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«المركزي» يوقف بيع «الرهونات»

محليات

٠٦

مصرفيون لـ ةديرجلا :.قرار يراعي تداعيات «كورونا» على االقتصاد ...ويطمئن البورصة
الماجد :إيجابي ويؤكد الدور المفصلي
للقطاع المصرفي
محمد اإلتربي

ف ــي مـ ـب ــادرة غ ـيــر مـسـبــوقــة،
ّ
وجـ ـ ـ ــه مـ ـح ــاف ــظ بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
المركزي د .محمد الهاشل جميع
البنوك إلى وقف بيع الضمانات
المرهونة لديها مقابل القروض
وع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــويــل الـمـمـنــوحــة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء ،إلـ ـ ــى حـ ـي ــن اسـ ـتـ ـق ــرار
األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق وتـ ـحـ ـس ــن األوض ـ ـ ـ ــاع
االقتصادية.
ودع ــا «ال ـمــركــزي» ،فــي تعميم
ع ــاج ــل ،ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي إلــى
الـ ـتـ ـع ــاون م ــع الـ ـعـ ـم ــاء وال ـن ـظــر
بإيجابية إلــى ظروفهم 02

يساهم في تجاوز التحديات
حياتً :
وننتظر مزيدا من القرارات اإليجابية

البدر :خطوة جيدة لتخطي أزمة
الفيروس المؤقتة

«الغرفة» تساهم بمليوني دينار لمكافحة «كورونا»
أعـ ـلـ ـن ــت غـ ــرفـ ــة تـ ـج ــارة
وصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت
م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا ب ـم ـل ـيــونــي
دينار لدعم جهود مكافحة
وب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا داخـ ـ ـ ــل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مـ ــؤكـ ــدة وض ــع
ذلك المبلغ تحت تصرف

رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
سـ ـ ـم ـ ــو الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ص ـ ـبـ ــاح
الخالد؛ لينفقه وفق رؤيته
الشاملة في هذا الصدد.
وج ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـغـ ــرفـ ــة ،فــي
بـ ـ ـي ـ ــان أم ـ ـ ـ ــس ،إشـ ــادت ـ ـهـ ــا
بالجهود الكبيرة والرائعة

التي تبذلها كل الــوزارات
وال ـمــؤس ـســات واألج ـه ــزة
الـ ـ ــرس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـم ـ ـكـ ــاف ـ ـحـ ــة
الفيروس ،مؤكدة اعتزازها
بـ ـ ـ ــدور ً ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
أيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـ ــداعـ ـ ــم ل ـج ـه ــود
الـ ـ ــدولـ ـ ــة س ـ ـ ـ ــواء ب ـت ــأم ـي ــن

ً
حظر التجول جزئيا خيار مطروح

«الصحة» 9 :حاالت شفاء و 324غادروا الحجر ...و 8إصابات جديدة
●

عادل سامي

وسط تأكيده أن األرقام العالمية بشأن الشفاء من «كورونا»
تدعو إلــى التفاؤل واألمــل ،بدليل تماثل أكثر من  72ألــف حالة
ً
للشفاء على مستوى العالم ،فضال عن ارتفاع حاالت الشفاء منه
في الكويت إلى  ،9أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.
عبدالله السند أن حظر التجول في البالد من الخيارات المطروحة
لمواجهة الفيروس ،في وقت علمت «الجريدة» ،من مصادرها،
ً
ً
أن هذا الحظر سيكون ساعات محددة من اليوم ال حظرا كامال.
وكشف السند ،في المؤتمر الصحافي اليومي ،أنه تم تسجيل
 8حاالت جديدة بالفيروس ،وكلها لكويتيين ،ليرتفع 02

«كوفيد »١٩ -
يلزم العالم
بالحجر الصحي
٠٥-٠٤

إمدادات األغذية واألدوية،
أو بـ ـ ــر فـ ـ ــض أي ت ـك ـس ــب
ً
م ــال ــي اس ـت ـغ ــاال ل ــأزم ــة،
أو بــالـمـســاهـمــة ال ـمــاديــة
المباشرة.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى أن
« ه ــذه المساهمة المالية

مشعل األحمدّ :
نمر بظروف
استثنائية ّ
ونثمن جهود
احتواء «كورونا»

اقتصاد

حاجتنا
تفرضها علينا
ً
إل ـ ـ ــى تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا ت ـع ـب ـي ــرا
ع ـ ــن واج ـ ـب ـ ـنـ ــا اإلنـ ـس ــان ــي
والوطني».

٠٩
خصم اإليجارات وسادة
تحمي المستثمرين من
صدمة «كورونا»

رياضة

إجراءات رادعة بحق المتالعبين بأجرة «التاكسي»
ً
إبعاد إداري للسائق وسحب ترخيص المكتب نهائيا

●

محمد الشرهان

ً
عن استغالل أصحاب سيارات
تفاعال مع ما نشرته «الجريدة» ،أمسّ ،
«التاكسي» للركاب في غياب النقل العام ،كثف قطاع المرور والعمليات
في وزارة الداخلية جوالته الميدانية المفاجئة لضبط الحركة 02

19
احتمال إلغاء
البطوالت يقض مضجع
ليفربول

ةديرجلا

•
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كورونا الجديد

محليات

ً
الغانم :الحكومة أبلغتني أال حظر للتجول حاليا
ً

َ
 17نائبا اجتمعوا بوزيري الدفاع والخدمات في مكتب المجلس وناقشوا إجراءات إجالء الكويتيين من الخارج
فهد التركي

لسنا بحاجة
إلى حظر
التجول مادام
هناك التزام
بتعليمات
«الصحة»

الرويعي

لن نقبل
الدعوة إلى
استئناف
العام الدراسي
إذا كانت
ً
ّ
تشكل خطرا
على أبنائنا
الطلبة

فيصل الكندري

كـ ـش ــف رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
مرزوق الغانم أن الحكومة أبلغته،
من خالل نائب رئيس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ أحمد المنصور" ،أن
كــل اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة واردة،
لكن فــي الــوقــت الـحــالــي لــم ُيتخذ
قـ ــرار بـحـظــر ال ـت ـجــول ،وكـلـمــا زاد
التعاون من المواطنين والمقيمين
ّ
مع اإلجراءات قلت فرصة استخدام
هذا اإلجراء".
وق ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ،ع ـق ــب اج ـت ـمــاع
م ـك ـتــب ال ـم ـج ـل ــس مـ ــع ال ـح ـكــومــة
ممثلة بــالــوزيــر المنصور ووزيــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـخ ــدم ــات وزي ــر
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مبارك الحريص ،وضــم  17نائبا:
اج ـت ـم ـع ـنــا فـ ــي م ـك ـتــب الـمـجـلــس
ب ـح ـض ــور الـ ــوزيـ ــريـ ــن ال ـم ـن ـصــور
والحريص ،وهــدف االجتماع الى
نـقــل م ـخــاوف ال ـش ــارع للحكومة،
وهل هناك حظر تجول أم ال ،وأجاب
الوزير المنصور أن كل اإلجراءات
االحـتــرازيــة واردة ،لكن حتى اآلن
ال حظر للتجول ،وكلما زاد تعاون
ّ
المواطنين قلت فرصة الحظر ،وأي
قرار ُيتخذ بالتدريج ،وعلى المدى
القصير ،ال يوجد حظر للتجول،
لكن من الممكن أن يكون على المدى
المتوسط.
وأشـ ــار ال ــى أن ال ـن ــواب طالبوا
الـحـكــومــة بتوفير كــل اإلج ـ ــراءات
االحـ ـت ــرازي ــة الـطـبـيــة للمواطنين
ونقلهم ال ــى مناطق
فــي ال ـخ ــارج
ّ
ومساكن آمنة لتجنب إصابتهم بـ
"كورونا" ،وهذا ما أكدته الحكومة
من خالل وزرائها المعنيين.
وكشف الغانم أن الوزراء أعلنوا
ف ــي اج ـت ـمــاع مـكـتــب الـمـجـلــس أن

هناك خطة قادمة للتعليم سيعلن
عنها فــي وقـتـهــا ،وتــواص ـلــت مع
م ــدي ــر ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ب ـض ــرورة
حـ ـم ــاي ــة ص ـ ـغـ ــار ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن،
ون ـق ـلــت ل ــه مـ ـخ ــاوف ال ـع ــدي ــد من
ال ـن ــواب ،وضـ ــرورة حماية صغار
المستثمرين ف ــي س ــوق الـكــويــت
ل ـ ــأوراق الـمــالـيــة ،وع ــدم اإلض ــرار
ب ـه ــم فـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وأش ـ ـكـ ــره عـلــى
الـتـعـمـيــم الـ ـص ــادر بـمـنــع الـبـنــوك
وشركات االستثمار من تسييل أو
بيع رهونات المواطنين ،وخاصة
صغار المستثمرين.
وأكد الغانم أن دور المجلس في
أزمــة "كــورونــا" قائم بالتعاون مع
الحكومة ،وسيكون هناك اجتماع
غـ ــدا لـمـكـتــب الـمـجـلــس م ــع نــائــب
رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح.
وقالّ :قدم لي أمس اقتراح نيابي
بقانون من بدر المال بشأن الطعون
والدعاوى حتى ال تسقط القضايا
بالتقادم ،وسيكون ضمن القوانين
المستعجلة للتصويت عليها.

إجالء
وح ـ ـ ـ ـ ــول إج ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
بالخارج وإعادتهم للبالد ،كشف
الـ ـغ ــان ــم ان ال ـ ـ ــرد ال ـح ـك ــوم ــي أك ــد
أن ال ـع ـمــل جـ ــار ع ـلــى قـ ــدم وس ــاق
لعودتهم بأسرع وقت ممكن ،وأن
ذلك مرتبط ببعض األمــور الفنية
منها جلب كــافــة أجـهــزة الفحص
الـكــافـيــة لـفـحــص الـقــادمـيــن حتى
يبقى الوضع تحت السيطرة وال
تتفشى األمراض.
مــن جهته ،اش ــاد النائب عــودة

ال ــروي ـع ــي بــال ـج ـهــود الـحـكــومـيــة
الـ ـمـ ـب ــذول ــة فـ ــي س ـب ـي ــل م ـكــاف ـحــة
"كورونا" ،مشيرا الى انها "جبارة
ـردا ف ـ ً
ونشكرهم ف ـ ً
ـردا مــن مدنيين
وعـسـكــريـيــن لـمــا يـقــومــون بــه من
اعمال" ،موضحا ان مكتب المجلس
شهد اجتماعا مهما ناقش تقييم
الوضع الراهن وما هو مطلوب من
الحكومة من أمور مهمة كي تنقل
الى مجلس الوزراء.
وق ــال :ك ــان هـنــاك رض ــا ت ــام من
النواب عن العمل الحكومي ،وأكدت
الحكومة ان المواطنين في الخارج
سيعودون للبالد من خــال خطة
مدروسة ،وأكد وزير الدفاع ان كل
الكويتيين فــي ال ـخ ــارج والطلبة
س ـي ـك ــون ــون ت ـح ــت رع ــاي ــة وزارة
الخارجية ،ونطمئن المرضى في
الـمـقــام االول خــاصــة مــن يتعالج
على حسابه الخاص او العام بأن
الخارجية ستتكفل بمتطلباتهم.
وأضـ ــاف :لسنا بحاجة لحظر
التجول كما اكد النواب والحكومة
طالما هناك التزام بالتعليمات التي
تفرضها وزارة الصحة.
وأش ـ ــار ال ــروي ـع ــي الـ ــى انـ ــه من
ال ـم ـف ـتــرض ان نـجـتـمــع م ــع وزي ــر
التربية غدا بشأن موضوع الدراسة،
ومازلنا نتوقع ان هناك مستجدات
قــد تساعدنا امــا بــاالسـتـمــرار في
القرار السابق او اتخاذ قرار مختلف
او اسـتـئـنــاف ال ــدراس ــة اذا كــانــت
االمور بخير.

مصير المواطنين
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب فـيـصــل
ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :اج ـت ـم ـع ـنــا ال ـ ـيـ ــوم فــي
مكتب المجلس بحضور الوزيرين

تأمين الغذاء لنزالء دور الرعاية  3أشهر
أك ــدت الهيئة الـعــامــة لـشــؤون ذوي اإلعــاقــة
تنفيذ التوصيات المعنية بالخدمات المقدمة
لـ ـن ــزالء دور ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـقــود
الخدمية لخدمتهم ،وتوفير الوجبات الغذائية،
وضمان سالمة وأمن العمالة الخدمية والنظافة
وغيرها ،مثل تعقيم حافالت العمالة ،ومتابعة
حالتهم الصحية ،وتأمين وجبات الغذاء للنزالء

بالمخازن الرئيسية فترة ثالثة أشهر.
وقالت نائبة المدير العام للهيئة باإلنابة
هنادي المبيلش ،في تصريح أمس ،إنه تم عقد
اجتماع استثنائي ناقش تفعيل خطة الطوارئ
الحالية واإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة المتخذة في
دور الــرعــايــة واإلدارات الـتــي يخدمها المركز
الطبي ،وتحديد الصعوبات التي تواجه اإلدارات

«الخارجية» :أرقام جديدة
للطوارئ لترتيب عودة المواطنين
دعت وزارة الخارجية المواطنين الكويتيين
العالقين في الـخــارج إلــى االتـصــال بسفارات
ال ـكــويــت ف ــي ال ـ ــدول ال ـم ــوج ــودي ــن فـيـهــا على
ه ـ ــوات ـ ــف الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــالـ ـسـ ـف ــارات
الـمــوجــودة على موقع ال ــوزارة www.mofa.
 gov.kwأو هواتف الطوارئ الخاصة بوزارة
ً
الخارجية ،حيث أضــافــت أرقــامــا جــديــدة لها
ه ــي  99682700و 99853440إ ض ــا ف ــة إ ل ــى
الرقمين الموجودين سابقا وهما 98007999
و 98007888وذلك لترتيب أوضاعهم.
فـ ــي مـ ـج ــال اخ ـ ــر ،دع ـ ــت سـ ـف ــارت ــا ال ـكــويــت
لــدى المملكة المتحدة وقـبــرص المواطنين
الكويتيين الموجودين في البلدين إلى عدم
الـخــروج من منازلهم إال للضرورة ،وطالبتا
بالتواصل معهما لطلب أي مساعدة.

«المركزي» يوقف بيع...

المعنية ،وإع ــداد الخطط البديلة فــي الوضع
الحالي بالبالد في ظل تفشي فيروس كورونا
المستجد.
ونوهت المبيلش ،في هــذا الصدد ،بالتزام
مــوظ ـفــي دور ال ــرع ــاي ــة والـ ـخ ــدم ــات وال ـطــاقــم
الطبي والممرضين ممن يعملون في الظروف
االستثنائية.

الغانم ووزير الدفاع وعدد من النواب خالل اللقاء أمس (تصوير عبدالله الخلف)
المنصور والحريص ،وناقشنا مع
ّ
الحكومة إجراءاتها ،وركز االجتماع
على مصير المواطنين والطلبة
في الخارج ،وكلف وزير الخارجية
بحصرهم وأماكن وجودهم ،وأكدت
الـحـكــومــة تــوفـيــر كــل مستلزمات
المواطنين في الخارج والتواصل
معهم لتوفير كل ما يحتاجون إليه
مــن م ـصــروفــات وخ ــدم ــات ،لحين
إجالئهم إلى البالد.
وأكـ ـ ــد الـ ـكـ ـن ــدري أن م ــا تـقــدمــه
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـي ـ ــوم ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن
والــوافــديــن ال مثيل لــه فــي العالم،
عـلــى صـعـيــد إجـ ـ ــراءات الـتـصــدي
والوقاية من "كورونا".
وأوضح أن الكويت سباقة في
إجراءاتها االحترازية ،وال نقبل من
وزير التربية الدعوة إلى استئناف
ال ـع ــام ال ــدراس ــي إذا كــانــت تشكل
خطرا على ابنائنا الطلبة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ثـ ـ ّـمـ ــن ب ـ ـ ــدر ال ـم ــا
االج ــراءات الحكومية االستباقية
لـمـكــافـحــة "كـ ــورونـ ــا" ،وه ــي محل
اش ــادة عالمية بالكويت ،ونشكر
ال ـكــوادر الطبية والتطوعية وكل

الـ ـجـ ـه ــات لـ ـجـ ـه ــوده ــم ال ـح ــال ـي ــة،
بينما قال النائب صالح عاشور:
تــم االت ـف ــاق بـيــن رئـيــس المجلس
ال ـح ـك ــوم ــة الجـ ـتـ ـم ــاع ــات نـيــابـيــة
حكومية يومية لتبادل ومناقشة
وجهات النظر حول أزمة "كورونا"
وال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ،وت ــم التركيز
في اجتماع مكتب المجلس على
كيفية إجــاء المواطنين العالقين
في الخارج إلى البالد.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ع ـ ــاش ـ ــور أن مـكـتــب
المجلس ناقش مع الحكومة موعد
ج ـلــب وت ـش ـغ ـيــل أجـ ـه ــزة الـكـشــف
ال ـح ــدي ـث ــة لـ ـك ــورون ــا وال ـم ـحــاجــر
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ج ـ ــدي ـ ــة فــي
االجـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة م ــن قبل
الحكومة.
أم ــا الـنــائــب عـمــر الطبطبائي،
فأكد أن االجتماع ركز على قضية
الكويتيين في الخارج ،وضغطنا
على الحكومة بضرورة التواصل
م ـع ـهــم وت ــوف ـي ــر األم ـ ـ ــور ال ـمــادي ــة
والمسكن المناسب لهم ،والحكومة،
أكـ ـ ـ ــدت ان ـ ـ ــه ال م ـ ـجـ ــال ألن تـكـفــي
المحاجر الحالية األعداد القادمة،

لذلك تم التركيز على ضرورة جلب
األجهزة الطبية بأسرع وقت ،بهدف
الكشف السريع عن الفيروس حال
اإلصابة.
من جهته ،قال عبدالله الكندري:
نـ ـشـ ـي ــد بـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وال ـص ـح ـيــة ل ـمــواج ـهــة "ك ــورون ــا"،
ونثمن استجابة الوزير الروضان
لنا بإغالق المحالت في المجمعات
التجارية ،ووصلت لنا اتصاالت
حــول الطلبة فــي ال ـخــارج ،وهناك
تصريحات حكومية بوجود جدية
لجلبهم للكويت ،لكن لــاســف ال
تــوجــد خـطــة واض ـحــة إلجــائـهــم،
ورسالتنا لرئيس الوزراء بضرورة
أن يكون هناك قرار حاسم وسريع
إلجالء الكويتيين.
بـ ــدوره ،قــال الـعــدســانــي :ركزنا
فــي اجتماعنا مــع الحكومة على
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ف ــي ال ـ ـخـ ــارج س ــواء
المواطنين او الطلبة او المرضى،
وضرورة النظر في امورهم ،والبد
من خطة بديلة إلجالئهم في حال
توقف الـمـطــارات فــي ال ــدول ،التي
يتواجدون فيها.

العفاسي :مساعدات «الزكاة» لن تتوقف
أعلن وزير العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
المستشار د .فهد العفاسي ،أن بيت الزكاة لن يتوقف
عن صرف المساعدات الشهرية لمستحقيها في أوقات
صرفها المعتادة.
وقال العفاسي ،في تصريح ،إنه أصدر التوجيهات
الالزمة إلدارة "الزكاة" باالستمرار بالعمل على صرف
المساعدات الشهرية عاجال دون تأخير ،وفق أسهل

الطرق وأيسرها ،فمن لديه حساب بنكي سيتم إيداعها
في موعدها المحدد ،أما من ليس لديه حساب فسيتم
الصرف لهم بطريقة مناسبة ،حيث سيتم التواصل
ّ
معهم لتحديد كيفية تسلم مساعداتهم الشهرية في
مواعيدها.
وشــدد على أن بيت الــزكــاة لن يتوانى عن صرف
المساعدات لمستحقيها في أوقاتها المعتادة.

ً
 91راكبا عبر «الشرق األوسط» إلى بيروت اليوم اتحاد طلبة مصر :مستعدون لإلجالء
• يوسف العبدالله
كشف المتحدث الرسمي فــي اإلدارة العامة للطيران
المدني ،سعد العتيبي ،أن مطار الكويت الدولي سيسمح
ال ـيــوم لـطــائــرة تابعة لـطـيــران ال ـشــرق األوس ــط اللبنانية
بالهبوط فــي مـطــار الكويت إلخ ــاء مواطنين لبنانيين
مقيمين بالكويت يرغبون فــي الـعــودة الــى بـيــروت .وهو
اإلجراء األول لطائرة غير كويتية بعد إيقاف رحالت الطيران
أخيرا بقرار من مجلس الوزراء.
وقال العتيبي لـ "الجريدة" ،إن الرحلة المتجهة الى بيروت
صباح اليوم ستقلع من مبنى الركاب  T1وعلى متنها 91
ً
راكبا ،موضحا أن سفر اللبنانيين جاء بناء على رغبتهم
الشخصية بالعودة الى بالدهم ،وليس بطلب من الجانب
الكويتي.
من ناحية اخرى ،أصدرت اإلدارة العامة للطيران المدني،
أمس ،تعميمين بشأن اإلجراءات االحترازية المتعلقة بتنظيم
رحالت طائرات الشحن الجوي والقادمين الى البالد ،بناء

ً
عند الحاجة لطلب ضمانات إضافية ،مــؤكــدا أن ذلــك يأتي في إطار
اإلج ــراء ات االحترازية المتخذة لمواجهة آثــار فيروس كورونا على
األوضاع االقتصادية والمصرفية ،والمحافظة على االستقرار المالي،
ً
واستكماال للتوجيهات التي أصدرها البنك في  12الجاري.
وأوضح أنه يمكن بيع الضمانات في حال طلب العميل ،مع موافاة
«المركزي» بتفاصيل وافية عن عملية البيع.
ً
والقى القرار استحسانا من األوساط االقتصادية والمصرفية ،إذ أكد
رئيس اتحاد المصارف عادل الماجد أن المرحلة الحالية استثنائية،
ً
وتتطلب تضافر جميع الجهود والتعاون للعبور إلى بر األمان ،الفتا
إلى أن البنوك في طليعة المؤسسات والكيانات االقتصادية المؤازرة،
ولها بصمة إيجابية في كل مفاصل االقتصاد.
ً
وبينما ق ــال الـمــاجــد ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن ال ـقــرار يــأتــي متناغما مع
ً
ً
التحديات القائمة حاليا ،معربا عن تفاؤله بقدرة القطاع الخاص
وت ـعــاونــه م ــع ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة والـحـكــومـيــة ف ــي ع ـبــور الـتــداعـيــات
المستجدة ،أكد أن القطاع المصرفي قوي ومتين وصمام أمان.
من جهته ،أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات
أن قرار «المركزي» إيجابي ويبعث عدة رسائل طمأنة مفادها أن األزمة
الحالية استثنائية وليست مالية بالدرجة األول ــى ،وأنها تداعيات
ً
ً
انعكست على الوضع االقتصادي ،وسيتم تجاوزها ،متوقعا مزيدا
من الـقــرارات الشاملة التي تدفع عجلة االقتصاد وتحفزه وتخرجه
من الضغوط.
وأوضح حيات ،لـ«الجريدة» ،أن القرار ستكون له أبعاد وآثار إيجابية
ً
متوقعة وملموسة ،مشيدا بسرعة تحرك الجهات الرقابية والتفاعل
مع األزمة بحرفية.
من جهته ،قال الخبير االقتصادي والمصرفي علي البدر إن األزمة
ً
الحالية مختلفة تماما عن األزمــة االقتصادية السابقة التي شهدت
ً
ً
انهيارا في القيم المالية واألصول وحاالت إفالس ،موضحا أن أزمة
«كورونا» سيكولوجية نفسية ،وهي مؤقتة وعابرة ،وأن البنك المركزي
ً
ً
واكب الوضع واتخذ قرارا إيجابيا.
وأضــاف الـبــدر ،لـ «الـجــريــدة» ،أن الــدول الكبرى تعاملت مع األزمــة

على تعليمات السلطات الصحية فــي الكويت الخاصة
بانتشار فيروس كورونا.
وأعلنت اإلدارة ،في بيان صحافي ،أن التعميم رقم (،)30
الذي يتعلق بتنظيم رحالت الشحن الجوي يشترط إرسال
طلب التشغيل إلى "الطيران المدني" ،على أن تشمل تفاصيل
الرحلة ،وتفاصيل الشحنة ،وطاقم الطائرة.
وأضافت أنه يسمح ألطقم الطائرات باستخدام فندق
"ترانزيت" مطار الكويت الدولي في حال رغبتهم في ذلك،
وستطبق اإلجراءات الصحية المتبعة عليهم.
وذكــرت أن التعميم رقــم ( ،)31الــذي يخص المسافرين
القادمين إلى البالد ،فقد تقرر اتخاذ اإلجراءات االحترازية
بناء على تعليمات وزارة الصحة ،وهــي :تطبيق الحجر
الصحي المؤسسي مدة  14يوما من كل من الدول التالية:
مصر ،والصين ،وهونغ كونغ ،وكوريا الجنوبية ،وإيطاليا،
وت ــاي ــوان ،وال ـع ــراق .وأضــافــت أن ــه سيتم تطبيق الحجر
الصحي المنزلي (اإللزامي) مدة  14يوما للقادمين إلى مطار
الكويت الدولي من بقية دول العالم.

بــذكــاء عـبــر إجـ ــراءات اقـتـصــاديــة ،ومـنـهــا رص ــد مـئــات الـمـلـيــارات في
الواليات المتحدة ،وخفض الضرائب ،وتعويض المنشآت التجارية،
ً
مؤكدا أنها إجراءات تضمن استمرار الصرف واإلنفاق ودوران العجلة
االقتصادية حتى ال تتضاعف التداعيات بشكل سلبي يقود االقتصاد
إلى دوامة أكبر.
ً
ولفت إلــى «أننا أمــام أزمــة صحية ستعالج علميا ،وستنتهي في
غضون أسابيع ،فليس هناك حروب نووية دمرت المصانع واألصول
وغيرها من المقدرات االقتصادية».
وجــدد تأكيده أن «المركزي» واكــب األزمــة مع البنوك ،وهــو إجــراء
مـنـطـقــي ،إذ مـطـلــوب أن تعمل ال ـم ـصــارف عـلــى إع ــادة الـنـظــر فــي كل
ً
ً
االستحقاقات ،وتتمهل قليال على العمالء ،الفتا إلى أن هذا االتجاه
في مصلحة الجميع ،فأي بيع أو تسييل سيكون خسارة للجميع في
هذه الظروف.
على صعيد متصل ،أك ــدت مـصــادر مصرفية أن ق ــرار «الـمــركــزي»
ً
سينعكس إيجابا على البورصة ،إذ ستكون أكبر المستفيدين منه
ً
من عدة جوانب ،أبرزها تجنيب السوق مزيدا من الضغوط وعمليات
البيع التي تدفعه لمزيد من التراجع ،وتخفيف الضغوط عن الشركات
المدينة وكـبــار رجــال األع ـمــال ،الفـتــة إلــى أن الـقــرار سيجنب السوق
تداعيات سلبية كبيرة ،وسيتيح الفرصة للشركات لمواجهة التحديات
ً
بعيدا عن ضغوط الديون.
وبينت المصادر أن القرار يؤكد قوة ومتانة الوضع المالي للقطاع
المصرفي ،وأن بإمكانه استيعاب التحديات الحالية وامتصاص أي
صدمات ،مؤكدة أن التسهيالت التي طلب «المركزي» تقديمها للعمالء
ومراعاتهم بشأن الهيكلة والتمديد وعدم بيع الضمانات وتسييلها،
كلها إجراءات تحفيزية تبعث رسالة ثقة واطمئنان.

حظر التجول جزئيًا خيار...

ً
ً
إجمالي المصابين إلى  ،112مبينا أن ثالثا من هذه الحاالت الثماني
ً
مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة ،وثالثا خالطوا مسافرين إليها ،إلى
جانب حالة قادمة من فرنسا عبر اإلمــارات ،وأخرى قدمت من إيران،
وكانت في حجر الخيران.

• فيصل متعب
أعلن أمين سر االتحاد الوطني لطلبة الكويت في مصر مساعد العنزي بأنه
يتم حاليا التنسيق مع سفارة الكويت في القاهرة فيما يتعلق برغبة الطلبة
العودة إلى الكويت ،وذلك عن طريق إعداد قوائم السفر واالستعداد ألي طارئ،
مبينا أن االتحاد يضع سالمة الطلبة فوق كل اعتبار.
وعلى ضوء قرار تعطيل الدراسة في مصر أكد العنزي ان ثمة خطة إلجالء
الطلبة الكويتيين في جميع المحافظات المصرية.
بدورهم ،ناشد العديد من الطلبة الكويتيين الدارسين في مصر ،عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،الجهات الرسمية بأن يتم إجالؤهم بأسرع وقت  ,في حين
أعلن بعضهم انهم ذهبوا إلى المطار بعد قرار تعليق الدراسة في مصر للعودة
الى الكويت ولكن دون فائدة ،نظرا لعدم السماح لهم بالسفر بعد تعليق استقبال
الرحالت الجوية من مطار الكويت الدولي .واعتبر بعض الطلبة أن وجودهم
ً
ً
في مصر حاليا يمثل خطرا عليهم ،وذلك بعد ازدياد الحاالت المعلن إصابتها
بالفيروس ،كما أن جميع الجامعات قد بدأت التعطيل وال توجد دراسة ,وبالتالي
ال فائدة من بقاء الطلبة الكويتيين في مصر في ظل هذه األزمة.

