهـ ــا إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل
والمنطقة عند عقد السالم.
مــن الـمـتــوقــع أن يحصد هــذا
ال ــرد دع ــم اإلســرائـيـلـيـيــن الــذيــن
يسعون إلى المحافظة على طابع
إسرائيل اليهودي والديمقراطي،
ح ـت ــى أن ـ ــه س ـي ـجــد الـ ــدعـ ــم عـلــى
األرجــح في أوروبــا وفي أوساط
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن فـ ــي الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،يـسـتـطـيــع أي رئـيــس
ُ
أميركي ديمقراطي ،إذا انت ِخب
وقت الحق من هذه السنة ،أن
في ٍ
ً
يضع خطة ترامب جانبا ويطرح
ً
ً
اقتراحا جديدا لسد الفجوة بين
الفلسطينيين واإل ســرا ئـيـلـيـيــن
ولتقديم سياسة أميركية أكثر
ً
توازنا لحل الصراع القائم.
فــي الـمـقــابــل ،مــن المتوقع أن
تـقـضــي إع ـ ــادة ان ـت ـخــاب تــرامــب
ع ـل ــى أي ف ــرص ــة ب ـع ـقــد ال ـس ــام
بـيــن الفلسطينيين وإ ســرا ئـيــل،
السيما إذا سيطر حزب الليكود
ً
اليميني وشركاؤه األكثر تطرفا
ف ــي أوس ـ ـ ــاط األحـ ـ ـ ــزاب الــدي ـن ـيــة
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
المقبلة ،ففي ظل هذا السيناريو،
ستضطر السلطة الفلسطينية
لخوض عملية تفكك تدريجية،
مـ ــا ي ـع ـن ــي ت ـ ـحـ ـ ّـول حـ ــل ال ــدول ــة
الــواحــدة إلــى واق ــع ملموس في
نهاية المطاف.

ِّ
ساحات الحرب في سورية تفرق الخصماء لكن المعابر المربحة تجمعهم
ظلت المعابر ًالحدودية
مع تركيا ُمغلقة في وجه
النازحين السوريين ،وال
تفتح إال في بعض الحاالت
الطبية الطارئة ،أو لألغراض
التجارية ،أو لنقل البضائع من
تركيا وإليها .إذ باتت هذه
النشاطات التجارية تشكل
مصدر دخل كبير لتجار
الحرب من جميع األطراف.

مصير السوريين
المحاصرين في
شمال غرب سورية
ً
ال يزال قاتما رغم
تصريح األتراك بأن
أنقرة لم تعد تراقب
الحدود مع اليونان
وبلغاريا

●

عشتار الشامي -واشنطن
إنستيتوت

الشام والميليشيات التابعة لنظام
األسد -على تأمين المعابر والطرق.

على الرغم من انهيار االقتصاد
ال ـ ـسـ ــوري ن ـت ـي ـجــة الـ ـح ــرب ال ــدائ ــرة
هناك منذ سنوات ،تحول اقتصاد
البلد إلى اقتصاد حرب يستفيد منه
مــا يطلق عليهم ﺑ «تـجــار الـحــرب»،
وه ــم أش ـخ ــاص يـسـتـغـلــون الـحــرب
والحصار وفقر الكثيرين ليراكموا
ثروات طائلة .وينشط تجار الحرب
هـ ـ ــؤالء ع ـب ــر ال ـم ـع ــاب ــر الـ ـت ــي تــربــط
الـ ـمـ ـن ــاط ــق الـ ـمـ ـتـ ـخ ــاصـ ـم ــة ،والـ ـت ــي
أصبحت المنفذ الوحيد لالجئين
السوريين للعثور على األمان.
وساهمت المنافع االقتصادية،
ال ـتــي ق ــد ت ــدره ــا تـلــك ال ـم ـعــابــر ،في
إنشاء شبكة مصالح بين األطــراف
المتنازعة ،حيث باتت تشكل تلك
ً
ً
المعابر مصدرا ماليا مهما بالنسبة
إلى فصائل المعارضة ،خاصة بعد
تراجع الدعم الخارجي ،كما تستفيد
القوات والميليشيات الموالية لنظام
األس ـ ــد م ــن ت ـلــك ال ـم ـعــابــر ،وهـ ــو ما
يضمن والءها.
وبينما تتزايد أعــداد السوريين
الهاربين من الموت تحت القصف
العنيف الـمـتــواصــل عـلــى منازلهم
وأراضيهم من قبل قوات نظام األسد
وش ــرك ــائ ــه الـ ـ ــروس ،مـنـتـظــريــن بال
ً
نهاية بمحاذاة الحدود التركية ،أمال
بــأن تسمح لهم السلطات التركية
بالعبور إلى أراضيها حيث األمان
والـ ـس ــام ــة ،ق ــام ــت هـ ــذه الـسـلـطــات
بافتتاح معبر واحــد أمامهم فقط:
مـعـبــر داخ ـل ــي ف ــي مـنـطـقــة الهبيط
(إدل ـ ــب) يـسـمــح لـهــم بــاالنـتـقــال إلــى
األراضـ ـ ـ ــي ال ــواقـ ـع ــة ت ـح ــت سـيـطــرة
قوات النظام وحلفائه ،ضمن االتفاق
القائم بين روسيا وتركيا.
وعلى الرغم من أن المسؤولين
األتراك قد صرحوا بأن تركيا لم تعد

دخل يومي

معبر باب الهوى
تراقب الحدود مع اليونان وبلغاريا،
فإن مصير السوريين المحاصرين
في شمال غرب سورية ال يزال قاتما.
ً
وه ـك ــذا ،يـجــد ال ـســوريــون حاليا
أن ـف ـس ـه ــم أم ـ ـ ــام خـ ـي ــاري ــن ،كــاه ـمــا
ق ــات ــل :ف ــإم ــا ال ـب ـق ــاء ت ـحــت الـقـصــف
فـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـقـ ــع ت ـحــت
س ـي ـطــرة ال ـم ـع ــارض ــة ،أو االن ـت ـقــال
الى األراضي الواقعة تحت سيطرة
النظام -وهــو الخيار الــذي يرفضه
ً
مـعـظــم ال ـنــازح ـيــن خ ــوف ــا م ــن قـيــام
النظام باالنتقام منهم ،بالتنكيل أو
ً
االعتقال ،كما فعل سابقا في مناطق
ُ
ُ
دن أخرى.
م ٍ

تجار الحرب
ظـ ـل ــت الـ ـ ًمـ ـع ــاب ــر ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة مــع
تركيا ُمغلقة في وجه النازحين ،وال
تفتح إال في بعض الحاالت الطبية

ال ـط ــارئ ــة ،أو ل ــأغ ــراض الـتـجــاريــة،
أو لنقل البضائع مــن وإلــى تركيا.
إذ باتت هــذه النشاطات التجارية
ت ـش ـكــل م ـص ــدر دخـ ــل ك ـب ـيــر لـتـجــار
الـ ـح ــرب م ــن ك ــاف ــة األطـ ـ ـ ــراف .فعلى
سـ ـبـ ـي ــل الـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــالُ :يـ ـسـ ـم ــح ل ـب ـعــض
ال ـ ـسـ ــوري ـ ـيـ ــن ،م ـ ــن أق ـ ـ ـ ــارب ق ـ ـيـ ــادات
الفصائل العسكرية الموجودة في
الشمال السوري ،باستيراد شحنات
مــن البضائع األساسية وإدخالها
«تــرانــزيــت» (أي دون دف ــع ضــرائــب،
واالكتفاء برسوم رمزية) إلى سورية.
ً
وغالبا ما يتم إدخال هذه البضائع
عبر المعابر الداخلية من المناطق
الخاضعة لسيطرة المعارضة ،أو
تلك الخاضعة لسيطرة قوات سورية
الديمقراطية إلى المناطق الواقعة
تحت سيطرة النظام.
وت ـش ـك ــل ع ــوائ ــد هـ ــذه ال ـت ـج ــارة
ال ـس ــوداء أح ــد األس ـب ــاب األســاسـيــة

وراء ال ـص ــراع الـمـسـتـمــر للسيطرة
ع ـلــى ال ـم ـعــابــر الـ ـح ــدودي ــة ،خــاصــة
معبر «باب السالمة» في إعزاز بريف
حـلــب ،ومعبر «جــرابـلــس» ،ومعبر»
تل» أبيض في الرقة.
وهناك أيضا معبر «باب الهوى»،
الــذي يقع تحت سيطرة مــا يسمى
ب ـح ـكــومــة اإلن ـ ـقـ ــاذ ال ـتــاب ـعــة لهيئة
ً
تحرير الشام ،جبهة النصرة سابقا،
التي بحسب مصادر موثوقة ،تعقد
صفقات سرية مع النظام السوري
لـ ـتـ ـه ــري ــب الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـب ـض ــائ ــع
األس ــاس ـي ــة م ـثــل ال ـس ـكــر والـطـحـيــن
ً
واألدوية ،القادمة أساسا من تركيا.
وي ـعــادل مــدخــول ه ــذه العملية في
بـ ـ ــاب الـ ـ ـه ـ ــوى ،ب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـص ــادر
ذاتـهــا ،ما تجنيه المعابر السابقة
ً
مـجـتـمـعــة ،ن ـظ ــرا لـكـمـيــة الـبـضــائــع
المستوردة وقدرة األطراف المختلفة
-ا لـسـلـطــات التركية وهيئة تحرير

