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وينونا رايد ر تدعم جوني ديب
في معركته ضد هيرد ص ١١

إيران«ّ :الحرس» ينقلب بصمت على الحكومة

دوليات

شمخاني همش روحاني وسعى إلى فتح قنوات أميركية في بغداد
طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد مـصــدر رفـيــع فــي مكتب الــرئـيــس اإليــرانــي
حسن روحاني أن الحرس الثوري بدأ تسلم إدارة
البالد رغم مقاومة الحكومة ،وهو ما دفع روحاني
وحكومته والتيار اإلصالحي إلى االنسحاب من
جميع الدوائر العليا التي كانت تحت سيطرتهم.
وقــال المصدر إن أعضاء الحرس في الحكومة

وال ـبــرل ـمــان وبــاقــي أركـ ــان ال ــدول ــة ،الــذيــن ك ــان من
المفترض أن يوالوا الحكومة في قراراتها ،انقلبوا
ع ـل ـي ـهــا ،وانـ ـضـ ـم ــوا إلـ ــى ص ــف ق ـ ـيـ ــادات الـفـصـيــل
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي ق ـ ــرارات ـ ــه ،ف ـي ـمــا ي ـش ـبــه «االنـ ـق ــاب
الصامت» في البلد الـغــارق بأزمة تفشي فيروس
كورونا المستجد.

وأض ــاف أن أول ــى ب ــوادر األم ــر ظـهــرت مــع سفر
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى ل ــأم ــن ال ـقــومــي
ً
األدميرال علي شمخاني إلى العراق أخيرا ،حيث
ج ــاء الـسـفــر ب ـقــرار مــن رئـيــس المجلس روحــانــي،
ً
بهدف تسلم الحكومة إلدارة ملفات المنطقة بدال
من «الـحــرس» ،لكن شمخاني لم يقم بــأي تنسيق

مــع الـحـكــومــة أو وزارة الـخــارجـيــة كـمــا لــم يسمح
للدبلوماسيين اإليــرانـيـيــن مــن خ ــارج «ال ـحــرس»
بحضور اجتماعاته مع العراقيين.
وأوضح المصدر أنه تبين للحكومة أن شمخاني
قــام بالتنسيق المباشر مــع المرشد األعـلــى علي
خامنئي و«الحرس» ،وحاول فتح قنوات 02

الدراسي بعهدة «الصحة»
العام
إنهاء
ً

١٧
األمير يعزي السيسي
في مقتل ّ 20
جراء موجة
األمطار بمصر

اقتصاد

شفاء حالتين جديدتين ...و 195شخصا أنهوا فترة الحجر الصحي في «الخيران»
باسل الصباح :أناشد المواطنين والمقيمين البقاء
في منازلهم

إصابات «كورونا» ترتفع إلى  ...104و 6حاالت
في «العناية المركزة»

10
«الشال» 5.3 :مليارات
دينار العجز المتوقع
للموازنة العامة

اقتصاد

09
طوابير من مقيمي «الفروانية» في انتظار الفحص بأرض المعارض أمس

●

فهد الرمضان

وسط ستار ضبابي يلقيه فيروس "كورونا"
على مصير العام الدراسي في البالد ،مما أثار
ً
ً
أخــذا وردا ،واقتراحات وإشــاعــات بإنهاء العام
الدراسي ثم أخرى مضادة بنفي اإلنهاء ،أكد وزير
التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي
أن قرار إنهاء الدراسة هذا العام في ظل الظروف
ً
الحالية ،مرهون بتقدير السلطات الصحية ،الفتا
إلى حرص "التربية" على تغليب مصلحة الطالب
العلمية والصحية.
وصرح الحربي ،عقب اجتماعه أمس مع عدد
من قياديي ال ــوزارة ،بأن "االستعانة بالخبرات
التربوية واألكاديمية وجمعية المعلمين هدفها
إيجاد حل يحافظ على مسيرة ومستقبل أبنائنا
الطلبة فــي ظــل الـظــروف الحالية التي تمر بها
البالد".
فــي م ــوازاة ذل ــك ،أعلنت وزارة الصحة أمس
أنـهــا سـجـلــت ،خ ــال الـ ــ 48ســاعــة الـمــاضـيــة24 ،
إص ــاب ــة ج ــدي ــدة ب ــال ـف ـي ــروس ،لـيــرتـفــع إجـمــالــي
الحاالت المصابة في الكويت إلى  ،104في وقت
كشف وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح عن
شفاء حالتين ،ليرتفع عدد الحاالت التي تماثلت
ً
للشفاء إ لــى  ،7مناشدا المواطنين والمقيمين
البقاء في منازلهم.
02

SMS

ً
عمال بسطاء ،هامشيون ،يصارعون الحياة يوما بيوم للحصول على قوت يومهم ،أدارت لهم الحياة ظهرها بعد عطلة األسبوعين،
فلم يعودوا قادرين على كسب قوتهم ،وال التنقل إلى أي مكان السيما مع تعطيل النقل الجماعي ،وجشع سائقي التاكسي.
والسؤال :أين مؤسساتنا الخيرية التي امتدت مساعداتها إلى شتى بقاع العالم من هؤالءَ ...أوليس "األقربون أولى بالمعروف"؟

«المعلومات المدنية» تراجعت عن دعوة موظفيها للدوام في العطلة لتغيير عناوين المواطنين
نـجــح الـضـغــط الـتــويـتــري والـنـيــابــي في
منع نقل القيود االنتخابية ،من خالل إرغام
الـهـيـئــة الـعــامــة للمعلومات الـمــدنـيــة على
ً
الـتــراجــع عــن دعــوتـهــا ع ــددا مــن موظفيها
للعمل خالل العطلة الرسمية التي منحها
مجلس الــوزراء للقطاعين العام والخاص
الحتواء «كــورونــا» ،بهدف إجــراء معامالت

أعـلـنــت وزارة الـصـحــة أم ــس تمديدها
فـتــرة استقبال ص ــاالت الفحص الوقائي
فــي أرض ال ـم ـعــارض بـمـشــرف ،للوافدين
مــن سـكــان محافظة الـفــروانـيــة القادمين
من مصر وسورية ولبنان منذ أول مارس
الجاري ،لمتابعة إجراءات فحصهم اليوم،
مشيرة إلى تأجيل استقبال نظرائهم في
حــولــي واألحـ ـم ــدي وال ـعــاص ـمــة إل ــى وقــت
ً
يعلن الحقا.
ً
وكانت الوزارة أصدرت بيانا ،األربعاء
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،دع ـ ـ ـ ــت فـ ـ ـي ـ ــه ج ـم ـيــع 02

●

حسين العبدالله

قــرر المجلس األعـلــى للقضاء
وقــف النطق باألحكام الجزائية
ف ــي ج ـم ـيــع الـ ــدوائـ ــر الـقـضــائـيــة،
وقصر انعقاد جلسات المحاكم
على تجديد حبس الموقوفين.
وتـ ـ ـق ـ ــرر ف ـ ــي اج ـت ـم ــاع 02

مسك وعنبر

الضغط يمنع «نقل القيود االنتخابية»
تغيير العناوين للكويتيين فقط ،بعد أن
أبدى كثيرون انتقاداتهم لهذا التوجه الذي
ً
اعتبروه تالعبا بـ«إرادة األمة».
وعلمت «الجريدة» ،من مصادر مطلعة،
ً
أن عــددا من موظفي «المعلومات المدنية»
تـلـقــوا أم ــس األول بـشـكــل مـفــاجــئ رســائــل
مــن مــديــري قطاعاتهم عــن احتياج الهيئة

إلــى عــدة موظفين للعمل فترة استثنائية
ً
األسبوع الحالي فقط ،وفق قرار كان مقررا
أن يـصــدر صـبــاح ال ـيــوم ،إلج ــراء معامالت
«تغيير الـعـنــاويــن» للكويتيين فـقــط ،دون
غيرها من المعامالت.
وب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـص ــادر ،ف ـق ــد أث ـ ـ ــارت ه ــذه
ال ــرس ــائ ــل ،وق ـص ــره ــا ال ـم ـع ــام ــات ال ـمــزمــع

تمديد فحص وافدي الفروانية القادمين اإلمارات تعتمد خطة بـ  ١٠٠مليار
من مصر وسورية ولبنان إلى اليوم
درهم للمتضررين من الفيروس

«األعلى للقضاء» :قصر
انعقاد الجلسات على
تجديد الحبس

 11.2مليون دينار أرباح
«الوطنية العقارية»
في 2019

أطلق مصرف اإلمارات المركزي،
أمس ،خطة دعم اقتصادي شاملة
ّ
موجهة
بتكلفة  100مليار درهــم
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
ال ـم ـت ـض ــرري ــن م ــن وبـ ـ ــاء ك ــورون ــا
(كوفيد  )19 -بشكل فوري.
وأكـ ــد ال ـم ـصــرف أن ــه سيسمح
للبنوك باستخدام جزء من رؤوس
األموال الوقائية الرقابية في دعم
ع ـم ـل ـيــات إقـ ـ ــراض ج ــدي ــدة ودع ــم

ً
اق ـت ـصــاد ال ــدول ــة ،م ــؤك ــدا الـتــزامــه
الثابت والمتواصل بربط الدرهم
اإلماراتي بالدوالر.
وأشـ ــار إل ــى ت ـجــاوز احتياطي
"الـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ــزي" مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــات
األج ـن ـب ـيــة  405م ـل ـي ــارات ف ــي 10
ً
مـ ــارس الـ ـج ــاري ،م ــؤك ــدا أن هــذه
االح ـت ـيــاط ـيــات ال ــوف ـي ــرة سـتـكــون
ك ــافـ ـي ــة ل ـت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف مــن
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى اس ـت ـقــرار 02

أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـم ـب ــان ــي إع ـف ــاء
أص ـح ــاب الـمـقــاهــي وال ـم ـطــاعــم في
األبـ ـنـ ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا مـ ــن رسـ ــوم
االن ـت ـف ــاع ال ـش ـهــريــة مـ ــدة ش ـهــريــن،
وإعـ ـف ــاء بـقـيــة ال ـم ـح ــات م ــن %25
م ــن هـ ــذه ال ــرس ــوم ل ـش ـهــري م ــارس
وأبـ ــريـ ــل ،مـ ـق ــررة ج ــدول ــة الــدف ـعــات
المتأخرة للمستثمرين المتعثرين،
ً
وخصوصا المبادرين الكويتيين
من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وقــالــت «الـمـبــانــي» إن ذل ــك الـقــرار

الواليات المتحدة تبدأ  8أسابيع حساسة ...وإسبانيا تتجه إلى «السيناريو اإليطالي»
ان ـ ـض ـ ـمـ ــت ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـ ـ ـ ـ ــدول فــي
ال ـع ــال ــم ،خـ ــال ال ـس ــاع ــات األخ ـي ــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ،إلـ ــى ت ـل ــك ال ـت ــي أعـلـنــت
حــال الـطــوارئ أو اتـخــذت إج ــراءات
اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة مـ ـ ـش ـ ــددة ،مـ ـث ــل تـقـيـيــد
السفر والتجمعات وإغالق الحدود

والمدارس والجامعات ،في محاولة
ل ـمــواج ـهــة وب ـ ــاء «ك ـ ــورون ـ ــا» ،ال ــذي
اقترب من إصابة  150ألف شخص
في العالم ،ووفاة أكثر من .5600
وفـ ــي واش ـن ـط ــن ،ال ـت ــي دخ ـل ــت 8
أســابـيــع «ح ـســاســة» ،وف ــق الرئيس

عبداهلل لـ ةديرجلا ِّ :
أجسد
معاناة سجين سابق
بـ«في ذاكرة الظل»
•

دوليات

«المباني» تعفي أصحاب المقاهي
والمطاعم من اإليجار شهرين

ُ
«كورونا» يدخل العالم في «طوارئ»
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،تــوالــت
اإلجراءات بعد إعالن «الطوارئ» ،في
خطوة ستتيح االستفادة مما يصل
إل ــى  50م ـل ـيــار دوالر م ــن األص ــول
لمكافحة الفيروس ،غداة إعالن منع
دخول األوروبيين.
02

إجراؤها على تغيير عناوين المواطنين فقط
ً
في مثل هــذا التوقيت ،شكوكا لــدى بعض
موظفي الهيئة ،في ظل قرار مجلس الوزراء
الـصــادر األسـبــوع الماضي ،وال ــذي يقضي
بإجازة رسمية لكل قطاعات الدولة ،وتزامنه
م ــع س ــري ــان قـ ــرار نـقــل ال ـق ـيــود االنـتـخــابـيــة
المقرر انتهاؤه هذا األسبوع.
02

15

ً
ي ــأت ــي ت ـف ـه ـمــا م ـن ـهــا ألبـ ـع ــاد األزمـ ــة
الـصـحـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـتــي تمر
بها الكويت والعالم نتيجة فيروس
كورونا ،التي ألقت بظاللها ،وال تزال،
على كل الدول ،وتستوجب التكاتف
من أجل السيطرة ،ومساعدة ودعم
األط ـ ـ ـ ــراف الـ ـمـ ـتـ ـض ــررة ،كـ ــل حـســب
مجاله.
وأكدت أن مجلس اإلدارة على علم
بالتكلفة التي ستتكبدها الشركة،
الـتــي تـصــل إل ــى مــا يـعــادل 02

أصحاب «التاكسي»
يستغلون الركاب
بغياب النقل العام
●

عماد حسن

«مصائب قوم عند قوم فوائد» ...هذا
ما َت َّ
جسد بعد إيقاف الحكومة وسائل
النقل العامة ،ضمن حزمة إجراء اتها
لمواجهة تفشي «كورونا» في البالد،
ل ـي ـس ـت ـف ـيــد م ـ ــن هـ ـ ــذا ال ـم ـنــع 02

16

قصف جديد على
«التاجي» ...وفصائل
عراقية تتوعد بحرب

رياضة

19
كرة القدم األوروبية
تستعد لما بعد شلل
«كوفيد»19 -

ةديرجلا

•
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كورونا الجديد

محليات

«الصحة» 24 :إصابة جديدة في يومين ترفع الحاالت إلى 104
 6حاالت في العناية المركزة منها اثنتان في حالة حرجة ...وارتفاع المعافين إلى 7
عادل سامي

ً
 ١٩٥شخصا
أنهوا «الحجر
الصحي»
في الخيران
ليصبح
اإلجمالي ٣٢٤

السند

أعـلـنــت وزارة الـصـحــة ،أمــس،
تسجيل  ٢٤حــالــة مــؤكــدة ثبتت
إص ــابـ ـتـ ـه ــا ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا
الـمـسـتـجــد (كــوف ـيــد  )19 -خــال
ال ـ ـ  ٤٨ســاعــة ال ـمــاض ـيــة ،مـنـهــا ٤
حاالت تم تسجيلها أمس ليرتفع
إجمالي عــدد الـحــاالت المسجلة
في الكويت إلى  104حاالت.
وقال المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة ،د .عبدالله السند ،لـ
"كونا" إن الحاالت األربع الجديدة،
منها حالة لهندي مخالط لحالة
مرتبطة بالسفر إلــى أذربيجان،
وح ــال ـت ــان لـمــواطـنـيــن كويتيين
مرتبطتان بالسفر إ لــى المملكة
المتحدة وحالة لمواطنة كويتية

مرتبطة بالسفر إلى قطر وفرنسا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـس ـ ـنـ ــد أن وزيـ ـ ــر
الصحة ،الشيخ د .باسل الصباح،
أعلن شفاء حالتين من الحاالت
المصابة بفيروس كورونا ،ليصل
ع ــدد مــن أعـلــن شـفــاؤهــم مـنــه في
الكويت إلى  7حاالت ،وبذلك فإن
عدد الحاالت التي تتلقى الرعاية
الـطـبـيــة ف ــي أح ــد الـمـسـتـشـفـيــات
المخصصة الستقبال المصابين
بالفيروس يبلغ  97حالة.
وذكــر أن الحاالت التي تتلقى
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي ال ـع ـن ــاي ــة
ال ـم ــرك ــزة ب ـلــغ ع ــدده ــا  6ح ــاالت،
م ـن ـه ــا ح ــالـ ـت ــان حـ ــرج ـ ـتـ ــان ،أم ــا
ال ـح ــاالت األربـ ــع الـبــاقـيــة فيمكن

 30ألف اتصال على الخط الساخن
قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون خدمة
المواطن والتطوير اإلداري د .فالح العازمي إن عدد
االتصاالت الواردة إلى مركز االتصال التابع لخدمة
المواطن بالوزارة على الخط الساخن ( )151بلغ أكثر
من  30ألف اتصال خالل  48ساعة.
وأوضح العازمي ،لـ "كونا" أمس ،أنه تم الرد على
تلك االتصاالت من جانب فريق يضم مجموعة من

االطـبــاء واالداري ـيــن ،مشيرا إلــى أن االستفسارات
جميعها كــانــت حــول فـيــروس كــورونــا المستجد
(كــوفـيــد  )19 -ومــا يتعلق بــأعــراضــه واإلجـ ــراءات
الوقائية منه وكيفية التعامل معها.
وأشار إلى أن خدمة المواطن الخاص بالوزارة
( )151تستقبل االتصاالت على مدار الساعة طوال
أيام االسبوع وباللغتين العربية واالنكليزية.

وص ـف ـهــا بــال ـم ـس ـت ـقــرة ،ف ــي حين
بلغ عدد المسوحات  8298مسحة
مخبرية.
من جانب آخرّ ،بين السند أن
 ١٩٥شخصا أنهوا فترة الحجر
الـ ـصـ ـح ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة لـ ـه ــم خ ــال
ال ـســاعــات الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة من
مركز الحجر في منتزه الخيران،
بعد إتمام المدة المحددة لذلك،
والقيام بكل اإلجراءات الوقائية،
والتأكد من خلو جميع العينات
من الفيروس ،وبذلك يصبح العدد
اإلجمالي لمن أنهوا فترة الحجر
الصحي  ٣٢٤شخصا.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى دعـ ـ ـ ـ ــوة وزارة
الصحة للمواطنين والمقيمين
الـ ـ ـك ـ ــرام إل ـ ــى ال ـت ـق ـ ّـي ــد ب ـض ــواب ــط
ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــي
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــي ،ح ـ ـفـ ــاظـ ــا ع ـل ــى
صحتهم و صـحــة المجتمع ،مع
التأكيد على ض ــرورة البقاء في
المنزل واالبتعاد عن التجمعات،
واالل ـت ــزام ب ــاإلرش ــادات الوقائية
للحد من انتشار الفيروس.
و ك ـ ــا ن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة قــد
أعلنت ،أمــس األول ،تأكد إصابة
 20حـ ـ ــا لـ ـ ــة ث ـ ـب ـ ـتـ ــت إ ص ــا بـ ـتـ ـه ــا
بــال ـف ـيــروس ف ــي الـ ـب ــاد ،لـيــرتـفــع
مجموع عــدد الـحــاالت المسجلة

في الكويت إلى  100حالة.
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي ،إن ال ـ ـح ـ ــاالت الـ ـ ـ ـ 20
ال ـمــؤكــدة م ــوزع ــة عـلــى  15حــالــة
مرتبطة بالسفر إلى إيران ،وهي
م ـ ــن الـ ـحـ ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي ،وح ــال ــة
مــرت ـب ـطــة بــال ـس ـفــر إلـ ــى الـمـمـلـكــة
المتحدة ،وهــي لمواطن كويتي،
وحـ ــالـ ــة م ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـس ـف ــر إل ــى
أمـيــركــا ،وهــي لمواطنة كويتية،
ومقيمة إسبانية مرتبطة بالسفر
إلى إسبانيا ،وحالتين من مصر
مخالطتين لحالة مرتبطة بالسفر
ألذربيجان.

مركز أرض المعارض
من جهة أخرى ،أكد مدير إدارة
الصحة الـعــامــة ب ــوزارة الصحة،
د .فهد الغمالس ،حرص الــوزارة
على العمل الحثيث بالتعاون مع
األطـبــاء والمتخصصين لتقديم
كل اإلرشادات والنصائح الطبية
الالزمة للحد من انتشار الفيروس
وال ـج ـه ــد الـ ـ ـ ــدؤوب ب ـه ــذا ال ـش ــأن
في المركز المتخصص لفحص
الوافدين في أرض المعارض.
وق ـ ــال الـ ـغـ ـم ــاس ،إن ال ـمــركــز
ال ـ ـمـ ــذكـ ــور يـ ـض ــم ط ــاقـ ـم ــا طـبـيــا

م ـت ـخ ـص ـص ــا ،وهـ ـ ـن ـ ــاك ص ـ ــاالت
انـ ـتـ ـظ ــار ت ـس ــع أكـ ـث ــر مـ ــن 1400
ش ـ ـ ـخـ ـ ــص ،حـ ـ ــرصـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ــدم
االنـ ـتـ ـظ ــار فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج ف ـت ــرات
ط ــويـ ـل ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ج ــاه ــزيــة
الصاالت األخرى في حال ازدياد
األعداد.
وأضاف أن الخطة الموضوعة
دق ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــدا ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل
واستيعاب األع ــداد الكبيرة في
ح ـ ــال ت ـم ــت زيـ ـ ـ ــادة ال ـ ـعـ ــدد أك ـثــر
مـ ــن  1500م ـ ــراج ـ ــع ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن ــه يـتــم تلقائيا تـحــويــل هــؤالء
واستقبالهم في الصاالت األخرى
المجهزة.
وعــن تصميم المركز ،أوضــح

قال وزير الصحة الشيخ د .باسل الصباح إن
انتشار "كورونا" لم نشهد مثله من قبل ،حيث إنه
اجتاح العالم أجمع خالل شهرين.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،ف ــي لـ ـق ــاء عـلــى
تلفزيون الكويت ،أمس األول ،أن سرعة انتشار
الـفـيــروس تكمن فــي عــدم وج ــود أع ــراض لــه في
بداية اإلصابة ،مع قيام الناس بمخالطة بعضها

مقترح بإنهاء الدراسة واستكمال «الثانوي» بمنهج مخفف أو اعتماد فصل ثالث للعام المقبل
●

فهد الرمضان

قال وزير التربية وزير التعليم
الـ ـع ــال ــي د .سـ ـع ــود الـ ـح ــرب ــي إن
ق ـ ــرار إن ـه ــاء ال ـع ــام الـ ــدراسـ ــي في
ظ ــل ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة م ــره ــون
ب ـت ـق ــدي ــر الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة،
مشيرا إلى حرص "التربية" على
تغليب مصلحة الطالب العلمية
والصحية.
جاء ذلك في تصريح صحافي
للحربي عقب اجتماع عقده أمس

م ــع عـ ــدد م ــن ق ـي ــادي ــي "ال ـتــرب ـيــة"
بحضور وزراء ووكالء مساعدين
ومديرين عامين لمناطق تعليمية
سابقين في الوزارة ،وذلك لتبادل
اآلراء والتباحث فيما بينهم حول
أزم ــة فـيــروس كــورونــا المستجد
"كوفيد ـ ـ ."19
وق ــال الـحــربــي إن "االسـتـعــانــة
بالخبرات التربوية واألكاديمية
وج ـم ـع ـيــة الـمـعـلـمـيــن الـكــويـتـيــة
هــدفـهــا إي ـجــاد حــل يـحــافــظ على
مسيرة ومستقبل ابنائنا الطلبة

متابعة أوضاع طلبتنا في الخارج
أكد الوزير الحربي ،متابعة وزارة التعليم العالي المستمرة
لكل األمور المتعلقة بالدارسين في الخارج ،عبر المكاتب الثقافية
بشكل يومي.
وأوض ــح الـحــربــي ،فــي بـيــان لــه ،أن بعثات الطلبة "لــن تتأثر
ب ــال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ،خ ـصــوصــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـن ـظــام الـتـعـلـيــم
اإللكتروني الذي طبقته بعض الجامعات".
وبين أنه على جميع الطلبة في دول االبتعاث المكوث في مقار
السكن الخاصة بهم ،وعدم الخروج إال للضرورة ،كما هو متبع في
ً
الكويت ،داعيا الطلبة القاطنين في سكن الجامعة إلى التواصل
مع المكاتب الثقافية في تلك الدول ،في حال إغالق سكنهم في
الجامعة المبتعث إليها.

إيران« :الحرس» ينقلب بصمت...
اتصال مع األميركيين بالعراق خارج قنوات حكومة روحاني ،على
ً
أساس أن الجمهورية اإلسالمية سوف تدخل مرحلة جديدة قريبا
ً
مع تسلم التيار األصولي مجلس «الشورى» ،وفقا لنتائج االنتخابات
التشريعية األخيرة.
ولفت إلى أن الضربة الثانية وجهت إلى حكومة روحاني عندما
أصدر المرشد أوامر لقائد أركان القوات المسلحة اللواء الركن محمد
بــاقــري بــأن تتسلم الـقــوات المسلحة زم ــام مواجهة «كــورونــا» رغم
ّ
أن الحكومة كانت شكلت لجنة إلدارة األزم ــة تحت إش ــراف رئيس
الجمهورية وكانت تقاوم طلب «الحرس» تسلم الملف على اعتبار أن
ً
واشنطن قد شنت «حربا جرثومية».
وأضاف المصدر أن باقري ،الذي يعد من أعضاء «الحرس» ،أعلن
ً
نــوعــا مــن الحكومة العسكرية فــي الـبــاد لمواجهة الـفـيــروس عبر
محاصرة معظم المدن ومنع أي تحرك مدني خالل األيام المقبلة ،كي
يستطيع الحرس الثوري تطبيق خطته الرامية إلى «االنقالب السلس».
ً
وأوضح أن جميع الشخصيات السياسية ،وخصوصا اإلصالحية
ً
مثل نائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري ،وعددا من الوزراء
والنواب الذين كان من الممكن أن يقاوموا تحرك «الحرس» ،تم وضعهم
في اإلقامة الجبرية على أساس أنهم في حجر صحي ،في حين أنهم
لم يلتقطوا العدوى.
ً
ُ
وذك ــر الـمـصــدر أن روحــانــي طـلــب مـنــه أن يبقى بمكانه شكليا
حتى انتهاء دورتــه ،لكنه رفض ،وانسحب من اللجنة التي ستتيح
لـ «الحرس» فرض وصايته على البالد ،بشكل غير رسمي ،وحاول
لقاء المرشد ،لكن األخير تعلل بــاإلجــراء ات االحترازية لـ «كورونا»
ولم يستقبله.

إنهاء العام الدراسي بعهدة...
بدوره ،قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د .عبدالله السند إن عدد
الحاالت التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة
ً
الستقبال المصابين بالفيروس يبلغ  ،97مبينا أن هناك  6حاالت
في العناية المركزة ،حالتان منها في وضع حجر ،مع استقرار حالة
الباقين ،في حين بلغ عدد المسحات المخبرية التي تم أخذها .8298
ً
وأضــاف السند أن  195شخصا أنهوا أمس فترة الحجر الصحي
ال ـم ـقــررة لـهــم بـمـحـجــر ال ـخ ـيــران ،بـعــد إت ـمــام مــدتـهــم وم ــروره ــم بكل
اإلجــراءات الوقائية ،والتأكد من خلوهم من الفيروس ،وبذلك أصبح
عدد من أنهوا فترة الحجر .324

غموض
وال يــزال وضع العام الدراسي
غــام ـضــا وسـ ــط ت ـك ـه ـنــات كـثـيــرة
بإنهاء الدراسة لعدد من المراحل
أو لجميع المراحل ،حيث كشفت
مصادر تربوية رفيعة عدم وجود
قناعة لدى قياديي وزارة التربية

ً
الحربي متوسطا رشيد الحمد ونورية الصبيح
بإنهاء العام الــدراســي في الوقت
ال ـحــالــي ،مـشـيــرة إل ــى أن اغلبية
القياديين الحاليين والسابقيين
ي ـ ـ ــرون أه ـم ـي ــة اس ـت ـك ـم ــال ال ـع ــام
الدراسي لبعض المراحل الدراسية
ف ــي وق ــت الح ــق "رب ـم ــا ف ــي فصل
ال ـص ـي ــف" اذا م ــا اس ـت ـم ــر وض ــع
انتشار فيروس "كورونا" مع وضع
اجراءات احترازية لضمان سالمة
الطلبة والعاملين في المدارس.
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن
الوزارة لديها عدة مقترحات بشأن
العام الــدراســي ،موضحة أن أحد
الـمـقـتــرحــات يـتـحــدث عــن انهائه

الضغط يمنع «نقل القيود...
وعلق النائب محمد المطير عبر حسابه في «تويتر»« :نسمع أن
ً
هناك ضغوطا على هيئة المعلومات المدنية ،من بعض أعضاء
المجلس من القبيضة والصبيان إلجبار الموظفين على العمل،
مع أنها إجــازة طارئة ،وهــذا قمة االستهتار بصحة الموظفين،
ً
حتى ينقلوا عناوين ناخبيهم لمصالحهم االنتخابية» ،الفتا
ً
إلى أن «على الحكومة التصدي لهذا العبث حفاظا على سالمة
الموظفين».
وعقب تصريح المطير ،علق النائب د .عادل الدمخي« :تواصلت
مع األخ مساعد العسعوسي مدير هيئة المعلومات المدنية،
ونفى أن يكون هناك دوام األحد (اليوم)» ...وفور هذا اإلعالن من
الدمخي والــذي ينفي فيه عمل الهيئة ،أبلغت المصادر ذاتها
«الجريدة» بأن موظفي «المعلومات المدنية» تلقوا رسائل أخرى
تفيد بإلغاء ذلك العمل االستثنائي.

تمديد فحص وافدي الفروانية...
الــوافــديــن مــن سكان المحافظات الست القادمين مــن السفر
من مصر وسورية ولبنان منذ تاريخ  27فبراير الماضي إلى
مراجعتها فــي مركز الفحص الجديد بــأرض المعارض في
منطقة مشرف.

اإلمارات تعتمد خطة بـ  ١٠٠مليار...
العملة الوطنية وتحقيق هدفه لضمان االستقرار النقدي والمالي
في الدولة.
ّ
الموجهة من اعتماد مالي يصل
الدعم المالي
خطة
وتتألف
ُ
إلى  50مليار درهم ،خصص من أموال "المركزي" لمنح قروض
وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان،
إضافة إلى  50مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس األموال
الوقائية اإلضافية للبنوك.

«المباني» تعفي أصحاب المقاهي...
من  6إلــى  7ماليين دينار ،موضحة أن ذلــك أقــل ما يمكن أن
ً
تساهم به الشركة لدعم المستثمرين؛ مراعاة للظروف التي
يمرون بها ،ولتقليل الضرر الواقع عليهم.

بالنسبة لمراحل ريــاض االطفال
واالبـتــدائــي والمتوسط واإلبـقــاء
على دوام المرحلة الثانوية بحيث
يستأنف ال ــدوام منتصف ابريل
م ــع ت ـخ ـف ـيــف ال ـم ـن ــاه ــج وإجـ ـ ــراء
االختبارات في يونيو المقبل.
وذك ـ ــرت ال ـم ـصــادر أن قـلــة من
ق ـي ــادي ــي "الـ ـت ــربـ ـي ــة" ي ـع ــارض ــون
اس ـت ـك ـمــال ال ـع ــام الـ ــدراسـ ــي على
اعتبار أن صحة وسالمة الطلبة
أهم بكثير من استكماله ،مشيرة
إل ــى أن ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ف ــي دول
عـ ـظـ ـم ــى وع ـ ـ ـ ـ ــدم ق ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــا ع ـلــى
الـسـيـطــرة عـلـيــه يـعـكــس خـطــورة

أنــه تــم تــوزيــع الـكــراســي بطريقة
علمية ووقائية ،للتأكد من عدم
االزدح ــام واكـتـظــاظ الـمـكــان ،كي

ال يتم التداخل بين الموجودين،
وذلــك حرصا على حمايتهم من
انتشار األمراض بينهم.

الصباح« :أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم»

الحربي :إنهاء العام الدراسي مرهون بتقدير السلطات الصحية
في ظل الظروف الحالية التي تمر
بها البالد".
وتـنــاول االجـتـمــاع العديد من
االقـتــراحــات الرامية إلــى الحفاظ
ع ـلــى مـصـلـحــة وس ــام ــة الـطـلـبــة
وج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن ب ــال ـم ــدارس،
ح ـي ــث تـ ــم ال ـت ـب ــاح ــث فـ ــي جـمـيــع
المبادرات الدراسية والمقترحات
واآلراء ومـ ـ ـ ــدى م ــواء مـ ـتـ ـه ــا مــع
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،وكـيـفـيــة إي ـجــاد
خطط لتنفيذها ،وإع ــادة ترتيب
الـ ـ ـق ـ ــرار رق ـ ــم  1مـ ــن ح ـي ــث ب ــداي ــة
العام الــدراســي ونهايته ،وإعــادة
بــرم ـجــة ال ـم ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة في
ا ل ـمــرا حــل التعليمية المختلفة،
مع التأكيد على أهمية عقد لقاء
خ ــال االس ـبــوع ال ـجــاري مــع أهــل
الـ ـمـ ـي ــدان الـ ـت ــرب ــوي مـ ــن م ــدي ــري
ومديرات مدارس وموجهين فنيين
الستطالع آرائهم في هذا الشأن.

عبدالله السند

الــوضــع وأهمية الخضوع لألمر
الواقع.
وبينت أن هناك مقترحا تقدم
بــه عــدد مــن التربويين بإمكانية
ان ـ ـهـ ــاء ال ـ ـعـ ــام الـ ـ ــدراسـ ـ ــي م ـب ـكــرا
باعتماد نتائج الفصل الدراسي
األول ومنح الطلبة الراسبين فيه
درجــة النجاح الدنيا ،مع ترحيل
ب ـعــض ال ـ ــدروس الـمـهـمــة م ــن كل
صــف إل ــى بــدايــة ال ـعــام الــدراســي
الـمـقـبــل السـتـكـمــالـهــا ،الف ـتــة إلــى
وجود مقترح بجعل العام المقبل
 3فصول دراسية ليتم االنتهاء من
هذه الدروس المؤجلة.

«األعلى للقضاء» :قصر انعقاد...
المجلس ووزارة العدل ،أمس ،رفض مقترحات جمعية المحامين
فتح باب الطعن خالل اإلجازة الرسمية أو طباعة األحكام ،وعليه
ّ
سترحل الطعون إلى أول يوم عمل في  29الجاري.

«كورونا» ُيدخل العالم في...

وفي أوروبــا ،التي باتت بــؤرة التفشي حسب منظمة الصحة
العالمية ،اقتربت إسبانيا من إعالن «الطوارئ» بعد تسجيل 1500
إصابة في يوم واحد ،األمر الذي رفع عدد المصابين إلى  6آالف،
وأثار مخاوف من تكرار السيناريو اإليطالي.
وفــي مشهد ذي دالل ــة على مــدى التباعد الـغــربــي ،قــال وزيــر
ً
الخارجية اإليـطــالــي إن «إيطاليا لــم تعد وح ـيــدة» ،تعليقا على
ً
وص ــول فــرق طبية صينية أمــس األول إلــى الــدولــة األكـثــر تــأثــرا
بالفيروس في أوروبا.
وبينما احتفظت المستشارة األلمانية إنجيال ميركل بهدوئها،
رافضة تعديل سياستها المتريثة رغم إقرارها بأن إنجاز لقاح
أو دواء يحتاج إلى وقت ،تعرضت الحكومة البريطانية بزعامة
بوريس جونسون لضغوط إضافية للتخلي عن حذرها في اعتماد
إجراءات حازمة.
ً
وق ــال مـصــدر فــي الحكومة« :صغنا تشريعا لـلـطــوارئ لمنح
الحكومة السلطات المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا ،بما
في ذلــك سلطات منع التجمعات العامة وتعويض المنظمين»،
ً
مضيفا« :سننشر هذا التشريع خالل األسبوع الجاري».
وتصاعد الجدل في لندن بعد تصريحات لكبير المستشارين
العلميين في البالد ،السير باتريك فاالنس ،ألمح فيها إلى احتمال
ً
ترك «كورونا» ليشمل نحو  40مليونا من سكان المملكة المتحدة
(ما نسبته  ،)%60للوصول إلى «مناعة الجمهور».
وق ــال فــاالنــس إن سـيــاســة اإلغـ ــاق والـحـجــر تــؤجــل مــواجـهــة
ً
َّ
بمجرد انتهاء اإلجراءات المشددة أو
الفيروس ال أكثر ،مؤكدا أنه
تخفيفها ،سيعود الفيروس للنشاط من جديد.
ً
وبينما ارتفع عــدد المصابين في إيــران إلــى أكثر من  12ألفا
والوفيات إلــى  ،611أعلنت السعودية ،أمــس ،وقــف كل الرحالت
إصدار تأشيرات جديدة.
الجوية ،وقررت اإلمارات وقطر وقف ُ
وفي مصر ،سجلت إصابات جديدة ،وألغيت احتفاالت اإلسراء
والمعراج ،ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل الدراسة
أسبوعين ،ويتجه لبنان إلى إعالن حال الطوارئ مع اقترابه من

وال ــوج ــود ف ــي تـجـمـعــات ،م ـنــاشــدا الـمــواطـنـيــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ب ــال ـم ـك ــوث فـ ــي الـ ـمـ ـن ــازل ب ـق ــول ــه:
"أستحلفكم بالله البقاء في منازلكم ...التزموا
ال ـب ـقــاء ف ــي بـيــوتـكــم ،وي ـجــب االلـ ـت ــزام بنصائح
وتوجهات وزارة الصحة في هذا الشأن للحفاظ
على سالمتكم".

إغالق المساجد حتى إشعار آخر
«الفتوى» أسقطت حضور المسلمين صالة الجمعة
● محمد راشد
أعلنت وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية ،أمس األول ،إغالق
جميع المساجد فــي الـبــاد حتى إشـعــار آخــر على أن تـقــام فيها
شعيرة االذان فقط وي ــؤدي المواطنون والمقيميون الـصــاة في
منازلهم أو أماكنهم.
وق ــال وكـيــل الـ ــوزارة م .فــريــد ع ـمــادي ،فــي تـصــريــح ،إن ال ــوزارة
ملتزمة بنص الفتوى الصادرة عن هيئة الفتوى الكويتية بسقوط
حضور المسلمين صالة الجمعة في المساجد وتأدية الصالة في
المنازل لوجود وباء (أي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد
 )19والخشية من انتشاره أكثر في البالد وحماية للناس تماشيا
مع اإلجراءات االحترازية والتدابير المتخذة بهذا الشأن وبناء على
قرار الجهات المختصة حفاظا على السالمة العامة.
ودعا عمادي الجميع إلى تغليب المصلحة العامة ،سائال الله
عز وجل أن يزيح هذا الداء عن البالد.
يذكر أن فتوى هيئة اإلفتاء رقم  2020/ 17تنص على أنه إذا انتشر
مرض معد بين الناس في بلد معين وأصبح تجمعهم في المساجد
للصالة سببا للعدوى بـهــذا الـمــرض بـنــاء على تقرير السلطات
المختصة سقط عن المسلمين لذلك حضور صــاة الجماعة في
الـمـســاجــد كـمــا سـقــط عـنـهــم ح ـضــور ص ــاة الـجـمـعــة فـيـهــا أيضا
وعليهم صالة الظهر بدال من الجمعة ويمنعون من دخول المساجد
لحمايتهم من انتقال العدوى من غيرهم إليهم أو منهم لغيرهم
ويشرع ذلك في زمن األوبئة واألمراض المعدية من باب أولى.
ومن جهته ،قال وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
المستشار د .فهد العفاسي إن الفتوى الصادرة عن هيئة الفتوى
إثر اجتماعها يوم الخميس الماضي بسقوط حضور المسلمين
صــاة الجمعة فــي المساجد وتــأديــة الـصــاة فــي الـمـنــازل جــاءت
لوجود وباء أو مرض معين والخشية من انتشاره أكثر في البالد،
وحماية للناس ،تماشيا مع اإلجراءات االحترازية والتدابير المتخذة
بهذا الشأن.

تسجيل  100إصابة.
ً
وك ــان الفـتــا تسجيل إصــابــات مـتــزايــدة فــي أمـيــركــا الالتينية
وإفريقيا ،فقد بادرت دول عدة في القارتين الجنوبيتين إلى إعالن
ً
ً
«الطوارئ» وإغالق حدودها جزئيا أو كليا.
ً
وفي كوريا الجنوبية ،تجاوز عدد المتعافين من المرض أخيرا
عدد اإلصابات الجدد للمرة األولى ،في وقت أفادت بكين بوجود
 11إصابة جديدة فقط ،أربــع منها محلية والبقية لعائدين من
الخارج.
٠٦-٠٢

أصحاب «التاكسي» يستغلون الركاب...
أصحاب سيارات األجرة الجوالة (التكاسي) ،بل تحولت االستفادة
إلى استغالل ،إذ عمد بعضهم إلى رفع أسعار توصيل الركاب
مستغلين حاجتهم ،وعــدم وجــود بــديــل ،فما كــان بدينار بــات،
بدينار ونصف على األقل ،وما كان بدينارين أصبح بثالثة وأكثر.
ورصدت «الجريدة» ،من خالل استطالع أجرته ،أن هناك زيادة
مفتعلة ،في ظل عدم التزام أصحاب سيارات األجرة بالعدادات،
وعدم اتفاقهم مع الراكب قبل الصعود إلى المركبة.
وأمــام هذا االستغالل ،طالب عدد من مستخدمي «التكاسي»
السلطات المعنية بإعادة العمل بالعداد ،أو فرض تسعيرة عادلة
ً
على «التوصيلة» بدال من تركها التفاق أصحاب المكاتب ،الذين
يستغلون حاجة بعض موظفي القطاع الخاص للذهاب إلى العمل
ً
ً
في مثل هــذه األوق ــات ،حيث إن عــددا كبيرا من شركات القطاع
الخاص اختارت العمل بـ «الحد األدنى» من العاملين.
ً
وكانت وزارة الداخلية أصــدرت قــرارا بإيقاف حافالت النقل
ً
بناء على توصية السلطات الصحية ضمن
العام والجماعي،
إجراء ات احترازية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره ،وهو
ً
القرار الذي بات ساريا من صباح أمس األول حتى إشعار آخر،
كما أعلنت شركة النقل العام الكويتية تعطيل أعمالها باستثناء
ً
ً
بعض اإلدارات التشغيلية .حيث إن عددا كبيرا من شركات القطاع
الخاص اختارت العمل بـ «الحد األدنى» من العاملين.

٣

يهدد العالم

local@aljarida●com

الخالد :توجيهات أميرية بالحفاظ على سالمة المواطنين

ّ
تفقد مركز فحص الوافدين في أرض المعارض ومركز الحجر الصحي بمنتزه الخيران
أتمنى أن
يطمئن
الجميع بأن
الكويت بخير
وستظل
بأمان
تحرسها
رعاية الله
وتحفظها
سواعد
أبنائها
المخلصين

نحرص على
التعامل
بكل شفافية
ومصداقية
حتى انتهاء
األزمة
العالمية

أك ــد رئـيــس مجلس ال ــوزراء
سـمــو الـشـيــخ ص ـبــاح الـخــالــد،
اهتمام سمو أمير البالد الشيخ
صـبــاح األحـمــد بصحة أبنائه
المواطنين ،وحرصه الدائم على
متابعة أحــوالـهــم واالطمئنان
إلى الجهود المبذولة للحفاظ
على سالمتهم ،وتقديره البالغ
لـلـجـهــود ال ـتــي تـبــذلـهــا وزارة
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر ال ـط ـب ـي ــة
واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـه ــال
األحـ ـ ـم ـ ــر وال ـ ـف ـ ــرق ال ـت ـط ــوع ـي ــة
وجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات األخ ـ ـ ـ ــرى،
مـشـيــرا ال ــى تــوجـيـهــات سموه
الحثيثة بتضافر الجهود كافة
وتـسـخـيــر مختلف اإلمـكــانــات
ل ـم ـح ــاص ــرة الـ ـم ــرض وتــوف ـيــر
أوج ـ ــه ال ــرع ــاي ــة ل ـل ـح ـفــاظ على
سالمة المواطنين.
ّ
جاء ذلك خالل جولة تفقدية
ل ـس ـمــو رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،أمــس
األول ،ش ـم ـل ــت م ــر ك ــز فـحــص
الــوافــديــن القادمين مــن السفر
ال ـ ـ ــى ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الماضية بأرض المعارض في

رعاية متميزة
وأشــاد سموه بالتجهيزات
والـخــد ّمــات الطبية المتكاملة
ال ـت ــي وف ــرت ـه ــا وزارة الـصـحــة
والرعاية المتميزة التي ّ
تقدمها
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ب ـم ــراك ــز الـحـجــر
الصحي للحفاظ على سالمتهم
وتـ ــأم ـ ـيـ ــن صـ ـحـ ـتـ ـه ــم ،م ـن ــوه ــا
ب ـج ـهــود ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى هــذه
المراكز وجميع العاملين بها.
وطـمــأن الـخــالــد المواطنين
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـك ــوي ــت
ت ـ ـت ـ ـخـ ــذ ج ـ ـم ـ ـيـ ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االستباقية والخطوات الوقائية
واالحترازية منذ بداية ظهور
الفيروس وفق أعلى المعايير
التي حددتها منظمة الصحة
العالمية لضمان عدم انتشاره
ورعاية الحاالت المشتبه بها.

ً
الخالد متوسطا العاملين في مركز الحجر الصحي بمنتزه الخيران
وأك ـ ــدح ـ ــرص ال ـك ــوي ــت عـلــى
ص ـ ـ ـحـ ـ ــة وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة أب ـ ـنـ ــائ ـ ـهـ ــا
ال ـ ـم ـ ــواط ـ ـن ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل
وال ـخ ــارج ،بــاعـتـبــارهــم الـثــروة
الحقيقية التي لن تنضب بإذن
ال ـلــه ،وق ــال :أتـمـنــى أن يطمئن
ال ـج ـم ـيــع ب ـ ــأن ال ـك ــوي ــت بـخـيــر
وستظل بأمن وأمان تحرسها
رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــول ـ ــى ع ـ ـ ــز وج ـ ـ ــل،

وت ـح ـف ـظ ـهــا خـ ـب ــرات وس ــواع ــد
أبنائها المخلصين.

شفافية ومصداقية
وفي ختام تصريحه ،أعرب
س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن ت ـ ـقـ ــديـ ــره ال ـك ـب ـيــر
واع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزازه ال ـ ـبـ ــالـ ــغ ل ـل ـج ـهــود
ال ـت ــي بــذل ـت ـهــا وزارة الـصـحــة

واألج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة وكـ ــافـ ــة
المساعدة
الجهات والهيئات
ّ
ّ
تصدت للمرض وسخرت
التي
ك ــل ال ــوق ــت وال ـج ـه ــد ،وعـمـلــت
ليل نهار ،ولم تدخر جهدا في
سبيل مكافحة الـمــرض ومنع
انتشاره والحفاظ على صحة
المواطنين والمقيمين ،مؤكدا
ح ــرص الـكــويــت عـلــى التعامل

بكل شفافية ومصداقية حتى
انتهاء هذه األزمة العالمية.
ورافــق سموه خــال الجولة
نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة وزيـ ــر ال ــدول ــة
ل ـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء أنــس
الصالح ،ووزير الصحة الشيخ
د .باسل الصباح.