وأضاف أن «لدينا  103يتلقون الرعاية الطبية في المشفى ،وهناك
أربع خرجوا من العناية المركزة ،وبقي مثلهم ،حالة أحدهم مستقرة،
ً
والباقون وضعهم حرج» ،الفتا إلى أن مجمل الحاالت التي أنهت الحجر
وخرجت يبلغ  324حالة.
وأشار إلى أن آخر تحديث لإلجراءات الوقائية للقادمين إلى البالد،
يقضي بحجر مؤسسي للقادمين من مصر والصين وهونغ كونغ
وسورية والعراق وإيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا ،في مقابل حجر
ً
منزلي إلــزامــي للقادمين من باقي دول العالم ،مبينا أن المصابين
موجودون في غرف العزل ،أما الموجودون في مراكز الحجر فليسوا
ً
مصابين ،بل يخضعون له احترازيا.
٠٦-٠٢

إجراءات رادعة بحق المتالعبين...
الـمــروريــة واألمـنـيــة فــي مختلف أرج ــاء الـبــاد ،وردع الخارجين عن
القانون ،في وقت كشف مصدر أمني أن «المرور» بصدد اتخاذ إجراءات
أمنية رادعة بحق المتالعبين بأجرة السيارات الجوالة و»التاكسي»
تحت الطلب ،تصل إلى حد اإلبعاد اإلداري للسائق ،وسحب ترخيص
ً
المكتب نهائيا .وقال المصدر لـ «الجريدة» ،إن وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون المرور والعمليات ،اللواء جمال الصايغ ،كلف أقسام
الـحــركــة الـمــروريــة بالمحافظات الـســت ،إضــافــة إلــى إدارة العمليات
المرورية وقسم مباحث المرور ،بمتابعة تلك السيارات بعدما تلقى عدة
شكاوى حول استغالل ضعاف النفوس من سائقيها لألوضاع الحالية،
ولـقــرار وقــف استخدام حــافــات النقل الـعــام ،لرفع األج ــرة والتالعب
بالعدادات ،واستخدام البعض سيارات خاصة لتحميل الركاب.
وذكر أن التعليمات التي صدرت لرجال المرور والدوريات المساندة
فــي قـطــاع األم ــن ال ـع ــام ،وق ـطــاع الـعـمـلـيــات بـشــرطــة الـنـجــدة واضـحــة
وصريحة ،وتقضي بإحالة أي متالعب بأسعار تعرفة األجــرة تحت
الطلب ،أو عداد التعرفة بسيارات األجرة الجوالة أو استخدام المركبات
الخاصة بالنقل ،إلى نظارة حجز اإلدارة العامة للمرور.
وأسفرت حمالت المرور أمس عن تحرير  624مخالفة متنوعة ،منها
 132للشاحنات ،و 17تحميل ركــاب ،و 29لسيارات األجــرة ،وحجز 3
مركبات في الكراج ،وضبط مركبة مطلوبة لجهات أمنية.

سلة أخبار
رئاسة األركان تتابع
مبتعثيها في فرنسا

أعلنت رئاسة األركان
العامة للجيش أنها
على تواصل مستمر مع
أبنائها العسكريني في
فرنسا الصديقة ،للتأكد
من سالمتهم وتوفير
احتياجاتهم ومستلزماتهم
بأنواعها كافة.
وتأتي هذه اإلجراءات في
سياق متابعة أوضاع
الكويتيني في الخارج،
تزامنا مع تزايد انتشار
فيروس كورونا املستجد
في العالم.

«الداخلية» :ال صحة
لوفاة سجين بـ «كورونا»

نفت اإلدارة العامة
للعالقات واإلعالم األمني
بوزارة الداخلية ما تم
تداوله على بعض مواقع
التواصل االجتماعي عن
وفاة أحد السجناء متأثرًا
بإصابته بفيروس كورونا
املستجد داخل السجن
املركزي .وأكدت اإلدارة أن ما
تم تداوله غير صحيح.

البلدية تبدأ إزالة
المخيمات الربيعية

دعا املتحدث الرسمي
لبلدية الكويت ،محمد
املطيري ،أصحاب
املخيمات الربيعية إلى
إزالة مخيماتهم في املوعد
املحدد الذي انتهي أمس.
وأكد املطيري ،في بيان
صحافي ،أن الفرق الرقابية
بمحافظتي الجهراء
واألحمدي بدأت في
إزالة املخيمات وتطبيق
اإلجراءات القانونية الالزمة
مع املخالفني .ودعا أصحاب
املخيمات إلى التعاون مع
فرق البلدية ،في ظل الوضع
الراهن الذي تمر به البالد
ملنع انتشار فيروس كورونا
املستجد.

مستشفيات عسكرية ميدانية
●

محمد الشرهان
ً
ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــدا ل ـ ـمـ ــا انـ ـ ـف ـ ــردت
«ال ـج ــري ـ ًـدة» بـنـشــره ،أمــس،
وتـنـفـيــذا لـ ـق ــرارات مجلس
الــوزراء والسلطات الطبية
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار
«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ،ع ـم ـلــت وزارة
الـ ــدفـ ــاع ع ـل ــى زيـ ـ ـ ــادة ع ــدد
غـ ـ ــرف ال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة،
وغـ ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـعـ ـ ــزل ال ـص ـح ــي
فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــى ج ـ ــاب ـ ــر
األحـمــد للقوات المسلحة،
ووضعها في حالة جاهزية
لــاس ـت ـخــدام م ـتــى تطلبت
الظروف ذلك.
وخـ ـصـ ـص ــت «الـ ـ ــدفـ ـ ــاع»،
ـات
م ـم ـث ـلــة ب ـه ـي ـئــة ال ـ ًخ ــدم ـ ً
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـ ًيـ ــة ،ط ـ ــاقـ ـ ـم ـ ــا ط ـب ـي ــا
مشتركا من الهيئة ووزارة
الـصـحــة الـعــامــة للتنسيق
وتوحيد الجهود الطبية.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أعلنت
ال ـه ـي ـئ ــة إع ـ ـ ـ ــداد وت ـج ـه ـيــز
م ـخ ـيــم وزارة الـ ــدفـ ــاع فــي
منطقة صبحان كمستشفى
مـيــدا نــي للحجر الصحي،

إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ت ـخ ـص ـيــص
الـمـجـمــع الـطـبــي الشمالي
بمنطقة الـجـهــراء كمحجر
ص ـحــي ،بـعــد تـجـهـيــز هــذه
المواقع وتزويدها بأحدث
األجهزة والمعدات الطبية
المتطورة.
وأوضحت «الدفاع» أنها
ت ــواص ــل الـعـمــل عـلــى م ــدار
الساعة بمختلف قطاعاتها
لـتـقــديــم ك ــل أش ـك ــال الــدعــم
والمساندة لجهود الدولة،
للحد من انتشار الفيروس.

local@aljarida●com

٣

يهدد العالم

الخالد :علينا التفكير في كيفية التعامل مع استدامة الوباء
زار «الصحة» و«الداخلية» للوقوف على إجراءاتهما للحد من انتشار «كورونا»
مخزون
الكويت الطبي
والغذائي
مطمئن
وعلينا
التعامل مع
األزمة بحذر

نتوقع الكثير
من التطورات
وعلينا
التخطيط
المدروس
لمواجهة
االحتماالت
السيئة

دعا رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد إلى ضرورة
الـتـفـكـيــر ف ــي كـيـفـيــة الـتـعــامــل مع
استدامة وباء "كورونا المستجد"،
وه ــو م ــا يـتـطـلــب أن "نـعـمــل على
ت ـس ـخ ـي ــر ق ـ ــدرات ـ ـن ـ ــا وت ـح ـص ـي ــن
إمكاناتنا لمواجهة هذا األمر".
وأضاف الخالد ،خالل زيارتين
ل ـ ـ ــوزارت ـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــة وال ــداخـ ـلـ ـي ــة
للوقوف على اإلج ــراءات الوقائية
واالح ـ ـتـ ــرازيـ ــة" :ع ـل ـي ـنــا أن نعمل
لــأفـضــل ،وأن نـتــوقــع الكثير من
االحتماالت من جــراء هــذا الوباء،
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ــدعـ ــونـ ــا ل ـل ـت ـخ ـط ـيــط
المدروس في مواجهة االحتماالت
ً
الصعبة والسيئة" ،مشيدا بتجاوب
المواطنين والمقيمين مع إرشادات
وزارة الصحة في هذا الشأن.
واستهل الخالد لقاء "الصحة"،
الـ ــذي ح ـضــره ال ــوزي ــر الـشـيــخ د.
بــاســل الـصـبــاح وأركـ ــان الـ ــوزارة
بـكـلـمــة ن ـقــل خــال ـهــا رس ــال ــة من
سمو أمير البالد متضمنة شكره
وتـقــديــره وإشــادتــه بــالــدور الــذي
ت ـق ــوم ب ــه ال ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي مــواج ـهــة
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،م ـش ـي ــرا ال ــى
أن ت ــوج ـي ـه ــات ص ــاح ــب الـسـمــو
ل ـل ـح ـكــومــة واضـ ـح ــة بـ ــأال تــدخــر
ج ـهــدا وال تـبـخــل بـمــا لــديـهــا من
إمكانات في مواجهة هذا الوباء.
وقـ ــال س ـم ــوه إن الـمـصــداقـيــة
ال ـتــي تـحـلــت بـهــا وزارة الصحة
أعطت الكويت سمعة دولية في
تعاملها مع وباء فيروس كورونا،
ً
مبينا أن الكويت منذ اليوم األول
ا لـتــز مــت الشفافية والمصداقية
في كل األمور وما يترتب عليها.
وأك ـ ــد خـ ــال ال ـل ـق ــاء أن قـ ــراءة
وتنبؤ وزارة الصحة للحدث كان
دق ـي ـقــا وفـ ــي االتـ ـج ــاه الـصـحـيــح
وإمـكــانــات الــدولــة كلها ستكون
مسخرة فى مواجهة هذا الوباء،

مبينا أن "المسؤولية على عاتقنا
جـمـيـعــا ون ـحــن فــريــق واحـ ــد في
العمل من أجل احتواء هذ الوباء".
وقال سموه" :ما نراه ونلمسه
من تفشي هذا الوباء أشبه برأس
جبل الجليد اال أن عمقه و مــداه
مازال غير معروف ،وال نعلم إلى
أي مدى سيستمر هذا الوباء".
وأض ــاف أن هناك دوال كبيرة
في قدراتها وإمكاناتها وهي اآلن
تواجه الوباء بصعوبة في حين
الكويت تستورد كل شيء" ،وهو
ما يجب علينا أن نفكر في كيفية
التعامل مع استدامة الوباء وأن
نتوقع الكثير من االحتماالت".
وأشار سموه إلى أن العديد من
الدول ،ومنها دول كبيرة ،اتخذت
اج ـ ـ ـ ــراءات مـ ـش ــددة وق ــاس ـي ــة فــي
مواجهة الوباء من حجر إلى عزل
وفرض حالة الطوارئ ،موضحا
أن ال ـك ــوي ــت ات ـخ ــذت اج ــراءات ـه ــا
وفق قراءة وزارة الصحة للوضع
وإن كـ ــانـ ــت بـ ـع ــض اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات
قاسية لكنها "أرحــم من أن نترك
األمـ ــور دون األخ ــذ بالمسببات
ومعالجتها على الفور".
وأشــار الخالد إلــى توجيهات
صاحب السمو بتوفير وتيسير

الخالد مترئسا االجتماع األمني الموسع في «الداخلية» أمس
كــل متطلبات ال ـكــوادر والطواقم
الطبية التي تعمل في الخطوط
األول ـ ـ ـ ــى الحـ ـ ـت ـ ــواء هـ ـ ــذا الـ ــوبـ ــاء،
والتقليل قــدر اإلمـكــان مــن آثــاره،
مـشـيــرا ال ــى أن "أع ـض ــاء مجلس
األمة لن يدخروا وسعا ،ومن باب
دعـمـهــم لـجـهــودكــم ،فــي مناقشة
وإق ــرار أي تشريعات مــن شأنها
حماية الوطن وسالمة المواطنين
والمقيمين".
عـقــب ذل ــك اسـتـمــع سـمــوه الــى

ش ـ ــرح ت ـف ـص ـي ـلــي مـ ــن الـ ـقـ ـي ــادات
الطبية عن االجراءات االستباقية
والخطط المستقبلية التي أعدتها
ال ـ ــوزارة لـلـحــد مــن ان ـت ـشــار وبــاء
فيروس كورونا المستجد.

اجتماع «الداخلية»
وتــرأس الخالد اجتماعا أمنيا
مــوس ـعــا ،ب ـح ـضــور ن ــائ ــب رئـيــس
مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس

الصالح ،وكبار القيادات األمنية،
وذلك في اإلدارة العامة للعمليات
المركزية بوزارة الداخلية.
وشدد سموه على أن الحكومة
تعمل قدر المستطاع على احتواء
انتشار "كــورونــا" ،والتخفيف من
ً
أضراره المحتملة ،مبينا أن جميع
ال ـق ــرارات القاسية الـتــي اتخذتها
الحكومة كانت بناء على طلب من
وزارة الصحة وتنسيقها مع منظمة
الصحة العالمية.

تمديد عالج المرضى في لندن حتى نهاية مارس
أعلن رئيس المكتب الصحي في المملكة
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـم ــدي ــد ع ـ ــاج ج ـم ـيــع ال ـمــرضــى
الـكــويـتـيـيــن ،الــذيــن م ــازال ــوا تـحــت اإلش ــراف
الطبي في مختلف المدن البريطانية حتى
نهاية الشهر الجاري.
وقال رئيس المكتب د .عبدالعزيز الرشيد
لـ"كونا" ،إنه "نظرا للظروف االستثنائية التي

تلقي بظاللها على األو ض ــاع الصحية في
العالم ،بسبب انتشار فيروس كورونا ،ونظرا
إلغ ــاق م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي فــإنــه سيتم
تمديد عالج جميع المرضى".
وأض ــاف أن مــن لــديــه رغـبــة مــن المرضى
في مواصلة عالجه في الكويت ،حال سماح
الحكومة بفتح األجواء ،التواصل مع المكتب

ال ـص ـحــي لـتـسـجـيــل اس ـم ــه ،وال ـت ـن ـس ـيــق مع
السفارة بهذا الخصوص.
ودع ــا د .الــرشـيــد الـمــواطـنـيــن حـتــى إن لم
يكونوا مرضى ،على حساب المكتب الصحي،
ويحتاجون إلــى صــرف أدوي ــة ضــروريــة لهم،
ً
إلى مراجعة المكتب يوميا ،موضحا أن ذلك ال
ً
ً
ينطبق على الطلبة ،ألن "لديهم تأمينا صحيا".

وأعرب عن التقدير للجميع في
وزارة الداخلية التي تتولى تنفيذ
هذه القرارات ،وتؤدي دورا متميزا،
إضافة إلى مسؤولياتها األخرى في
إشاعة األمن والطمأنينة في البالد.
وأض ـ ـ ــاف أن هـ ــذا ال ـ ـ ــدور كبير
ومـقــدر ويشكر عليه الجميع في
"الداخلية" بتنفيذ ال ـقــرارات التي
تصدر في مختلف أنحاء الكويت،
"وهي مسؤولية كبيرة خصوصا
أن ـ ـنـ ــا ن ـت ـع ــام ــل م ـ ــع ه ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ــة
الصحية ،وبين عيوننا مصداقية
الكويت ،وشفافية التعامل مع هذا
الوضع الصحي".
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـم ـه ــم
والحيوي للجميع في "الداخلية"،
ونشاطهم في الخطوط األمامية،
وال ـم ـســانــدة ف ــي تنفيذ ال ـق ــرارات
القاسية التي اتخذت في مواجهة
هذا الوباء القاسي ،والتعامل مع
تعدد المهام.
وق ـ ـ ـ ــال سـ ـم ــو رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الوزراء "نحن في الكويت نستورد
كل أمورنا ،لكن الحمد لله بسبب
تخطيطنا في السابق ،وتخطيطنا

إلدارة هــذه األزم ــة ،لدينا مخزون
ك ــاف وواف م ــدة طــويـلــة ،ولدينا
م ـخ ــزون ط ـبــي وغـ ــذائـ ــي ،ولــديـنــا
تخطيط يؤتي ثماره ،اليوم األمور
مطمئنة لكن علينا أن نتعامل مع
هذه األزمة الصحية بكل حذر وبكل
مــا تقتضيه األم ــور مــن متطلبات
ألجــل دولتنا وإشــاعــة الطمأنينة
عند المواطنين والمقيمين".
وعقب ذلــك استمع سموه إلى
شرح عن االستعدادات واإلجراءات
وال ـخ ـط ــط ال ـم ـيــدان ـيــة وال ـتــداب ـيــر
الـتــي ات ـخــذت على كــل مستويات
الـ ـقـ ـط ــاع ــات واإلدارات بـ ـ ـ ــوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ل ـح ـمــايــة الـمــواطـنـيــن
والمقيمين ،والحفاظ على صحتهم
وسالمتهم.
كما تم عرض فيلم عن جهود
وخطط اإلدارة العامة للعالقات
واإلع ـ ـ ــام األمـ ـن ــي ب ــ"ال ــداخ ـل ـي ــة"،
إلرش ـ ـ ـ ــاد وت ــوعـ ـي ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين ،لتالفي اآلثار السلبية
ً
لـ ـ ــ"ك ـ ــورون ـ ــا" ،م ـت ـض ـم ـنــا م ـقــاطــع
ت ــوع ــوي ــة وت ـث ـق ـي ـف ـي ــة ورسـ ــائـ ــل
مباشرة للجمهور.
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كورونا الجديد

ّ
دول العالم تدخل الحجر الصحي ...وبريطانيا
• ترامب غير مصاب ويبحث تعليق الرحالت الداخلية ...ووفيات الواليات تتصاعد
ّ
• إسبانيا تفرض حظر التجول ...وإصابة زوجة رئيس الوزراء بالفيروس
باتت دول ّعدة تحت فرض
حجر صحي شبه كامل ،حيث
ّقرر العديد منها عدم السماح
للسكان بالخروج من منازلهم
إال للتوجه إلى مكان العمل
أو لضرورات أخرى ،أبرزها
شراء الطعام ،وذلك لمكافحة
تفشي فيروس كورونا الجديد
(كوفيد .)19 -

الرئيس
اإلندونيسي
يخضع لفحص
«كورونا»

ف ــي إج ـ ــراء ُواسـ ــع ضـمــن حــال
ال ـتــأهــب ال ـتــي أع ـل ـنــت فــي بعض
الــدول ،فرضت إسبانيا وفرنسا
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـ ـ ـشـ ـ ــددة ل ـم ـك ــاف ـح ــة
تفشي فـيــروس كــورونــا الجديد
(كوفيد  )19 -على أراضيهما ،في
حين تأكدت عدم إصابة الرئيس
األميركي دونالد ترامب بالوباء
ال ـ ــذي ط ـ ــال أكـ ـث ــر مـ ــن  160أل ــف
شخص في العالم.
وأعلن البيت األبيض أن نتائج
اخ ـت ـبــار ف ـحــص "ك ــورون ــا" ال ــذي
ً
أجـ ــراه تــرامــب ج ــاء سـلـبـيــا ،مما
يعني عــدم إصــابـتــه بالفيروس.
وج ــاء ف ــي م ــذك ــرة أع ــده ــا طبيب
الــرئـيــس األمـيــركــي شــون كونلي
"تـلـقـيــت ه ــذا ال ـم ـســاء تــأك ـيــدا أن
نتيجة الفحص سلبية".
وك ــان تــرامــب قــد أعـلــن السبت
أنــه خضع لفحص "كــوفـيــد ،"19
ب ـعــدمــا زادت ال ـم ـخ ــاوف األيـ ــام
ال ـم ــاض ـي ــة بـ ـش ــأن ص ـح ـت ــه بـعــد
اجتماعه فــي منتجعه بفلوريدا
ب ـم ـس ــؤول ـي ــن ب ــرازي ـل ـي ـي ــن تـبـيــن
أن ـ ــه ك ـ ــان مـ ــن ب ـي ـن ـهــم م ـص ــاب ــون
بالفيروس.
وب ـع ــد قـ ــرار تـعـلـيــق ال ــرح ــات
م ــع أوروبـ ـ ــا ،ي ـج ــري ال ـب ـحــث في
ً
تعليق الــرحــات الداخلية أيضا
بـيــن ال ــوالي ــات .فـقــد أعـلــن تــرامــب
أن ــه يـفـكــر ف ــي ف ــرض ق ـي ــود على
الـسـفــر الــداخ ـلــي بـيــن ال ــوالي ــات،
وهــي واحــدة من أشــد اإلج ــراءات
التي قد ّ
تطبقها اإلدارة األميركية
لمحاصرة الفيروس.
وف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــأن ذات ـ ـ ـ ـ ــه ك ـش ـفــت
االختبارات الصحية إصابة بحار
م ــن ال ـق ــاع ــدة ال ـب ـحــريــة ف ــي ســان
دييغو بالفيروس ،وهي أول حالة
لبحارة في والية كاليفورنيا ،كما
ثـبـتــت إصــابــة ثــانــي أفـ ــراد قــوات
"ال ـم ــاري ـن ــز" ف ــي ق ــاع ــدة م ـيــرامــار
العسكرية.
وف ــي ح ـيــن أفـ ــاد ح ــاك ــم والي ــة
كولورادو ،غاريد بوليس ،عن أول
حالة وفاة ،أعلن حاكم نيويورك
أنـ ــدرو كــومــو ،أم ــس ،وف ــاة حالة
ثــان ـيــة مــرت ـب ـطــة بــال ـف ـيــروس في
والي ـ ـتـ ــه ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ال ـع ــدد
الحقيقي للمصابين في الوالية
غير معروف.
أما في والية لويزيانا ،فأعلن
حاكم الوالية جــون بيل إدواردز
أول ح ــال ــة وفـ ـ ــاة .وق ــال ــت شبكة
 ABCاألميركية أن هناك  3وفيات
جديدة في والية واشنطن.

أوروبا

كربالء تحظر
ّ
التجول  3أيام
لتطهير المحافظة

ً
أوروبيا ،دخلت إيطاليا أمس،
أول ن ـهــايــة أسـ ـب ــوع م ـنــذ فــرض
ال ـعــزل وحـظــر الـتـجـ ّـمـعــات فيها،
وس ــط صـمــت مطبق يـخـ ّـيــم على
طــرق ـهــا قـطـعـتــه دق ـي ـقــة تصفيق
تكريما لـلـكــوادر الـطـبـيــة ،بينما
ص ـ ـ ــدح ـ ـ ــت م ـ ـ ــن ع ـ ـل ـ ــى ش ـ ــرف ـ ــات
المنازل أغــان ّ
تحدى من خاللها
ّ
اإليـطــالـيــون الــذعــر ال ــذي يخلفه
تفشي "كورونا"ُ .
وحسب حصيلة نشرت مساء
ال ـس ـبــت ،ب ـلــغ ع ــدد ال ــوف ـي ــات في
إيطاليا ،أكبر بؤرة للفيروس في
أوروب ـ ـ ــا 1441 ،ش ـخ ـصــا ،بينما
ب ـل ـغــت حـصـيـلــة ال ـم ـصــاب ـيــن 21
ألفا ،بينهم  3500مصاب ّ
سجلوا
فــي الـســاعــات األرب ــع والعشرين
الماضية.

إسبانيا

لبنان يعلن
الطوارئ
والتعبئة العامة

وبـ ـ ـع ـ ــد إي ـ ـ ـطـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،فـ ــرضـ ــت
إس ـب ــان ـي ــا ،ال ـب ـلــد ال ـث ــان ــي األك ـثــر
تضررا بالوباء في أوروبا ،إغالقا
شبه تــام فــي كــافــة أنـحــاء الـبــاد،

مصنع في النجف العراقية لصناعة األقنعة الطبية (ا ف ب)
مــع مـنــع الـنــاس مــن ال ـخــروج من
ب ـي ــو ت ـه ــم إال ل ـل ـع ـم ــل ،أو تـلـقــي
العناية الطبية أو شراء الطعام.
وأعلن رئيس الوزراء اإلسباني
ب ـ ـيـ ــدرو س ــان ـش ـي ــز فـ ـ ــرض حـظــر
للتجوال في عموم البالد ،وإغالق
المدارس والجامعات أسبوعين.
وقال في مؤتمر صحافي عقب
اج ـت ـم ــاع ل ـل ـح ـكــومــة اإلس ـبــان ـيــة
اس ـت ـمــر  10س ــاع ــات لـلـمـصــادقــة
على مرسوم قانون حالة اإلنذار،
أن وزراء الدفاع والداخلية والنقل
وا لـصـحــة ستكون لديهم سلطة
التصرف وإصــدار األوامــر ضمن
إطار قطاعاتهم في جميع أنحاء
البالد طوال فترة حالة اإلنذار.
و ك ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة
اإلسبانية قــد أف ــادت بــأن حــاالت
اإلصابات قفزت إلى  7753أمس
األول ،مـ ـق ــار ن ــة ب ـ ـ  4231م ـســاء
الجمعة و ٢٨٨وفاة.
ال ــى ذل ــك ،ذك ــرت صـحـيـفــة "ال
بايس" اإلسبانية أن زوجة رئيس
الــوزراء بيدرو سانشيز أصيبت
بالفيروس.
ي ــذك ــر أن ص ــوف ــي غ ــري ـغ ــوار،
زوج ـ ــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـك ـنــدي
جاستن ترودو أصيبت الخميس
ً
الماضي أيضا بالفيروس ،وعزلت
في حجر صحي.
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ح ـ ـكـ ــومـ ــة
إس ـت ــون ـي ــا ،أم ـ ــس ،أن ـه ــا ستمنع
دخ ـ ــول أي أج ــان ــب اعـ ـتـ ـب ــارا مــن
غ ــد ف ــي م ـحــاولــة ل ــوق ــف انـتـشــار
"كــورونــا" ،قــال وزيــر الصحة في
س ـلــوف ـي ـن ـيــا إن ال ـ ـبـ ــاد سـجـلــت
أول حــالــة وف ــاة مــع وص ــول عــدد
اإلصابات الى .181
من ناحيتها ،قــررت الحكومة
الليتوانية فــرض عــزل بالمنازل
عـ ـل ــى جـ ـمـ ـي ــع الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن فــي
البالد مدة أسبوعين .وستدخل
اإلجراءات حيز التنفيذ بداية من
ال ـي ــوم ،وسـتـشـمــل إغـ ــاق ح ــدود
البالد أمام األجانب.
وف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ــوي ـ ـ ـسـ ـ ــرا ،ت ـ ـ ــم أمـ ــس
ت ـس ـج ـيــل  ٨٠٠اصـ ــابـ ــة فـ ــي ي ــوم
واحد ،ليصل عدد االصابات إلى
 ٢٢٠٠والوفيات .١٣

لندن
وفــي لـنــدن ،قــال وزيــر الصحة

ال اشتباه في إصابة بايدن
أكدت حملة جو بايدن ،أنه لم تظهر عليه أي
أعراض لفيروس «كورونا» ،ولم يخضع لفحص
بسبب الفيروس.
ويأتي هذا اإلعالن في إطار محاوالت حملة
المرشح الديمقراطي إظهار الشفافية مقارنة
بتصريحات الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب ،بشأن
إمكانية إصابته بالفيروس.
وأوضـحــت لجنة الصحة العامة في حملة
بــايــدن ،أن «نــائــب الــرئـيــس الـســابــق ال يعاني
ارتـفــاعــا فــي درجــة ال ـحــرارة أو كحة أو ضيقا
في التنفس أو أي أعــراض أخــرى من أعــراض
البريطاني مــات هانكوك ،أمس،
إن ع ــزل األش ـخ ــاص الــذيــن تزيد
أع ـم ــاره ــم ع ـلــى الـسـبـعـيــن لـمــدة
ت ـص ــل إل ـ ــى أرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر يــأتــي
ضمن خطة عمل بالده لمكافحة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس وسـ ـ ُـي ـ ـط ـ ـبـ ــق خـ ــال
األسابيع المقبلة.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـحـ ــرر الـ ـسـ ـي ــاس ــي
لـقـنــاة "آي تــي ف ــي" التلفزيونية
الـبــريـطــانـيــة روبـ ــرت بـيـتــرســون،
قــال فــي وقــت سابق إن حكومته
ً
س ـت ـصــدر قــري ـبــا تـعـلـيـمــات لمن
تتجاوز أعمارهم  70عاما بالبقاء
في مكان منعزل لمدة  4أشهر.
وأضاف أن الحكومة ستطبق
على األرجــح جهود تعبئة "على
غ ــرار زم ــن ال ـح ــرب" خ ــال األي ــام
ال ـخ ـم ـس ــة إل ـ ــى ال ـع ـش ــري ــن يــومــا
ال ـ ـقـ ــادمـ ــة .وق ـ ـ ــال إن اإلج ـ ـ ـ ــراءات

الفيروس ،ولم يتم إبالغ الحملة ،وهي ليست
عـلــى دراي ـ ــة ب ــأي ات ـص ــال ب ــأي شـخــص ثبتت
إصابته».
وأضــافــت اللجنة «ال ـتــزامــا بـهــذا التوجيه،
ل ـ ــم يـ ـت ــم فـ ـح ــص ب ـ ــاي ـ ــدن ل ـت ـح ــدي ــد إم ـك ــان ـي ــة
إصابته بكوفيد ،-19القيام بذلك سيكون ضد
توجيهات مسؤولي الصحة العامة ،ويستنفد
الموارد القيمة التي يجب تخصيصها ألولئك
المعرضين لخطر اإلصــابــة .بــايــدن وحملته
سيواصلون االلتزام بالممارسات التي حددها
مسؤولو الصحة العامة».
األخـ ــرى ال ـتــي ي ـجــري التخطيط
لها تشمل السيطرة على الفنادق
والمباني األخرى بشكل إجباري،
ل ـت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ـ ـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـيــات
مؤقتة ،وكذلك على المستشفيات
الخاصة.
وت ـضــاعــف ع ــدد الــوف ـيــات في
الـ ـب ــاد لـيـبـلــغ  21ح ــال ــة ،بينما
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ح ـص ـي ـل ــة اإلص ـ ــاب ـ ــات
الرسمية إلى .1140
وأف ـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر بـ ــأن الـمـلـكــة
إليزابيث 93( ،عاما) غادرت مساء
أم ـ ــس األول ،ق ـص ــر بــاك ـن ـغ ـهــام،
ـاوف مـ ــن اإلص ــاب ــة
ب ـس ـب ــب م ـ ـخـ ـ ُ
ب ــال ـف ـي ــروس ونـ ـقـ ـل ــت إل ـ ــى قـلـعــة
وندسور من أجل سالمتها.
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي سـ ـك ــوت
موريسون ،أمــس ،أن كل شخص

يصل إلى أستراليا سيتعين عليه
أن يخضع للعزل الذاتي مدة 14
يــومــا ك ـجــزء م ــن إج ـ ــراءات وقــف
انتشار الفيروس.
ويأتي قرار استراليا بعد يوم
من إعالن نيوزيلندا عن إجراءات
مـمــاثـلــة ،فـيـمــا وصـفـتـهــا رئيسة
الـ ــوزراء ،جاسيندا أردرن بأنها
"ق ـ ـيـ ــود حـ ــدوديـ ــة أكـ ـث ــر ص ــرام ــة
وأوسع مدى ألي دولة في العالم".
وأعلنت الحكومة األرجنتينية
ً
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا ،ح ـ ـظ ـ ــر دخـ ـ ـ ـ ـ ــول غ ـي ــر
الـمـقـيـمـيــن ال ــذي ــن زاروا أي بلد
يـسـجــل عـ ــددا ك ـب ـيــرا م ــن ح ــاالت
اإلصابة بالفيروس خالل األربعة
عشر يوما الماضية ،مشيرة الى
أن الحظر سيستمر لـ  30يوما.