وبـ ـحـ ـس ــب تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات الـ ـمـ ـص ــادر
المحلية ذات الصلة وبعض الموظفين
الـعــامـلـيــن ف ــي ت ـلــك ال ـم ـعــابــر ،تحقق
المعابر التي تقع تحت رعاية الدولة
ال ـتــرك ـيــة وال ـح ـكــومــة ال ـمــؤق ـتــة دخــا
ً
يــومـيــا ي ـقــارب الـمـلـيــون ل ـيــرة تركية
( 100ألــف دوالر) ،تــودع مباشرة في
«ب ـن ــك زراعـ ـ ـ ــات» ال ـت ــرك ــي ف ــي حـســاب
ب ــاس ــم رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوري ــة
الـ ـم ــؤقـ ـت ــة .وت ـق ـت ـص ــر م ـه ـم ــة رئ ـيــس
الحكومة في اتباع اإلرشادات التركية
وتــوق ـيــع أذون ـ ــات وس ـن ــدات الـصــرف
لـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـج ــال ــس ال ـم ـح ـل ـيــة فــي
م ـنــاطــق ال ـم ـع ــارض ــة ،ال ـت ــي خضعت
لـلـنـفــوذ ال ـتــركــي ،عـقــب عـمـلـيــات درع
الفرات وغصن الزيتون ونبع السالم.
ً
كـمــا ي ـقــوم «الــرئ ـيــس» أي ـضــا بصرف
ت ـع ــوي ـض ــات ال ـف ـص ــائ ــل ال ـم ـن ـضــويــة
ً
مـ ــؤخـ ــرا ت ـح ــت عـ ـب ــاءة م ــا ي ـس ـمــى ب ـ
«الجيش الوطني».
وف ـ ــى ح ـي ــن ت ـح ـص ــل ت ــرك ـي ــا عـلــى
نصيب األسد من واردات تلك المعابر،
تحصل الحكومة ا لـســور يــة المؤقتة
فـقــط مــا يـبـلــغ  500أل ــف ل ـيــرة تركية
ً
شـهــريــا فقط مــن دخ ــول المعابر ،أي
ما يعادل  2في المئة من ذاك الدخل،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـت ـفــاهــم ال ـقــائــم
ب ـيــن ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة وال ـح ـكــومــة
الـســوريــة المؤقتة ينص على تقديم
 30في المئة من دخــول المعابر إلى
الحكومة المؤقتة .ولكي تصحح هذا
ال ــوض ــع ،دخ ـلــت الـحـكــومــة الـســوريــة
المؤقتة الجديدة بقيادة عبدالرحمن
م ـص ـط ـفــى ،ب ـم ـبــاح ـثــات ج ــدي ــدة مــع
الحكومة التركية حول واردات المعابر
أف ـضــت إل ــى ات ـف ــاق جــديــد ي ـتــم وفـقــه
تخصيص  15في المئة من الدخول

لـمـصـلـحــة ال ـح ـكــومــة ال ـمــؤق ـتــة .لـكــن،
وعلى الرغم من مرور أكثر من شهرين
على هذا االتفاق ،لم تتجاوز عائدات
الحكومة المؤقتة مــن دخــل المعابر
أكـثــر مــن  750ألــف لـيــرة تركية ،وهو
أقل بكثير من الـ  15في المئة المتفق
عليها ،وهذا يعرقل قدرة الحكومة في
التعامل بشكل فعال مع أزمة الالجئين
وال ـن ــازح ـي ــن .وت ـب ـقــى ال ـك ــرة ف ــي هــذا
الخصوص في ملعب القوى الكبرى
والمجتمع الدولي المنوط بهما توفير
المساعدات المالية وغيرها ،ألكثر من
مليون مواطن محاصرين هناك.

ما الحل؟
يـ ـب ــدو أن الـ ـح ــل ألزمـ ـ ـ ــة ال ـم ـع ــاب ــر
واح ـت ـكــارهــا مــن قـبــل أفـ ــراد يـجــب أن
يبدأ بالضغط على الحكومة التركية،
لـتـعـمــل ع ـلــى تـفـعـيــل دور الـحـكــومــة
الـ ـس ــوري ــة ال ـم ــؤق ـت ــة ب ـش ـكــل حـقـيـقــي
كحكومة تكنوقراط مستقلة تتولى
وزارات ـهــا المعنية اإلدارة واإلش ــراف
ع ـل ــى أع ـ ـمـ ــال ال ـم ـع ــاب ــر وال ـم ـج ــال ــس
الـمـحـلـيــة ف ــي ال ــداخ ــل الـ ـس ــوري ،وأن
تــدعــم ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األميركية
الحكومة السورية المؤقتة بالخبراء
وال ــدراس ــات وتــدريــب طواقمها التي
تعمل في تلك المعابر.
وفى حين قد تطرح بعض األسئلة
ح ــول كيفية اسـتـجــابــة أوروبـ ــا لهذه
األزم ــة اإلنسانية الـكـبــرى ،ال ينبغي
التغاضي عن تجار الحرب في سورية.
وفـ ــي ظ ــل ذلـ ـ ــك ،ال يـ ـ ــزال ال ـس ــوري ــون
يــواجـهــون واح ــدة مــن أس ــوأ األزم ــات
اإلنسانية منذ بداية الحرب ،إذ إنهم
محاصرون ،بطريقة أو بأخرى.

ةديرجلا

•
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رياضة

التالتلي :العب السلة الكويتي هو األفضل بالخليج ...ولكن!

ً
ً
• «ليس معقوال أال يتدرب العبو المراحل السنية إال  10ساعات فقط أسبوعيا!»
• «بعض مدربي األندية لم يحضروا دورات تدريب منذ أكثر من  7سنوات»
جابر الشريفي

أكد التونسي عادل التالتلي
المدير الفني لمنتخبنا الوطني
األول ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ان ال ــاع ــب
ال ـكــوي ـتــي ه ــو أف ـض ــل مـ ــادة في
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ول ـ ـكـ ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــادة
تحتاج الــى عــدة أمــور لصقلها
وإيـ ـص ــالـ ـه ــا ال ـ ــى ال ـم ـس ـتــويــات
المتقدمة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــات ـ ـلـ ــي لـ ـ
"ال ـج ــري ــدة" ان ــه شــرح
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ــي
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي
قــدم ـهــا االت ـح ــاد
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
الرياضة بشأن
إعداد منتخب
األمـ ـ ـ ــل ،حـيــث
أو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي
يـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاج
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
ال ـف ـت ــرة من
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن 19
سنة الى 36
م ــا ب ـيــن 20
و 25مباراة
دول ـ ـيـ ــة مــع
ال ـم ـن ـت ـخــب
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل
الــوصــول الى
الـمـسـتــويــات العليا
في اللعبة.
ً
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاال
بالعب نــادي الكويت
حـ ـم ــد ع ـ ــدن ـ ــان ال ـ ــذي
يـمـكـنــه ان يـلـعــب في
أف ـ ـضـ ــل ال ـم ـس ــاب ـق ــات
ً
ال ـعــرب ـيــة واألوروبـ ـ ـي ـ ــة وف ـقــا
إلمـ ـك ــانـ ـي ــات ــه غـ ـي ــر ان ه ــذه
ً
اإلمكانيات تتراجع تدريجيا
في ظل ضعف مستوى الدوري
ً
الكويتي ،الفـتــا الــى ان تطوير
الالعبين يحتاج الى عدة أمور
ت ــم ذك ــره ــا ف ــي ت ـقــريــر االت ـح ــاد
للهيئة العامة للرياضة.

التالتلي

ضعف اللعبة
وأوض ــح التالتلي ان السلة

الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ت ـ ـعـ ــانـ ــي ال ـض ـع ــف
لـ ـع ــدة أسـ ـ ـب ـ ــاب ،أه ـم ـه ــا غ ـيــاب
المشاركات الدولية من  5الى 6
سنوات بسبب االيقاف الذي كان
ً
مـفــروضــا عـلــى اللعبة مــن قبل
ً
االتحاد الدولي ،مشيرا الى انه
خالل هذه الفترة لم تتطور كرة
السلة فــي الـكــويــت ولــم يتطور
معها الالعبون ،والبعض ممن
ال ـت ــزم بــال ـتــدري ـبــات م ــع نــاديــه
ح ــاف ــظ ع ـلــى م ـس ـت ــواه لـكـنــه لم
يتطور.
ورأى أن مــن أس ـبــاب ضعف
السلة الكويتية غـيــاب الالعب
األج ـ ـن ـ ـب ـ ــي ال ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب عـ ــدم
االك ـ ـثـ ــرات م ــن أغ ـل ـب ـيــة األن ــدي ــة
بــااله ـت ـمــام بــال ـقــواعــد الـسـنـيــة
خالل الفترة السابقة ،فمن غير
المعقول ان يتدرب الالعب في
ال ـم ــراح ــل الـسـنـيــة إال ن ـحــو 10
أو  11ساعة في األسبوع ،ومن
ً
الطبيعي أال تتطور اللعبة أبدا
في ظل هذا األمر.
وأكـ ـ ـ ـ ــد انـ ـ ـ ــه أبـ ـ ـل ـ ــغ االتـ ـ ـح ـ ــاد
بضرورة التركيز على الالعبين
ال ـن ـخ ـبــة ف ــي ال ـم ــراح ــل الـسـنـيــة
وتجميعها فــي الشهر الواحد
م ـ ــن م ــرتـ ـي ــن الـ ـ ــى ثـ ـ ــاث م ـ ــرات
بتدريب واحد ،يركز فيه مدرب
الـمـنـتـخــب عـلــى ت ــدري ــب ه ــؤالء
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن الـ ـنـ ـخـ ـب ــة ،وزي ـ ـ ـ ــارة
تـ ــدري ـ ـبـ ــات ال ــاعـ ـبـ ـي ــن وإبـ ـ ــاغ
مــدرب ـي ـهــم ف ــي األن ــدي ــة بكيفية
تدريب هؤالء الالعبين والتركيز
ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض ت ـ ـطـ ــويـ ــر ب ـعــض
المهارات وتحسينها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب ع ـل ــى
االتـ ـح ــاد وق ــف دفـ ــاع الـمـنـطـقــة
(الزون) في المراحل السنية ،ألن
هذا األمر ال يساهم في تطوير
الالعبين وتنمية مهاراتهم ،بل
ً
انه يكون طاردا لبعض الالعبين
ال ــذي ــن ل ــم ت ـح ـصــل ل ـهــم فــرصــة
المشاركة في الملعب.
ً
وقـ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ــه ف ـ ــوج ـ ــئ كـ ـثـ ـي ــرا
عندما تولى مسؤولية المدير
الـفـنــي فــي االت ـح ــاد ب ــأن بعض
م ــدرب ــي األنـ ــديـ ــة ل ــم ي ـح ـضــروا
دورات تــدريــب منذ أكـثــر مــن 7
سنوات ،وهــذا أمــر غير معقول
ً
ألن اللعبة تتطور سنويا ،وهذا

التالتلي يوجه الالعبين
األم ــر يتطلب مــن الـمــدربـيــن أن
يـ ـخ ــوض ــوا فـ ــي كـ ــل ع ـ ــام دورة
واحــدة على األقــل لمواكبة هذا
التطور.