دعا محافظ العاصمة الشيخ
طالل الخالد ،إلى "ضرورة
االلتزام بالقرارات الحكومية
االحترازية واالستباقية
ملحاصرة انتشار فيروس
كورونا املستجد" ،مؤكدا
أن "هذه اإلجراءات الوقائية
تستهدف املصلحة العامة،
وتسترعي مصلحة سكان البالد
من املواطنني واملقيمني".
جاء ذلك في تصريح صحافي
للمحافظ الخالد ،على هامش
جولته التفقدية التي أجراها
على عدد من مناطق املحافظة،
اطلع خاللها على اإلجراءات
املتخذة في مواجهة الفيروس،
وقد شملت الجولة بعض
الحدائق واملطاعم واملقاهي،
باإلضافة إلى عدد من املتنزهات
العامة على شاطئ الخليج.
وطمأن "جموع املواطنني
واملقيمني بأن األوضاع تحت
السيطرة ،وليس هناك داع للقلق
أو الخوف".

«رئاسة األركان» :متابعة
أبنائنا العسكريين بالخارج
ً
رئيس الوزراء متحدثا إلى عدد من العسكريين

الخالد والصالح وباسل الصباح خالل الجولة في مركز فحص الوافدين

وقف النطق بإصدار األحكام الجزائية وترحيل الطعون إلى  29الجاري
حسين العبدالله

قــرر المجلس األعـلــى للقضاء
وقـ ــف ال ـن ـط ــق بـ ــإصـ ــدار األح ـك ــام
الـ ـج ــزائـ ـي ــة مـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ــدوائـ ــر
ال ـق ـض ــائ ـي ــة فـ ــي الـ ـمـ ـح ــاك ــم ،كـمــا
تقرر في اجتماع مجلس القضاء
ووزارة ال ـعــدل رف ــض مقترحات
ج ـم ـع ـيــة ال ـم ـحــام ـيــن ب ـف ـتــح ب ــاب
الطعن خالل اإلجازة الرسمية أو
ّ
وسترحل الطعون
طباعة األحكام،
إلى أول يوم عمل في  29الجاري.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر قـضــائـيــة
ل ـ "ال ـجــريــدة" ،إنــه سيتم السماح
للطعن على األحكام القضائية 29
الجاري بطريقة التقرير ،وسيسمح
بإيداع األحكام الحقا ،وذلك حفاظا
على المواعيد القضائية الــواردة
فــي الـقــانــون ،الفـتــة إلــى استمرار

محافظ العاصمة :ال قلق
واألوضاع تحت السيطرة

منطقة مشرف ومــركــز الحجر
الـ ـصـ ـح ــي بـ ـمـ ـنـ ـت ــزه الـ ـخـ ـي ــران
المخصص للمشتبه بإصابتهم
بفيروس كورونا المستجد.

«األعلى للقضاء» :قصر الجلسات على تجديد الحبس العقيل :ال ترحيل للوافدين من البالد
ً
●

سلة أخبار

يوسف المطاوعة

ج ـل ـس ــات ت ـج ــدي ــد ال ـح ـب ــس عـلــى
المتهمين في القضايا الجزائية،
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى حـ ـق ــوق وح ــري ــات
األفراد ،على أن تقدر النيابة العامة

إغالق سوق الجمعة والحدائق
العامة وإلغاء رخص عربات البوظة
«التجارة» :إلغاء مزادات سوقي السمك والخضراوات
● محمد الجاسم
أصدر وزير اإلعالم ،وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري،
ً
قرارا بإغالق الحدائق العامة بجميع مناطق دولة الكويت ،اعتبارا
ً
ً
من أمس األول حتى إشعار آخر ،نظرا إلى ما تمر به البالد حاليا
من تطورات للوضع الصحي ،والحد من انتشار فيروس كورونا
المستجد (كوفيد.)19 -
وشدد القرار على أنه في حال عدم االلتزام سيتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة تجاه المخالف.
من جانب آخر ،أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم
حرص البلدية من خالل أجهزتها وفرقها المنتشرة في المحافظات
الست على القيام بواجبها في المحافظة على الصحة العامة والتأكد
من نظافة المرافق العامة في البالد بكل المناطق والمواقع.
وقال الوزير الجاسم لـ "كونا" ،أمس ،إن المحافظة على الصحة
العامة في البالد من خالل النظافة مسؤولية مجتمعية يتحملها
المواطن والمقيم ،مما يتطلب تضافر الجهود والتعاون من الجميع
بدءا بالحرص على تنفيذ اإلرشادات المتعلقة برمي المخلفات في
الحاويات ،وصوال إلى المحافظة على سالمة المرافق العامة للدولة.
ومن جهته ،أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي،
أمــس األول ،إغ ــاق ســوق الجمعة فــي إج ــراء اح ـتــرازي يستهدف
التجمعات ،إضافة إلى إلغاء كل رخص عربات البوظة (اآليس كريم)
والباعة الجائلين في المناطق.
وقال المنفوحي ،في بيان صحافي ،إن أجهزة البلدية وفرقها
الميدانية المعنية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تستهدف
الـحـفــاظ على صحة وســامــة المواطنين والمقيمين والـحــد من
انتشار الفيروس تؤدي عملها على مدار الساعة وتطبق القانون
على مخالفي قراراتها بكل صرامة ومن دون أي تهاون.
ً
من جهة أخرى ،أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإلغاء
مـ ــزادات ســوقــي الـسـمــك وال ـخ ـض ــراوات وال ـفــواكــه فــي كــل الـمــواقــع
ً
المخصصة ،اعتبارا من أمــس األول حتى إشعار آخــر ،واالكتفاء
ً
بالبسطات ،كإجراء احترازي ،استنادا إلى التعاميم الصادرة من
مجلس الوزراء بشأن منع انتشار فيروس "كورونا".

عملها بشأن التحقيقات الجزائية
التي تجريها.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس
األعـلــى للقضاء رئـيــس لمحكمة
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ،رئ ـ ـيـ ــس م ـح ـك ـمــة
ال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ي ــوس ــف
الـمـطــاوعــة إن "األع ـلــى للقضاء"،
عقد اجتماعا استثنائيا صباح
أم ـ ــس فـ ــي م ـ ـقـ ــره ل ـب ـح ــث أبـ ـع ــاد
الـظــروف الطارئة التي استدعت
تعطيل الـعـمــل فــي كــل ال ـ ــوزارات
والجهات الرسمية ،وتأثير ذلك
على العمل في المحاكم والنيابة
العامة.
وأك ــد الـمـطــاوعــة "ال ـت ــزام كافة
األج ـه ــزة الـقـضــائـيــة بــالـسـيــاســة
ال ـعــامــة الــوقــائ ـيــة وح ــرص ــه على
تطبيقها ،بما فــي ذلــك الـحــد من
التجمعات في مباني العدالة ،مع

السعي لتحقيق نصوص القانون
والـحـفــاظ عـلــى الـحــريــات العامة
وقصر انعقاد جلسات المحاكم
عـ ـل ــى جـ ـلـ ـس ــات تـ ـج ــدي ــد ح ـبــس
الموقوفين فقط".
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه "أحـ ـي ــط ب ــأن
أعمال النيابة العامة مستمرة على
النحو الذي ّ
يقدره النائب العام"،
مبينا أن "المجلس ينظر تمكين
المتقاضين من التقرير بالطعون
وال ـت ـظ ـل ـمــات ف ــي أول يـ ــوم عمل
بعد انتهاء اإلجازة االستثنائية،
ويقف على استعداد وزارة العدل
واألجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة الـ ـمـ ـع ــاون ــة ل ـخــدم ــة
المتقاضين بما يحفظ حقوقهم،
وي ــراع ــي اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة"،
متابعا أنه "سيوالي اجتماعاته
للوقوف على أي عقبات تقتضيها
الضرورة".

تفقدت مطار الكويت الدولي وعددا من الجمعيات التعاونية
نفت وزي ــرة ال ـشــؤون االجتماعية وزي ــرة الــدولــة
للشؤون االقتصادية وزيرة الدولة لشؤون الخدمات
باإلنابة مريم العقيل ،ما يتردد في بعض وسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،أن الـكــويــت ت ــدرس ترحيل
المقيمين على أرض ـهــا ،مــؤكــدة أن هــذا الخبر غير
ً
صحيح جملة وتفصيال.
واستغربت العقيل ،في تصريح صحافي ،أمس
األول ،أن ُينسب إليها مثل هــذا التصريح ،مشيرة
إلى أنه ال يوجد أي قرار من هذا النوع ،وأنه ليس من
صالحياتها كوزيرة اتخاذ مثل هذه القرارات.
وأهــابــت بكل وســائــل اإلع ــام ومــواقــع التواصل
االجتماعي ضرورة توخي الدقة عند نشر أي أخبار
في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت والعالم
أج ـم ــع ،م ــع ض ـ ــرورة ال ـح ــرص عـلــى ال ـح ـصــول على
األخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية واألساسية،
تجنبا إلثارة البلبلة بين أفراد المجتمع.
وفــي سياق متصل ،أكــدت الهيئة العامة للقوى
العاملة ،أن مــا تــم تــداولــه بشأن دراس ــة قــرار إجــاء
الوافدين إلى دولهم ،بالتعاون مع سفارات بالدهم،
"غير صحيح" إطالقا.

القوني :واثقون بتعامل السلطات
الكويتية مع التحريض على مصر
نفى تعرض الطلبة الكويتيين بالقاهرة ألي نوع من سوء المعاملة
ن ــاش ــد ال ـس ـف ـيــر ال ـم ـص ــري ل ــدى ال ـب ــاد ط ــارق
ال ـقــونــي ،أب ـن ــاء الـجــالـيــة الـمـصــريــة ف ــي الـكــويــت
االلتزام الكامل بالتعليمات والتوجيهات الصادرة
من جهات االختصاص ،السيما المواعيد المعلنة
مــن وزارة الـصـحــة إلج ــراء الـفـحــص الــوقــائــي أو
الحجر المنزلي واإلل ــزام ــي ،وكــذلــك التعليمات
الخاصة باالبتعاد عن التجمعات وتفادي الخروج
إال للضرورة.
وأك ــد الـقــونــي ،فــي تـصــريــح ،اسـتـعــداد البعثة
الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـكــامــل ل ـل ـت ـعــاون م ــع الـسـلـطــات
الكويتية فى مساعيها الحتواء الفيروس؛ وطالب
بعدم مراجعة القنصلية إال في حاالت الطوارئ
واألمــور العاجلة فقط ،مضيفا أنه يجري تقييم
ً
مستمر لألوضاع وفقا للتطورات.
من جانب آخر ،لفت السفير إلى متابعة البعثة
لحمالت التشويه والتحريض المستمرة على
مصر والجالية على وسائل التواصل االجتماعي،
وخاصة ما يتعلق بتفشي الفيروس بين أبناء

ً
ً
الجالية العائدين من مصر مــؤخــرا ،مــؤكــدا ،فى
هــذا الصدد ،أن بيانات وزارة الصحة الكويتية
لــم تــرصــد حـتــى اآلن أي حــالــة لـمـصــري مصاب
قادم من مصر.
وب ـي ـن ـم ــا أع ـ ـ ــرب الـ ـق ــون ــي عـ ــن ث ـق ـت ــه ب ـت ـعــامــل
السلطات الكويتية بالشكل الالزم تجاه القائمين
على هذه الحمالت ،دعا أبناء الجالية المصرية
إلى االستمرار فى تقديم نموذج مشرف لوطنهم
بالخارج وتجنب الدخول فى مثل هذه المهاترات.
ونـفــى مــا ت ــردد أمــس مــن أخـبــار مغلوطة عن
تعرض الطلبة الكويتيين فى مصر ألي نوع من
ســوء المعاملة ،داعيا الجميع إلــى تحري الدقة
وعــدم تــداول أيــة معلومات مجهولة المصدر ال
هدف لها سوى إثارة حالة من الشحن؛ مؤكدا أن
مثل هذه المساعي لن تحقق غرضها بالمساس
بــال ـعــاقــات ال ــوط ـي ــدة ب ـيــن الـشـعـبـيــن والـبـلــديــن
الشقيقين.

رواتب «دعم العمالة»  19الجاري
●

جورج عاطف

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة االنتهاء
من إعــداد الكشوف الخاصة برواتب الموظفين
والمستحقات المالية للعمالة الوطنية ،على أن
تصرف رواتب موظفي الهيئة ومستحقات دعم
ً
العمالة فــي  19م ــارس ال ـجــاري ب ــدال مــن  25من
الشهر نفسه ،إضافة إلــى أن مكافأة الخريجين

ُ
والباحثين عن عمل سوف تصرف في موعدها
 15الجاري.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،بـ ـ ــادر ال ـع ــدي ــد م ــن مــوظـفــي
وموظفات "القوى العاملة" للتطوع لمواجهة أزمة
فيروس كورونا المستجد في جميع المجاالت،
ً
حيث أعــدت الهيئة كشوفا تصل إلــى ما يقارب
ً
 75متطوعا ومتطوعة مستعدين للتطوع في أي
جهة ،حسب الحاجة.

مــن جـهــة أخـ ــرى ،تـفـقــدت ال ــوزي ــرة الـعـقـيــل مطار
الـكــويــت الــدولــي وع ــددا مــن الجمعيات التعاونية،
بهدف متابعة تنفيذ قــرارات مجلس الــوزراء بشأن
تنظيم األعمال بتلك الجهات ،في ظل الظروف الراهنة.
وأوضحت الوزيرة العقيل ،في تصريح صحافي،
أن جولتها في مطار الكويت تهدف إلى متابعة قرار
تعليق الرحالت الجوية ،وتعامل الكوادر العاملة من
مختلف الجهات التي تتبع "الداخلية" و"الجمارك"
و"الصحة" مع األوضاع الحالية.
وعن جولتها على بعض الجمعيات التعاونية،
أكــدت العقيل أن الزيارة تهدف إلى االطمئنان على
تــوافــر الـسـلــع ،ونـقــل نتائج هــذه الـجــولــة إلــى سمو
رئيس مجلس ال ــوزراء الشيخ صباح الخالد ،وإلى
الوزراء ،لالطمئنان على سير األوضاع في الجمعيات
التعاونية ،وتوفير السلع االستهالكية للمواطنين
والمقيمين.
وبـيـنــت الـعـقـيــل أن ــه ي ـجــري الـتـنـسـيــق ،م ــن أجــل
تـخـصـيــص م ـ ــدارس ك ـم ـخــازن لـبـعــض الـجـمـعـيــات
التعاونية ،لضمان توفير جميع السلع بالكميات
المطلوبة.

«الخدمة المدنية» :تمديد
التسجيل إلى  ٩أبريل
●

محمد الجاسم

ً
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن تمديد فترة
التسجيل للباحثين عن عمل في الجهات الحكومية الى يوم
الخميس  9أ بــر يــل المقبل ،حيث كــان مــن المقرر أن تنتهي
فترة التسجيل الحالية واألولى لعام  2020في  20الجاري،
لـكــن أت ــى ق ــرار الـتـمــديــد بـعــد ق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء تعطيل
ً
جميع الجهات الحكومية مدة اسبوعين بدء ا من  12وحتى
ً
 29الجاري ،في اجراء احترازي ،منعا النتشار وباء كورونا
بين موظفي الدولة.

المزرم :ال فرض حظر تجول
وفاة سجين بـ «كورونا» في «المركزي» غير صحيح
جدد رئيس مركز التواصل الحكومي ،الناطق الرسمي للحكومة
الكويتية طارق المزرم ،أمس األول ،نفي صحة ما يتم تداوله في
مواقع التواصل االجتماعي عن فرض حظر تجول في البالد.
وقال المزرم في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لمركز التواصل
ُ
الحكومي على "تويتر" ،إن قرارات الحكومة تعلن بكل شفافية عبر
وسائل اإلعالم ،داعيا إلى تطبيق تعليمات وإرشادات وزارة الصحة
الوقائية ،بما فيها وقف التجمعات واالبتعاد عنها.
من جهتها ،نفت وزارة الداخلية ،أمس األول ،صحة ما تم تداوله
عـبــر بـعــض وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ح ــول ص ــدور ق ــرار من
المؤسسة األمنية يحدد مواعيد وأوقات مغادرة المنازل ،ومخالفة
مالية على غير الملتزمين ،مــؤ كــدة أن هــذا الخبر " غـيــر صحيح
نهائيا".
وذك ــرت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،ص ــادر عــن اإلدارة العامة
للعالقات واإلعــام األمني ،أن الجهات األمنية المختصة ستتخذ
اإلج ــراء ات القانونية بحق كــل مــن تسول لــه نفسه بــث أو ترويج
الشائعات أو األخبار الكاذبة.
من جهة أخــرى ،نفت اإلدارة العامة للعالقات واإلع ــام األمني
بالوزارة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل االجتماعي ،بوفاة
ً
أحد السجناء متأثرا بإصابته بـ"كورونا" داخل السجن المركزي.

أكدت رئاسة األركان العامة
للجيش الكويتي ،أمس األول،
حرصها التام ومتابعتها
الحثيثة ألبنائها العسكريني
في الخارج بمختلف أسباب
وجودهم هناك ،وأنها على
تواصل مستمر معهم للتأكد من
سالمتهم ،وتوافر احتياجاتهم
ومستلزماتهم بكل أنواعها.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي
والعالقات العامة بالجيش ،في
بيان ،إن التعاون والتنسيق
مستمران مع الجهات املعنية
داخل الكويت وخارجها فيما
يتعلق باتخاذ أنسب اإلجراءات
بشأن العسكريني في الخارج
واملوجودين في املناطق
املوبوءة ،وإتمام عملية عودتهم
في إطار ما تتطلبه املصلحة
العامة.

«الخيرية» :إطالق حملة
رمضان خالل الفترة المقبلة
أعلن املدير العام للهيئة
الخيرية اإلسالمية العاملية
م .بدر سعود الصميط ،أنه
رغم إعفاء الهيئة موظفيها
من الحضور فإنها ستعمل
وفق اإلمكانات املتاحة،
خالل هذه الفترة ،على تلبية
رغبات املتبرعني ،والتواصل
معهم عبر فروعها وموقعها
اإللكتروني ،ومختلف وسائل
التقنية والتواصل الستمرار
مسيرة العطاء.
وأضاف الصميط ،في تصريح
صحافي ،إنه «في ظل الظروف
االستثنائية ،التي تمر بها
البالد ،يظل العمل الخيري
بكل صوره ومجاالته من
أفضل األعمال الصالحة
التي رغب فيها اإلسالم لدفع
البالء ،وتفريج الكروب ،واتقاء
مصارع السوء».
وأشار إلى أن الهيئة ستواصل
مسيرتها بإطالق حملة
رمضان السنوية خالل الفترة
املقبلة ،معتبرًا أنها فرصة
ثمينة للعطاء ومساعدة
املحتاجني.

«الرحمة» تدعو الشباب إلى
التطوع لمساندة الحكومة
دعت جمعية الرحمة العاملية،
شباب الكويت إلى التطوع
لدعم جهود املؤسسات
الرسمية واألهلية ملواجهة
فيروس كورونا ،ومساندة
جهود الحكومة في هذا
املجال والتعاون معها ،في بث
الطمأنينة في نفوس املواطنني
واملقيمني.
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة
األمني العام الشيخ يحيى
العقيلي ،في تصريح ،أمس ،إن
الكويت ستتجاوز هذه األزمة
بفضل من الله ،ثم بفضل وحدة
الصف ،وتضافر الجهود بني
جميع أبناء الشعب الكويتي.
وأضاف العقيلي« :نوصي
أهلنا في الكويت واملقيمني
باتخاذ أسباب الوقاية املادية
من التزام اإلرشادات الطبية،
واتباع تعليمات وزارة الصحة
والجهات الرسمية».
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•
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كورونا الجديد

ّ
واشنطن تعلن «الطوارئ» وبريطانيا «المتريثة» تدرس

• أميركا تدخل  8أسابيع حاسمة وخبراؤها ال يستبعدون إصابة  200مليون و«البنتاغون» تمنع السفر الداخلي
• ارتفاع حاد بملتقطي العدوى في إيطاليا وإسبانيا وإيران ...والسعودية توقف كل الرحالت الجوية
• ميركل تتمسك بالهدوء وتدعو إلى تعليق األنشطة االجتماعية «حيثما أمكن»
ً
ترامب خالط مصابا
ً
ثانيا ...وطبيبه
ً
ال يرى داعيا
إلخضاعه للفحص

اإلمارات وقطر
توقفان إصدار
التأشيرات

أعلن الرئيس األميركي دونالد
ترامب حال الطوارئ ّفي الواليات
المتحدة ،في وقت صنفت منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة أوروبـ ــا بأنها
بـ ــؤرة ج ــدي ــدة ل ـف ـيــروس كــورونــا
الـمـسـتـجـ ّـد ،بــال ـتــزامــن م ــع إغ ــاق
دول كـثـيــرة ال ـحــدود وال ـم ــدارس،
وإلـغــائـهــا فـعــالـيــات فــي محاولة
الحتواء الوباء الــذي أصــاب أكثر
مــن  138ألــف شخص فــي العالم،
وأودى بـحـيــاة أك ـثــر م ــن خمسة
آالف.
وفي مؤتمر صحافي الى جانب
م ـســؤولــي إدارتـ ـ ــه الـمـعـنـيـيــن في
حديقة البيت األبيض ،قال ترامب:
"من أجل تسخير الطاقة القصوى
لموارد الحكومة الفدرالية ،أعلن
ً
رسميا حال الطوارئ" ،مشيرا إلى
ّ
أن هذا اإلجراء سيتيح االستفادة
مما يصل إلى  50مليار دوالر من
األصول لمكافحة الفيروس.
وق ـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب إن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ستشتري كميات كبيرة
مــن الـنـفــط ال ـخــام لالحتياطيات
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وأع ـل ــن ال ـت ـنــازل
عـ ــن فـ ــائـ ــدة ال ـ ـقـ ــروض ال ـطــاب ـيــة
خالل األزمــة ،مؤكدا أن "األسابيع
الثمانية المقبلة حساسة".
وأقر مجلس النواب األميركي،
ف ـ ـجـ ــر أمـ ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ــزم ـ ــة إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
لمساعدة األميركيين المتضررين
مـ ـ ــن تـ ـفـ ـش ــي ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
ال ـم ـس ـت ـجــد .وجـ ـ ــاءت اإلج ـ ـ ــراءات
الـ ـج ــدي ــدة ب ـع ــد أن م ـن ــع ت ــرام ــب
هــذا األسـبــوع جميع المسافرين
م ــن أوروب ـ ــا م ــن دخـ ــول األراضـ ــي
ً
األم ـيــرك ـيــة م ــدة  30ي ــوم ــا .ون ــدد
االتـحــاد األوروب ــي بهذا التدبير،
إذ إنه يسعى جاهدا لدعم اقتصاد
الدول األعضاء.
وأغ ـل ـقــت الـ ـم ــدارس األمـيــركـيــة
أبوابها فــي جميع أنـحــاء البالد،
ويلزم عدد متزايد من األميركيين
مـ ـن ــازلـ ـه ــم ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت أص ـب ـح ــت
ُ
لويزيانا أول والية أميركية ترجئ
االن ـت ـخــابــات الـتـمـهـيــديــة للحزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي .وأع ـل ـن ــت شــركــات
ط ـي ــران إج ـ ـ ــراءات إضــاف ـيــة لـعــدم
انتقال األشخاص.

قيود على الجيش

دول أميركا
الالتينية تتخذ
إجراءات بعد
وصول الفيروس
إليها

وم ـن ـعــت "ال ـب ـن ـتــاغــون" جميع
موظفيها العسكريين والمدنيين
ً
من القيام برحالت داخلية اعتبارا
من غد ،للمساهمة في وقف تفشي
الفيروس.
وتـ ـص ــل ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة ال ـتــي
أعلنت أمــس األول لما هــو أبعد
مما بلغته القيود السابقة على
السفر الــدولــي ،وهــي تـبــرز مدى
قلق الجيش األميركي والمسافات
التي عليه أن يقطعها لمحاولة
حـمــايــة أك ـثــر م ــن مـلـيــون جـنــدي

عامل في أنحاء العالم.
وقالت "البنتاغون" إن إحصاء
الـجـيــش لـعــدد ج ـنــوده العاملين
بالخدمة الذين أصيبوا بفيروس
كورونا أقل على األرجح من العدد
الحقيقي .وكــان عدد العسكريين
األمريكيين الذين رصدت إصابتهم
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس أربـ ـ ـع ـ ــة حـ ـت ــى ي ــوم
الثالثاء الماضي.

 214مليون شخص
ّوكشف الخبراء األميركيون عن
ـوقـعــات قاتمة فــي حــال لــم يبدأ
تـ ّ
تدخل سريع لوقف تفشي المرض.
وقــالــت صحيفة نيويورك تايمز
األميركية ،إن الــواليــات المتحدة
وض ـع ــت س ـي ـنــاريــو تــوق ـعــت من
خالله إصــابــة مــا بين  160و214
مليون شخص على أراضيها.
وقال الخبراء إن الوباء قد يدوم
شـ ـه ــورا أو ح ـتــى أك ـث ــر م ــن ع ــام،
مشيرين إلــى إمكان وفــاة ما بين
 200ألف و 1.7مليون شخص ،في
حين أشارت الحسابات المستندة
إلى السيناريوهات المقترحة إلى
أن ما بين  2.4مليون و 21مليون
شخص في الواليات المتحدة قد
يحتاجون إلى دخول المستشفى،
مما قــد يــؤدي إلــى سحق النظام
الـطـبــي فــي ال ـبــاد ،ال ــذي ال يضم
سوى  925ألف سرير.

ال يحتاج الى فحص
وق ـ ــال طـبـيــب ال ـب ـيــت األب ـيــض
إن تــرامــب خــالــط شـخـصــا ثانيا
فـ ــي م ـط ـل ــع األس ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
ّ
تبين الحقا ّأنه مصاب بفيروس
ك ــورون ــا ،لـكــنــه أك ــد أن ــه لـيــس في
حاجة للخضوع لفحص أو حجر
صحي.
وت ـ ـنـ ــاول ت ــرام ــب ال ـع ـش ــاء فــي
األس ـبــوع الـمــاضــي مــع مجموعة
ضمت وزير االتصاالت البرازيلي
فــاب ـيــو واغ ـن ـغ ــارت ــن ال ـ ــذي يـقــول
مسؤولون برازيليون إنه تم التأكد
من إصابته بـ "كورونا".
وق ــال د .ش ــون ب ــي .كــونـلــي إن
ضيفا آخر على العشاء الذي أقيم
فــي م ــارا الجــو اختلط بالرئيس
لفترة وجـيــزة ثــم بعد ثالثة أيــام
بدأت تظهر عليه أعراض اإلصابة
ب ـ ـ "ك ـ ــورون ـ ــا" ،وت ــأك ــدت إصــابـتــه
بعدها.
وق ــال كــونـلــي ،فــي بـيــان بوقت
متأخر أمس األول ،إن المخالطة
"منخفضة الخطورة" ،وإن الرئيس
ال يحتاج إلى البقاء "قيد الحجر
في المنزل".
وتابع "مخالطة الرئيس للحالة
األول ـ ــى ك ــان ــت مـ ـح ــدودة لـلـغــايــة
(تصوير ومصافحة) ،وعلى الرغم
من أنه خالط الحالة الثانية وقتا

«ليس لدينا كمامات وال معقمات» هكذا كتب على ورقة تقوم عاملة بإحدى صيدليات
أثينا بلصقها على واجهة الصيدلية أمس (أ ف ب)

صيني وحفيدته في بكين أمس (أ ف ب)
أطول فإن كافة المعامالت بينهما
كانت قبل ظهور أي أعراض".

بريطانيا
الـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـ ـعـ ـت ــزم ال ـح ـكــومــة
ّ
البريطانية سن قوانين للطوارئ
ه ــذا األس ـبــوع لحظر التجمعات
ال ـع ــام ــة ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ـحــد مــن
ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس ،ف ــي تصعيد
لخطة األزمة التي قال منتقدوها
إنها شديدة التراخي.
وقــاوم رئيس ال ــوزراء بوريس
ج ــون ـس ــون ح ـت ــى اآلن ضـغــوطــا
لتطبيق بعض اإلجراءات الصارمة
المطبقة في بلدان أوروبية أخرى
إلبطاء انتشار الفيروس.
لكن تم أمس األول تعليق كافة
مبارايات الدوري اإلنكليزي حتى
الــرابــع مــن أبــريــل ،فــي وق ــت أرجــأ
المنظمون أحداثا رياضية أخرى،
مثل ماراثون لندن.
وقال مصدر بالحكومة "صغنا
تشريعا للطوارئ لمنح الحكومة
ال ـس ـل ـط ــات ال ـم ـط ـلــوبــة لـلـتـعــامــل
مــع فـيــروس كــورونــا بما فــي ذلك
سلطات منع التجمعات العامة
وتعويض المنظمين" .وأضــاف:
"س ـن ـن ـش ــر ه ـ ــذا ال ـت ـش ــري ــع خ ــال
األسبوع الحالي".
وقالت وسائل إعالم بريطانية
إن ح ـظــر الـتـجـمـعــات ال ـعــامــة قد

ي ـس ــري اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن م ـط ـلــع ه ــذا
األسـبــوع ،وقــد يؤثر على أحــداث
م ـن ـهــا مـ ـه ــرج ــان غــاس ـتــون ـبــري
للموسيقى و بـطــولــة ويمبلدون
للتنس وسباق الخيل المعروف
بالسباق الوطني الكبير.
وك ــان جــونـســون قــد اع ـلــن عن
خ ـط ــة مـ ــن  4مـ ــراحـ ــل ل ـمــواج ـهــة
ال ـف ـي ــروس ،الـمــرحـلــة األولـ ــى هي
احتواء الفيروس التي فشلت ،األمر
الذي فرض على الحكومة االنتقال
حــال ـيــا لـلـمــرحـلــة ال ـثــان ـيــة ،وهــي
مرحلة تأخير انتشار الفيروس
وتـ ــركـ ــز عـ ـل ــى إغـ ـ ـ ــاق ال ـ ـمـ ــدارس
والـ ـج ــامـ ـع ــات وريـ ـ ــاض األطـ ـف ــال
والتجمعات الكبيرة ،عالوة على
عمل الموظفين من منازلهم .نقاط
هــذه المرحلة لــم يعلن تطبيقها
فلم تصدر الحكومة قرارا بإغالق
ال ـ ـمـ ــدارس أو ال ـك ـل ـي ــات ،ولـكـنـهــا
اكتفت باإلعالن عن وقف الرحالت
المدرسية خارج البالد ،داعية كبار
السن إلــى البقاء في منازلهم مع
إعطاء حرية الخيار للموظفين في
الذهاب إلى أعمالهم أو البقاء في
منازلهم ،متعهدة بإلزام أصحاب
األعمال على دفع رواتب الموظفين
العاملين من منازلهم.
وتشجع إجراءات هذه المرحلة
عـلــى تــوفـيــر مـســافــات بـيــن أف ــراد
المجتمع وتلزم األشخاص الذين
تظهر عليهم أع ــراض الـفـيــروس

بـعــزل أنفسهم فــي مـنــازلـهــم ،من
دون إجراء فحوص ،ما لم يتطور
ال ــوض ــع إلـ ــى ت ــداعـ ـي ــات خـطـيــرة
تتطلب العالج في المستشفى.
أم ـ ــا ال ـم ــرح ـل ــة ال ـث ــال ـث ــة ،ال ـتــي
سـتــدخــل حـيــز الـتـنـفـيــذ ف ــي حــال
فشلت المرحلة الثانية في مواجهة
الفيروس وتأخير انتشاره فإنها
تعتمد عـلــى إي ـجــاد حـلــول طبية
وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ــن ع ـ ـ ــاج ل ـت ـخ ـف ـيــف
آث ــار ال ـف ـيــروس عـلــى المواطنين
واالقتصاد .وأخيرا تركز المرحلة
ال ــرابـ ـع ــة ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف مـخــاطــر
ال ـف ـيــروس عـبــر تـقــديــم الـخــدمــات
بالحد األدنى والذي يعني إغالق
محالت تجارية وموالت ومطارات
وع ـ ـ ــزل م ـ ـ ــدن ،مـ ــع الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
تـقــديــم وزارة الـصـحــة خدماتها
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ب ـش ـك ــل ال ي ـعــرض
المواطنين والعاملين في المراكز
الطبية للخطر.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـص ـحــة الـســابــق
جيريمي هانت إن الـقــرار "يدعو
لـلــدهـشــة " ل ـع ــدم االقـ ـت ــداء ب ــدول
أخرى في إغالق المدارس ،وإلغاء
الفعاليات الكبيرة ،وفــرض قيود
صارمة على الحدود.

أوروبا
ال ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت أع ـ ـ ـ ــداد
اإلصــابــات والــوفـيــات فــي أوروب ــا

جـ ــراء ال ـف ـي ــروس .وأع ـل ــن الـمــديــر
الـعــام لمنظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس،
أمــس األول ،أن الـقــارة بــات لديها
اآلن "عـ ـ ـ ــدد إصـ ـ ــابـ ـ ــات ووف ـ ـيـ ــات
ّ
ـدد) فــي سائر
مسجلة يفوق (ال ـعـ ً
دول ال ـعــالــم مـجـتـمـعــة ،م ــن دون
احتساب الصين".
ووصــف الــو ّضــع بأنه "مرحلة
مــأســاويــة" وح ــذر مــن أنــه ال يــزال
من "المستحيل" تحديد المرحلة
التي يبلغ فيها الفيروس ذروتــه
في العالم.
ّ
وسجلت إيطاليا ،الدولة األكثر
ً
تأثرا بالفيروس في أوروبا ،أعلى
حـصـيـلــة يــوم ـيــة أم ــس األول مع
 250وفــاة خــال الساعات األربــع
وال ـع ـش ــري ــن األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ف ــي حـيــن
أعلنت إسبانيا حال التأهب بعد
أن تجاوز عــدد المصابين لديها
ً
 5700شـ ـخـ ـص ــا ب ـ ــزي ـ ــادة 1500
شخص عن امس األول.
وأغ ـل ـق ــت ع ـ ــدة دول أوروبـ ـي ــة
ح ــدوده ــا أم ــام األج ــان ــب ،وكــذلــك
أقـفـلــت ال ـشــركــات غـيــر األســاسـيــة
والمطاعم والـفـنــادق والمتاحف
وحظرت التجمعات العامة.
وك ـ ــان ـ ــت بـ ــول ـ ـنـ ــدا آخ ـ ـ ــر دول ـ ــة
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ت ـغ ـل ــق حـ ـ ــدودهـ ـ ــا مــع
ت ـس ـج ـي ـل ـهــا وفـ ـ ـ ــاة ث ــانـ ـي ــة ج ـ ــراء
الفيروس.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أغ ـل ـق ــت فــرن ـســا

ّ
للسياح،
الدولة األكثر استقطابا
برج إيفل ومتحف اللوفر جراء ما
وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون بأنه "أســوأ أزمــة صحية
في فرنسا منذ قرن".
وأغلقت السلطات الدنماركية
حـ ــدودهـ ــا ،أم ـ ــس ،م ـمــا يـعـنــي أن
السياح وغيرهم من األجانب الذين
ليس لديهم سبب مهم للزيارة لن
يتم السماح لهم بالدخول حتى
 13ابريل.
وقالت اليونان ،إنها ستعلق
كــل رحــات الـطـيــران مــن إيطاليا
وإليها بعد تسجيل حالتي وفاة
جديدتين ب ـ "ك ــورون ــا" ،مما رفع
العدد اإلجمالي للوفيات بالمرض
إلى ثالث.
وفـ ـ ـ ــي ك ـل ـم ـت ـه ــا األسـ ـب ــوعـ ـي ــة
المتلفزة عبر اإلنترنت ،حافظت
ال ـم ـس ـت ـش ــارة األل ـم ــان ـي ــة انـجـيــا
ميركل على الـهــدوء ولــم تتراجع
عن قرارها بعدم إغالق الحدود او
فــرض اج ــراءات االغــاق وتعطيل
العمل.
وإذ ق ــال ــت إن تـ ـط ــوي ــر ل ـقــاح
وأدوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــادة ل ـ ـف ـ ـيـ ــروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد سـيـسـتـغــرق
بعض الــوقــت ،طالبت ميركل كل
ف ــرد بــال ـع ـمــل ،م ــن خ ــال سـلــوكــه
الشخصي ،على حماية األشخاص
الـ ــذيـ ــن ل ـه ــم تـ ــاريـ ــخ م ــرض ــي مــن
ال ـت ـعــرض ل ـل ـعــدوى ،مــؤكــدة

مصر 13 :إصابة جديدة وتعطيل الدراسة أسبوعين
• إلغاء احتفاالت «اإلسراء والمعراج» • «األميركية» تبدأ الدراسة عبر اإلنترنت

●

القاهرة  -حسن حافظ

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس
بتأجيل الدراسة مدة أسبوعين ،بينما أعلنت وزارة
األوقاف ،إلغاء كل االحتفاالت الجماهيرية المتعلقة
بذكرى اإلسراء والمعراج التي تحل الجمعة المقبل،
وأن االحتفال سيقتصر على ندوة علمية تبث على
الهواء مباشرة من داخل استديوهات ماسبيرو.
وك ــان ــت الـجــامـعــة األم ـيــرك ـيــة بــال ـقــاهــرة أعـلـنــت،
أمس األول ،تقديم عطلة الربيع لتبدأ اليوم األحد
مــدة أسـبــوع ،على أن يتم تحويل الــدراســة لتكون
عـبــر اإلنـتــرنــت م ــدة أسـبــوعـيــن بـعــد عطلة الــربـيــع،

وأكدت الجامعة أنها لم تسجل أي حاالت لفيروس
"كورونا" ،ولكنها تتخذ هذه اإلجراءات االستباقية
لدعم الجهود المحلية والدولية للحد من انتشاره.
وأع ـل ـنــت وزارة الـصـحــة الـمـصــريــة تـسـجـيــل 13
حالة إصــابــة بفيروس كــورونــا المستجد (كوفيد
 ،)-19حتى مساء أمس األول ،لترتفع بذلك الحاالت
المكتشفة في مصر إلى  ،93فضال عن ارتفاع حاالت
الوفاة إلى حالتين بعد وفاة سيدة مصرية الخميس
الماضي ،باإلضافة إلى ألماني الجنسية توفي 8
مارس الجاري.
وصـ ــرح ال ـم ـت ـحــدث بــاســم وزارة ال ـص ـحــة خــالــد
م ـجــاهــد ،ب ــأن حــالــة مــن مـصــابــي ال ـف ـيــروس ،وهــي

لبنان يتجه إلى «الطوارئ»

●

بيروت  -ةديرجلا

•

تتفاقم خطورة الوضع في لبنان ،مع العجز عن كبح انتشار
فيروس كورونا ،إذ تم تسجيل  15إصابة جديدة أمس ،ما رفع
عدد الحاالت إلى .93
وي ـع ـقــد مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،الـ ـي ــوم ،جـلـســة ط ــارئ ــة ف ــي الـقـصــر
الجمهوري ،لمتابعة آخر التطورات واإلجراءات للحد من انتشار
الفيروس ،وبعده اجتماع للمجلس األعلى للدفاع.
وقالت مصادر مقربة من قصر بعبدا لـ"الجريدة" ،أمــس ،إن
"الحكومة ستتخذ قــرار إعــان حــال ال ـطــوارئ" ،مشيرة إلــى أنه
َّ
المعنية
"سيتم إعالن إقفال كل المؤسسات واإلدارات ،باستثناء
بمواجهة الوباء" .وقد يشمل ذلك إغالق الحدود البرية مع سورية.
وكان األمين العام لـ"حزب الله" ،حسن نصرالله ،دافع عن أداء
وزارة الصحة ،التي يشغلها َّ
مقرب من الحزب ،ولم يتطرق إلى
االنتقادات الالذعة لتمسك حزبه بالرحالت الجوية مع إيران.
ورغم أن "حزب الله" والعالقة بينه وبين إيران تعتبر مصدر
كورونا األول في لبنان ،خصوصا أن مقاتلي الحزب ومسؤوليه
يخالطون اإليرانيين ،قال نصرالله إنه "يضع قدرات حزب الله
بتصرفها ،في مساعيها لمنع تفشي المرض" ،داعيا المصارف
إلــى "مــد يد العون للدولة والشعب اللبناني في هــذه المحنة".
وطالب نصرالله باالبتعاد عن التجمعات" ،ولو لتشييع شهداء".

ألجنبي ،خرجت من مستشفى العزل ،مساء الجمعة،
بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها ،وفقا
إلرشادات منظمة الصحة العالمية ،ليرتفع إجمالي
المتعافين من الفيروس إلى  21حالة.
وأش ــار إل ــى أن جميع ال ـحــاالت مــن المخالطين
لـلـحــاالت اإليـجــابـيــة الـتــي تــم اكتشافها وإعــانـهــا
مسبقا ،موضحا أن الحاالت الـ  13الجديدة مقسمة
بين  5مصريين ،و 8أجانب من جنسيات مختلفة،
وأنه لم يتم تسجيل أي حاالت وفاة باستثناء سائح
ألماني يوم األحد الماضي ،ثم سيدة مصرية توفيت
الخميس الماضي.

local@aljarida●com

يهدد العالم
حظر التجمعات ...ومزيد من الدول تغلق حدودها
• عدد المتعافين يتجاوز اإلصابات الجديدة
في كوريا الجنوبية ...والصين تسجل  11حالة
فقط  7منها قادمة من الخارج

أنــه مــن المهم لـهــذا الغرض
تعليق األنشطة االجتماعية على
نطاق واسع "حيثما أمكن هذا".
ودعــت ميركل المواطنين إلى
تجنب الفعاليات غير الضرورية
ح ـت ــى داخ ـ ـ ــل الـ ــوسـ ــط ال ـع ــائ ـل ــي،
"وب ـه ــذا نـســاعــد ال ـن ــاس بطريقة
ملموسة جدا ،ويصبح بمقدورنا
أن نظهر التضامن في المجتمع".

إيران وأميركا الجنوبية
ّ
وسجلت إيــران التي أصبحت
ً
بؤرة رئيسية للفيروس ،ارتفاعا
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي أع ـ ـ ـ ـ ــداد اإلص ـ ــاب ـ ــات
األربــع
والوفيات خــال الساعات ُ
والعشرين األخيرة ،في وقت أفيد
بتسجيل أول إصابات في كينيا
وإث ـيــوب ـيــا ه ــي األولـ ـ ــى ف ــي غــرب
إفريقيا.
ونـقــل التلفزيون اإليــرانــي عن
مـســؤول ب ــوزارة الصحة قوله إن
عدد الوفيات ارتفع إلى  611حالة
وف ــاة ،بينما وصــل إجمالي عدد
المصابين إلى  12729مصابا.
ّ
وأعلنت فنزويال "حال التأهب"،
ب ـعــد تــأك ـيــد إصــاب ـت ـيــن ،وأعـلـنــت
وقف المدارس ،وأغلقت كولومبيا
ح ــدوده ــا م ــع ف ـن ــزوي ــا ،ومـنـعــت
دخول األجانب الذين زاروا أوروبا
وآسيا في آخر  14يوما ،كما أعلنت
األوروغ ــواي حال طــوارئ ّ
صحية
و"إغــاقــا جزئيا لـلـحــدود" لفترة
غـيــر م ـح ــددة ،بـعــد تــأكـيــد أول 4
إصابات بالفيروس على أراضيها.
وكـ ــذلـ ــك ف ـع ـل ــت روس ـ ـيـ ــا ال ـتــي
أغـ ـلـ ـق ــت حـ ـ ــدودهـ ـ ــا م ـ ــع ب ــول ـن ــدا
وال ـن ــروي ــج ابـ ـت ــداء م ــن منتصف
ل ـي ــل ال ـس ـب ــت  -األح ـ ـ ــد ،ف ــي حـيــن
أن ح ــدوده ــا مغلقة مــع الـصـيــن.
وفـ ــرضـ ــت م ــوس ـك ــو ق ـ ـيـ ــودا عـلــى
سـفــر األج ــان ــب إلـيـهــا ألي سبب،
بــاسـتـثـنــاء مــواطـنــي بـيــاروسـيــا
والوفود الرسمية.

تزاحم على الشراء في أحد متاجر لندن أمس (أ ف ب)
وام ـت ــد ال ـف ـيــروس إل ــى الـمــزيــد
من الدول اإلفريقية ،إذ سجلت كل
من ناميبيا وروانــدا ومملكة "إي
سواتيني" أولــي حــاالت اإلصابة
بها.
وفـ ـ ــي ن ــام ـي ـب ـي ــا ،أع ـ ـلـ ــن وزيـ ــر
الـصـحــة ،دان ـيــال نجاميجي ،في
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي ،أن زوجـ ـي ــن
إسبانيين أصيبا بالفيروس ،في
ح ـيــن ت ــم تـسـجـيــل أول حــالــة في
رواندا لمواطن هندي من مومباي.

السعودية
وق ـ ـ ـ ـ ــررت الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية تعليق الرحالت الجوية
الــدول ـيــة ألسـبــوعـيــن اع ـت ـبــارا من
ال ـي ــوم ،وف ــق م ــا أفـ ــادت ب ــه وكــالــة
األنباء السعودية الرسمية (واس).
وحسب وزارة الداخلية سيتم
"اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ذل ـ ـ ــك إج ـ ـ ـ ـ ــازة رس ـم ـي ــة
استثنائية للمواطنين والمقيمين
ّ
ال ــذي ــن ل ــم ي ـت ـمــك ـنــوا م ــن ال ـع ــودة
بـسـبــب تـعـلـيــق الـ ــرحـ ــات ،أو تم
تطبيق الـحـجــر الـصـحــي عليهم
بعد عودتهم إلــى المملكة ،سواء
كــان ذلــك فــي مقار مخصصة من
وزارة الـصـحــة ،أو ّ
وج ـهــوا منها
بعزل أنفسهم في منازلهم".
وت ـ ـ ـقـ ـ ــوم الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ب ـت ــرت ـي ــب

إجراءات قدوم من يرغب بالعودة
م ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ح ـيــث ستعلن
اإلجـ ــراءات المتعلقة بــذلــك خالل
أسبوع من تاريخه.
وأعلنت اإلم ــارات ،أمــس ،وقف
إص ـ ـ ــدار ال ـت ــأش ـي ــرات بــاسـتـثـنــاء
الدبلوماسيين األجانب ،وإيقاف
ال ـ ــرح ـ ــات الـ ـج ــوي ــة إل ـ ــى ل ـب ـنــان
والعراق وسورية وتركيا.
وفـ ـ ــي الـ ـ ــدوحـ ـ ــة ،أعـ ـل ــن مـكـتــب
االتصال الحكومي ،أن قطر قررت
تعليق إصــدار تأشيرات الدخول
الـفــوريــة للقادمين مــن ع ــدة دول
أوروبية.