إفريقيا
وأعـ ـ ـلـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـصـ ـ ّـحـ ــة فــي
ّإفريقيا الوسطى ،بيار سومسيه،
أنــه ّ
تم تشخيص ّأول إصابة في
ّ
البالد لدى إيطالي يبلغ  74عاما.
وقــالــت حكومة الكونغو إنها
رصـ ــدت أول إص ــاب ــة ل ــرج ــل عــاد
إلى البالد من باريس أول مارس.
وأعلنت حكومة بوركينا فاسو
إغالق المدارس والجامعات حتى
ن ـهــايــة م ـ ــارس ،ب ـعــد تـسـجـيــل 5
إصابات جديدة ،مما يرفع إلى 7
حصيلة اإلصابات في هذه الدولة
الفقيرة بمنطقة الساحل.
وفــي السياقّ ،
سجلت الصين
أمــس 20 ،إصــابــة جــديــدة ،بينها
 16حـ ــالـ ــة مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردة .ووص ـ ــل

ّ
الوفيات في البر الصيني
إجمالي
إلـ ــى  ،3199ف ــي ح ـي ــن ب ـل ــغ ع ــدد
اإلصابات أكثر من  80ألف إصابة.
مــن نــاحـيـتـهــا ،سـجـلــت كــوريــا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،أم ـ ـ ــس 76 ،إص ــاب ــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة وثـ ـ ـ ـ ـ ــاث وف ـ ـ ـيـ ـ ــات ف ــي
انخفاض لعدد الحاالت الجديدة
لما دون المئة للمرة األولى منذ
 3أسابيع ،في حين أعلن الرئيس
م ـ ــون ج ـي ــه إن بـ ــؤرتـ ــي ان ـت ـش ــار
المرض "منطقتي كوارث".
وتـلــك هــي ال ـمــرة األول ــى التي
ت ـع ـلــن ف ـي ـهــا كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
منطقة كوارث بسبب مرض ُمعد،
وبـمــوجــب ذلــك التصنيف يمكن
للحكومة دع ــم مــا يـصــل إل ــى 50
بالمئة مــن نـفـقــات اإلصــاحــات،
وإعـ ـف ــاء ال ـس ـك ــان م ــن ال ـضــرائــب
ورسوم المرافق.
وي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات فــي
كــوريــا الـجـنــوبـيــة حــالـيــا ،8162
إضافة إلى  75وفاة.
وبدأت كوريا الجنوبية اعتبارا
م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي فـ ـح ــص م ـش ــدد
لـلـقــادمـيــن م ــن فــرنـســا وألـمــانـيــا
وبريطانيا وإسبانيا وهولندا،
بعد أن فرضت قيودا مماثلة على
الـقــادمـيــن مــن الـصـيــن وإيـطــالـيــا
وإي ــران ،وهــي دول تشهد تفشيا
كبيرا للمرض.

الفلبين
وبـ ـ ـ ــدأت م ــدي ـن ــة م ــان ـي ــا ع ــزل
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،م ـط ـ ّـب ـق ــة بــذلــك

علماء بريطانيون ينتقدون استراتيجية «مناعة الجمهور»
أك ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــاء ب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــون إن
«اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة
للفيروسات تخاطر بأرواح الكثيرين».
ً
وفي رسالة مفتوحة ،كتب  229عالما
م ــن ج ــام ـع ــات ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة إل ــى
حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون
ّ
يحضونها فيها على اتخاذ تدابير أكثر
صرامة للتعامل مع انتشار الفيروس،
معتبرين أن «النهج الحالي للحكومة
يخاطر بحياة أشخاص أكثر من الالزم».
وبـ ـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة م ـق ــارب ـت ـه ــا غـيــر
المشددة لمواجهة المرض بالتأكيد على
ان اتخاذ تدابير حاسمة في وقت مبكر
قــد يقلل مــن قــدرة السكان على تقبلها
عند بلوغ األزمة ذروتها.
وأوض ــح جــونـســون أن ــه يعتمد على
العلم في مقاربته هذه.
و أمـ ــس األول ،ات ـج ـهــت بــري ـطــان ـيــا،
ً
رس ـم ـيــا ،السـتــراتـيـجـيــة جــديــدة أطلقت
ع ـل ـي ـهــا اس ـ ــم «مـ ـن ــاع ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور» ،فــي
محاولة منها لمواجهة فيروس «كورونا»
الجديد بطريقة مختلفة.
وف ــي تـصــريـحــات تـنــاقـلـتـهــا وســائــل
ً
اإلعـ ـ ـ ــام ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،وأثـ ـ ـ ـ ــارت جـ ــدال
ً
ً
واس ـعــا وأف ـعــاال مــؤيــدة ومـخــالـفــةَّ ،لمح
كبير المستشارين العلميين للحكومة
البريطانية ،باتريك فاالنس ،إلى احتمال
ت ــرك الـفـيــروس لـيـطــال نـحــو  40مليون
من سكان المملكة المتحدة (ما نسبته
 )%60للوصول إلى «مناعة الجمهور»،
وهي نظرية معروفة تواجه أي فيروس
بالفيروس ذاته.
وحسب النظرية التي طرحها فاالنس،

بريطانيون يضعون أقنعة طبية أمام إحدى الصيدليات في لندن أمس (رويترز)
فــإن «إصــابــة  %60مــن المجتمع كافية
إل ح ــداث مناعة جماعية تكفي إليقاف
س ـل ـس ـلــة ان ـت ـق ــال ال ـ ـعـ ــدوى م ــن شـخــص
إلى آخر».
م ــن جــان ـبــه قـ ــال ال ـب ــروف ـي ـس ــور إي ــان
دون ـ ــال ـ ــد ،وه ـ ــو ال ـط ـب ـيــب الـمـتـخـصــص
بــا لـعــوا مــل االجتماعية والبيئية وعلم
النفس السلوكي فــي مقاومة مضادات
الـمـيـكــروبــات ،ب ـ «جــامـعــة لـيـفــربــول» ،إن
استراتيجية الحكومة البريطانية فيما
يتعلق بفيروس «كورونا» أكثر دقة من

تلك المستخدمة في بلدان أخــرى ،ومن
المحتمل أن تكون فعالة للغاية.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع :بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة،
تــريــد الـحـكــومــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي أن
ُيـصــاب الـنــاس بــالـعــدوى ،حتى تمتلئ
المستشفيات بطاقتها االستيعابية ،عند
هذه النقطة ،يبدأ تقليل اإلصابات ،ولكن
ليس إيقافها .من الناحية المثالية تتم
موازنتها حتى تصبح أعداد من يدخلون
ً
المستشفيات مساويا لعدد مغادريها،
لكن هذا التوازن يمثل مخاطرة كبيرة».

أمــا بالنسبة لـلـمــدارس ،فــا يمرض
ً
األطـ ـف ــال ك ـث ـي ــرا ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،لـ ــذا تفكر
الحكومة في استخدامهم كأداة إلصابة
اآلخ ــري ــن عـنــدمــا تــريــد زيـ ــادة ال ـعــدوى،
وعـنــدمــا تحتاج إبـطــاء اإلصــابــة يمكن
إيـقــاف هــذا النهج ،وعـنــد هــذه النقطة
ً
يغلقون المدارس ،وفقا لدونالد.

local@aljarida●com

يهدد العالم
تعزل كبار السن والملكة تغادر باكنغهام
• مانيال «مغلقة» وكوريا الجنوبية تعلن بؤرتين «منطقتي كوارث»
• إيران :الوفيات ترتفع إلى  ...724وروحاني لن يحجر على أي مدينة

سلة أخبار
«الفصح»
احتفاالت ّ
من دون مصلين

ستجري كافة صلوات عيد
الفصح هذه السنة في ساحة
القديس بطرس من دون مشاركة
املؤمنني على خلفية تفشي
فيروس "كورونا" املستجد ،كما
أعلن ،أمس ،املكتب البابوي.
وأوضح الفاتيكان أنه "حتى
 12ابريل ،كل اللقاءات العامة
وصلوات التبشير التي يجريها
الحبر األعظم ستكون متوفرة
فقط عبر البث املباشر على موقع
أخبار الفاتيكان الرسمي".

متاجر لمتسوقيها:
توقفوا عن التخزين

شرطي ياباني ينظم السير في كيوتو أمس (رويترز)
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ق ــررت ـه ــا
ح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـش ـع ـب ــوي
رودريغو دوتيرتي.
وأغ ـل ـق ــت ال ـش ــرط ــة الـمـسـلـحــة
ال ـط ــرق ال ـم ــؤدي ــة إل ــى الـعــاصـمــة
التي يبلغ عدد سكانها  12مليون
شـ ـخ ــص ،وت ـ ــم إل ـ ـغـ ــاء ال ــرح ــات
ال ــداخ ـل ـي ــة م ــن م ــان ـي ــا وإل ـي ـه ــا،
وحظرت التجمعات العامة شهرا.
وسجلت الفلبين  111إصابة،
بما في ذلك  8وفيات.
وتتمثل اإلج ــراء ات فــي فرض
حظر تجول بين الساعة الثامنة
مساء حتى الخامسة فجرا.
وفـ ــي ج ــاك ــرت ــا ،قـ ــال الــرئ ـيــس
اإلن ــدون ـي ـس ــي ج ــوك ــو وي ـ ــدودو،
أمـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه س ـي ـخ ـض ــع لـفـحــص
"ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا" ،كـ ـم ــا خـ ـض ــع بـعــض
وزرائــه أيضا الختبارات كإجراء
احـتـيــاطــي ،بعد أن أصـيــب وزيــر
النقل بالمرض.
وأعلنت إندونيسيا ،رابع أكبر
دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم م ــن ح ـيــث عــدد
الـسـكــان ،ارت ـفــاع عــدد اإلصــابــات
إ لـ ـ ـ ـ ــى  ،117و ت ـ ـ ــو ف ـ ـ ــي  5ج ـ ـ ــراء
الفيروس.

أوزبكستان
وبينما أعلنت وزارة الصحة
ف ــي أوزب ـك ـس ـت ــان ام ـ ــس ،إصــابــة
مواطن بالفيروس بعد عودته من
فرنسا ،أعلن رئيس كازاخستان
قــاســم تــوكــايـيــف حــالــة ال ـطــوارئ
ب ـس ـبــب ت ـف ـشــي الـ ـفـ ـي ــروس ال ــذي
وصل إلى بالده.

إسرائيل تستخدم تكنولوجيا مكافحة اإلرهاب ضد «العدو الخفي»
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
ان إسرائيل تنوي استخدام تكنولوجيا تتبع مطبقة
في مكافحة اإلرهــاب وفرض إغالق جزئي لالقتصاد
اعـتـبــارا مــن أم ــس ،للحد مــن مخاطر انـتـقــال فيروس
«كورونا».
وقــال نتنياهو في مؤتمر صحفي أمــس األول ،إن
نشر أدوات مراقبة تكنولوجية لتحديد أماكن أفــراد
خــالـطــوا آخــريــن يـحـمـلــون ال ـف ـيــروس ال ي ــزال يحتاج
لموافقة الحكومة.
وأوض ــح :سنبدأ قريبا اسـتـخــدام التكنولوجيا...
وسائل رقمية نستخدمها من أجل مكافحة اإلرهاب»
مضيفا أن ــه طـلــب مــوافـقــة وزارة ال ـعــدل ألن مـثــل تلك
وف ـ ــي وق ـ ــت ال ي ـ ـ ــزال ف ـي ــروس
"كورونا" الجديد (كوفيد ،)19 -
الـ ـ ــذي اس ـت ـن ـف ــر الـ ـع ــال ــم ب ـ ّ
ـرم ـت ــه
ل ـم ـح ــارب ـت ــه ،ي ـت ـم ـ ّـدد ف ــي إيـ ـ ــران،
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،أمـ ــس،
ارتـ ـف ــاع ع ــدد ال ــوف ـي ــات إل ــى 724
ح ــال ــة ،ب ـعــد تـسـجـيــل  113حــالــة
ج ــدي ــدة خ ــال ال ـس ــاع ــات األرب ــع
والعشرين الماضية.
وصرح رئيس مركز العالقات
العامة واإلع ــام ب ــوزارة الصحة
والعالج والتعليم الطبي اإليراني،
كـ ـي ــان ــوش جـ ـه ــانـ ـب ــور ،أن ع ــدد
اإلصـ ــابـ ــات اقـ ـت ــرب م ــن  14أل ــف
حالة ،بعد تسجيل  1209حاالت
إصابة جديدة.
كـ ـ ـم ـ ــا أ عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن أن  4590م ــن
الـمـصــابـيــن ق ــد ت ـعــافــوا بــالـفـعــل،

اإلجراءات قد تنتهك خصوصية المرضى.
وفي تشديد لإلجراءات االحترازية ،أعلنت حكومة
نتنياهو أنه سيتم إغالق المراكز التجارية والفنادق
والمطاعم والـمـســارح اعـتـبــارا مــن أمــس ،مضيفة أنه
سيتعين على الموظفين عدم الذهاب إلى أماكن عملهم
إال في حالة الضرورة في حين سيستمر عمل الخدمات
الحيوية والصيدليات والمتاجر الكبيرة والبنوك.
ّ
وحض مسؤولو الصحة الناس على الحفاظ على
مسافات بينهم وعــدم اجتماع أكثر من  10أفــراد في
غرفة واحدة.
وأكد جهاز األمن الداخلي «شين بيت» ،أنه يدرس
استخدام قدراته التكنولوجية لمحاربة وباء «كورونا»

وفـ ـق ــا ل ـم ــا ن ـق ـل ـتــه وكـ ــالـ ــة أن ـب ــاء
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
(إرنا).
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ص ــرح الــرئـيــس
اإليـ ــرانـ ــي ح ـس ــن روحـ ــانـ ــي ،ب ــأن
حـكــومـتــه ال ت ـن ــوي ف ــرض حجر
صحي على طهران أو أي مدينة
إيــرانـيــة أخ ــرى ،وأن مــا يـقــال عن
ذلك مجرد إشاعات.
وأك ـ ــد أن ج ـم ـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن
أح ـ ـ ـ ــرار فـ ــي م ــواصـ ـل ــة أع ـمــال ـهــم
التجارية واليومية ،وأنه ال يحق
لـحـكــام األقــال ـيــم ف ــرض أي قيود
داخــل األقاليم والمحافظات من
دون م ــواف ـق ــة ال ـل ـج ـنــة الــوطـنـيــة
لمكافحة "كورونا" في طهران.
الى ذلك ،وبعد أن أعلن الناطق
بــاســم ال ـحــرس ال ـث ــوري ،العميد

 3عوامل قد تجعل لندن
مختلفة عن روما
وض ــع ان ـت ـشــار ف ـي ــروس «ك ــورون ــا» الـنـظــام
الـصـحــي اإليـطــالــي تـحــت ضـغــط كـبـيــر .ولكن
هل تتجه بريطانيا إلى سلوك نفس المسار؟
فيما يـلــي  3عــوامــل ي ــرى الـخـبــراء أنـهــا قد
تجعل انتشار الفيروس في بريطانيا مختلفا
عن إيطاليا.
أوال :اختالف االنتقال المبكر ،فعدد الحاالت
المؤكدة ليس مطابقا للعدد الفعلي للحاالت إذ
يتوقف األمر على عدد األشخاص المصابين
اكتشافهم.
الذين يتم
ّ
وق ـ ــد يـ ـك ــون ت ـف ــش ــي ال ـ ــوب ـ ــاء فـ ــي ال ـب ـلــديــن
ب ـ ـم ـ ـعـ ــدل م ـ ـت ـ ـشـ ــا بـ ــه اآلن ،و لـ ـك ــن
بريطانيا اكتشفت حاالت أبكر
مـ ــن إيـ ـط ــالـ ـي ــا .ف ـق ــد ارت ـف ـع ــت
األرق ــام في إيطاليا بصورة
كـبـيــرة ي ــوم  23ف ـبــرايــر ،ما
دع ــا الـعـلـمــاء لــاعـتـقــاد أنــه
ك ــان ــت هـ ـن ــاك فـ ـت ــرة يـنـتـشــر
فـيـهــا ال ـف ـي ــروس م ــن دون
اكتشافه.
وقـ ـ ــد حـ ــد ذلـ ـ ــك مــن
إم ـ ـ ـكـ ـ ــان ات ـ ـخـ ــاذ
إجراء ات مثل
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــال
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
اتصلوا
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
قرب

بالمرضى وعزل الحاالت لمنع انتشار المرض.
وقال البروفيسور جيمي ويتوورث ،أستاذ
الصحة العامة الدولية ،إن هــذا جعل النظام
ال ـص ـحــي غ ـيــر ق ـ ــادر ع ـلــى م ــواك ـب ــة االن ـت ـشــار
والسيطرة عليه.
ً
ثانيا :انتشار الوباء في إيطاليا أكثر تركيزا.
ويعتمد الضغط على النظام الصحي أيضا
على مكان وجود كل حالة ومدى حدتها.
وهناك أسباب قوية تشير إلى اختالف هذه
الـعــوامــل بين الـبـلــديــن .منذ االنـتـشــار األولــى
ل ـل ـف ـيــروس ف ــي إي ـطــال ـيــا ،تــركــز مـعـظــم تفشي
الفيروس في المناطق الشمالية .ولكن تفشي
المرض أكثر انتشارا في مختلف المناطق في
بريطانيا .كما هو الحال في لومباردي ،ويوجد
فــي ل ـنــدن نـحــو  15فــي الـمـئــة مــن ع ــدد سكان
بريطانيا .ولكن نسبة الحاالت فيها أقل ،نحو
 25حالة من بين كل مئة حالة.
ولهذا فإن  15ألف حالة موزعة على أرجاء
بــري ـطــان ـيــا ق ــد ال تـشـكــل ن ـفــس ال ـض ـغــط على
المستشفيات كما لو كانت الحاالت مركزة في
منطقة واحدة أو مدينة واحدة.
ً
ً
ثالثا وأخيرا :عدد أكبر من الحاالت المؤكدة
في إيطاليا حاالت قاتلة
معدالت الوفاة ضمن الحاالت المؤكدة في
إيطاليا أعلى من بريطانيا .منذ  12مارس كان
معدل الوفاة بين الحاالت التي تم اكتشافها في
بريطانيا  1.4في المئة بينما بلغ  6.7في المئة
في إيطاليا على األقل.

بناء على طلب نتنياهو ووزارة الصحة .لكنه أوضح
ان تطبيق الحجر الصحي ليس مطروحا .وأضــاف:
ال توجد نية الستخدام التقنيات المذكورة لفرض أو
مراقبة العزل.
وقال نتنياهو إن اتخاذ هذا الخيار لم يكن سهال
واصفا الفيروس بأنه «عدو خفي ينبغي تحديد مكانه»
كما أوضح أن إسرائيل ستتبع وسائل مشابهة لتلك
المستخدمة في تايوان.
وتابع نتنياهو :طوال سنوات عملي كرئيس للوزراء
تجنبت استخدام هذه الوسائل مع المدنيين ،ولكن ال
يوجد خيار آخر.
(القدس ـ ـ رويترز ،أ ف ب)

رمضان شريف ،األربعاء الماضي
وفاة  5من عناصر الحرس جراء
"كوفيد  ،"19أعلن حاكم محافظة
خ ــوزسـ ـت ــان ف ــي ج ـن ــوب ال ـب ــاد،
غالم رضا شريعتي ،تسجيل أول
إصــاب ـت ـيــن ف ــي ص ـف ــوف عـنــاصــر
القاعدة الجوية الرابعة التابعة
ل ـل ـج ـي ــش ،والـ ـمـ ـع ــروف ــة ب ـقــاعــدة
"وحــدتــي" بمدينة دزفــول جنوب
غربي المحافظة.
كما أعلنت وكالة "إيسنا" شبه
الــرس ـم ـيــة ،أمـ ــس ،إص ــاب ــة هــاشــم
كلبايكاني عضو مجلس الخبراء
ال ــذي ي ـنــاط بــه اخ ـت ـيــار الـمــرشــد
وعزله.
ي ــذك ــر أن ع ـلــي أك ـب ــر والي ـت ــي،
ك ـ ـب ـ ـيـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري ال ـ ـمـ ــرشـ ــد
ً
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،أصـ ـي ــب أي ـض ــا

ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ،ح ـس ــب م ــا أع ـل ـنــت
وكالة "تسنيم" لألنباء الخميس
الماضي.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ـن ــت
السلطات اإليرانية ،أمس ،إرجاء
ج ــول ــة اإلع ـ ــادة ف ــي االن ـت ـخــابــات
ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ،بـ ـسـ ـب ــب ت ـف ـشــي
"كورونا".

العراق
وأعلن محافظ كربالء نصيف
ّ
التجول
الخطابي ،أمــس" ،حظر
في المحافظة لثالثة أيام للقيام
بحملة تعفير وتطهير المحافظة
بشكل كامل".
وفي أنقرة ،أعلن وزير الصحة
التركي فخر الدين قوجة ،أمس،

تسجيل س ــادس إصــابــة مــؤكــدة،
وهـ ــي ل ـم ــواط ــن ت ــرك ــي ع ــائ ــد من
السعودية.
ك ـم ــا أ ع ـل ـن ــت وزارة ا ل ـص ـحــة
األردنية ،أمس ،اكتشاف  6حاالت
جــديــدة ،إحــداهــا لـمــواطــن أردنــي
قادم من بريطانيا وثانية ألردني
ً
أيـ ـض ــا خ ــال ــط ســائ ـحــة أمـيــركـيــة
ق ـ ــادم ـ ــة م ـ ــن م ـ ـصـ ــر ،و 4س ـي ــاح
فرنسيين.

خطوات سورية واسعة
لمنع انتشار الفيروس

لبنان
وفـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ل ـف ــت الــرئ ـيــس
اللبناني ميشال عــون ،في كلمة
ق ـب ــل اج ـت ـم ــاع م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
أم ـ ــس ،ف ــي ق ـصــر ب ـع ـبــدا إلـ ــى أن
«الـ ـح ــال ــة ال ــراهـ ـن ــة ت ــؤل ــف حــالــة
ط ــوارئ صحية تستدعي اعــان
التعبئة العامة».
وك ــان األم ـيــن ال ـعــام للمجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ــدف ــاع الـ ـل ــواء مـحـمــود
األس ـ ـم ـ ــر أع ـ ـلـ ــن أن «االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
عرض التدابير الواجب اتخاذها
لـلــوقــايــة مــن «ك ــورون ــا» ،وعــرض
وزير الصحة الوضع من الناحية
الـصـحـ ّـيــة واالس ـت ـش ـفــائـ ّـيــة» ،كما
أعلن األسمر «التعبئة العامة مع
مــا تستلزمه مــن خـطــط وأحـكــام
ً
ُ
خـ ــاصـ ــة» ،م ـب ـي ـنــا أن ـ ــه طـ ـل ــب مــن
اإلدارات العامة واألجهزة متابعة
ال ــوض ــع ال ـ ــذي ي ـس ـت ــدع ــي حــالــة
ّ
صحية.
طوارئ
(عواصم ـ ـ وكاالت)

مصر تستعين بالجيش واألزهر يجيز إغالق المساجد
●

طالب تجار األغذية بالتجزئة
في بريطانيا عبر خطاب مكتوب
زبائنهم "بالشراء بمسؤولية" في
اعقاب عمليات التخزين التي قام
املتسوقون بها بسبب املخاوف
من فيروس "كورونا".
وفي تطور استثنائي ،نشر
أكبر  12من متاجر التجزئة في
بريطانيا في الصحف الوطنية
إعالنا تحت عنوان "العمل
من أجل اطعام االمة" ويطمئن
الخطاب املستهلكني بشأن
الخطوات املتخذة نحو توفير
اإلمدادات الكافية في املتاجر.

ّ
أجلت سورية االنتخابات
البرملانية وأغلقت املدارس
وألغت معظم املناسبات العامة
ّ
وقلصت ساعات العمل بالقطاع
العام إلى الحد األدنى ملنع
انتشار فيروس "كورونا" في
حني أكد مسؤولون أن الدولة
التي تشهد حربا ال تزال خالية
من املرض رغم التقارير التي
تفيد بأنها تخفي حاالت.
وقال وزير التعليم عماد العزب
في مؤتمر صحافي ،أمس
األول ،إن املدارس ستغلق حتى
الثاني من أبريل في وقت تتابع
الحكومة الفيروس .وأضاف
أنه من غير املمكن أن تخفي
الحكومة حاالت كما ادعى
البعض .وذهبت الحكومة إلى
مدى أبعد أمس األولّ ،
وأجلت
االنتخابات البرملانية التي كان
من املقرر اجراؤها في  13أبريل
إلى  20مايو.