تنظيم المسابقات
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـت ـ ــاتـ ـ ـل ـ ــي ان
م ـس ــاب ـق ــات االت ـ ـحـ ــاد تـحـتــاج
الـ ــى ت ـن ـظ ـيــم وت ـط ــوي ــر فــابــد
ان يـصــدر االت ـحــاد برنامجه
ً
ً
ك ـ ــام ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــزودا ب ــالـ ـت ــواري ــخ
وأماكن الصاالت قبل انطالق
الموسم ،بحيث يكون للموسم
ً
كـ ـ ــامـ ـ ــا ح ـ ـتـ ــى ي ـت ـس ـن ــى ل ـكــل
مــدرب وضع برنامجه بشكل
واض ــح وي ـعــرف كــل شـهــر مع
م ـ ــن سـ ـيـ ـلـ ـع ــب ،مـ ـم ــا ي ـس ــاه ــم
ف ــي زي ـ ــادة االس ـت ـق ــرار ،وه ــذه
أولــى الـخـطــوات نحو تطوير
ً
الالعبين ،مشيرا الــى ان هذا
األمر يتطلب على األقل وجود

«السلة» يتلقى دعوة للعب في الصين!
تـلـقــى ات ـحــاد ك ــرة الـسـلــة دع ــوة مــن نظيره
اآلسـ ـي ــوي ،لـلـمـشــاركــة ف ــي بـطــولــة الـثــاثـيــات
اآلس ـي ــوي ــة ( ،)3x3ال ـت ــي س ـت ـقــام بــالـعــاصـمــة
الصينية (بكين) في نوفمبر المقبل.
وقـ ــال "اآلس ـ ـيـ ــوي" ،ف ــي ك ـتــابــه ،إن ــه يسمح
للمنتخب الكويتي المشاركة بفريقين "أ" و"ب"،
كما هو معتاد في بطوالت الثالثيات.
وينتظر المسؤولون في االتحاد الكويتي
انـقـضــاء اإلجـ ــازة الـحــالـيــة ،لمخاطبة الهيئة
صالة خاصة باالتحاد.

عودة «األجنبي»
وشدد التالتلي انه يؤيد قرار
االتحاد بعودة الالعب االجنبي

ً
الى المسابقات المحلية مشددا
على ضــرورة تطبيق عودته من
الموسم المقبل لضمان تطبيق
اول خطورة نحو استعادة بريق
اللعبة.
ولـفــت إلــى أنــه يــؤيــد مشاركة

ّ
الموت يغيب الشيخ عيسى بن راشد
ّ
غيب الموت ،أمس ،النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضة ،الرئيس الفخري للجنة األولمبية البحرينية ،الشيخ
عيسى بن راشــد آل خليفة ،بعد صــراع مع المرض ألزمه الفراش
في أيامه األخيرة.
ولد المغفور له ،بإذن الله ،عام  ،1939بمدينة المحرق ،والتحق
ّ
وتخرج فيها عام .1963
بكلية الحقوق بجامعة عين شمس
عمل قاضيا فــي محاكم البحرين منذ عــام  1963وحـتــى عام
 ،1968ثم انتقل في السنة ذاتها الى الحرس الوطني آنذاك مستشارا
قانونيا ،ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين ،ثم وكيال لوزارة
الدفاع حتى عام  ،1976فوكيال لوزارة اإلعالم في نفس العام حتى
عام .1988
ّ
تقلد ،رحمه الله ،مناصب قيادية عــدة في البحرين ،بـ ً
ـدء ا من
رئاسته لنادي البحرين ،كما تولى رئاسة االتحاد البحريني لكرة

 7مباريات في الدوري اإلماراتي
ي ـط ـمــح ش ـب ــاب األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـصــدر الس ـت ـع ــادة ت ــوازن ــه
وتعويض تعادله المخيب امام النصر ،الذي أطاح بمدربه
األرجنتيني رودولفو اروابارينا ،عندما يحل ضيفا على
عجمان العاشر اليوم الجمعة في المرحلة التاسعة عشرة
من الدوري االماراتي لكرة القدم.
وفـشــل شـبــاب األهـلــي المتصدر برصيد  40نقطة في
ال ـح ـفــاظ عـلــى تـقــدمــه بـهــدفـيــن نظيفين ام ــام الـنـصــر في
الـمــرحـلــة ال ـمــاض ـيــة ،لـيـخــرج ب ـت ـعــادل مـخـيــب  2-2اسـهــم
بتقليص الفارق مع العين الثاني الى ثالث نقاط.
وفقد شباب األهلي  7نقاط في اخر خمس مراحل.
وتنتظر العين مهمة في غاية الصعوبة ضمن طموحه
ً
ً
لتحقيق فوزه الرابع على التوالي ،عندما يحل غدا ضيفا
عـلــى الـجــزيــرة الـثــالــث ،ال ــذي مــازالــت حـظــوظــه قــائـمــة في
المنافسة على اللقب ،حيث يبتعد بفارق  7نقاط عن شباب
األهلي المتصدر.
وسيلعب العين السبت بمعنويات تأهله لنهائي مسابقة
الـكــأس على حساب الـشــارقــة  ،2-3وإحـيــاء آمــالــه فــي نيل
الثنائية هذا الموسم.
ولن تكون مهمة الوحدة الرابع ( 32نقطة) سهلة عندما
يواجه السبت مضيفه الظفرة السادس ( 29نقطة).
ويأمل الشارقة ،الــذي اقترب من فقدان لقبه بابتعاده
ب ـفــارق  8نـقــاط عــن الـمـتـصــدر ،تحسين مــركــزه الخامس
الحالي ،عندما يلعب مع مضيفه الفجيرة األخير .ويلعب
ً
اليوم أيضا ،النصر مع خورفكان ،وحتا مع الوصل ،وغدا
بني ياس مع االتحاد كلباء.
(أ ف ب)

القدم منذ عام  1974حتى ( 1988وهي أطول فترة لرئيس يتولى
فيها رئاسة اتحاد كرة القدم في البحرين) وتــرأس مجلس إدارة
اللجنة األولمبية البحرينية منذ تأسيسها في  ،1979كما ُعين
ً
رئيسا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بدرجة وزير ،وشغل
منصب نائب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة منذ عام
 1999حتى وفاته.
كان الراحل رائدا في كتابة القصيدة الشعبية ،التي كانت رافدا
لنجاح األغنية البحرينية ،وله مساهمات أدبية وشعرية وثقافية.
حصل المغفور له ،بإذن الله تعالى ،على عدة أوسمة وجوائز
تقديرية منها ،وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة األولى،
ووسام البحرين من الدرجة األولى ،ووسام الدفاع الوطني من دولة
الكويت ،والوسام الفضي من اللجنة األولمبية الدولية ،ووسام
التميز األولبي الذهبي.

العامة للرياضة ،ألخذ الموافقة على المشاركة
ً
مــن عدمها ،السيما أن الصين تعيش حاليا
حالة من القلق ،بسبب انتشار فيروس كورونا،
لكن فترة إقامة البطولة بعد  7أشهر ،ما يعني
أن قرار المشاركة اآلن سيكون مبدئيا ،بعدها
سيتحدد القرار النهائي ،وفق المستجدات.
جــديــر بــالــذكــر ،أن الـمـنـتـخــب الـكــويـتــي لم
يشارك في الثالثيات اآلسيوية منذ فترة كبيرة،
ً
بسبب اإليقاف الذي كان مفروضا على االتحاد.
العـ ـ ــب أج ـن ـب ــي واح ـ ـ ــد ف ـق ــط فــي
ال ـم ـل ـعــب ف ــي ب ـطــول ـتــي ال ـ ــدوري
وال ــدرع لمنح االفضلية إلشــراك
ال ـ ــاع ـ ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ول ـ ـكـ ــن فــي
ب ـطــولــة ال ـك ــأس ال ـت ــي ت ـك ــون في
نهاية الموسم فتح المجال أمام

«هيئة الرياضة» ترجئ اجتماعها
مع ممثلي األندية واالتحادات
أعلن المدير العام للهيئة العامة للرياضة
إرج ــاء االجتماع المزمع إقامته بعد غــد ،في
مقر الهيئة ،مــع ممثلي األنــديــة واالت ـحــادات
الرياضية ،بحضور رئيس اللجنة األولمبية
الكويتية ووزارة الصحة ،لمناقشة تداعيات
اسـتـمــرار إيـقــاف النشاط الــريــاضــي المحلي،
بسبب تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك امتثاال لقرار مجلس الوزراء أمس
األول ،بتعطيل العمل في وزارات ومؤسسات
الدولة حتى  29الجاري.
وأك ــد فليطح أن الهيئة الـعــامــة للرياضة
تؤكد التزامها بخارطة الطريق التي وضعها

عيسى بن راشد

مجلس الوزراء لمحاربة فيروس كورونا ،طبقا
لتعليمات منظمة الصحة العالمية بوجوب
عــدم وجــود أي تجمعات حفاظا على سالمة
المواطنين والمقيمين ،السيما أن األوضــاع
الحالية تتطلب من الجميع اتباع التعليمات
وتنفيذها.
ولـفــت الــى أنــه جــار حاليا التنسيق لعقد
اجتماع مصغر يجمع مسؤولي الهيئة واللجنة
األولمبية الكويتية ووزارة الصحة ،لوضع آلية
لكيفية استكمال النشاط الرياضي خالل الفترة
المقبلة ،وذلك للحفاظ على المسابقات المحلية
وحقوق األندية الرياضية.