كوريا والصين
في كوريا الجنوبية التي كانت
أكبر بؤرة للمرض خارج الصين،
تجاوز عدد المتعافين من المرض
ً
أخيرا عدد اإلصابات الجدد للمرة
ّ
ُ
األول ــى ،وكــذلــك ســجــل أدن ــى عدد
مــن اإلص ــاب ــات ال ـجــديــدة خ ــال 3
أسابيع.
وق ــال ــت ال ـص ـيــن إن ـه ــا تخطت
"ذروة" ال ــوب ــاء ،ب ـعــد أن سجلت
أكبر عدد إصابات ووفيات جراء
المرض.
وأف ـ ـ ـ ــادت ب ـك ـيــن أم ـ ــس ع ــن 11
إصــابــة جــديــدة فقط بالفيروس،

ّ
لكن أربعا منها فقط كانت محلية
وجميعها في إقليم هوبي الذي
ك ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــؤرة ت ـف ـش ــي ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس،
الحاالت السبع األخــرى جميعها
ألنـ ـ ــاس عـ ـ ـ ــادوا إل ـ ــى ال ـص ـي ــن مــن
الـ ـخ ــارج ،وت ـحــديــدا م ــن إيـطــالـيــا
والواليات المتحدة والسعودية.
وت ـش ـيــر هـ ــذه األرقـ ـ ـ ــام إلـ ــى أن
الصين تواجه اآلن تهديدا أكبر من
حاالت العدوى الوافدة من الخارج،
وأن ـ ـهـ ــا تـ ــواصـ ــل إب ـ ـطـ ــاء ان ـت ـشــار
الفيروس على المستوى المحلي.

بلبلة عالمية
وسيعقد ق ــادة دول مجموعة
السبع قمة استثنائية عبر الفيديو
غ ــدا ،لمناقشة تنسيق جهودهم
لمكافحة الوباء العالمي.
وت ـ ـ ّـم إرجـ ـ ــاء أو إلـ ـغ ــاء أحـ ــداث
رياضية وثقافية كثيرة ،فتأثرت
فعاليات ب ــارزة بـهــذه اإلج ــراءات
من مسارح بــرودواي إلى الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وأصـ ـ ــاب ال ـف ـي ــروس ع ـ ــددا من
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـم ـ ـعـ ــروفـ ــة مــن
بينهم مـمـثـلــون ف ــي "هــول ـيــوود"
وم ـســؤولــون سـيــاسـيــون ،وكــذلــك
زوجـ ـ ــة رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـك ـنــدي
جاستن ترودو.

كبير علماء بريطانيا :إصابة ٪٦٠
من السكان تحمينا من «كورونا»
«الحجر واإلغالق  4أشهر قد يكبحان الفيروس لكنه سيعود أقوى»
م ــع اع ـت ـمــاد الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،بشكل
رس ـمــي ،استراتيجية االنـتـقــال مــن مرحلة
احتواء الفيروس إلى تأخير الوباء الحتمي
فــي الـمــواجـهــة مــع ف ـيــروس ك ــورون ــا ،تكلم
كبير المستشارين العلميين في بريطانيا،
ال ـس ـيــر بــاتــريــك ف ــاالن ــس ،ع ــن آفـ ــاق تنفيذ
االستراتيجية ،التي سيكون عصبها األساس
"مناعة الجمهور."Herd immunity -
وفي تصريحات تناقلتها وسائل اإلعالم
الـبــريـطــانـيــة ،وأثـ ــارت ج ــداالت وردات فعل
مؤيدة ومخالفة ،ألمح باتريك إلى احتمال
ترك فيروس كورونا ليطول نحو  40مليون
من سكان المملكة المتحدة (ما نسبته  60في
المئة) ،للوصول إلى "مناعة القطيع" ،وهي
نظرية معروفة تقول بمواجهة أي فيروس
بالفيروس ذاته.
وذ ك ــر كبير المستشارين العلميين في
بريطانيا ،أنــه كلما توسعت دائــرة انتشار
الـفـيــروس أو ال ــوب ــاء ،فــإنــه ستصبح هناك
مناعة وطنية أوســع ألجـيــال وأجـيــال ،رغم
ما يرافق ذلك من خسائر في األرواح ،وهي
لن تكون كبيرة.
وأش ــار بــاتــريــك إلــى أن فـيــروس كــورونــا
سيظل حيا ،واحتل مكانه بين الفيروسات

السير باتريك فاالنس
األخرى التي يجري التعامل معها مع تقدم
العلوم واالختراعات واالكتشافات.
وتـقــول النظرية إن إصــابــة  60فــي المئة
من المجتمع كافية إلحداث مناعة جماعية
تكفي إلي ـقــاف سلسلة انـتـقــال ال ـعــدوى من
شخص آلخر.
ويشجع فاالنس النظرية مع الوضع بعين
االعتبار حماية كبار السن ومرضى األمراض

المزمنة ،والعمل قدر اإلمكان على التخفيف
من قوة التفشي (تخفيض المنحنى) ،إلعطاء
مزيد من الوقت ،وتفادي الضغط على النظام
الصحي.
وقال فاالنس إن سياسة اإلغالق والحجر
َّ
بمجرد
تؤجل مواجهة الفيروس ال أكثر ،وإنه
انـتـهــاء اإلجـ ـ ــراءات ال ـم ـشــددة أو تخفيفها،
التي تفعلها بعض الدول ،سيعود الفيروس
تفش آخر ربما
للنشاط من جديد ،وسيحدث
ٍ
أشد ،ألن المجتمع لم يطور مناعة جماعية.
ويرى أن فرض اإلجراءات الحازمة لمدة 4
أشهر قد يكبح الفيروس ،لكنه سيعود ،وأنه
َّ
بمجرد تكوين المناعة الجماعية سيصبح
الفيروس موسميا ،مثل باقي الفيروسات
تفش آخــر ،ألن
التنفسية ،ولــن يكون هناك
ٍ
أغ ـلــب الـمــواطـنـيــن سـيـكــون لــديـهــم مـنــاعــة،
فتصبح قــدرتــه على االنـتـشــار السريع أقل
من اآلن.
وداف ــع فــاالنــس عــن سـيــاســات الحكومة
البريطانية لمكافحة انتشار "كــورونــا" في
خ ـضــم ت ـنــامــي االنـ ـتـ ـق ــادات ل ــرف ــض رئـيــس
الــوزراء بوريس جونسون إغــاق المدارس
وإلغاء فعاليات كبيرة.
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كورونا الجديد

نواب يشكرون «الصحة» على نشاطها ويطالبون الحكومة بعدة قرارات
• أبرزها إنهاء العام الدراسي وإجالء الطلبة • الغانم للمواطنين والمقيمين :االلتزام بكل اإلجراءات االحترازية

مرزوق الغانم

محيي عامر

توالت التصريحات النيابية التي
طالبت المواطنين والمقيمين
بااللتزام بتعليمات وزارة
الصحة االحترازية ومساعدة
الدولة في إنجاح خطتها،
وسط مطالبة للحكومة باتخاذ
عدد من القرارات ،من ضمنها
إنهاء العام الدراسي باستثناء
المرحلة الثانوية ،مع السماح
للمعلمين الوافدين بالمغادرة.

عيسى الكندري

عودة الرويعي

محمد الدالل

عبدالكريم الكندري

صفاء الهاشم

عبدالله الكندري

خالد العتيبي

بـ ـي ــن دعـ ــوت ـ ـهـ ــم ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين إلــى تنفيذ تعليمات
وزارة الـصـحــة االح ـت ــرازي ــة منعا
النتشار فيروس كورونا ،ومساعدة
الدولة في إنجاح خطتها للقضاء
عليه ،والمطالبة بتوفير رحالت
اجـ ـ ـ ـ ــاء ل ـل ـط ـل ـب ــة وال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
المودجودين في الـخــارج وإنهاء
العام للدراسي باستثناء المرحلة
الثانوية ،وبين تمنيات بأن يشمل
العفو األميري من هم داخل الكويت
وخ ــارجـ ـه ــا ،ت ــوال ــت تـصــريـحــات
النواب خالل اليومين السابقين.
ودع ـ ـ ــا رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
م ـ ــرزوق ال ـغــانــم ك ــل الـمــواطـنـيــن
والـمـقـيـمـيــن عـلــى أرض الـكــويــت
ال ــى ض ـ ــرورة الـتـفـهــم وال ـت ـعــاون
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاضـ ــد ف ـ ــي تـ ـطـ ـبـ ـي ــق كــل
اإلجراءات االحترازية االستثنائية
ا ل ـتــي "تطلبتها ظــروف
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة

لم نعهدها والعالم من قبل".
وقال الغانم في تغريدات نشرها
عبر حسابه الرسمي على "تويتر"
إنه "أمام التحدي الكبير الذي نمر
ب ــه نـحــن لـسـنــا فــريـقـيــن أو ثــاثــة
أو أك ـثــر ،نحن فــريــق واح ــد اسمه
الـكــويــت ،ت ـقــوده حــالـيــا الحكومة
بتوجيهات وتعليمات من السلطات
ً
الصحية فــي ال ـب ــاد" ،مضيفا أن
"واج ـب ـنــا كبرلمانيين أن نعطي
ال ـغ ـط ــاء ال ــدسـ ـت ــوري وال ـقــانــونــي
والتشريعي والتكييف السياسي
ُ
لكل ما تطلبه وتوجه إليه السلطات
الصحية وغيرها في الكويت".
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه لـ ـه ــذا تـ ــم ابـ ــاغ
ال ـح ـك ــوم ــة ب ــاس ـت ـع ــداد الـمـجـلــس
لـلـتـعـجـيــل بـ ــإقـ ــرار ك ــل ال ـقــوان ـيــن
والتعديالت التشريعية المعنية
بالتعاطي مع ملف (كورونا) التي
ً
ستقدمها الحكومة الحقا ،مشيرا
إلــى أن واجــب نــواب مجلس االمة

المراقبة والتنبيه ومــن ثــم الدعم
والـ ـمـ ـس ــان ــدة والـ ـش ــد ع ـل ــى أي ــدي
الـمـســؤولـيــن ع ــن ال ـت ـصــدي لـهــذه
األزمة العالمية.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ن ــائ ــب رئـيــس
م ـج ـلــس األم ـ ــة ع ـي ـســى ال ـك ـن ــدري
"يـعـتـصــرنــا االلـ ــم ون ـحــن نشاهد
الـمـســاجــد خــالـيــة م ــن المصلين،
ولــم يصل األمــر إلــى هــذا الحد ،إال
ً
ً
ً
تحوطا احترازيا سليما ،لمحاصرة
ً
ال ـف ـي ــروس م ــن االن ـت ـش ــار" ،داع ـيــا
األهالي للمساعدة في إنجاح خطة
الدولة ومساعيها الرامية لتحقيق
هدفها الصحي االمني فالله خير
حافظا".
أم ــا الـنــائــب محمد الـ ــدالل ،فقد
حرص على توجيه الشكر لثالثة
وزراء بأسمائهم هم "نائب رئيس
الوزراء وزير الداخلية انس الصالح،
ووزي ـ ــر الـصـحــة الـشـيــخ د .باسل
الصباح ،ووزير التجارة والصناعة

ً
خالد الروضان" ،قائال" :نقدر دور
ع ــدد مــن ال ـ ــوزراء فــي ادارة األزم ــة
وجزاهم الله خيرا ،ولكن بالمقابل
وجودهم المستمر في الشارع قد
يعرضهم للمرض".
وأضاف الدالل أن "األولوية بقاء
الصالح والصباح والروضان بعيدا
عن التعرض للمرض ،وعليهم ادارة
األزمة من غرف عمليات مع منحهم
بعض الراحة وتوزيع الصالحيات
لعدد اخر من المسؤولين".
في وقت طالب النائب عبدالله
ال ـك ـنــدري وزيـ ــر ال ـت ـجــارة بــإغــاق
المحالت التجارية ،مشددا على أنه
ً
أصبح لزاما إصدار قرارا بإغالقها،
حماية لمرتاديها والحد من انتشار
الفيروس.
وفـتــح أمـيــن ســر مجلس األمــة
ال ـن ــائ ــب د.عـ ـ ـ ــودة ال ــروي ـع ــي ملف
"العفو" ،اذ قال" :نعلم حب صاحب
السمو حفظه الله ورع ــاه لجميع

أبناء الوطن ،وكل ما ينتمي للكويت
من بشر وحجر وهواء وماء وتراب،
ً
ونعلم جـيــدا حلمه وحكمته ،لذا
نتطلع أن يشمل سموه برعايته
وعفوه جميع من عليهم أحكام من
أبـنــاء الــوطــن ممن ينطبق عليهم
الـعـفــو األم ـيــري الـســامــي الـخــاص
ممن هم داخل وخارج الكويت".
الى ذلك قال النائب عبدالكريم
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع مــع
رئيس الوزراء طالبته باالستفادة
م ـ ــن حـ ــالـ ــة االس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــار ب ـض ـبــط
التركيبة السكانية وترحيل العمالة
الهامشية وعدم قبولها بعد عودة
الطيران وإحـكــام القبضة األمنية
على المخالفات وعـلــى المناطق
المهملة كالجليب والحساوي ،فهي
فرصة لمن يريد اصالح الخلل".
وت ـح ــدث ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب عن
أوضـ ـ ـ ــاع ال ـط ـل ـبــة الـ ــدارس ـ ـيـ ــن فــي
الـ ـخ ــارج ،إذ قــالــت الـنــائـبــة صفاء

ال ـ ـه ـ ــاش ـ ــم" :ت ـ ـحـ ــدثـ ــت مـ ـ ــع وزيـ ـ ــر
الخارجية الشيخ الــدكـتــور أحمد
ناصر المحمد بارك الله فيه وفي
كــل ج ـهــوده ،وهـنــاك تطمين دائــم
ولله الحمد ،وجهود جبارة الحتواء
كل أهالينا وعيالنا خارج الكويت
في كل دول العالم".
أمــا النائب محمد هايف فقال:
ً
"ردا على تساؤالت بعض الطلبة
ت ــواصـ ـل ــت ل ـي ـلــة أم ـ ــس مـ ــع وزيـ ــر
التربية ،وأيضا مع وزير الخارجية،
وه ـن ــاك تـنـسـيــق ب ـيــن ال ــوزارت ـي ــن
إلجــاء من يحتاج من طلبتنا في
ال ـخ ــارج ،أو توجيههم مــن خــال
ال ـم ـك ــات ــب ال ـث ـق ــاف ـي ــة وال ـص ـح ـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وس ـي ـص ــدر تــوضـيــح
أكثر من الجهتين ،وقــرار قدومهم
للكويت من عدمه يرجع لإلجراءات
الصحية في الكويت".
وفــي السياق ذات ــه ،أكــد النائب
خ ـل ـيــل ال ـص ــال ــح أن إنـ ـه ــاء ال ـعــام

الدراسي لجميع المراحل مع إيجاد
اآللية المناسبة للمرحلة الثانوية،
أصـبــح ضـ ــرورة قـصــوى فــي هــذه
الظروف االستثنائية التي تعيشها
ً
البالد ،خصوصا أنه سيساهم في
مغادرة آالف الوافدين ،ما يخفف
الضغط والتجمعات البشرية داخل
الكويت".
بدوره ،قال النائب خالد العتيبي
"في حالة صدور قرار بإنهاء العام
الــدراســي على الحكومة فتح باب
اإلجازات بدون تحديد سقف ،ودون
التقيد برصيد اإلجازات للمعلمين
الوافدين ،وغيرهم من الفئات التي
تسمح طبيعة عملهم بالمغادرة
وف ـ ـ ــق آل ـ ـيـ ــة م ـ ـ ـحـ ـ ــددة ،والـ ـسـ ـم ــاح
بعودتهم بعد انتهاء األزمة أو مع
بداية العام الدراسي الجديد".

تراشق «تويتري» بين المطير والروضان
محمد المطير

ش ـ ـ ـهـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
ً
االج ـت ـم ــاع ــي "ت ــوي ـت ــر" تــراش ـقــا
ً
إع ــامـ ـي ــا ب ـي ــن الـ ـن ــائ ــب مـحـمــد
المطير ووزير التجارة والصناعة
خــالــد ال ــروض ــان ،ب ــدأه المطير
عندما و ضــع فيديو للروضان
وهو موجود بين الناس خالل جوالته
التفتيشية للجمعيات و مــرا كــز البيع،
ً
مـعـتـبــرا أن ــه ل ــ"ال ـشــو اإلع ــام ــي" ،معلنا

استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح
ً
ً
الخالد ،ورد بدوره الروضان قائال له "قل خيرا
أو اتركنا نعمل" ،ثم اعتبر المطير ان ما يفعله
الروضان "تمثيل".
ودار السجال على النحو التالي:
ً
المطير ناشرا فيديو الروضان :قسما باللهسأستعجل باستجوابك يا رئيس الوزراء ،إذا
لم توقف تصرفات بعض وزرائــك فقط للشو
اإلع ــام ــي ...ه ــذا ال ــوزي ــر ال يـفـهــم مـعـنــى عــدم

االختالط ،وممكن ينقل العدوى لكل الــوزراء
في اجتماعاتكم ،خصوصا وزير الصحة الذي
عليه مهمة حرجة وطارئة لحماية الكويت...
واضح أن هذا الوزير ال يعي هذا األمر.
 ال ــروض ــان :بــو ب ــراك اخـتــرت أن أك ــون معرجال ونساء وزارة التجارة في الميدان لخدمة
أهـ ــل ال ـك ــوي ــت ،وال خ ـيــر ف ــي م ـن ـصــب يجعل
عــاقــاتــي بـهــم وظيفية قــائـمــة عـلــى التوجيه
من مكتبي ،وسأعمل معهم وبينهم وبنفس

ال ـ ـظـ ــروف ال ـت ــي ي ــواج ـه ــون ـه ــا ،وال ـي ــوم
ً
بــالـجـهــراء ،وغ ــدا بــاألحـمــدي إن شاء
الله ...قل ً
خيرا أو اتركنا نعمل!
 الـ ـمـ ـطـ ـي ــر :ال ـ ـكـ ــام م ــوج ــهلرئيس الـ ــوزراء ولـيــس لك،
ً
وليتك كتبت :قل خيرا أو
خلنا نكمل تمثيل.

خالد الروضان

ةديرجلا
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النووي والزالزل
ّ
مظفر عبدالله

أول العمود:
مــن بين مخاطر تفشي وبــاء كــورونــا فــي الكويت وكــل الــدول
التي تعتمد نظام الكفيل العمالة السائبة التي تعمل لحسابها
بشكل يومي ،فكيف يعيش هؤالء ومن أين يأتيهم رزقهم؟ ندفع
هنا ثمن تجارة اإلقامات.
***
ال يوجد رقم دقيق لوفيات حروب الخليج الثالث التي اتخذت
ً
من المنطقة مسرحا لها منذ ما بعد ثورة الخميني عام  ،١٩٧٩لكن
اإلحصاء ات ال تتزحزح عن المليون ونصف المليون من البشر
في العراق وإيــران والكويت وجنسيات من دول أدارت الحروب
وشاركت فيها.
هناك خطران محدقان في المنطقة ،العقل وحده سيصدهما:
األول في انبعاث اإلشعاعات النووية في الهواء ومياه الخليج
بسبب برنامج إيــران النووي ،والثاني في حــدوث زالزل جديدة
ُ
ً
مدمرة وخصوصا في المناطق التي تشيد فيها إيران مفاعالتها
النووية.
هذان الخطران باإلضافة إلى حروب قادمة– ال سمح الله– يجب
أن يكونا على رأس أولــويــات حكومات المنطقة بعد تجربتي
"ال ـحــروب الـثــاثــة" و"وب ــاء ك ــورون ــا" ،ويـجــب االسـتـفــادة هنا من
حادثة مفاعل "فوكوشيما" الياباني الذي تسربت إشعاعاته من
جراء الزلزال (محطة بوشهر قريبة من ميناء الشويخ وهي على
خط زالزل) ،وحادثة مفاعل "تشيرنوبل" الروسي ودراسة تبعاتها
الم ّ
البيئية ُ
دمرة ،وكيف تمت معالجة المآسي اإلنسانية الناتجة
عنهما من خالل بناء منظومة مواجهة الكوارث الطبيعية على
مستوى وطني وخليجي.
تلويث مياه الخليج بإشعاعات نووية يتطلب خمس سنوات
مــن التعافي بحسب معهد األبـحــاث العلمية فــي دولــة الكويت،
وإغالق مضيق هرمز نتيجة لتلك الكوارث سيهدد اقتصاد العالم
ً
ودول المنطقة كما يحدث حاليا مع تأثيرات كورونا االقتصادية،
وانغماس المنطقة بالشحن الطائفي والمذهبي سيكون فيروسا
اجتماعيا مقيتا جاهزا للتفعيل في حال حدوث حروب أو كارثة
ً
تماما كما حــدث مع إصابات كورونا التي ّ
تحولت إلى
نووية،
مسألة طائفية وبشكل مثير للشفقة.
ً
يجب أن يكون فيروس كورونا درسا لدول المنطقة في العمل
على حماية شعوبها من كوارث محدقة ،وأتمنى أن يكون الخوف
أو الوعي– ال فــرق– هو الدافع للتحرك لحماية إنسان المنطقة،
وإن استحضار االحترازات الصينية التي جاءت بنتائج مشجعة
ٌّ
مهم لنا اليوم.

«كورونا» االقتصادية والهلع
اتخذت كثير من الدول السبل الكفيلة
لمحاصرة وباء كورونا والتعامل معه،
وكان لظهور الوباء وانتشاره انعكاس
على كثير من مناحي الحياة في العالم،
فارتجف االقتصاد العالمي وتغيرت
المؤشرات التي كانت ملونة باللون
األخضر ،وأصبحت تأخذ اللون األحمر
كمؤشر النخفاض األسواق.
ً
أنــا لست خـبـيــرا فــي االقـتـصــاد ،ولكني
أقرأ أحيانا وأستمع لألخبار حول بعض
المواضيع االقتصادية ،ولكن ما العالقه
بين وبــاء كــورونــا الــذي انتشر فــي جميع
أنـحــاء العالم وتأثيره على االقتصاد في
العالم؟
ع ـن ــد ب ـ ــدء اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن ظـ ـه ــور حـ ــاالت
فيروس كورونا في الصين وبعدها ظهر
ف ــي عـ ــدة دول م ــن ال ـع ــال ــم ش ـم ـلــت ال ـق ــارة
اآلسيوية ،وكذلك في أوروبا واألميركتين،
هنا بدأ الخوف والقلق ينتشر بين الناس
في العالم.
اتـخــذت كثير مــن ال ــدول السبل الكفيلة
لمحاصرة هذا الوباء والتعامل معه ،وكان
لظهور الوباء وانتشاره انعكاس على كثير
مــن مـنــاحــي الـحـيــاة فــي ال ـعــالــم ،فــارتـجــف
االقتصاد العالمي وتغيرت المؤشرات التي
كــانــت ملونة باللون األخـضــر ،وأصبحت
تــأخــذ ال ـل ــون األح ـم ــر ك ـمــؤشــر النـخـفــاض
األسواق ،خصوصا أسواق األوراق المالية
في العالم وكذلك أسعار النفط.
ورأيـنــا وسمعنا عن توقف البورصات
وتغير المؤشرات االقتصادية في العالم،
ع ـنــدمــا أغ ـل ـقــت أك ـبــر ب ــورص ــة ف ــي ال ـعــالــم،

وهــي بورصة نيويورك ،وتبعتها أســواق
األسهم في العالم ،ففي الكويت كان التأثير
فــي بــدايــة ظـهــور كــورونــا واض ـحــا عندما
انخفض مؤشر سوق األوراق المالية الذي
اصطبغ باللون األحمر وتم وقف التعامل
ثــم عــاد إلــى طبيعتة ولكن م ــازال المؤشر
يتأرجح.
مــن الـقـطــاعــات األخ ــرى والـمـهـمــة التي
تأثرت بهذا الوباء كان قطاع النفط العالمي
وه ـب ـط ــت أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط إلـ ــى م ـس ـتــويــات
متدنية ،وصــل سعر البرميل إلــى أقــل من
ً
أربعين دوالرا للبرميل ،وذلــك حسب نوع
النفط.
سـ ــوق ال ـع ـم ــات ال ــرئ ـي ـس ــة ف ــي ال ـعــالــم
وصلها تأثير وباء كورونا فارتفعت عمالت
وانخفضت عمالت أخرى مما سبب الهلع
وال ـف ــوض ــى االق ـت ـصــاديــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،كما
تأثرت التجارة العالمية وشملت كثير من
الدول بما فيها الدول الكبرى ،وكل ما حدث
من اضـطــراب للسوق االقتصادية يحتاج
إلـ ــى وقـ ــت ل ـي ـت ـعــافــى االق ـت ـص ــاد الـعــالـمــي
ويعود إلى وضعه السابق ويذهب الهلع
عن اقتصادات العالم.

لماذا الهلع؟
عندنا في الكويت ما إن أعلنت الحكومة
تعطيل العمل فــي ال ــوزارات والمؤسسات
الحكومية وق ـطــاع الـمـصــارف إل ــى جانب
ُّ
قرار وقف الدراسة الذي اتخذ سابقا حتى
دب ال ـه ـلــع وال ـ ـخـ ــوف ،راف ـق ـه ـمــا إش ــاع ــات
مغرضة من البعض عما سيحدث الحقا،
ف ـت ــداف ــع ب ـع ــض ال ـم ــواط ـن ـي ــن والـمـقـيـمـيــن
إلــى الجمعيات التعاونية ومــراكــز شركة
المطاحن ،البعض أيضا هرع إلى محطات
الــوقــود وك ــان هـنــاك زح ــام شــديــد ليس له
داع ،فأصحاب المركبات إلى أين سيذهبون

إيالن بيرمان*

هل ينجو النظام اإليراني
من فيروس كورونا؟
تضخم غير مسبوق ،استياء محلي عارم ،أزمة بيئية متفاقمة!
حتى قبل انتشار فيروس كورونا الجديد في األسابيع األخيرة،
كان النظام اإليراني يرزح تحت ثقل المشاكل الداخلية التي تهدد
بإضعاف سالمة الجمهورية اإلسالمية أكثر من أي وقــت مضى،
ً
لكن مع ظهور مرض "كوفيد ،"-19زاد الوضع سوءا بالنسبة إلى
النظام اإليراني لدرجة أن نفترض بكل سهولة أن هذا النظام قد
ّ
يسقط تحت أعباء تناقضاته الداخلية ،إذ يشكل فيروس كورونا
بنظر آيات الله اإليرانيين "بجعة سوداء" حقيقية.
العالم نسيم نيكوالس طالب
اشتهرت هذه العبارة بفضل كتاب
ِ
الــذي حمل االســم نفسه في عام  Theّ Black Swan( 2008البجعة
ً
السوداء) ،وهي تشير إلى حدث غير مألوف وال يمكن توقعه منطقيا،
لكنه يترافق مــع عــواقــب وخيمة أو حتى كــارثـيــة ،هــذا هــو معنى
"كوفيد "19 -بنظر إيران.
أصبح
إذ
إيران،
في
الحاكمة
الطبقة
صحة
تبدأ المشاكل بتدهور
ّ
الـمـســؤولــون فــي المناصب العليا مــن الـقـيــادة اإليــرانـيــة مسنين
فيروس كورونا يحصد الوفيات في هذه المجموعة،
وعاجزين ،وبدأ
ّ
ً
وابتداء من  4مارس وثقت صحيفة "واشنطن بوست" إصابة "نحو
ً
 24عضوا من البرلمان و 15شخصية بارزة حالية أو سابقة على
ً
األقل" ،وارتفع هذا العدد بدرجة كبيرة منذ ذلك الحين ،وزادت أيضا
أعداد الضحايا من بين األسماء البارزة داخل الجمهورية اإلسالمية،
حتى اآلن من المعروف أن الفيروس قتل محمد مير محمد ،مستشار
المرشد األعلى علي خامنئي ،ونائب وزير الخارجية السابق حسين
َ
والنائبين محمد علي رمضاني دستك وفاطمة رهبر،
شيخ اإلسالم،
وثالثة مسؤولين آخرين على األقــل ،ومن المتوقع أن ترتفع هذه
األعداد في األيام المقبلة.
لكن ّ
سبب فيروس كورونا تداعيات سياسية أكثر خطورة على
النظام كونه كشف قلة كفاءة النخبة الدينية الحاكمة وانغالقها على
ً
نفسها ،كما يغرق البلد راهنا في أزمة سياسية وصحية عميقة،
ولم تنجم هذه األزمة عن عجز الحكومة اإليرانية عن احتواء انتشار
الفيروس بالشكل المناسب فحسب ،بل عن تآمرها لتغطية نطاق
ً
المشكلة واالستخفاف بها أيضا.
وفــق تصنيف جامعة "جــونــز هوبكينز" ،تحتل إيــران المرتبة
الثالثة في العالم بعد الصين ،منشأ المرض ،وإيطاليا ،من حيث
الموثقة
عدد اإلصابات بفيروس كورونا ،لكن تبقى أعداد الحاالت
ّ
ً
راهنا في إيران (أكثر من  10آالف حتى كتابة هذه السطور) ُمخففة
ً
على األرجح ،واستنادا إلى البيانات المتاحة حول الحاالت الموثقة
(بـمــا فــي ذلــك إصــابــات السياسيين اإليــرانـيـيــن ال ـبــارزيــن) ،يقول
المراقبون الخارجيون إن العدد الحقيقي لحاالت فيروس كورونا
في إيران قد يكون أعلى بكثير.
ً
بذل النظام اإليراني طبعا قصارى جهده لالستخفاف بنطاق
ً
األزمة التي تجتاح البلد في الوقت الراهن .لكن شاهد العالم مشهدا
ً
بشكل
مختلفا بالكامل في الفيديوهات والمنشورات التي انتشرت
ٍ
جنوني على مواقع التواصل االجتماعي لمصابين يسقطون في
مختلف الشوارع اإليرانية ولعمال الرعاية الصحية اإليرانيين وهم
يطلبون مساعدة دولية ،ويأتي فشل النظام اإليراني في التعامل
مع فيروس كورونا غداة آخر خطأ سياسي عرضي ارتكبه (إسقاط
طائرة الركاب األوكرانية عن طريق الخطأ في طهران في  8يناير)
للتأكيد على عزلة قادة البلد عن العالم وقلة كفاءتهم بكل بساطة.
ً
ً
لكن ال يطرح فيروس كورونا تحديا سياسيا فحسب على آيات
الله في إيران ،بل إنه يشكل ضربة موجعة لشرعيتهم اإليديولوجية،
فقد أصبحت المراكز الدينية المحلية (على غرار مدينة قم المقدسة)
ً
بؤرا النتقال العدوى ،وأكد رد النظام المتباطئ على انتشار المرض
في تلك األماكن على انفصال المؤسسة الدينية عن بقية الشعب،
وفي هذا السياق ،يقول مهدي خلجي من صحيفة "واشنطن بوست"
إن المسؤولين الدينيين اإليرانيين عمدوا في السنوات األخيرة إلى
بشكل قاطع مقابل ترويج "الطب اإلسالمي"
"رفض الطب المعاصر
ٍ
باعتباره العلم الحقيقي المستوحى من قدرة إلهية" ،واليوم تعطي
هذه السياسة عواقب كارثية على الصحة العامة في البالد.
هل سيصمد النظام اإليراني في وجه األزمة الراهنة؟ قد يصمد
في مطلق األح ــوال ،لكن يسهل أن نتوقع نجاح فيروس كورونا،
قبل انتهاء مفعوله ،في تحقيق ما عجزت الخطط الغربية عن فعله
طوال سنوات :انهيار النظام الديني في طهران ،وفي النهاية سبق
أن نجح هذا الفيروس في هدم آخر بقايا شرعية النظام!
* "ناشيونال ريفيو"

«كورونا» كشف ال عقالنية
النظام العالمي

محمد أحمد المجرن الرومي

mudaffar.rashid@gmail.com

هناك خطران محدقان في المنطقة ،العقل وحده
سيصدهما :األول في انبعاث اإلشعاعات النووية في الهواء
إيران النووي ،والثاني في حدوث
ومياه الخليج بسبب برنامج ً
ُ
زالزل جديدة مدمرة وخصوصا في المناطق التي تشيد فيها
إيران مفاعالتها النووية.

٧

زوايا ورؤى

د .مصطفى البرغوثي*
بعد تعبئة سياراتهم بالوقود ،فالحدود
البرية مغلقة ،والتسابق على شراء األغذية
والمياه لم يكن له داع ،فالحمدلله الكويت
فيها مخزون غذائي لمدة عام ،واألمــور ال
تستدعي الـهـلــع وال ـتــدافــع غـيــر المبررين
لتخزين األغذية والمياه ،فهناك تطمينات
وتأكيدات من مصادر رسمية ،وكذلك من
تصريحات مسؤولي الجمعيات التعاونية
أن ال ـم ـخــزون ال ـغــذائــي م ـتــوافــر وسـتـعــود
األمور إلى طبيعتها بإذن الله.
المطلوب من المواطنين والمقيمين أن
يستمعوا إل ــى االخ ـب ــار والـمـعـلــومــات من
الـمـصــادر الــرسـمـيــة فـقــط ،وع ــدم االلـتـفــات
أو سماع اإلشاعات المغرضة التي تسبب
الهلع والخوف عند المواطنين والمقيمين،
ومتابعة ما يصدر عن الجهات الرسمية
ح ــول وب ــاء ك ــورون ــا وال ـج ـهــود الـمـشـكــورة
ا لـتــي تبذلها ا لـجـهــات الرسمية لمكافحة
هذا الوباء حتى تصبح الكويت بإذن الله
خالية من هذا الوباء.
ومطلوب من الجميع التكاتف والتعاون
ومـســانــدة الـجـهــود الـتــي تبذلها الجهات
الرسمية لمكافحة هــذا الــوبــاء ،وأن ندعو
العلي القدير أن يحفظ الله بالدنا وشعبنا
وم ــن يـعـيــش ع ـلــى أرض ال ـكــويــت الطيبة
مــن ه ــذا ال ــوب ــاء ،وأن يحفظ الـعــالــم أجمع
وش ـع ــوب ال ـعــال ــم م ــن أج ــل ال ـت ـع ــاون على
القضاء على هذا الوباء.
الـلـهــم احـفـظـنــا وبـلــدنــا وم ــن عـلـيــه من
ال ــوب ــاء ،واج ـع ــل ال ـكــويــت دار أم ــن وأم ــان
برحمتك يــا أرحــم الراحمين ،سبحان رب
العزة والجالل وآخــر دعوانا أن الحمدلله
رب العالمين.

فـيــروس كــورونــا دقـيــق وصغير الحجم بحيث ال يمكن رؤيـتــه ال
بالعين المجردة ،وال بالميكروسكوب العادي ،فقط المجهر اإللكتروني
يستطيع رؤية تفاصيله ،ومع ذلك فإن هذا الكائن الصغير الحجم كشف
ّ
وعرى عيوب النظام العالمي االقتصادي ،والصحي ،واألمني ،بصورة
عجزت عنها ماليين المقاالت والنشرات والكتب.
وأبرز ما عراه هذا الفيروس هو النظام الرأسمالي المتوحش ،الذي
لم يخجل عن مراكمة مليارات الدوالرات في جيوب ثمانية أشخاص،
يملكون ما يملكه نصف البشرية جمعاء ،وما ذكرنا به هذا الفيروس
ً
أن اإلنفاق العالمي على الصحة ال يتجاوز  40دوالرا للفرد في العام
فــي الـبـلــدان الـفـقـيــرة ،ونـحــو  1000دوالر فــي أغـنــى ب ـلــدان الـعــالــم أي
الواليات المتحدة.
وما كشفه أيضا أن اإلنفاق على الصحة ليس معيارا كافيا ،فرغم
أن الواليات المتحدة تنفق  %17من دخلها القومي على الصحة ،فإن
نسبة من لديهم تأمين صحي شامل فيها ال يتجاوز  ،%30ألن معظم
اإلنفاق يذهب لجيوب شركات التأمين ،وليس للمواطنين وصحتهم
وال الصحة الوقائية أو األولية ،وألن أسعار الخدمات العالجية التي
تفرضها الشركات خيالية.
مـلـيــارات الـ ــدوالرات تــذهــب لـشــركــات التأمين واألدويـ ــة ،وكلها لم
تستطع حتى اآلن اكتشاف لقاح واق من هذا الفيروس الدقيق والخطير،
ومليارات الدوالرات تنفق سنويا على التسلح وأجهزة األمن المتعددة،
وقد تضاعف اإلنفاق على األسلحة بشكل جنوني في السنوات األخيرة،
وكل ذلك ال قيمة له في وجه فيروس دقيق اسمه كورونا المستجد ،الذي
ال يفرق بين إنسان فقير في شوارع دلهي ،وبين أثرى أثرياء العالم من
أصحاب المليارات في كاليفورنيا أو نيويورك ،كما ال يفرق بين الحكام،
والملوك ،والوزراء ،والمشاهير ،وبين المواطنين العاديين البسطاء.
العالم أصبح قرية عالمية واحدة نتيجة العولمة ،وانفجار التجارة
والنشاط االقتصادي العالمي ،ومنظومة الرأسمالية التي تقدس حرية
التجارة ،وحرية تنقل األمــوال ،وحرية االستثمار ،ولكن ذلــك جعلنا
أيضا عالما واحدا ال حدود بينه لنقل الفيروسات واألمراض الحديثة
التي لن تبقى محصورة في البلدان النامية كأمراض المالريا ،والسل،
والحمى الصفراء القديمة.
عالمنا ينفق آالف المليارات على إنتاج وتجارة األسلحة المربحة،
ويتقاعس عن تخصيص  12مليار دوالر كافية لجعل المياه النقية
والصحية متوافرة في كل بيت في العالم ،وعالمنا انشغل بتطوير
أنظمة التجسس اإللكترونية وبرامجها التي قضت على خصوصية
البشر ،وجعلت كل مكالمة هاتفية ،وكل محادثة في العالم ،مسجلة في
خوادم األجهزة األمنية ،ولم ينشغل بتطوير تقنيات تطوير اللقاحات
ضد الفيروسات ،واألمراض المعدية ،كما يستطيع أن يفعل.
وكثير من الحكومات تلكأت عن تخصيص موارد لمكافحة فيروس
كورونا عندما بدأ باالنتشار ،وانشغل إعالمها بالشماتة بالصين،
ولكنها سارعت لتخصيص عشرات المليارات لدعم البنوك والشركات
االحـتـكــاريــة عندما ان ـهــارت ســوق األسـهــم مـهــددة معبد الرأسمالية
العالمية.
ومن المذهل أن كوريا الجنوبية والصين وفرت بسرعة الفحوص
لكل من يحتاجها في حين تجاهد الواليات المتحدة لتوفيرها وبعد
أن تعرض رئيسها النتقادات حادة ألنه تباطأ في التعاطي مع وباء
العصر العالمي.
فيروس كورونا ُيعلم اإلنـســان ،أيــا كــان موقعه ومنصبه وثروته،
أننا عالم واحد ومصيرنا واحد ،والخطر علينا واحد ،وكل األسلحة
النووية ،والهيدروجينية ،وقاذفات القنابل ،والطائرات ،وكل الجدران
وال ـح ــدود ،لــن تستطيع حماية طـفــل ،أو رئـيــس ،أو مسن واح ــد ،من
اإلصابة بفيروس كــورونــا ،وال يجوز أن تمر تجربة الوباء العالمي
القاسية التي نعيشها بكل آالمها وكــأن شيئا لم يحدث ،فهي نتاج
العولمة التي ال يمكن إعادتها إلى الوراء.
ال ـع ـقــان ـيــة تـتـطـلــب إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ك ــل ال ـم ـن ـهــج االق ـت ـص ــادي،
والسياسات االقتصادية واالجتماعية العالمية ،والتعامل مع البشرية
وبلدانها كأجسام متساوية دون تمييز ،وتتطلب التخلي عن الجشع
األناني لألفراد ،الذين لن تحميهم ملياراتهم من فيروس آخر قادم ،أو
نيزك قد يصطدم بكرتنا األرضية ،أو كارثة بيئية محتملة.
العقالنية تتطلب حراكا ثوريا عالميا إلصالح األنظمة السياسية
واالجتماعية بما يضمن وضع مصلحة اإلنسان ،والبشرية جمعاء،
وسالمة الكرة األرضـيــة ،فــوق كل المصالح الخاصة ،وبما ينهي كل
أشكال العنصرية ،والتمييز ،والتسلط السياسي في عالمنا.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

جيم أونيل*

اختبار إجهاد ألنظمة الصحة العالمية
وفقا لمراجعة مقاومة
مضادات الميكروبات التي
نشرتها المملكة المتحدة
في عام  ،2016والتي
توليت رئاستها ،يحتاج
صناع السياسات في
مختلف أنحاء العالم إلى
مالحقة  29تدخال أساسيا
في األمد المتوسط من أجل
تجنب اندالع أزمة صحية
عالمية مكلفة ومهلكة.