إصابة وزير نقل المغرب
بعد جولة أوروبية

القاهرة  -رامي ابراهيم

بـ ــدأت مـصــر ف ــي االس ـت ـعــانــة بــالـقــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ل ـم ــواج ـه ــة ّفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،ح ـي ــث ت ـف ــق ــد رئـ ـي ــس أرك ـ ــان
الجيش الفريق محمد فريد حجازي ،أمس،
اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة
العامة لمواجهة الوباء .وباشرت عناصر
عسكرية ،أمس األول ،تنفيذ أولى مراحل
تعقيم المنشآت العامة وتطهيرها ،حيث
بدأت بتطهير جامعة عين شمس.
ومع ازدياد حالة الهلع لدى المصريين،
ع ـق ــب ق ـ ــرار وقـ ــف الـ ــدراسـ ــة ألس ـبــوع ـيــن،
واإلق ـ ـب ـ ــال ال ـك ـث ـي ــف ع ـل ــى ش ـ ـ ــراء الـ ـم ــواد
ً
الغذائية وتخزينها ،تحسبا ألي طارئ،
ً
أصــدرت هيئة كبار العلماء بيانا يبيح
وقف إقامة صلوات الجماعة في المساجد.
وقـ ـ ــال الـ ـبـ ـي ــان« :لـ ـ ّـمـ ــا ك ـ ــان مـ ــن أع ـظــم
ُ
مقاصد شريعة اإلس ــام حفظ النفوس
وحـمــايـتـهــا ووقــايـتـهــا مــن كــل األخ ـطــار
َّ
واألضـ ـ ـ ـ ــرار ،فـ ـ ــإن ه ـي ـئــة كـ ـب ــار ال ـع ـل ـمــاء،
ً
انطالقا من مسؤوليتها الشرعية ،تحيط
المسؤولين في كافة األرجــاء علما بأنه
يجوز شرعا إيقاف ُ
الج َم ِّ ِع والجماعات
فــي ال ـب ــاد؛ خــوفــا مــن تـفــشــي الـفـيــروس
وانتشاره والفتك بالبالد والعباد .كما
َّ
ً
وجوبا على المرضى وكبار السن
يتعين
البقاء في منازلهم ،وااللتزام باإلجراءات
ُ
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ـل ـن ـهــا ال ـس ـل ـطــات
المختصة فــي كــل دول ــة ،وعــدم الخروج
لصالة الجمعة أو الجماعة» .وأصــدرت
ً
وزارة األوق ــاف قـ ــرارا ،بعد الـتـشــاور مع
األزهر ومشيخة الطرق الصوفية ،بغلق

أعلنت وزارة التجهيز والنقل
واملاء املغربية ،إصابة وزيرها
عبدالقادر أعمارة بفيروس
"كورونا" عقب عودته من مهام
رسمية بدول أوروبية حيث
ظهرت عليه بعض االعراض
ليقوم بعد ذلك باجراء
الفحوصات الالزمة التي أكدت
اصابته بالفيروس.

المقامات والمزارات الدينية ألسبوعين.
كما ّ
وجه وزير الطيران المدني ،محمد
منار ،بتنفيذ خطة تعقيم وتطهير موسعة
ت ـش ـمــل الـ ـمـ ـط ــارات ال ـم ـصــريــة وط ــائ ــرات
الشركة الوطنية «مصر للطيران» ومواقع
العمل المختلفة التابعة للوزارة ،كإجراء
اح ـ ـتـ ــرازي ووقـ ــائـ ــي ،ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـشــار
الفيروس.
بدورها ،أعلنت وزارة الصحة ،ارتفاع
الحاالت المصابة بالفيروس حتى أمس،
لتصل إلى  110حاالت ،منها  21حالة تم
شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل ،إلى
جانب حالتي وفــاة فقط لسيدة مصرية
وسائح ألماني.
وأوضـ ــح الـمـتـحــدث بــاســم «ال ـص ـحــة»،

خ ـ ــال ـ ــد م ـ ـجـ ــاهـ ــد ،أن ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ـس ـج ـي ــل 17
حــالــة جــديــدة ثبتت إيـجــابـيــة تحاليلها
للفيروس المستجد ،تم اكتشافها ضمن
إجـ ـ ــراء ات ال ـتــرصــد وال ـت ـق ـصــي ،مضيفا:
«تضم الـحــاالت ال ـ  17التي تم اكتشافها
 3حــاالت ألجانب من جنسيات مختلفة،
ً
و 14مصريا ،منهم حالتان عائدتان من
الـخــارج ،واحــدة من السعودية واألخــرى
مــن اإلمـ ــارات ،والـبــاقــون مــن المخالطين
لـلـحــاالت اإليـجــابـيــة ال ـتــي تــم اكتشافها
ً
واإلعالن عنها مسبقا».
وأشـ ـ ـ ــار م ـج ــاه ــد إل ـ ــى ت ـ ـحـ ـ ّـول ن ـتــائــج
تـحــالـيــل حــالــة مــن إيـجــابـيــة إل ــى سلبية
للفيروس ،ليرتفع عدد الحاالت التي ثبت
شفاؤها إلى  33حالة.

 ...ونظيره اإلندونيسي
في العناية المركزة

أودع وزير النقل اإلندونيسي
بودي كاريا سومادي الرعاية
املركزة بعد تأكد إصابته
بفيروس "كورونا" بعدما كان
يشارك في جهود مكافحة
الفيروس ،ال سيما لناحية إجالء
املواطنني األندونيسيني من بؤر
"كوفيد ."19
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يهدد العالم

ّ
ّ
مشعل األحمد :نمر بظرف استثنائي ونثمن احتواء «كورونا»
• استقبل خريجي «الحرس» من كليتي العطية الجوية وأحمد بن محمد في قطر
محمد الشرهان

نغرس في
خريجينا
العقيدة
الراسخة للدفاع
عن قدسية
الوطن وتحقيق
األمن
التميز في
أداء العمل
معيـار يعتمده
الحرس الوطني
للمفاضلة بين
منتسبيه

اعتبر نــائــب رئـيــس الحرس
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ م ـش ـع ــل
األحمد ،أن العالم ّ
يمر بظروف
استثنائية ،معربا عن تقديره
لـ ـك ــل الـ ـجـ ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة مــن
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة ب ــال ــدول ــة
الحـتــواء أزمــة فـيــروس كورونا
المستجد والخروج منها.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اس ـت ـق ـب ــال
األح ـ ـ ـمـ ـ ــد ،بـ ــالـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـع ــام ــة
للحرس ،ضباط الحرس الجدد،
خــريـجــي الــدف ـعــة الـســابـعــة من
كـلـيــة مـحـمــد الـعـطـيــة الـجــويــة،
والدفعة  15من كلية أحمد بن
مـحـمــد الـعـسـكــريــة ب ــدول ــة قطر
الشقيقة.
ون ـقــل نــائــب رئ ـيــس الـحــرس
ت ـه ــان ــي س ـم ــو رئ ـي ــس ال ـح ــرس
الــوطـنــي ،الـشـيــخ ســالــم العلي،
ّ
بتخرجهم
إلى الضباط الجدد،
وان ـ ـض ـ ـمـ ــام ـ ـهـ ــم إلـ ـ ـ ــى صـ ـف ــوف
الحرس الوطني .وأكد الحرص
عـ ـل ــى االل ـ ـت ـ ـقـ ــاء ب ــال ـخ ــري ـج ـي ــن
لترسيخ الــركــائــز والـقـيــم التي
يجب أن يتسلحوا بها ،ابتداء
من غرس عقيدة راسخة للدفاع
ع ــن قــدس ـيــة ال ــوط ــن وأراضـ ـي ــه
وتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
لـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــه ،وتـ ـ ـع ـ ــاون جـمـيــع

م ـن ـت ـس ـب ــي الـ ـ ـح ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي
م ــع مـنـتـسـبــي وزارت ـ ـ ــي ال ــدف ــاع
وا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لــإطـفــاء ،فــي ظــل قـيــادة القائد
األعلى للقوات المسلحة سمو
أم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األحمد.
وثـ ّـمــن جهود القائمين على
ال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ف ـ ــي كــل
الكليات العسكرية التي يتخرج
فيها ضـبــاط ال ـحــرس الوطني
بدولة قطر الشقيقة ،معربا عن
تقديره لما بذله الخريجون من
جهود مضنية ّ
توجت بالتخرج
والنتائج المشرفة التي تعكس
االجتهاد في التحصيل العلمي
واالل ـ ـت ـ ــزام ب ـب ــرام ــج ال ـت ــدري ــب،
ومـضـيـفــا" :ن ـقــدم جــزيــل الشكر
وعـظـيــم الـتـقــديــر إل ــى أهــالـيـكــم
الــذيــن غــرســوا فـيـكــم االجـتـهــاد
فــي العطاء ،فجنوا منكم ثمار
الفخر والوفاء".

ّ
البر بالقسم

ودع ـ ـ ــا األح ـ ـمـ ــد ال ـخــري ـج ـيــن
الى ّ
البر بقسمهم ،وأن يكونوا
أوف ـ ـيـ ــاء ل ـل ـك ــوي ــت ،أمـ ـن ــاء عـلــى
حـقــو قـهــا ومخلصين ألميرها

ً
متوسطا الخريجين بحضور الرفاعي
مشعل األحمد
القائد األعلى للقوات المسلحة،
وم ـط ـي ـع ـي ــن ألوام ـ ـ ـ ــر ق ــادتـ ـه ــم،
ومـ ـتـ ـسـ ـلـ ـحـ ـي ــن ب ـ ـق ـ ـيـ ــم ديـ ـنـ ـن ــا
الحنيف.
كما دعاهم إلى "الحفاظ على
م ـ ـقـ ـ ّـدرات وط ـن ـنــا ومـكـتـسـبــاتــه
وصـ ـي ــان ــة أمـ ـن ــه واس ـ ـت ـ ـقـ ــراره؛
ب ــال ــذود ع ــن أراض ـي ــه ال ـطــاهــرة
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق األم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي رب ــوع ــه

م ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــن مـ ـ ـ ــع إخ ـ ــوانـ ـ ـك ـ ــم
العسكريين".
وفي حين طالبهم بمواصلة
ّ
التعلم والتدريب ،وهما ركيزتا
الـعـسـكــري الـمـتـمـيــز ،أك ــد نائب
رئ ـيــس ال ـح ــرس أن الـتـمـيــز في
أداء ال ـع ـم ــل م ـع ـي ـ ــار ي ـع ـت ـمــده
الحرس الوطني للمفاضلة بين
منتسبيه " ،ف ـكــو نــوا متميزين

في أداء مهامكم ،حريصين على
تطوير أنفسكم".
ث ـ ــم أدى ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط الـ ـج ــدد
القسم أمام نائب رئيس الحرس
الوطني ،متعهدين ببذل الغالي
والنفيس في الدفاع عن الوطن
وحماية مقدراته.
حضر الحفل وكيل الحرس
الــوطـنــي ،الـفــريــق الــركــن هاشم

الرفاعي ،والمعاون للعمليات
وال ـتــدريــب ،ال ـل ــواء الــركــن فالح
شـ ـج ــاع ،وم ــدي ــر دي ـ ـ ــوان نــائــب
رئيس الحرس الوطني ،اللواء
جمال الذياب ،وعدد من ضباط
الحرس الوطني.

الصالح :كل اإلمكانات لحماية المواطنين الناصر :توفير الرعاية لمواطنينا في الخارج
أكـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئـ ـيـ ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
رئيس لجنة الدفاع المدني أنس
الصالح أن توجيهات صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـ ـمـ ــد تـ ـش ــدد ع ـل ــى ت ـكــريــس
ك ــل اإلم ـك ــان ــات لـحـمــايــة صحة
أه ـ ــل الـ ـك ــوي ــت والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
سالمتهم وعلى ضرورة توفير
كافة المتطلبات والمستلزمات
واالحتياجات لمواجهة األخطار

ال ـم ـح ـت ـم ـلــة ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد.
جاء ذلك في تصريح صحافي
عقب ت ــرؤس الصالح اجتماعا
للجنة الدفاع المدني بحضور
قيادات وممثلي وزارات الدفاع
والــداخ ـل ـيــة وال ـح ــرس الــوطـنــي
والخارجية والصحة واإلعــام
والتربية واإلدارة العامة لالطفاء
وال ـشــؤون االجتماعية والعمل
والهيئة العامة للغذاء والتغذية
واإلدارة العامة للطيران المدني

واإلدارة العامة للجمارك وبلدية
الكويت ووكالة األنباء الكويتية
وغيرها من الجهات المعنية.
وأوضـ ــح الـصــالــح أن رئيس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صـبــاح الـخــالــد يـتــابــع عــن كثب
تطورات الموقف الصحي لحظة
ب ـل ـح ـظــة والـ ـجـ ـه ــود الـمـضـنـيــة
ال ـت ــي تـبــذلـهــا وزارات الـصـحــة
والــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع وال ـحــرس
الــوط ـنــي وغ ـيــرهــا مــن الـجـهــات
المعنية في الدولة.

مبادرة لـ «التقدم العلمي» لدعم الحكومة
أ ق ـ ــر م ـج ـلــس إدارة مــؤ س ـســة
الـكــويــت للتقدم العلمي مـبــادرة
جــديــدة تهدف إلــى دعــم الجهود
الـحـكــومـيــة لـلـتـصــدي لـتــداعـيــات
ان ـت ـشــار ف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» في
مجاالت التعليم ،والصحة العامة،
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد ،كـ ـم ــا ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
دع ــم تكيف الـقـطــاع ال ـخــاص مع
التداعيات االقتصادية والمالية
لـ ــأزمـ ــة ،اسـ ـتـ ـن ــادا ل ـتــوج ـي ـهــات
مجلس اإلدارة بتكريس إمكانات
المؤسسة في الفترة الحالية لهذه
المبادرة.
وتأتي هذه المبادرة لتحقيق
عــدد مــن األه ــداف المحددة التي
تمليها الـظــروف الراهنة ،والتي
ت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع دور ال ـم ــؤس ـس ــة
ورسالتها العامة ،وهي:

 توفير المعلومات المدققةلخدمة كــل شريحة مــن الشرائح
ال ـتــي تـخــدمـهــا ال ـمــؤس ـســة ،مثل
ال ـت ـع ـل ـي ــم ،االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،ال ـص ـحــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،واألم ـ ـ ـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
وذلــك عن طريق تشكيل فرق من
المتخصصين في المجاالت ذات
األولوية في هذه المرحلة.
 تـ ـ ــزويـ ـ ــد شـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـقـ ـط ــاعال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــاص ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى
أو ا ل ـ ـم ـ ـتـ ــو س ـ ـطـ ــة وال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
بــال ـم ـع ـلــومــات وال ـب ـي ــان ــات الـتــي
تمكنها من التكيف مع الظروف
الراهنة والتغيرات السريعة في
األسواق العالمية.
 تمكين استمرار التعليم العامفي مراحله المختلفة عبر القنوات
اإللكترونية والبيئات االفتراضية،

ع ــن ط ــري ــق دع ـ ــم ش ـب ـكــة وطـنـيــة
للتعلم اإللكتروني من الناحيتين
الـت ـقـنـيــة والـتـعـلـيـمـيــة بـتـضــافــر
جهود جميع الجهات المعنية في
القطاعين الخاص والعام.
 توفير التدريب والمعلوماتالــدق ـي ـقــة لـتـمـكـيــن الـمـتـطــوعـيــن،
ومــؤس ـســات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي،
وال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة م ــن مــواجـهــة
ال ـت ـح ــدي ــات ال ـنــات ـجــة ع ــن تــزايــد
حـ ــاجـ ــات الـ ـسـ ـك ــان مـ ــن ال ــرع ــاي ــة
الصحية.
 وضع إمكانات المؤسسة فيخدمة الجهود التي تبذلها وزراة
الصحة والهادفة الحتواء انتشار
ال ـف ـي ــروس وم ـعــال ـجــة ال ـمــرضــى،
واالستفادة من إمكانات المجتمع
المدني.

• «مستعدون إلعادتهم متى أذنت السلطات الصحية بذلك»
ق ــال وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الشيخ
د .أ ح ـ ـمـ ــد ا ل ـ ـنـ ــا صـ ــر ان ه ـن ــاك
توجيهات سامية بتوفير أقصى
درج ـ ـ ـ ـ ــات الـ ــرعـ ــايـ ــة وااله ـ ـت ـ ـمـ ــام
لجميع المواطنين الموجودين
في الخارج ،السيما بعد انتشار
فيروس كورونا المستجد عالميا.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي
عقد مـســاء امــس االول بحضور
وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ـ ـ ــر ال ـت ـع ـل ـيــم
العالي د .سعود الحربي ورئيس
مركز التواصل الحكومي الناطق
الــرسـمــي بــاســم الـحـكــومــة طــارق
المزرم ،الستعراض جهود الدولة
ف ــي م ــواج ـه ــة ت ــداع ـي ــات انـتـشــار
الفيروس المستجد.
وأكد الناصر انه لن يتم ادخار
اي جهد لضمان عودة المواطنين
الكويتيين "مـتــى مــا أذن ــت بذلك
الـسـلـطــات الـصـحـيــة ف ــي ال ـبــاد"
موضحا ان كل االمــور المتعلقة
بــال ـمــواط ـن ـيــن ال ـم ــوج ــودي ــن فــي
ال ـخــارج س ــواء لـغــرض السياحة
او الـعــاج او االبـتـعــاث للدراسة
والبعثات الدبلوماسية والمكاتب
الـمـلـحـقــة ت ـقــع ض ـمــن مـســؤولـيــة
جـ ـم ــا عـ ـي ــة ت ـع ـن ــى بـ ـه ــا وزارات
ال ـخــارج ـيــة وال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم
العالي والدفاع وغيرها.
وردا على سؤال عما إذا كانت
ه ـنــاك خ ـطــة إلجـ ــاء الـكــويـتـيـيــن
م ــن الـ ــدول الـعــربـيــة واألوروبـ ـي ــة

ً
وام ـيــركــا ،ق ــال إن "لــديـنــا خططا
آنية وأخرى متوسطة األمد ،وإن
ش ــاء ال ـل ــه ال ن ـح ـتــاج إل ــى خطط
طويلة االمد".
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـن ــاص ــر ان 8913
مــواطـنــا اتـصـلــوا بـسـفــاراتـنــا في
الـ ـخ ــارج ح ـتــى اآلن" ،وع ـل ــى من
لــم يـتـصــل ال ــى االس ـ ــراع فــي ذلــك
عبر الخطوط الساخنة للبعثات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة س ـ ــواء ال ـم ـكــاتــب
الثقافية او الصحية او العسكرية
فـ ــي كـ ــل س ـ ـفـ ــارة مـ ــع ت ــزوي ــده ــم
بأسمائهم وأرقــام ـهــم وعـنــاويــن
تـ ـ ــواجـ ـ ــدهـ ـ ــم ،بـ ـغـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
مـعـهــم و ت ــزو ي ــد ه ــم بالتعليمات

الالزمة" ،داعيا اياهم الى االلتزام
بتعليمات السلطات الصحية في
الدول الموجودين بها.
وأض ــاف أن "الـكــويــت اآلن في
مــرحـلــة تقييم الــوضــع واح ـتــواء
هـ ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء وم ـ ـنـ ــع انـ ـتـ ـش ــاره
والـحـيـلــولــة دون انـهـيــار النظام
ال ـص ـحــي ،كـمــا حـصــل ف ــي بـلــدان
متميزة فــي رعايتها الصحية"،
ً
ً
مـ ــؤكـ ــدا أن هـ ـن ــاك تـ ـع ــاون ــا بـيــن
السلطتين التنفيذية والتشريعية
ي ـت ـع ـل ــق ب ــالـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـ ـتـ ــي قــد
تحتاجها الحكومة للحد من عدم
التزام البعض بالحجر الصحي
ومواجهة الفيروس.

الدراسي ،مبينا انه سيقوم بعقد اجتماعات
مع العاملين في الميدان التربوي الستطالع
آرائهم ايضا.
وهل هناك خطة عمل بشأن تعديل المناهج
الــدراسـيــة؟ أجــاب بأنه «مــن الطبيعي ان يتم
تـعــديــل الـمـنــاهــج لـتـنــاســب ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة،
ً
فـهــي لـيـســت اه ــم مــن صـحــة الـطـلـبــة» ،مبينا
أنه «في االزمــات االستثنائية تكون القرارات
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،ونـ ـح ــن ب ــان ـت ـظ ــار رأي وزارة
الصحة».

«النفع العام» دعت إلى التزام المنازل حماية للمجتمع
ثمنت في بيان الجهود الرسمية ودعت إلى عدم االنسياق وراء الهواجس وتخزين الغذاء
دعـ ــت ج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن إل ــى
االل ـت ــزام بــالـمـكــوث فــي ال ـم ـنــازل،
وعـ ـ ـ ـ ــدم االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاط والـ ـتـ ـجـ ـم ــع،
وعــدم االنـسـيــاق وراء الهواجس
غ ـيــر الـ ـمـ ـب ــررة ،واالنـ ــدفـ ــاع نحو
ت ـخــزيــن ال ـ ـغـ ــذاء ،ك ـمــا دعـ ــت إلــى
اتخاذ الحيطة ،واتباع إرشادات
مؤسسات الدولة ،وعدم التهاون
واالستهتار بها ،لحماية وسالمة
من على أرض الكويت حتى تمر
األزم ــة ،وينقشع وب ــاء "كــورونــا"
المستجد.
وقــالــت  50جـمـعـيــة ،فــي بيان
مـ ـشـ ـت ــرك ،أصـ ــدرتـ ــه أم ـ ــس "ت ـعــم
ال ـع ــال ــم أزمـ ـ ــة ان ـت ـش ــار ك ــورون ــا،
الـ ــذي اع ـت ـبــرتــه مـنـظـمــة الـصـحــة
ً
العالمية وبــاء عالميا ،ورغــم أن
ع ــدد الــوف ـيــات الـنــاتـجــة عــن هــذا
ا ل ــو ب ــاء يعتبر ضـئـيــا بالنسبة
ل ـغ ـيــره م ــن األوب ـئ ــة فــإنــه يـجــابــه
عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم ب ــإجــراءات
استثنائية بسبب سرعة انتشاره.
فــإذا انتشر بشكل واســع فسيقع
المحظور ،وتعجز إمكانات الدول
ومرافقها الصحية عن مواجهته،
كـمــا ح ــدث مــع دول أخ ــرى .لذلك

فمن المهم أن يجند كــل فــرد في
المجتمع في مواجهة هذا الوباء،
ً
دفاعا عن الجميع".
وأضافت الجمعيات "نحن في
الـكــويــت والـحـمــدلـلــه نــواجــه هــذا
الــوبــاء بالمستوى الــائــق ،فــأداء
أجهزة الدولة فاق كل التوقعات،
وكانت على قدر المسؤولية ،فقد

اتخذت الحكومة إجراءات ممتازة
لمكافحته ،مثل تعطيل العمل في
الـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة ،ووقــف
ال ــدراس ــة ،وم ـنــع الـتـجـمـعــات في
األمــاكــن العامة ،وفتح المحاجر
والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ل ـف ـحــص
ال ــواف ــدي ــن ف ــي أرض ال ـم ـعــارض
للفحص بتنظيم يثير اإلعجاب،

وب ـش ـك ــل راق ي ـح ـت ــرم اإلنـ ـس ــان
وكرامته ،وقامت بحملة توعوية
لـلـمـجـتـمــع بـشـكــل مـتـمـيــز وغـيــر
مسبوق".
وذكـ ـ ـ ـ ــرت "ل ـ ـقـ ــد ك ـ ــان تـ ـج ــاوب
أبناء وبنات الكويت في التطوع
للتصدي لهذا الوباء والتضحية
بسالمتهم الشخصية في سبيل

حـمــايــة الـجـمـيــع عــامــة مضيئة
ُ
فــي ه ــذه األزمـ ــة تـثـيــر اإلع ـجــاب،
كما أن ارتقاء الجهاز الطبي في
وزارة الصحة من أطباء وعاملين
في التصدي للوباء الى مستوى
األح ــداث وتحمل موظفي وزارة
الداخلية فــي الخطوط األمامية
ل ـم ـســؤول ـيــات ـهــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى

ج ـه ــود جـمـعـيــة الـ ـه ــال األح ـمــر
الـكــويـتــي ،وت ـجــاوب المواطنين
ال ــرائ ــع مــع اإلرشـ ـ ــادات الصحية
يـ ــذكـ ــرنـ ــا بـ ـت ــاح ــم ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
ووحدتهم في أقسى ظروفهم .إال
أن هناك بعض األصوات النشاز
تـخــدش هــذه الــوحــدة ،ويـجــب أن
يقطع دابــرهــا فــي مكانها بوعي

الجمعيات الـ  ٥٠الموقعة للبيان:
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـط ـب ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة،ج ـم ـع ـيــة
الــدكـتــور الـكــويـتـيــة ،الجمعية الكويتية
لتنمية المنظومة ا لـتــر بــو يــة ،الجمعية
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـم ـت ــاب ـع ــة وتـ ـقـ ـيـ ـي ــم األداء
البرلماني ،جمعية التحكيم الكويتية،
ج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـكــوي ـت ـيــة،
رابـ ـ ـط ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ال ــرابـ ـط ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ــأمـ ــن األسـ ـ ـ ـ ــري (رواس ـ ـ ـ ـ ــي)،
الجمعية الكويتية للحماية من أخطار
ال ـحــريــق ،جـمـعـيــة الـشـفــافـيــة الـكــويـتـيــة،
جـمـعـيــة الـمـحــامـيــن ال ـكــوي ـت ـيــة ،جمعية
المعلمين الكويتية ،الجمعية الكويتية

إلداريــي المؤسسات التعليمية ،جمعية
الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـتــوس ـطــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ن ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت لـلـسـيـنـمــا،
الجمعية ا لـكــو يـتـيــة لــد عــم المخترعين،
جـمـعـيــة ال ـث ـقــافــة االج ـت ـمــاع ـيــة (رج ـ ــال)،
الجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية،
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ـم ـتــاب ـعــة قـضــايــا
ال ـم ـعــاق ـيــن ،الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة للعمل
الوطني ،جمعية المكتبات والمعلومات
الـكــويـتـيــة ،الجمعية الـكــويـتـيــة للخدمة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،جـمـعـيــة أه ــال ــي ال ـش ـهــداء
واألسرى والمفقودين الكويتية ،جمعية

اإلعالميين الكويتية ،جمعية علم النفس
الـكــويـتـيــة ،الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـلــدفــاع
عــن ال ـمــال ال ـع ــام ،الـجـمـعـيــة الكيميائية
ال ـكــوي ـت ـيــة ،جـمـعـيــة الـتـصـلــب الـعـصـبــي
الكويتية ،جمعية أعضاء هيئة التدريس،
ج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة ،الـجـمـعـيــة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـطـ ـف ــل ،ال ـج ـم ـع ـيــة
االقتصادية الكويتية ،الجمعية الكويتية
ل ــإع ــاق ــة ال ـس ـم ـع ـيــة ،جـمـعـيــة الـنـحــالـيــن
الكويتية ،الجمعية التربوية االجتماعية
الـكــويـتـيــة ،الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لـجــودة
ال ـت ـع ـل ـيــم ،الـجـمـعـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لـحـمــايــة

البيئة ،الجمعية الكويتية للدسلكسيا،
الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية،
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية،
رابطة االجتماعيين ،جمعية الخريجين
الكويتية ،جمعية الصحافيين الكويتية،
جـمـعـيــة الـمـقــاصــد الـتـعـلـيـمـيــة ،جمعية
أصـ ــدقـ ــاء ال ـن ـخ ـل ــة ،ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـمــريــض
ال ـكــوي ـت ـيــة ،الـجـمـعـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة للعمل
الوطني ،جمعية الكاريكاتير الكويتية،
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــإخ ــاء الــوط ـنــي،
الجمعية الكويتية للمقومات األساسية
لحقوق اإلنسان،

«األشغال» تطمئن َ
لسالمة المياه المعالجة
األشغال أن
أكدت وزارة
ّ
مياه الوزارة معقمة بالكلور
وفق املعايير العاملية ،نافية
ما تم تداوله من إشاعات
حول مياه الصرف الصحي
املعالجة في البالد.
وقال املتحدث الرسمي
باسم الوزارة ،عبدالله
العجمي ،في تصريح
صحافي ،إن مياه الصرف
الصحي تتم متابعتها
من خالل فحوص بجميع
مراحل املعالجة للتأكد من
تعقيم املياه وفق املعايير
العاملية السليمة ،للتأكد من
خلوها من البكتريا وجميع
الفيروسات.
وشدد العجمي على حرص
الوزارة على سالمة الجميع،
خصوصا أن املياه املعالجة
يتم استخدامها ألغراض
الزراعة والري وكذلك
الغسل.

ّ
نقابة «األوقاف» :نسخر
طاقاتنا لمواجهة «كورونا»

أعلن رئيس مجلس
إدارة نقابة العاملني في
وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،بندر النصافي،
تسخير كل طاقات
وإمكانات العاملني في
الوزارة لدعم الجهود التي
تقوم بها مع الوزارات
واملؤسسات ،سواء كانت
الرسمية أو األهلية ملواجهة
خطر انتشار فيروس
كورونا املستجد.
وقال النصافي ،في
تصريح ،إن النقابة وجميع
العاملني في الوزارة يقفون
صفا واحدا تجاه تنفيذ
التعليمات الصادرة من
قيادات «األوقاف» أو من
الجهات املختصة.