النصر يقلص الفارق مع الهالل إلى  6نقاط
قلص النصر حامل اللقب
ال ـف ــارق مــع ال ـهــال المتصدر
إلى  6نقاط ،عقب فوزه الكبير
على الرائد  ،1-4وتعادل الهالل
مع ضمك وصيف القاع ،1-1
أمس األول ،في المرحلة الـ22
م ــن ال ـ ــدوري ال ـس ـعــودي لـكــرة
القدم.
عـلــى مـلـعــب األم ـيــر فيصل
ب ـ ــن فـ ـه ــد ب ـ ــال ـ ــري ـ ــاض ،ت ـق ــدم
الـ ــرائـ ــد بـ ـه ــدف م ـب ـكــر سـجـلــه
را ئـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـغـ ـ ــا مـ ـ ــدي ( ،)8ورد
النصر برباعية تعاقب على
تسجيلها المغربي عبدالرزاق
حـ ـ ـم ـ ــدا لـ ـ ـل ـ ــه (  19و ،)90+3
والبرازيلي جوليانو دي باوال
( ،)24وال ـم ـغ ــرب ــي ن ــورال ــدي ــن
أمرابط (.)86
ورف ــع الـنـصــر رص ـيــده إلــى
 45نقطة فــي الـمــركــز الثاني،
بينما بقي الرائد على رصيده
السابق  32نقطة وتراجع إلى
المركز السابع.
وأوق ــف ضـمــك سلسلة من
 6انتصارات متتالية للهالل
وفرض عليه التعادل  1-1على
ملعب مدينة األمير سلطان بن

األندية إلشراك العبين أجنبيين
داخل الملعب لكي تمهد للفريق
ال ـك ــوي ـت ــي ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـش ــارك فــي
بطولة االندية الخليجية الفرصة
لـلـعــب وف ــق ن ـظــام ه ــذه البطولة
ال ـتــي تـسـمــح ب ـم ـشــاركــة العـبـيــن
أجانب.
وقـ ــال ال ـتــات ـلــي ان ــه ف ــي حــال
طـ ـبـ ـق ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة
لـ ـبـ ـط ــوالت ال ـخ ـل ـي ــج ت ـع ـل ـي ـمــات
االت ـحــاد اآلس ـيــوي بـشــأن تغيير
ن ـظ ــام ال ـب ـطــولــة الـخـلـيـجـيــة مــن
ال ـت ـج ـمــع الـ ــى ال ــذه ــاب واإلي ـ ــاب
ً
أسوة بكرة القدم ،فالبد لالتحاد
أن ي ـس ـم ــح بـ ـمـ ـش ــارك ــة الع ـب ـيــن
أجنبيين داخل الملعب في جميع
بطوالته لمنح األندية الكويتية
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي ال ـب ـط ــول ــة
االستقرار والثبات على التشكيلة
للدخول بالمنافسة على اللقب.

عبدالعزيز الرياضية بأبها.
وت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــال ب ـ ـهـ ــدف
البيروفي انــدري كاريو (،)39
وأدرك ضمك الـتـعــادل بهدف
األرجنتيني إيميليو زياليا
(.)42
ورف ـ ــع ض ـمــك رصـ ـي ــده إلــى
 18ن ـق ـطــة وب ـق ــي ف ــي ال ـمــركــز
ال ـخــامــس ع ـشــر قـبــل األخ ـيــر،
بينما رفع الهالل رصيده إلى
 51نقطة في الصدارة.
وأصـبــح الــوحــدة ثالثا اثر
فـ ـ ــوزه الـ ـق ــات ــل ع ـل ــى االتـ ـح ــاد
 ،1-2وأوقـ ــف ال ـت ـعــاون نزيف
النقاط ،وتذوق طعم االنتصار
ب ـع ــد غـ ـي ــاب طـ ــويـ ــل ،بـتـغـلـبــه
ع ـل ــى األه ـ ـلـ ــي  -1ص ـف ــر عـلــى
ا سـتــاد مدينة الملك عبدالله
الرياضية بالقصيم.
ورفع التعاون رصيده إلى
 32نقطة في المركز السادس،
في حين تجمد رصيد األهلي
عـ ـن ــد  37ن ـق ـط ــة فـ ــي ال ـم ــرك ــز
الرابع.
واس ـت ـعــاد االت ـف ــاق تــوازنــه
ً
ً
ً
سريعا ،وحقق فوزا مستحقا،
ع ـنــدمــا ت ـغ ـلــب ع ـلــى ال ـش ـبــاب

جانب من مباراة النصر والرائد
-1صـ ـف ــر ع ـل ــى م ـل ـعــب األم ـي ــر
محمد بن فهد بالدمام.
ورفـ ـ ـ ـ ــع االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق رص ـ ـيـ ــده
إلــى  29نقطة وتـقــدم للمركز
الـعــا شــر ،بينما بقي الشباب
على رصيده السابق  31نقطة

وتراجع للمركز الثامن.
وح ـ ـ ـصـ ـ ــد أب ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـعـ ــامـ ــة
الكاملة أ م ــام الفيحاء بفوزه
ع ـل ـي ــه 2-صـ ـ ـف ـ ــر عـ ـل ــى م ـل ـعــب
مــديـنــة المجمعة الــريــاضـيــة،
ليرفع رصـيــده الــى  30نقطة

في المركز التاسع ،ويتوقف
رصيد الفيحاء عند  27نقطة
في المركز الحادي عشر.
(أ ف ب)

«قدم» قطر
دون جمهور
أع ـلــن االت ـح ــاد الـقـطــري لكرة
الـقــدم ،أمــس األول ،إقامة جميع
ً
المباريات بدون جمهور اعتبارا
م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس بـ ـسـ ـب ــب الـ ـمـ ـخ ــاوف
م ـ ــن ت ـف ـش ــي فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
المستجد.
وأورد االت ـح ــاد عـبــر موقعه
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي أن ـ ــه "تـ ـق ــرر إق ــام ــة
جميع مباريات كرة القدم والتي
تـ ـشـ ـم ــل بـ ـط ــول ــة كـ ـ ـ ــأس األمـ ـي ــر
والدوري ودوري الدرجة الثانية،
بدون حضور جماهيري ،وذلك
ً
اعتبارا من الخميس  12مارس
الجاري حتى إشعار آخر".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــان" :يـ ــأتـ ــي
هـ ــذا الـ ـق ــرار ف ــي إط ـ ــار ال ـج ـهــود
واإلجراءات التي تتخذها الدولة
للحد من انتشار فيروس كورونا
ً
(كوفيد ،)19 -حرصا على سالمة
ال ـج ـمــاه ـيــر ف ــي ال ـم ــاع ــب الـتــي
تستضيف المباريات".
ً
وتـقــام حاليا مـبــاريــات كأس
االمير ،حيث انطلقت مرحلة ربع
الـنـهــائــي بـيــن الـعــربــي واألهـلــي
بـحـضــور المشجعين ،وانتهت
بفوز األول بثالثية نظيفة.
(أ ف ب)

ةديرجلا
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ليفربول يودع من ثمن النهائي
وسان جرمان يفك نحسه
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موراتا يحتفل بعد إحرازه الهدف
الثالث في مرمى ليفربول

العبو باريس سان جرمان يحتفلون مع الجماهير الموجودة خارج الملعب

ودع ليفربول ،حامل اللقب،
دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم أمس األول ،بعدما
سجل ضيفه أتلتيكو مدريد 3
أهداف في الوقت اإلضافي،
ليحقق فوزا مفاجئا 2-3
في أنفيلد ،ويتفوق  2-4في
النتيجة اإلجمالية.