في غياب
العمل المنسق
المتضافر
يمكن أن
تحصد أرواح
نحو 10
ماليين إنسان
ً
سنويا بحلول
عام 2050

في الخامس والعشرين من يناير استضاف معهد
تـشــاثــام ه ــاوس وجــامـعــة ج ــورج ت ــاون وزي ــر خزانة
الواليات المتحدة ستيفن منوشين لمناقشة عملية
صنع السياسات االقتصادية في الواليات المتحدة
وال ـعــالــم ،ك ــان مـنــوشـيــن قــادمــا لـلـتــو مــن االجـتـمــاع
السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي في دافوس،
لكن الموضوع الرئيس الذي هيمن على ذلك التجمع
«رأس ـمــال ـيــة أص ـح ــاب الـمـصـلـحــة» حـجـبـتــه بالفعل
ت ـط ــورات أوسـ ــع ،فـقــد ت ـحــول تـفـشــي م ــرض فـيــروس
كورونا  )COVID-19( 2019إلى مشكلة هائلة أعيت
الصين ومن المنتظر أن تهدد العالم بأسره قريبا.
بصفتي شخصا شملت حياته المهنية التعامل
مــع مخاطر األم ــراض المعدية ،فقد شعرت ببعض
التعاطف مع تعليقات منوشين في داف ــوس ،حيث
أشــار إلــى أن تغير المناخ ليس التحدي السياسي
الوحيد الذي يواجه العالم اليوم( .ال أدعم رغم ذلك
تقليله من شأن الناشطة السويدية في مجال العمل
المناخي جريتا ثونبرج في ذات المناسبة).
وفقا لمراجعة مقاومة مضادات الميكروبات التي
نشرتها المملكة المتحدة في عام  ،2016والتي توليت
رئــاسـتـهــا ،يـحـتــاج ص ـنــاع الـسـيــاســات فــي مختلف
أن ـحــاء الـعــالــم إل ــى مــاحـقــة  29تــدخــا أســاسـيــا في
األمــد المتوسط من أجل تجنب انــدالع أزمــة صحية
عالمية مكلفة ومهلكة ،وعلى وجه التحديد حذرنا
المقاومة لألدوية ،في غياب العمل
من أن الميكروبات
ِ
المنسق المتضافر ،من الممكن أن تحصد أرواح نحو
 10ماليين إنسان سنويا بحلول عام  ،2050بتكلفة
تراكمية يتحملها الناتج المحلي اإلجمالي العالمي
بنحو  100تريليون دوالر أميركي.
اآلن ،أحاطت بنا أزمة مرض فيروس كورونا ،2019
وال يــوجــد لـقــاح مـتــاح بسهولة ،وقــد أثبتت أنظمة
الصحة العالمية في مختلف أنحاء العالم أنها غير
مهيأة وغير مجهزة إلى حد كبير للتعامل مع وباء
سريع الحركة ،وبين المجاالت العشرة العريضة التي
غطتها توصيات المراجعة ،هناك مجاالن على األقل
يشكالن أهمية مركزية لمكافحة فـيــروس كــورونــا:
األول يتلخص في الصحة والنظافة الصحية .اآلن،
البد أن الجميع سمعوا أنهم ينبغي لهم غسل أيديهم
باستمرار وبشكل شامل (ربما يساعدك في ذلك أن
تدندن لحن «عيد ميالد سعيد» أثناء قيامك بذلك)،
ولكن على الرغم من أن غسل األيــدي وغير ذلــك من
تدابير النظافة الشخصية األساسية ضرورية ،فإنها
ليست كــافـيــة لتجنب انـتـشــار ال ـعــدوى الفيروسية
والبكتيرية.
بـيــت الـقـصـيــد هـنــا هــو أن أزم ــة ف ـيــروس كــورونــا
 2019ت ـث ـيــر ق ـض ـيــة أخ ـ ــرى ل ـطــال ـمــا دافـ ـع ــت عـنـهــا:
جاهزية الصحة العامة ،كجزء من مراجعات المادة

ال ــراب ـع ــة ل ـل ــدول األعـ ـض ــاء يـنـبـغــي ل ـص ـنــدوق الـنـقــد
الــدولــي أن يعكف على تقييم قــوة وم ــدى استعداد
أنظمة الصحة العامة ،وما ُي َ
ـحسب لصندوق النقد
الدولي ،أنني دعيت إلى مقره لمناقشة هذه الفكرة،
لكن حدسي ينبئني بأن قيادة صندوق النقد الدولي
ستتردد ،على أساس أن مؤسستها تفتقر إلى الخبرة
التحليلية المتقدمة الالزمة لتقييم األنظمة الصحية
كتلك التي تتمتع بها في مجال التمويل العام وغير
ذلك من األمور.
ومــع ذلــك ،فــإن افتقار صـنــدوق النقد الــدولــي إلى
الخبرة التحليلية المتقدمة في مجال تغير المناخ
ل ــم يـمـنـعــه م ــن إصـ ــدار ب ـيــانــات سـيــاسـيــة ح ــول ذلــك
ُ
الموضوع ،وهذا هو ما يجب أن يكون :فكما تـظ ِـهر
األس ــواق ،ال يستطيع الـمــرء أن يميز بين المسائل
الـمــالـيــة والـقـضــايــا الـعــريـضــة مـثــل تغير الـمـنــاخ أو
الصحة العامة ،والبد أن يكون من الواضح أن الفشل
في منع انتشار األمراض المعدية من شأنه أن يخلف
تأثيرا مباشرا على ظروف االقتصاد الكلي.
عـنــدمــا الـتـقـيـنــا مـنــوشـيــن ف ــي أواخـ ــر يـنــايــر كــان
مرض فيروس كورونا  2019اليزال ُيـ َـعـد على نطاق
واسع على أنه مشكلة صينية ،حيث زعم العديد من
المعلقين أنه قد يتسبب في إسقاط اقتصاد الصين
ُ
ونظامها الصحي ،ترى بماذا تنبئنا البيانات اآلن؟
يـشـيــر الـمــؤشــر ال ــذي يـنـشــر بــانـتـظــام ،وه ــو مؤشر
مديري المشتريات الشهري ،إلى أن نشاط االقتصاد
الصيني انهار بالفعل في فبراير ،حيث َس َّـجل مسح
تشاي تشن لخدمات معلومات اإلنتاج والتصنيع
( )Caixin services PMI surveyهبوطا بمقدار %50
األعمال ،وهذا الرقم يعني ضمنا أن االقتصاد
في ثقة َ
الصيني ض ُـعـف بمقدار النصف ،ولكن ألن السلطات
الصينية تعمدت إغــاق أجــزاء كبيرة من االقتصاد
وتـقـلـيــص حــركــة ال ـن ــاس ،فليس مــن الـمـسـتـغــرب أن
يحدث هبوط مؤقت كبير .السؤال هو ما إذا كانت
القيادة الصينية في وضع يسمح لها بإعادة األمور
إلى سابق عهدها.
اسـتـنــادا إلــى وح ــدة قـيــاس جــون هوبكنز لتتبع
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا  2019لحظيا ،يبدو
أن الصين ،على الرغم من أخطائها األولية الهائلة،
نجحت في السيطرة على تفشي المرض ،على األقل
في الوقت الحالي ،فاعتبارا من السادس من مارس
ُ
تـظ ِـهر البيانات المسجلة من أقاليم الصين المختلفة
أن نـحــو  %95م ــن اإلص ــاب ــات الـمـبـلــغ عـنـهــا خ ــارج
خوبي (نقطة انطالق فيروس كورونا  )2019انتهت
إلى الشفاء ،في حين ال يزال نحو  1200شخص فقط
يتلقون العالج.
ومن المحزن أن نحو  110صينيين خارج مقاطعة
خوبي توفوا ،لكن هذه الحصيلة أقل من مثيلتها في

إيطاليا ،عــاوة على ذلــك ،وبناء على ما بلغني من
معلومات ،فــإن السلطات الصينية بــدأت اآلن ترفع
بحذر القيود المفروضة على حركة الناس ،مما يسمح
لالقتصاد بالعودة إلى حالة أشبه بالطبيعية ،وهذا
ُ
يعني أن أرقــام شهر مــارس البد أن تـظ ِـهر انتعاشا
ملحوظا.
ولكن مــاذا عن بقيتنا؟ إن أرقــام فيروس كورونا
 2019في إيطاليا تبعث على القلق :فمعدل الوفيات
المسجل هناك ليس أعلى كثيرا من نظيره في الصين
فحسب ،لكنه أيضا أعلى كثيرا من نظيره في كوريا
الجنوبية ،برغم أن عدد حاالت اإلصابة المسجلة في
كوريا الجنوبية مماثل تقريبا لنظيره في إيطاليا.
وف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ي ـبــدو الـقـلــق واضـحــا
على أسواق األسهم ،وليس ألسباب دورية تقليدية،
ويبدو أن هناك مخاوف متنامية من أن يفضح الوباء
كامل نطاق أوجه القصور التي تعيب نظام الرعاية
الصحية في الواليات المتحدة وتكاليفه ،وما يزيد
الطين بلة أن السلطات األميركية فشلت منذ البداية
فــي تنفيذ بعض التدابير األ ســا سـيــة لمنع انتشار
الفيروس.
كـمــا ينصحنا ال ـقــول ال ـمــأثــور ال ـقــديــم ،ال ينبغي
للمرء أن يهدر فرصة االستفادة من األزمــة ،والواقع
أن هذا القدر الهائل من االهتمام المسلط على مرض
فيروس كورونا  2019يخلق الفرصة إلعــادة النظر
في كيفية إدارتنا لمثل هذه التحديات واستعدادنا
الستقبالها ،وال يملك الـمــرء إال األم ــل فــي أن يــدرك
ً
ق ــادة الـعــالــم ،وخـصــوصــا أول ـئــك فــي دول مجموعة
العشرين ،مدى إلحاح الحاجة إلى استثمارات أكبر
في أنظمة الصحة الوطنية حتى ال يتحول المزاج
الحالي مــن الـخــوف والـجــزع إلــى سمة منتظمة في
حياتنا .وفي حين يعملون على ذلك ،يمكنهم البدء
بإصالح خط المضادات الحيوية الجديد المعطل،
حتى ال نلقي بالتكاليف البشرية والمالية المترتبة
على أزمة مقاومة مضادات الميكروبات على عاتق
أجيال المستقبل.
* الرئيس األسبق لمؤسسة غولدمان ساكس
إلدارة األصول ،ووزير خزانة المملكة المتحدة
األسبق ،ويشغل حاليا منصب رئيس معهد
تشاثام هاوس.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.246

٤.904

٤.234

2.٦٤٤ 2.٩٢٠ 3.٢٤٥

هيئة االستثمار :تقييم أوضاع البورصة على ضوء األحداث الراهنة
مديرو المحفظة الوطنية :حالة من الهلع مقيدة مع تحسن األسواق العالمية
عيسى عبدالسالم

شركات استثمار
سارعت إلى إرسال
بياناتها عن إمكانية
إدارة أموال عبر
المحفظة الجديدة

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،أن الهيئة العامة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ط ــالـ ـب ــت م ــدي ــري
ال ـم ـح ـف ـظ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،بــوضــع
ت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم ألوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع بـ ـ ــورصـ ـ ــة
ً
بناء
الكويت ل ــأوراق المالية،
ع ـل ــى ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـت ــي ط ــرأت
فــي الـســوق أخـيــرا ،وم ــدى تأثر
االستثمارات ُ
المدارة من قبلهم،
نتيجة حالة الهلع التي سادت
األسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة م ــع تفشي
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وظ ـهــور بــؤر
جـ ــديـ ــدة فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن دول
الـعــالــم ،وم ـخــاوف تـبــاطــؤ نمو
االقتصاد العالمي ،بعد إعالنه
وباء عالميا.
وأوضحت المصادر أن حجم
الـمـبــالــغ الـتــي تــديــرهــا شــركــات
اس ـت ـث ـمــاريــة لـمـصـلـحــة الهيئة
العامة لالستثمار عبر المحفظة
الوطنية َّ
تقدر بنحو  850مليون

ُ
دي ـ ـنـ ــار ،إذ أن ـش ـئ ــت الـمـحـفـظــة
الوطنية بنهاية عام  ،2008على
خلفية األزمة المالية العالمية،
برأسمال مدفوع من مؤسسات
ح ـك ــوم ـي ــة ي ـ ـقـ ــارب  1.5م ـل ـيــار،
مشيرة إلى أن هناك حرصا على
تقييم أوضـ ــاع ال ـس ــوق ،ومــدى
تأثر تلك االستثمارات في ظل
األوضاع الحالية.
وبينت أن مديري المحفظة
الوطنية أفادوا بأن هناك حالة
م ــن الـهـلــع ف ــي ال ـس ــوق تصعب
عملية التقييم ،إ ثــر المخاوف
المتصاعدة لــدى المتداولين،
نتيجة تفشي ال ـمــرض ،واألث ــر
السلبي الذي ألقى بظالله على
جميع األ س ــواق العالمية ،بما
فيها السوق الكويتي ،مع تزايد
المخاوف من وجود تباطؤ في
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـعــال ـمــي،
وتراجع أسعار النفط.

وأكــدت أن األه ــداف الرئيسة
ب ـش ــأن إدارة أمـ ـ ــوال الـمـحـفـظــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـطـ ـ ــرأ ع ـل ـي ـه ــا
أي تـ ـغـ ـيـ ـي ــرات ،ف ـ ــي أن ي ـك ــون
استثمارها بالبورصة من أجل
تحقيق االستقرار ،على أال يكون
ذلك على حساب مبدأ الربحية.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن هيئة
االستثمار تعتمد بشكل كبير
ف ــي ض ــخ أم ـ ـ ــوال ج ــدي ــدة عـلــى
ت ـ ـقـ ــاريـ ــر م ـ ــدي ـ ــري ال ـم ـح ـف ـظ ــة،
ال ـم ـت ـض ـم ـنــة تـقـيـيـمـهــا لــوضــع
البورصة ،وسياستها للمرحلة
ً
المقبلة ،و فـقــا للشروط الفنية
والـمــالـيــة الـتــي وضعتها بهذا
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،م ــوضـ ـح ــة أن ـه ــا
ت ـه ــدف إلـ ــى تـحـقـيــق ع ــائ ــد من
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ل ــاحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات
المالية ،مستخدمة في ذلك أعلى
الـمـعــايـيــر الـمـهـنـيــة الـعــالـمـيــة،
وبما يكفل توفير مصدر إيراد

ب ــدي ــل ع ــن ال ـن ـف ــط ،الس ـي ـم ــا أن
"االستثمار" دأبت على تحديث
استراتيجيتها اال سـتـثـمــار يــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـح ــرك ضـ ـم ــن أهـ ـ ــداف
تمكنها م ــن تـحـ ُّـمــل الـمـخــاطــر،
واستيعاب التقلبات السوقية
القصيرة أو طويلة المدى.

شركات عدة
وعلى صعيد متصل ،علمت
"الجريدة" ،أن العديد من شركات
االستثمار سارعت إلــى إرســال
ج ـم ـي ــع الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـم ـط ـلــوبــة
م ـن ـه ــا م ـ ــن ه ـي ـئ ــة االس ـت ـث ـم ــار
ب ـ ـشـ ــأن إمـ ـك ــانـ ـي ــة ض ـ ــخ أمـ ـ ــوال
عبر محفظة جــديــدة فــي سوق
ال ـك ــوي ــت ل ـ ـ ــأوراق ال ـم ــال ـي ــة ،إذ
طلب منها بيانات ومعلومات
تفصيلية عــن حـجــم كــل شركة
منها ،وأصولها التي تديرها،

صعود كاسح لألسهم األميركية
لفتت المصادر إلى الصعود الكاسح وردة
الفعل القوية التي قامت بها األسهم األميركية
في اللحظات األخيرة من جلسة يــوم الجمعة
الـمــاضــي ،بعد إع ــان الــرئـيــس دونــالــد ترامب
حالة طوارئ وطنية للتصدي لفيروس كورونا.
وفي جلسة متقلبة ،قفزت المؤشرات الرئيسة
ال ـث ــاث ــة أك ـث ــر م ــن  6ف ــي ال ـم ـئ ــة بــال ـم ـعــامــات
المبكرة ،ثــم قلصت مكاسبها ،لتصبح 0.55
في المئة على مؤشر ستاندرد آند بورز ،500
قبل أن تعاود الصعود قرب اإلغالق ،مع إعالن
ً
لمراجعتها وتقييمها ،تمهيدا
إلسناد أمــوال إليها من الهيئة
إلدارتها وفقا للمحافظ المالية.
وبـيـنــت الـمـصــادر أن عملية

ترامب مساعدة اتحادية بنحو  50مليار دوالر
لمكافحة المرض.
لكن المؤشرات الثالثة ظلت منخفضة  8في
المئة على األقل لألسبوع بأكمله.
وصـعــد مــؤشــر داو جــونــز الصناعي 1985
نقطة ،بما يـعــادل  9.36فــي المئة ،ليصل إلى
 23185.62نـقـطــة ،وزاد «س ـتــانــدرد آنــد بــورز»
 230.38نقطة ،أو  9.29بالمئة ،مسجال 2711.02
َّ
وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 673.07
نقطة،
نقطة ،أو  9.35في المئة إلى  7874.88نقطة.

فـ ــرز حــال ـيــة ت ـق ــوم ب ـهــا اإلدارة
َّ
المعنية فــي هيئة االستثمار،
مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن ض ـ ــخ أم ـ ـ ــوال
جـ ــديـ ــدة عـ ـب ــر هـ ـ ــذه ال ـم ـح ــاف ــظ

س ـي ـك ــون ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس تـقـيـيــم
األوض ـ ــاع الـحــالـيــة وال ـشــركــات
المؤهلة التي سيتم إسناد إدارة
هذه المحافظ لها.

«البورصة» :استمرار التداول بإجراءات احترازية

ً
«جاء ً
بناء على قرار مفوضي هيئة األسواق وحرصا على مصالح المستثمرين وصغار المتعاملين»
●

محمد اإلتربي

في موازاة ما نشرته "الجريدة
" عن عودة التداوالت في بورصة
الـكــويــت ال ـي ــوم ،أك ــدت الـبــورصــة
دعـمـهــا ل ـل ـقــرارات والـتــوجـيـهــات
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ووزارة الصحة في ظل تداعيات
الظروف التي تمربها البالد.
وق ــال ــت الـ ـب ــورص ــة ،ف ــي ب ـيــان
لها ،ان سوق المال يعد احد أهم
المرافق االقتصادية التي ينبغي
أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور
المتداولين والمتعاملين ال سيما
صـ ـغ ــار ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،وأس ـ ــوة
بـســائــر ال ـبــورصــات ح ــول العالم
التي مازالت تعمل كالمعتاد ولم
تتوقف حتى في ظل تفشي أزمة
وباء فيروس كورونا.
وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـن ــد فــي
موقفها الداعم الستمرار التداول
في البورصة إلى عدة اعتبارات،
أهمها اآلتي:

سالمة المتداولين والعاملين
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـضــع
س ــام ــة ج ـم ـه ــور ال ـم ـتــداول ـيــن

والـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن وأسـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــم ف ــي
اعتباراتها كأولوية قصوى ،لذا
اتخذت عــدة ق ــرارات وخطوات
احـ ـت ــرازي ــة ووق ــائ ـي ــة لـلـحـفــاظ
ع ـل ــى ص ـح ـت ـهــم ب ـم ــا ي ـت ــواف ــق
م ــع اإلرش ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـصـ ــادرة من
وزارة الصحة ،وتشمل إغــاق
مبنى البورصة عن الجمهور،
وت ـق ــدي ــم خ ــدم ــة ال ـ ـتـ ــداول عبر
األون ــاي ــن واالتـ ـص ــال هاتفيا
بــالــوس ـيــط ،م ــع تـعـقـيــم مبنى
البورصة بشكل متواصل بما
ي ـض ـم ــن ب ـي ـئ ــة عـ ـم ــل صــال ـحــة
ـا عــن تخفيض
للجميع ،فـضـ ً
عــدد العاملين فيها إلــى الحد
األدنـ ــى بـمــا يــوفــر المتطلبات
التشغيلية.
كـمــا تشمل تـلــك اإلرشـ ــادات
التي تلتزم بها منع العاملين
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة أو شـ ــركـ ــات
ال ــوس ــاط ــة م ـمــن تـنـطـبــق عليه
ش ـ ــروط ال ـح ـج ــر ال ـم ـن ــزل ــي مــن
العمل ،وإلزام شركات الوساطة
بوضع معقمات للعاملين ،إلى
جانب االلتزام بكل التعليمات
الوقائية واالحترازية الصادرة
من وزارة الصحة مع متابعتها
يوميا ألي تطورات ومتغيرات.

ً
أنشطة «بورصوية» مؤجلة مؤقتا

حفاظا على سير األعمال األساسية في البورصة وتوقيف
األعمال غير الضرورية التي ليست لها انعكاسات سلبية ،أو التي
قد تؤدي الى تجمعات ،تم التوافق على تأجيل بعض األعمال
واألنشطة كالتالي:
 - 1نقل الملكية :سيتم تأجيل الصفقات كافة مدة أسبع وحتى
إشعار آخر.
 - 2التنفيذ الجبري :سيتم تأجيل جميع مــزادات البيع المقرر
عقدها مدة أسبوع وحتى إشعار آخر.
 - 3الصفقات الخاصة :سيتم تأجيلها مدة أسبوع كامل وحتى
إشعار آخر.
 - 4ت ــداول األوراق المالية غير الـمــدرجــة :سيتم تأجيلها مدة
أسبوع كامل وحتى إشعار آخر.
 - 5إغالق أبواب بورصة الكويت أمام المراجعين كافة ،واعتماد
تشغيل األنظمة اآللية واالتصاالت الهاتفية والتواصل التقني.

وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـبـ ـ ــورصـ ـ ــة أن ـ ـهـ ــا
تسعى الــى الـحـفــاظ على حقوق
المتداولين والمساهمين ،ال سيما
الصغار منهم لصون حقوقهم في
تداول األوراق المالية بالشراء أو
الـبـيــع وف ــق مــا يــرونــه مــن فــرص
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
هناك مستحقات واجبة لجميع
المساهمين بمختلف حصصهم
وفئاتهم من توزيعات األرباح من
سلبا
الشركات المدرجة ستتأثر
ً
في حال توقف العمل.
ـواال
ـ
ـ
ـ
م
أ
ـاك
ـ
ن
وأوض ـ ـحـ ــت أن هـ ـ
ً
م ـع ـل ـقــة ت ـت ـع ـلــق بـ ـ ـت ـ ــداوالت آخ ــر
ث ــاث ــة أيـ ـ ــام ع ـم ــل ،وهـ ــي تـخــص
المساهمين بمختلف حصصهم
وفـئــاتـهــم ،وس ــوف ي ــؤدي إيـقــاف
ال ـب ــورص ــة إلـ ــى عـ ــدم اسـتــامـهــم
لحقوقهم المالية ،مما قد يترتب
عليه تعطيل أعمالهم والتأثير
سلبا على التزاماتهم.

المنظمات واالتحادات الدولية
وأف ــات البورصة بأنها تعمل
وف ـ ــق آلـ ـ ـي ـ ــات وقـ ـ ــواعـ ـ ــد راسـ ـخ ــة
ومتينة تــم وضعها وفــق أفضل
الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ول ــذل ــك
اس ـت ـح ـقــت أن ت ـك ــون ع ـض ــوا في
اتحاد البورصات العالمية وتم
ت ــرق ـي ـت ـه ــا فـ ــي أهـ ـ ــم الـ ـم ــؤش ــرات
دول ـيــا،وبــذلــك
الـمـتـعــارف عليها ً
وضعت على خارطة البورصات
ال ـعــال ـم ـيــة ك ــإح ــدى ال ـب ــورص ــات
الـنــاشـئــة ،األم ــر ال ــذي يستوجب
ع ـل ـي ـهــا ال ـت ـع ــام ــل ف ــي م ـث ــل ه ــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف وفـ ـ ــق ت ـل ــك ال ـم ـعــاي ـيــر
المعتمدة فــي ســائــر البورصات
ح ــول ال ـع ــال ــم ،واه ـم ـه ــا الـحـفــاظ
على اسـتـمــراريــة عمل البورصة
ب ــانـ ـتـ ـظ ــام تـ ـح ــت أي ظ ـ ــرف مــن
الـ ـظ ــروف ألن ذلـ ــك ي ـف ـعــل الـ ــدور
األس ـ ــاس ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ــوم بـ ــه فــي
خدمة المتعاملين بوجه خاص
واالقتصاد بوجه عام.
ولـفـتــت إل ــى أن ـهــا تـعـمــل على
ت ـح ـس ـيــن ب ـي ـئ ــة ال ـ ـت ـ ــداول وذلـ ــك
تمهيدا لدخول الترقية في نهاية

شهر مايو الـقــادم حيز التنفيذ،
وهو ما سيمثل خطوة ايجابية
وداعمة لسوق المال والمتعاملين
فيه ،حيث من المتوقع دخول ما
يقارب  6مليارات دوالر ،ما بين
أم ــوال اسـتـثـمــاريــة نشطة وغير
نشطة ،علما بأن تلك الترقية تعد
أحد المكتسبات التي تستوجب
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ـه ــا ،ألنـ ـه ــا تـجـعــل
ال ـســوق الـمــالــي الـكــويـتــي ذا أداء
منتظم ومتميز مما يحافظ على
ح ـقــوق ص ـغــار الـمـســاهـمـيــن في
المقام األول.
وب ـي ـنــت أن ـه ــا ب ـن ــاء ع ـلــى ذلــك
قــامــت بـطـلــب اس ـت ـم ــرار ال ـت ــداول
مع ظل الظروف الراهنة ،ووافقت
هيئة أسواق المال في اجتماعها
أم ـ ــس األول ،ل ـت ـق ــوم ال ـب ــورص ــة
أم ـ ــس ب ـن ـشــر ج ـم ـيــع اإلع ــان ــات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـب ـع ــة ،مـثـمـنــة
الجهود المشكورة واآلراء التي
أبداها جميع المهتمين بالسوق،
والـتــي تنطلق مــن الـحــرص على
الـمـصـلـحــة ال ـعــامــة "ون ــؤك ــد أننا
الـكــويــت ال نــدخــر جـهــدا فــي هــذا
االت ـجــاه ،وأبــوابـنــا مفتوحة ألي
استفسارات".

خفض فاصل تداول األسهم
من  10إلى % 5
م ــواك ـب ــة ل ـت ــداع ـي ــات ال ـظ ــروف
الـطــارئــة ،قــررت بــورصــة الكويت
تخفيض الحد السعري الدخــال
االوام ـ ــر وف ــاص ــل تـ ــداول األسـهــم
من نسبة (  10-في المئة ) نزوال
الى نسبة ( 5-في المئة ) نزوال (
اي فــي حــاالت الـنــزول السعري )
مع المحافظة على نسبة  10في
المئة صـعــودا وذلــك اعتبارا من
اليوم  15مارس.

ً
 140مليونا تسويات وشيكات

قـ ـ ـ ـ ــدرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـس ــؤول ــة
ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــالـ ــغ الـ ـ ـت ـ ــي ت ـحــت
التسوية نتاج تعامالت األيــام

ال ـت ــي س ـب ـقــت ن ـهــايــة األس ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي ب ـن ـحــو  140مـلـيــون
دي ـن ــار سـتـتــم تـســويـتـهــا الـيــوم
وس ـ ـي ـ ـح ـ ـصـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون
ع ـل ــى نـ ـت ــاج ع ـم ـل ـي ــات ـه ــم ،وف ــي
ح ـ ــال اغ ـ ـ ــاق الـ ـب ــورص ــة كــانــت
تلك األم ــوال ستجمد ،علما ان
صغار المستثمرين اكثر حاجة
ألموالهم من كبار المتعاملين
واص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـ ـمـ ـ ــاءة ال ـم ــال ـي ــة
العالية.

هيئة األسواق تقدم
األعمال الضرورية
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت هـيـئــة
اسـ ـ ــواق الـ ـم ــال انـ ــه ب ـن ــاء على
ق ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـشــأن
تعطيل أعمال جميع الوزارات
والـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــات وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الحكومية وانسجاما مع هذا
الـ ـق ــرار ب ـمــواص ـلــة ال ـع ـمــل في
الـجـهــات الـتــي تـكــون أعمالها
ضـ ــروريـ ــة فـ ــي ب ـع ــض م ــراف ــق
الدولة ،فإن هيئة اسواق المال
ستواصل اعمالها الضرورية
المرتبطة بنشاط التداول في

الـبــورصــة ط ــوال فـتــرة العطلة
الــرس ـم ـيــة بــال ـحــد األدنـ ـ ــى من
الـمــوظـفـيــن ،عـلـمــا ان خــدمــات
ال ـه ـي ـئــة االل ـك ـت ــرون ـي ــة مـتــاحــة
لجميع المخاطبين بالقانون
 7ل ـ ـعـ ــام  2010و تـ ـع ــد ي ــا ت ــه،
وستغلق الهيئة أبوابها خالل
فترة العطلة الرسمية امام كل

الـمــراجـعـيــن وذل ــك للمصلحة
العامة.

اجتماع طارئ
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ـ ــك ،ع ـل ـمــت
"الجريدة" ان مجلس مفوضي
هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال بــرئــاســة

د .أحمد الملحم عقد اجتماعا
طارئا مساء أمس األول لتقييم
الـمــوقــف بكافة اب ـعــاده ،وكــان
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ح ـ ـ ـ ــرص م ـ ـ ــن م ـج ـل ــس
ال ـم ـفــوض ـيــن ع ـلــى ال ـح ـضــور،
وال ـت ــواج ــد مــواك ـبــة لـلـظــروف
الـ ـح ــالـ ـي ــة وح ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ
العامة.

«المقاصة» :إيقاف خدمات إيصاالت
األسهم وشيكات األرباح ونقل الملكية
قالت الشركة الكويتية للمقاصة ،إ نــه بناء
على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال،
ال ـصــادر خ ــال اجـتـمــاعـهــم أم ــس األول ،ستتم
مباشرة القيام ببعض أعمالها ابتداء من اليوم،
ً
وفقا للتالي:
 ستستمر الشركة في تقديم خدمات التقاصوالتسوية لعمليات تداول السوق الرسمي في
بورصة الكويت ،ومنها عمليات إيداع وإصدار
مبالغ التسوية.
 -سيتم العمل بتعليمات وزارة الصحة ،وبناء

عليه تعتذر الشركة عن عدم استقبال العمالء
من المساهمين والمراجعين حتى إشعار آخر،
وسيغلق مقرها الكائن في برج أحمد ،وبالتالي
التوقف عن خدمات إيصاالت األسهم ،وشيكات
األرباح ،وعمليات نقل الملكية.
 ي ــرج ــى مـ ــن ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن الـ ـت ــواص ــل مــعالشركات مباشرة بالنسبة لمواعيد وحضور
الجمعيات العمومية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي:

تراجعات تاريخية وخسائر طائلة وقلق شديد

●

علي العنزي

شـهــدت أس ــواق الـمــال فــي العالم
ودول مجلس التعاون الخليجي أحد
أسوأ أسابيعها على اإلطــاق ،حيث
الخسائر والتذبذب الشديد والقلق،
وانتهت بتكبد مؤشرات أسواق المال
الخليجية أكبر خسائرها األسبوعية
منذ إطالقها تقريبا.
وخ ـ ـسـ ــرت ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ـس ـب ـعــة
ب ـن ـســب م ـت ـف ــاوت ــة ك ـ ــان أك ـب ــره ــا فــي
سوق دبي الذي مني بخسارة بنسبة
 17.4في المئة ،تاله مؤشر أبوظبي
بخسارة كبيرة أيضا تجاوزت 15.5

فــي الـمـئــة ،وت ــراج ــع مــؤشــر بــورصــة
الكويت العام بنسبة  15.3في المئة،
بينما استقر السوق السعودي على
خسارة  14.9في المئة ،ثم جاء مؤشر
سوق قطر بخسارة نسبتها  11.6في
المئة ،كما خسرت بورصة البحرين
نسبة مقاربة كانت  11.2في المئة،
وسـ ـج ــل م ــؤش ــر س ـ ــوق م ـس ـق ــط أق ــل
الخسائر بنسبة  7.4في المئة.

ً
اإلمارات وخسائر كبيرة جدا

سجل سوقا اإلمارات أكبر خسائر
بين األ س ــواق المالية الخليجية ،إذ
تكبد دب ــي نسبة  17.4فــي الـمـئــة أي

 428.42نـقـطــة لـيـقـفــل عـلــى مـسـتــوى
 20332.12نقطة ،وبعد ضغوط تراجع
نمو االقتصاد العالمي بسبب فيروس
كورونا ،تالها حرب أسعار النفط التي
اطاحت بكثير من المؤشرات العالمية
والخليجية ،حيث سقط سعر برنت
سقوطا حرا بنحو  39في المئة ،وهي
أك ـبــر خ ـســارة لــه خ ــال ثــاثـيــن عاما
لـتــزداد الضغوط على اإلم ــارة األكثر
شهرة عربيا ،والتي هي على مع موعد
افتتاح اكسبو  ،2020والتي تعلق عليه
اآلمال الكبيرة بجذب  50مليون زائر،
وال ـتــي أنـفـقــت اس ـت ـعــدادا لــه مـلـيــارات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ك ــذل ــك وقـ ـ ــف ال ــرح ــات
السياحية والطيران واإلم ــارة إحدى

أهم الوجهات السياحية ،كما أنها رافد
كبير القتصادها ،لذلك تزداد الضغوط
على المؤشر في سوقها ،ويزداد بيع
المستثمرين والتخلي عن مراكزهم.
وخـ ـس ــر م ــؤش ــر أب ــوظـ ـب ــي نـسـبــة
ك ـب ـي ــرة ب ـل ـغــت  15.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،اي
 720.91نقطة ،ليقفل كاسرا مستوى
 4آالف نقطة ،وعلى مستوى 3922.18
نقطة ،فــي ظــل ضغط تــراجــع أسعار
النفط التي تعتبر موردا رئيسيا في
إمارة أبوظبي.

بورصة الكويت و 4جلسات
أع ـل ـن ــت ال ـك ــوي ــت ت ـع ـط ـيــل جـمـيــع

مؤسساتها العامة والخاصة مساء
األربـعــاء الماضي لتقتصر جلسات
بورصة الكويت على أربــع جلسات،
ولكنها كانت كافية لتطيح بالمؤشر
وتـكـبــده أكـبــر خـســارة اسبوعية في
تاريخه ،إذ خسر مؤشر السوق العام
نـبـسـبــة  15.3فــي الـمـئــة أي 883.43
نقطة ليقفل على مستوى 4904.61
نـقــاط ،ويخسر مؤشر الـســوق األول
 17.9في المئة ،وهي أكبر خسارة بين
مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون
الخليجي ،إذ فقد  1144.81نقطة ،وتم
إيقافه خالل جلستين ليستقر على
مـسـتــوى  5246.15نـقـطــة ،وبضغط
ك ـب ـيــر م ــن ت ــراج ــع أس ـه ــم ال ـش ــرك ــات

القيادية ،وتراجع مؤشر رئيسي 50
بنسبة  10.6في المئة أي  500.8نقطة،
ليقفل على مستوى  4242.17نقطة.
وت ــراجـ ـع ــت ال ـس ـي ــول ــة وال ـن ـش ــاط
مـقــارنــة مــع األس ـبــوع االس ـبــق ،الــذي
ت ــم إيـ ـق ــاف الـ ـس ــوق خ ــال ــه لـجـلـســة
واحدة ،بينما تم ايقاف السوق االول
لجلستين ،وثالثهما تعطيل جلسة
الخميس الماضي لتتراجع السيولة
 14في المئة ويخسر النشاط نسبة
 19في المئة ،وخسر عدد الصفقات
 2فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـي ـب ـق ــى ال ـ ـسـ ــوق فــي
انتظار جلسة عمل غير اعتيادي تم
خــالـهــا تشغيل الـســوق بــالــرغــم من
تعطيل مؤسسات الدولة ،وذلك وفقا

لمتطلبات عـمــل مــؤشــرات األس ــواق
الناشئة ،وتأتي الجلسة بعد غياب
بــورصــة ال ـكــويــت عــن جلستي عمل
أس ـ ــواق عــال ـم ـيــة ،اح ــداه ـم ــا شــديــدة
الـتــراجــع وخ ـســارة تــاريـخـيــة ،بينما
األخيرة كانت ارتدادا قويا وتعويضا
ل ـمــا خ ـســر ال ـس ــوق األم ـي ــرك ــي خــال
جلسة الخميس ،واسـتـقــرار أسعار
النفط حول  35دوالرا للبرميل بعد
إعـ ــان ت ــرام ــب خـطــة ط ـ ــوارئ ونـيـتــه
شراء مخزونات نفط بأسعار رخيصة
قد تصل الى  80مليون برميل.
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«الصناعات» :المنتج المحلي دوره بارز في التصدي لألزمات
الخرافي ّثمن عمل مؤسسات الدولة على مدار الساعة
أثنى رئيس اتحاد الصناعات الكويتية ،حسين
الخرافي ،على مبادرة أصحاب المصانع المحلية،
الحرص التام على العمل بكل طاقتها اإلنتاجية
ع ـلــى م ـ ــدار  24س ــاع ــة ،وت ــوف ـي ــر ك ــل الـمـنـتـجــات
لمواكبة الظروف االستثنائية وجهود مؤسسات
الدولة في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" ،في
إطار دورها الوطني ومسؤوليتها االجتماعية،
لتحقيق األمن الغذائي والصحي.
وشدد على أهمية القطاع الصناعي ،ودوره البارز
كقطاع استراتيجي فعال ومساهم بــارز في مسيرة
ً
التنمية ،حيث يظهر ذلك جليا في األزمات.
وأضاف أن األوضــاع الراهنة أثبتت كفاءة القطاع
الصناعي ،وضــرورة إيالئه االهتمام الكافي ،وجعله
ض ـمــن أولـ ــويـ ــات خ ـطــة ال ــدول ــة ال ـت ـن ـمــويــة ألهميته
ً
االقتصادية كصمام أمان استراتيجي ،مؤكدا في الوقت
ذاته أن الحكومة باتت مقتنعة اآلن بالدور المحوري
للصناعة المحلية ،سواء في الظروف االعتيادية أو في
األزمات ،مما يستدعي إعطاء كل أنواع الدعم للمصانع،
بما يكفل لها النمو والتوسع.
وأشاد الخرافي بالقرارات واإلجــراءات التي بذلها
ال ــوزي ــر خــالــد ال ــروض ــان لـضـمــان اس ـت ـمــراريــة عمل
المصانع المحلية ،لتلبية االحـتـيــاجــات األساسية
وتوفير المنتجات الغذائية والطبية على مدار الساعة.

وأك ــد أن الــواجــب الــوطـنــي يحتم على المصانع
الكويتية تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها في
الوقت الحالي ،من خالل العمل بكل طاقتها اإلنتاجية
لـلـحـفــاظ عـلــى اس ـت ـقــرار األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة في
الداخل ،وتعويض أي نقص يمكن أن ينتج عن توقف
عمليات االستيراد من االسواق العالمية.
ولفت إلى أن الوضع الحالي ،كشف بكل وضوح،
دور الصناعة الكويتية على مواجهة مثل تلك األزمات،
خصوصا في ظل توقف بعض الخطوط المالحية،
وتراجع حجم الصادرات بسبب الظروف التي يمر بها
ً
ً
العالم حاليا ،معربا عن أمله أن يتم العمل على استمرار
وفي كل الظروف.
االهتمام في هذا القطاع ِ
وختم الخرافي تصريحه بتقديم الشكر والثناء لكل
المسؤولين والقيادات في مؤسسات الدولة المختلفة
على جـهــودهــم الحثيثة ،لضمان اسـتـمــرار العجلة
االقتصادية الداعمة للمنتج المحلي ،والتي تجلت في
فريق العمل الذي تم تشكيله يوم الخميس الماضي
بإيعاز من وزارة التجارة وبمشاركة ممثلين عن غرفة
التجارة والصناعة ،والهيئة العامة للصناعة ،والهيئة
العامة للبيئة ،واتحاد الصناعات الكويتية ،ووزارة
الخارجية ،والتي انتهى عملها على تأكيد ضــرورة
استمرارية العمل لدى تلك الجهات خالل األيام المقبلة
بالوضع االعـتـيــادي خــال ّأي ــام األس ـبــوع ،حيث يتم

يرتفع  1.17دوالر
البرميل الكويتي ً
ليبلغ  35.46دوالرا
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.17دوالر ليبلغ
ً
ً
 35.46دوالرا في تداوالت أمس األول مقابل  34.29دوالرا
ً
في تداوالت الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،ارتفعت األسـعــار محققة
انتعاشة إثــر إعــان الــواليــات المتحدة ودول أخــرى
خططا لدعم االقتصادات اآلخذة بالضعف.
ً
وارت ـف ــع "ب ــرن ــت" ،أم ــس 63 ،سـنـتــا ليتحدد سعر
ً
التسوية عند  33.85دوالرا للبرميل في حين ارتفعت
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس الوسيط
ً
 23سنتا لتغلق على  31.73دوالرا للبرميل.
ورغم ارتفاع أسعار النفط أمس ،فإنها أنهت أمس
أسوأ أسبوع لها منذ األزمة المالية العالمية عام 2008
متأثرة بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -
وزيــادة المعروض في األســواق النفطية بمستويات
قياسية.
وسادت حالة من الصدمة في األسواق النفطية نظرا
إلى التفاوت الكبير بين كميات العرض ومستويات
الطلب ،مما تسبب في انهيار سوق الخام مع تأهب

المنتجين حول العالم لتخمة نفطية غير متوقعة خالل
األسابيع المقبلة.
وتسبب المزيج النادر من صدمات العرض والطلب
في انهيار سوق الخام مع تأهب المنتجين في أنحاء
العالم لتخمة نفطية غير متوقعة خــال األسابيع
المقبلة.
وقال دانييل يرجين ،مؤرخ الطاقة األميركي" :إنها
مشكلة حرب أسعار نفط في خضم سوق محاصر".
وتتجه األسهم العالمية صوب أسوأ أسبوع لها منذ
 ،2008وسط عمليات بيع في شتى األسواق مدفوعة
بهلع يؤججه فيروس كورونا ،الذي أصاب ما ال يقل
عن  138ألف شخص في أنحاء العالم ،وأودى بحياة
ً
أكثر من خمسة آالف ،معطال أنشطة الشركات واألسواق
والحياة اليومية.
ً
وقال "جولدمان ساكس" إنه أصبح يتوقع فائضا
ً
ً
قياسيا مــن النفط قــدره ستة ماليين برميل يوميا
بحلول ابريل ،في سوق عالمي يستهلك عادة نحو 100
مليون برميل يوميا.

حسين الخرافي
إصدار شهادة المنشأ من مقر غرفة التجارة بوجود
ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ،ويتم تصديق
الشهادات في مقر الشؤون القنصلية في الشويخ من
الساعه  5:10مساء.
 ويستمر فريق اإلفراج البيئي في مقر الهيئة العامة
للبيئة خالل الفترة الصباحية يوميا من الـ 12 - 8:30
ً
ظهرا ،مع استمرار عمل فرق المنافذ والجمارك بأقصى
ً
جهد ،مثمنا دور كل الجهات ،كل من موقعه ،داعيا
المولى أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.

يـحــرص بنك الـكــويــت "الــوط ـنــي" على
االستمرار في تقديم خدماته المصرفية
للعمالء ،فــي ظــل ال ـظــروف الــراهـنــة التي
تمر بها البالد خالل فترة العطلة الحالية،
وذلك من خالل الفروع الـ 6التالية :الرئيسي،
سينما الـســالـمـيــة ،األن ــدل ــس ،األح ـمــدي،
ً
ص ـبــاح ال ـس ــال ــم ،س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ،علما
بــأن ساعات العمل في هــذه الفروع من 9
ً
ً
ً
صباحا حتى  12ظهرا ،طبقا لتعليمات
بنك الكويت المركزي حتى  26الجاري.
ً
وحـ ــرصـ ــا م ـنــه ع ـلــى س ــام ــة ال ـع ـمــاء
والـمــوظـفـيــن ،يـتــم قـيــاس درج ــة ال ـحــرارة
للعمالء ،كما يطلب منهم ارتداء الكمامات
والـقـفــازات قبل الــدخــول إلــى الـفــرع ،حيث
عمد الـبـنــك ،منذ بــدايــة األزم ــة الصحية،
ً
إلى توفير كل سبل الحماية ،حفاظا على
سالمة الجميع.
ً
ويستمر البنك خالل هذه الفترة أيضا
فــي تقديم خدماته المصرفية مــن خالل
جهاز الصراف التفاعلي  ITMفي كل من
فرعي األفنيوز ،ومبنى الركاب الجديد T4

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

العاملة
البنوك
دوام
«المصارف»:
ً
ً
بالعطلة من  9صباحا حتى  12ظهرا
ص ـ ـ َّـرح رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ات ـحــاد م ـصــارف الـكــويــت ،عــادل
الماجد ،بأنه بعد التنسيق مع
بنك الكويت الـمــركــزي ،سيكون
دوام الـ ـ ـف ـ ــروع الـ ـمـ ـق ــرر عـمـلـهــا
والـ ـمـ ـعـ ـل ــن ع ـنـ ـه ــا م ـ ــن ك ـ ــل ب ـنــك
اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـتــاس ـعــة صـبــاحــا
ً
حتى الثانية عشرة ظهرا ،خالل
فترة العطلة المقررة من مجلس
الوزراء ،والتي تمتد من الخميس
( 12الـجــاري) إلــى الخميس (26
الجاري).
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـم ـ ــاج ـ ــد أن الـ ـبـ ـن ــوك
م ـس ـت ـمــرة ف ــي ت ـق ــدي ــم خــدمــات ـهــا
ل ـع ـمــائ ـهــا ،م ــن خ ــال خــدمــاتـهــا
اإللكترونية ،بما فيها التحويالت
ً
المالية محليا ،فيما بين البنوك
وال ـت ـحــويــات إل ــى الـ ـخ ــارج ،كما
أن أج ـه ــزة ال ـس ـحــب اآللـ ــي تعمل
بكفاءة عالية ،إضافة إلى استقبال
اس ـت ـف ـســارات ال ـع ـمــاء ،مــن خــال
أرقام خدمة العمالء لدى البنوك.

عادل الماجد

 11.2مليون دينار أرباح «الوطنية العقارية» في 2019

العيسى :الشركة تسعى إلى تخفيض مستوى ديونها إلى أقل من  100مليون
أعلنت الشركة الوطنية العقارية ،التي
ً
تعمل حــالـيــا على تطوير مـشــاريــع بقيمة
إجمالية تتجاوز ملياري دوالر في الشرق
األوســط وشمال إفريقيا ،نتائجها للسنة
ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر .2019
وق ــد حـقـقــت الـشــركــة صــافــي أربـ ــاح بقيمة
 11.2مليون دينار ،أي ما يعادل  8.39فلوس
للسهم الواحد ،مقارنة بصافي أرباح بقيمة
 10.5مــاي ـيــن ورب ـح ـيــة س ـهــم بـلـغــت 7.55
فلوس في عام .2018
وقد بلغت اإليرادات التشغيلية السنوية
للشركة  17.2مليون دينار ،وبلغ اجمالي
األصول  482.9مليونا كما في  31ديسمبر
.2019
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،ف ـي ـص ــل ال ـع ـي ـس ــى:
"تــواصــل الشركة الوطنية العقارية تنفيذ
استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وضعها

النقدي من خالل تخفيض مستوى ديونها
ال ــى أق ــل م ــن  100م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وتـقـلـيــل
المطلوبات والمصاريف الى الحد األدنى،
م ــع ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تـحـسـيــن أداء أصــولـهــا
التشغيلية ،وتطوير مشروعيها الضخمين؛
مجمع ريم مول في أبوظبي ،ومشروع غراند
هايتس في مصر".
وق ــد أحـ ــرزت الـشــركــة تـقـ ّـدمــا فــي عملية
تطوير مجمع ريــم مــول الــواقــع في جزيرة
ال ــري ــم ف ــي أبــوظ ـبــي ،والـ ــذي ي ـعـ ّـد م ــن أكـبــر
مشاريع التجزئة والتسلية وتناول الطعام
والترفيه ،حيث يضم أكثر من  450متجرا
سيستقطب كـبــريــات الـعــامــات التجارية
العالمية واإلقليمية ا لـتــي سبق أن أ كـ ّـد ت
تأجيرها في المجمع.
أمــا فــي مـصــر ،فقد بلغ مـشــروع غراند
هايتس السكني المتكامل والضخم مرحلة
مـتـقـ ّـدمــة م ــن الـتـطــويــر وتـسـلـيــم ال ــوح ــدات

ً
يقدم خدماته عبر  6أفرع من  9صباحا
«الوطني»
ً
حتى  12ظهرا مع توفر سبل الحماية
في مطار الكويت الــدولــي .كما أن أجهزة
السحب اآللي واإليداع النقدي متوافرة في
كل أنحاء الكويت ،حيث يقدم البنك خدماته
للعمالء من خالل  327جهاز سحب آلي من
ضمنها أكثر من  100جهاز إيداع نقدي.
ً
وبــإم ـكــان ال ـع ـمــاء أي ـض ــا الـتـحـكــم في
حساباتهم وإدارة شؤونهم المالية على
مدار الساعة وطوال أيام األسبوع من خالل
خدمة "الــوطـنــي" عبر الموبايل ،وخدمة
"الوطني" عبر االنترنت ،دون الحاجة إلى
زيارة الفرع.
وح ــول هــذا الـمــوضــوع ،أعلنت مديرة
إدارة ال ـف ــروع المحلية ف ــي الـبـنــك غدير
الـعــوضــي قــائـلــة" :ي ـحــرص الــوطـنــي على
تقديم الخدمات للعمالء من خالل األفرع
ً
المحددة ،تبعا إلرشادات اتحاد المصارف،
وقد سعينا منذ بداية األزمة الصحية إلى
تأمين كل ما يلزم في األفرع لضمان صحة
العمالء والموظفين على حد سواء".
وأض ـ ــاف ـ ــت "ب ــإمـ ـك ــان الـ ـعـ ـم ــاء إت ـم ــام
المعامالت خالل الساعات المحددة للعمل
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ً
في األفرع الستة ،وأيضا من خالل خدمة
الوطني عبر الموبايل أو االنترنت ،كما أنه
تمت زيادة الحد األقصى للمبلغ المسموح
به للدفع من دون رقم سري حتى  25دينارا،
عند اسـتـخــدام خــدمــة ،NBK Tap & Pay
لتسهيل عملية الدفع للمشتريات اليومية
بكل سهولة وأمان".
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـع ــوض ــي أن ال ـب ـن ــك ،ضمن
مـســؤولـيـتــه االج ـت ـمــاع ـيــة ،ي ـحــرص على
تقديم كــل أســالـيــب الــدعــم ونـشــر الــوعــي،
ً
خصوصا من خالل مواقع وسائل التواصل
االجتماعي ،كما يسعى إلى تقديم الخدمات
المصرفية للعمالء في هذه المرحلة ،ولكن
ضـمــن اإلطـ ــار ال ـعــام لتحقيق المصلحة
العامة.
واخـتـتـمــت الـعــوضــي مــؤكــدة ض ــرورة
تكاتف الجميع خالل تلك المرحلة ،لما هو
في مصلحة وخير الكويت.
ً
وبإمكان العمالء أيضا االستفادة من
خــدمــات الــدفــع الـمـتـطــورة واآلم ـن ــة التي
ً
أطلقها البنك مؤخرا  Fitbit PayوGarmin

غدير العوضي

 ،Payحيث بإمكان العمالء الدفع بلمسة
واحدة بكل سرعة وسهولة من خالل أجهزة
 Fitbitو Garminالمناسبة.
ً
وب ــاإلم ـك ــان أي ـض ــا ال ـتــواصــل م ــع بنك
الـكــويــت الــوطـنــي فــي أي وق ــت مــن خــال
خدمة التواصل مع الوطني  1801801أو
من خالل تطبيق  ،WhatsAppإذ إن موظفي
ً
الوطني جاهزون دوما لمساعدة العمالء
والرد على جميع استفساراتهم.

ال ـس ـك ـن ـي ــة .ويـ ـمـ ـت ــد هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع عـلــى
مساحة إجمالية تبلغ  4ماليين متر مربع
يلبي االحتياجات السكنية لعدد السكان
المتنامي في القاهرة وضواحيها.
وأض ـ ــاف س ـل ـطــان"ُ :ي ـع ــد ك ــل م ــن مجمع
ري ـ ــم م ـ ــول وم ـ ـشـ ــروع غ ــران ــد ه ــاي ـت ــس مــن
ّ
االستثمارات الواعدة التي ستمكن الشركة
م ــن ت ـعــزيــز م ــرك ــزه ــا ال ـم ــال ــي ع ـبــر تـنــويــع
م ـصــادر دخـلـهــا التشغيلية فــي الـسـنــوات
القادمة".
"وق ــام ــت ال ـشــركــة خ ــال ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
المنتهية فــي  31د يـسـمـبــر  2019بعملية
تخارج من أحد استثماراتها ،وتم استخدام
جزء أساسي من إيــرادات هذه العملية في
خفض ديون الشركة ،حيث تم خفضها لدى
بنوك كويتية بمقدار  5.8ماليين دينار ،كما
تــم خـفــض مـجـمــوع ال ــدي ــون والـمـطـلــوبــات
بمقدار  9.4ماليين".