أحمد الناصر

الحربي :صحة الطلبة أهم من المناهج
أك ــد وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر الـتـعـلـيــم الـعــالــي
د .سعود الحربي أن أي قرار يتعلق بمصير
العام الدراسي او اجالء الطلبة المبتعثين في
الخارج «مرهون برأي وزارة الصحة» ,مضيفا
ان مجلس الــوزراء يعمل بشكل مؤسسي وال
يقوم على رؤية فردية ،إذ يقوم وزير الصحة
بطرح وجهة النظر والمبررات والمسوغات،
ثم يكون للمجلس قرار الحسم.
وأشار الحربي الى انه التقى خبرات تربوية
لالستئناس بجميع اآلراء حول مصير العام

سلة أخبار

المواطنين ،كما يجب أن نتصدى
لكل الشائعات التي ربما أثارتها
أطراف مشبوهة للفت من تعاضد
الكويتيين ،وإثــارة النعرات ضد
إخواننا المقيمين".
وأه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــات
ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
"االل ـت ــزام فــي الـمـكــوث بمنازلهم
وعـ ـ ـ ـ ــدم االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاط والـ ـتـ ـجـ ـم ــع،
وعــدم االنـسـيــاق وراء الهواجس
غ ـيــر الـ ـمـ ـب ــررة ،واالنـ ــدفـ ــاع نحو
تخزين الـغــذاء ،فالغذاء متوافر،
وتـصــريـحــات الـمـســؤولـيــن حــول
ذلك حقيقية وصادقة ،وما علينا
إال أن نـ ـه ــدأ ون ـع ـي ــش ح ـيــات ـنــا
الـطـبـيـعـيــة م ــع ات ـخ ــاذ الـحـيـطــة،
وات ـ ـب ـ ــاع إرش ـ ـ ـ ـ ـ ــادات م ــؤس ـس ــات
الدولة وعدم التهاون واالستهتار
بها ،كما نهيب بجميع الجهات
الحكومية واألهلية والمجتمعية
ب ــالـ ـتـ ـك ــات ــف ودعـ ـ ـ ــم ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
الصحية ،لحماية وسالمة جميع
م ــن ه ــم ع ـلــى أرض هـ ــذا الــوطــن
ً
الغالي علينا جميعا إلى أن تمر
األزمة وينقشع الوباء".

نادي المصارف :جاهزون
لخدمة الكويت

أكد رئيس مجلس إدارة
نادي املصارف يوسف
الرويح الدور اإليجابي
الذي يؤديه النادي وحرصه
على القيام بمسؤولياته
االجتماعية ،ودعا العاملني
في القطاع املصرفي إلى
التطوع للوقوف على جانب
الجهات املختصة بمكافحة
«كورونا» الذين لبوا
النداء ،وذلك بالتنسيق مع
وزارتي الصحة والداخلية
لتحقيق الغاية املرجوة في
املساهمة الفعالة بمكافحة
هذا الفيروس والحد من
انتشاره.
وأضاف :أننا جاهزون
لخدمة الكويت ،مشيدا
بدور موظفي املصارف في
هذه املرحلة كل من موقعه.

«النجاة» تطلق
حملة ّ
«تطمن»
أعلن رئيس قطاع املوارد
والعالقات العامة واإلعالم
بجمعية النجاة الخيرية،
عمر الثويني ،أن الجمعية
أطلقت حملة توعية
مجتمعية إرشادية تحت
ّ
«تطمن» ،مؤكدا أن
شعار
الحملة هدفها نشر التفاؤل
وبث الرسائل اإليجابية
املطمئنة في أوساط املجتمع.
وأفاد الثويني بأن الحملة
تأتي استكماال للجهود الذي
تبذلها مؤسسات الدولة
وقطاعاتها ،كل في مجاله،
وتوكد «النجاة الخيرية»
ّ
وتثمن الدور والجهود
الوطنية في مكافحة «كورونا
املستجد» ،وهي جهود جبارة
وتدعو للفخر.

ةديرجلا
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كورونا أكثر عدالة منكم! *

أحمد باقر

رياح وأوتاد :القول الميسور في تعديل الدستور ...ورحمك الله يا أبا عيسى
«ل ــأم ـي ــر ح ــق اقـ ـت ــراح ال ـق ــوان ـي ــن»( ،م ـ ــادة  65من
الدستور) ،كما أن «لــه حق اقـتــراح تنقيح الدستور»
(مادة  ،)174لذلك فإن أي مشاورات يقوم بها األمير أو
تشكيل اللجان ممن يراهم من الشعب إلبداء الرأي في
هذين الموضوعين هو أمر بدهي ،وهو من الحقوق
المكفولة لألمير وألي عضو من أعضاء مجلس األمة.
ولكن السؤال األهــم :هل نحن بحاجة إلى تعديل
الدستور؟
يرى المؤيدون أنه قد مضت سنوات طويلة على
وضع الدستور ،نمت البالد فيها بشكل كبير وزاد عدد
الشعب والــوزارات والمؤسسات الحكومية ،وظهرت
مشكالت كثيرة في العالقة بين المجلس والحكومة
أدت إل ــى ع ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـس ـيــاســي والـتـشــريـعــي،
كما ال تملك الحكومة األغلبية فــي البرلمان أ ســوة
بالحكومات البرلمانية ،وانعكس ذلك على البرامج
والتنمية ،كما يرى بعض المطالبين بالتعديل األخذ
بنظام المجلسين ألن النظام الدستوري الحالي ،وهو
نظام وسط بين النظامين الرئاسي والبرلماني ،لم
يعد يجاري الزمن وال يمكنه االستمرار اليوم.
ً
وأرى شخصيا أن الدستور الكويتي ال يحتاج إلى
ً
التعديل حاليا ،وذلك لألسباب التالية:
• أن ال ــدس ـت ــور ال ـكــوي ـتــي ت ــم وض ـع ــه بــال ـتــوافــق
وال ـتــراضــي بـيــن الـشـعــب والـحـكــم فــي إج ـمــاع وفلتة
تاريخية يصعب أو يستحيل أن يتحقق مثلها اآلن،
ً
خـصــوصــا مــع اخـتــاف وت ـضــارب مصالح األط ــراف
ً
المعنية ومطالبات كل طرف والتي تبتعد كثيرا عن
مطالبات الطرف اآلخر.
لــذلــك فشلت الـتـعــديــات الـتــي قــدمــت مــن قـبــل في
مجلس األم ــة رغ ــم مــوافـقــة معظم أع ـضــاء المجلس
عـلـيـهــا (م ـث ــل ت ـعــديــل الـ ـم ــادة ال ـث ــان ـي ــة) ،ك ـمــا فشلت
التعديالت التي قدمتها الحكومة في مجلس 1981
عـلــى إث ــر تشكيل لجنة الـنـظــر فــي تنقيح الــدسـتــور
عــام  ،1980وكــانــت تتناول تعديالت جــذريــة تسلب
قوة المجلس في تشريع القوانين وفي االستجواب
ً
وطرح الثقة في الوزراء ،وأيضا فشلت التعديالت التي
طرحتها المعارضة في المظاهرات عام  2011وكانت
قد طالبت بحكومة برلمانية منتخبة.
لذلك فإن أي مطالبة بالتعديل اآلن هي قفزة إلى
المجهول ،وقد تؤدي إلى أزمات نحن في غنى عنها.
• أمـ ــا ال ـم ـطــال ـبــة بـ ــأن ي ـك ــون ف ــي ال ـك ــوي ــت ن ـظــام
المجلسين أس ــوة بمعظم ال ــدول الــديـمـقــراطـيــة ،فلم
يغب هذا عن واضعي الدستور ،فأدخلوا المعينين
وهم الوزراء ليكونوا أعضاء في مجلس األمة ،فبذلك
دمجوا المجلسين في مجلس واحد ليتحقق الهدف،
وهــو االع ـتــراض على القوانين وطـلــب إع ــادة النظر
الذي تقوم به مجالس الشيوخ أو اللوردات أو األعيان

٧

زوايا ورؤى

حسب أنظمة تلك الدول في الصالحيات التي يملكها
مجلس الوزراء في المجلس الواحد.
ً
إذا ،ه ــذا ال ـت ـعــديــل ال داعـ ــي ل ــه ألن ــه مـتـحـقــق في
الدستور الحالي.
• كما أن جميع العيوب التي يوردها المطالبون
بــالـتـعــديــل ه ــي ع ـيــوب تـتـعـلــق بــالـفـهــم والـمـمــارســة
الدستورية وليس في الدستور نفسه ،أي أنها تتعلق
باإلدارة والتعيينات والصالحيات األخرى التي كفلها
الــدسـتــور لـصــاحــب الـسـمــو األم ـيــر ولـلـحـكــومــة ،مثل
تشكيل الحكومة من قبل األمير وفق ما يراه ،وتأخذ
الحكومة الثقة من األمير ال المجلس ،وحق األمير في
إقالة الحكومة أو ألي وزير فيها ،وحقه في حل مجلس
األمة بمرسوم ،وحقه في االعتراض على القوانين التي
يوافق عليها المجلس وردها بمرسوم لطلب إعادة
التصويت بأغلبية خاصة ،وهي صالحيات هائلة،
أ مــا الحكومة فهي حسب ا لــد سـتــور المهيمنة على
مصالح الــدولــة ،وهــي التي ترسم السياسة العامة،
وتـشــرف على تنفيذها ،وكــل التعيينات الحكومية
ً
بيدها ،وكل الميزانية العامة بيدها أيضا ،باإلضافة
إلــى كــل المعلومات والـبـيــانــات والـصــاحـيــات التي
تمكن الحكومة من النهوض بالبالد وتحقيق أهداف
ً
التنمية ،وهي أيضا صالحيات كبيرة ومهمة ،لذلك
بشكل
فإن التقصير في استخدام هذه الصالحيات
ٍ
أمثل هو تقصير من الحكومة ال الدستور.
وعلى سبيل المثال لم يشترط الدستور أن يكون
ً
منصب رئيس الــوزراء أو أي وزارة أخــرى محصورا
بأفراد أسرة البيت الحاكم ،وعلى ذلك يكون التعيين
ً
ً
مفتوحا لمن يــراه األمـيــر محققا للمصلحة العامة
ً
ً
وألهداف البالد ،كما لم يشترط الدستور عددا معينا
للوزراء المعينين من داخل مجلس األمة إنما نصت
المذكرة التفسيرية على التوسع قدر المستطاع في
التعيين من أعضاء المجلس ،وهذا متروك الختيار
رئيس الوزراء ،إذ عليه أن يختار القوي األمين الذي
يستطيع بــالـتـعــاون مـعــه تحقيق أه ــداف الحكومة
والتصدي للفساد ووقف الهدر والنهوض بالتعليم
وإي ـج ــاد م ـص ــادر بــديـلــة ل ـلــدخــل ،وإق ـن ــاع المجلس
بتحقيق مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
ل ــذل ــك فـ ــإن ال ـف ـش ــل ال ـ ــذي راف ـ ــق أعـ ـم ــال ك ـث ـيــر مــن
ال ـح ـك ــوم ــات هـ ــو ،ك ـم ــا ذك ـ ــرت ،ف ـش ــل ف ــي اس ـت ـخ ــدام
ال ـص ــاح ـي ــات الـ ـت ــي ك ـف ـل ـهــا ال ــدسـ ـت ــور ،ولـ ـي ــس فــي
الدستور نفسه ،ولو قامت الحكومة بوضع مساطر
جامعة مانعة ال استثناءات فيها للتعيين والترقية
والمناصب القيادية واستغالل األراضي وغيرها من
منافذ الواسطة والمحسوبية الرتاحت وتحسن األداء
وتحصنت اإلدارة.
ً
وكــذلــك يمكن الـقــول إن كثيرا مــن أحـكــام ومبادئ

ً
الــدسـتــور المتقدمة غير مطبقة حــالـيــا ،والمطلوب
هو التوسع بتطبيق الدستور بحذافيره ال تغييره.
• أما القول إن الحكومة ال تملك األغلبية الالزمة
في المجلس لتمرير قوانينها وبرامجها فهذا مردود
ً
عليه أيـضــا مــن أحـكــام الــدسـتــور الــذي نــص على أن
«نـظــام الـحـكــم وســط بـيــن الــرئــاســي والـبــرلـمــانــي مع
ميل أكبر نحو النظام البرلماني» ،وكما هو معروف
فــإن الحكومة فــي النظام البرلماني تملك األغلبية
الــازمــة فــي البرلمان ،وتسقط على الـفــور إذا فقدت
هذه األغلبية.
وال يوجد في الدستور ما يمنع رئيس الوزراء من
تشكيل الحكومة ،بحيث يكون لها أغلبية في البرلمان،
حيث نــص كما ذكــرت أعــاه على الميل إلــى النظام
البرلماني وعلى التوسع في تعيين الوزراء من مجلس
األم ــة ،وه ــذا م ـتــروك لحسن اخـتـيــار رئـيــس ال ــوزراء
بالتعاون مع الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس ،أي
بإشراكهم في االختيار وفــق برنامج يضعه رئيس
ال ـ ــوزراء ،ويـعــرضــه عـلــى ال ـنــواب لـلـخــروج ببرنامج
مشترك ووزراء متفق عليهم من داخل المجلس ومن
خارجه ،فتتحقق بذلك األغلبية المتفقة مع برنامج
الحكومة ،ويتحقق بــذلــك االسـتـقــرار ،وقــد مــرت بنا
تجربتان مشابهتان لـهــذا المنحى ،وكــانــت األولــى
في مجلس  1992حيث شارك (بعد مشاورات مكثفة)
فــي الحكومة ستة وزراء مــن المجلس ثــم أربـعــة في
تعديل تم بعد ذلك ،وكانت الثانية في حكومة 2001
حيث شارك في الحكومة أربعة من المجلس يمثلون
كتال مختلفة ،وتمكن المجلسان من إكمال مدتهما،
و لــم يكمل أي مجلس غيرهما ا لـمــدة منذ التحرير
حتى اآلن ،وكــانــت تلك تجربة مهمة وددت لــو أنها
استمرت ونضجت ألمكن اآلن تطويرها وألمكن تحقق
االستقرار الحكومي والمجلسي.
وه ــذا األس ـلــوب فــي تحقيق األغلبية البرلمانية
للحكومة يتطلب األخذ ببعض االقتراحات المجلسية
وإدخالها في برنامج الحكومة حتى تتحقق الشعبية
لهذا البرنامج ،وهذا المنحى هو األصح واألسلم من
أسلوب المعامالت وتنفيذ رغبات النواب وتدخلهم
في األعمال الحكومية الذي دمر األداء الحكومي في
بعض األحيان.
• من المالحظ أن معظم المشكالت التي برزت في
اآلونة األخيرة والتي يتذرع بها المؤيدون للتعديل
نشأت بسبب قانون االنتخاب والدوائر الخمس بشكل
أساسي ،فرغم حسن نوايا من طالب بتقسيم الكويت
إلى خمس دوائر فإن عيوبا كثيرة تبينت بعد تطبيقه
بسبب حجم واتساع الدائرة الواحدة من هذه الدوائر
الخمس ،حيث شملت مناطق عديدة مترامية األطراف
وتعزز فيها االنتماء القبلي والطائفي والفئوي وساد

د .خولة مطر
فيها الـطــرح الـشـعـبــوي ،وغ ــاب ال ـحــوار الـفـكــري بين
المرشح والناخب إال القليل والنادر ،وشاعت وكبرت
اإلشاعات ،وعظم تأثير وسائل التواصل المدفوعة،
وعلى عكس اآلمال العريضة من هذا النظام لم يتوقف
شراء ونقل األصوات ،وذكر األستاذ صالح الجاسم في
تقرير له في الشهر الماضي أن حركة نقل األصوات
تمت بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الكويت.
إذا ال بد من العودة إلى الدوائر العشر أو حتى إلى
ً
الدوائر الخمس والعشرين بعد الدراسة طبعا ،كما
البد على الحكومة والمجلس والجماعات السياسية
من العمل على مراقبة تنفيذ القانون ،بحيث يكون
الـسـكــن الـفـعـلــي هــو مـحــل االن ـت ـخــاب ،وم ـقــارنــة ذلــك
بالبطاقة المدنية وفاتورة الكهرباء ومدارس األبناء،
وأم ــا الــرشــوة االنتخابية فهي مجرمة واكتشافها
وتقديمها للعدالة يعيدنا الــى ال ــدور المطلوب من
الـحـكــومــة وه ــي المهيمن عـلــى مـصــالــح الــدولــة كما
أسلفنا.
ً
• إن كثيرا من العيوب التي يطرحها المطالبون
بتغيير الدستور يمكن التصدي لها عن طريق وضع
قــانــون الـقـيــم البرلمانية ال ــذي يمنع تــدخــل الـنــواب
فــي عمل السلطتين القضائية والتنفيذية ،ويمنع
ت ـضــارب الـمـصــالــح ،وي ـجــرم هــدايــا ال ـنــواب وغيرها
من السلوكيات التي شوهت الممارسة البرلمانية،
باإلضافة إلى قانون التكاليف االنتخابية الذي يراقب
صــرف المرشحين على االنتخابات ،وكلها قوانين
طالب بها الدستور ومذكرته التفسيرية.
• بعد هذه الخالصة لهذا الموضوع المهم وبعد
تجربة امتدت إلى ربع قرن في المجلس والحكومة
أستطيع القول إن الحل للمشكالت التي طفت على
ً
ً
الـسـطــح م ــؤخ ــرا لـيــس فــي تـعــديــل الــدس ـتــور حــالـيــا،
إنما في تطبيقه بأمانة ،وسن القوانين اإلصالحية
المتعلقة به ،وهــذا يحتاج إلى إرادة حكومية جادة
ومساهمة فعالة تقوم بها الجماعات السياسية مع
وعي كبير من الناخبين ونظرة أمينة إلى المستقبل.
ً
• فقدت الدعوة السلفية قبل أيام رجال من خيرة
أب ـنــائ ـهــا ،وه ــو األخ ال ـكــريــم سـلـيــم عـيـســى الـسـلـيــم،
رحمه الله ،الــذي عرفته منذ بداية السبعينيات من
ً
الـقــرن الـمــاضــي ،وكــان حـقــا نعم األخ الــداعـيــة لدينه
والـمـتـمـســك بالتعاليم والـقـيــم اإلســام ـيــة والمحب
لوطنه والحريص على استقراره والمتصدي للفتن
َ
والمحب إلخوانه وأصدقائه ،والذي لم يتوان قط عن
صلتهم وبرهم حتى خالل سنوات مرضه األخير.
رحـمــك الـلــه يــا أخــي الحبيب وأسـكـنــك الـفــردوس
األعلى وألحقنا بك بإحسان في جنة الرحمن.
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الحياد العلماني
ً
ً
نحن الـيــوم فــي عالم متشابك معرفيا وإعــامـيــا واقتصاديا،
ً
وعندنا إسراف في استثمار الدين في سوق السياسة ،أنتج فكرا
ً
ً
ً
عدميا شقيت بــه مجتمعاتنا :كراهية فرقتنا ،وإرهــابــا ضاريا
ضــرب أوطــانـنــا وأوط ــان اآلخــريــن ،وآن لنا أن نعيد النظر فيما
ً
نظنه (ثوابتنا)! فهل حقا «العلمانية» معادية لإلسالم ،بالمطلق؟
ً
ً
بداية ،ال أقول بالعلمانية كما تطبقها أوروبا ،ألننا أوال وآخرا
مجتمعات إسالمية ،وديننا العظيم له في الشأن العام كلمات
هادية ،لكنها ال تقيد حركة المجتمع ،وال تعوق التطور والتقدم،
وال تمنع اإلفادة من تجارب المتقدمين في مجاالت تدبير الشأن
العام ،ومن هنا ،أرى اإلفادة من العناصر اإليجابية في العلمانية،
تـلــك ال ـتــي حـقـقــت ل ـل ــدول ال ـتــي تـبـنـتـهــا م ــا تـنـعــم ب ــه م ــن ازدهـ ــار
ً ً
اقتصادي ،وتفوق علمي ومعرفي وتقني وعسكري ،ومالذا آمنا،
وجودة حياة ،ومعيشة كريمة ،تلك العناصر التي جعلت ماليين
المسلمين تحلم بالهجرة إ لـيـهــا ،فلو كــا نــت العلمانية معادية
لإلسالم ،لما فضلت تلك الماليين من المهاجرين المسلمين الدول
العلمانية على أوطانها اإلسالمية ،حيث يستعيدون كرامتهم
اإلنسانية ،ويمارسون طقوس دينهم بحرية!
ما العناصر اإليجابية في العلمانية؟
ً
أوال :ض ـمــان حــريــة الـمـعـتـقــد الــدي ـنــي وغ ـيــر الــدي ـنــي لجميع
ً
ً
المواطنين ،فرديا أو جماعيا :والحق في تغيير المعتقد بدون أي
تبعة قانونية ،وحرية الجماعات في ممارسة طقوسها ،وحقها
في إقامة معابدها ،وال يحق لألغلبية الدينية أو المذهبية فرض
ً
قناعاتها الدينية على اآلخرين ،ومع أن العلمانية ال تتبنى موقفا
ً
معاديا لــأديــان إال أنها ال تتسامح مع جماعة أيديولوجية أو
مؤسسة دينية تحاول االستيالء على السلطة لتفرض طروحاتها.
ً
ثــانـيــا :الـمـســاواة الكاملة ألصـحــاب الــديــانــات المختلفة أمــام
القانون :بصرف النظر عن كونهم أكثرية أو أقلية ،فهم مواطنون
كاملو الحقوق والواجبات ،وال قيمة تمييزية لعقيدة دينية أو
غير دينية أمام الدستور.
ً
ثــالـثــا :حـيــاد الــدولــة الــديـنــي والـمــذهـبــي :س ــواء على الصعيد
ً
ً
ً
ً
الديني ،بأن ال تتبنى الدولة دينا أو مذهبا فقهيا معينا ،أو على
مستوى التشريع والقرارات والقضاء بأن ال تراعي الدولة تعاليم
دي ــن مـعـيــن ،إال مــا ت ـقــره الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة ،أو عـلــى مستوى
التنفيذ ،بأن يلتزم موظفو الدولة تطبيق التشريعات الرسمية
ال قناعاتهم الدينية ،وال يحق للمؤسسات الدينية التدخل في
قرارات السلطات الثالث.
وال يعني «الحياد الديني» أن الدولة العلمانية ،ال تكترث بالقيم
والمبادئ الدينية واألخالقية واإلنسانية ،لكنها تختلف عن الدولة
الدينية ،في أسلوب اختيار هذه القيم والمبادئ ،إذ تختار الدولة
العلمانية هذه القيم والمبادئ وفق األسلوب الديمقراطي ،عبر
ممثلي الشعب المنتخبين بحرية ،كما تتم باستمرار مراجعتها
ً
طبقا للوعي المجتمعي ،بخالف الدولة الدينية التي تأخذ بقيم
ومـبــادئ دينية ،يضعها فقهاء مــوالــون لسلطتها ،ثــم تفرضها
على المجتمع ككل ،وبطبيعة الـحــال ،فــإن هــذه القيم المختارة
ً
ً
تتقاطع غالبا وواقـعــا ،مع تلك التي تتبناها أديــان لها انتشار
مجتمعي واسع.
ويجب أال يفهم من «الحياد الديني» معاداة األديان أو الالدينية،
إنما «عدم االنتماء لدين معين» ألن مرجعية الحياد الديني تفرض
على الدولة «تمثيل القواسم المشتركة بين المواطنين» ،بصرف
النظر عن تمايزاتهم الدينية والفكرية.
ً
ً
راب ـعــا :الفصل بين الشأنين الـعــام وال ـخــاص :ضـمــانــا لحرية
االعتقاد تفصل العلمانية المجال الخاص «لفرد أو جماعة» عن
المجال العام «جميع المواطنين» ،فالدولة تمثل الجميع وترعى
شأنهم العام (الدنيوي) دون الشأن الخاص (الديني أو الفكري)،
فتفصل بـيــن انـتـمــاء ال ـفــرد كـمــواطــن لـلــدولــة (االن ـت ـمــاء الــوطـنــي)
وانتمائه إلى دين أو معتقد (االنتماء الديني أو الفكري) ،وبهذا
الفصل يتم التمييز بين ما هو «مقدس» وما هو «دنيوي».
ً
المحصلة :الـحـيــاد العلماني للدين ليس انـتـقــاصــا مـنــه ،وال
عدم احترام وتبجيل لرجاله ،بل صيانة لقيمه ومبادئه ،وحماية
له من االستغالل السياسي ،ولمزيد من االطالع أدعو ّ
القراء إلى
كتاب مرجعي نفيس (نحو الدولة المدنية في العالم العربي ) د.
سليم إبراهيم ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
 ،2012وللحديث بقية.
* كاتب قطري

تـحــول المشهد إلــى فيلم رعــب طــويــل أو حتى واح ــد من
أفالم الخيال العلمي ،وشطح الخيال لدى الكثيرين ،وتسابق
البعض لوضع مشاهد قديمة من أحداث ال ّ
تمت بصورة إلى
هذا الفيروس الذي ساوى بين جميع الدول والمجتمعات تلك
المتطورة والنامية ،الديمقراطية والتي ال تزال ترزح تحت
حكم الفرد الواحد ،ولم يفرق أيضا بين الجنسين فتساوى
الرجال والنساء ،وال حتى بين األديان والطوائف ،من ميالنو
ُ
إلى قم ،ومن والية واشنطن األميركية إلى مدريد التي أغلقت
على نفسها ،حيث أصبحت المواجهة األكثر فعالية لمثل هذا
الفيروس هي «العزلة االجتماعية» ،ومنها عزل المدن وإغالق
الدول بمطاراتها ومعابرها.
كل يقول لآلخر «الله يحميكم» ،إال أولئك الذين ما زالوا
ً
يعيشون شيئا من الحقد ونكران المواطنة ،وطفح كل سواد
نفوسهم من عنصرية على السطح ،فلوثوا شواطئ ذاك البحر
من التناغم والتالحم االجتماعي الذي ساد مجتمعاتنا مع
إخفاقاته وسلبياته ،ولكن لم يحصل في تاريخنا الحديث أن
تفرقت المجتمعات ،ليس عندنا فقط ولكن حتى في أوروبا
طفحت مجاري العنصرية فيها.
األرقام تتغير بالدقائق من هنا وهناك ،هي المرة األولى
الـتــي ال تـكــون فيها أخـبــارنــا م ــادة دسـمــة لـنـشــرات األخـبــار
العالمية والمحلية ،كــورونــا ذاك الـفـيــروس الصغير تغلب
على أخبار النزاعات والحروب ،والموت المجاني هو المتربع
على الـعــرش وم ــادة الــرعــب األول ــى ،بعضهم فــي تلك المدن
«المتحضرة» لم يتحمل نقص المواد في األسواق حتى أفرغت
من أحشائها ،ربما هو درس لنا جميعا ،ربما لهم ليعرفوا
معنى الـجــوع والـعــوز وقلة الحيلة أو حتى أن تحاصر في
بالدك بالجيوش والسفن الحربية والطائرات المتطورة أو
حتى بلقمة عيشك.
طبعا «اشتغلت» عقول أصحاب نظريات المؤامرة ،ولكن
األهـ ــم ه ــو م ــا كـتـبــه ال ـم ـخ ـت ـصــون وال ـخ ـب ــراء ف ــي االق ـت ـصــاد
والسياسة ليرسموا صورة قاتمة لوضع االقتصاد عالميا
ال في الــدول «المتعثرة» فقط! «ستغليتس» وهو من أهم من
كتب عن العولمة ،قال وكمن يذكر الجميع بأنه قد كتب الكثير
مــن األب ـحــاث عــن فـشــل الـعــولـمــة ورب ـمــا الـنـظــام االقـتـصــادي
الرأسمالي ،وقبل أن تكثر االتهامات بأن مثل هذا التحليل
يعيد «نوستالجيا» النظام االشتراكي ،فهذا ليس المقصود
ً
أبدا.
الكثيرون كتبوا عن الحاجة إلى التفكير في نظام اقتصادي
أو هــو رب ـمــا عـقــد اجـتـمــاعــي– اق ـت ـصــادي ال يـغـفــل الـشــرائــح
الواسعة في أي مجتمع ،وال يزيد من العوز والفقر في حين قلة
تحكم العالم اقتصاديا لتخلق طبقة جديدة فوق البرجوازية
التي تتوحد على اختالف عرقها ودينها ولونها وجنسها.
ما عالقة النظام االقتصادي بكورونا؟ هو التوحش الذي
ساد العالم ،هو الكسب على حساب البشر والطبيعة حتى
انتفضت تلك الطبيعة كما ثارت الشعوب قبلها ،هنا الطبيعة
بتفاصيلها تنتقم ممن أساء إليها وإلى كل المخلوقات وربما
الطبيعة أكثر عدالة حيث ســاوت بين الرؤساء والمشاهير
وصناع القرار مع عامة الشعب أو الشعوب.
هي المرة األولى التي يستطيع أن يقول فيها الفرد لرئيسه
أو حاكم البالد «هل ترى اآلن ما معنى أن تقع في خانة العجز،
حيث ال يستطيع السلطان والـجــاه والـمــال إنـقــاذك مــن ذاك
الفيروس الــذي يقول العلماء الصينيون إنــه يفتك بالبشر
بالمئات واآلالف وقد يطور نفسه إلى ما هو أكثر فتكا وقدرة
على مقاومة أي لقاح».
وفي حين وجهت أصابع االتهام في المراحل األولــى إلى
الصين وإي ــران مــا لبث الـفـيــروس أن ظهر لهم فــي عاصمة
األناقة واألزياء وكل ما تحب أن تقتنيه تلك الشريحة نفسها
ال ـتــي ظ ـهــرت كــالـفـيــروســات هــي األخـ ــرى فــي م ـيــانــو ،حتى
جــاء ت الصور لمدينة أشباح وأوصــدت المطارات في وجه
الـقــادمـيــن مـنـهــا ،وم ــا لبثت أن تبعتها م ــدن وعــواصــم دول
أوروبية وأميركية.
ً
كورونا ليس فيروس عالم ثالث إذا ،بل هو عابر للقارات
وال ــدول والطبقات واألج ـنــاس ،هــو األكـثــر عــدالــة فــي توزيع
الموت واأللم ،وفي ذلك عدالة أيضا أليس كذلك؟ فال ظلم في
المساواة في الموت.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