س ـي ـطــر ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي
(حامل اللقب) على ضيفه أتلتيكو
م ــدري ــد اإلسـ ـب ــان ــي ،ل ـك ـنــه سـقــط
أمامه  3 - 2بعد التمديد ،وودع
م ــن ث ـم ــن ن ـه ــائ ــي دوري أب ـط ــال
أوروب ـ ـ ــا ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،بـيـنـمــا فك
ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان الـفــرنـســي
نحسه وبلغ ربــع النهائي للمرة
األول ــى فــي  4مــواســم ،بـعــد قلبه
ت ــأخ ــره ذه ــاب ــا أمـ ـ ــام ب ــوروس ـي ــا
دورتموند األلماني.
وانـ ـ ـض ـ ــم أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو ،وص ـي ــف
البطولة في  1974و 2014و،2016
وسـ ـ ــان ج ــرم ــان ال ـب ــاح ــث أي ـضــا
عـ ــن ال ـل ـق ــب االول فـ ــي ت ــاري ـخ ــه،
إلى مفاجأتي المسابقة أتاالنتا
اإليـ ـط ــال ــي واليـ ـب ــزي ــغ االل ـم ــان ــي

المتأهلين الثالثاء للمرة االولى
في تاريخهما لربع النهائي.
وفرض "الحمر" وقتا إضافيا
بعد هدف الهولندي جورجينيو
ف ـي ـن ــال ــدوم ( ،)43ل ـكــن خ ـطــأ من
حارسهم االسباني ادريــان ،ادى
الى تقليص اتلتيكو الفارق 1-2
فــي الـشــوط االضــافــي األول ،مما
صعب المهمة كثيرا على العبي
المدرب االلماني يورغن كلوب.
وسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـبـ ــديـ ــل م ـ ــارك ـ ــوس
ل ـي ــورن ـت ــي ه ــدف ـي ــن فـ ــي ال ـش ــوط
اال ض ــا ف ــي االول ( 97و)105+1
ق ـل ـبــا الـ ـط ــاول ــة ع ـل ــى ال ـم ـض ـيــف،
ب ـعــدمــا ك ــان يـسـيــر ب ـث ـبــات نحو
ربع النهائي إثر هدف التعزيز من
البرازيلي روبرتو فيرمينو (.)94

وحسم البديل اآلخر الفارو موراتا
النتيجة فــي الـلـحـظــات االخـيــرة
بـعــد ت ـب ــادل ال ـك ــرة م ــع لـيــورنـتــي
(.)120+1
وتــابــع ليفربول ،بطل أوروبــا
 6م ـ ــرات ،ف ـت ــرة س ـي ـئــة ي ـمــر بـهــا
راهنا ،شهدت خسارة أولى له في
الــدوري أمــام واتـفــورد (صفر)3 -
وخروجه من الكأس المحلية أمام
تشلسي (صفر.)2 -
ول ـ ــم يـ ـب ــق ل ـل ـي ـف ــرب ــول س ــوى
ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـح ـل ــي ال ـ ـ ــذي يـسـيــر
بـثـبــات نـحــو حـصــد لـقـبــه للمرة
األول ـ ـ ــى ف ــي ث ــاث ــة عـ ـق ــود ،ن ـظــرا
لتقدمه الـخــارق بـفــارق  25نقطة
عن مانشستر سيتي حامل اللقب
في آخر موسمين.

دييغو سيميوني

سان جرمان يتأهل
وف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ،فــك
ب ـ ــاري ـ ــس س ـ ــان جـ ــرمـ ــان ع ـقــدتــه

كلوب :ال أفهم لماذا يلعب
أتلتيكو بهذه الطريقة؟!

سيميوني :برشلونة لديه
ميسي ولدينا أوبالك
بــدا دييغو سيميوني ،مــدرب أتلتيكو
مدريد ،سعيدا جدا ،بعد الفوز المثير 2-3
على ليفربول فــي عقر داره ،والتأهل إلى
ربــع نهائي دوري األبـطــال ،مؤكدا أن هذا
اإلنجاز يرجع إلى انتظار العبيه للتوقيت
ُّ
وتحمل الضغط.
المناسب،
وقــال سيميوني" :سعيد جــدا مــن أجل
ً
ال ـف ــري ــقُ .ع ــدن ــا لـنـحـجــز م ــوق ـع ــا ل ـنــا بين
الثمانية الكبار في أوروبــا ،وعلى حساب
منافس غير عادي .منافس كبير جدا لديه
جـمـهــور مـتـحـمــس ب ـشــدة .قــد ي ـبــدو األمــر
سهال ،لكنه ليس كذلك على اإلطالق".
واحتفى المدرب األرجنتيني بالمستوى

وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة األولـ ـ ـ ـ ــى
ل ـل ـي ـف ــرب ــول ع ـل ــى أرض ـ ــه فـ ــي 43
م ـبــاراة فــي مختلف المسابقات
واألول ــى قــاريــا لـمــدربــه االلماني
ي ــورغ ــن ك ـل ــوب ع ـلــى أرضـ ــه منذ
اس ـت ــام ــه ت ــدري ــب ل ـي ـفــربــول فــي
.2015
وقال قائده العائد من إصابة
جـ ــوردان ه ـنــدرســون" :اعـتـقــد ان
مستوانا بشكل عام كان جيدا لكن
النتيجة مخيبة ...نستحق التأهل
بشكل عام ونحن خائبون كثيرا".

الـمـسـتـعـصـيــة ال ـت ــي الزمـ ـت ــه في
ثمن النهائي في المواسم الثالثة
االخ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـن ــدم ــا ق ـل ــب تـخـلـفــه
أمــام بوروسيا دورتـمــونــد 2 - 1
ذه ــاب ــا إل ــى ف ــوز  - 2صـفــر ايــابــا
في العاصمة الفرنسية ،وسجل
البرازيلي نيمار ( )28واإلسباني
خوان برنات ( )45الهدفين.
وهــي المرة االولــى التي يبلغ
فيها سان جرمان هذا الدور منذ
عــام  ،2016ليكسر عـقــدة الزمته
ف ــي ال ـم ــواس ــم ال ـثــاثــة الـمــاضـيــة
أمـ ـ ــام ب ــرش ـل ــون ــة وريـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلسبانيين ومانشستر يونايتد
االن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي تـ ــوال ـ ـيـ ــا ،وأق ـي ـم ــت
ال ـم ـب ــاراة ع ـلــى مـلـعــب بـ ــارك دي
بـ ــرانـ ــس فـ ــي غـ ـي ــاب ال ـج ـم ـه ــور،

الــرائــع ال ــذي ظهر بــه ح ــارس الـمــرمــى يان
أوبــاك ،حيث أكــد" :ليس لـ َّ
ـدي شك في أنه
الحارس األفضل بالعالمَّ .قدم مباراة هائلة
َّ
سيتذكرها الجمهور .وكما أن برشلونة
لديه ميسي ،فنحن لدينا أوبالك".
وع ـ ــن أسـ ـل ــوب ال ـل ـع ــب الـ ـ ــذي واجـ ـ ــه بــه
"الـلـيـفــر" ،أوض ــح" :كــرة الـقــدم هــي محاولة
اصطياد أخطاء المنافس .حاولنا الضغط
عـلـيـهــم ،لكنهم سـجـلــوا ال ـهــدف األول .إال
أننا لم نستسلم ،حتى مع تلقينا الهدف
الثاني ،ومع إحرازنا الهدف األول شعرنا
أنه بوسعنا تحقيق شيء ما".
(إفي)

اعتبر مدرب ليفربول يورغن كلوب أن
فريقه نجح في خلق فرص عدة للتسجيل
فــي شـبــاك أتلتيكو مــدريــد أثـنــاء مـبــاراة
إي ــاب ثمن نهائي دوري األب ـطــال مساء
أمس األول ،مقارنة بمباراة الذهاب ،رغم
تأخر إحراز الهدف الثاني.
وأضـ ــاف ك ـلــوب" :أدري ـ ــان الع ــب رائ ــع،
وأود ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ذلـ ــك .رغ ــم ارت ـكــابــه
أخ ـط ــاء ،كـمــا أن ــه ك ــان عليهم التسجيل
أي ـض ــا .اسـتـقـبــال األه ـ ــداف ه ــو ج ــزء من
اللعبة ،لكن اللحظة التي جاء فيها هدفهم
غيرت كل شيء".
وتــابــع" :ال أفـهــم كيف يلعب أتلتيكو
بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ف ــي ظ ــل وجـ ـ ــود ه ــؤالء
الالعبين الجيدين لديه .بوسعهم تقديم

كرة قدم جميلة ،لكن لسبب ال استوعبه
يقفون في الخلف ويكتفون بالهجمات
المرتدة".
وأردف" :ربـ ـم ــا أك ـ ــون خ ــاس ــرا سيئا
خاصة إذا كان الالعبون قد بذلوا كل هذا
المجهود للتغلب على العبين من الطراز
الـعــالـمــي ،يـكـتـفــون فـقــط بــالــدفــاع عن
طريق خطين من  4أفراد".
واختتم" :على أي حال أنا سعيد
بأداء فريقي ،نعرف أن الحظ وقف
إل ــى جــانـبـنــا فــي أك ـثــر مــن م ــرة في
دوري األبـطــال كــي نصل إلــى النهائي،
لكن األمر لم يسر على هذا النحو الليلة
بل في االتجاه العكسي تماما".
(إفي)

وقف منافسات الليغا ...و«الملكي» في الحجر الصحي
قـ ــررت راب ـط ــة الـلـيـغــا اإلس ـبــان ـيــة (ال
ليغا) أمس وقف المنافسات في بطولتي
دوري الدرجة األولى والثانية لكرة القدم
مــدة أسبوعين ،بسبب انتشار فيروس
كورونا.
وجاء القرار بعد ظهور حالة إصابة
بالفيروس فــي فــريــق كــرة السلة بريال
م ــدري ــد ،مـمــا أج ـبــر ال ـن ــادي عـلــى وضــع
فــريــق ك ــرة ال ـق ــدم فــي الـحـجــر الـصـحــي،
وكذلك لالشتباه في وجود حاالت بأندية
أخرى ،وذلك تطبيقا للوائح.
وكان نادي ريال مدريد أعلن أن فريق
ال ـكــرة تــم وض ـعــه فــي الـحـجــر الـصـحــي،
بـعــدمــا ج ــاء اخ ـت ـبــار أح ــد الع ـبــي فــريــق
السلة إيجابيا لإلصابة بالفيروس.
وف ــي ب ـي ــان ،ذك ــر ال ــري ــال أن ــه ب ـمــا أن
فريقي كرة القدم وكرة السلة يتقاسمان
المرافق ،فإن الفريقين سيتم وضعهما
في الحجر الصحي .ووفقا للنادي فإنه
ي ــوص ــي أي ش ـخــص ي ـع ـمــل ف ــي مــديـنــة
ريال مدريد الرياضية بأن يدخل الحجر
الـصـحــي .وك ــان الــريــال بـصــدد مواجهة
إيبار اليوم ،لكن رابطة الدوري ذكرت أن
كل المباريات سيتم إيقافها على األقل
أسبوعين .وفــي وقــت سابق كــان مقررا
أن تقام مـبــاريــات الــدرجــة األول ــى بــدون
حضور الجمهور.
ومن المفترض أن يواجه ريال مدريد
فــريــق مانشستر سـيـتــي فــي إي ــاب دور
الـ ـ ــ 16ب ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا ،ال ـثــاثــاء
المقبل ،ولم يوضح النادي بشكل فوري
التطورات بشأن موعد هذه المباراة.