فيصل العيسى

«كامكو إنفست» :مستوى قياسي من الخسائر
اليومية لألسهم العالمية في ظل تراجع الثقة
شهدت أســواق األسهم في كل
أن ـحــاء الـعــالــم أح ــد أعـلــى مـعــدالت
التراجع التي تم تسجيلها في يوم
واحد منذ األزمة المالية العالمية
فــي ع ــام  ،2008مـمــا ي ـبــرز ضعف
معدالت الثقة وانتشار الذعر في
أوساط المستثمرين.
وحـســب تـقــريــر ص ــادر عــن شركة
كامكو إنفست ،تراجع مؤشر مورغان
ستانلي العالمي بنسبة  7.2في المئة
في  9الجاري ،فيما يعد أعلى معدل
خـســائــر يــومـيــة يـشـهــدهــا الـمــؤشــر،
مـمــا أدى إل ــى خ ـســارة المستثمرين
العالميين حوالي  1.4تريليون دوالر
خالل اليوم .وأدت الضغوط البيعية
منذ بداية عام  2020إلى ارتفاع خسائر
المستثمرين عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم
لتتخطى أكثر من  8.4تريليونات دوالر
في ظل تراجع كل المؤشرات العالمية
ً
الرئيسية تقريبا وتسجيلها لخسائر
ثنائية الرقم منذ بداية العام.
وما يزال تفشي فيروس كورونا

«كورونا» يعصف بالعمالت
الرقمية ...الخسائر صادمة
تكبد سوق العمالت الرقمية خالل األسبوعين الماضيين خسائر
ً
صادمة وعنيفة ،خصوصا مع تفشي فيروس "كــورونــا" وتحوله
إلى وباء عالمي.
وتشير األرقام إلى أن القيمة السوقية للعمالت الرقمية المشفرة
فقدت منذ نهاية فبراير الماضي حتى تعامالت صباح أمس نحو
 162.3مليار دوالر من قيمتها السوقية بنسبة خسائر بلغت نحو
 43.7في المئة ،حيث هوت قيمتها اإلجمالية من مستوى  289مليار
ً
دوالر في نهاية تعامالت الشهر الماضي إلى نحو  162.7مليارا في
تعامالت صباح أمس.
واسـتـحــوذت أشـهــر  5عـمــات رقمية بقيادة "بتكوين" على ما
يقرب من  105.1مليارات دوالر ،بنسبة  64.75في المئة من إجمالي
الخسائر التي حققتها العمالت الرقمية خالل األسبوعين الماضيين.
وعلى صعيد العمالت الرقمية ،هوت عملة "بتكوين" األكثر قوة في
سوق العمالت الرقمية ،بنسبة  42.96في المئة خاسرة نحو 4264
ً
ً
دوالرا بعدما تراجعت قيمتها من مستوى  9924دوالرا في نهاية
ً
تعامالت الشهر الماضي ،إلى نحو  5660دوالرا.
وانخفضت قيمة "بتكوين" السوقية اإلجمالية من مستوى 180.9
مليار دوالر في نهاية الشهر الماضي إلــى نحو  103.4مليارات،
ً
خاسرة نحو  77.5مليارا بنسبة انخفاض بلغت نحو  20.08في
المئة .وبذلك تستحوذ "بتكوين" على حصة سوقية تقدر بنحو
 63.55في المئة من إجمالي سوق العمالت الرقمية ،كما تستحوذ
على نحو  47.75في المئة من إجمالي خسائر سوق العمالت الرقمية
خالل األسبوعين الماضيين.
وبخسائر ضخمة جاء ت عملة "إيثريوم" في المركز الثاني من
حيث القيمة السوقية بعد عملة "بتكوين" ،حيث هوت "إيثريوم"
ً
بنسبة  50.59في المئة خاسرة نحو  138دوالرا ،بعدما تراجعت
ً
ً
قيمتها من  273دوالرا في نهاية يناير الماضي إلى نحو  135دوالرا.
كما انخفضت قيمتها اإلجمالية من مستوى  30مليار دوالر في
نهاية الشهر الماضي إلى مستوى  14.8مليار دوالر في تعامالت
صباح أمس ،لتفقد نحو  15.2مليار دوالر بنسبة انخفاض بلغت
نحو  50.66في المئة .وبذلك تستحوذ العملة على حصة سوقية
ً
تقدر بنحو  9.09في المئة من إجمالي سوق العمالت الرقمية حاليا.
(العربية .نت)

(ك ــوفـ ـي ــد )19 -ي ـع ـت ـبــر أحـ ـ ــد أه ــم
األسباب الرئيسية لتراجع األسواق
العالمية ،في حين ساهم الهبوط
الحاد ألسعار النفط بعد انفصال
روسيا عن تحالف منظمة "أوبك"
وحلفائها في تفاقم األمور.
وانتشر الفيروس ،الذي ُيعتقد أنه
بدأ من الصين ،في كل الدول األوروبية
بـصـفــة خ ــاص ــة ،ح ـيــث تـ ـج ــاوز عــدد
ح ــاالت اإلصــابــة العالمية حتى اآلن
 100ألف حالة .وانعكس هذا على أداء
مؤشر دي جي ستوكس  ،600الذي
يتتبع أداء أسواق األسهم األوروبية،
وأدى إلى خسارته  18.4في المئة منذ
بــدايــة ال ـعــام حتى تــاريـخــه ،ليصبح
بذلك أحد أكثر الخاسرين هذا العام
على صعيد األسواق اإلقليمية.
وش ـهــدت إيـطــالـيــا أع ـلــى معدل
ت ــراج ــع ،إذ خ ـســر سـ ــوق األس ـهــم
نسبة  11في المئة من قيمته في
ظل تسجيل أكبر عــدد من حاالت
اإلصــابــة بفيروس كــورونــا خارج

الصين حتى اآلن ،وأعلنت اإلغالق
الكامل في كل أنحاء البالد.
وتـتـبـعــت أسـ ــواق دول مجلس
التعاون الخليجي خطى األسواق
ال ـعــال ـم ـيــة ،إال أن ه ـب ــوط أس ـعــار
النفط بنسبة  25في المئة ،فيما
ي ـع ــد أكـ ـب ــر مـ ـع ــدل ت ــراج ــع يــومــي
يشهده منذ حرب الخليج في عام
 ،1991كان بمثابة ضربة مزدوجة
لمصدري النفط فــي المنطقة ،إذ
يأتي تزايد إنتاج النفط في الوقت
ال ـ ــذي ي ـق ــع ف ـي ــه ال ـط ـل ــب ال ـعــال ـمــي
على النفط تحت وطــأة الضغوط
الشديد نتيجة لتفشي "كورونا".
وتراجع مؤشر مورغان ستانلي
الخليجي بنسبة  8.9في المئة في
ً
 9ال ـج ــاري ،مـسـجــا خــامــس أكبر
م ـع ــدل ت ــراج ــع ي ــوم ــي ب ـع ــد ف ـقــده
نسبة  7.4في المئة من قيمته خالل
ً
اليوم السابق ،والتي تعد أيضا من
اعلى معدالت الخسائر التاريخية
للمؤشر.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

 5.3مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة العامة
من المحتمل أن يرتفع هذا العجز إن استمرت أسعار النفط في االنخفاض
ذكر «الشال» أن اإليرادات
غير النفطية الفعلية بلغت
حتى نهاية شهر فبراير
نحو  1.446مليار دينار،
وستبلغ نحو  1.6مليار للسنة
المالية الحالية بكاملها.
وعليه ،من المتوقع أن تبلغ
جملة إيرادات الموازنة للسنة
المالية الحالية نحو 17.2
ً
مليارا.

قـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر "الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــال"
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي
إن ـ ــه ب ــان ـت ـه ــاء ش ـه ــر ف ـب ــراي ــر
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ان ـ ـت ـ ـهـ ــى ال ـش ـه ــر
ال ـ ـ ـحـ ـ ــادي عـ ـش ــر م ـ ــن ال ـس ـن ــة
المالية الحالية ،2020 /2019
وب ـ ـلـ ــغ م ـ ـعـ ــدل سـ ـع ــر ب ــرم ـي ــل
النفط الكويتي لشهر فبراير
نحو  56.1دوالرا ،وهو يزيد
بـنـحــو  1.1دوالر لـلـبــر مـيــل،
أي بما نسبته نحو  2.1في
المئة عن السعر االفتراضي
ّ
المقدر في الموازنة الحالية،
وا لـ ـب ــا ل ــغ  55دوالرا .و ب ـلــغ
مـ ـع ــدل س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
الـ ـك ــويـ ـت ــي لـ ـلـ ـشـ ـه ــور الـ ـ ـ ـ 11
األول ـ ـ ــى م ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
الحالية نحو  64دوالرا ،وهو
أدنى من ّ
معدل سعره للسنة
ال ـمــال ـيــة ال ـفــائ ـتــة بـنـحــو 6.6
في المئة.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
ا لـفــا ئـتــة  ،2019 /2018ا لـتــي
انـتـهــت بـنـهــايــة شـهــر مــارس
ال ـف ــائ ــت ،ق ــد ح ـق ـقــت لـبــرمـيــل
النفط الكويتي مـعــدل سعر
بلغ نحو  68.5دوالرا ،ومعدل
سعر البرميل لشهر فبراير
 2020أد ن ــى بـنـحــو  18.1في
المئة من ّ
معدل سعر البرميل
للسنة المالية الفائتة ،وأدنى
بنحو  23.9دوالرا مــن سعر
ال ـت ـعــادل ل ـل ـمــوازنــة الـحــالـيــة

ً
ا ل ـ ـبـ ــا لـ ــغ  80دوالرا ،و ف ـ ـقـ ــا
ل ـت ـق ــد ي ــرات وزارة ا ل ـم ــا ل ـي ــة،
و ب ـ ـعـ ــد ا ق ـ ـت ـ ـطـ ــاع ا ل ـ ـ ـ ـ  10فــي
المئة من إجمالي اإل يــرادات
لمصلحة احتياطي األجيال
القادمة.
ووف ـق ــا ل ـت ـقــريــر الـمـتــابـعــة

الـ ـشـ ـه ــري لـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـم ــال ـي ــة
لـ ـل ــدو ل ــة فـ ــي فـ ـب ــرا ي ــر ،2020
ب ـل ـغ ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ـط ـيــة
ال ـف ـع ـل ـيــة ح ـتــى ن ـهــايــة شـهــر
ف ـب ــراي ــر م ــن ال ـس ـن ــة ال ـمــال ـيــة
الحالية نحو  14.310مليار
دينار ،ومن المتوقع أن تبلغ

اإلي ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ـط ـيــة لـلـسـنــة
المالية  2020 /2019بكاملها
نحو  15.6مليارا.
ً
وفقا للتقرير ،بلغت اإليردات
غ ـي ــر ال ـن ـف ـط ـيــة ال ـف ـع ـل ـيــة حـتــى
نهاية شهر فبراير نحو 1.446
مليار ،وستبلغ نحو  1.6مليار

للسنة المالية الحالية بكاملها.
وعـ ـلـ ـي ــه ،م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
تبلغ جملة إيرادات الموازنة
للسنة المالية الحالية نحو
 17.2مليارا.
وبـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــارن ـ ــة ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ــرق ـ ــم
بـ ــاع ـ ـت ـ ـمـ ــادات الـ ـمـ ـص ــروف ــات

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
 %31نصيب قطاع المؤسسات والشركات من سيولة السوق
ذكر تقرير "الشال" أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت
ً
تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية
المتداولين" ،عن الفترة من  2020/01/01إلى 2020/02/29
والمنشور على الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت.
وأف ــاد التقرير بــأن األف ــراد اليــزالــون أكبر المتعاملين
ونصيبهم إلى انخفاض ،إذ استحوذوا على  40.8في المئة
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 50.5في المئة في يناير
وفبراير  ،)2019و 38.6في المئة من إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 40.8في المئة في يناير وفبراير  .)2019وباع
ً
المستثمرون األفراد أسهما بقيمة  568.677مليون دينار،
ً
كما اشتروا أسهما بقيمة  537.615مليونا ،ليصبح صافي
ً
تداوالتهم بيعا وبنحو  31.063مليونا.
وأض ــاف "ثــانــي أكـبــر المساهمين فــي سـيــولــة الـســوق
هو قطاع المؤسسات والـشــركــات ،ونصيبه إلــى ارتفاع،
فقد استحوذ على  31في المئة من إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 28.4في المئة للفترة نفسها  ،)2019و 23في
المئة مــن إجـمــالــي قيمة األسـهــم المبيعة ( 19فــي المئة
ً
للفترة نفسها  ،)2019وقــد اشـتــرى هــذا الـقـطــاع أسهما
ً
بقيمة  431.770مليون دينار ،في حين باع أسهما بقيمة
ً
شراء
 321.058مليونا ،ليصبح صافي تداوالته الوحيد
وبنحو  110.712ماليين".
وثـ ــالـ ــث ال ـم ـســاه ـم ـيــن هـ ــو قـ ـط ــاع حـ ـس ــاب ــات ال ـع ـمــاء
(المحافظ) ،فقد استحوذ على  29في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المبيعة ( 22.5في المئة للفترة نفسها )2019
و 25.4في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة (24.2
ً
في المئة للفترة نفسها  ،)2019وباع هذا القطاع أسهما
ً
بقيمة  403.941مليونا ،في حين اشترى أسهما بقيمة
ً
 353.773مليونا ،ليصبح صــافــي تــداوالتــه األكـثــر بيعا
وبنحو  50.168مليون دينار.
وذكر التقرير أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع

صناديق االستثمار ،فقد استحوذ على  7.2في المئة من
إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 8.1في المئة للفترة نفسها
 )2019و 5.1في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 6.7في المئة للفترة نفسها  ،)2019وقد باع هذا القطاع
ً
أسهما بقيمة  100.095مليون ديـنــار ،فــي حين اشترى
ً
أسهما بقيمة  70.614مليونا ،ليصبح صافي تداوالته
ً
بيعا بنحو  29.482مليون دينار.
ومـ ــن خ ـص ــائ ــص ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت اسـ ـتـ ـم ــرار كــونـهــا
بورصة محلية ،فقد كــان المستثمرون الكويتيون أكبر
ً
المتعاملين فيها ،إذ بــا عــوا أسهما بقيمة  1.142مليار
دينار ،مستحوذين بذلك على  81.9في المئة من إجمالي
قـيـمــة األس ـه ــم الـمـبـيـعــة ( 87.7ف ــي الـمـئــة لـلـفـتــرة نفسها
ً
 ،)2019في حين اشتروا أسهما بقيمة  1.044مليار دينار،
مستحوذين بذلك على  74.9في المئة من إجمالي قيمة
األسهم ُ
المشتراة ( 80.5في المئة للفترة نفسها ،)2019
ً
ليبلغ صافي تداوالتهم الوحيدون بيعا بنحو 98.230
مليون دينار.
وأضاف التقرير أن نسبة حصة المستثمرين اآلخرين
من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة بلغت نحو  19.3في
المئة ( 14فــي المئة للفترة نفسها  ،)2019واش ـتــروا ما
قيمته  268.463مليون دينار ،في حين بلغت قيمة أسهمهم
المبيعة نحو  193.999مليونا ،أي ما نسبته  13.9في المئة
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 7.2في المئة للفترة
ً
شراء بنحو
نفسها  ،)2019ليبلغ صافي تداوالتهم األكثر
 74.464مليون دينار ،أي أن ثقة المستثمر األجنبي أعلى
في بورصة الكويت.
وأشار إلى أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس
التعاون الخليجي من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة بلغت
نحو  5.8في المئة ( 5.4في المئة للفترة نفسها ،)2019
أي ما قيمته  81.456مليون دينار ،في حين بلغت نسبة

أسهمهم المبيعة نحو  4.1في المئة ( 5.1في المئة للفترة
نفسها  ،)2019أي ما قيمته  57.690مليونا ،ليبلغ صافي
ً
شراء بنحو  23.766مليون دينار.
تداوالتهم
وتغير ا لـتــوز يــع النسبي بين الجنسيات عــن سابقه،
إذ أص ـبــح نـحــو  78.4فــي الـمـئــة لـلـكــويـتـيـيــن ،و 16.6في
المئة للمتداولين مــن الجنسيات األخ ــرى ،و 5فــي المئة
للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي ،مقارنة
بنحو  84.1في المئة للكويتيين 10.6 ،في المئة للمتداولين
من الجنسيات األخرى ،و 5.2في المئة للمتداولين من دول
مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام ،2019
أي أن بــورصــة الكويت ظلت بــورصــة محلية ،حيث كان
النصيب األكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض،
بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس
التعاون الخليجي يفوق إقـبــال نظرائهم مــن داخــل دول
المجلس ،وصافي تعامالت األجانب والخليجيين خالل
ً
شراء عكس المحليين ،ومازالت غلبة
شهري يناير وفبراير
التداول فيها لألفراد.
وارتفع عــدد حسابات الـتــداول النشطة بنسبة طفيفة
وبـنـحــو  0.03ف ــي الـمـئــة م ــا بـيــن نـهــايــة ديـسـمـبــر 2019
ونهاية فبراير  ،2020مقارنة بانخفاض بنسبة  -5.1في
المئة ما بين نهاية ديسمبر  2018ونهاية فبراير .2019
وبلغ عــدد حسابات الـتــداول النشيطة في نهاية فبراير
ً
 2020نحو  17,203حسابا ،أي ما نسبته  4.3في المئة
ً
من إجمالي الحسابات ،مقارنة بنحو  16,741حسابا في
نهاية يناير  ،2020أي ما نسبته  4.2في المئة من إجمالي
الحسابات للشهر نفسه ،أي بارتفاع بنحو  2.8في المئة
خالل فبراير .2020

ا ل ـبــا ل ـغــة ن ـحــو  22.5م ـل ـيــارا،
فـ ـم ــن ا ل ـم ـح ـت ـم ــل أن ت ـس ـجــل
الـ ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـس ـنــة
ا لـمــا لـيــة  2020 /2019عـجــزا
قـيـمـتــه  5.3م ـل ـيــارات دي ـنــار،
وهناك احتمال أن يرتفع هذا
ال ـع ـجــز إن ا س ـت ـمــرت أ س ـعــار

النفط في االنخفاض ،وهي
ً
حــا ل ـيــا ب ــأد ن ــى م ـس ـتــوى لها
خالل العام ،بسبب أزمة وباء
كــورو نــا ،و لـكــن قــد ينخفض
الـعـجــز مــع ص ــدور الـحـســاب
الختامي إن حققت الموازنة
ّ
المقد رة.
وفرا في نفقاتها

توقعات بتذبذب البورصات
خالل مارس بسبب «كورونا»
أف ــاد تـقــريــر "ال ـش ــال" ب ــأن أداء شهر
ً
فبراير كان سلبيا لغالبية األسواق كما
هو متوقع بسبب تأثير وباء كورونا،
ً
فقد حقق  12ســو قــا خسائر متباينة
م ـقــارنــة ب ـ ــأداء يـنــايــر  2020ومـقــارنــة
ً
أيضا بنهاية عام  ،2019والضرر األكبر
لحق األسواق العالمية قبل الخليجية،
وشـمــل األداء اإليـجــابــي سوقين فقط
هما سوق مسقط وبورصة البحرين.
وأوصــح التقرير أن الخاسر األكبر
في شهر فبراير كان السوق األميركي
الذي فقد مؤشره نحو  10.1-في المئة
وفقد نحو  11-في المئة مقارنة بنهاية
الـعــام السابق ،ثــم الـســوق البريطاني
بـخـســائــر ب ـح ــدود  9.7-ف ــي الـمـئــة في
شهر واحــد وخسائر بنحو  12.8-في
المئة هي األعلى مقارنة بنهاية عام
 ،2019تالهما في االنخفاض ،السوق
القطري بنحو  9.1-في المئة ،ثم السوق
الياباني والفرنسي واأللماني بنحو
 8.9في المئة ،و 8.5-في المئة و8.4-في المئة على التوالي.
وح ـ ـق ـ ـقـ ــت بـ ـ ــورصـ ـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أقـ ــل
الخسائر في شهر فبراير حيث فقدت
ً
نحو  2.4-في المئة ،وكذلك أيضا أقل
الـخـســائــر م ـقــارنــة بـنـهــايــة ع ــام 2019
وبنحو  1.8-في المئة ،وذلك ألنها كانت
مغلقة في أيام العمل الثالثة األخيرة
مــن شـهــر فـبــرايــر وال ـتــي كــابــدت فيها
البورصات األخرى أعلى خسائرها.
وكان أكبر الرابحين في شهر فبراير

هو سوق مسقط بمكاسب بحدود 1.3
في المئة ،لترتفع مكاسبه منذ بداية
الـعــام إلــى نحو  3.8فــي المئة .وحقق
مؤشر بورصة البحرين مكاسب طفيفة
خـ ــال ف ـب ــراي ــر ب ـن ـحــو  0.2ف ــي ال ـم ـئــة،
لـتـصـبــح مـجـمــل مـكــاسـبــه م ـنــذ بــدايــة
العام نحو  3.1في المئة .وبشكل عام،
لن تكون عملية فرز األســواق الرابحة
والخاسرة حتى هذه المرحلة عملية
مهمة ،ألن المتغيرات المرتبطة بتبعات
كــورونــا غير معروفة حتى اآلن ،وما
حدث في شهر فبراير هو مؤشر على
حدة ذلك التأثير.
ورأى "الشال" أن شهر مارس سوف
ً
يكون واحدا من أهم شهور السنة في
حسم مسار "كورونا" أو اتضاح مسار
الـمــؤشــرات ،فالتأرجح ما بين القدرة
على السيطرة أو فقدان السيطرة على
انتشارها ،أي احتمال تحولها إلى وباء
عالمي بإسقاطاته على أداء االقتصاد
العالمي ستكون هي السائدة" ،ورغم
تقديرنا بــأن احتماالت احتواء تأثير
األزمـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ـلـ ــى م ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ف ـشــل
ً
ً
االحـتــواء ،فإننا نتوقع تذبذبا كبيرا
في حركة معظم المؤشرات إلى األدنى
وإل ــى األعـلــى لينتهي م ــارس بخفض
خ ـســائــر ش ـهــر ف ـب ــراي ــر ال تـعــويـضـهــا
بالكامل".

 %43.3نمو موجودات «وربة» لتصل إلى  3.14مليارات دينار
ق ــال تـقــريــر "ال ـش ــال" إن بـنــك ورب ــة أعـلــن نتائج
أ عـمــا لــه للسنة المنتهية فــي  31ديسمبر ،2019
والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم
الضرائب) بلغ نحو  16.5مليون د يـنــار ،مرتفعا
بنحو  3.8ماليين ،أو ما نسبته  29.8في المئة،
مقارنة بـ 12.7مليونا لعام .2018
وأض ــاف الـتـقــريــر أن الـفـضــل فــي ارت ـفــاع أربــاح
البنك الصافية يعـود إلى ارتفاع إجمالي اإليرادات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ب ـق ـي ـمــة أعـ ـل ــى م ــن ارت ـ ـفـ ــاع إج ـمــالــي
ال ـم ـصــروفــات الـتـشـغـيـلـيــة .وع ـل ـيــه ،ارت ـف ــع الــربــح
التشغيلي للبنك (قبل خصم المخصصات) بما
قيمته  6.7ماليين دينار أو بما نسبته  21.9في
المئة.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ارتـ ـف ــع إجـ ـم ــال ــي اإليـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية للبنك بنحو  10.1مــا يـيــن د يـنــار أو
بنسبة  20.5في المئة ،وصوال إلى  59.7مليونا،
مـقــار نــة بـنـحــو  49.6مـلـيــو نــا لـعــام  ،2018نتيجة
ارتفاع جميع بنود اإليرادات التشغيلية ،وأهمها
بـنــد صــافــي إي ــرادات الـتـمــويــل ال ــذي ارتـفــع بنحو
 5.44ماليين أو بنسبة  13.6في المئة ،وصوال إلى
نحو  45.49مليونا مقارنة بنحو  40.05مليونا،
وارتفع أيضا بند صافي إيرادات االستثمار بنحو
 3.1ماليين وبنسبة  64في المئة ،وصوال إلى نحو
 7.9ماليين مقارنة بنحو  4.8ماليين.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة
أ قــل من ار تـفــاع إجمالي اإل ي ــرادات التشغيلية ،إذ
بلغ االر تـفــاع نحو  3.4ماليين د يـنــار ،أي بنسبة
 18.2فــي ا ل ـمـئــة ،و ص ــوال إ ل ــى نـحــو  22.4مليونا
مقارنة بنحو  19مليونا.
وش ـمــل االرت ـف ــاع بـنــد تـكــالـيــف مــوظـفـيــن وبـنــد
اال سـتـهــاك مــا مجمله  4.5ماليين د يـنــار ،بينما
انخفض بند مصروفات عمومية وإدار يــة بنحو
 1.1م ـل ـيــون ،م ـقــار نــة بـنـهــا يــة ع ــام  ،2018و بـلـغــت

ن ـس ـبــة ال ـم ـص ــروف ـ ـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ـ ــة إلـ ــى إج ـمــالــي
اإليرادات التشغيلية نحو  37.5في المئة مقارنة
بـ 38.3في المئة عام .2018
وارتفع إجمالي المخصصات بنحو  2.8مليون
دينار ،أي بنسبة  16.3في المئة ،عندما بلغ نحو
 19.8مـلـيــو نــا ،مـقــار نــة بنحو  17مليونا فــي عــام
 ،2018وذلك يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى
نحو  27.7في المئة ،مقارنة بنحو  25.7في المئة.

الموجودات
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي
ا ل ـم ــو ج ــودات س ـجــل ار ت ـف ــا ع ــا ب ـلــغ  949.2مـلـيــون
د يـنــار ،ونسبته  43.3في المئة ،ليصل إ لــى نحو
 3.144مليارات مقابل نحو 2.194مليار في نهاية
عام .2018
وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعا بنحو 654
مـلـيــون دي ـنــار ،أي نـحــو  40.7فــي الـمـئــة ،وصــوال
إلى نحو  2.262مليار ( 72في المئة من إجمالي
ال ـمــوجــودات) مـقــارنــة بـنـحــو  1.608مـلـيــار (73.3
في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام
 ،2018وبلغت نسبة مدينو تمويل إ لــى إجمالي
ا لــودا ئــع نحو  85.1في المئة مقارنة بنحو 85.2
في المئة.

ارتفاع المطلوبات
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير
احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا
بلغت قيمته  925.8مليون د يـنــار ،أي مــا نسبته
 48.1ف ــي ا ل ـم ـئــة ،لـتـصــل إ ل ــى ن ـحــو  2.849مـلـيــار
م ـقــار نــة بـنـحــو  1.924مـلـيــار بـنـهــا يــة ع ــام ،2018
و بـلـغــت نسبة إ جـمــا لــي ا لـمـطـلــو بــات إ لــى إجمالي

ا ل ـمــو جــودات نـحــو  90.6فــي ا لـمـئــة مـقــار نــة بنحو
 87.7في المئة في عام .2018

أداء مختلط
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن
مــؤ شــرات ربحية البنك سجلت أداء مختلطا مع
نهاية عام  ،2019إذ انخفض مؤشر العائد على
معدل حقوق مساهمي البنك (R OE) إ لــى نحو 8
في المئة ،مقارنة بنحو  8.6في المئة.
وان ـخ ـفــض ب ـشـكــل ط ـف ـيــف م ــؤش ــر ال ـعــائــد عـلــى
م ـعــدل م ــو ج ــودات ا ل ـب ـنــك (R OA) ح ـيــن ب ـلــغ نحو
 0.62ف ــي ا ل ـم ـئــة م ـقــار نــة بـنـحــو  0.64ف ــي ا لـمـئــة،
بينما ار ت ـفــع مــؤ شــر ا لـعــا ئــد عـلــى مـعــدل رأ سـمــال
البنك (ROC) إلى نحو  11في المئة مقارنة بنحو
 10.2في المئة.

ربحية السهم
وبلغت ربحية السهم (E PS) نحو  7.73فلوس
مقابل  7.06فلوس ،وبلغ مؤشر مضاعف السعر
 /ر بـحـيــة ا لـسـهــم ا لــوا حــد ( )P/Eنـحــو  35.6ضعفا
مقارنة بـ 29.7ضعفا في عام  ،2018نتيجة ارتفاع
ربحية السهم بنسبة  9.5في المئة ،مقابل ارتفاع
أكبر لسعر السهم السوقي وبنسبة  31في المئة،
مقارنة بإقفال عام .2018
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية
( )P/Bنحو  1.9مــرة مـقــار نــة بنحو  1.6مــرة لعام
 ،2018وأعلن البنك نيته توزيع  5في المئة أسهم
منحة وألول مرة منذ تأسيسه.

مسك وعنبر

ثقافات
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تستعد مصر إلقامة مراسم رسمية
لنقل  22مومياء من المتحف
المصري إلى متحف الحضارة
بمنطقة الفسطاط.
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يجسد الفنان يعقوب عبدالله معاناة
سجين مع المجتمع في مسلسل «في
ذاكرة الظل» ،ويطل بوجه مختلف في
«عداني العيب».
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حرص العديد من نجوم الساحة الفنية
على توجيه رسائل إلى الجمهور
تضامنا مع قرارات الحكومة لمواجهة
تفشي فيروس كورونا.

وينونا رايد ر تدعم جوني
ديب في معركته ضد هيرد
كيت جايمس :أمبر عدوانية وكانت تسيء معاملتي
أعلنتالنجمة وينونا رايدر،
خطيبة النجم العالميجوني
دي ـب الـســابـقــة ،دعـمـهــا الكامل
له ضد زوجته السابقة النجمة
أم ـ ـبـ ــر هـ ـ ـي ـ ــرد ،بـ ـع ــد ادعـ ـ ـ ـ ــاءات
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ب ـ ــأن ـ ــه كـ ـ ـ ــان يـ ـس ــيء
م ـعــام ـل ـت ـهــا وي ـع ـن ـف ـهــا ،قــائ ـلــة:
"هددني بحرقي وقتلي".
مدافعة عن ديب:
وقالت
رايدر ً
"لم يكن ً
عنيفا تجاهي ،لم
ا
أبد
ً
يـكــن ًأب ـ ـ ًـدا مـسـيــئـ ًـا ل ــي ،ل ــم يكن
ع ـن ـي ــف ــا أو م ـس ـي ــئ ــا تـ ـج ــاه أي
شخص رأيته ،أقولها بصدق".
وتابعت دفاعها ":جوني رجل
ً
ً
محب ج ــدا ،وحـنــون ج ــدا ،كان
يحميني أنا وكل الناس الذين
ي ـح ـب ـهــم ،وك ـن ــت أش ـع ــر بــأمــان
شديد ً
جدا معه".

إال أن جوني لــم يــرد بعد على
ك ــامـ ـه ــا .وكـ ـ ــان دي ـ ــب قـ ــد نـفــى
أخ ـ ـيـ ــرا االعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـل ــى ه ـي ــرد،
م ـت ـه ـمــا إي ــاه ــا ب ــأن ـه ــا أسـ ــاءت
معاملته خالل زواجهما ،وأكد
في وثائق ّ
قدمها للمحكمة في
قـضـيــة الـتـشـهـيــر ال ـتــي رفـعـهــا
ضد مطلقته  -مطالبا بتعويض
 50م ـل ـي ــون دوالر  -أن ه ـيــرد
كــانــت ت ـمــارس ال ـخــداع وتـلـ ّـون

وج ـه ـه ــا ب ـم ــا ي ــوح ــي ب ــوج ــود
كدمات.

مفاجأة صادمة
مــن ناحية أخ ــرى ،وفــي مفاجأة
ص ــادم ــة ،ت ـنــاق ـلــت ب ـعــض وســائــل
اإلعالم تصريحات لمساعدة أمبر
ه ـيــرد تــؤكــد عــدوانـيـتـهــا ونــزقـهــا،
وتــواجــه النجمة أزمــة جــديــدة ،إثر

تكذيب الخبر
وك ــان ــت ه ـي ــرد ق ــد ّادعـ ـ ــت أن
ديب هدد بقتلها وحرق جثتها،

جوني ديب وأمبر هيرد

م ـع ـل ــوم ــات ك ـش ـف ـت ـهــا م ـســاعــدت ـهــا
السابقةكيت جايمس ،التي قالت
إن هيرد كانت تسيء معاملتها.
وأض ــاف ــت جــاي ـمــس ف ــي حــديــث
ل ـمــوقــع " :The Blastك ــان ــت أمـبــر
تعيش عــاقــة عاطفية مــع جوني
ب ح ـيــن بـ ــدأت ال ـع ـمــل لــديـهــا،
ديـ ـ 
كــانــت ت ـقــول إن ـهــا ت ـخــرج مــع من
تصفه بـ "الرجل العجوز" ،من دون
أن تذكر اسمه ،وكانت تتحدث عنه
بطريقة مسيئة .وبعد هذا أبلغتني
أن ـ ــه ال ـم ـم ـث ــل .ورأيـ ـ ـ ــت أن ـ ــه لـطـيــف
وه ــادئ ،بــل خـجــول .وهــو مــا ظهر
في لقائي األول بــه" .وتابعت أنها
"عملت لديها لـ  3سـنــوات ،وكانت
تـعــامـلـهــا بـطــريـقــة ع ــدوان ـي ــة على
المستويين الـجـســدي والـكــامــي،
وتدخل في نوبة غضب شديد ،ولم
يكن بإمكان أي شخص أن يتحدث
إلـيـهــا فــي ه ــذه ال ـحــالــة .وح ـتــى إن
أردت لفت نظرها إلى أمر ما كنت
أعرف أنها لن تستمع ّ
إلي ،وكانت
تلومني في حال حدث أي خطأ".

فهرية أفجين

فهرية أفجين تتعرض للتنمر والسخرية
تعرضت النجمة التركية فهرية أفجين للتنمرُ ،
وو صفت بـ"القبيحة" ،بعد أن
نـشــرت عبر صفحتها الخاصة بــأ حــد مــوا قــع ا لـتــوا صــل ،صــورة لها ظـهــرت فيها
بشعر مسرح ومشدود إلى أعلى ،وهو ما كشف كامل مساحة جبينها والفراغات
في مقدمة شعرها.
ور غــم االنتقادات الالذعة ،التي وصلت إلى حد السخرية والتنمر القاسيين،
فإن العديد من متابعي فهرية أثنوا على جمال إطاللتها.
ومما جاء في التعليقات" :هذه ليست أنت ،صورة سيئة جدا" ،و"صورة غريبة"،
و"صورة صادمة ،لماذا نشرتها؟" ،و"أسوأ صورة" و"قبيحة" و"صلعاء".

وينونا رايدر

بوب غيلدوف

مريم أوزرلي

بوب غيلدوف يعود بعد غياب  4عقود

مريم أوزرلي :ندمت على حقن وجهي بالبوتوكس

ّ
تجمع «باند إ يــد» الموسيقي ،فرقته األساسية
يحيي بوب غيلدوف مؤسس
للروك «ذي بومتاون راتس» بعد نحو أربعة عقود على آخر عمل لها ،في خطوة
يصفها الموسيقي بأنها «تطهير كبير للنفس».
وأطلقت هذه الفرقة الرباعية اإليرلندية ،التي تشكلت مع بيت بريكيت وغاري
روبرتس وسايمن كرو وكان آخر ألبوماتها قبل  36عاما ،مجموعتها الموسيقية
الجديدة «سيتزنس أوف بومتاون» (بي أم جي) أمس األول.
وأكد غيلدوف أن إعادة تشكيل فرقة «ذي بومتاون راتس» تعد «تطهيرا كبيرا
للنفس» له ،قائال إن هذه التجربة «منهكة» ،لكنه «راض تماما» عنها.
(أ ف ب)

صدمت النجمة التركية مريم أوزرلــي المعروفة باسم السلطانة هيام في المسلسل
جمالها ،إذ كشفت عن
التركي الشهير "حــريــم السلطان" ،الجمهور بتصريح لها عــن ً
استخدامها حقن البوتوكس بشكل كبير في وقت من األوقات ،معربة عن ندمها وتوقفها
عن ذلك.
وقالت أوزرلي ،عندما حلت ضيفة على برنامج "الصفحة الثانية" ،إنها أفرطت بعمليات
حقن وجهها بالبوتوكس ،ال ألنها مدمنة على عمليات التجميل ،بل ألنها مرت بفترة
اهتزت فيها ثقتها بنفسها وبجمالها ،مضيفة أنها توقفت عن هذا األمر ،كما أنها عمدت
إلى إذابة جميع المواد التي حقنتها في وجهها.

«يونيفرسال» تؤجل عرض فيلم « »Fast & furiousحتى أبريل 2021
تقرر تأجيل عرض فيلم "Fast
" ،"& furiousالسرعة والغضب"
م ــدة عـ ــام ،وه ــو أحـ ــدث ج ــزء من
السلسلة الشهيرة ،بسبب تفشي
فيروس كورونا في أنحاء العالم.
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة
استوديوهات يونيفرسال ،عرض
الفيلم ،في شهر أبريل .2021
وقالت في بيان لها" :نشعر بكل
الحب تجاه جميع من ينتظر الفيلم،
لهذا السبب من الصعب علينا جدا
إخـبــار الجميع بــأنــه علينا تغيير
تاريخ إصداره".
وأض ـ ــاف ـ ــت" :ل ـ ــن ي ـت ـم ـكــن ع ـشــاق
السلسلة ،مــن مـشــاهــدة الفيلم في
مايو  ،2020نراكم في الربيع القادم".

ويشار إلــى أن سلسلة "السرعة
والـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــب" ،حـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــت ن ـ ـجـ ــاحـ ــا
جـمــاهـيــريــا كـبـيــرا ،وأول أجــزائـهــا
كــان في  ،2001وتعد السلسلة من
أش ـه ــر األفـ ـ ــام ال ـت ــي ح ـق ـقــت أعـلــى
اإليرادات على مستوى العالم ،كما
تخطى الجزء السابع والجزء الثامن
ً
المليار دوالر عالميا لكل منهما،
وس ــاهـ ـم ــت ال ـس ـل ـس ـل ــة فـ ــي ش ـهــرة
العديد مــن النجوم ،وعلى رأسهم
ال ــراح ــل ب ــول ووكـ ــر الـ ــذي يعتبره
معجبوه وجمهور الفيلم في جميع
أنحاء العالم أيقونة سينمائية في
عــالــم سـبــاق ال ـس ـيــارات ،وذل ــك ألنه
بطل سباق السيارات المثير بهذه
السلسلة ،وكذلك ألن وفاته جاء ت

فــي ح ــادث س ـيــارة م ـ ّ
ـروع وه ــو في
طريقه لحضور حفل خيري ،والذي
وقع أثناء تصوير الجزء السابع من
السلسلة ،كـمــا حققت الموسيقى
ً
ً
التصويرية للفيلم نجاحا عالميا.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة
اسـتــوديــوهــات يونيفرسال قدمت
ً
ً
عــرضــا خــاصــا للفيلم فــي فـبــرايــر
ال ـم ــاض ــي ف ــي إطـ ـ ــار ح ـف ــل غـنــائــي
كبير ،أحياه عدد من نجوم الغناء
العالمي ،وهم "كاردي بي ،أوزونا،
لــوداكــريــس ،وي ــز خليفة ،تشارلى
ب ـ ــوث" ،وكـ ــان ال ـع ــرض ي ـه ــدف إلــى
التشويق وجذب األنظار للعمل.

ملصق فيلم «»Fast & furious
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جداريات تحكي تاريخ ملوك الفراعنة في «موكب المومياوات»
ِّ
نفذها طالب كليات الفنون بنقوش توثق تراث الحضارة المصرية القديمة

حصاد

إغالق متاحف عالمية ومواقع
أثرية «حتى إشعار آخر»

رغم عدم تحديد موعد بعينه لنقل عدد من المومياوات
الفرعونية الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير
إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط ،بات من
االستعدادات الكبرى
المؤكد أن الموعد اقترب ،في ظل ً
التي تجريها الحكومة المصرية حاليا لهذا الحدث العالمي
المرتقب .وكانت أحدث التجهيزات تفقد وزير السياحة
واآلثار ،خالد العناني ،للجداريات التي ستزين الموكب.
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

أبرز املومياوات
تخص رمسيس
الثاني وتحتمس
الثالث وستي
األول وأربع
ملكات

تـسـتـعــد مـصــر إلق ــام ــة مــراســم
رسمية لنقل  22مومياء ملكية من
المتحف المصري بوسط القاهرة
إل ـ ــى م ـق ــره ــا الـ ــدائـ ــم ف ــي مـتـحــف
الـ ـحـ ـض ــارة ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـف ـس ـطــاط
(جنوبي العاصمة) .وكانت أبرز
هــذه االس ـت ـعــدادات؛ تجهيز عدد
كبير من الجداريات على الطريق
الذي سيتحرك فيه الموكب الملكي
ل ـن ـقــل ال ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــاوات ،كـ ـج ــزء مــن
المراسم المقرر إقامتها للحدث
األثري الذي ينتظره العالم.

ملوك وملكات
وإل ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب  22م ــومـ ـي ــاء
فــرعــون ـيــة مـلـكـيــة سـتـنـقــل وزارة
ً
ً
السياحة واآلثار  17تابوتا ملكيا
تعود إلى عصر األسر الـ 17والـ18
والـ 19والـ .20أما أبرز المومياوات،
فـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــص الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوك رمـ ـسـ ـي ــس
ال ـث ــان ــي وس ـق ـن ــن رع وتـحـتـمــس
الـثــالــث وسـتــي األول ،إلــى جانب
أرب ـ ــع م ــومـ ـي ــاوات ل ـم ـل ـكــات ،هــن:
حتشبسوت وميرت آمــون زوجة
الملك أمنحتب األول ،ونفرتاري
زوجة الملك أحمس.
وقبل أيام ،تفقد وزير السياحة
واآلثـ ـ ــار خ ــال ــد ال ـع ـن ــان ــي ،أع ـمــال
التجميل الفني لجداريات مسار
ال ـمــوكــب الـمـلـكــي ،وال ـت ــي يشرف

قصر فرساي

خالد العناني مع عدد من طالب كليات الفنون منفذي الجداريات
عليها أعـضــاء هيئة تــدريــس من
كليات الفنون التطبيقية والتربية
الفنية في جامعة حلوان ،ويشارك
في تنفيذها طالب الكليات الفنية.
ووف ـ ـ ـ ــق ب ـ ـيـ ــان ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــإن
ال ـ ـجـ ــداريـ ــات ال ـم ــزي ـن ــة ل ـل ـطــريــق
ال ـ ـمـ ــؤدي ل ـم ــوك ــب ال ـم ــوم ـي ــاوات
الملكية جرى تصميمها بنقوش
ً
فرعونية ،توثيقا لتراث الحضارة
ال ـم ـصــريــة ال ـقــدي ـمــة ب ـط ــرق فنية
تتماشى مــع المجتمع المصري
المعاصر ،وهــي أعـمــال استغرق
تصميمها حوالي أسبوع كامل.

وقت سابق مع محافظة القاهرة
على خط سير الموكب ،ووسائل
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج والـ ـ ـم ـ ــواد ال ــدع ــائ ـي ــة
المستخدمة في تزيين الشوارع
والميادين الممتدة بطول مسار
ال ـم ــوك ــب ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـنــاقـشــة
شكل وحجم العربات المسؤولة
عن نقل المومياوات والتوابيت
والـتـصــامـيــم واألزيـ ـ ــاء الـمـحــددة
لـجـمـيــع األف ـ ــراد وال ـع ـ َّـم ــال الــذيــن
سـ ـي ــرافـ ـق ــون ال ـ ـمـ ــوكـ ــب ،ب ـخ ــاف
ُ
الموسيقى الـتــي ســتـعــزف أثناء
تحركه.

التصاميم واألزياء

المواكب الملكية

وكـ ــانـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ات ـف ـق ــت فــي

ُ
وتـعــد الـمــواكــب الملكية عــادة

القاهرة ِّ
تعول
على الحدث
األسطوري
لتنشيط السياحة
والترويج ملتحف
الحضارة

جانب من الجداريات الممتدة على طريق الموكب الملكي

فــرعــون ـيــة قــدي ـمــة ذات ط ـقــوس.
ووفـ ـ ــق ال ـخ ـب ـيــر األثـ ـ ــري م ـجــدي
شاكر ،فــإن الحضارة الفرعونية
كــانــت تـهـتــم بــالـمــواكــب الملكية
كجزء من الترويج للملك ،بحيث
ً
يكون الموكب مبهرا للشعب ،على
أن ي ـكــون ل ــه طـقــوســه الـمــرتـبـطــة
بـمـنــاسـبـتــه ،بــدايــة مــن الـمــواكــب
الــديـنـيــة ،بــاعـتـبــار الـمـلــك ممثال
لــآلـهــة ،وحـتــى مــواكــب األع ـيــاد،
ً
وأخيرا الموكب الجنائزي الذي
كانت له طقوسه الخاصة.

نقل الموكب
وأوض ـ ـ ــح أن "الـ ـمـ ـل ــك ك ـ ــان لــه
معبدان؛ األول تكتمل فيه طقوس
تـ ـحـ ـنـ ـيـ ـط ــه ،وال ـ ـث ـ ــان ـ ــي ل ـت ـق ــدي ــم
ال ـق ــراب ـي ــن ،وال ـم ــوك ــب ك ــان ينقل
الـمـلــك مــن ال ـشــرق حـيــث يعيش،
إل ــى ال ـغــرب حـيــث ُي ــدف ــن .وكــانــت
ً
هناك كيفية لنقل الموكب ،فمثال
ً
بحريا كان ُينقل عبر مركب مزينة
مـقــدمـتـهــا بــرمــز اآللـ ــه آم ـ ــون .أمــا
ً
بريا ،فكان يركز على دور الكهنة
وط ـقــوس ـهــم أم ـ ــام الـ ـع ــوام الــذيــن
يودعون الملك".
أمـ ــا ال ـ ــزي ال ـك ـه ـنــوتــي بمصر
ال ـقــدي ـمــة ،ف ـك ــان ُي ـح ــاك م ــن جلد
الـفـهــد وق ـمــاش الـكـتــان األبـيــض،
ك ـمــا كـ ــان ُي ـش ـت ــرط ح ــاق ــة شعر
الجسد بالكامل حتى الحاجبين،
وأن يمسك الكاهن البخور ويرش
ً
الماء ،ممهدا الطريق للموكب.
وي ـ ـض ـ ـيـ ــف" :ال ـ ـمـ ــوكـ ــب ك ــان ــت
تصاحبه أدعية من كتاب الموتى،
وص ـنــاديــق تـشـمــل كــل مقتنيات

الملك ،إلى جانب عزف موسيقى
ذات طابع جنائزي ،ولدى وصول
المومياء إلى غرفة الدفن توضع
داخل مقصورة ،يكون في داخلها
تابوت حجري توضع به المومياء
الـمـحـنـطــة وأغ ــراض ـه ــا م ــن قـنــاع
ولفائف وتعاويز".