امتثال محمود*

براشانث باراميسواران *

من ينبغي له أن يقود الكفاح من أجل العدالة العالمية؟

ما أهمية أول تدريب عسكري متعدد
الجوانب عبر الفضاء اإللكتروني؟

فــي مــأدبــة عـشــاء خــاصــة أقيمت أخـيــرا في
إطــار المنتدى االقتصادي العالمي لمناقشة
تـغـيــر ال ـم ـن ــاخ ،افـتـتـحــت عـ ِـال ـمــة الــرئـيـسـيــات
جـيــن ج ــودل اإلج ـ ــراءات بــإل ـقــاء ن ــداء التحية
العام الشائع بين ِق َردة الشمبانزي في متنزه
جومبي الوطني في تنزانيا ،وهي الحيوانات
العالمة،
التي كانت موضوع عمل حياة هذه
ِ
وبــأصــوات بسيطة قليلة ،أك ــدت ج ــودل على
الطبيعة الشاملة التي تميز أزمــة المناخ ،إذ
يؤثر التهديد الذي يفرضه تغير المناخ على
كل كائن حي على كوكب األرض ،حتى إن لم
يكن الجميع مدركين لهذا التهديد بعد.
كما الحـظــت ج ــودل فــي كلمتها ،أن البشر
يشكلون جزءا من صميم قضية تغير المناخ:
فقد أحدثه البشر ،واألذى الناجم عنه يلحق
بالبشر ،والبشر هم القادرون على معالجته،
ويصدق الشيء ذاته على العديد من التحديات
العالمية األخ ــرى ،مــن الفقر المدقع إلــى أزمــة
الالجئين ،فالمشكلة هي أن األشخاص األعظم
قدرة على معالجة المشكالت العالمية ليسوا
ه ــم األشـ ـخ ــاص نـفـسـهــم ال ــذي ــن س ــاع ــدوا في
إحداثها وحسب ،بل هم أيضا آخر من يلحق
بفعلها.
بهم األذى ِ
كانت هــذه هي الحال مع العنف في إقليم
دارفور في غرب السودان ،فعندما كان عمري
سنة واحدة فقط ،اضطرت أسرتي إلى الفرار،
فوجدت الملجأ أوال في اليمن ،ثم في الواليات
المتحدة عبر يانصيب التأشيرة ،وفي غضون
عشر سنوات ،تحول الصراع إلى إبادة جماعية،
َُ
فـق ِـتـل مئات اآلالف من البشر ،واضطر ماليين
إلــى الـنــزوح ،وتأثر بــاألحــداث ماليين آخــرون
بأشكال أخرى ال حصر لها.
تمكنت ال ـقــوات الحكومية وحـلـفــاؤهــا من
الميليشيات ،المعروفة باسم الجنجويد ،من
ارت ـك ــاب ه ــذه الـفـظــائــع واإلفـ ــات مــن الـعـقــاب،
وي ــرج ــع ال ـف ـضــل ف ــي ذل ــك إل ــى ح ــد كـبـيــر إلــى
الـتـكـتـيــك الـ ــذي ي ـب ــدو مــألــوفــا الـ ـي ــوم :وصــف
القصص حول الفظائع بأنها «أخبار كاذبة»،
فقد دأب أصحاب النوايا الحسنة وغير الحسنة
على حــد ســواء على التحدث بــا انقطاع عن
األش ـخ ــاص األك ـثــر ت ـض ــررا ،فــي حـيــن لــم يكن
في الصدارة ألولئك األكثر تضررا.
هناك وجود َ
ع ـنــدمــا ُيـ ـ ـلــفــظ األشـ ـخ ــاص األكـ ـث ــر ضعفا
ُ
وعرضة للخطر على نحو مستمر إلى محيط
المناقشة ،يصبح من األسهل كثيرا التقليل من

ُ
أهمية المشكلة ومــدى إلحاحها ،وقد ارت ِـكب
خطأ مماثل في الـســودان في العام الماضي،
عندما قاد شباب شجعان احتجاجات واسعة
النطاق ضد نظام عمر البشير ،وكللت جهودهم
ب ــال ـن ـج ــاح :ف ـقــد أط ـي ــح بــال ـب ـش ـيــر ال ـ ــذي حكم
َّ
السودان طوال ثالثين عاما ،وربما ُي َـسـلم إلى
المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة االتهامات
بارتكاب جرائم الحرب واإلبادة الجماعية في
ُ
دارفور ،ولكن عندما ت ِـرك األكثر ضعفا يدافعون
عن أنفسهم ضد األكثر قوة في االحتجاجات،
ََ
فـقـد كثيرون حياتهم دون داع ،بما فــي ذلك
ابــن عمي محمد الــذي لــم يكن عـمــره يتجاوز
الخامسة عشرة.
كانت وفــاتــه مثل وفـيــات كثيرة تالية ،من
الممكن منعها تماما ،لقد حطمني أنا وأسرته
بالكامل أن نعلم أن األكثر شبابا بيننا ما زالوا
يموتون بعد عقود من الكفاح من أجل حياتنا.
وتتجلى الديناميكية ذاتـهــا بــوضــوح في
الكفاح العالمي ضد قوى مثل الفقر ،والتحيز
ضد اإلناث ،وتغير المناخ ،فلنتأمل هنا أزمة
الــاجـئـيــن :يبلغ ع ــدد الـنــازحـيــن حــالـيــا 70.8
العالم -وهو
مليون نــازح في مختلف أنحاء
َ
أعلى رقم في التاريخ المسجل -وال ُيـبـذل من
الجهد إال أقل القليل لحمايتهم.
هــذه ليست اضطرابات قصيرة األجــل ،بل
على العكس من ذلك ،يظل  %78من الالجئين
في حكم الالجئين لمدد تتجاوز خمس سنوات،
وبعضهم لفترة قــد تصل إلــى عشرين عاما،
وتــولــد أجـيــال كاملة وســط الـصــراعــات وعــدم
االستقرار ،ويضطر المنتمون إلى هذه األجيال
إل ــى إي ـجــاد م ـنــازل لـهــم فــي ب ـلــدان جــديــدة إذا
حالفهم الـحــظ ،وربـمــا ي ــذوون فــي معسكرات
الالجئين المكتظة بهم لو خانهم الحظ ،وفي
ظل هذه الظروف ،بات من المستحيل تقريبا
ال ــوف ــاء بـتـعـهــدات الـتـعـلـيــم الـجـيــد ،والـفــرصــة
االق ـت ـص ــادي ــة ،وظ ـ ــروف الـمـعـيـشــة الـصـحـيــة،
التي تضمنتها أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة.
إن أهداف التنمية المستدامة ،التي حظيت
بموافقة  193دولة في عام  ،2015من الممكن أن
تعمل على تغيير هذه الحال ،فتساهم بشكل
كبير فــي تضييق فـجــوات الـتـفــاوت العالمية
وتـحـسـيــن مـسـتــويــات الـمـعـيـشــة بـحـلــول عــام
 ،2030لكن الجهود المبذولة لتنفيذ أجندة
أهداف التنمية المستدامة تفشل إلى حد كبير

في إشراك األشخاص األشد معاناة ،وليس من
المستغرب ،مــع انـعــزال أولـئــك الــذيــن يفترض
أنهم يـقــودون هــذه الجهود عــادة عــن تجارب
العالم الحقيقي الذي يعيش فيه األكثر ضعفا،
أن يكون ما يقدمونه قليال للغاية ،وأن يتجنبوا
المساءلة عن إخفاقاتهم.
وهنا يأتي دور النشطاء ،إذ إن دعم تنفيذ
أهـ ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ال يـتـطـلــب لفت
االنتباه إلى محنة أولئك األكثر ُعرضة للخطر
فحسب ،بل يستلزم أيضا تسليط الضوء على
أصوات األكثر ضعفا في العالم ،وإذا كان لنا
أن نتمكن من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،
فيتعين علينا أن نركز على األشخاص األكثر
تأثرا بشكل مباشر بأكبر التحديات العالمية،
وي ـت ـع ـيــن ع ـل ـي ـنــا أن ن ـح ــاس ــب أولـ ـئ ــك األك ـث ــر
مسؤولية وقدرة على حل المشكالت :قادتنا.
م ــع تـبـقــي ع ـشــر س ـن ــوات لـتـحـقـيــق أه ــداف
التنمية المستدامة ،البد أن يكون عامنا هذا
هو العام الــذي يتخذ فيه قــادة العالم تدابير
حاسمة أخيرا ،وهذا يعني تحقيق الهدف الذي
دعــت إليه جــودل والمتمثل في زرع تريليون
ش ـج ــرة ب ـح ـلــول ع ــام  ،2030واإلنـ ـص ــات إلــى
نداءات عالء مرابط ،الطبيب البشري المناصر
ألهداف التنمية المستدامة ،بتبني نهج شامل
في التعامل مع األمــن ،وهذا يعني دعم جاها
دوكريه ،الناشطة المؤيدة للكفاح ضد تشويه
األعضاء التناسلية األنثوية والتي تعمل بال
كلل أو ملل لحماية الفتيات والنساء من تلك
الفعلة وغيرها من أعمال العنف ،كما يعني
ضمان مشاركة األشـخــاص األكثر ضعفا في
طليعة العملية ،في كل خطوة على الطريق.
إذا كنت تعلمت أي شيء في السنوات التي
أمضيتها في الكفاح من أجــل العدالة -سواء
مــن أج ــل أه ــل دارفـ ــور أو الجـئــي الـعــالــم -فهو
أن أكثر الناس ضعفا ال يملكون ترف انتظار
التغيير ،ويتعين علينا أن نحمل العالم على
إدراك المخاطر :فكل تأخير ،وكل تنازل ،وكل
فشل يكلف األرواح.
* سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية األمم
المتحدة العليا لشؤون الالجئين ،ومؤلفة
كتاب «مدخل األخوات».
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

قبل أيــام أطلقت الــواليــات المتحدة وتايلند ودول آسيوية
محورية أخرى أول مسار متعدد الجوانب لتدريب ميداني عبر
الفضاء اإللكتروني ضمن مشروع "كوبرا غولد" ،أكبر تدريب
ّ
متعدد الجوانب في منطقة المحيطين الهادئ والهندي ،وأكد
هذا التدريب تواصل االهتمام بالمشروع المشترك بين واشنطن
ً
وبانكوك وتوسيع التعاون اإلقليمي في هذا اإلطار أيضا.
ً
ً ً
ّ
يشكل "كوبرا غولد" تجسيدا حيا للتعاون الذي يتخذ طابعا
مـتـعــدد ال ـجــوانــب بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وتــايـلـنــد ،إذ يمكن
اختصار قصة "كوبرا غولد" بما يلي :على مر عقود عدة ّ
تحول
المشروع الذي بدأ على شكل تدريب ثنائي الجانب بين الواليات
المتحدة وتايلند (أقدم حليفة لواشنطن في آسيا) إلى واحد من
أوسع التدريبات المتعددة الجوانب في العالم اليوم ،وهو يشمل
ً
َ
بلدانا متعددة في أنحاء منطقة المحيطين الهادئ والهندي.
خالل هذه النسخة األخيرة من تدريبات "كوبرا غولد" التي
بدأت في أواخر الشهر الماضي ،شاهدنا نسخة منها في الفضاء
اإللكتروني ،وشمل أول التدريبات السيبرانية المتعددة الجوانب
الواليات المتحدة وتايلند ودوال آسيوية بــارزة أخــرى ،وبعد
تنفيذ أول تدريب َميداني على اإلطالق عبر الفضاء اإللكتروني
بـيــن هــذيــن الحليفين فــي عــام ( 2019شـمــل ال ـقــوات المسلحة
الملكية التايلندية ،ومشاة البحرية األميركية ،وحرس واشنطن
ً
الجوي) ،أعطى الحليفان طابعا متعدد الجوانب لهذا التفاعل
بهدف إشراك جهات محورية أخرى.
ج ــرى الـتــدريــب الـمـيــدانــي الـثــانــي عـبــر الـفـضــاء اإللـكـتــرونــي
بالقرب من مقر القوات المسلحة الملكية التايلندية خالل تدريب
التدريب
"كوبرا غولد"  ،2020بين  24فبراير و 6مارس،
شمل هذا ّ
ً
عناصر مــن الــواليــات المتحدة وتــايـلـنــد ،فـضــا عــن مشغلين
سيبرانيين من اليابان وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
وفق بيان صادر عن الجيش األميركي ،كان التدريب الميداني
عبر الفضاء اإللكتروني عـبــارة عــن عملية سيبرانية دفاعية
مشتركة للتدرب على البيئة المحيطة ،وشمل شبكة قائمة بحد
ذاتها حيث تجتمع البلدان الستة لمراقبة شبكاتها الخاصة
ً
والــدفــاع عنها تــزامـنــا مــع نقل المعلومات وتقاسمها فــي ما
ً
بينها .ذكر البيان أيضا أن هذا االلتزام المتعدد الجوانب نشأ
ً
غــداة نجاح أول تدريب ميداني في السنة الماضية ،علما أنه
مشاركة أخرى على إرسال
كان يهدف حينها إلى تشجيع دول
ِ
ممثلين عنها إ لــى المؤتمرات ُ
المخطط لها ثــم المشاركة في
تدريب هذه
السنةَ ُ .
ً
ليس مفاجئا أال تكشف تفاصيل كثيرة عن خصائص التدريب
ً
ً
ً
علنا أو مسار تطوره مستقبال ،لكن كان هذا االلتزام تجسيدا
آخر للنزعة المتزايدة إلى ضم جوانب متعددة إلى تدريب "كوبرا
ّ
وتوسع دور الفضاء اإللكتروني كمجال بحد ذاته ضمن
غولد"
هذا المشروع.
* "دبلومات"

ةديرجلا

•
العدد  /4374االثنني  16مارس 2020م  21 /رجب 1441هـ

٨

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٦٣٦

٦.٩٠٤

٤.١١١

2.٦٣٨ 2.٩١٢ 3.٢٣٧

مؤشرات البورصة تتراجع ...والسيولة  38.4مليون دينار
ضغوط على األسهم القيادية في بداية الجلسة و«الصغيرة» تستمر في التعامالت
علي العنزي

خليجيا سجلت معظم
مؤشرات االسهم الخليجية،
التي تراجعت خالل االسبوع
الماضي ،خسائر ولم تثق
بتماسك ومكاسب االسهم
االميركية بنهاية تعامالتها
يوم الجمعة الماضي.

ب ـ ــدأت ت ـع ــام ــات ب ــورص ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ــوقـ ـ ــف 3
ج ـ ـل ـ ـسـ ــات إح ـ ـ ــداه ـ ـ ــا ب ـس ـب ــب
تعطيل الحكومة ألعمالها،
بخسارة كبيرة لمؤشراتها
الــرئ ـي ـس ـيــة وت ــراج ــع مــؤشــر
ال ـس ــوق ال ـع ــام بـنـسـبــة 5.48
ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة و ف ـ ـقـ ــد 268.55
نـقـطــة ،لـيـقـفــل عـلــى مستوى
 4636.06ن ـق ـطــة و ب ـس ـيــو لــة
متوسطة كانت  38.4مليون
دينار تداولت  156.3مليون
سهم عن طريق  8859صفقة،
وت ــم ت ــداول  109أسـهــم ربــح
مـنـهــا  14سـهـمــا و خ ـســر 87
سهما ،بينما استقر  8اسهم
دون تغير ،واستمر الضغط
من أسهم السوق الرئيسية،
و هــي مكونات السوق األول
ا لـ ـ ــذي ف ـق ــد ن ـس ـبــة  6.51فــي
ا لـمـئــة ت ـعــادل  341.41نقطة
ليقفل على مستوى 4904.74
نقاط ويفقد مستوى  5آالف
ن ـ ـق ـ ـطـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي هـ ـ ــي ن ـق ـطــة
اال س ــاس لــه ،و كــا نــت سيولة
ا لـ ـس ــوق االول  34.8مـلـيــون
ديـ ـن ــار ت ــداول ــت ح ــوال ــي 95
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ع ـ ــن ط ــري ــق
 6309ص ـ ـف ـ ـقـ ــات ،و ت ـ ــرا ج ـ ــع
 17س ـه ـم ــا بـ ـي ــن  18س ـه ـمــا
واسـ ـتـ ـق ــر س ـه ــم واح ـ ـ ــد ،ول ــم
يــربــح احــد امــس فــي الـســوق
االول ،وخسر مؤشر رئيسي
 50ن ـس ـب ــة  4.36فـ ــي ا ل ـم ـئــة
و ف ـقــد  185.11نـقـطــة ليقفل
على مستوى  4057.06نقطة

وبـ ـسـ ـي ــول ــة ه ـ ــي االق ـ ـ ــل م ـنــذ
اط ــاق ــه ق ـب ــل ش ـه ــر ون ـصــف
تقريبا لم تتجاو  3.2ماليين
د ي ـ ـنـ ــار تـ ــداو لـ ــت ف ـق ــط 53.9
مليون سهم عن طريق 2186
صـفـقــة ،وارت ـفــع سـهــم واحــد
ب ـيــن  50س ـه ـمــا م ــدر ج ــا فــي
ا لـمــؤ شــر و تــرا جــع  38سهما

وثبت سهمان دون تغير ولم
يتداول  8اسهم.

ضغط وقلق مستمر
ض ـح ــاي ــا ف ـ ـيـ ــروس ك ــورن ــا
الـمـسـتـجــد ف ــي ازديـ ـ ــاد حــول
الـعــالــم ،س ــواء فــي اوروب ــا او

ا س ـي ــا او ا م ـي ــر ك ــا و ف ـق ــط فــي
ال ـص ـيــن وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
ه ـن ــاك اي ـجــاب ـيــة ب ــوق ــف نـمــو
االص ــاب ــات ال ـم ـت ــزاي ــد ،ولـكــن
الـحــال يــرثــي لـهــا فــي اوروب ــا
خـصــو صــا ا ل ــدول الصناعية
كإيطاليا و فــر نـســا والمانيا
واسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،الـ ـ ـت ـ ــي ح ـق ـق ــت

اص ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـ ــات ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة خـ ـ ــال
ن ـ ـهـ ــايـ ــة االس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع ،أوق ـ ـفـ ــت
كـ ـ ـ ــل نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا وبـ ـ ـط ـ ــرق
أكـ ـث ــر صـ ــرامـ ــة مـ ــن اي ـط ــال ـي ــا
وبريطانيا ،وأعلنت منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ت ـح ــول
الـفـيــروس إلــى وب ــاء وهــو ما
زاد قلق األ س ــواق وتراجعت

بـ ـش ــدة وق ـ ــت غـ ـي ــاب الـ ـس ــوق
الكويتي بعد اعالن الحكومة
ت ـع ـط ـي ــل اع ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا ،وك ــذل ــك
القطاع الخاص ،ولكن برغبة
من ادارة البورصة ،وتماشيا
مـ ـ ـ ــع االن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة وال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد
ال ـعــال ـم ـيــة ارتـ ـ ــأت ال ـب ــورص ــة
وه ـ ـي ـ ـئـ ــة االسـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـع ـ ــودة
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل أم ـ ـ ـ ـ ــس ،م ـ ـ ــع ب ـع ــض
ا لـتـغـيــرات ا ل ـتــي تستوجبها
المرحلة ،ومنها خفض نسب
ايقاف االسهم الخاسرة الى
 5ف ــي ا ل ـم ـئــة و ه ــو م ــا حصل
فــي االس ـهــم الـقـيــاديــة ،وبـعــد
دقـيـقـتـيــن م ــن ت ــداوالت ـه ــا ثــم
عــود ت ـهــا ل ـل ـتــداول ع ـلــى هلع
أقل وتتماسك دون الوصول
الى خسارة  10في المئة على
معظمها ،خصوصا االسهم
ال ـق ـيــاديــة كــالــوط ـنــي وبـيـتــك
وأهلي متحد وأجليتي وزين
ال ـ ــذي كـ ــان اف ـض ـل ـه ــا ،بـيـنـمــا
تراجعت معظم اال سـهــم ذات
السيولة في السوق الرئيسي
وس ـج ـلــت خ ـســائــر م ـت ـفــاوتــة
كذلك ،لتتسع خسارة السوق
الرئيسي ومؤشر رئيسي 50
وتنتهى الجلسة على خسائر
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة جـ ـ ــديـ ـ ــدة وت ـح ـق ـي ــق
قيعان جديدة لمجموعة من
االسهم والمؤشرات.

خسائر خليجية

التي تراجعت خالل االسبوع
ا ل ـمــا ضــي ،خ ـســا ئــر و ل ــم تثق
ب ـت ـمــاســك وم ـكــاســب االس ـهــم
االميركية بنهاية تعامالتها
يوم الجمعة الماضي وارتداد
اسعار النفط ،والذي حركها
ت ـص ــري ــح ت ــرام ــب بـ ـش ــراء 80
مليون برميل كاحتياطيات
في ظل االسعار ،بعد ان اعلن
ح ــال ــة ال ـ ـطـ ــوارئ ف ــي ال ـب ــاد،
لـ ـت ــرت ــد م ـ ــؤش ـ ــرات االس ـ ـ ــواق
االمـ ـي ــركـ ـي ــة وتـ ــربـ ــح اسـ ـع ــار
النفط نحو  4في المئة ،ولكن
اس ـت ـمــرت م ــؤش ــرات الـكــويــت
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة واالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
ومسقط بتسجيل الخسائر،
ح ـ ـ ـيـ ـ ــث ف ـ ـ ـقـ ـ ــد م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر دبـ ـ ــي
م ـس ـتــوى أل ـف ــي ن ـق ـطــة وأق ـفــل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  1963نـقـطــة
بـعــد خ ـســارة  3.3فــي الـمـئــة،
كـ ـم ــا ت ـ ــراج ـ ــع ابـ ــوظ ـ ـبـ ــي ال ــى
مـسـتــوى  3849نـقـطــة ،فــا قــدا
نسبة اقل كانت  1.8في المئة،
وخسر مسقط نسبة  1.45في
ا ل ـم ـئــة ه ــي  55ن ـق ـطــة لـيـقـفــل
على مستوى  3748.35نقطة
وت ــراج ــع م ــؤش ــر ال ـس ـعــوديــة
بنسبة قريبة من  1في المئة،
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا س ـ ـجـ ــل س ـ ــوق ـ ــا ق ـطــر
وال ـب ـحــريــن م ـكــاســب بـنـسـبــة
 1و ث ـل ــث ن ـق ـطــة م ـئــو يــة عـلــى
التوالي.

خ ـل ـي ـج ـيــا س ـج ـل ــت م ـع ـظــم
مؤشرات االسهم الخليجية،

 9أبريل استحقاق توزيعات «النقدي» لبنك بوبيان والمنحة في  14منه

ً
الجمعية غير العادية تقر زيادة عدد األعضاء إلى  11عضوا
•

محمد اإلتربي

أقرت الجمعية العمومية غير العادية
ل ـب ـنــك ب ــوب ـي ــان ال ـمــؤج ـلــة م ــن األس ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي زي ـ ـ ــادة رأس الـ ـم ــال لـمـقــابـلــة
توزيعات المنحة للعام الماضي بنسبة
ً
 5ف ــي ال ـم ـئــة ،وأقـ ــرت أي ـض ــا زيـ ــادة عــدد
أعـ ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة م ــن  9إلـ ــى 11
ً
عضوا.
وحــددت الجمعية ،التي عقدت أمس
بنسبة حضور بلغ  60.2في المئة تاريخ
االستحقاق لألرباح  9أبريل المقبل ،على
أن يكون تاريخ توزيع األرب ــاح النقدية
والمنحة في  14أبريل.
ويقدر إجمالي توزيعات بنك بوبيان
عــن الـعــام الماضي  2019نحو 40.373
مـلـيــون دي ـنــار ،بــواقــع  9فــي الـمـئــة نقدا
بإجمالي  25.953مليون دينار ،و 5في
المئة أسهم منحة مجانية تعادل 14.420
مليون دينار.
و فــي التفاصيل ،فقد تمت الموافقة

على زي ــادة رأسـمــال البنك المصرح به
وال ـم ـص ــدر والـ ـم ــدف ــوع بــال ـكــامــل بـعــدد
ً
 144.203.973س ـه ـمــا  ،و بـنـسـبــة  5في
المئة من رأس المال المصدر والمدفوع،
تــوزع بواقع عــدد ( )5أسهم عن كل مئة
سهم ،وتبلغ قيمة الزيادة  14.420مليون
دينار تمثل قيمة أسهم المنحة المقرر
توزيعها على المساهمين المقيدين في
سجالت البنك في نهاية يوم االستحقاق
المحدد له  9ابريل ،كل بنسبة ما يملكه،
وتفويض مجلس اإلدارة بالتصرف في
كسور األسهم الناتجة عن المنحة.
ك ـم ــا أق ـ ــرت ال ـج ـم ـع ـيــة اي ـض ــا تـعــديــل
الـمــادة ( )6مــن عقد التأسيس ،والـمــادة
( )5مــن الـنـظــام األس ــاس ــي ،عـلــى النحو
ال ـت ــال ــي ق ـبــل ال ـت ـع ــدي ــل" ،ح ـ ــدد رأس ـم ــال
الشركة بمبلغ ـ 288.407.946/د.ك (مائتان
وثـ ـم ــان وث ـم ــان ــون م ـل ـي ــون وأرب ـع ـم ــائ ــة
وسبعة آالف وتسعمائة وستة وأربعون
دينارا) موزعة على  2.884.079.460سهم
(مـلـيــاران وثمانمائة وأربـعــة وثمانون

أسعار صرف العمالت العالمية

مليون وتسعة وسبعون ألفا وأربعمائة
وستون سهما) قيمة كل منها  100فلس
(مئة فلس) وجميع هذه األسهم نقدية".
ف ــي ح ـيــن حـ ــدد رأسـ ـم ــال ال ـب ـنــك بعد
التعديل بمبلغ  302.828.343/300د.ك
(ثــاث ـمــائــة واثـ ـن ــان م ـل ـيــون وثـمــانـمــائــة
وثمان وعشرون ألفا وثالثمائة وثالثة
ً
وأربعون دينارا وثالثمائة فلس) موزعا
على  3.028.283.433سهم (ثالثة مليارات
وث ـم ــان ـي ــة وع ـ ـشـ ــرون م ـل ـي ــون وم ــائ ـت ــان
وثالثة وثمانون ألف وأربعمائه وثالثة
وثالثون سهما) قيمة كل منها  100فلس
(مئة فلس) ،وجميع هذه األسهم نقدية.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية
أيـ ـض ــا ع ـل ــى ت ـع ــدي ــل الـ ـ ـم ـ ــادة ( )15مــن
ال ـن ـظــام األس ــاس ــي ،عـلــى الـنـحــو الـتــالــي
قبل التعديل:
يـتــولــى إدارة ال ـشــركــة مـجـلــس إدارة
مــؤلــف مــن ( )9أع ـضــاء (تـسـعــة أعـضــاء)
يتم انتخابهم باالقتراع الـســري ،ومدة
الـعـضــويــة ف ــي الـمـجـلــس ث ــاث سـنــوات

قــاب ـلــة ل ـل ـت ـجــديــد .وإذا ت ـع ــذر ان ـت ـخــاب
مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد
استمر المجلس القائم في إدارة أعمال
الشركة إلى حين زوال األسباب وانتخاب
مجلس إدارة جديد.
وبعد التعديل ،مــع استمرار مجلس
اإلدارة ال ـح ــال ــي لـ ـل ــدورة ال ـت ــي انـتـخــب
لها ،يتألف مجلس اإلدارة – ابـتـ ً
ـداء من
ً
 – 2020/6/30مــن أحــد عشر عـضــوا من
بـيـنـهــم ع ـض ــوان اث ـن ــان مـسـتـقــان على
األق ـ ــل ،وي ـتــألــف الـمـجـلــس – ابـ ـت ـ ً
ـداء من
ً
 – 2022/6/30من ثالثة عشر عضوا من
بينهم أعضاء مستقلون ال يقل عددهم
عــن أربـعــة أع ـضــاء ،وعـلــى أال يــزيــد عدد
األعضاء المستقلين على نصف أعضاء
مجلس اإلدارة.