كريستيانو ال يستطيع العودة
مــن جانب آخــر أكــد نــادي يوفنتوس
الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع العـ ـب ــوه ل ـح ـجــر صـحــي

على خلفية المخاوف من تفشي
فيروس كورونا بقرار من دائــرة
الشرطة في باريس.
وق ـ ـ ـ ــرر م ـ ـ ـ ــدرب س ـ ـ ــان ج ــرم ــان
االلـ ـم ــان ــي ت ــوم ــاس ت ــوخ ــل ع ــدم
إش ــراك الـمـهــاجــم كيليان مبابي
أســاس ـيــا لـمـعــانــاتــه م ــن الـتـهــاب
اللوزتين ،وعدم خوضه تدريبات
الـفــريــق فــي الـيــومـيــن األخـيــريــن،
ب ـي ـن ـمــا اف ـت ـق ــد أيـ ـض ــا ع ـ ـ ــددا مــن
العبيه االساسيين ،أبرزهم قلب
دفــاعــه وقــائــده البرازيلي تياغو
سيلفا بسبب اإلصابة ،إضافة الى
الظهير البلجيكي توما مونييه
والع ــب الــوســط اإليـطــالــي ماركو
فيراتي لإليقاف.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ق ـ ــائ ـ ــد س ـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان

ال ـب ــرازي ـل ــي م ــارك ـي ـن ـي ــوس" :ل ـقــد
لعبنا بذهنية رائعة على ارضية
ال ـم ـل ـعــب .ل ـقــد اظ ـهــرنــا تـضــامـنــا
ك ـ ـب ـ ـي ـ ــرا ،وس ـ ـج ـ ـل ـ ـنـ ــا الـ ـه ــدفـ ـي ــن
الضروريين للتأهل ،يتعين علينا
االحتفاظ بهذه الذهنية ،بقيمنا".
واع ـت ـبــر م ــداف ــع س ــان جــرمــان
االلماني ثيلو كيهرر أن ما حققه
فــريـقــه "ل ـيــس س ــوى ال ـب ــداي ــة .ما
ق ــام ب ــه ان ـص ــار ال ـن ــادي مــدهــش،
لقد اعطانا دفعة معنوية هائلة"،
مضيفا" :انها لحظات رائعة .لست
ادري م ــا اذا كـنــا خـضـنــا افـضــل
مباراة لنا لكننا سعداء بالتأهل".

يورغن كلوب

انسحاب ماكالرين
من جائزة أستراليا الكبرى
أعلن فريق ماكالرين ،أمس ،انسحابه من جائزة أستراليا
الـكـبــرى ،المرحلة االفتتاحية مــن بطولة الـعــالــم لسباقات
الفورموال والمقررة في عطلة نهاية األسبوع الجاري ،بسبب
إصابة أحد أعضاء طاقمه بفيروس كورونا.
وأكد الفريق البريطاني ،في بيان ،أنه "قرر االنسحاب من
سباق  2020من جائزة أستراليا الكبرى للفورموال ،بعدما
تبين أن فحص أحد أعضاء الفريق للفيروس كان إيجابيا"،
مؤكدا أنــه "سيخضع اآلن للعالج من قبل سلطات الصحة
المحلية".
وسـبــق لـمــاكــاريــن أن أعـلــن عــزل أحــد أف ــراده بعد ظهور
عوارض الفيروس .وقام فريق "هاس" بخطوة مماثلة تشمل
أربعة من أفــراده للسبب عينه ،لكنه لم يعلن حتى الساعة
نتيجة فحوص هؤالء.

العبو ريال مدريد خالل مباراة سابقة
بـعــدمــا تـبـيــن إصــابــة مــداف ـعــه دانـيـيـلــي
روغاني بفيروس كورونا المستجد ،أن
نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو
ل ــن يـسـتـطـيــع الـ ـع ــودة حــال ـيــا إليـطــالـيــا
من بالده.
وفــي بيان مقتضب صــدر الخميس،
قال اليوفي إن "كريستيانو رونالدو لم
يـتــدرب وبــاق فــي مــاديــرا (مسقط رأســه
بالبرتغال) بانتظار التطورات في ظل
حالة الطوارئ الصحية الحالية".
وك ــان مـهــاجــم ري ــال م ــدري ــد الـســابــق
ســافــر لـمــديـنــة م ــادي ــرا الـبــرتـغــالـيــة في
التاسع من مارس الجاري ،للمرة الثانية
خالل أيام قليلة ،لزيارة والدته دولوريس
أفيرو التي تعرضت لوعكة صحية أوائل
الشهر.
وت ـل ـقــى ال ــاع ــب ال ـبــرت ـغــالــي إذن ـ ــا مــن

النادي للسفر وصــار له في ماديرا ثالثة
أيام ،وهي مدة تجاوزت ما كان مخططا له،
إذ ان والدته ،بحسب الصحف اإليطالية،
تعافت تقريبا ،لكن لحين تحسن األمــور
في إيطاليا ،سيبقى كريستيانو في مسقط
رأسه مع باقي أسرته.
وطمأن مدافع يوفنتوس والمنتخب
اإليطالي دانييلي روغاني ،الذي أصبح
أم ــس األول أول ضـحـيــة مــن "س ـيــري آ"
لفيروس كورونا ،جمهور فريقه ،وسط
توجه إلرج ــاء مـبــاراة إيــاب ثمن نهائي
دوري أبطال أوروب ــا ،المقررة األسبوع
الـمـقـبــل ،بـيــن فــريـقــه "ال ـس ـيــدة الـعـجــوز"
وضيفه ليون الفرنسي.
وكـ ـش ــف ي ــوف ـن ـت ــوس ،ب ـط ــل الـ ـ ــدوري
اإليطالي لكرة القدم ،أن العبه البالغ 25
عاما ،ال يعاني "حاليا من أي أعــراض"،

م ـش ـيــرا إلـ ــى أن الـ ـن ــادي "يـ ـق ــوم حــالـيــا
بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب
القوانين ،ومنها ما يتعلق باألشخاص
الذين كانوا على احتكاك معه".
وكـ ـت ــب الـ ــاعـ ــب ،ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه عـلــى
"انـسـتـغــرام"" ،أري ــد أن أطمئن كــل أولئك
الـقـلـقـيــن ع ـل ــي ،ل ـكــن ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة،
أش ـ ـعـ ــر ب ـ ــواج ـ ــب ت ــوجـ ـي ــه الـ ـشـ ـك ــر ل ـكــل
األط ـبــاء والـمـمــرضــات الــذيــن يكافحون
في المستشفيات لمواجهة هذه األزمة"،
متابعا" :أدعو الجميع الحترام القواعد،
ألن ه ــذا ال ـف ـي ــروس ال يـمـيــز ب ـيــن أح ــد!
دع ــون ــا ن ـف ـعــل ذل ـ ــك م ــن أج ـ ــل أن ـف ـس ـنــا،
أحبائنا ومن حولنا" .وبات روغاني أول
العــب فــي دوري الــدرجــة األول ــى يصاب
بفيروس "كوفيد "-19الذي حصد حياة
 827شخصا في إيطاليا ،حيث سجلت

تعليق دوري السلة األميركي
بعد الفوضى العارمة التي َّ
تسبب بها في روزنامات الرياضة
العالمية ،السيما في آسيا وأوروبا ،ضرب فيروس كورونا بقوة في
ً
الواليات المتحدة ،متسببا في تعليق دوري كرة السلة للمحترفين
"حتى إشعار آخــر" ،على خلفية إصابة العب يرجح أنه الفرنسي
رودي غوبير.
وأعلنت رابطة دوري "إن بي أيه" ،في بيان" ،إيقاف اللعب عقب
المباريات التي كانت مقررة األربعاء (أمس األول) حتى إشعار آخر"،
مضيفة"ُ :ستستغل الرابطة هذا التوقف ،لتحديد الخطوات التالية،
ً
للمضي قدما فيما يتعلق بوباء كورونا".

وتــزامـنــت الخطوة مــع قــرار اإلدارة األميركية حظر السفر من
أوروبا وإليها لمدة ثالثين يوما ،باستثناء المملكة المتحدة.
وفي حين لم تعلن الرابطة اسم الالعب المعني ،أتت خطوتها
بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكالهوما
سيتي ثاندر.
وكشفت وسائل إعالم في فرنسا (مثل صحيفة ليكيب) والواليات
المتحدة (أي أس بي أن) ،أن المصاب هو العب يوتا الفرنسي غوبير،
قبل أن يأتي التأكيد من مدرب دنفر ناغتس مايك مالون ،الذي كشف
أن إصابة العب االرتكاز هي سبب تعليق المباراة ،ومن ثم الموسم.