تنشيط السياحة
ومـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ي ـح ـظــى
هـ ــذا الـ ـح ــدث ب ــاه ـت ـم ــام إع ــام ــي
كبير ِّ
تعول عليه القاهرة لجذب
وت ـن ـش ـيــط ال ـس ـي ــاح ــة .وفـ ــي ه ــذا
ال ـص ــدد ،ق ــال نـقـيــب السياحيين
ال ـم ـص ــري ـي ــن ،ب ــاس ــم ح ـل ـق ــة ،فــي
تصريحات له ،إنه من المقرر أن
يـكــون لـهــذا الـمــوكــب األس ـطــوري
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود كـ ـبـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـس ـيــاحــي ،وأن ي ــؤث ــر إيـجــابـيــا
في تحفيز المزيد من السائحين
بالعالم لزيارة متحف الحضارة،
ال ـم ـقــرر نـقــل ال ـمــوم ـيــات الملكية
إليه ،وكذا المتحف الكبير ،الذي
يترقب العالم افتتاحه خالل العام
الحالي.
ُيشار إلى أن المتحف القومي
للحضارة ُيعد أحد أهم متاحف
ال ـقــاهــرة ال ـتــي تــوثــق لـلـحـضــارة
الفرعونية ،وخضع لعملية ترميم
في فبراير  ،2017بالتعاون بين
الحكومة المصرية ومنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(يونسكو) ،لترميم القطع األثرية
ومقتنيات المتحف ،الــذي يعود
تاريخ بنائه إلى عهد الملك فاروق
من عام  1938حتى عام .1949

أغلق اللوفر ،أكثر المتاحف استقطابا للزوار بالعالم،
في باريس وقصر فرساي الشهير قرب العاصمة الفرنسية،
أبوابهما ،بسبب تفشي وباء كورونا.
وأوض ـ ــح الـمـتـحــف ال ـبــاري ـســي ،ف ــي ب ـي ــان ،أن ــه "ال ـتــزامــا
بالتوصيات الحكومية ،يغلق متحف اللوفر أبوابه الجمعة
(أمس األول) حتى إشعار آخر".
ولفت المتحف ،الذي يستقطب سنويا نحو عشرة ماليين
زائــر من العالم أجمع ،إلــى أن ال ــزوار الذين اشـتــروا تذاكر
دخول سيستعيدون المبالغ التي دفعوها.
كــذلــك ،سيغلق قصر فــرســاي ،وهــو أحــد أب ــرز المواقع
السياحية الفرنسية ،ويستقطب نحو عشرة ماليين زائر
سنويا ،أبوابه ،في مسعى لتطويق تفشي الفيروس على
األراضي الفرنسية.
وجاء في بيان إلدارة الموقع ،أنه "نزوال عند توصيات
الحكومة ،سيغلق قصر فرساي وقصور تريانون ،إضافة
إل ــى مـتـحــف ال ـع ــرب ــات ،األب ـ ــواب أمـ ــام ال ـعــامــة اع ـت ـبــارا من
السادسة من مساء الجمعة".
غـيــر أن إدارة قـصــر فــرســاي أشـ ــارت إل ــى أن "الـحــدائــق
والمتنزه ستبقى مفتوحة مجانا وفق الشروط االعتيادية".
وقد دعت وزارة الثقافة ،الجمعة ،كل المنشآت الخاضعة
لوصايتها ،بما فيها المتاحف والمكتبات ،إلى الحد من
أنشطتها ،أو إغالق أبوابها أمام العامة.
وفــي السياق ذاتــه ،أغلق بــرج إيفل ،على خلفية تفشي
"كورونا" ،كما أعلنت الشركة المشغلة َ
للمعلم.
وفي اليونان ،أغلقت المتاحف والمواقع األثرية حتى 30
مــارس ،بسبب النقص في أعــداد الحراس ،بموازاة تفشي
الفيروس ،على ما أعلنت وزارة الثقافة.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار اتخذ "حفاظا على سالمة
العاملين ،وأيضا لمصلحة المتاحف والمعالم".
وقالت في بيان ،إن "النقص في الحراس بالمواقع األثرية
والمتاحف وقع بسبب الظروف" الطارئة.
كما أعلنت حكومة أبوظبي إغالق متحف اللوفر .وفي
أيــرلـنــدا ،أعـلــن رئـيــس ال ــوزراء ليو فــارادكــار إغ ــاق جميع
المدارس والمراكز الثقافية حتى  29الجاري ،في محاولة
لمواجهة تفشي "كورونا".
ُ
وفي أميركا ،شهدت نيويورك ،التي تعد مركزا رئيسا
للحياة الثقافية بالواليات المتحدة ،أول صدمة لها على
ارتباط بانتشار الفيروس ،مع إقفال مسارح برودواي.
كذلك ،ستغلق مجموعة من المتاحف وقاعات الحفالت
أبــواب ـهــا ،بينها "مـتــروبــولـيـتــان مـيــوزيــم أوف آرت" ،أكبر
متحف فــي نـيــويــورك ،ويستقطب سنويا أكثر مــن سبعة
ماليين زائ ــر ،إضــافــة إلــى قاعة ماديسون سكوير غــاردن
الشهيرة.
كـ ـم ــا أل ـ ـغـ ــت "م ـ ـتـ ــروبـ ــول ـ ـي ـ ـتـ ــان أوبـ ـ ـ ـ ـ ــرا" واألوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا
الفيلهرمونية في نيويورك وقاعة كارنيغي هال عروضها
حتى  31مارس .وأرجئ أيضا مهرجان ترايبيكا السينمائي،
المقرر أساسا في أبريل.
(أ ف ب)

مشاهد مستعادة من الذاكرة في «الكتاب األبيض» للكورية هان كانغ

الكاتبة توظف تقنيات القصة من المشهدية والكثافة والجملة الوامضة
ُ
كه يالن محمد

عمدت الكاتبة الكورية
هان كانغ في «الكتاب
األبيض» إلى تقديم
الجنوح نحو الالمتناهي في
التعبير ،وسبك شذرات
نابضة بحرارة الذكرى
وهموم الغياب والفقد
وصياغة االفتراضات بشأن
الوقائع.

يـ ـب ــدأ ت ــواص ــل ال ـ ـقـ ــارئ م ــع ال ـن ـصــوص
األدب ـيــة بــرؤيــة الـعـنــوان وال ـم ـفــردات التي
سميت بالعتبة ،هــذا إضافة إلــى العالمة
ً
ُ
َّ
التجنسية ،كما أن اسم المؤلف يكون عامال
لـتــداعــي مــا يختزنه المتلقي مــن األفـكــار
واس ـت ـعــادة مــا ي ـعــرفـ ُـه عــن هــويــة صاحب
َّ
األثــر عليه ،فــإن األمــر قد ال يخلو من وقع
المفاجأة نتيجة تبدل الوسمة التجنسية
َّ
ـؤال:
لـمــؤلـفــات الـكــاتــب .وهـنــا ال ب ــد مــن س ـ ٍ
مـ ــاذا ع ــن ال ـنــص الـ ــذي ي ـقـ ُـع خـ ــارج ح ــدود
حاف
التجنيس؟ وال يحضر سوى بعنوان
ٍ
من العبارات التوضيحية ،مثلما يختبر
المتلقي ذلك مع ما صدر للكاتبة الكورية
ه ــان كــانــغ بـعـنــوان "الـكـتــاب األب ـي ــض" ،إذ
ً
ً
يبدو العنوان ماكرا في داللته ،موحيا بدور
المستوى البصري في محتويات الكتاب،
ُ
ويتناغم رنين المفردة مع
هذا من جانب،
ً
تعويم النص بعيدا عن ُ ُمحددات التجنيس.
َّ
علما بــأن الكاتبة تــوظــف تقنيات القصة
من المشهدية والكثافة والجملة الوامضة
َّ
أكثر من ذلك ،فإن انسيابية الصور ضمن
ُ
ال ـم ـش ــاه ــد الـ ــراصـ ــدة ل ـي ــوم ـي ــات الــمـتـكـلــم
بـ ـضـ ـم ــائ ــر م ـت ـن ــوع ــة
ت ــدن ــي ب ــالـ ـن ــص إل ــى
فضاء الشعر.

الشكل والترتيب

غالف «الكتاب األبيض»

ُ
وي ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن تـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــز
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة فـ ـ ـ ــي ه ـ ــذا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ن ـ ـ ـحـ ـ ــو
الـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــي فـ ــي
التعبير وسبك شذرات
نابضة بحرارة الذكرى
وهموم الغياب والفقد.
وصـيــاغــة االفـتــراضــات
الوقائع واألحداث
بشأن
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـم ــخ ــض م ـن ـهــا
ُ
الحاضر .ويستمد هذا
ُ
العمل بعده الجمالي من
الـشـكــل وال ـتــرت ـيــب ،كما
َّ
أن اال ه ـت ـمــام بالعنصر
ُ
المكاني هــو ملمح آخر
ف ــي بـنـيـتــه ،ه ــذا إضــافــة

ُ
ُ
يكتسب اللون األبيض
إلى دالالت اللون ،إذ
ً
ً
ّ
موقعا أساسيا في مضامينه ،حيث يخيل
َّ
إليك أن الثيمات المتناثرة في أجزاء النص
ما هي إال امتداد للون الصامت.

تأمالت
ُ
الموزع
وتتناول هــان كونغ في نصها
ً
على وحــدات معنونة هموم الغربة ،الفتة
إلى ما تتركه الحرب من الندوب في أعماق
َّ
اإلنسان وعلى جسد المدن ،كما أن النفس
ال ـتــأم ـلــي م ـب ـثــوث ف ــي ث ـنــايــا ال ـن ــص ،ومــن
ً
ُ
َّ
الواضح أن الصراع مع الزمن يكون جزء ا
مــن حـيـثـيــات الـكـتــابــة اإلبــداع ـيــة ،ل ــذا يهم
المؤلفة االلتفات إلى هذا الموضوع والحال
ُ
تتوارد المفردات الدالة على دور الزمن
هذه
في حياة اإلنسان تأتي اإلشــارة إليه تارة
من خالل هروب العمر خلسة ،وتارة أخرى
عبر العالمات الشاخصة على المالمح ،إذ
ُ
يعبر المقطع المعنون بـ "رمــل" عن رؤية
الكاتبة للعالقة القائمة بين الكائن البشري
والــزمــن وه ــي تـقــول ب ــأن الـجـســد بـيــت من
ُ
يتسرب من بين األصابع.
الرمال
ُ َّ
أن الزمن في األساطير اليونانية
يذكر
َّ
ُ
مفترس ال مهرب من سلطانه،
ُوصف بأنه
وب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،ت ـ ـقـ ـ ُـر "كـ ـ ــونـ ـ ــغ" ب ـ ـقـ ــوة ال ًــزم ــن
ُ
التدميرية ،لكن ثمة أشياء تظل منيعة أمام
العارم.
سيله ُ
ُ
الموت في شذرات متناثرة
شبح
ويطوف
ِ
ُ
تستعيد الكاتبة
على المساحة البيضاء ،إذ
قصة موت أختها بعد الــوالدة بساعتين،
ً
َّ
أن َ
األم لم َ
تنس ذلك الحدث وما
مشيرة إلى
تتحسر على اللحظة ا لـتــي فتحت
فتئت
ُ
فيها الرضيعة عينيها وحركتهما باتجاه
وجهها،
وعندما ولدت أختها كان أفــراد األسرة
َّ
يعيشون في قرية صغيرة ،وصادف أن األم
كــانــت وحـيــدة فــي الـمـنــزل حين استقبلت
صغيرتها ،ومازاد من صعوبة الموقف هو
عدم القدرة على االتصال بزوجها.
ْ
أن بــدأت تـ ُ
ـردد عبارة "من
ومــا منها إال
َّ
الرب ال تموتي" ،وينتهي هذا المقطع
أجل
بمشهد رقود جسد األم إلى جانب طفلتها،
وتـخـلـلــت الـ ـب ــرودة إل ــى أط ـ ــراف األخ ـي ــرة،

ّ
وأخيرا توقف البكاء وحل الصمت.
ُ
يشد االنتباه فــي هــذا السياق هو
ومــا
التحوالت في الخطاب والصياغة ،إذ يبدأ
الـنـ ُـص بخطاب غير مباشر ،ومــا يمضي
حتى ينتقل إلى أسلوب الخطاب المباشر.
ومــن ثـ َّـم تختفي األصـ ـ ُ
ـوات مــا عــدا صوت
الكاتبة بوصفها راوية مراقبة.

لغة غير مفهومة
ُ
الطفلة التي
وتعود هان كونغ إلى حكاية
ُ
عاشت ساعتين ،وذلــك عندما تـقــرأ قصة
رجــل عــاش فــي المدينة التي نزلت فيها،
َّ
ْ
وما إن تعرف أن روح أخيه الذي مات وهو
فــي السادسة مــن عمره فــي غيتو يهودي
ترافقه وتتكلم معه بلغة غير مفهومة ،حتى
تداعت في ذهنها قصة أختها متسائلة" :لو
أتت طفلة أمي التي عاشت ساعتين فقط
لزيارتي بطريقة مشابهة ،فإنني سأكون
َّ
في حالة من الضياع التام ،ألن الطفلة لم
تنسح لها الفرصة كى تتعلم اللغة" تفردُ
الكاتبة حلقات مــن ســردهــا الخاطف لما
عشاتها ُ
األم من مرارة الفقد وما عاينتها
من التبدالت في الجسد بعد الوالدة.
ُ
وتلتحم قصة مــوت الزميلين بالمادة
ُ
الـ ـمـ ـس ــرودة ،ح ـيــث ي ـتـ ُـم تـخـلـيــد ذكــراه ـمــا
مكان يواجه
بغرس شتلتي
ماغنوليا في ُ
ّ
وتلم ُح الكاتبة إلى داللة
قاعة المحاضرات،
شجرة أزهار ماغنوليا في اللغة الكورية.
وفي قسم آخر من الكتاب تحاول الكاتبة
اإلبـ ــانـ ــة ع ــن ال ـح ـك ــاي ــات ال ـم ــدف ــون ــة خلف
َّ
مظاهر المدينة ،إذ تقول بــأن كــل مــا يقع
عليه النظر في ربوع المدينة من المباني
ليس إال ترميما ألطالل مدينة أخرى سويت
ب ــاألرض أث ـنــاء ال ـحــرب العالمية الثانية،
وبذلك يتبدى شكل المكان غريبا للناظر،
فهو خليط بين أطالل القديم والجديد.

معجم الطبيعة
ُ
ت ـخ ـتــار ال ـك ــات ـب ــة الـ ـمـ ـف ــردات الـمــرتـبـطــة
بمكونات طبيعية عناوين داخلية ألجزاء
ال ـك ـت ــاب "الـ ـثـ ـل ــج ،والـ ـضـ ـب ــاب ،وال ـص ـق ـيـ ُـع،
والـغـيــوم ،والــرمــل ،والـطـيــور" ،كما تكشف

َّ
مغامرة الكتابة قد
من مستهل عملها بأن ُ
ُ َّ
بدأت في الربيع ،وتستشف مما يتواتر بأن
َ
العامل وراء ّ
تفجر الذكريات هو التغرب في
ُ
بداية المقطع المعنون بـ "ضباب" تتساءل:
ً
"لماذا تطفو الذكريات القديمة دائما إلى
السطح هنا في هذه المدينة الغريبة؟!" إذ
يتراءى لها الجسد في شوارع المدينة التي
ال تفهم لغة أهلها في صورة ُحجرة مغلقة
على ذكريات حياتها.
وكـلـمــا زاد الـشـعــور بــالـتـغــرب ،وغــابــت
ُ
يشتد زخـ ُـم الذكريات التي
لغة التواصل،
ُ
تحاول نسيانها وعندما تمحى الحدود
بين األرض والسماء في ساعات الصباح
األول ـ ــى ال ت ـشــاهـ ُـد إال الـمـنـظــر الـضـبــابــي
لشجرة حور.
ُ
وتسترسل الراوية في استذكار عالقتها
ُ
يزيد من
بالضباب والـلــون األبـيــض ،ومــا
جماليات اللغة وطاقتها التعبيرية هو
التمازج بين الوصف والسرد ،األمر الذي
ُ
يندمج مع
يغذي مخيلة المتلقي لدرجة
الـمـشــاهــد ال ـم ـســرودة ،مــا يعني استنفار
اإلدراك البصري اللتذاذ بالصور.
ُ
وتهم الكاتبة إضاءة ما هو مشترك بين
ُ
الطبيعة واإلنسان ،إذ يلفت نظرها وجود
تشابه بين عظامها والحجر حين تقوم
بــإ جــراء أ شـعــة مقطعية لتشخيص سبب
ألم أصابها.
ُ
وال ـغــالـ ُـب عـلــى مــا ت ـس ـ ُ
ـرده الـكــاتـبــة هو
النبرة النستولوجية ،فذكريات الماضي
ُ
تنهال على الذهن ،وما ال يمكن فحصه هو
المستقبل التي تظهر على شكل
ذكريات ُ
ضــوء يومض مثل غــاز طبيعته مجهولة
على حد تعبير الكاتبة.
وال تـغـيـ ُـب ا لـتـجــر بــة العاطفية للكاتبة
بين طيات النص ،إذ ذاقت ألم الحرمان من
الدفء وما عاشته من الحب َّ
مر مثل ومضة
عابرة .وما إن ترى صورتها المنعكسة في
المرآة حتى تحضر فكرة ّ الموت ،مقتنعة
َّ
َّ
بأن عملية حب الحياة معقدة وطويلة ،ألن
ّ
عند نقطة معينة تتخلى عنها.

قوة الفكرة
َّ
كأنها تؤمن بما قاله سقراط بــأن على

هان كانغ
اإلنسان أن يواجه الموت كما واجه الحياة
على الرغم مما عانته من تجارب قاسية،
َ
تبدو مثل إنسان لم ينكسر
فهي تريد ً أن
ً
أبدا ،معلنة إيمانها بقوة الفكرة التى تفيد
بــأن اقتناعك بعدم تحطمك فــي الماضي
يمكنك من تفادي التحطم في المستقبل.

طقس صغير
ُ
تؤكد في حوار
يشار إلى أن هان كانغ
أجــري معها على أهمية أسـلــوب "الكتاب
األبـ ـي ــض" بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،ف ـكــان بمنزلة
طـ ـق ــس ص ـغ ـي ــر ت ـ ـقـ ــوم ب ـ ــه ك ـ ــل يـ ـ ــوم وع ــن
معاناتها مع مرض الصداع النصفي تقول:
عندما تنتابنى ُالنوبة أتوقف عن القراء ة
والكتابة ،والمرض ساعدنى على اإلدراك
أنني لن ُأخلد على هذه األرض.
ّ
َّ
ّ
يصبون أفضل
وتضيف كانغ بأن الكتاب
ما عندهم في مؤلفاتهم ،لذلك ال تريد لقاء
ّ
كتابها المفضلين.
َّ
ُ
يجب قوله إن ما يضمه هذا المؤلف
وما
يذكرك بما صدر لنجيب محفوظ بعنوان
"أحالم فترة النقاهة".
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كلمات متقاطعة
بيالتس

كلمة السر

 – 1من األزهار.
 – 2فلكي فرنسي راحل  – 4عالم الوجود – نبات فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدال والـ ـ ـك ـ ــام  – 8سـ ـه ــل – ا ضـ ـط ــرب فرنسية.
 – 10روا ئ ـ ـ ـ ـ ــي م ـص ــري
– ح ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــرذ واهتز.
مائي.
– صغير األسد.
 – 9عـ ـ ــا ص ـ ـ ـمـ ـ ــة دو ل ـ ـ ـ ــة راحل.
باألجنبية.
 – 3ل ـع ـلــع ال ــرص ــاص –  – 5قلم – أهلكه.
 – 6متشابهان – غالب  – 7في الطليعة – قادم .أ م ـ ـ ـيـ ـ ــر ك ـ ـ ـيـ ـ ــة – مـ ــد ي ـ ـنـ ــة  – 11ممثل أميركي.
للتمني – للمساحة.
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عموديا:
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الحلول

1

 – 1من الفواكه.
 – 2معدن شهير – ماركة
أجهزة كهربائية.
 – 3عـ ــا ئ ـ ـلـ ــة – ض ـم ـيــر
متصل – ارتعش.
 – 4ت ـك ـل ــم – ار تـ ـ ـف ـ ــاع –
ظـ ـ ـ ـ ــرف ي ـ ـ ـسـ ـ ــأل بـ ـ ـ ــه ع ــن
المكان.
 – 5شفوق ورقيق القلب
ّ
 منظمة الدول المصدرةللبترول.
 – 6ح ـ ـ ــب – ق ـ ـ ـنـ ـ ــوط –
موسيقي فرنسي راحل.
 – 7الفتيات – شعور.
 – 8أذاعـ ـ ـ ـ ـ ــوا الـ ـخـ ـب ــر –
تعلمت وخبرت.
 – 9ق ـ ـطـ ــع مـ ـ ــن ا ل ـل ـح ــم
الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــوخ ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارد –
قروض مؤجلة.
 – 10ف ـ ـي ـ ـلـ ــم ل ـ ـنـ ــاد يـ ــة
الجندي – أبصر.
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـي ــا :لـ ــم ت ـع ــد ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـحـ ُّـمــل
ال ـ ـع ـ ـق ـ ـبـ ــات ،ف ـي ـن ـب ـغ ــي عـ ـلـ ـي ــك ط ـلــب
المساعدة.
ً
عاطفيا :فاجئ شريك ُعمرك بأمر لم
َّ
وتحرر من الروتين.
يخطر على باله،
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـض ـ ِّـي ــع وقـ ـت ــك عـلــى
وســائــل الـتــواصــل مــن أج ــل التسلية
فقط.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :يفتح الفلك أمامك أبواب الحظ
للفوز بعمل سيأتي بنتائج مفيدة.
ً
عاطفيا :يشعر الحبيب بأنه قد حقق
ً
إنجازا ،ألنك تعلقت به.
ً
ِّ
اجتماعيا :أحــد األصــدقــاء يفكر في
دعوتك مع الباقين إلى لقاء غداء أو
عشاء.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

رقم الحظ.17 :
ً
مهنيا :هدفك فــي العمل أصبح خــارج
ِّ
المتغيرة.
السيطرة ،بسبب الظروف
ً
عاطفيا :النقاش بحدة ال ينفع ،فاجلس
مع الحبيب ،وتحاور بهدوء.
ً
ً
اجتماعيا :الحياة جميلة جدا ،وعليك
اختيار ما يناسبك منها.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ِّ
مهنيا :قبل بدء يومك فكر بتنظيم عملك
وفق األولويات الضرورية.
ً
عاطفيا :هناك جوانب عديدة من أطباع
الحبيب لم تكتشفها بعد.
ً
اجتماعيا :ابحث عن األحداث المضيئة
في حياتك ،وكررها لترفع معنوياتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ّ
مهنيا :حافظ على أجواء عملك الخالقة،
فسوف تتحقق أمنياتك بسرعة.
ً
عــاطـفـيــا :س ــوف تــواجــه فــي حـيــاتــك مع
الـشــريــك جميع أن ــواع الـمـشـكــات ،فكن
ً
صبورا.
ً
ً
اجتماعيا :تريحك الموسيقى كثيرا إذا
عرفت اختيار ما يناسبك منها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياَ :من يرغب في حياة رغيدة ،فعليه
ً
أن يبحث دائما عن األفضل.
ً
عاطفيا :تعتقد في أعماق ذاتــك أن َمن
تعاشره يحبك ،واألمر تحت التجربة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تتخلى أح ـيــانــا عــن زي ــارة
والديكَّ ،
وتدعي أن أشغالك كثيرة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :إذا ع ــرف ــت ك ـيــف تـتـكــاتــف مع
ً
ً
الزمالء ،فستنجزون عمال مهما بسرعة.
ً
عاطفيا :يعاتبك الحبيب ،ألنك تمضي
في عملك أكثر مما تمضي معه.
ً
اجتماعيا :تستحق عطلة طويلة ،بعد
َّ
ً
ً
عمل مرهق تطلب وقتا طويال.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ع ـن ــدم ــا ت ـن ــاق ــش الـ ــزمـ ــاء فــي
ال ـمــؤس ـســة يـنـبـغــي أن ت ـك ــون وج ـهــات
نظرك واضحة.
ً
ً
عاطفيا :أنت والحبيب تؤلفان ثنائيا
ً
رائعا يغار منه معارفكما.
ً
اجتماعياِّ :
يقدم لك أحد األصدقاء هدية
متواضعة جلبها معه من بلد آخر.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يلزمك بعض الهدوء عند شرحك
للزمالء مخطط عملهم.
ً
عــاطـفـيــا :تـنــزعــج مــن بـعــض الـهـفــوات
الصادرة عن الحبيب ،وتلومه عليها.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ـت ـل ـقــى دع ـ ـ ــوة م ـجــان ـيــة
ل ـح ـضــور إحـ ــدى الـ ـن ــدوات األدبـ ـي ــة أو
الفنية.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :أم ــام ــك أب ـ ــواب ك ـث ـيــرة يمكنك
الدخول منها إلى أوضاع مهنية أفضل.
ً
عاطفيا  :يشعر الحبيب بــأ نــه ال طيب
للعيش إذا لم تكن إلى جانبه.
ً
اجتماعيا :حياتك العائلية تفرح قلبك،
ً
خصوصا بعدما تعود من عمل مرهق.
رقم الحظ.2 :

ً
ً
ً
مهنيا :تــواجــه صــراعــا مهنيا ،وعليك
إثبات وجودك.
ً
عاطفيا :تتنازل عن الكثير من األمــور
مــن أج ــل الـحـبـيــب ،وس ــوف تـفــاجــأ في
النهاية.
ً
اجتماعيا :ال شيء أفضل من الرياضة،
لكي ينتشلك من اإلرهاق في التفكير.
رقم الحظ.56 :

ً
ً
مهنيا  :يشتد الضغط كثيرا عليك،
وك ـم ــا ي ـق ــول ال ـم ـث ــل" :اشـ ـت ــدي أزم ــة
تنفرجي".
ً
عاطفيا :شريك حياتك الذي تعيش
معه ال يبخل بأمر من أجل راحتك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـم ــر ب ـمــرح ـلــة كـئـيـبــة،
وتـبـتـعــد عــن أجـ ــواء مـعــارفــك لفترة
قصيرة.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

ِّ
يعقوب عبدالله لـ ةديرجلا•  :أجسد معاناة سجين
سابق مع مجتمعه بمسلسل «في ذاكرة الظل»

خبريات
هالة فاخر مريضة زهايمر
في «سكر زيادة»

أكد أنه ال يجد إشكالية في الظهور بعمل واحد خالل رمضان أو االكتفاء بمقعد المتفرج
محمد جمعة

يجسد الفنان يعقوب عبدالله
معاناة سجين سابق مع
المجتمع في مسلسل «في
بينما يطل
ذاكرة الظل»ً ،
بوجه مختلف تماما
في «عداني العيب».

نضج الفنان
يتحقق
بمرور الوقت
واكتساب
الخبرات جزء
من شخصيته

يعقوب عبدالله

يـ ـش ــارك ال ـف ـن ــان ي ـع ـقــوب ع ـبــدال ـلــه ف ــي عملين
دراميين من المتوقع عرضهما خالل شهر رمضان
المقبل هما" :في ذاكــرة الظل" ،و"عداني العيب"...
ال ـن ـج ــم الـ ـش ــاب ت ـح ــدث ف ــي ت ـص ــري ـح ــات خــاصــة
لـ"الجريدة" عن طابع الشخصية التي يقدمها في
ً
كل عمل ،مستعرضا رأيه تجاه العديد من القضايا
الفنية ،كنظرته لألدوار التي يقدمها ،واألعمال التي
يشارك فيها ،والمسؤولية التي تقع على عاتقه
عندما يلتقي فنانين من الشباب.
انطلقنا فــي حديثنا مــع يعقوب مــن ذكرياته
مــع نـجــوم الـصــف األول ال ــذي شــاركـهــم أعمالهم،
حيث قــال "مــازلــت أتــذكــر جميع الفنانين الكبار
الــذيــن عاصرتهم على م ــدار سـنــوات ،نصائحهم
ترن في أذني إلى اآلن ،وجميع توجيهاتهم عالقة
في ذهني ،ولدي قناعة أن النضج يولد مع الفنان،
ويتحقق بـمــرور الــوقــت واكـتـســاب الـخـبــرات جزء
من شخصيته ،ليتطور ويصبح جودة في انتقاء
األعمال التي يشارك بها".
ويقول يعقوب عن اختالف نظرته لما يقدم من
أعمال ،وما ينتقي من أدوار منذ بداياته إلى اآلن
"بعد كــل هــذه الـسـنــوات تصبح المسؤولية على
عاتقي كبيرة ،السيما عندما يلتقي فنانين في
مستهل مشوارهم هنا يأتي دوري أنا بالتوجيه
والنصح كما فعل كبار النجوم معنا في بدايتنا".
وع ــرجـ ـن ــا ب ــال ـح ــدي ــث مـ ــع ال ـن ـج ــم ال ـ ـشـ ــاب عــن
مشاركته في "في ذاكرة الظل" ،حيث أوضح "الفكرة
العامة للمسلسل تتمحور حــول قضية يعانيها

المجتمع بشكل عام من خالل الخط الدرامي الذي
أجسده ،وهو تعرض شخص للسجن وما يترتب
على ذلــك مــن تـبـعــات ،نـظــرة المجتمع لــه ،وكيف
يتعامل هذا الشخص بعد ذلك مع من حوله ،وكيف
يتعاطى المجتمع مع أسرته ،فضال عن تعامل هذا
الشخص مــع أشـقــائــه عندما يـخــرج مــن السجن،
خصوصا انه كان مسجونا من فترة ،لذلك عندما
يـخــرج للحياة يجد أن أش ـقــاء ه قــد ك ـبــروا ،وهنا
يحدث الصدام".
ولعل ما يلخص معاناة هذه الشخصية جملة
ضمن السياق الدرامي لألحداث عندما يقول "انا
لم أخرج من السجن ألدخل سجن الناس".
وأضاف "من خالل هذه الشخصية نستعرض
معاناة هذا الرجل وصدامه مع المجتمع" ،وأكد ان
موقع تصوير "في ذاكرة الظل" يختلف تماما عن
أي تجربة خاضها من قبل ،موضحا "هنا ستجد
روحا شبابية خلف الكاميرات وامامها ثقة كبيرة
من قبل صناع المسلسل في العديد من الممثلين
الشباب ومنحهم مساحة جيدة".
وكشف يعقوب انه كان يفترض أن يشارك مع
الفنانة القديرة سعاد عبدالله في مسلسل "جنة
هلي" ،ولكن ظــروف سفره حالت دون ذلــك ،وقال
"كنت أتمنى أن أفوز بالمشاركة في العملين ،ولكن
مــع األس ــف ج ــاءت ظ ــروف الـسـفــر بـمــا ال تشتهي
رغبتي".
من جهة أخرى ،يصور عبدالله دوره حاليا في

مسلسل "عداني العيب" الذي من المتوقع عرضه
خالل شهر رمضان المقبل ،والعمل من تأليف علي
الدوحان ،ومن إخراج محمود دوايمة ،ويشارك في
بطولته نخبة من النجوم منهم :إلهام الفضالة،
وأحمد السلمان ،ويعقوب عبدالله ،وشهد الياسين،
وصمود ،وأسامة المزيعل ،ورهف ،باإلضافة إلى
النجمة القديرة انتصار الشراح.

مقل في الظهور
وأك ــد يعقوب أنــه مقل فــي ظـهــوره عبر مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،إال إذا كــان لــديــه موضوع
يتحدث عنه.
وأضاف "حتى عندما أشارك في عمل قد انشر
صورة أو اثنتين من اللوكيشن على أقصى تقدير،
حتى أحافظ على خصوصية المشهد أو المسلسل
بشكل عام ،واعتدت منذ بدايتي في "جرح الزمن"
التزام الصمت تجاه العمل الفني ،حتى نبتعد به
عــن أي تــوقـعــات ،ونـحــافــظ عـلــى شـغــف وحـمــاس
الجمهور لمعرفة األح ــداث عند عــرضــه ،ولنترك
الفرصة أمام العمل ليسوق نفسه".
وأشار إلى انه ال يجد إشكالية في الظهور بعمل
واحد فقط خالل شهر رمضان ،واستطرد "في أحد
األعوام ظهرت في عمل واحد كضيف شرف ،وفي
عــام آخــر التزمت مقعد المشاهد وكــانــت عودتي
أقوى من األول".

فنانو الكويت لمتابعيهم :ابقوا في منازلكم

تواصل الفنانة هالة فاخر
تصوير مشاهدها في
مسلسل "سكر زيادة" ،من
بطولة النجمتني الكبيرتني
نادية الجندي ونبيلة
عبيد ،والذي تم تغيير
اسمه مؤخرا ،إذ كان يحمل
عنوان "نساء من ذهب".
وتجسد هالة خالل أحداثه
دور الصديقة املقربة لنبيلة
عبيد ،ولكنها مصابة
بالزهايمر ،وتنسى كل
شيء ،مما يجعل أحداث
دورها تتصاعد في إطار
كوميدي.
"سكر زيادة" يضم مجموعة
من النجوم منهم نادية
الجندي ،ونبيلة عبيد،
وسميحة أيوب ،وهالة
فاخر ،ويظهر العديد من
الفنانني كضيوف شرف
أبرزهم أحمد السقا،
ونانسي عجرم ،وبيومي
فؤاد ،وروجينا ،وخالد
أنور ،وهنادي مهنى،
ومليان السيد ،واملسلسل
من تأليف أمني جمال،
وإخراج وائل إحسان.

حسام داغر :مسلسل
«النهاية» سابق عصره

بوشعيل طالب الجميع بضرورة االلتزام ...وأمين أكد أن الشائعات هي الوباء
•

محمد جمعة

ح ـ ـ ــرص ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ن ـج ــوم
الـ ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـي ــة ع ـل ــى تــوج ـيــه
رس ــائ ــل ع ــدة إل ــى الـجـمـهــور من
خـ ــال ص ـف ـحــات ـهــم ع ـلــى مــواقــع
ً
التواصل االجتماعي تضامنا مع
قرارات الحكومة لمواجهة تفشي
فيروس كورونا ،وأجمع العديد
من نجوم التمثيل والغناء على
ض ـ ـ ــرورة االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـب ـق ــاء فــي
ال ـم ـن ــازل ،وت ـج ـنــب الـتـجـمـعــات،
لمساعدة الجهات المختصة على
تقويض هــذا الـفـيــروس ،ولتمر
الكويت من عنق الزجاجة سالمة.
وقـ ـ ــال ال ـف ـن ــان ن ـب ـيــل شـعـيــل:
"أتحدث للجميع كمواطن كويتي
ي ـحــب ال ـج ـم ـيــع .ال ــدول ــة ات ـخــذت
إجــراءات استثنائية ووفــرت كل
ش ــيء ،أتمنى أن يلتزم الجميع

بــال ـم ـكــوث ف ــي ال ـم ـن ــازل تجنبا
النتشار هذا الوباء" ،معربا عن
اس ـت ـيــائــه م ــن ت ـجــاهــل الـبـعــض
لقرارات الدولة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ــوش ـ ـع ـ ـيـ ــل" :كـ ــل
ال ـم ـط ـلــوب م ـنــا أن ن ـل ـتــزم بـعــدم
ال ـخ ــروج ،وه ــذه فــرصــة اللـتـئــام
شـمــل األسـ ــرة .ابـنـتــي الصغيرة
سـعـيــدة بــوجــودي فــي الـمـنــزل"،
داع ـ ـيـ ــا ال ـج ـم ـي ــع إلـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
مساندة الحكومة في قراراتها.

االلتزام
مــن جــانـبــه ،قــال الـفـنــان خالد
أمين" :في ظل الظروف التي تمر
ب ـهــا الـمـنـطـقــة أع ـت ـقــد أن ـنــا البــد
أن نلتزم بالكثير مــن القضايا،
ّ
أوالها أن نحكم عقولنا ،ونبتعد
ع ــن ال ـش ــائ ـع ــات ال ـت ــي أعـتـبــرهــا
الوباء األساسي ،وأيضا ضرورة

جمال يطرح ألبومه
الجديد بعد رمضان

أحمد جمال
يستعد المطرب أحمد جمال لطرح أ حــدث ألبوماته
الغنائية في الصيف المقبل عقب انتهاء شهر رمضان
مباشرة ،إذ يواصل حاليا تحضيراته النهائية لتسجيل
ً
األلبوم ،الذي يضم  9أغنيات ،ويفاضل حاليا بين أكثر
ً
من أغنية لضمها ،وذلك بعدما طرح أغنيتين مؤخرا على
طريقة السينغل ،وهما "كل سنة وأنت طيب" التي طرحها
منذ شهر ،وقبلها "قصاد عيوني" قبل ثالثة أشهر.
وكان أحمد جمال قد صور أغنية "كل سنة وأنت طيب"
في العاصمة اللبنانية بيروت ،واستغرق يومين كاملين،
وتدور فكرة الكليب في إطار رومانسي مالئم تماما مع
المناسبة التي طرحت فيها ،حول قيام الفنان أحمد جمال
بتحضير مـفــاجــأة لحبيبته ،وأث ـنــاء ذلــك تـحــدث بعض
المواقف التي تكون سببا في تعطيله ،فيسابق الزمن في
تنفيذ هذه المفاجأة التي تظهر مع نهاية أحداث الكليب.

نبيل شعيل

هدى حسين

خالد أمين

هند البلوشي

االلتزام بتطبيق التعليمات التي
ت ـفــرض ـهــا ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة.
أرجــو من الجميع االلتزام حتى
نتخلص مــن ه ــذا ال ــوب ــاء ،ولنا
عبرة فيما يحدث بدول أخرى".
في السياق نفسه ،كشف أمين

عن تدشين رابطة أعضاء هيئة
التدريس بالمعهد العالي للفنون
الـمـســرحـيــة ج ــروب "مـتـطــوعــون
م ــن أجـ ــل الـ ـك ــوي ــت" ،لـلـمـســاعــدة
ف ــي أي ع ـم ــل خـ ـي ــري ،مــوضـحــا
أن ه ــذا ال ـجــروب ضــم مجموعة

من األســاتــذة في المعهد ،منهم
خالد أمين ،وفهد العبدالمحسن،
وأحالم حسن ،وآخرون حرصوا
على فتح باب االنضمام لهم".
أ ّم ـ ــا ال ـف ـن ــان ــة ه ـ ــدى حـسـيــن
فسخرت صفحتها على موقع

انستغرام لمشاركة الجمهور
منشورات توعية منها "انتهى
دور الـحـكــومــة بــالـحـجــر على
الــدولــة ،فيأتي اآلن دور الفرد
بااللتزام بالحجر المنزلي الذي
يعتبر واجبا وطنيا".

إعالن ارتباط
ياسمين صبري
وأبوهشيمة
يثير ضجة كبيرة
أكد رجل األعمال أحمد أبوهشيمة،
صـحــة االرت ـب ــاط الــرسـمــي بالنجمة
ياسمين صبري ،ليثير الخبر ضجة
كبيرة عبر مختلف مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي .وق ــال أبوهشيمة ،في
تصريح صحافي ،إن االرتباط جرى
على المستوى العائلي.
وت ـ ـ ـ ــرددت أخ ـ ـبـ ــار ك ـث ـي ــرة خ ــال
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ــن خ ـط ـب ــة
أبوهشيمة وياسمين ،وأن زواجهما
ً
سيتم خالل فترة قصيرة ،وتحديدا
ً
بناء على رغبة
مع بدايات الصيف،
رج ـ ــل األعـ ـ ـم ـ ــال .ك ـم ــا أكـ ـ ــدت ت ـقــاريــر
إعالمية أن شــرط ياسمين األساسي
ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـلــى هـ ــذا ال ـ ـ ــزواج كـ ــان عــدم
ابتعادها عــن التمثيل ،وهــو مــا َّ
رحــب به
رجل األعمال ،بل أكد أنه سيدعمها بفنها،
ولن يتدخل في اختياراتها الفنية.
وكــانــت ياسمين أعـلـنــت مـنــذ أكـثــر من
عامين انفصالها عــن زوجـهــا األول ،ولم
تكشف عن األسـبــاب وقتها ،ثم أكــدت في
أك ـثــر م ــن ل ـقــاء تـلـفــزيــونــي أن ـهــا ال تمانع
ال ـ ـ ـ ــزواج م ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،بـ ـش ــرط أن تــرت ـبــط
بشخص طموح ووسيم وثري.
ُيذكر أن ياسمين تخوض سباق الدراما
ال ــرم ـض ــان ــي ال ـم ـق ـبــل م ــن خـ ــال مـسـلـســل
"فــرصــة تانية" ،ويشاركها البطولة آيتن
عامر وهبة مجدي ودياب وأحمد مجدي.

ومن جانبها ،ذكرت الفنانة
هـ ـن ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي ف ـ ــي رس ــال ــة
مـصــورة" :أنــاشــد أهــل الكويت
االل ـت ــزام بالتعليمات وات ـبــاع
القوانين ،ألن أهل الكويت من
شيمهم ا لـتـكــا تــف ،وأن يكون
الجميع يدا واحدة في مواجهة
أي خـطــر" ،داعـيــة الجميع إلى
عدم االنسياق خلف الشائعات،
واالل ـ ـتـ ــزام بـتـعـلـيـمــات ال ــدول ــة
والبقاء في المنازل.
وبـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أكـ ـ ــدت ال ـف ـنــانــة
غدير السبتي أن محبة الكويت
في قلب الجميع ،مشددة على
ضرورة عدم تداول الشائعات
حتى ال تتفاقم األزمة" ،وأتمنى
أن يـتـكــاتــف الـجـمـيــع مــن أجــل
سالمة المواطنين والمقيمين
والكويت".

أعرب الفنان حسام داغر،
عن سعادته بمشاركته في
مسلسل "النهاية" ،للنجم
يوسف الشريف ،والذي
سيعرض في املاراثون
الرمضاني املقبل ،ونشر
داغر بوست املسلسل،
وعلق عليه قائال" :سعيد
بالظهور كضيف شرف
في شخصية مؤثرة ضمن
أحداث مسلسل النهاية
للنجم يوسف الشريف،
واملخرج املبدع ياسر سامي
في أول تعاون معهما".
وتابع "وما شاهدته من
املخرج من مشاهد املسلسل
املصورة تؤكد أن هذا العمل
سابق عصره بمراحل
كثيرة.

ةديرجلا
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قصف جديد على «التاجي» ...وفصائل عراقية تتوعد بحرب

طهران ترفض اتهامات واشنطن لها بالوقوف وراء الهجوم األول وتحذرها من اإلقدام على «أفعال خطيرة»
تعرضت قاعدة التاجي ،التي
تستخدمها قوات التحالف
الدولي ضد «داعش» بقيادة
الواليات المتحدة ،لقصف
صاروخي ،هو الثاني في
أقل من أسبوع .في حين
استدعت بغداد سفيري أميركا
وبريطانيا ،لالحتجاج ،بعد قيام
تابعة
األولى بقصف مواقع ً
لـ«الحشد الشعبي» ،ردا على
الضربة األولى التي استهدفت
«التاجي» ،وأسفرت عن مقتل
جنديين أميركيين ومتعاقدة
بريطانية.

العراق يخسر
نصف إيراداته
بتراجع أسعار
النفط

غداة ضربة أميركية انتقامية
ضـ ــد  5مـ ــواقـ ــع ت ــاب ـع ــة لـ ــ«ح ــزب
ً
ال ـلــه» ال ـعــراقــي ،ردا عـلــى هجوم
صـ ـ ــاروخـ ـ ــي أس ـ ـف ـ ــر ع ـ ــن م ـق ـتــل
جـنــديـيــن أمـيــركـيـيــن ومـتـعــاقــدة
بريطانية قرب العاصمة العراقية
(بغداد) ،تعرضت قاعدة التاجي،
التي تضم قوات التحالف الدولي
ضد «داعش» ،لهجوم صاروخي،
هــو الـثــانــي مــن نــوعــه خ ــال أقــل
من أسبوع.
وذكـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـص ـ ــدر ع ـ ـ ــراق ـ ـ ــي ،أن
القصف تم بـ 15صاروخا ،وأسفر
عن إصابة جنديين عراقيين في
القاعدة التي تستضيف جنودا
أميركيين وقــوات أخــرى أجنبية
من «التحالف».
واألربـ ـع ــاء ال ـمــاضــي ،سقطت
 10صـ ــواريـ ــخ ك ــات ـي ــوش ــا داخ ــل
الـ ـق ــاع ــدة ،م ــا أوق ـ ــع قـتـيـلـيــن من
ال ـج ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي وم ـت ـعــاقــدة
بريطانية ،فضال عن إصابة 12
آخرين بجروح.
واتـ ـهـ ـم ــت واشـ ـنـ ـط ــن ك ـتــائــب
«ح ــزب ال ـلــه» ال ـعــراقــي بــالــوقــوف
وراء الهجوم ،وشنت غارات جوية
على  5أه ــداف للكتائب جنوبي
الـعــراق ،أمــس األول ،مــا أدى إلى
مقتل  5من أفراد األمن العراقيين،
إضافة إلى مدني.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،ب ــارك ــت
ال ـك ـت ــائ ــب الـ ـهـ ـج ــوم األول عـلــى
التاجي ،ودعت إلى استكمال طرد
القوات األجنبية من العراق.
وتـ ـع ـ َّـرض ــت ق ــواع ــد عـسـكــريــة
ً
ع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة تـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف جـ ـ ـن ـ ــودا
أم ـي ــرك ـي ـي ــن ،ف ـض ــا ع ــن س ـف ــارة
واشـ ـنـ ـط ــن ب ـ ـب ـ ـغـ ــداد ،ل ـه ـج ـمــات
ص ــاروخ ـي ــة م ـت ـك ــررة ع ـلــى مــدى
األشهر الماضية ،قتل في إحداها
م ـت ـع ــاق ــد م ــدن ــي أمـ ـي ــرك ــي ق ــرب
كركوك شمالي البالد.
بعدها قامت واشنطن بقصف
عنيف على مواقع لـ «حزب الله»
ال ـع ــراق ــي ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــة،
تبعه محاصرة فصائل «الحشد
الشعبي» للسفارة األميركية في
ب ـغــداد ،وهــو مــا َّ
رد عليه البيت
األبيض بقتل نائب رئيس هيئة

«الوفاق» :مقتل 25
من قوات حفتر
عراقيون يشيعون أحد قتلى الغارات األميركية في النجف أمس (رويترز)
«ال ـح ـشــد» أبــوم ـهــدي الـمـهـنــدس،
وقـ ــائـ ــد «ف ـي ـل ــق الـ ـ ـق ـ ــدس» قــاســم
سليماني مطلع يناير الماضي.