محمود الفليج من اليمين وعادل الماجد

أخبار الشركات
 8أبريل النظر في الطعن املقام من «أعيان»
ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة أع ـ ـ ـيـ ـ ــان
ل ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــارة واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار،
ان ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد جـ ـلـ ـس ــة
ل ـن ـظــر ال ـط ـع ـن ـيــن بــالـتـمـيـيــز
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ط ـع ـنــا ع ــن ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر
م ــن م ـح ـك ـمــة االس ـتـ ـئ ـن ــاف -
دا ئــرة إ عــادة هيكلة شركات

أسعار صرف العمالت العربية

االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ،وق ـ ـ ــد حـ ـ ــددت
م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــز يـ ـ ــوم
األربعاء  8أبريل  2020لنظر
الطعن المقام من الشركة.

قـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة مـ ـ ــراكـ ـ ــز
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة ا لـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار ي ـ ــة ،إن
م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة ا جـ ـتـ ـم ــع
األر بـعــاء الماضي لمناقشة
تـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات ق ـ ـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس
مـ ـ ـف ـ ــوض ـ ــي ه ـ ـي ـ ـئـ ــة أس ـ ـ ـ ــواق
ال ـم ــال ال ـص ــادر ب ـتــاريــخ 19
فبراير الماضي ،بوقف سهم

أيضا باستقالته ،اعتبارا من  31الجاري،
كما أعلنت "متحدة" انه تم تعيين مشاري
الـمـحـيــان فــي مـنـصــب ال ـمــديــر الـتـنـفـيــذي
للتطوير لدى الشركة.

«الخليج» :إعادة تعيين البدر
وقبول استقالة الغانم والجيعان
ق ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـن ـ ــك ا ل ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج إن
مجلس اإلدارة اجتمع أمس
وق ــرر إع ــادة تـعـيـيــن ضــاري
الـ ـب ــدر ف ــي م ـن ـصــب ال ـمــديــر
ا ل ـعــام لـلـشــؤون المؤسسية

ا لـ ـش ــر ك ــة م ـ ــدة  5أ يـ ـ ــام عـمــل
إ لــى حـيــن ا سـتـيـفــاء الشركة
متطلبات الهيئة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة
أن ـه ــا ق ــدم ــت تـظـلـمــا لـلـجـنــة
ال ـت ـظ ـل ـم ــات ب ـه ـي ـئــة أس ـ ــواق
الـ ـ ـم ـ ــال ع ـ ــن قـ ـ ـ ــرار اإلي ـ ـقـ ــاف
ب ـت ــار ي ــخ  10م ـ ــارس ،2020

م ـ ـش ـ ـفـ ــوعـ ــا ب ــالـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
الـمـتـضـمــة الـ ــرد ع ـلــى أغـلــب
متطلبات الهيئة محل قرار
اإليقاف.

«مشاريع» تزيد حصتها في OSN

تعيين واستقالتان في «متحدة»
قالت شركة العقارات المتحدة (متحدة)
ان الرئيس التنفيذي للشركة ـحمد قاسم
ً
ت ـق ــدم بــاس ـت ـقــال ـتــه م ــن م ـن ـص ـبــه ،اع ـت ـب ــارا
م ــن  31م ــا ي ــو  ،2020ك ـمــا ت ـق ــدم ا لــر ئ ـيــس
التنفيذي للتدقيق في الشركة عال بيدس

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«مراكز» قدمت تظلمًا على قرار إيقافها عن التداول

ً
اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ،كـمــا
وافق على استقالة عضوي
مجلس اإلدارة عـمــر الغانم
وبدر الجيعان.

أف ـ ـ ـ ــادت شـ ــركـ ــة م ـش ــاري ــع
الكويت القابضة (مشاريع)
ب ـ ـ ـ ـ ــأن ا لـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــو ع ـ ــة زادت
حصتها في شركة  OSNمن
ن ـس ـبــة  60.5ف ــي ا ل ـم ـئــة إ لــى
 87.6ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،م ــن خ ــال

ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي زي ـ ــادة رأس
ا ل ـمــال ،و تــم خــال التحكيم،
وان ا ل ـشــر كــة ب ـصــدد تقييم
اثـ ـ ــر هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــة ع ـلــى
البيانات المالية.

«أسواق املال» :وقف املدد القانونية والتنظيمية
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى إعـ ـ ــان ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
المؤرخ  2020/03/14بشأن مواصلة أعمالها
ال ـضــروريــة الـمــرتـبـطــة بـنـشــاط ال ـت ــداول في
الـ ـب ــورص ــة ،ف ـ ــإن ال ـه ـي ـئ ــة ت ـس ـت ــرع ــي ان ـت ـبــاه
كافة المخاطبين بأحكام القانون والئحته
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ب ــوق ــف ك ــاف ــة الـ ـم ــدد ال ـقــانــون ـيــة
والتنظيمية -غير المرتبطة بنشاط التداول

ف ــي الـ ـب ــورص ــة -وذل ـ ــك خـ ــال ف ـت ــرة الـعـطـلــة
ال ــرس ـم ـي ــة ب ـم ــوج ــب قـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ــوزراء
المؤرخ  2020/03/11ولحين انتهاء العطلة
الرسمية.
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اقتصاد

العقار التجاري األكثر تأثرا ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ وﻫﻮ أﻣﺎم اﺧﺘﺒﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ
سند الشمري

ذكر عقاريون أنه في ظل
تداعيات فيروس كورونا،
تأثرت المجمعات والمطاعم
بشكل كبير ،وهذا نتيجة عدم
تنوع في األنشطة ،إذ تعتمد
هذه المجمعات بشكل رئيس
على المطاعم والمقاهي،
وال يوجد أي نشاط آخر.

التحذيرات
والخطوات من
الجهات المعنية
خلقت عزوفا
صريحا من الجمهور
حيث شهد بعض
القطاعات تراجعات
حادة وصلت نسبتها
إلى ٪90

ي ـ ـعـ ــانـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
«م ـج ـم ـع ــات ال ـم ـط ــاع ــم وم ـح ــات
ال ـت ـج ــزئ ــة» م ـنــذ مـنـتـصــف ال ـعــام
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ح ـ ــال ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـ ــركـ ـ ــود،
إضافة الى ارتفاع كبير في القيم
اإليجارية ،أدى الى تراجع إيرادات
تلك المحال بشكل الفت.
الحالة التي مر بها هذا القطاع
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة كــانــت
تــوصــف ب ـ «ح ــرج ــة» ،حـيــث هناك
العديد من المشاريع توقفت ،في
حين اتجهت األخرى الى تقليص
مـصــاريـفـهــا وال ـب ـحــث ع ــن بــدائــل
أخرى.
وف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
وان ـخ ـفــاض الـطـلــب عـلــى المحال
التجارية والمطاعم ،اتخذ معظم
م ـ ــاك ال ـم ـج ـم ـع ــات خـ ـطـ ــوات مــن
شأنها الحفاظ على مستأجريهم،
إذ قاموا بخفض اإليجارات بنسبة
وصـلــت ال ــى  60فــي الـمـئــة ،وذلــك
بهدف خلق توازن في القطاع.
ومــع ظهور فيروس «كــورونــا»
ال ـم ـس ـت ـج ــد (ك ــوفـ ـي ــد  ،)19 -فــي
نهايات العام الماضي ،وانتشاره
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فـ ــي م ـع ـظ ــم ب ـل ــدان
العالم ،تداعت الجهات المختصة
فــي ال ـبــاد لمحاربته والـتـصــدي
ل ـ ـ ــه ،وذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ال ـع ــدي ــد
مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ،بـ ــدايـ ــة ب ــإط ــاق
التحذيرات للعامة بعدم الخروج

واالختالط ،الى أن وصلت الى منع
الجلوس فــي المطاعم واالكتفاء
بالتوصيل.
تلك التحذيرات والخطوات من
الـجـهــات المعنية ،خلقت عزوفا
ص ــري ـح ــا مـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،حـيــث
شهد بعض القطاعات تراجعات
حادة وصلت نسبتها إلى  90في
المئة ،حيث إن استمرار تداعيات
ذل ــك ال ـم ــرض سيخلق بالتأكيد
أزم ــة ألصـحــاب الـمـشــاريــع ،إذ إن
المبيعات محدودة يقابلها ارتفاع
ف ــي اإلي ـ ـجـ ــارات وروات ـ ـ ــب األي ــدي
الـعــامـلــة ،إضــافــة ال ــى االل ـتــزامــات
المصرفية.

وسادة تحمي من الصدمة
وأع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب
ال ـم ـج ـم ـع ــات ،فـ ــي خـ ـط ــوة مـنـهــم
لدعم أصحاب المشاريع ومحالت
الـتـجــاريــة ،عــن خصم مــن القيمة
اإلي ـ ـجـ ــاريـ ــة ل ـب ـع ــض ال ـق ـط ــاع ــات
وصـ ـل ــت ال ـ ــى  30ف ــي ال ـم ـئ ــة ،فــي
حـيــن أعـلــن الـبـعــض اآلخ ــر إعـفــاء
قطاع المطاعم والمقاهي (القطاع
األك ـثــر ت ـضــررا) مــن اإلي ـجــار مــدة
تــراوحــت بين شهرين و 4اشهر،
وذلــك مشاركة منهم في تخفيف
األعـ ـب ــاء ال ـت ـجــاريــة ع ــن أص ـحــاب
المشاريع ،جراء ما ّ
يمر به العالم

من تفشي فيروس كورونا .وتعتبر
ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة وسـ ـ ـ ـ ــادة تـحـمــي
المستثمرين من صدمة «كورونا»
وإن أصابتهم بعض آثارها.
وف ـ ــي الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،أع ـل ــن
ب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي أنـ ــه
ات ـفــق م ــع ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة على
تــأجـيــل االسـتـحـقــاقــات المترتبة
ع ـلــى ال ـم ـت ـضــرريــن م ــن أص ـحــاب
الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ،م ـ ــدة 3
اشـ ـه ــر دون ت ـط ـب ـيــق أي رسـ ــوم
جـ ــزائ ـ ـيـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ــى ال ـع ــدي ــد
م ــن ال ـت ـس ـه ـيــات وال ـخ ـص ــوم ــات
عـ ـل ــى بـ ـع ــض الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،وذل ـ ــك
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــروف الـ ـ ــراه ـ ـ ـنـ ـ ــة.
ك ـ ـ ــل ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ك ــان ــت
مـسـتـحـقــة ،ومـ ــن شــأن ـهــا حـمــايــة
القطاعات التجارية من اإلفالس،
وب ــال ـت ــال ــي يـنـعـكــس ذلـ ــك بشكل
اي ـج ــاب ــي وم ـب ــاش ــر ع ـل ــى ال ـع ـقــار
التجاري والـمـصــارف ،إذ إنــه من
دون ت ـلــك ال ـخ ـط ــوات اإلي ـجــاب ـيــة
كانت التوقعات تشير الى وجود
أزمــة فــي األفــق تطول العديد من
القطاعات االقتصادية.
وأفـ ـ ــاد كـثـيــر م ــن المختصين
بــأن العقار التجاري يعتبر أكثر
الـقـطــاعــات الـعـقــاريــة تــأثــرا جــراء
فيروس كورونا ،وهو أمام اختبار
حقيقي ،حيث إن خروج المشاريع
التجارية مــن شأنه التأثير على

توازن
مــر ال ـع ـقــار ال ـت ـجــاري بــأحــداث
مـشــابـهــة لـمــا يحصل فــي الــوقــت
الحالي ،لكن كانت موجهة لقطاع
المكاتب اإلداري ـ ــة ،حيث ّ
تعرض

«العقارات المتحدة» :إعفاءات
وخصومات للمستأجرين

«الند المتحدة» تخفض
إيجاراتها  %50مدة شهرين

قررت شركة العقارات المتحدة إعفاء المطاعم والمقاهي
في «مارينا مول» من دفع القيمة اإليجارية عن شهر مارس،
ومنح خصم استثنائي بنسبة  25في المئة للمحالت التجارية
لمدة شهرين.
ً
وقررت الشركة إقفال «مارينا مول» حتى إشعار آخر ،التزاما
بتعليمات مجلس الوزراء األخيرة.
كما خفضت الشركة إيجارات المطاعم والمقاهي والمحالت
التجارية والنادي صحي في برج كيبكو وبرج المدينة لشهري
مارس وأبريل.
ً
يأتي ذلك نظرا للظروف االستثنائية ،التي تمر بها البالد
وانتشار فيروس كورونا المستجد ،ومن منطلق مسؤولية
الشركة االجتماعية وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

أعلن مجلس إدارة شركة الند المتحدة العقارية ،المالكة
لعدد مــن المجمعات التجارية تخفيض اإليـجــار إلــى 50
فــي المئة مــدة شهرين قابلة للتمديد ،وذ ل ــك مــن منطلق
المسؤولية االجتماعية.
ً
وبـ ّـيــن الـمـجـلــس أن ــه ات ـخــذ ال ـق ــرار ن ـظــرا لـلـظــروف التي
تمر بها البالد من أزمة صحية واقتصادية على أصحاب
األع ـم ــال ،إذ سـتـتــأثــر أعـمــالـهــم ومـصــالـحـهــم وسـيـفـقــدون
المداخيل.
وتقدم مجلس اإلدارة بالشكر للمساهمين لدعمهم القرار؛
ً
إيمانا منهم بدعم المسؤولية االجتماعية ودعم الدولة في
هذه األزمة.

اتحاد العقاريين :خفض اإليجارات
من مصلحة الجميع
تـقــدم ات ـحــاد الـعـقــاريـيــن بـجــزيــل الشكر
والتقدير للجهود المبذولة والمقدمة من
جميع جهات الدولة المختلفة في مواجهة
وبــاء الـكــورونــا المستجد ،وأثـنــى االتحاد
ع ـلــى الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـ ـصـ ــادرة من
مجلس الــوزراء والــوزارات المعنية ويؤكد
وقــوفــه مــع الجميع فــي سبيل تـجــاوز هذه
األزم ــة وكــل ذلــك لــن يتم إال بفضل تكاتف
وتعاون الجميع.
وق ـ ـ ــال ب ـ ـيـ ــان :ي ــدع ــم االتـ ـ ـح ـ ــاد خ ـط ــوات
أع ـضــائــه م ــن ال ـش ــرك ــات واألف ـ ـ ــراد ف ــي دعــم
الـمـحــات الـتـجــاريــة والـمـطــاعــم والمقاهي
وكافة القطاعات العقارية المختلفة وتقديم
المساعدة ومــد يــد الـعــون ،ويشكر كــا من
شركة التمدين العقارية وشــركــة المباني
وشركة أعيان العقارية وشركة الصالحية
العقارية وشركة العقارات المتحدة على ما
قاموا به من تخفيض لألجرة لمستأجريهم
وم ـس ـت ـث ـمــري ـهــم م ــن ال ـم ـح ــات ال ـت ـجــاريــة

والمطاعم والمقاهي وتوفير سبل الدعم
الكافي في سبيل تجاوز هذه األزمة لضمان
ع ـبــور الـجـمـيــع إل ــى ب ــر األم ـ ــان واس ـت ـمــرار
الجميع في تأدية أعماله التجارية كما كانت
قبل األزمة حال زوالها.
ويــدعــو االت ـحــاد كــذلــك بــاقــي العقاريين
وال ـشــركــات واألف ـ ــراد مــن م ــاك الـعـقــار الــى
تحمل مسؤوليتهم الوطنية واالقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ودع ـ ــم أصـ ـح ــاب ال ـم ـحــات
ال ـت ـج ــاري ــة ومـ ـ ــاك ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـيــرة
والناشئة وأن يحذوا حذو ما قامت به باقي
الشركات ،وكل ذلك في سبيل دعم االقتصاد
ال ـك ــوي ـت ــي والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ق ــوت ــه وق ــدرت ــه
فــي مــواجـهــة ه ــذه األزم ــة وت ـجــاوزهــا وفــي
تخفيف أعبائها على المشاريع الصغيرة
والمحافظة على ديمومتها ،وذلك كله يصب
في المصلحة العامة للدولة.
وأكــد االتـحــاد أن ما تقوم به الــدولــة من
دعــم مباشر ورئيسي وفـعــال فــي مواجهة

ً
ً
ً
هــذه األزمــة ماليا وإداري ــا وفنيا ،يجب أن
يقابله كذلك ردة فعل سريعة وحاسمة من
القطاع الـخــاص وم ــاك العقار مــن األف ــراد
ً
والشركات تأكيدا على دور القطاع الخاص
والتجار ووقوفهم مع الدولة في مثل هذه
األوق ــات العصيبة ،ويـجــب أن يترجم ذلك
بشكل فعال ومباشر مع كافة المستأجرين
المتأثرين بهذه األزمة.
وأث ـ ـن ـ ــى االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد عـ ـل ــى دور الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـم ـصــرفــي وال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي وال ـ ـقـ ــرارات
السريعة والمناسبة التي تصب في مصلحة
االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي وت ــأي ـي ــده ل ـم ـثــل هــذه
الـقــرارات .واختتم االتحاد بيانه بالتأكيد
على أن االتحاد وكافة أعضائه ومنتسبيه
مـسـتـعــدون لـمــد يــد ال ـعــون وتسخير كافة
إمكانياته لمساعدة الدولة في تجاوز هذه
المحنة.

 8.9ماليين دينار أرباح «يوباك» في 2019
عدم توزيع أرباح لتعزيز الوضع المالي للشركة وتغطية الخطط التوسعية
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ال ـم ـشــاريــع
الـمـتـحــدة لـلـخــدمــات الـجــويــة
(يـ ــوبـ ــاك) ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـمــال ـيــة
لعام  ،2019حيث بلغ صافي
األرب ــاح  8.95ماليين ديـنــار،
مقارنة بـ  9.75ماليين في عام
 ،2018وبلغت اإليرادات 13.42
ً
م ـل ـي ــون ــا فـ ــي  2019م ـق ــارن ــة
ً
بـ  13.72مليونا في .2018
وع ــن نـتــائــج الــربــع األخـيــر
م ــن الـ ـع ــام ،ش ـه ــدت «ي ــوب ــاك»
زيـ ــادة ف ــي اإلي ـ ـ ــرادات بنسبة
 2.3في المئة لتصل إلى 3.26
ماليين دينار مقارنة بـ 3.19
ماليين للفترة ذاتها من عام
 ،2018ف ــي حـيــن بـلــغ صــافــي
األرباح  1.52مليون في الربع
الرابع من  ،2019مقابل 2.18
مـلـيــون فــي الـفـتــرة ذات ـهــا من
العام الذي يسبقه.
وأوص ـ ـ ــى م ـج ـلــس اإلدارة
ب ـع ــدم ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح للسنة
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي 31
ديسمبر  ،2019بهدف تعزيز
الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ل ـل ـش ــرك ــة
وتغطية خططها التوسعية،
الس ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــا
الـمـسـتـمــرة ف ــي م ـش ــروع ريــم
مول بأبوظبي .وهي توصية

إيرادات العقارات التجارية بشكل
كبير.

خــاض ـعــة ل ـمــواف ـقــة الجمعية
العمومية لمساهمي الشركة.
وف ـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،قــالــت
الرئيسة التنفيذية ل ـ «يوبـاك»
نادية عقيل إن «عام  2019كان
ً
ً
ً
عــا مــا مستقرا نسبيا  ،ولكنه
ً
أي ـ ـضـ ــا مـ ـل ــيء ب ــال ـت ـح ــدي ــات،
فقد تأثرت عملياتنا بتحول
المسافرين إلى مباني الركاب
ال ـج ــدي ــدة الـمـخـصـصــة لـعــدد
من شركات الطيران في مطار
الكويت الدولي في وقت سابق
مــن ال ـعــام ،إال أنـنــا استطعنا
ً
تـعــويــض تــأثـيــر ذل ــك جــزئـيــا
بـعــد إط ــاق عـمـلـيــات مــواقــف
السيارات في مبنى الركاب T4
(المخصص للخطوط الجوية
الـكــويـتـيــة) فــي فـبــرايــر 2019
وتحقيق إيرادات إضافية».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت عـ ـقـ ـي ــل إل ـ ـ ــى أن
ً
«ي ــوب ــاك» حــال ـيــا تــديــر أربـعــة
مشاريع رئيسية في الكويت،
ً
إضافة إلى مشروع ريم مول
الجاري تطويره في أبوظبي،
وتتقدم أعمال اإلنشاء والبناء
فــي «ري ــم م ــول» بخطى ثابتة
وح ـث ـي ـث ــة ،م ــوض ـح ــة أن ه ــذا
الـ ـم ــرك ــز الـ ـتـ ـج ــاري سـيـشـكــل
ً
ً
ً
نـ ـ ـظ ـ ــام ـ ــا ب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــا مـ ـتـ ـك ــام ــا

نادية عقيل

متعدد الـقـنــوات ،وهــو مــزود
بإمكانات التجارة اإللكترونية
والـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــة ال ـم ـم ـي ـك ـن ــة
ً
بــال ـكــامــل ،وس ـي ـكــون مــوطـنــا
لـ ـم ــزي ــج ف ـ ــري ـ ــد مـ ـ ــن تـ ـج ــارب
ال ـب ـي ــع بــال ـت ـجــزئــة وال ـتــرف ـيــه
وتـ ـن ــاول ال ـط ـعــام م ــن مــوقـعــه
االس ـ ـ ـتـ ـ ــرات ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي ق ـل ــب
أبوظبي.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت« :فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـطـ ــار
ً
الكويت الدولي ،نعمل حاليا
ع ـلــى تــوف ـيــر خ ــدم ــات رقـمـيــة
جـ ــديـ ــدة وم ـ ــواق ـ ــف سـ ـي ــارات
وإم ـك ــان ــات دف ــع مـمـيـكـنــة في

كل من مبنيي الركاب  T1وT4
بهدف تحسين تجربة العمالء
م ــن خـ ــال ال ــوص ــول الـسـلــس
والسريع عند السفر أو زيارة
المركز التجاري في المطار.
نـ ـح ــن ن ـت ـط ـل ــع إلـ ـ ــى ال ـح ـف ــاظ
على مستوياتنا المثلى من
كفاءة العمليات في المشاريع
الـتــي نــديــرهــا ،مــع الـعـمــل في
ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه عـ ـل ــى ت ـعــزيــز
أعمال يوباك على الصعيدين
المحلي واإلقليمي».
ي ــذك ــر أن «يـ ـ ــوبـ ـ ــاك» ت ـقــوم
ً
حــالـيــا ب ـ ــإدارة الـعـمـلـيــات في
مبنى « »T1بما في ذلك إدارة
الـ ـعـ ـق ــارات ف ــي م ـ ــول ال ـم ـطــار
ومواقف السيارات والمرافق
ذات الصلة ،إضافة إلى إدارة
مــرافــق وق ــوف ال ـس ـيــارات في
مبنى الركاب « ،»T4وكذلك في
م ـطــار الـشـيــخ سـعــد ومجمع
ديسكفري في مدينة الكويت.

خالل األزمة العالمية في عام 2008
ّ
لهزة أدت الى تخفيض اإليجارات
واإليرادات وارتفاع في الشواغر.
خالل تلك األزمة الخانقة التي
ّ
تعرض لها قطاع المكاتب اإلدارية،
وتــدنــي مـسـتــوى اإلش ـغ ــاالت الــى
مــا دون  60فــي الـمـئــة ،فــي معظم
األبــراج ،تعالت األصــوات مطالبة
ال ـح ـكــومــة بــال ـتــدخــل ،ع ــن طــريــق
إشغال الــوحــدات العقارية ،وذلك
بتأجيرها للمؤسسات والهيئات
التابعة للحكومة.
وبالفعل أجرت الحكومة عددا
ك ـب ـي ــرا م ــن الـ ــوحـ ــدات لـهـيـئــاتـهــا
ومؤسساتها التابعة ،مما خلق
ن ــوع ــا م ــن ال ـ ـتـ ــوازن ف ــي ال ـق ـطــاع،
إضافة الى الخطوات األخرى التي
قــامــت ب ـهــا ت ـجــاه الـمـسـتـثـمــريــن،
والتسهيالت التي أنعشت معظم
القطاعات العقارية.
ويعتبر القطاع العقاري كغيره
م ــن ال ـق ـط ــاع ــات األخ ـ ـ ـ ــرى ،تـتــأثــر
باألحداث واألزمات واألوبئة ،لكن
تأثير تلك االح ــداث على القطاع
يكون بمستويات مختلفة ،إضافة
الى أنه يعتبر آخر المتأثرين من
بين القطاعات االقتصادية األخرى.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،وف ــي ح ــال تــأثــر
ال ـق ـطــاع ب ــأي أزم ـ ــة ،سـ ــواء كــانــت

وليدة اللحظة أو نتيجة سنوات
عـ ــديـ ــدة ،يـ ـك ــون آخ ـ ــر ال ـق ـطــاعــات
االق ـت ـصــاديــة المتعافية مــن تلك
األزمة.
وي ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر تـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـ ـمـ ــرض
وتــداعـيــات على القطاع العقاري
فقط على عمليات البيع والشراء،
ول ــم تـكــن ال ــى اآلن تــأث ـيــرات على
األسعار ،إال أنه وفي حال استمرار
األزمــة سيكون هناك تأثير كبير
على اسعار القطاع.
وك ـمــا ه ــو م ـع ــروف أن الـعـقــار
ال ـت ـج ــاري يـنـقـســم الـ ــى قـسـمـيــن؛
األول األب ــراج والمكاتب اإلداري ــة،
أم ــا الـقـســم اآلخ ــر فـهــو مجمعات
التسوق ومحال التجزئة.

منافس كبير
ويتأثر العقار التجاري بشكل
مباشر بإجراءات الحكومة اتجاه
ّ
وتغير نمط سلوك
المستثمرين
المستهلكين ،كما أن هناك منافسا
كبيرا للعقار الـتـجــاري ،أال وهو
الـعـقــار االس ـت ـث ـمــاري ،حـيــث أخــذ
األخير حصة ال يستهان بها من
سوق االنشطة التجارية.
وي ـ ـف ـ ـضـ ــل أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب م ـك ــات ــب
ال ـم ـح ــام ــاة وال ـ ـع ـ ـيـ ــادات الـطـبـيــة

وم ـ ــراك ـ ــز ال ـت ـع ـل ـي ــم ،إضـ ــافـ ــة ال ــى
ال ـن ــوداي الصحية والـصــالــونــات
النسائية ،التأجير في االستثماري
عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،وذلـ ـ ـ ــك بـفـصــل
انـ ـخـ ـف ــاض اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات م ـق ــارن ــة
بالتجاري.
ويشير العديد مــن العقاريين
ّ
الى أن الخطوة التي اتخذها ملك
العقارات التجارية تعتبر إيجابية
تصب في مصلحة الجميع ،حيث
إن خ ـ ـ ـ ــروج أصـ ـ ـح ـ ــاب االن ـش ـط ــة
التجارية من السوق يعني خسارة
مستأجر يدر عوائد إيجارية على
العقارات التجارية.
وأضــاف العقاريون أنــه ال مفر
من تخفيض وترحيل اإليجارات
على أصحاب األنشطة التجارية،
إذ هو السبيل الوحيد إلنقاذهم
من اإلفالس.
وق ــال ــوا إن ــه ال أح ــد يعلم متى
سـتـنـتـهــي األزم ـ ــة ال ـت ــي ي ـمــر بها
العالم اجمع ،وهذا يتطلب وضع
كــافــة الـتـصــورات والـتــوقـعــات في
عين االعـتـبــار ،إذ ال بـ ّـد أن تكون
هناك خطة واضحة للكافة ،سواء
أص ـحــاب الـمـشــاريــع أو أصـحــاب
المجمعات.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــوا الـ ـ ـ ــى أن م ـج ـم ـع ــات
المطاعم ،وخــاصــة على الشريط
ال ـســاح ـلــي ،كــانــت ت ـعــانــي رك ــودا
كبيرا ،وخفضت اإلي ـجــارات قبل
أزمــة «كــورونــا» ،إذ انخفض سعر
المتر المربع من  30دينارا ليصل
الى  10دنانير ،أي بنسبة انخفاض
بلغت  60في المئة.
وتــابــع الـعـقــاريــون أنــه فــي ظل
تداعيات فيروس كورونا ،تأثرت
تلك المجمعات والمطاعم بشكل
ك ـب ـيــر ،وه ـ ــذا نـتـيـجــة عـ ــدم تـنــوع
فـ ــي األن ـ ـش ـ ـطـ ــة ،اذ ت ـع ـت ـمــد ه ــذه
ال ـم ـج ـم ـعــات بـشـكــل رئ ـي ــس على
المطاعم والمقاهي ،وال يوجد أي
نشاط آخر.
وذكروا أنه يجب على الجهات
ّ
المعنية مــراعــاة هــذه اإلشكالية،
والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى تـ ـف ــاديـ ـه ــا ،وذلـ ــك
ع ــن ط ــري ــق م ـنــح رخـ ــص جــديــدة
ومـتـنــوعــة ألص ـحــاب المجمعات
المطاعم ،مثل الخدمية والترفيهية
حتى تعمل على جــذب الجمهور
والمستهلكين.