أكثر من  12ألف حالة ،السيما في شمال
البالد .وأمضى روغاني المواسم السبعة
األخيرة في صفوف يوفنتوس ،تخللها
إعارته مدة عامين إلى إمبولي.

مباريات السبت
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي الممتاز

إنتر يعلق أنشطته

3:30

واتفورد – ليستر سيتي

beINSPORTS HD2

ونـتـيـجــة إصــابــة روغ ــان ــي بـفـيــروس
"كوفيد ،"-19الذي أصبح اعتبارا من أمس
ً
األول «وب ــاء عــالـمـيــا» بحسب تصنيف
مـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،قـ ــرر إن ـتــر
ميالن أمــس األول تعليق "كــل األنشطة
التنافسية حتى إشعار آخر".
وجاء القرار خشية أن تكون العدوى
قد انتقلت إلــى العبي الـنــادي الــذي أكد
أنــه "يتخذ حاليا خـطــوات لتطبيق كل
اإلجراءات الالزمة".

6:00

مانشستر سيتي  -بيرنلي

beINSPORTS HD2

6:00

نورويتش  -ساوثامبتون

beINSPORTS HD7

6:00

برايتون  -أرسنال

beINSPORTS HD1

6:00

بورنموث – كريستال باالس

beINSPORTS HD9

6:00

نيوكاسل – شيفيلد

beINSPORTS HD8

مباريات «الممتاز» بدون جمهور

8:30

أستون فيال  -تشلسي

beINSPORTS HD2

أفادت تقارير إعالمية ،أمس ،بأن مباريات الجولة الثالثين
مــن ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي لـكــرة ال ـقــدم ،الـتــي تـبــدأ مــن غـ ٍـد حتى
االثنين المقبل ،ستقام بدون حضور الجماهير.
وذكرت صحيفة تايمز ،عبر موقعها اإللكتروني ،أنه وفقا
لهذا ينبغي أن تتأثر الدوريات األدنى بهذه اإلجراءات التي
تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.
ُيشار إلى أنه في ألمانيا كانت األمور واضحة منذ أمس
األول ،أن مباريات الجولة السادسة والعشرين في الــدوري
األلماني (بوندسليغا) ستقام بدون حضور الجمهور.

الدوري األلماني
5:30

بروسيا دورتموند  -شالكة

beINSPORTS HD5

5:30

اليبزيغ  -فرايبورغ

beINSPORTS HD4

5:30

هوفنهايم – هيرتا برلين

5:30

كولون  -ماينز

8:30

يونيون – بايرن ميونيخ

beINSPORTS HD5

ةديرجلا

•
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

نقطة

كيف وصلنا إلى هنا؟!

زهيرية
(الترياق)

فهد البسام

لم أكن "أنتوي" الكتابة عن "كورونا" ،فالناس
سئمت الموضوع وغزارة الكالم عنه ،بل أظن أن
أغلبهم سيضطر ،بعد رحيل "كورونا" ،للبحث عن
عالج للوسواس القهري من كثرة غسلهم أيديهم،
الكويتية  -بقراراتها المتسارعة
إال أن الحكومة
ً
والمتضاربة أحـيــانــا  -أبــت إال أن تجعله مالئ
الدنيا وشــاغــل الـنــاس الــذي ال فكاك منه ،مهما
حاولوا تغيير الموضوع أو تجاهله.
ي ـب ــدو أن ـن ــا م ــوع ــودي ــن ع ـلــى هـ ــذه األرض كل
 ٣٠سنة بــأز مــة تكشف لنا مــا يخفى علينا من
قلة التدبير والحصافة ُ
وبعد النظر في الغرف
الخلفية المغلقة للحكومات المتعاقبة التي تدير
الـبـلــد ،ولـتــؤكــد شكوكنا ب ــأن تـغـ ّـيــر األشـخــاص
والبشوت والبطانة ال يعني بالضرورة حدوث
أي تغيير مهم في العقليات المسؤولة عن اإلدارة.
فرغم محاوالت إظهار الشفافية والقدرة على
األخير بالتعطيل الكامل
السيطرة ،جــاء الـقــرار ً
لـيـعـكــس الـ ـص ــورة ت ـمــامــا ،م ـمــا ي ـطــرح الـشـكــوك
المشروعة معه حــول وجــود تعتيم إعالمي عن
عدد الحاالت التي أوصلت الحكومة إلى اتخاذ
مثل هــذا ال ـقــرار ،ف ــإذا كــان الـمــرض غير منتشر
بشكل كبير ،كما هــو ُمـعـلــن ،وتــم اتـخــاذ الـقــرار
ال ـم ـفــاجــئ دون ت ـم ـه ـيــد ومـ ـق ــدم ــات ،م ـمــا يــزيــد
فــي الــوقــت ذات ــه مــن الـتـجـمـعــات فــي الجمعيات
ال ـت ـعــاون ـيــة ،ف ــي حـيــن كــانــت ال ـغــايــة مـنــه عكس
ذلك ،فإنها مبالغة وتهويل يستحقان المراجعة
والتوضيح.
ً
أما إذا كان المرض منتشرا على غير المعلن،
فيجب إعالن ذلك بصدق وشفافية حقيقية ،ومن
ّ
ّ
وسهل دخوله
ثم محاسبة من سمح باستيراده
ووصولنا إلى هذه المرحلة الحرجة.
ال ي ـن ـكــر إال ج ــاح ــد أو م ــوت ــور ج ـه ــود وزارة
الصحة واألطباء وجميع الفنيين المشاركين في
الصفوف األولى والخلفية للمواجهة ،والتي فاقت
ّ
التوقعات ،لكن اختالط القرار السياسي المرتبط
بــالـمـصــالــح وال ـح ـســابــات ال ـخــاصــة بالمجهود
الطبي المميز ّ
شوه نتائجه ،رغم ّ
تميزها.
ل ـ ــذا ف ــي أثـ ـن ــاء ك ــل م ــا ج ـ ــرى وي ـ ـجـ ــري ،وب ـعــد
سماعنا لتصريحات ومحاوالت البروز لبعض
المحسوبين علينا كرجال دولة من وزراء ونواب،
باإلضافة إ لــى خبراتنا المتراكمة في القضايا
السابقة ،والتي لم يحاسب
التاريخية
واألحداث
ً
ً
فيها أحــد ،وتــزامـنــا أيـضــا مــع الصمت المطبق
بشأن انهيار أسعار النفط ،كل ذلك يجعلنا ونحن
ّ
بجدية وقلق" :احنا
نرى وجوه أطفالنا نتساء ل
شلون مهيتين أعمارنا معاكم؟!"

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

في شوفتك عافيه ...وفي الصوت والنبره
َ
()1
ت ــري ــاق لـقـلــوبـنــا وامـ ــن ال ــوه ــن ن ـب ــرا
()2
واف ـي ــن دب ال ــده ــر لـظـعــونـكــم ن ـب ــرى
ِ
ولو دار فينا الزمن في حادثاته وألم
نحلف بسورة "ألم نشرح" يروح األلم
بس زورنا يالوفي واسمح لي ّ
()4
أضمك والم

()3

أجزم برب السما من كل مرض نبرا

ً
«الويتشي» ...شعب منسي يموت جوعا
"بالنسبة إلى البيض ،نحن ال شيء"...
هذا ما يخلص إليه فاليريو كوبوس من
مجتمع الويتشي ،وهــم سكان أصليون
يعيشون في شمال األرجنتين ،ويعانون
سوء التغذية ،ويموتون من الجوع.
يمثل السكان األصليون باألرجنتين
نحو  2.38في المئة من أصل  45مليون
مقيم في البالد ،التي تضم القوى العاملة
الـثــالـثــة األك ـبــر بــأمـيــركــا الــاتـيـنـيــة .وهــم
ً
ينقسمون إلى  31مجموعة عرقية ،وفقا

بوتين ّ
تعرض للغش من محل تجاري
كشف الــرئـيــس الــروســي فالديمير بوتين عــن تـعـ ّـرضــه للغش
ّ
ّ
والخداع في المحال التجارية خالل الحقبة السوفياتية ،لكن ذلك
والدخول في عراك.
لم يدفعه لتفجير فضيحة
ُ
أمس" :ما الذي كان يمكن
شرت
ن
"تاس"،
وكالة
وقال في مقابلة مع
ّ
فعله هناك في العصر السوفياتي؟ خدعوا وغشوا وذهبوا ( )...ومن
ً
دون تفجير فضيحة ،يكون هذا أفضل لك وأكثر حفظا لنفسك".
ً
لكن الرئيس الــروســي روى أن هــذا حــدث أحيانا ،وبشكل غير
منتظم.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بوتين قوله إن الوجدان الشعبي
الروسي ينظر إلى التجار على أنهم محتالون وغشاشون.