صور وتنديد
من جهته ،نشر موقع «الحشد
ً
الشعبي» ،صورا النتشال ضحايا
القصف األميركي.
واس ـت ـن ـكــر الـ ـع ــراق ال ـضــربــات
ال ـجــويــة األم ـيــرك ـيــة ،وقـ ــال إنـهــا
انـتـهــاك لـلـسـيــادة ،واع ـتــداء على
قواته العسكرية النظامية.
ونددت «الخارجية» بـ«عدوان
أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي» ُبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــارات،
واسـ ـت ــدع ــت س ـف ـي ــري الـ ــواليـ ــات
ً
المتحدة وبريطانيا ،معلنة أيضا

ودعـ ــا الـجـيــش ال ـع ــراق ــي ،ف ــي ب ـي ــان ،ال ـقــوات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة واألجـ ـنـ ـبـ ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى إل ـ ــى ســرعــة
االنـسـحــاب ،وفـقــا لـقــرار الـبــرلـمــان .وأك ــد أنــه ال
يجب أن يكون الهجوم ذريعة للقوات األميركية
أو األجنبية األخرى التخاذ إجراء دون موافقة
بغداد.

أن ـهــا سـتــرفــع ش ـكــوى إل ــى األم ــم
المتحدة ومجلس األمن.
وتواصل القوات العراقية تنفيذ
عمليات مع قوات «التحالف» ضد
عـنــاصــر «داعـ ـ ــش» ،لـكــن البرلمان
ً
العراقي َّ
صوت أخيرا على انسحاب
 5200جندي أميركي من البالد ،وال
يزال هذا اإلجراء يتطلب أن تنفذه
الحكومة.
ً
غـيــر أن ال ـعــراق يــواجــه مــأزقــا
ً
س ـيــاس ـيــا م ـنــذ ع ــدة أش ـه ــر ،ولــم
يتم بعد استبدال الحكومة التي
استقالت في ديسمبر الماضي،
بـ ـسـ ـب ــب انـ ـ ـع ـ ــدام الـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق فــي
ً
البرلمان ،الذي ُيعد األكثر تشتتا
في تاريخ البالد الحديث.
وي ـ ـج ـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــون اآلن
ً
صعوبة في االجتماع ،تخوفا من
انتشار فيروس كورونا.

تهديد «صادقون»
ً
والح ـ ـقـ ــا ،ه ــاج ــم ال ـن ــائ ــب عــن
«صادقون» ،حسن سالم ،بيانات
االستنكار ضد القصف األميركي
ً
ً
الذي طال عددا من المواقع ،عادا
ً
ً
ً
إياها «سالحا ضعيفا» ،وداعيا
إل ــى إع ــان ال ـحــرب عـلــى ال ـقــوات
األميركية.
وقـ ـ ـ ــال سـ ــالـ ــم ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن
«ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات االس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــار سـ ــاح
ض ـع ـيــف ،وأم ـ ــام ال ـح ـكــومــة؛ إمــا

إخراج القوات األميركية ،أو إعالن
الحرب على القوات المحتلة».
وأضــاف أن «على (الخارجية)
التقدم بشكوى لدى مجلس األمن
الــدولــي واألم ــم المتحدة ،إلدانــة
ال ـعــدوان ال ــذي اسـتـهــدف قواتنا
األمنية والحشد الشعبي ومطار
كربالء المدني».
وطــالــب «االت ـح ــاد اإلســامــي»
ب ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــان الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق الـ ـ ـق ـ ــوات
األميركية بالخروج من البالد.

ارتياح أميركي
م ــن جــان ـب ـهــا ،أص ـ ــدرت وزارة
ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة ،بـيــانــا أك ــدت
فيه قصف مواقع ل ـ «حــزب الله»،
وقـ ــالـ ــت إن ـ ــه «اسـ ـتـ ـه ــدف م ــراف ــق
لتخزين األسلحة ،من أجل تقليل
ق ــدرت ـه ــا بـشـكــل كـبـيــر ع ـلــى شن
هجمات في المستقبل ضد قوات
التحالف» ،فيما اعتبرت لندن أن
الرد األميركي كان متوازنا.
وأعــرب الجيش األميركي عن
ارت ـي ــاح ــه إزاء «نـ ـج ــاح الـ ـغ ــارات
ال ـل ـي ـل ـي ــة الـ ـت ــي ن ـف ــذت ـه ــا ق ــوات ــه
ع ـل ــى مـيـلـيـشـيــا م ــوال ـي ــة إليـ ــران
ف ــي الـ ـع ــراق» ،وأع ـل ــن ف ــي الــوقــت
نفسه إبقاء حاملتي طائرات في
المنطقة للرد على التهديد الذي
م ـصــدره ط ـهــران ،وال ــذي ال يــزال
ً
مصنفا بأنه «مرتفع جدا».

حرب سورية تدخل عامها العاشر
ِّ
وتخلف  384ألف قتيل
ّ
تسببت  9سنوات من الحرب الدامية والمدمرة في
سورية في مقتل  384ألــف شخص على األقــل ،بينهم
أكثر من  116ألف مدني ،وفق حصيلة نشرها المرصد
الـســوري لحقوق اإلنـســان أم ــس ،عشية دخ ــول الـنــزاع
عامه العاشر.
ً
ً
وتشهد سورية منذ منتصف مارس  2011نزاعا داميا،
بــدأ باحتجاجات شعبية ضــد الـنـظــام ،لكن ســرعــان ما
تحول إلى حرب أهلية مدمرة استغلتها جماعات إرهابية
لتسيطر على أراض واسعة ،األمر الذي استدعى تدخال
دوليا من أطراف عدة.
إلى ذلك ،يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان،
الثالثاء ،قمة عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة مع الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ،والمستشارة األلمانية أنغيال
ميركل ،إلجراء محادثات بشأن المهاجرين وسورية.
وسيتطرق المجتمعون إلــى األزمــة التي نشأت بعد
قرار تركيا في فبراير السماح آلالف المهاجرين بالعبور
نحو أوروب ــا ،وهــو ق ــرار تسبب فــي تــدفــق أع ــداد كبيرة
منهم نحو الحدود اليونانية ،وأثار توترات بين أنقرة
واالتحاد األوروبي.
وك ـ ــان وزي ـ ــر ال ــدف ــاع ال ـت ــرك ــي خ ـلــوصــي أك ـ ــار أع ـلــن،
امــس االول ،أن تركيا وروسـيــا اللتين تدعمان طرفين
متعارضين في الحرب األهلية في سورية ،اتفقتا على
تفاصيل اتفاق وقف إطالق النار في شمال غرب سورية،
وستبدآن دوريات مشتركة على طول طريق دولي رئيسي.
وذكر أكار في أنقرة في تصريحات نقلتها وكالة أنباء
األناضول التركية الرسمية ،ان تركيا وروسيا ستقيمان
«مــراكــز تنسيق مشتركة» ،مــن أجــل مراقبة وقــف إطــاق
النار في محافظة إدلب المحاصرة.
وك ــان الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن ،ونـظـيــره
التركي رجب طيب أردوغان وافقا األسبوع الماضي على
وقف إلطالق النار في إدلب ،ووافقا على مراقبة ممر آمن
على طــول الـطــريــق الــدولــي «إم ف ــور» ،مــن بين إج ــراءات
أخ ــرى .وك ــان هـنــاك وفــد عسكري روس ــي فــي أنـقــرة هذا
األسبوع للتنسيق على اإلج ــراء ات المزمعة .وقــال أكار
إن بدء الدوريات المشتركة اليوم.

السفير السعودي ينفي
حدوث توتر في «عدن الدولي»

نفى السفير السعودي في
اليمن ،محمد آل جابر ،ما تردد
من أنباء عن توتر في مطار
عدن الدولي بالعاصمة اليمنية
المؤقتة.
وقال آل جابر عبر "تويتر":
"يقوم بعض من يقيم خارج
اليمن بتغريدات بعضها وفق
معلومات مغلوطة ومضللة.
مطار عدن آمن وبنفس وحدات
حمايته ،والرحالت مستمرة".
وكانت تقارير ذكرت أن قيادة
"التحالف العربي" بالمحافظة
أصدرت توجيهات ،أمس،
باستبدال قوات حماية المطار
التابعة للمجلس االنتقالي
الجنوبي ،بقوات أخرى تلقت
تدريبات في الرياض.

الجيش يدعو واشنطن لتسريع االنسحاب
أعـلـنــت ق ـيــادة الـعـمـلـيــات الـمـشـتــركــة ،أمــس،
ً
سقوط  33صاروخا على وحدات الدفاع الجوي
قــرب بعثة التحالف الــدولــي داخ ــل «الـتــاجــي»،
مشيرة إلــى إصــابــة عــدد مــن منتسبي الــدفــاع
ً
الجوي ،وهم بحالة «حرجة جدا».
وأف ـ ـ ـ ــادت ب ــأن ـه ــا أط ـل ـق ــت ع ـم ـل ـيــة ل ـمــاح ـقــة
ال ـفــاع ـل ـيــن ،وعـ ـث ــرت ع ـلــى م ـن ـصــة إط ـ ــاق و24
صاروخا كانت جاهزة لإلطالق.

سلة أخبار

سوري يرسم على أنقاض مبنى مدمر في بنش بإدلب (أ ف ب)
وقال مسؤول أمني تركي ،إن مراكز المراقبة التركية
في منطقة إدلب السورية باقية في مواقعها ،وتؤدي
مـهــامـهــا ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـطــويــق الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
السورية لها ،وذلــك بعد أسبوع من اتفاق بين أنقرة
وموسكو على وقف إطالق النار هناك.
وأق ــام ــت تــركـيــا  12مــركــزا لـلـمــراقـبــة الـعـسـكــريــة في
منطقة إدلب ،بموجب اتفاق مع روسيا عام  ،2018لكن
الكثير من هذه المواقع أصبحت اآلن في مناطق تسيطر
عليها الحكومة السورية .وكانت أنقرة قد حــذرت من
قبل أنها ستطرد القوات السورية من المنطقة ،إذا لم
تنسحب ،لكنها لم تفعل بعد.
وقــال مسؤول أمني تركي «ال توجد خالفات بشأن

مراكز المراقبة .وال انتهاكات أيضا (لوقف إطالق النار)
ضد مراكز المراقبة ...مراكز المراقبة ستستمر في أداء
واجباتها» ،مضيفا أنه لن يتم سحب أسلحة ثقيلة أو
معدات من هناك.
ومـضــى قــائــا فــي إف ــادة بــأنـقــرة «ال ـهــدف مــن مراكز
المراقبة وقف إراقة الدماء والمأساة اإلنسانية .يجب
النظر إلى الخطوة التي اتخذت في الخامس من مارس
باعتبارها تحركا في هذا االتجاه .ال يوجد شيء على
غرار «تم توقيع اتفاق في  5مارس ،وبالتالي كل شيء
انتهى» لقد تم تجميد (الوضع) فحسب».

وقــال قائد القيادة المركزية
األميركية التي تغطي منطقتي
الشرق األوسط وآسيا الوسطى،
كـيـنـيــث م ــاك ـن ــزي« :ن ـع ـت ـبــر أنــه
ن ـج ــاح ع ـلــى ك ــل ال ـص ـع ــد .إنـنــا
ً
راضون جدا عن حجم األضرار
التي خلفتها» الغارات.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــق ،ذكـ ـ ــر
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع مـ ـ ــارك إسـ ـب ــر مــن
«ال ـ ـب ـ ـن ـ ـتـ ــاغـ ــون» ،أن «الـ ـ ــواليـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـ ـ ــن ت ـ ـت ـ ـسـ ــامـ ــح م ــع
الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى شـ ـعـ ـبـ ـه ــا
وم ـص ــال ـح ـه ــا أو أص ــدق ــائـ ـه ــا».
وأضـ ــاف أن ك ــل ال ـخ ـي ــارات على
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاولـ ـ ــة ،وأنـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـح ـ ــدث إلـ ــى
الرئيس دونالد ترامب ،وحصل
عـلــى «تـفــويـضــه لـلـقـيــام بـمــا هو
ضروري».

تحذير إيراني
م ــن ج ـه ـت ــه ،دع ـ ــا ال ـم ـت ـحــدث
باسم وزارة الخارجية اإليرانية،
ع ـ ـب ـ ــاس مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوي ،ال ــرئـ ـي ــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ،إلــى
ضرورة إعادة النظر في وجود
وسـ ـ ـل ـ ــوك الـ ـجـ ـي ــش األمـ ـي ــرك ــي
بمنطقة ال ـشــرق األوسـ ــط ،بعد
س ـ ــاع ـ ــات ق ـل ـي ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـغ ـ ــارات
الـتــي استهدفت مــواقــع الحزب
من الجمهورية
العراقي المدعوم َّ
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .وحـ ـ ـ ــذر م ــوس ــوي

واش ـن ـط ــن م ــن ال ـق ـي ــام بــأع ـمــال
ً
وص ـف ـه ــا ب ــال ـخ ـط ـي ــرة ،رافـ ـض ــا
اتهاماتها لبالده بالوقوف وراء
الهجوم األول على قاعدة التاجي.

تراجع نفطي
عـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،صـ َّـرح
ال ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ــار الـ ـم ــال ــي لــرئـ ـيـ ــس
الـ ــوزراء العراقي مـظـهـر صـالـح،
ب ــأن ص ـ ـ ــادرات الـ ـعـ ــراق النفطية
ِّ
تشكل  98في المئة مـن تدفقات
العملة األجنبية إلى البالد ،و93
في المئة من إيـ ـ ــرادات المـوازنـة
ال ـع ــام ــة االتـ ـح ــادي ــة ،م ــا يجعله
المورد الرئيس لالقتصاد .وقال
صــالــح إن «تــراجــع األسـعــار أدى
إل ــى خ ـس ــارة ن ـصــف إي ـ ــرادات ـ ـن ـ ــا
ال ـن ـف ـط ـي ــة ،م ـق ــارن ــة ب ـم ـعــدالت ـهــا
ِّ
السابقة ،ما يشكل صدمة كبيرة
في اإليـرادات والموارد».

تحييد تركي
مــن جهة أخ ــرى ،ذك ــرت وزارة
الدفاع التركية ،أن قواتها تمكنت
مــن «تحييد  11إرهــاب ـيــا» خــال
عمليات مــدعــومــة بـغـطــاء جــوي
نفذت شمال العراق ضد تنظيم
حـ ـ ــزب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي
المحظور في أنقرة.
(بغداد ـ وكاالت)

بوتين يوقع «إصالحات»
تسمح له بالبقاء في السلطة
ستخضع الستفتاء في  22أبريل
ّ
وقـ ــع الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوت ـيــن ،أم ــس،
حزمة اإلصالحات الدستورية الواسعة النطاق التي
اق ـتــرح ـهــا ،وم ــن ضـمـنـهــا إصـ ــاح أل ـحــق بـهــا بشكل
مفاجئ هذا األسبوع ،يسمح له بالبقاء في السلطة
لواليتين إضافيتين ،على مــا أف ــادت وكــالــة «تــاس»
الروسية.
ونـشــر الكرملين عـلــى مــوقـعــه اإللـكـتــرونــي الـقــانــون
الواقع في  68صفحة ،والذي يعرض مجمل التعديالت
الدستورية ،ما يؤكد مصادقة الرئيس عليها.
وينبغي اآلن أن تصادق المحكمة الدستورية على
اإلصالح في مهلة أسبوع ،بحسب القانون الروسي الذي
ينص على آلية تشريعية خاصة لهذا النوع من التدابير.
وبعد ذلك تتم الموافقة بشكل نهائي على النص من
خالل «تصويت شعبي» مقرر في  22أبريل.
وأكدت رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي
فالنتينا ماتفيينكو ،أمس ،للصحافيين أن التصويت
سيجري «رغــم المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا
المستجد».
وسرت تكهنات في األسابيع الماضية تشير إلى أن
الكرملين سينظم عملية تصويت عبر اإلنترنت ،وهو
ما نددت به المعارضة التي تخشى أن يتيح مثل هذا
االقتراع أعمال تزوير واسعة النطاق.
وي ـس ـمــح ت ـعــديــل دسـ ـت ــوري ط ــرح ال ـث ــاث ــاء لبوتين
بـ»تصفير» عدد والياته الرئاسية ،والترشح النتخابات
عامي  2024و.2020
وبرر الكرملين الخميس إدراج هذا التعديل بـ»انعدام
االسـ ـتـ ـق ــرار» ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وانـ ـتـ ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد ،والمخاطر التي تتهدد روسيا.
ونددت المعارضة الروسية بـ»اغتصاب للسلطة».
ً
وص ـ ــادق ال ـبــرل ـمــان بـشـكــل ســريــع جـ ــدا ع ـلــى حــزمــة
اإلصــاحــات التي تعزز صالحيات السلطة التنفيذية
والبرلمان.
(موسكو  -أ ف ب)

أعلن الناطق باسم قوات
حكومة "الوفاق" في ليبيا،
عقيد طيار محمد قنونو،
مساء أمس األول ،مقتل  25من
أفراد قوات شرق البالد بقيادة
المشير خليفة حفتر.
وقال قنونو إن قوات "الوفاق"،
ً
المعترف بها دوليا ،تعاملت
مع "خرق جديد ومتكرر لوقف
إطالق النار من قبل قوات
حفتر ،التي حاولت التسلل في
محور الرملة ،مستخدمين في
ذلك عناصر مشاة من المرتزقة
الجنجويد" .وذكر أن قوات
حكومته تمكنت من التعامل
مع الهجوم والرد على مصادر
النيران ،ودمرت  4آليات
مسلحة تابعة لحفتر.

«طالبان» تقتل شرطيًا
وتخطف مدير إذاعة

أعلنت السلطات األفغانية،
أمس ،مقتل رجل أمن وخطف
مدير إذاعة محلية يدعى نور
رحيم عاطف على يد عناصر
من حركة "طالبان" ،في والية
قندوز شمالي البالد .وقال
المتحدث باسم مديرية األمن
في الوالية ،هجرت الله أكبري،
إن عناصر الحركة المتشددة
نفذوا هجوما مسلحا على
أشخاص بينما كانوا في نزهة
بمنطقة داشتي .وأوضح أن
مسلحي "طالبان" قتلوا رجل
أمن في الهجوم ،وخطفوا
شخصين ،أحدهما عاطف،
وهو مدير راديو محلي يحمل
اسم "كايهان".

العثور على كندية
وإيطالي خطفا في 2018

عثر عناصر من قوات حفظ
السالم التابعة لألمم المتحدة،
على قيد الحياة ،في مالي
على كندية وشريكها اإليطالي
اللذين خطفا في بوركينا
فاسو عام  ،2018كما أفادت
مصادر دبلوماسية ومصادر
من األمم المتحدة أمس.
وقال مسؤول أمني من مهمة
األمم المتحدة في مالي" :عثر
عناصر قوات حفظ السالم
التابعة لألمم المتحدة على
مواطن إيطالي ومواطنة كندية
قرب كيدال ،كانا أخذا رهينتين
على أراضي بوركينا فاسو".

17
ّ
األمير يعزي السيسي في مقتل  20جراء موجة األمطار
ةديرجلا

•
العدد  / 4373األحد  15مارس 2020م  20 /رجب 1441هـ

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

حميدتي في القاهرة لتلطيف األجواء ...وإثيوبيا تواجه التحرك المصري في ملف «النهضة»
القاهرة  -حسن حافظ
ب ـ ـعـ ــث س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
الشيخ صباح األحمد ببرقية
تعزية إلــى الــرئـيــس المصري
عبدالفتاح السيسيّ ،
عبر فيها
عن خالص مواساته لضحايا
السيول التي اجتاحت بعض
المحافظات المصرية من جراء
األمـطــار الغزيرة التي أسفرت
عن سقوط عــدد من الضحايا
ً
والمصابين ،وألحقت أضــرارا
بالمرافق العامة والممتلكات،
س ـ ــائ ـ ــا ال ـ ـمـ ــولـ ــى أن ي ـت ـغ ـمــد
الـ ـضـ ـح ــاي ــا ب ـ ــواس ـ ــع رح ـم ـت ــه،
ويـلـهــم ذوي ـهــم جميل الصبر،
ّ
ويمن على المصابين بسرعة
الشفاء.
وأع ــرب سموه عــن تمنياته
ب ــأن يـتـمـكــن ال ـم ـس ــؤول ــون في
م ـص ــر مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز آث ـ ـ ــار ه ــذه
الكارثة.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـ ـصـ ـ ــر ح ـ ـكـ ــومـ ــة
وشعبا لململة نفسها أ مــس،
مـ ــع انـ ـكـ ـس ــار م ــوج ــة ال ـط ـقــس
ال ـس ـي ــئ الـ ـت ــي ض ــرب ــت ال ـب ــاد
منذ الساعات األولــى من فجر
ّ
ال ـخ ـم ـيــس ،وخ ــل ـف ــت ن ـحــو 20
ق ـت ـي ــا ،فـ ــي واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن أش ــد
م ــوج ــات الـطـقــس ق ـســوة الـتــي
تـ ـض ــرب الـ ـب ــاد خ ـ ــال ع ـق ــود،
والتي أجبرت المصريين على
ال ـب ـقــاء ف ــي مـنــازلـهــم أك ـثــر من
 24ســاعــة ،يـصــارعــون أمـطــارا
غزيرة وصلت إلى حد السيول،
وانقطاع الكهرباء والمياه عن
المنازل ساعات طويلة.
وكـ ــانـ ــت األم ـ ـطـ ــار ال ـغ ــزي ــرة
التي وصلت إلــى حــد السيول
قد ضربت معظم المحافظات
الـمـصــريــة عـلــى م ــدار ســاعــات
يــوم الخميس ،واسـتـمــرت في
بعض المناطق ليوم الجمعة،
وأدت إل ــى إص ــاب ــة أك ـبــر دول ــة
عربية مــن حيث عــدد السكان
( 100مـلـيــون نـسـمــة) بالشلل
ال ـت ــام ،إذ ت ــأث ــرت سـلـبــا حــركــة
ال ـمــرور وال ـق ـطــارات والـمــوانــئ
وال ـم ـط ــارات ،فـضــا عــن لجوء
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـمـ ـص ــري ــة لـمـنــح
إجازة رسمية لجميع المدارس
والجامعات والعاملين بالدولة،
وقطع المياه عن معظم أنحاء
القاهرة الكبرى إلتاحة الفرصة
لـ ـشـ ـبـ ـك ــة الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي
الـمـتـهــالـكــة م ــن أج ــل تصريف

مياه األمطار المتراكمة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس
الــوزراء مصطفى مدبولي ّ ،في
ت ـص ــري ـح ــات ل ــه خـ ــال ت ـفــقــده
غرفة عمليات مجلس الــوزراء
ل ـم ـتــاب ـعــة إج ـ ـ ـ ــراءات مــواج ـهــة
موجة الطقس أمــس األول ،إن
ه ـن ــاك  20ح ــال ــة وف ـ ــاة بسبب
الطقس السيئ ،نتيجة صعق
كـهــربــائــي وان ـه ـي ــارات جزئية
لبعض المباني وحوادث طرق،
متقدما بخالص الـعــزاء ألسر
الضحايا ،والفتا إلى أن مصر
ل ــم تـشـهــد م ـثــل ه ــذه ال ـظــروف
الجوية منذ نحو  40عاما.
م ــن جــان ـبــه ،أشـ ــاد الــرئـيــس
ع ـبــدال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ب ـ ــإدارة
األزم ــة مــن جموع المصريين،
وكتب عبر صفحته الرسمية
عـ ـ ـل ـ ــى "فـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوك"" :أثـ ـ ـب ـ ــت
ال ـم ـصــريــون حـكــومــة وشـعـبــا،
على مــدار الساعات الماضية،
قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل
فــي التعامل مــع االضـطــرابــات
الجوية التي اجتاحت البالد،
فـقــد أدارت الــدولــة بأجهزتها
التنفيذية ومؤسساتها األمنية
مـ ـشـ ـه ــدا ب ــال ــغ ال ـت ـع ـق ـي ــد إزاء
ظروف مناخية ليست معهودة
في بالدنا".

ّ
ووج ـ ـ ـ ــه ال ـس ـي ـس ــي "ال ـش ـك ــر
لـلـمـســؤولـيــن واألف ـ ـ ــراد الــذيــن
اقـ ـتـ ـض ــت الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة مـنـهــم
متابعة الوضع واحتواء آثاره
ال ـبــال ـغــة ...وال يـسـعـنــي ســوى
الفخر بمعدن الشعب المصري
األصيل الذي أظهر أفراده روح
ً
تعاون عالية ،وفدائية وترابطا،
تقول بوضوح إننا معا يدا بيد
أقــوى من أي شــيء ،كما ّ
أتقدم
بخالص الـتـعــازي والـمــواســاة
ألسر الضحايا ،وبكل األمنيات
بالشفاء العاجل للمصابين".

البنية التحتية
وقـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ّـج ـ ــر غـ ـ ـ ــرق شـ ـ ـ ــوارع
الـقــاهــرة والمحافظات الجدل
بـيــن الـمـصــريـيــن ح ــول تهالك
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ل ـل ـبــاد ،مما
يؤدي إلى شلل شامل يصيب
ال ـب ــاد م ــع ك ــل م ــوج ــة أم ـط ــار،
وطـ ــالـ ــب ب ـع ــض رواد م ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بإنفاق
حـكــومــي سـخــي عـلــى تحديث
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة وإنـ ـ ـش ـ ــاء
شبكة لتصريف مياه األمطار
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ،ف ــي حين
انبرى البعض اآلخر في الدفاع
عن أداء الحكومة التي تواجه

ظ ــروف ــا ص ـع ـب ــا ،ألن ـه ــا ورث ــت
بنية تحتية متهالكة من نظام
حسني مبارك الذي حكم البالد
ثالثين عاما انتهت بثورة 25
يناير الشعبية.
ودخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
مجلس الــوزراء ،هاني يونس،
على الخط ،مؤكدا أن ما شهدته
م ـص ــر غ ـي ــر م ـس ـب ــوق م ـن ــذ 40
ً
عاما ،إذ هبطت األمطار بنسبة
 45م ــم ف ــي ب ـع ــض ال ـم ـنــاطــق،

مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن بـ ـن ــاء شـبـكــة
لتصريف األمطار غير عملي،
إذ تحتاج مصر لشبكة تتكلف
 400مليار جنيه ،وأنه في حال
ت ــواف ــر هـ ــذا ال ـم ـب ـلــغ ،ف ــاألول ــى
إنـ ـش ــاء ش ـب ـكــة ص ـ ــرف صـحــي
ل ـل ـق ــرى األكـ ـث ــر اح ـت ـي ــاج ــا فــي
محافظات مصر ،وشــدد على
أن شبكة الكهرباء عادت لتعمل
بـكـفــاء تـهــا فــي مـعـظــم األن ـحــاء
ب ـعــد ق ـطــع ال ـت ـيــار ع ــن الـعــديــد

مــن الـمـنــاطــق بـسـبــب األم ـطــار
الغزيرة.

زيارة حميدتي
وفــي محاولة لــرأب الصدع
بين القاهرة والخرطوم ،بعدما
ظهر تباين المواقف جليا في
تعاطي العاصمتين في أزمة
س ــد ال ـن ـه ـضــة ،وصـ ــل الـنــائــب
األول لرئيس مجلس السيادة

االنتقالي في السودان ،محمد
حـ ـ ـم ـ ــدان دق ـ ـلـ ــو (حـ ـمـ ـي ــدت ــي)،
إل ــى الـقــاهــرة أم ــس ،فــي زي ــارة
رسمية تستغرق يومين ،في
ثــالــث ت ـحـ ّـرك رف ـيــع المستوى
بين البلدين ،بعد أزمــة رفض
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي لـ ـق ــرار
ع ــرب ــي ي ــدع ــم م ـصــر ف ــي أزم ــة
مياه النيل.
وعلمت "الـجــريــدة" أن ملف
سد النهضة وتلطيف األجواء
سـيـكــونــان عـلــى رأس أولــويــة
زي ـ ــارة حـمـيــدتــي ال ـتــي يلتقي
خاللها الرئيس السيسي وكبار
رج ــال ال ــدول ــة ،وتــأتــي الــزيــارة
بـعــدمــا هــاتــف رئ ـيــس مجلس
الـسـيــادة عـبــدالـفـتــاح الـبــرهــان
الــرئـيــس الـمـصــري  7الـجــاري،
أعقبها زيارة رئيس المخابرات
الـ ـع ــام ــة ال ـ ـلـ ــواء عـ ـب ــاس كــامــل
ل ـل ـخ ــرط ــوم ،ون ـق ــل رس ــال ــة من
الرئيس السيسي إلى القيادة
السودانية.

مالحقة إثيوبية

مصريون على دراجة في أحد شوارع القاهرة الخميس (رويترز)

وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـهـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـص ــري ســامــح
ش ـك ــري ،ص ـبــاح أمـ ــس ،جــولــة
عربية وأوروبية لجمع تأييد
دول ــي لموقف مصر فــي أزمــة
س ــد ال ـن ـه ـضــة ،بـ ــدا أن أدي ــس
أبـ ـ ــابـ ـ ــا انـ ـطـ ـلـ ـق ــت فـ ـ ــي مـ ـس ــار
مـ ـع ــاك ــس إلحـ ـ ـب ـ ــاط الـ ـتـ ـح ــرك
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد
األوروبــي ،إذ بدأت في إرسال
وفـ ــود رف ـي ـعــة ال ـم ـس ـتــوى إلــى
دول أوروبية وإفريقية إلطالع

قادتها على موقف أديس أبابا
بشأن مفاوضات سد النهضة.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـب ـ ــاء
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،أم ــس
األول ،بــأن الرئيسة اإلثيوبية
سـ ـهـ ـل ــي ورق زودي ،بـ ـ ــدأت
الجولة اإلفريقية ،بينما يقود
ال ــرئـ ـي ــس اإلثـ ـي ــوب ــي ال ـس ــاب ــق
م ـ ــوالت ـ ــو تـ ـيـ ـش ــوم ــي الـ ـج ــول ــة
األوروبية ،التي سيزور خاللها
الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة بــاريــس،
ب ـع ــد ن ـح ــو ي ــوم ـي ــن مـ ــن طـلــب
وزيــر الخارجية المصري من
فرنسا التدخل إلقناع إثيوبيا
ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق ســد
النهضة النهائي.
وتـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ـ ــى
االستعانة بالمجتمع الدولي
بـ ـ ـع ـ ــد ان ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــار مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات
واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة ف ـ ـبـ ــرايـ ــر
الماضي ،والتي انسحبت منها
إثـيــوبـيــا فـعـلـيــا قـبــل الـتــوقـيــع
على اتفاق نهائي حول تشغيل
ّ
وم ـ ـ ــلء سـ ــد ال ـن ـه ـض ــة ،وس ــل ــم
شـ ـك ــري رسـ ــالـ ــة مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـس ـي ـســي لـ ـق ــادة دول األردن
والعراق والكويت والسعودية
والبحرين واإلمارات وسلطنة
عمان ،فضال عن زيارة بروكسل
ع ــاص ـم ــة االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
وفرنسا ،من أجل دعوة أوروبا
للضغط على أديس أبابا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،دعـ ـ ــا ال ــرئ ـي ــس
األوغـنــدي يــوري موسيفيني،
إل ـ ــى ع ـق ــد ق ـم ــة ع ــاج ـل ــة لـ ــدول
حوض النيل لمناقشة قضايا
المياه ،وأعرب عقب استقباله
الــرئـيـســة اإلثـيــوبـيــة ،الجمعة،
عــن تقدير بــاده لكل الجهود
الـســاعـيــة لـضـمــان االسـتـخــدام
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادل والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ل ـن ـهــر
النيل ،بينما أشــادت الرئيسة
اإلث ـيــوب ـيــة بـتـصــديــق أوغ ـن ــدا
عـلــى ات ـفــاق اإلطـ ــار الـتـعــاونــي
لمياه النيل (اتـفــاق عنتيبي)،
وه ـ ــو االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ــذي تــرف ـضــه
م ـ ـ ـصـ ـ ــر والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــودان جـ ـمـ ـل ــة
وتفصيال ،ألنه ينهي الحصص
التاريخية لدولتي المصب.

ةديرجلا
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رياضة

الهمالن :ترحيل الموسم الحالي
إلى أغسطس إذا استمر اإليقاف

باختصار
«كاف» يرجئ تصفيات أمم
إفريقيا بسبب «كورونا»

ّ
«من الصعب استئناف ما تبقى من مباريات في شهر رمضان وفصل الصيف»
قال الهمالن إن «اتحاد
الكرة ولجنة المسابقات
سيقدمان كل التسهيالت
لألندية ،وقد تتم مخاطبة
االتحاد اآلسيوي للحصول
على موافقته بتمديد
العقود».

أك ـ ــد ع ـض ــو م ـج ـلــس إدارة ات ـح ــاد
الـكــرة ،رئيس لجنة المسابقات ،فهد
الهمالن ،أن اللجنة تنتظر ما ستسفر
عنه الفترة المقبلة فيما يخص
فيروس كورونا المستجد،
ال ـ ـ ــذي ت ـس ـب ــب فـ ــي إي ـق ــاف
النشاط ،ثم تجديده حتى
 29الجاري.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــان،
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــح
لـ "الجريدة"" :في
حـ ـ ـ ـ ـ ــال ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت
ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ــة
قـ ـ ــرارا بـتـجــديــد
اإليـ ـق ــاف ،عقب
 29الجاريّ ،فإن
الـتــوجــه يتمثل
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــل
ال ـج ــوالت األرب ــع
الـمـتـبـقـيــة مــن بطولتي
دوري  stcل ـلــدر ج ـت ـيــن
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــازة واألولـ ـ ـ ـ ـ ــى،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ب ـط ــول ــة
كأس سمو األمير ،إلى
أغسطس المقبل ،على
أن ي ـن ـط ـل ــق ال ـم ــوس ــم
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي ال ـم ـق ـب ــل
 2021-2020في وقت
الحق".
وشــدد على أن هــذا األمــر
ً
ُي ـ ـعـ ــد ت ـ ـ ـصـ ـ ــورا ل ـل ـج ـن ــة فــي
ً
الــوقــت ال ـحــالــي ،خصوصا
أنـ ــه م ــن ال ـص ـعــوبــة بـمـكــان

استئناف مــا تبقى مــن مـبــاريــات في
ً
شهر رمضان وفصل الصيف ،موضحا
أنه سيرفع توصية بهذا التصور إلى
مجلس إدارة اتحاد الكرة التخاذ
ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
ول ـفــت إل ــى أن ــه فــي حــال
استئناف النشاط
م ـط ـل ــع أبـ ــريـ ــل،
ّ
فإن البداية

الـمـســابـقــات تـنـتـظــر ق ــرار االت ـحــاديــن
ال ــدول ــي واآلس ـي ــوي لـكــرة ال ـقــدم فيما
يـخــص الـمــواعـيــد الـجــديــدة للجوالت
الثالث التي تم تأجيلها من
ا لـتـصـفـيــات المشتركة
ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـن ـهــائ ـيــات
ك ـ ــأس ال ـع ــال ــم 2022
ب ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــر ،وك ـ ـ ـ ــأس
آسيا 2023
بــال ـص ـيــن،
م ـ ـ ـ ــن أجـ ـ ــل
الـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــع
في االعتبار
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواع ـ ـ ـيـ ـ ــد
الـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
وكـ ـ ـ ــأس سـمــو
األمير.

والـمـحـتــرفـيــن بـنـهــايــة مــايــو المقبل،
قــال الهمالن إن "اتـحــاد الـكــرة ولجنة
المسابقات سيقدمان كل التسهيالت
لــأنــديــة ،وق ــد تـتــم مـخــاطـبــة االتـحــاد
اآلس ـ ـيـ ــوي ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى مــواف ـق ـتــه
بتمديد الـعـقــود ،السيما أن االتـحــاد
الكويتي لــديــه مــن األس ـبــاب مــا يدفع
االتحاد القاري للموافقة".
وشدد على ضرورة الوضع
فــي االعـتـبــار أن اسـتـمــرار
الالعبين المحترفين مع
أنديتهم حتى أغسطس
الـمـقـبــل ،مـمــن تنتهي
عـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوده ـ ـ ـ ــم قـ ـب ــل
ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرة،
ت ـ ـحـ ــدده ال ـع ــاق ــة
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن األن ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــة
ومحترفيها.
وأكـ ـ ـ ــد أن
لـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــة

الحد يحافظ على صدارة
الدوري البحريني لكرة القدم

شباب األهلي يستعيد توازنه على حساب عجمان

تعادل الحزم والفيصلي
في الدوري السعودي
اخ ـت ـت ــم ال ـف ـي ـص ـلــي ومـضـيـفــه
الحزم المرحلة الثانية والعشرين
من الدوري السعودي لكرة القدم
بالتعادل  ،2-2أمــس األول ،على
ملعب الثاني بالرس.
وعــادل الفريق الــزائــر مضيفه
مرتين ،األولى بعدما الحزم تقدم
بــرك ـلــة ج ـ ــزاء ل ـل ـبــرازي ـلــي فــاغـنــر
أل ـي ـمــاو ( 34م ــن رك ـلــة ج ـ ــزاء) رد
عليها الهولندي يوسف الجبلي
( ،)44والثانية عبر أسامة الخلف
( )49ليرد محمد الصيعري (.)68
ورف ــع ال ـحــزم رص ـيــده إل ــى 24
نقطة وتقدم للمركز الثاني عشر،
فــي حين رفــع الفيصلي رصيده
إلــى  35نقطة ،وبـقــي فــي المركز
الخامس.
وح ـ ـ ــال الـ ـق ــائ ــم دون اف ـت ـت ــاح
ال ـحــزم التسجيل بــدايــة بصديه
لكرة أسامة الخلف ( ،)19قبل ان
يحصل الـفــريــق على ركـلــة جــزاء
نفذها البرازيلي أليماو قوية على
يسار مصطفى مالئكة (.)34
واستغل الجبلي خطأ دفاعيا

سـتـكــون عـبــر ك ــأس االت ـحــاد لتجهيز
األندية ،أما في حال تم ترحيل الموسم
الحالي حتى أغسطس فستكون البداية
َ
ببطولتي الدوري.
وفــي رده على س ــؤال بشأن
انتهاء عقود األجـهــزة الفنية
واإلدارية

فهد الهمالن

جانب من مباراة الفيصلي والحزم
لتحقيق التعادل بتسديدة قوية
من داخل المنطقة في الدقيقة .44
وبعد مــرور ثــاث دقائق على
ان ـطــاقــة ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي ،ع ــاود
ال ـح ــزم األس ـب ـق ـيــة ع ـنــدمــا صــوب
ال ـبــرازي ـلــي ج ــون ــاث ــان كــافــو كــرة
ق ـ ــوي ـ ــة تـ ـ ـص ـ ــدى ل ـ ـهـ ــا م ـص ـط ـفــى
م ــائ ـك ــة ،وع ـ ـ ــادت ل ـت ـجــد أس ــام ــة

الـخـلــف ال ــذي لعبها قــويــة داخــل
المرمى (.)49
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدمـ ـ ــا تـ ـ ـص ـ ــدى ال ـ ـقـ ــائـ ــم
لـمـحــاو لــة الجبلي ( ،)63استغل
ال ـف ـي ـص ـلــي اربـ ـ ـ ــاك دف ـ ــاع ال ـح ــزم
ليعادل النتيجة بتسديدة قوية
من الصيعري داخل المرمى (.)68
(أ ف ب)

اسـتـعــاد شـبــاب األهـلــي المتصدر تــوازنــه
بفوزه الكبير على مضيفه عجمان  2-5أمس
األول فــي اف ـت ـتــاح الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة عـشــرة
مــن ال ــدوري االمــاراتــي لـكــرة الـقــدم ،وذل ــك في
أول م ـبــاراة لــه مــع ال ـمــدرب اإلسـبــانــي جيرار
ساراغوسا.
وسجل أحمد خليل ( 34و )85والبرازيلي
ليوناردو داسيلفا ( )44واألرجنتيني فديريكو
كارتابيا ( 76من ركلة جــزاء) ومحمد سبيل
( 83بالخطأ في مرماه) أهداف شباب األهلي،
والغاني وليام أوسو ( ،)51والبرازيلي فاندر
فييرا ( 64من ركلة جزاء) هدفي عجمان.
وع ــوض ش ـبــاب األه ـل ــي ت ـعــادلــه المخيب
أمام النصر  2-2في المرحلة الماضية ،ووسع
الفارق مؤقتا إلى  6نقاط مع مطارده العين،
الذي حل ضيفا على الجزيرة الثالث أمس في
ختام المرحلة.
لكن ،وعلى غرار مباراة النصر عندما تقدم
بهدفين نظيفين ثم خرج متعادال ،وقع شباب
األهلي في نفس الفخ أمام عجمان حين فشل
في الحفاظ على هدفي خليل وليوناردو في
الـشــوط األول ،بعدما فــاجــأه صاحب األرض
بهدفين سريعين في مطلع الثاني.
لـكــن اح ـت ـســاب الـحـكــم رك ـلــة ج ــزاء لــه بعد
الرجوع إلى تقنية اإلعادة بالفيديو (في أيه آر)
طرد على اثرها فييرا وسجل منها كارتابيا
هدف التقدم مجددا في آخر  14دقيقة ،شكل

جانب من مباراة شباب االهلي وعجمان
منعطفا في اللقاء إذ نجح بعدها الضيف في
ً
تسجيل هدفين إضافيين أكــدا فــوزا كــان في
ّ
أمس الحاجة اليه.
وبقي النصر فــي المركز الـســادس بفوزه
على ضيفه خــورفـكــان بـهــدف نظيف سجله
البرازيلي جلوبير ليما في الدقيقة .64
وزاد الوصل من مشاكل مضيفه حتا الثالث

عشر قبل األخير ،بفوزه عليه بثالثة أهداف
للبرازيلي فابيو ليما ( 17و ،)21وناصر نور
( ،)54مقابل هدفين للبرازيلي صامويل روزا
( )19وعبدالله كاظم (.)40
ورفع الوصل رصيده في المركز الثامن إلى
 29نقطة ،مقابل  13لحتا.
(أ ف ب)

ّ
السعودية والمغرب يعلقان النشاط الرياضي حتى إشعار آخر
لمنع انتشار «كورونا» واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة
أعلنت وزارة الرياضة
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة تـ ـعـ ـلـ ـي ــق
الـ ـنـ ـش ــاط الـ ــريـ ــاضـ ــي فــي
الـمـمـلـكــة بمختلف األل ـعــاب
الرياضية وجميع البطوالت
والـمـســابـقــات ،وكــذلــك إغــاق
الصاالت والمراكز الرياضية
ال ـخ ــاص ــة ،ابـ ـت ــداء م ــن ال ـيــوم
وحـ ـت ــى إشـ ـع ــار آخـ ـ ــر ،وذل ــك
ا م ـتــدادا للجهود المتواصلة
التي تبذلها جميع الجهات الحكومية
فــي الـمـمـلـكــة ،لـمـنــع انـتـشــار فـيــروس
كورونا الجديد ( ،)19-COVIDواتخاذ
الـتــدابـيــر الــوقــائـيــة الــازمــة للتصدي
ً
لهذا الفيروس ومنع انتشاره ،حفاظا
على سالمة المواطنين والمقيمين في
ً
وبناء على توصيات اللجنة
المملكة،
المعنية بمتابعة مستجدات انتشار
هــذا الفيروس ،ومــن منطلق الحرص
ع ـل ــى ال ـم ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة ،ســائ ـل ـيــن

أعلن االتحاد اإلفريقي
لكرة القدم (كاف) ،الجمعة،
إرجاء عدد من مواعيده
المقررة في الفترة المقبلة
على خلفية تفشي فيروس
كورونا المستجد ،أبرزها
تصفيات بطولة كأس
األمم  2021المقررة في
الكاميرون.
وأورد االتحاد ،في بيان
عبر موقعه اإللكتروني:
"في أعقاب الهواجس بشأن
فيروس (كوفيد ،)19 -
واعتباره وباء عالميا،
من قبل منظمة الصحة
العالمية ،قرر الكاف إرجاء
المنافسات التالية حتى
إشعار آخر".
وشمل اإلرجاء الجولتين
الثالثة والرابعة من
تصفيات أمم إفريقيا
اللتين كانتا مقررتين
بين  25الجاري و 31منه،
والتصفيات المقررة
في مارس لنهائيات
كأس العالم للسيدات
لمنتخبات ما دون  20عاما،
والتصفيات المقررة في
أبريل لكأس األمم اإلفريقية
للسيدات .2020
وأشار االتحاد الى أن
المواعيد الجديدة ستعلن
في الوقت المناسب.
(أ ف ب)

َ
َ
َ
َ
َّ
القدير السالمة والصحة
العلي
الله
للجميع.
وفي خطوة مماثلة ،أعلن االتحاد
ال ـم ـغ ــرب ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،أمـ ـ ــس ،وق ــف
نـ ـش ــاط ــات ال ـل ـع ـب ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد حـتــى
إشعار آخر ،وذلك أيضا ضمن سلسلة
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ت ـت ـخــذهــا الـمـمـلـكــة
المغربية للحد من تفشي الفيروس.
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــوق ــع
االلكتروني لالتحاد "تعلن الجامعة
الملكية المغربية لكرة القدم توقيف
جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها،
ب ــداي ــة م ــن ص ـ ــدور هـ ــذا ال ـب ــاغ حتى
إشعار آخر".
وأشــارت وسائل إعــام محلية الى
أن الـخـطــوة تــأتــي فــي سـيــاق "تدابير
احـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة" ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة فـ ـي ــروس
"كوفيد ،"-19الذي أودى حتى صباح
ّ
ال ـس ـبــت ب ـح ـيــاة م ــا ال ي ـقــل ع ــن 5402
شـخــص ف ــي ال ـعــالــم مـنــذ ظ ـه ــوره في

دي ـس ـم ـب ــر الـ ـم ــاض ــي ،وف ـ ــق حـصـيـلــة
أعدتها وكالة فرانس برس.
وق ـ ــرر ال ـم ـغ ــرب ،ال ـج ـم ـعــة ،تعليق
جـمـيــع ال ــرح ــات ال ـجــويــة والـبـحــريــة
للمسافرين مــن فرنسا وإلـيـهــا حتى
إشعار آخر ،غداة تعليقها مع إسبانيا
والجزائر ،للتصدي النتشار الفيروس.

وكـ ـ ــان الـ ـمـ ـغ ــرب ،ح ـي ــث س ـج ـلــت 7
إصــابــات بــالـفـيــروس بينها وفــاة
واح ـ ــدة ح ـتــى م ـســاء ال ـج ـم ـعــة ،قد
أعلن ليل الخميس تعليق تنقالت
المسافرين من إسبانيا والجزائر
وإليهما.
(واس) و(أ ف ب)

تأجيل مباراة اإلسماعيلي والرجاء
قرر االتحاد العربي لكرة القدم ،تأجيل
مباراة الرجاء الرياضي واإلسماعيلي في
إيــاب نصف نهائي مسابقة كــأس محمد
السادس لألندية العربية األبطال ،بسبب
تداعيات فيروس كورونا.
وأعلن االتحاد العربي ،في بيان رسمي،
تــأجـيــل م ـبــاريــات الـ ــدور نـصــف النهائي

بالبطولة العربية حتى إشعار آخر.
ُ
وكان من المقرر أن تقام مباراة اإلياب
ب ـيــن ال ــرج ــاء واإلس ـمــاع ـي ـلــي ،الـ ـي ــوم ،في
إيــاب نصف النهائي بالبطولة العربية.
وكان اإلسماعيلي حقق نتيجة الفوز على
الرجاء المغربي بمباراة الذهاب في مصر
بهدف نظيف.