ُ
آلخر تعداد سكاني أجري في عام .2010
ً
في شمال شرق البالد ،وتحديدا في منطقة
ُ
ً
سالتا ،التي تعد أكثر واليات األرجنتين فقرا،
يعيش الـعــدد األكـبــر مــن السكان األصليين،
الذين تم القضاء على القسم األكبر منهم خالل
الـقــرن الـمــاضــي مــن قبل ال ـغــزاة األوروبـيـيــن.
ومـ ـعـ ـظ ــم ه ـ ـ ـ ــؤالء م ـ ــن م ـج ـت ـم ــع ال ــويـ ـتـ ـش ــي،
ويعيشون في المناطق الريفية ،ومــن خالل
بيع الفحم وصنع الحرف اليدوية.
يـتــرأس فاليريو أكـثــر مــن خمسين عائلة

تـسـعــى لـلـبـقــاء عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ف ــي مدينة
إم ـب ــارك ــاس ـي ــون الـمـبـنـيــة ع ـلــى أرض يـ َّـدعــي
السكان األصليون أنها أرضهم.
ال ت ـت ـحــدث ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـس ــاء إال بلغة
ً
الــويـتـشــي ،وغــال ـبــا مــا يــرفـضــن ال ــذه ــاب إلــى
المستشفيات ،بسبب عدم وجــود مترجمين
فــوري ـيــن .لـكــن بـعــد سـلـسـلــة وف ـي ــات األط ـفــال
األخيرة ،أعلنت حكومة مقاطعة سالتا حالة
طوارئ صحية واجتماعية.
فـ ــي فـ ـب ــراي ــر الـ ـم ــاض ــي ،ت ــوف ـي ــت فـ ـت ــاة (5
سـ ـن ــوات) ب ـيــن ذراع ـ ــي ال ـم ـســؤولــة الـصـحـيــة
بالمقاطعة طبيبة األطفال جوزيفينا ميدرانو
في مستشفى على الحدود األرجنتينية مع
بوليفيا وباراغواي.
وقالت ميدرانو إن "هــذه الحالة مستمرة
فــي ســالـتــا مـنــذ سـنــوات طــويـلــة" ،مـعــربــة عن
أسفها من عدم اتخاذ الحكومات األرجنتينية
المتعاقبة أي تدبير حتى اآلن لتجنب هذه
المأساة.
ف ــي م ـي ـش ـيــون شــاك ـي ـن ـيــا ،ع ـلــى ُب ـع ــد 310
كيلومترات شمال سالتا ،يعيش العدد األكبر
من مجتمع الويتشي ،ويبلغ عددهم  8آالف
نسمة.
(أ ف ب)

أمطار «واسب  76 -ب» حديد ساخن
ر صــد العلماء كوكبا غريبا
فــي مجموعة شمسية بعيدة،
أحـ ــوالـ ــه ال ـج ــوي ــة ره ـي ـب ــة عـلــى
ال ـ ـ ــدوام ،إذ إن ال ـفــرصــة مـهـيــأة
بنسبة  100فــي المئة لسقوط
أغرب األمطار التي تخطر على
ال ـب ــال ،متمثلة فــي ق ـطــرات من
الحديد السائل الساخن لدرجة
حارقة.
وقــال الباحثون ،في بحثهم

المنشور بالعدد األخير لمجلة
"نيتشر" ،إنهم استعانوا بأداة
اس ـ ـبـ ــرسـ ــو الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فــي
البحث عن الكواكب بالتلسكوب
الكبير جدا بالمرصد األوروبي
الجنوبي فــي تشيلي ،لمراقبة
كوكب أطلق عليه اســم واســب-
76ب ،يقع على بعد  640سنة
ض ــوئـ ـي ــة تـ ـق ــريـ ـب ــا م ـ ــن ك ــوك ــب
األرض( .رويترز)

هل تتحول «األمازون» إلى سهول قاحلة؟

( )1نتبرأ من الوهن واإلجهاد
( )2نجاريها في المشي
(ّ )3
ألمت به حوادث الدهر :نزلت بساحته
( )4أحضنك
( )5نتشافى

شلل نصفي في HD74423
النجوم النابضة ليست
قليلة في الكون ،لكن هواة
مراقبة الكواكب اكتشفوا
ً
نـ ـجـ ـم ــا غـ ــريـ ــب الـ ـسـ ـل ــوك،
وعـ ـ ــرضـ ـ ــوه عـ ـل ــى ع ـل ـم ــاء
ال ـف ـل ــك ،ال ــذي ــن أدرك ـ ـ ــوا أن
نصف النجم ينبض فقط.
وتشير مجلة Nature
 Astronomyإلــى ما قاله
عالم الفلك دونالد كورتز،
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة سـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــرال
الن ـك ـش ــاي ــر ال ـبــري ـطــان ـيــة،
"م ـن ــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
ً
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ن ـ ـظـ ــريـ ــا نـعـلــم
بوجود مثل هذه النجوم،
وقـ ـ ــد ب ـح ـث ـنــا ع ـن ـه ــا م ــدة
ً
 40سـنــة ،وأخ ـيــرا وجدنا
أحدها".
وذكـ ـ ـ ــر مـ ــوقـ ــع روسـ ـي ــا
ال ـ ـيـ ــوم ،أمـ ـ ــس ،أن الـنـجــم
الشاذ  HD74423يقع على
ُبـعــد  1500سـنــة ضوئية
عــن األرض ،وكتلته أكبر
مــن كتلة الشمس بمقدار
 1.7مرة.
وت ـحــت تــأثـيــر جــاذبـيــة
"الصديق القريب" أصبح
ش ـكــل ال ـن ـجــم HD74423

َّ
حذر باحثون في دراســة نشرتها مجلة نيتشر
كوميونيكيشنز من أن غابة األمــازون اقتربت من
نقطة الالعودة ،بسبب التغير المناخي ،وقد تتحول
ً
إلى سهول قاحلة في غضون  50عاما.
وأشـ ــار الـبــاحـثــون فــي ال ــدراس ــة نفسها إل ــى أن
ً
ً
ً
نظاما بيئيا رئيسا آخــر ،هــو الحاجز المرجاني
ً
في البحر الكاريبي ،قد يندثر بعد  15عاما إذا ما
ً
تجاوز َّهو أيضا نقطة الالعودة.
وحـ ــذر هـ ــؤالء م ــن أن ه ــذه ال ـت ـغ ـيــرات ق ــد يـكــون

لها انعكاسات كارثية على البشر واألنــواع َّ
الحية
المواطن الطبيعية.
األخرى التي تعتمد على هذه
ِ
وفي الحالتين ،تعود األسباب في هذه التعديالت
الحاصلة إلى التغير المناخي الناجم عن النشاط
البشري ،واألض ــرار البيئية ،وقطع األشجار فيما
يخص غابة األمازون ،والتلوث ،وارتفاع الحموضة
بمياه المحيطات في حالة الشعاب المرجانية.
وتفيد أعمال خبراء المناخ في الهيئة الحكومة
َّ
المعنية بتغير المناخ في منظمة األمم
الدولية،

المتحدة ،بأن  90في المئة من الشعاب المرجانية
ً
في المياه الضحلة ستتأثر سلبا إذا ارتفعت حرارة
األرض  1.5درجة مئوية ،مقارنة بما كانت عليه قبل
الثورة الصناعية.
وإذا بلغ االرتفاع درجتين مئويتين ،فقد تختفي
هذه الشعاب بشكل شبه كامل .وقد ارتفعت حرارة
األرض حتى اآلن درجة مئوية واحدة.
وعلى صعيد غابة األمازون ،فإن نقطة الالعودة
ً
غـيــر واض ـحــة تـمــامــا ،إال أن الـعـلـمــاء يـعـتـبــرون أن
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اإلعالنات:

ً
م ـطــوال ،وه ــذا أمــر شائع،
وال يفسر سلوكه الشاذ.
وق ـ ــد ل ـف ــت ه ـ ــذا ال ـن ـجــم
ان ـ ـت ـ ـبـ ــاه هـ ـ ـ ــواة ي ـب ـح ـثــون
ع ــن الـ ـك ــواك ــب ب ـم ـســاعــدة
الـ ـتـ ـلـ ـسـ ـك ــوب الـ ـفـ ـض ــائ ــي
 ،TESSال ــذي يـتــابــع تغير
سطوع النجوم.
وقـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـهـ ـ ــواة
مالحظاتهم بشأن السلوك
الغريب للنجم على علماء
الفلك ،الــذيــن أش ــاروا إلى
أن ت ـغ ـيــر س ـط ــوع الـنـجــم
المرئي من األرض مرتبط
بـ ـ ــالـ ـ ــزاويـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـن ـظــر
عبرها المتابع من األرض،
وأن أحـ ــد ن ـص ـفــي الـنـجــم
ينبض فقط.

وفيات
حصة عبدالكريم محمد الصقر

أر مـلــة علي عبدالعزيز علي
الخضيري

 87ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ال ـعــزاء
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــرة فـ ـ ـق ـ ــط ،ت:
99250008

حمد عبدالكريم محمد الصقر

 95عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ـع ــزاء
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــرة فـ ـ ـق ـ ــط ،ت:
97874165

بجاد شافي بجاد الدوسري

 81ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال:
ا ل ـ ـص ـ ـبـ ــا ح ـ ـيـ ــة ،ق  ،1ش ،9
م ،245ت55300055 :

منيرة أحمد حمود الحمود

 76عاما ،شيعت ،الرجال:
في المقبرة فقط ،النساء:
الشامية ،ق ،5ش ،300م،14
ت66031111 ،99717070 :

سعد محمد غزاي المطيري

 90عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ـع ــزاء
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــرة فـ ـ ـق ـ ــط ،ت:
55210055

مواعيد الصالة

خسارة  35في المئة من مساحتها ،سيطلق عملية
اختفائها.
وقد قطعت األشجار على مساحة  20في المئة
من الغابة األمازونية ،التي تمتد على خمسة ماليين
كيلومتر مــربــع ،مـنــذ ع ــام  ،1970لــزراعــة الصويا
وزيت النخيل والوقود الحيوي وتربية المواشي
أو لتجارة األخشاب.
(أ ف ب)

()5

الطقس والبحر

الفجر

04:41

العظمى 26

الشروق

06:01

الصغرى 13

الظهر

11:58

ً
أعلى مد  02:07صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 02:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:55

ً
أدنى جزر  08:37صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:11

 09:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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