واصل فريق الحد صدارته
لدوري ناصر بن حمد
الممتاز لكرة القدم ،بعد
فوزه على النادي األهلي
بهدف دون مقابل ،وذلك في
لقاء الفريقين أمس األول
على استاد الشيخ علي
بن محمد آل خليفة بعراد،
ضمن منافسات الجولة
الحادية عشرة من المسابقة.
وفي باقي المواجهات
التي أقيمت اليوم نفسه،
تغلب فريق المحرق على
الشباب -1صفر ،والرفاع
على الحالة  ،2-3والنجمة
على البسيتين -2صفر،
فيما تعادل المنامة والرفاع
الشرقي صفر-صفر.

اإلماراتي»
«عمومية االتحاد ً
تعتمد النعيمي رئيسا

اعتمدت الجمعية العمومية
التحاد اإلمارات لكرة القدم،
مجلس إدارة االتحاد للدورة
االنتخابية ،2024-2020
برئاسة الشيخ راشد
النعيمي ،وعبدالله
الجنيبي رئيس رابطة
المحترفين نائبا أول
للرئيس ،وعضوية:
هشام الزرعوني
وحميد الطاير وعلي
البدواوي وسيف
المنصوري وسالم
الشامسي وأحمد درويش
ويوسف السهالوي وأمل
بوشالخ ،إضافة إلى األعضاء
المرشحين من الرئيس ،وهم:
خلفان بالهول وإبراهيم
الحمادي وسالم الشامسي.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي
ُعقد أمس في دبي ،بحضور
مسؤولي اللجنة األولمبية
الوطنية والهيئة العامة
للرياضة وأعضاء الجمعية
العمومية ،إلى جانب ممثل
االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا).
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رياضة

كل البطوالت معرضة للخسائر والخوف على أندية الدرجات الدنيا
ستكون آثار إيقاف بطوالت
كرة القدم بسبب انتشار
فيروس كورونا وخيمة على
معظم األندية ،ومن الواضح
أن الخوف بشكل كبير يقع
على أندية الدرجات الدنيا التي
تعتمد على إيرادات المباريات
بشكل شبه كلي.

التوقف
سيتسبب في
مضاعفات
مالية كبيرة
قد تصل الى
حدود خطر
اإلفالس

بيتر كوتس

ّ
سبب تفشي فيروس كورونا
ً
ال ـم ـس ـت ـج ــد ش ـ ـلـ ــا شـ ـب ــه ك ــام ــل،
ً
وإن كــان مــؤقـتــا حتى اآلن ،على
مستوى مسابقات أندية كرة القدم
ً
في أوروبا بدءا من هذا األسبوع،
م ـم ــا ي ـط ــرح أس ـئ ـل ــة ع ــن ال ـض ــرر
ال ـمــالــي الـكـبـيــر الـ ــذي ستتكبده
الرياضة الشعبية األولى.
وب ـح ـل ــول م ـس ــاء أمـ ــس األول،
كانت البطوالت الخمس الكبرى
(إن ـك ـل ـت ــرا ،وأل ـم ــان ـي ــا ،وف ــرن ـس ــا،
وإسبانيا وإيطاليا) أعلنت وقف
ال ـم ـبــاريــات ،ال ـتــي ع ــادة مــا تمأل
جدول عطلة نهاية األسبوع.
وع ـم ــدت ال ـب ـط ــوالت الــوطـنـيــة
بداية الى إقامة مباريات من دون
ج ـم ـه ــور ،وهـ ــو م ــا ش ـم ــل أي ـضــا
المسابقتين القاريتين .لكن مع
ات ـســاع رقـعــة "كــوفـيــد "19 -الــذي
ً
بـ ــات م ـص ـن ـفــا وب ـ ــاء عــال ـم ـيــا من
منظمة الصحة ،والقيود الكبيرة
الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا دول عـ ــدة عـلــى
ح ــرك ــة ال ـس ـفــر ،وجـ ــدت الـهـيـئــات
الكروية نفسها مرغمة على فرض
تعليق شامل حتى مطلع أبريل
على األقل.
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـرق ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار األول ـ ـ ـ ــي
بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات فــي
غ ـيــاب الـمـشـجـعـيــن ،لـلـعــديــد من
الـمـعـنـيـيــن ب ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ومـنـهــم
البرتغالي أنــدريــه فـيــاش-بــواش
مــدرب نــادي مرسيليا الفرنسي
ال ــذي ق ــال" :ب ــرأي ــي يـجــب تعليق
ك ــل ال ـم ـنــاف ـســات" ،مـضـيـفــا" :فــي
الصين (حيث الـبــؤرة األساسية
لـلـفـيــروس) تـمـتـعــوا بمسؤولية
أكـبــر مـمــا ك ــان عليه الــوضــع في
أوروبا".

التأثير المالي
لكن الواقع االقتصادي والمالي

بدأ يفرض نفسه على أندية القارة
العجوز التي تنفق كميات هائلة
مــن األم ــوال على فــرق كــرة القدم،
وتعتمد بشكل كبير على مداخيل
المباريات والمشجعين وحقوق
البث التلفزيوني.
وقال كارل هاينتس-رومينيغه،
الرئيس التنفيذي لنادي بايرن
ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم
ال ـس ـب ـعــة ال ـم ــاض ـي ــة" :فـ ــي نـهــايــة
الـ ـمـ ـط ــاف ،األمـ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق بـسـبــل
ت ـمــويــل كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـم ـح ـتــرفــة"،
ً
وذلك ردا على سؤال عما إذا كان
مــن األفـضــل وقــف مــزاولــة اللعبة
في ألمانيا لما تبقى من الموسم
الحالي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :إذا لـ ـ ــم ت ـح ـصــل
عـ ـل ــى الـ ــدف ـ ـعـ ــات م ـ ــن ال ـن ــاق ـل ـي ــن
التلفزيونيين ،العديد من األندية
الصغيرة والمتوسطة فستعاني
مشاكل في السيولة".
وبحسب دراسة إلذاعة "كوبي"
اإلس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــة ،س ـت ـخ ـس ــر أن ــدي ــة
الليغا التي أعلنت هذا األسبوع
التوقف لمرحلتين على األقل ،ما
مجموعه  600مليون يورو (665
مليون دوالر) في حال عدم إقامة
مباريات أخرى هذا الموسم.
وسـ ـي ــؤث ــر ذل ـ ــك ب ـش ـك ــل كـبـيــر
على األنــديــة ،السيما الصغيرة
والمتوسطة التي ال تتوافر لها
ق ـ ـ ــدرات م ــال ـي ــة ك ـب ـي ــرة أو ع ـقــود
رعاية ضخمة .ويخشى ان يمتد
الـتــأثـيــر االق ـت ـصــادي لــذلــك أبعد
من كرة القدم ،اذ تساهم الرياضة
بـ 1.4في المئة من مجمل الناتج
ال ـم ـح ـلــي ف ــي إس ـب ــان ـي ــا ،بحسب
أرقام نشرتها رابطة الدوري.
أم ـ ــا فـ ــي إن ـك ـل ـت ــرا ح ـي ــث تـعــد
عقود البث التلفزيوني من األغلى
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ف ـي ـتــوقــع أن تتمكن
أندية الدوري الممتاز من ّ
تحمل

ً
مغلقا بعد قرار السلطات األلمانية بإيقاف النشاط
شباك تذاكر نادي بروسيا مونشنغالدباخ يبدو
الخسائر التي قد يسببها إيقاف
ال ـم ـبــاريــات ف ـتــرة وج ـي ــزة ،إال أن
ال ـتــأث ـيــر األك ـب ــر سـيـشـمــل أنــديــة
الــدرجــات الـثــاث األدن ــى ،والـتــي
ً
أرج ـئــت مـنــافـســاتـهــا أي ـضــا مثل
مباريات دوري السيدات.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس نـ ـ ـ ــادي س ـت ــوك
س ـي ـتــي م ــن ال ــدرج ــة اإلنـكـلـيــزيــة
األول ـ ـ ــى (ال ـث ــان ـي ــة ع ـم ـل ـيــا) بـيـتــر
كوتس لهيئة االذاعة البريطانية
"ب ــي بــي س ــي" ،إن األم ــر يختلف
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى األن ـ ــدي ـ ــة خـ ــارج
الدوري الممتاز "إذ تعتمد بشكل
أس ــاس ــي ع ـلــى إيـ ـ ـ ــرادات حـضــور
المباريات والنشاطات التجارية،
ً
ً
ف ــي ح ـيــن أن جـ ـ ــزء ا ب ـس ـي ـطــا من
عائداتها مصدره وسائل اإلعالم"،
في إشارة الى مالكي حقوق البث.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :هـ ـ ـ ـ ــذا (ال ـ ـتـ ــوقـ ــف)

رونالدو يطالب مشجعيه
باحترام اإلرشادات الصحية
ّ
وجـ ـ ـ ــه نـ ـج ــم ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال
وي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي كــريـسـتـيــانــو
رونالدو ،الموجود في الحجر الصحي
الـ ـط ــوع ــي فـ ــي م ـس ـق ــط رأس ـ ـ ــه مـ ــاديـ ــرا،
رسالة إلــى مشجعيه بضرورة احترام
اإلرشـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـص ـح ـي ــة ال ـس ــاع ـي ــة ال ــى
الحؤول دون انتشار فيروس "كورونا"
المستجد.
وقال رونالدو ،الذي وضع نفسه في
الحجر ،بعد إصابة زميله في يوفنتوس
دانييلي روغاني بفيروس "كوفيد،"-19
"يمر العالم بلحظة صعبة جدا تتطلب
أقصى قــدر من العناية واالهتمام منا

جميعا .أتحدث إليكم اليوم ليس كالعب
كــرة قــدم ،بل كابن وأب وإنـســان معني
بآخر التطورات التي تؤثر على العالم
بأسره".
وأض ــاف عبر حسابه على "تويتر"،
"م ــن الـمـهــم أن نـتـبــع جـمـيـعــا نصيحة
منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة والـسـلـطــات
ح ــول كيفية الـتـعــامــل مــع ه ــذا الــوضــع
الحالي .يجب أن تأتي حماية الحياة
البشرية فــوق أي مصالح أخ ــرى .أفكر
في كل شخص فقد قريبا له ،وأتضامن
مع أولئك الذين يحاربون الفيروس ،مثل
زميلي في الفريق روغاني".

ق ــال ميكيل أر تـيـتــا المدير
الفني لفريق أرسنال اإلنكليزي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أم ــس األول ،إنــه
يشعر بتحسن ،بعد أقل من 24
ساعة من إعالنه أن االختبار
ال ــذي خضع لــه جــاء إيجابيا
لـ"كورونا".
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب
اإلسباني بإصابته بالفيروس
ع ــام ــا م ـح ـف ــزا ل ـ ـقـ ــرار راب ـط ــة
ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز،
بتعليق المباريات حتى الرابع
من أبريل المقبل على األقل.

أندية الليغا
ستخسر ما
مجموعه 600
مليون يورو بحال
عدم إقامة مباريات
أخرى

 5العبين مصابين في إيطاليا

رونالدو

أعـ ـ ـل ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ـ ــادي س ـ ـم ـ ـبـ ــدوريـ ــا
اإليطالي لكرة القدم أمس األول أن
عدد المصابين بفيروس كورونا
ف ــي ال ـ ـنـ ــادي ارتـ ـف ــع الـ ــى خـمـســة
الع ـب ـيــن وط ـب ـي ــب ،بـيـنـمــا كـشــف
فيورنتينا عن تسجيل أول حالة
في صفوفه.
وب ـعــدمــا كـشــف الـخـمـيــس عن
إصابة المهاجم الدولي مانولو
غــاب ـيــادي ـنــي ب ــال ـف ـي ــروس ،أع ـلــن
سـ ـمـ ـب ــدوري ــا ال ـج ـم ـع ــة تـسـجـيــل
أربــع حــاالت عند الالعبين ،وهم
ال ـم ــداف ــع ال ـغ ــام ـب ــي ع ـمــر ك ــول ــي،
والع ــب الــوســط الـســويــدي ألبين
إيـ ـك ــدال ،وال ـم ـهــاجــم أن ـتــون ـيــو ال
غومينا ،والعب الوسط النرويجي
م ــورت ــن ث ــورسـ ـب ــي ،إض ــاف ــة ال ــى

طبيب الفريق أميديو بالداري.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ـنـ ــادي فـ ــي ب ـي ــان ــه أن
جميع المصابين "بصحة جيدة"،
م ـش ـي ــرا الـ ــى انـ ــه قـ ــام بــ"تـطـبـيــق
جـمـيــع اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة على
الفور".
وأوضــح ان كل مرافق النادي
مغلقة ،وأن الالعبين والـطــواقــم
الفنية والطبية واإلداريــة "الذين
يحتمل أن يتأثروا ،في عزلة ذاتية
في المنزل".
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل سـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدوري ـ ـ ــا ،ك ـ ــان
ي ــوف ـن ـت ــوس الـ ـ ـن ـ ــادي اإلي ـط ــال ــي
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي أعـ ـل ــن أن ه ـنــاك
حــالــة مــؤكــدة فــي صفوفه ،تعود
ل ـمــداف ـعــه دان ـي ـي ـلــي روغ ــان ــي ،ثم
انضم فيورنتينا اليهما الجمعة،

ألبين إيكدال

فالهوفيتش

ح ـي ــن أك ـ ــد أن ف ـح ــص ال ـم ـهــاجــم
الـصــربــي "دوشـ ــان فالهوفيتش

ج ــاء إيـجــابـيــا بــال ـف ـيــروس ،وأنــه
في منزله وال يعاني أي عوارض".

العبو فالمنغو يخضعون للفحص بروس يطلب من العبي نيوكاسل
مالزمة منازلهم

أرتيتا يؤكد شعوره بتحسن
وكتب أرتيتا عبر "تويتر":
"شـ ـك ــرا ل ـك ـل ـمــات ـكــم ودع ـم ـك ــم.
أش ـع ــر بــالـفـعــل أن ـن ــي بصحة
أفضل".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ك ـ ـل ـ ـنـ ــا نـ ــواجـ ــه
تحديا ضخما وغير مسبوق.
ص ـح ــة ال ـج ـم ـيــع ه ــي م ــا يـهــم
حاليا .احموا بعضكم البعض
م ــن خ ــال ات ـب ــاع اإلرش ـ ـ ــادات،
وسـنـعـبــر ه ــذا م ـعــا .أحـسـنــت
رابطة الدوري الممتاز باتخاذ
القرار الصحيح".
(د ب أ)

س ـي ـت ـس ـبــب ب ـم ـضــاع ـفــات مــالـيــة
خ ـط ـي ــرة" ق ــد ت ـص ــل إل ـ ــى ح ــدود
خطر اإلفالس بالنسبة الى بعض
األندية.
وإلى الشمال من إنكلترا ،يبدو
الوضع أسوأ بالنسبة الى أندية
اسكتلندا حيث تغيب عقود النقل
التلفزيوني الكبيرة بشكل شبه
كــامــل ،وت ــواج ــه األن ــدي ــة احـتـمــال
ـاس في
المعاناة من شح مالي قـ
ًٍ
حال توقفت المباريات طويال.
وستكون فترة التوقف المقبلة
بمنزلة اختبار لمختلف أطــراف
اللعبة الذين وجدوا أنفسهم أمام
سيناريو لم يكن يخطر ببال أحد،
وب ـعــد تـخـبــط ف ــي األي ـ ــام األول ــى
لجهة إرج ــاء م ـبــاريــات واإلب ـقــاء
على غيرها ،أو منع المشجعين
مــن الـحـضــور ،رســا الـخـيــار على

ً
إرج ــاء ال ـمــراحــل مــوقـتــا ب ــدال من
إقامتها أمام مدرجات خالية ،مما
يفقد اللعبة الكثير مــن رونقها
وحماسها لالعبين والمشاهدين
على السواء.
ما قد يطمئن األندية على األقل
هــو أن ع ـقــود ال ـبــث التلفزيوني
وعـ ــائـ ــدات ـ ـهـ ــا سـ ـتـ ـج ــد ط ــري ـق ـه ــا
إلـ ــى خ ــزائ ـن ـه ــا ع ــاج ــا أم آج ــا،
وس ـ ـت ـ ـعـ ــوض بـ ـشـ ـك ــل م ـ ــا غ ـي ــاب
إي ـ ـ ــرادات ال ـم ـب ــاري ــات وال ـمــاعــب
طوال فترة التوقف.
ورغــم ذلــك ،ال تــزال الهواجس
االق ـت ـصــاديــة الع ـبــا أســاسـيــا في
األروقة.
ويـ ـق ــول رئ ـي ــس ن ـ ــادي ريـنــس
ال ـف ــرن ـس ــي ج ــان-بـ ـي ــار ك ــاي ــو إن
"ال ـم ـش ـك ـل ــة ال ـم ـب ــاش ــرة الـفـعـلـيــة
هي تدفق السيولة ألن أيــا منها

(إيرادات البث) لن تأتي قبل شهر
على األقــل .هنا سنرى أي أندية
تدار بشكل جيد وتتمتع بنموذج
اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي سـ ـلـ ـي ــم" ،وس ـت ـك ــون
بــالـتــالــي ق ــادرة عـلــى الـتــأقـلــم مع
هذه المرحلة المالية الصعبة.
في الوقت الراهن ،تجد القنوات
التلفزيونية التي التزمت بدفع
م ـبــالــغ طــائ ـلــة ،نـفـسـهــا م ــن دون
مـبــاريــات جــاريــة لبثها مباشرة
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ،وإيـ ـص ــالـ ـه ــا ال ــى
مـشـتــركـيــن سـبــق لـهــم ان دفـعــوا
اشـتــراكــات أيضا للحصول على
هذه الخدمة.
وعـلــى ام ـتــداد ال ـقــارة العجوز
وأب ـ ـ ـعـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون ع ـلــى
هـ ــذه الـ ـقـ ـن ــوات ال ـت ــأق ـل ــم بـحـســب
م ــا يـقـتـضـيــه ال ــوض ــع ف ــي األي ــام
واألسابيع المقبلة.

ويـقــول الـمــديــر الـعــام لـلــدوري
الفرنسي ديديه كويو ان القناتين
ال ـشــري ـك ـت ـيــن ل ـل ـب ـطــولــة" ،بـ ــي ان
سـ ـب ــورت ــس" ال ـق ـط ــري ــة و"ك ــان ــال
ب ـ ـلـ ــوس" الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة" ،ت ــدعـ ـم ــان
القرار (تعليق المباريات) ،نحن
فــي وضــع استثنائي والناقلون
يتفهمون ذلك".

أرتيتا

خضع العبو فريق فالمنغو،
بـ ـ ـط ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـ ـب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم وب ـ ـطـ ــولـ ــة ك ــوب ــا
لـيـبــرتــادوريــس فــي ع ــام 2019
ل ـف ـحــوص طـبـيــة لـلـكـشــف عما
إذا ك ـ ـ ــان ّ
أي مـ ـنـ ـه ــم م ـص ــا ب ــا
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
ب ـع ــدم ــا ظ ـه ــرت أعـ ــراضـ ــه عـلــى
نائب رئيس النادي وعاملة في
منشأته.
وأكدت مصادر من فريق ريو
دي جانيرو أن األجهزة الطبية
أجرت أيضا فحوصا إكلينيكية
أل عـضــاء لجنته الفنية بقيادة

الـ ـم ــدرب ال ـبــرت ـغــالــي جــورجــي
ج ـ ـي ـ ـس ـ ــوس ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ج ـم ـي ــع
موظفي قسم كرة القدم.
وقالت المصادر المذكورة لـ
"إفي" إن "فالمنغو يتخذ بعض
االح ـت ـيــاطــات" ،مـشـيــرة إل ــى أن
هذه االختبارات "وقائية".
وقــرر الـنــادي األكثر شعبية
في البرازيل التحقق من الحالة
الصحية لالعبين والمدربين،
بعدما ظهرت أعراض اإلصابة
بالفيروس على نائب رئيسه،
ماوريسيو غوميز دي ماتوس
وموظفة في قسم التسويق.

طلب مدرب نادي نيوكاسل
س ـت ـي ــف بـ ـ ـ ــروس م ـ ــن الع ـب ـي ــه
م ــازم ــة مـنــازلـهــم خ ــال فـتــرة
تـ ــوقـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
ال ـم ـم ـتــاز ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،وال ـتــي
س ـت ـم ـتــد ح ـت ــى م ـط ـلــع أب ــري ــل
ال ـم ـق ـبــل ،ع ـلــى خـلـفـيــة تفشي
فيروس كورونا المستجد.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ــروس ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
م ــن ال ـم ـق ــرر ان ي ــاق ــي فــريـقــه

شيفيلد يونايتد السبت ضمن
منافسات المرحلة الثالثين من
الدوري الممتاز ،ليل الجمعة:
"لقد وضعنا بــرامــج التدريب
الـ ـخ ــاص ــة ،وال ــاع ـب ـي ــن بــاتــوا
جاهزين" لتطبيقها.
وأضـ ـ ـ ــاف" :أع ـت ـق ــد ان ه ــذه
هـ ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـص ـ ـي ـ ـحـ ــة (م ـ ـ ــازم ـ ـ ــة
المنزل) التي يوجهها األطباء
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف األن ـ ــدي ـ ــة .حـتــى

(ال ـخ ـم ـي ــس) ك ـنــا نـعـتـقــد انـنــا
س ـن ـل ـع ــب فـ ـ ــي عـ ـطـ ـل ــة ن ـه ــاي ــة
األس ـ ـبـ ــوع هـ ـ ــذه ،ل ـك ــن ع ـنــدمــا
أعلنت األنباء (بشأن أرتيتا)،
اتضح ان الوضع قد تغير".

إيقاف معظم المسابقات الرياضية ...والبقية بانتظار آخر التطورات
انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد
حول العالم على األحداث الرياضية في العالم ،إذ بات يشمل منافسات
مختلفة في دول حول العالم ،من آسيا إلى أوروبا والواليات المتحدة
وأميركا الجنوبية.
ُ
وفيما يلي أبرز األحداث الرياضية التي ألغيت ،وأجلت ،أو باتت
إقامتها مهددة بسبب الفيروس:
* أكد رئيس اللجنة األولمبية الدولية األلماني توماس باخ أنه
لم يتم التطرق إلى "إلغاء او تأجيل" دورة األلعاب األولمبية طوكيو
 2020المقررة بين  24يوليو والتاسع من أغسطس.
لكن بــاخ شــدد فــي  12م ــارس على ان اللجنة األولمبية ستتبع
توصية منظمة الصحة العالمية بشأن إلغاء أو تأجيل دورة طوكيو.
* أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم في  13مارس إرجاء منافسات
مسابقتي األنــديــة (دوري األبـطــال ويــوروبــا ليغ) المقررة األسبوع
المقبل ،ا ل ــذي سيعقد خــا لــه اجتماعا لبحث مصير المسابقتين
وكأس أوروبا  2020التي من المقرر أن تقام بين  12يونيو و 12يوليو.
ّ
* علق نشاط الدوري المحلي في إيطاليا بقرار من الحكومة ليل
االثنين التاسع من مــارس ،ضمن إجــراءات واسعة شملت وقف كل
النشاطات الرياضية حتى الثالث من أبريل المقبل.
* علقت منافسات الــدوري الفرنسي لكرة القدم بدرجتيه األولى
والثانية "حتى إشعار آخر" بموجب قرار اتخذ في  13مارس.
* أعلنت رابطة ال ــدوري األلماني في  13مــارس تعليق المرحلة
السادسة والعشرين في البوندسليغا ومنافسات الدرجة الثانية،
على أن ُيعقد اجتماع االثنين يبحث تأجيل المنافسات حتى الثاني
من أبريل.
* أعلنت رابطة الدوري اإلسباني تعليق المنافسات لمرحلتين على

األقل ،بعد وضع العبي ريال مدريد في الحجر الصحي إثر اكتشاف
إصــابــة أحــد العـبــي فــريــق كــرة السلة فــي ال ـنــادي الملكي بفيروس
كورونا المستجد.
* أرجــأ االتحاد اإلسباني نهائي مسابقة كــأس الملك بين ريال
ً
سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في  18أبريل.
* أرجــئ دوري الدرجتين األولــى والثانية في سويسرا حتى 23
مارس.
* أعلنت األرجنتين تعليق النشاط الرياضي المقرر في مارس.
* أعلن االتحاد األميركي الجنوبي "كونميبول" تأجيل الجولة
المقبلة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري
األبطال األوروبي.
* أعـلــن االت ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة ال ـقــدم (فـيـفــا) تــأجـيــل الـكــونـغــرس
السبعين الذي كان مقررا في الخامس من يونيو في أديس أبابا ،الى
 18سبتمبر ،وتأجيل اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في  20مارس
الى يونيو أو يوليو  ،2020على ان يتم "في مقر الفيفا في زيوريخ او
عبر تقنية االتصال بالفيديو".
* أعلنت رابطة دوري كرة القدم في الواليات المتحدة في  12مارس
تعليق منافساته مــدة  30يوما ،وإلـغــاء المباريات الدولية الودية
المقررة لمنتخبي الرجال والسيدات في مارس وأبريل.
* أعلنت السلطات التركية في  12مارس إقفال المدارس أسبوعين
ومنع المشجعين من حضور مباريات كرة القدم.
* علقت البرتغال دوري الدرجتين األولى والثانية حتى إشعار آخر.
* أعلنت رابطة الــدوري االنكليزي لكرة القدم "بريميرليغ" امس
االول إرجــاء المنافسات حتى الرابع من أبريل المقبل ،بعد إصابة
مدرب أرسنال االسباني ميكل أرتيتا وجناح تشلسي الشاب كالوم

هادسون-أودوي من بين حاالت أخرى بفيروس كورونا المستجد.
* أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل جميع مباريات
مسابقتي دوري أبطال اوروبا والدوري االوروبي (يوروبا ليغ) بسبب
تفشي فيروس كورونا المستجد.
* ستقام المباريات في اليونان دون جمهور أسبوعين ،وتم تعليق
المباريات في هولندا حتى آخر مارس.
* أرجئت المباريات في اسكتلندا حتى إشعار آخر في  13مارس.
* أعلن اتحاد "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)
إرجاء بطولة مؤهلة لدورة األلعاب األولمبية ،كان من المقرر ان تنطلق
في  20مارس الجاري في المكسيك .وأكد االتحاد في  13مارس ،تعليق
كل نشاطاته المقررة على مدى األيام الـ 30المقبلة.
* أعلنت رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفين "ان بي ايه"
ً
تعليقا "حتى إشعار آخر" للمباريات ،بعد تلك التي أقيمت األربعاء
 11مارس ،في أعقاب تأكيد إصابة العبين بالفيروس .وأشار مفوض
ً
الرابطة آدم سيلفر إلى أن التوقف سيمتد  30يوما على األقل.
ً
* أعلن االتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" تعليق النشاطات بدءا
من  13مارس .واتخذت رابطة دوري كرة السلة األوروبي "يورو ليغ"
ً
قرارا بتعليق المنافسات القارية حتى إشعار آخر.
* أعلنت رابـطــة محترفي كــرة المضرب فــي  12مــارس إلـغــاء كل
الدورات ستة أسابيع حتى  26أبريل المقبل.
* أع ـل ــن م ـن ـظ ـمــو دورة انـ ــديـ ــان وي ـل ــز األم ـي ــرك ـي ــة لـلـمـحـتــرفـيــن
والمحترفات ،إلغاء فعالياتها التي كان من المقرر أن تنطلق في 9
مارس .والقت دورة ميامي التي كانت مقررة أواخر مارس ،المصير
ذاته.
* أعلنت السلطات اإلسـبــانـيــة فــي  11م ــارس أن كــل دورات كرة

المضرب ستقام خلف أبواب موصدة "حتى إشعار آخر".
* تأجل انطالق موسم بطولة العالم للفورموال واحــد الــذي كان
مقررا على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن األسترالية (13-15
مارس) الى مايو ،مع إلغاء جائزة أستراليا الكبرى وإرجاء جائزتي
البحرين وفيتنام .وانضمت األخيرتان بذلك إلى المرحلة الرابعة،
جــائــزة الـصـيــن الـكـبــرى الـتــي أرج ـئــت فــي وق ــت ســابــق ،بـعــد ظهور
الفيروس في مدينة ووهان.
* تم إعالن إرجــاء أو إلغاء أو تعديل المراحل األربعة األولــى من
بـطــولــة الـعــالــم ل ـلــدراجــات ال ـنــاريــة .ول ــم تـقــم س ــوى الـمــرحـلــة األول ــى
في قطر ،واقتصرت على منافستي موتو  2وموتو  .3وبذلك ،بات
االنطالق الرسمي لمنافسات الفئة األولى "موتو جي بي" مقررا في
الثالث من مايو في جائزة إسبانيا الكبرى ،بتأخير نحو شهرين
عن موعده.
* أرج ــئ مــاراثــون بــاريــس الـمـقــرر فــي  5أبــريــل المقبل بمشاركة
نحو  60ألف عداء وعداءة ،إلى  18اكتوبر ،في حين تم إلغاء مشاركة
هاو في ماراثون طوكيو الذي أقيم في األول من مارس،
نحو  38ألف ٍ
وماراثون بيونغ يانغ الذي يقام عادة في ابريل.
وشمل اإلرجاء ماراثون بوسطن األميركية (من  20أبريل الى 14
سبتمبر) ولندن (من  26أبريل الى  4أكتوبر) ،وبرشلونة اإلسبانية
(من  15مارس الى أكتوبر).
* تم ترحيل بطولة العالم أللعاب القوى داخل قاعة المقررة في
مدينة نانكين الصينية من  13إلى  15مارس ،حتى عام .2021
* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر أن تقام
في مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

حملة لتشجير بحر آرال
بدأت حملة جمع األموال
عبر شبكة اإلنترنت ،بقيادة
بـ ــرنـ ــامـ ــج األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
( )UNDPف ــي أوزب ـك ـس ـتــان،
لـ ــزرع  100أل ــف ش ـجــرة في
قاع بحر آرال الجاف.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــوقـ ـ ــع روسـ ـ ـي ـ ــا
ا ل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،أ م ـ ـ ـ ــس األول ،أن
م ـم ـث ـل ـي ــة بـ ــرنـ ــامـ ــج UNDP
فــي أوزبـكـسـتــان تشير إلــى
أن ب ـحــر آرال ،ا ل ــوا ق ــع على
الـ ـح ــدود ب ـيــن كــازاخ ـس ـتــان
وأوزبكستان ،كان حتى عام
 1960أح ــد أكـبــر األح ــواض
ال ـم ــائ ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،لـكــن
االسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرط
لـلـمـيــاه فــي ن ـهــري جيحون
(آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوداري ـ ـ ـ ـ ـ ــا) وس ـ ـي ـ ـحـ ــون
(سـيــرداريــا) أدى إلــى نقص
الـمــوارد المائية بالمناطق
الـمـنـخـفـضــة ،م ــا ن ـجــم عنه
جفافه.
وأوض ــح أنــه خــال الـ ـ 55

ترحيل
الوافدين...
والكوادر الطبية

سـ ـن ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ت ـق ـل ـصــت
مـســاحــة الـبـحــر إل ــى الـثـلــث،
وان ـخ ـف ــض م ـس ـت ــوى ال ـم ــاء
ً
ف ـيــه ب ـم ـقــدار  29مـ ـت ــرا ،كما
ان ـخ ـف ــض ح ـج ــم الـ ـم ــاء فـيــه
بمقدار  15مــرة ،مما تسبب
فــي زي ــادة ُمـلــوحـتــه ونـفــوق
األسماك فيه.
وأعلن المكتب التمثيلي
لوسائل اإلعالم ،أن "مختبر
ال ـم ـع ـج ــل لـ ـب ــرن ــام ــج األم ـ ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة اإلن ـ ـم ـ ــائ ـ ــي فــي
أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان أطـ ـل ــق حـمـلــة
تمويل جماعي لتشجير قاع
بحر آرال .هدفنا األولي هو
تشجير  100هـكـتــار ،بــزرع
 100ألف شتلة رمث في قاع
البحر الجاف".

ً
شرطية تواجه أسدا بيديها
لـ ــم يـ ـ ــدرك األط ـ ـفـ ــال والـ ـكـ ـب ــار ال ـخ ـط ــر الـ ـق ــاب ــع أس ـفــل
م ـق ـطــورة إح ـ ــدى الـ ـسـ ـي ــارات ،وس ــط الـمـجـمــع الـسـكـنــي
ً
ً
بوالية كولورادو ،لكن أسدا جبليا كان ينتظر اللحظة
المناسبة للهجوم ،وحين تــم استدعاء الشرطة خرج
الوحش من مكمنه ،وهاجم أحد األشخاص ،لكن امرأة
وقفت في مواجهته بيديها عاريتين في مشهد بطولي،
لكنه مخيف.
ونقل موقع سبق عن صحيفة ديلي ميل البريطانية،
ق ــول ـه ــا إن الـ ـ ـح ـ ــادث وق ـ ــع األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي ،بــأحــد
المجمعات السكنية في مدينة الفالند بوالية كولورادو،
حين هاجم أ ســد جبلي يبلغ طوله نحو مترين ،أحد
سـكــان المجمع ،ونــائـبــة قــائــد الـشــرطــة ،الـتــي كــانــت قد
وصلت للتو مع زمالئها.
ويظهر شريط الفيديو ،الذي التقطته كاميرا مراقبة
بإحدى السيارات ،ضابطة الشرطة وهي تواجه األسد،
ً
الذي قفز عليها وأسقطها أرضا ،لكنها تمالكت نفسها،
ورفعت ذراعها أمام وجهها ،ثم ضربت فم األسد المتجه
نــاحـيــة رقـبـتـهــا ،فــأصــابـهــا بــأنـيــابــه فــي كتفها ،ودارت
المرأة واألسد على األرض ،ثم اعتدلت ،ورفعت ذراعها
األخرى تضربه في وجهه ،وهي تدرك أن األسد يحاول
الوصول إلى رقبتها ،لكنه فشل ،وأجبره تدخل زمالئها
على الفرار.

على امتداد طرق المناطق
الجديدة والصناعية

الفواكه والخضراوات تطيل ُ
العمر
ُ
كشفت نتائج دراسة لعلماء
فـنـلـنــديـيــن ،اس ـت ـم ــرت س ـنــوات
عديدة ،مكرسة لدراسة العوامل
الـ ـت ــي تـ ـح ــدد م ـت ــوس ــط ال ـ ُـع ـم ــر
المتوقع للشخص.
وق ـ ــد اتـ ـض ــح ل ـل ـبــاح ـث ـيــن أن
الـ ـع ــوام ــل ال ــرئ ـي ـس ــة الـمـسـبـبــة
لخفض مـتــوســط ط ــول الـ ُـعـمــر،
ه ــي :ال ـتــدخ ـيــن ،الـ ــذي يخفض
مـتــوســط ُع ـمــر ال ــرج ــال بمعدل

مرة أخرى نكرر أن الكويت في هذه الظروف
بأشد الحاجة إلى الهدوء والتكاتف بين جميع
َم ــن يقيم عـلــى أرض ـهــا ،دون تمييز أو إث ــارة
الضغائن والشحن السلبي ،ودفع الناس إلى
التوتر ،الــذي ربما يقود  -ال سمح الله  -إلى
تداعيات خطيرة.
من األمور الخطيرة التي تزيد األمور سلبية
ً
وخــوفــا ،هي اإلشــاعــات المتداولة عن ترحيل
ِّ
َ
الــوافــديــن ،وه ــي فــريــة وكــذبــة ،وم ــن يــروجـهــا
ُي ـش ـعــل ال ـف ـت ـنــة ،ك ـمــا أن ل ـهــا ت ــداع ـي ــات أمـنـيــة
خطيرة .ورغم مخالفة ذلك للقانون الدولي في
زمن األوبئة ،الذي ال يسمح للدول بالترحيل
ً
الجماعي ،فإنه عمليا ال يمكن تطبيقه ،بسبب
إغالق المطارات والحدود البرية.
ً
فعليا ِّ
يقوض
َمن يثير مثل هذه اإلشاعة ،هو
السلم االجتماعي ،ويدعو الوافدين إلى عدم
االستجابة ألوامر ُّ
السلطات وتوجيهاتها ،وهو
ً
أمر خطير ،فضال عن أن الدولة مسؤولة عن كل
ً
ً
فرد يعيش على أراضيها ومنحته إذنا قانونيا
لإلقامة في البلد عند وقــوع حــاالت الكوارث
الطبيعية واألزمات اإلنسانيةُ .
البعض يطرح تساؤالت فيما لو أصيب آالف
الوافدين بوباء كورونا ،فكيف ستستوعبهم
مــرافــق الــدولــة الصحية بجانب المواطنين،
وه ــذا األم ــر يتطلب مــن الحكومة أن تستعد
بمستشفيات ميدانية مــن ا لـبـيــوت الجاهزة
وخ ــاف ــه ،وف ـتــح ب ــاب ال ـت ـطــوع ل ـلــوافــديــن في
المجاالت الطبية والتمريضية ،حتى لو كانوا
بـمـهــارات ضعيفة ،لدعم أبـنــاء جالياتهم في
المستشفيات الميدانية ،لو حــدث األس ــوأ ،ال
َّ
قدر الله.

البقاالت المتنقلة ...بال رقابة
على ام ـتــداد الـطــرقــات إلــى المناطق السكنية الـجــديــدة أو
المناطق الصناعية ،تطالعك عشرات السيارات المركونة على
َّ
تحولت إلى "سوبر ماركت" للعابرين.
جوانب الطرقات ،والتي
هذه الظاهرة المنتشرة في معظم الطرقات ،السيما الرئيسية
كثير من المخالفات لالشتراطات الصحية
منها ،تنطوي على ً
ً
أوال ،والمرورية ثانيا ،إضافة إلى مخالفتها للقوانين التي
تمنع وجودها في األصل.
وإذا ك ــان تـقــديــم ال ـم ــواد الـغــذائـيــة أو االسـتـهــاكـيــة يحتم
الحصول على ترخيص ومتابعة لمدى توافر سالمة المنتج،
فــإن تلك اآلل ـيــات تخالف هــذه الـمــواصـفــات ،فــا هــي صالحة
بالبيع ،وال ضمان لسالمة
لتخزين السلعً ،وال مـصـ َّـر ح لها
ً
الـمـبـيـعــات ،عـلـمــا أن تـلــك اآلل ـيــات غــالـبــا مــا تستخدم إلقــامــة
العاملين فيها ،وبالتالي فإنها على درجة من انعدام النظافة،
حيث تنبعث منها روائــح مزعجة ،ومع ذلك يقوم أصحابها
ببيع المواد الغذائية.

***

ُ
أع ـفــي ضـبــاط قـســم الشرطة
في حي شوكينو بموسكو من
م ـنــاص ـب ـهــم ،الل ـت ـقــاط ـهــم صــور
سيلفي في المشرحة.
وأفاد المكتب الصحافي في
وزارة الــداخـلـيــة ،ب ــأن الفحص
الذي أجراه قسم األمن الداخلي
لشرطة موسكو أكــد أن رئيس
المباحث في قسم الشرطة بحي
شوكينو الــرائــد فياتشيسالف

غ ــورنـ ـي ــف ،وزم ـي ـل ـت ــه الـ ـم ــازم
أول تاتيانا بوريشيفا ،التقطا
ً
صورا فوتوغرافية على خلفية
الـ ـجـ ـث ــث ،وتـ ـ ــم إعـ ـف ــاؤهـ ـم ــا مــن
منصبيهما.
وع ــاوة على ذل ــك ،تــم إعفاء
نائب رئيس إدارة الشرطة في
دائــرة موسكو الغربية العقيد
أليكسي كورنيينكو.
(روسيا اليوم)

غيتس يتقاعد ويتفرغ لألعمال الخيرية
أعـلــن بـيــل غـيـتــس ،أح ــد مؤسسي
ش ــرك ــة م ــايـ ـك ــروس ــوف ،ت ـن ـح ـيــه عــن
َّ
مجلس إدارة الشركة ،لكي يتمكن من
التفرغ لمتابعة مشاريعه وأنشطته
الخيرية.
وق ـ ــال غ ـي ـتــس ،ال ـم ـل ـيــارديــر ال ــذي
ي ـح ـتــل م ـك ــان ــة م ـت ـقــدمــة ب ـي ــن نـخـبــة
األغنى في العالم ،إنه يريد التركيز
عـ ـل ــى نـ ـش ــاط ــات ت ـت ـع ـل ــق بــال ـص ـحــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وال ـت ـن ـم ـي ــة ،وال ـت ـع ـل ـيــم،
ومعالجة تغير المناخ.
ً
كما ترك غيتس ( 65عاما) مقعده
فــي مجلس إدارة شــر كــة بيركشاير
هاثاواي القابضة ،برئاسة المستثمر
وارن بافيت.
وكــان غيتس استقال من منصبه
كمدير لـ"مايكروسوفت" عــام ،2008
ً
م ـك ـت ـف ـي ــا ب ـم ـن ـص ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس غ ـيــر
التنفيذي لمجلس إدارتها.
وق ــال غيتس فــي إع ــان االع ـتــزال،
ال ـ ـ ــذي ن ـش ــرت ــه "بـ ـ ــي بـ ــي سـ ـ ــي" عـلــى
م ــوقـ ـعـ ـه ــا اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،إن
ً
ً
ً
"الـشــركــة ستبقى دائـمــا ج ــزء ا مهما
ً
من حياتي العملية" ،مشيرا إلى أنه
سيكون على اتصال دائم مع القائمين
عليها.
وأضاف" :أتطلع إلى هذه المرحلة
المقبلة ،بوصفها فرصة للمحافظة
ع ـلــى الـ ـص ــداق ــات والـ ـش ــراك ــات الـتــي
لطالما عنت لي الكثير ،ولمواصلة
المساهمة في شركتين أفتخر بهما
ً
جـ ـ ـ ــدا ،مـ ــع إع ـ ـطـ ــاء األول ـ ــوي ـ ــة بـشـكــل
أس ـ ــاس ـ ــي الل ـ ـتـ ــزامـ ــي ب ــال ـع ـم ــل عـلــى

يومية سياسية مستقلة

وفيات
الجمعة 3 / ١٣
رضا ثاني فرحان العنزي

ً
 58عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط55446516 ،66863662 ،
فوزية سليمان عيسى المطر أرملة خالد عيسى حمد المطر
ً
 69عاما ،شيعت ،العزاء بالمقبرة فقط ،ت97406012 ،99077929 :

بدريه محمد عبدالله الحجي

ً
 76عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة فقط ،ت99129128 :

سليم عيسى أحمد السليم

ً
 67عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :قرطبة ،ق،3
ش ،3ج ،1م ،51ت99497007 ،55333663 :

السبت 3 / 14
حليمه عباس محمد غلوم

ً
 65عاما ،شيعت ،الرجال :ال يوجد ،النساء :عبدالله المبارك،
ق ،6ش ،611م ،20ت94477400 :

ساره عبدالرحمن حسن الكندري

ً
 63عاما ،شيعت ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :الفردوس،
ق ،1الشارع األول ،ج ،9م ،10ت97779964 ،99802699 :

بدر راشد عبدالله الغنام

ً
ً
 64عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،النساء :هاتفيا ،ت:
98842101 ،60733330

فواز مبارك فارس الدويهيس

ً
 40عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :فــي المقبرة فـقــط ،الـنـســاء :ال عــزاء
للسيدات ،ت99821135 :

صالح أحمد عبدالرحمن التركيت

ً
 49عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :فــي المقبرة فـقــط ،الـنـســاء :ال عــزاء
للسيدات ،ت65838393 :

يحيى حسين عبدالله اشكناني

ً
 63عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :جــابــر األح ـمــد ق ،1ش ،153م،298
النساء :الدوحة ،ق ،2ش ،5م( ،10العزاء فترة العصر فقط) ،ت:
60014778 ،55226448

مواعيد الصالة

بيل غيتس وزوجته ميلندا
مـعــالـجــة ب ـعــض أص ـعــب الـتـحــديــات
في العالم".
ومع امتالكه ثروة تبلغ نحو 103.6
مليارات دوالر ،جاء غيتس بالمرتبة
الثانية في قائمة أغنى رجال العالم
الـتــي تـصــدرهــا مجلة فــوربــس ،بعد
مــؤســس "أمـ ـ ـ ــازون" ،جـيــف ب ـيــزوس،

ال ـ ــذي تـ ـص ـ َّـدر ال ـقــائ ـمــة ف ــي الـمــرتـبــة
األولى.
وصـنــع غيتس ثــروتــه عــن طريق
ت ـط ــوي ــر ب ــرم ـج ـي ــات ل ـل ـك ـم ـب ـيــوتــرات
ً
ال ـش ـخ ـص ـي ــة .وأص ـ ـبـ ــح ع ـ ـضـ ــوا فــي
مجلس إدارة شركة بيركشاير منذ
عام  ،2004إال أنه كـ َّـرس معظم وقته

لمؤسسة بيل وميلندا الخيرية ،التي
أسـسـهــا مــع زوج ـتــه ،وه ــي مؤسسة
مـعـنـ َّـيــة بـمــواجـهــة الـفـقــر واألمـ ــراض
ً
ال ـم ـس ـت ـع ـص ـي ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن إت ــاح ــة
ال ــوص ــول ألج ـهــزة الـكـمـبـيــوتــر حــول
العالم.
وحصل الزوجان على لقب رائدي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

ال ـ ـكـ ــوادر ال ـط ـب ـيــة وال ـت ـمــري ـض ـيــة واإلدارة
الصحية التي تقوم بأعمال جليلة منذ بداية
ً
ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس عــال ـم ـيــا واك ـت ـش ــاف أول ــى
الحاالت في الكويت تستحق التقدير والدعم،
كما طلب سمو أمير الـبــاد ،حفظه الله ،كما
ً
يستحق التقدير أيضا تعاون كل مواطن ومقيم
على أرض الكويت.

إحدى البقاالت في صناعية الجهراء

ً
«سيلفي» في المشرحة يقيل ضباطا

 6.6سنة ،والـنـســاء بمعدل 5.5
سنة ،يليه مــرض السكري 6.5
سنة للرجال و 5.3سنة للنساء.
وأظ ـهــرت النتائج أن تناول
ال ـف ــواك ــه وال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات يــؤثــر
ً
إيـ ـج ــابـ ـي ــا فـ ــي مـ ـت ــوس ــط ط ــول
ُ
العمر بنفس المقدار للجنسين؛
الفواكه  1.4سنة ،والخضراوات
 0.9سنة.

عبدالمحسن جمعة

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

األع ـمــال الـخـيــريــة األك ـثــر س ـخـ ً
ـاء في
الواليات المتحدة عام  ،2018بعد أن
تبرعا بـ 4.8مليارات دوالر لمؤسسات
خيرية في عام .2017

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:40

العظمى 26

الشروق

05:59

الصغرى 13

الظهر

11:57

ً
أعلى مد  03:55صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 03:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:56

ً
أدنى جزر  09:50صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:13

 10:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