اقتصاد
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«كامكو إنفست» تربح ً 3ماليين
دينار ...وتوزع  %5نقدا
أعلنت «كامكو إنفست» نتائجها المالية
لـلـسـنــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي  31ديـسـمـبــر ،2019
محققة أرباحا صافية بلغت  3ماليين دينار
( 12.47فـلـســا للسهم ال ــواح ــد) مـقــابــل 2.6
مليون دينار ( 10.77فلوس للسهم الواحد)
في عام  .2018وبلغت اإليرادات من الرسوم
والـ ـعـ ـم ــوالت  19.1م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،وال ـت ــي
تمثل  71.1في المئة من إجمالي اإليرادات
ال ـت ــي بـلـغــت  26.9م ـل ـيــونــا .وق ـ ــرر مجلس
ً
ادارة الشركة توزيع  5في المئة نقدا على
المساهمين بعد موافقة الجمعية العمومية.
وقال بيان صادر عن الشركة :شهد 2019
العديد من الفعاليات ،وتحقيق الكثير من
اإلنـجــازات ،ســواء على مستوى الشركة أو
األعمال التشغيلية ،فعلى مستوى الشركة،
ك ـ ــان االنـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ع ـم ـل ـيــة االن ـ ــدم ـ ــاج مــع
بيت االستثمار العالمي (غلوبل) بمنزلة
الهدف الرئيسي لتصبح «كامكو إنفست»
ش ــرك ــة أكـ ـب ــر وأك ـ ـثـ ــر ت ـنــاف ـس ـيــة فـ ــي ق ـطــاع
خدمات االستثمار في المنطقة ،خصوصا
إدارة األصـ ــول واالس ـت ـث ـمــارات المصرفية
والوساطة المالية .ففي  12ديسمبر ،2019
أنهت الشركة بنجاح اإلجــراء ات القانونية
لعملية اإلندماج وتبادل األسهم ،وبحلول
نهاية العام أعلنت هويتها الجديدة «كامكو
إنفست».
أ م ــا فيما يتعلق بــاأل عـمــال التشغيلية،
فعملت الفرق بجهد كبير لدمج العمليات
واالس ـت ـف ــادة م ــن أوجـ ــه ال ـت ــآزر وال ـك ـفــاءات
والـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـق ــدم ــة ،وفــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه واصـ ـل ــت ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات
للعمالء ،وتوقيع اتفاقيات خدمات جديدة
وتحقيق عوائد تنافسية للمنتجات المدارة
مــن قبلها .فقد بلغ حجم األص ــول الـمــدارة
لمصلحة ا لـعـمــاء  13.5مليار دوالر ،كما
فــي  31ديسمبر  2019مــن خــال صناديق
وم ـحــافــظ اس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي مـخـتـلــف فـئــات
األصـ ـ ـ ــول واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات واألس ـ ـ ـ ــواق.
وكانت وكالة «موديز» في تقريرها الصادر
في سبتمبر  2019بشأن إدارة األصــول قد
صنفت «كامكو إنفست» كـ«خامس أكبر مدير
أصول في منطقة الخليج العربي».

فيصل صرخوه

وقــال البيان :خــال العام ،حصلت إدارة
األصـ ــول ل ــدى كــامـكــو إنـفـســت عـلــى تقدير
جهات االختصاص ألداء صناديق األسهم
الـمــدارة من قبلها ،فقد حققت  3صناديق
أسهم تديرها الشركة أفضل أداء في السوق
الكويتي من بين صناديق األسهم األخرى،
حيث حقق صندوق «كامكو» لمؤشر السوق
األول أداء بلغ  35.1في المئة ،ليكون أفضل
صندوق أسهم أداء في الكويت ،بينما حقق
صندوق الدرة اإلسالمي أداء بلغ  22.4في
المئة ليكون أفضل صندوق أسهم متوافقا
مــع الـشــريـعــة اإلســام ـيــة .كـمــا ق ــام الـفــريــق
بــاسـتـقـطــاب ع ـمــاء وم ـحــافــظ ج ــدي ــدة مع
تطوير منتجاتنا الحالية لتزويد العمالء
بمجموعة واسعة من الحلول التي تناسب
أهدافهم االستثمارية.
كما استحوذ فريق االستثمارات العقارية
على عقارين في الواليات المتحدة األميركية
بقيمة إجمالية بلغت  262.3مليون دوالر،
ً
وأنهى بنجاح تخارجا من أحد العقارات في
ً
المملكة المتحدة ،محققا معدل عائد داخلي
بلغ  10.53في المئة .فمنذ طرح هذه الخدمة،
بلغ معدل التوزيعات النقدية السنوية 7.8
في المئة.

economy@aljarida●com

«الجزيرة» :أسطولنا في خدمة الدولة
ً ً
ّ
شيدت مرفقا طبيا لفحص «كورونا» للقادمين إلى الكويت
ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف الـصـعـبــة،
الـتــي تمر بها الـبــاد ،وضعت
شركة طيران الجزيرة أسطولها
كــامــا ال ـم ـك ـ ّـون م ــن  14طــائــرة
ت ـح ــت تـ ـص ـ ّـرف ح ـك ــوم ــة دول ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،السـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا فــي
ّ
أي م ـجــال يـمــكـنـهــا م ــن خــدمــة
ال ـكــويــت وأه ـل ـهــا ف ــي عمليات
ع ـ ــودة ال ـمــواط ـن ـيــن إلـ ــى أرض
الوطن ونقل البضائع والمواد
واألدوات الطبية التي تحتاج
إليها البالد في هذه الظروف.
ً
يأتي ذلك استمرارا للمساندة،
ال ـت ــي طــال ـمــا ال ـتــزمــت الـشــركــة
بتوفيرها في مثل هذه األوقات
الصعبة وغـيــرهــا مــن األزم ــات
م ــن مـنـطـلــق واج ـب ـهــا الــوطـنــي
ً
ودعما للجهود التي تقوم بها
الحكومة.
كما أعلنت «طيران الجزيرة»

عـ ــن م ــواصـ ـل ــة ت ـع ـل ـيــق جـمـيــع
الرحالت من وإلى دولة الكويت
منذ منتصف ليل يوم الجمعة
 13مـ ـ ـ ــارس  ( 2020ب ـت ــو ق ـي ــت
ً
دول ــة ال ـكــويــت) ،وذل ــك الـتــزامــا
بـقــرار اإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني بتعليق جميع الرحالت
والعمليات فــي مـطــار الكويت
ً
الـ ـ ــدولـ ـ ــي اح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــا ل ـت ـج ـنــب
انتشار وباء فيروس كورونا.
ً
وح ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاظـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ح ـ ـقـ ــوق
ال ـم ـســافــريــن ،ل ــن ت ـقــوم طـيــران
ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ب ــاحـ ـتـ ـس ــاب رسـ ــوم
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر أو اإلل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء ع ـل ــى
الحجوزات بين  7مــارس و30
أبريل ،وقبل أن توقف تشغيل
ً
ال ـ ــرح ـ ــات ب ــالـ ـك ــام ــل امـ ـتـ ـث ــاال
للتعليمات الحكومية ،قامت
ط ـ ـ ـيـ ـ ــران ال ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة ب ـت ـس ـي ـيــر
ً
جميع رحالتها وفقا للقرارات

واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
اإلدارة العامة للطيران المدني
ً
الكويتي ووفقا للتعاميم أرقام
(  25و  26و  27و  ،)28حـيــث
أوقـ ـف ــت رح ــات ـه ــا إل ـ ــى ال ـ ــدول
الموبوءة بالفيروس ،في حين
قامت بتقليص عــدد رحالتها
على مختلف القطاعات بشكل
كبير للحد من مخاطر انتقال
العدوى.
ي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ـ ــه أث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ف ـ ـتـ ــرة
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،اتـ ـ ـخ ـ ــذت ال ـش ــرك ــة
ً
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وقـ ــائ ـ ـيـ ــة
إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة ص ـ ـ ــارم ـ ـ ــة لـ ـضـ ـم ــان
سالمة المسافرين والموظفين
والـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــد مــن
م ـ ـخـ ــاطـ ــر انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوى.
وجاء ت جميع هذه اإلجــراء ات
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ــه ال ـش ــرك ــة عـلــى
الصعيدين التشغيلي والوقائي

تـ ـح ــت إشـ ـ ـ ـ ــراف وت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مــن
اإلدارة العامة للطيران المدني
الكويتي ووزارة الصحة.
وتـ ـق ــوم «ط ـ ـيـ ــران ال ـج ــزي ــرة»
ً
ح ــال ـي ــا بــال ـت ـعــاون م ــع اإلدارة
العامة للطيران المدني ووزارة
ا لـصـحــة بتشييد مــر فــق طبي
م ـت ـك ــام ــل وم ـت ـخ ـص ــص ت ــاب ــع
لمبنى ركاب الجزيرة ( )T5في
م ـطــار ال ـكــويــت ال ــدول ــي ،وذل ــك
ل ـل ـك ـش ــف عـ ــن ج ـم ـي ــع الـ ــركـ ــاب
ال ـق ــادم ـي ــن إلـ ــى دول ـ ــة ال ـكــويــت
وفحصفهم لـفـيــروس كــورونــا
قبل دخولهم صــا لــة القادمين
فـ ــي الـ ـمـ ـبـ ـن ــى ،وسـ ـيـ ـك ــون ه ــذا
ً
ال ـم ــرف ــق جـ ــاهـ ــزا ل ـل ـع ـمــل ح ــال
إ ع ــان الحكومة الكويتية عن
استئناف حركة السفر في مطار
الكويت الدولي.

 %20.6تراجع أرباح «أرامكو»
السعودية في 2019
النخفاض أسعار النفط الخام والتكرير والكيميائيات
انـخـفـضــت أرب ـ ــاح «أرام ـك ــو»
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـ ـ ـ ــ 20.6ف ــي الـمـئــة
فــي  ،2019بحسب أول نتائج
سنوية تنشرها الشركة النفطية
ع ـلــى مــوقــع س ــوق ال ـم ــال الـتــي
دخلتها في ديسمبر الماضي،
ضمن أ كـبــر عملية اكتتاب في
التاريخ.
وق ــال ــت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
ّ
أم ـ ــس ،إن ص ــاف ــي ال ــدخ ــل بلغ
نحو  88.2مليار دوالر في 2019
مقارنة بأكثر من  111مليارا في
 ،2018مشيرة إلــى أن أحــد أهم
أسباب تراجع األرباح في أكبر
شركة مدرجة في العالم يعود
إلى انخفاض أسعار الخام.
ولــم تـتــأثــر الـنـتــائــج المالية
لعام  2019ألغنى شركة طاقة
في العالم بفيروس «كــورونــا»،
أو بتفكك تحالف «أوبك بالس»،
الــذي ّ
تسبب في انهيار أسعار

ال ـن ـفــط ،ل ـكــون ه ــذه ال ـت ـطــورات
وقعت في العام الحالي.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
العمالقة جمعت في نهاية العام
ً
ّ
الماضي مبلغا قياسيا تخطى
 25مليار دوالر ّ
جراء بيع 1.75
في المئة من أسهمها في طرح
عـ ــام أول ـ ــي ب ــال ـس ــوق الـمـحـلــي،
لتصبح أكبر شركة مدرجة في
سوق مالية.
وكــانــت «أرام ـكــو» فتحت في
أبــريــل  2019دفــاتــر حساباتها
لــوكــاالت التصنيف ألول مــرة،
حيث أظهرت أنها الشركة األكثر
ربحية في العالم.
ون ـتــائــج األحـ ــد ه ــي األول ــى
التي تنشرها «أرامكو» مباشرة
للمستثمرين والجمهور.
وقالت «أرامكو» في بيان «بلغ
صافي الدخل  330.7مليار ريال
( 88.2مليار دوالر) لعام 2019

ك ـلــه ،مـقــارنــة مــع  416.5مليار
ري ــال ( 111.1مليار دوالر) في
عام  ،»2018أي بتراجع بنسبة
 20.6في المئة.
وأضافت ُ«يعزى االنخفاض
ف ــي ال ـم ـق ــام األول إلـ ــى تــراجــع
أس ـعــار الـنـفــط ال ـخــام وكـمـيــات
إنتاجه ،باإلضافة إلى انخفاض
ال ـه ــوام ــش الــرب ـح ـيــة لـقـطــاعــي
ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــر والـ ـكـ ـيـ ـمـ ـيـ ــائـ ـيـ ــات،
وانـ ـخـ ـف ــاض ال ـق ـي ـم ــة الـمـثـبـتــة
لشركة +صدارة +للكيميائيات
ب ــواق ــع  6م ـل ـيــارات ريـ ــال ( 1.6
مليار دوالر)».
وب ـح ـســب رئ ـي ــس «أرامـ ـك ــو»
وكـبـيــر إداري ـي ـه ــا التنفيذيين
ّ
أمـيــن ال ـنــاصــر ،ف ــإن  2019كــان
«عـ ـ ًـامـ ــا اس ـت ـث ـنــائـ ًـيــا بــالـنـسـبــة
ألرامكو».
(أ ف ب)

«نفط الكويت» :تخصيص جناح للعزل
تحت تصرف «الصحة»
أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية
فــي شــركــة نـفــط الـكــويــت الـنــاطــق الــرسـمــي باسم
الشركة قصي العامر تخصيص الشركة جناح عزل
كامال مكونا من  31سريرا في مستشفى الشركة
إلجــراءات الحجر في حال وجود حاالت إضافية
وتحت تصرف وزارة الصحة في حال احتاجت له.
وقال العامر لـ «كونا» إن جناح العزل جاهز في
حال تجاوز مستشفى جابر قدرته االستيعابية
مع إمكانية توفير عدد اضافي إن دعت الحاجة
لذلك علما أنه تم تجهيز الجناح بأعلى الكفاءات
البشرية التي ستكون جاهزة للخدمة على مدار
الساعة.
وذكــر أن الشركة وفــرت كذلك عــددا من الغرف
في «بيت الضيافة» باألحمدي تحت تصرف وزارة
الصحة الستغاللها للحجز المؤسسي للكويتيين
الــذيــن يـتــم إجــاؤهــم مــن ال ــدول ال ـمــوبــوءة وذلــك
الستضافتهم خــال فـتــرة الحجر المطلوبة مع
تأمين كافة المستلزمات الضرورية لهم.
وأوض ـ ـ ــح أن ال ـش ــرك ــة وض ـع ــت خ ـط ــة طـ ــوارئ
لمستشفى األحمدي التابع لها والذي يمتلك خبرة
كبيرة ومؤهالت واسعة من حيث الطاقمين الطبي
والتمريضي ولجهة التجهيزات ا لــرا ئــدة وذات
المستوى العالمي التي يضمها.
واكد استعداد «نفط الكويت» التام للمساهمة
في الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة الكويتية
وغيرها من الجهات المعنية في الدولة بمواجهة
تفشي فـيــروس كــورونــا المستجد (كوفيد )19 -
والعمل على الحد منه.
وأفاد انه في إطار التزامها بأداء دورها الوطني
وإدراكا منها لمسؤوليتها االجتماعية فإن الشركة
تضع كــل إمكاناتها الصحية واللوجستية في
تصرف الدولة وأجهزتها المختلفة وذلك للعمل
على تـجــاوز ال ـظــروف الحالية الصعبة بأفضل
الطرق الممكنة.
وبين أن الشركة ومؤسسة البترول الكويتية

قصي العامر

وم ـن ــذ ب ــداي ــة أزمـ ــة تـفـشــي ال ــوب ــاء ات ـخــذتــا كــافــة
اإلجراءات االحترازية في التعامل مع هذا التحدي
حيث وفرت اإلدارات المسؤولة عن توفير الخدمات
كمية كبيرة من الكمامات والمنظفات والمعقمات
التي تم توزيعها على جميع العاملين.
وأشار الى أنه بعد قرار مجلس الوزراء تعطيل
الــدوائــر الحكومية لمدة أسبوعين وحــرصــا من
الشركة على استمرارية عملياتها لتلبية اإلنتاج
والتصدير إلى األسواق العالمية وكذلك لتشغيل
محطات توليد الطاقة الكهربائية واصلت الشركة
تشغيل منشآتها على أ كـمــل و جــه مــع اكتفائها
بالعدد الفعلي المطلوب للعمالة.
واكد ان «نفط الكويت» ومنذ اليوم األول لهذه
األزمة تنسق مع وزارة الصحة في كل ما تتطلبه
الــوقــايــة وحـمــايــة المجتمع حيث قــامــت والت ــزال
بتحويل كافة الحاالت المشتبه فيها إلى المراكز
المعتمدة في وزارة الصحة كما نشرت التوعية
الالزمة في كافة إداراتـهــا وأوصلتها إلــى جميع
العاملين فيها.

مزاج

ثقافات
om

نشأ الشاعر عبدالوهاب الملوح
بمدينة قفصة وصدر له حتى
اآلن تسع مجموعات شعرية و4
مؤلفات في الترجمة وروايتان.
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مسك وعنبر
بين السينما والتلفزيون
والمسرح ،يتنقل الفنان محمد
ثروت بمجموعة من األعمال
والتجارب الجديدة التي يقدم فيها
ً
أدوارا متنوعة.

ريتا أورا تطرح أغنيتها الجديدة
«»How To Be Lonely
طرحت النجمة العالميةريتا أورا
أغـنـيــة جــديــدة بـعـنــوانHow To Be
 ،L onelyعلى قناتها الرسمية على
"ي ــوتـ ـي ــوب" ،وه ــي م ــن ك ـتــابــة لــويــس
كــابــالــدي وقصتها حقيقية مأخوذة
ّ
من فترة ّ
وتعد هذه األغنية
مرت بها،
هي األولى لها في عام .2020
وكــان آخر ألبوم لها هو Phoenix
أصدرته في عام  ،2018وحقق حينها
نجاحا كبيرا.
ع ـلــى صـعـيــد آخـ ــر ،ك ــان ــت أورا قد
انـفـصـلــت أخ ـيــرا عــن الـمـمـثــل رافــرتــي
لو ،ابن الفنان جود لو الشهير ،الذي
يـصـغــرهــا ب ــ 6س ـن ــوات ،بـعــد م ــرور 3
أشهر فقط على بداية صداقتهما.

وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ك ــان الـثـنــائــي قد
ُرصــدا معا في نهاية العام الماضي
خالل حضورهما حفل توزيع جوائز
بريت لألزياء ،وذكرت تقارير إعالمية،
نـ ـق ــا ع ـ ـ ــن م ـ ـصـ ــدر مـ ـ ـق ـ ـ ّـرب م ـن ـه ـمــا،
تفاصيل ما حدث" :لقد كان ريتا وراف
يلتقيان بالفعل ،وكانت هناك كيمياء
رائعة بينهما ،ثم أصبحا قريبين جدا
مــن بعضهما البعض أ ثـنــاء عملهما
هناك".
ً
وأضـ ـ ــاف" :ل ـك ــن ري ـت ــا ق ـضــت وق ـتــا
ً
طويال خــارج البلد ،وقــد جعل البعد
الصداقة بينهما باردة".
و كــا نــت النجمة العالمية أورا قد
اح ـت ـف ـل ــتب ـع ـيــد مـ ـي ــاده ــا ال ـ ـ ـ ــ 29فــي

إلين دي جينيريس

الس فيغاس ،وغنت Drunk in Love
ل ـب ـيــون ـســي ،ل ـس ــاع ــات م ـج ـمــوعــة من
األغاني ،وارتدت ريتا جينز مع كروب
توب من الدانتيل.
وكــانــت ريتا قــد أطلقت أول أغنية
لها في مايو عام  ،2012واألغنية كانت
م ـن ـفــردة وع ـنــوان ـهــا "آر .آي .ب ــي" من
ألبومها األول أورا ،واحتلت األغنية
المراتب األولى ،وأيضا خاضت ريتا
م ـج ــال ال ـت ـم ـث ـيــل ،وأدت عـ ــام ،2015
دورا في الفيلم الــدرامــي الرومانسي
خمسين ظل من غراي دور "ميا غراي".
وحــول نشاطها الفني ،أطلت أورا
ف ــي ح ـفــل GQ Men Of The Year
 Awardsبلندن.

ماريا ًكاري تنشر فيديو
إلين دي جينيريس
توقف إنتاج «إلين شو» طريفا مع توأميها
ً
س قرارا
اتخذت اإلعالمية األميركيةإلين دي جينيري 
ً
حاسما بوقف اإلنـتــاج الـخــاص ببرنامجها الشهير
ً
"إلين شو" ،وذلك لمواجهة فيروس كورونا ،وحفاظا
على سالمتها وسالمة فريق العمل.
ون ـشــرت اإلعـ ــان الـتــالــي فــي حـســابـهــا عـبــر مــواقــع
ً
ً
التواصل االجتماعي" :مرحبا جميعا ،بعد مزيد من
التفكير ،قررنا تعليق اإلنتاج إلى  30الجاري ،نريد أن
نلتزم بجميع االحتياطات لضمان حفاظنا على صحة
ً
ً
الجميع .أحبكم جميعا يا رفاق ،وأتوق للعودة مجددا.
بدأت أشعر بالملل من اآلن".

وق ــدم ــت ري ـت ــا ج ــائ ــزة ألك ـث ــر رجــل
ع ـص ــري ــة ل ــري ـت ـش ــارد م ـ ـ ــادن ،وك ــان ــت
إطاللتها جريئة ،إذ ارتدت تنورة الفتة
بتوقيع .Toni Maticevski
يذكر أن أندرو غارفيلد حبيب ريتا
انفصل عنها أخيرا ،بعد عالقة دامت
شهرين فقط ،وكشفت تقارير إعالمية
عالمية أن سبب اتخاذ غارفيلد هذا
الـقــرار يعود إلــى أنــه يريد مــزيــدا من
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة فـ ــي حـ ـي ــات ــه ،رغ ـ ــم أن
أورا تكتمت عــن أي تفاصيل تخص
عالقتهما ،ولــم تنشر أي صــور لهما
عبر مواقع التواصل.

ماريا كاري

شاركت المغنية العالميةماريا كــاري المتابعين،
عـبــر صفحتها الـخــاصــة عـلــى أح ــد مــواقــع الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ،مقطع فيديو طــريـفــا ،ظـهــرت فيه برفقة
توأميها موروكو ومونرو ( 8سنوات) ،وهم يغسلون
أيديهم بالماء والصابون للتوعية من أجــل محاربة
الـفـيــروس ،وذل ــك على أنـغــام أغنية راب ،ويتفاعلون
معها بشكل طريف.
وكــانــت ك ــاري أعـلـنــت عـبــر حسابها ال ـخــاص ،أنها
ألغت حفلتها في هاواي التي كان مقررا إقامتها يوم
 10الجاري.

بيرين سات

بيرين سات وزوجها
في الحجر الصحي
ت وزوجها المغني
قررت النجمة التركيةبيرين سا 
ال ـتــركــيك ـي ـنــان دوغـ ـل ــو ،إخ ـض ــاع نـفـسـيـهـمــا للحجر
الصحي الذاتي في منزلهما مدة  14يوما ،وذلك بعد
عودتهما من بريطانيا.
ّ
ويأتي اتخاذ الثنائي التركي لهذا الـقــرار ،في ظل
انتشارفيروس كورونا ،وتسجيل تركيا أول إصابة
ً
وأيضا بعد االنتقادات الكثيرة التي ّ
تعرضا
به أخيرا،
لها ،بسبب قيامهما بجولة أوروبية في الفترة األخيرة،
وعودتهما دون اتخاذ التدابير الالزمة.

ّ
«كليب» الرسون  All The Timeيتخطى
مليون مشاهدة في يوم على «يوتيوب»

زارا الرسون

أفـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر اع ــام ـي ــة بـ ــأن الـمـغـنـيــة
العالميةزارا الرس ــون طلبت مــن الجميع
ّ
االبتعاد عنها ،إذ إنها علقت على انتشار
فيروس كورونا بشكل طريف كاتبة" :أعلم
أن ـكــم ت ـقــولــوا عـلـيـنــا إن ـنــا ن ــواج ــه كــورونــا
ً
معا ،لكني ّال أريد أن أكون معكم ،أريدكم أن
ً
تبتعدوا عني بأبعد مسافة ممكنة ،شكرا".
و مــن أخبارها العملية ،أطلقت النجمة
السويدية فيديو كليب أغنيتها الجديدة
 ،All The Timeوذلك على قناتها الرسمية
على "يوتيوب" ،وقد تخطى الكليب المليون
مشاهدة في يوم واحد ،كما أطلقت الرسون
ألـبــومـهــا الـجــديــد ال ــذي يـحـمــل ع ـنــوان So
 ،Goodويحوي األلبوم على األغنياتNever
Forget You ،Lush Life ،I Would Like
.،Ain’t My Fault
ً
كـمــا يتضمن األل ـبــوم أي ـضــا أغـنـيــة زارا
 ،Don’t Let Me Be Yoursالتي كتبتها مع
النجم إيد شيران.
وسـ ـب ــق ل ـه ــا أن أط ـل ـق ــت ف ـي ــدي ــو كـلـيــب
أغنيتها  Lush Lifeالتي طرحتها
الصيف الماضي.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ـشـ ــاطـ ــات ـ ـهـ ــا
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـمــؤج ـلــة،
ك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت دائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاح ـ ـ ــة
أب ــوظـ ـب ــي عــن
ان ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــام
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وكـ ـ ـ ـ ـ ــات ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــة
األغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــديـ ـ ــة
زارا الرس ــون،

١٣

الـمـعــروفــة بالموسيقى اإللـكـتــرونـيــة ،إلــى
النسخة الخامسة من "مهرجان أم اإلمارات"،
الذي يقام في الفترة من  26الجاري إلى 4
أبريل ،في أبوظبي ،حيث سيكون الجمهور
يوم الجمعة  3أبريل المقبل على موعد مع
الرس ــون التي ستقدم مجموعة مــن أشهر
أغانيها التي تصدرت الئحة أفضل األغاني،
من بينها «رش اليف» و«أول ذا تايم» و«نيفر
فورغيت يو» و«أنكفر».
ويـفـتـتــح «م ـهــرجــان أم اإلم ـ ـ ــارات» 2020
أبــوابــه على مــدار  10أيــام متتالية ،ويمتد
ع ـل ــى م ـس ــاف ــة ك ـي ـلــوم ـتــربـ ـط ــول كــورن ـيــش
أبوظبي.
وي ـق ــدم ال ـم ـهــرجــان لـ ـ ــزواره ف ــي نسخته
الخامسة ،مجموعةواسعةمن الفعاليات
ال ـح ـي ــة مـ ــن ج ـل ـس ــات ث ـق ــاف ـي ــة ،وع ـ ـ ــروض،
ومعارض ،وغيرها.
يــذكــر أن زارا هــي مغنية وكــات ـبــة أغــان
سويدية نالت شهرة محلية عقب فوزها
ف ــي م ــوس ــم  2008م ــن ب ــرن ــام ــج ال ـمــواهــب
تاالنغ ،وهو النسخة السويدية من برنامج
ال ـمــواهــب الـعــالـمــي الـشـهـيــر غ ــوت تــالـنــت،
تبلغ من العمر  10سنوات فقط سنة
وكانت ّ
ً
 ،2012ووقعت زارا عقدا مع مجموعة تين
ميوزيك للتسجيالت ،وأصــدرت أول ألبوم
لها تحت اسم "إنتردوسينغ".
وفـ ـ ــي فـ ـب ــراي ــر  ،2013تـ ــم وسـ ـ ــم أغ ـن ـيــة
"أنكوفر" ،كأغنية بالتينية من قبل مجموعة
يونيفرسال الموسيقية.
ّ
ووقعت الرسون كذلك عقدا مدة  3سنوات
م ــع ش ــرك ــة إب ـي ــك لـلـتـسـجـيــات بــالــواليــات
المتحدة في أبريل .2013

١٥

تعيش الفنانة البحرينية في
الشرقاوي حالة انتعاش فني ،إذ
ستشارك في أكثر من عمل خالل
الموسم الدرامي لرمضان المقبل.

ريتا أورا

ثقافات ١٢

توابل ةديرجلا
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ً
عبدالوهاب الملوح :أعتبر نفسي محظوظا مقارنة بأبناء جيلي
أصدر ديوانه «كتدبير احتياطي» وكتابه «على مرتفعات اليأس»
كزهرة َّ
برية تفتحت في الجنوب التونسي ،نشأ الشاعر
عبدالوهاب الملوح بمدينة قفصة ،وفاح رحيقه اإلبداعي في
ً
جميع البقاع التونسية والعربية ،حامال مالمح مدينته ،التي
توصف بالمدينة المنجمية ،لما تملكه من آثار وتراث وحضارة،
فتعددت منابعه األدبية ،ليكتب الشعر والرواية والمسرحية،
ويخوض مجال الترجمة.
القاهرة  -محمد الصادق

جوهر الشعر
قائم على توليد
صورة تخيلية
مفارقة غير
مكررة

• ما منطلقاتك التي اعتمدت
عليها تجربتكم اإلبداعية الثرية؟
 الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـلـ ـق ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــةلتجربتي ،أراها مكونات أساسية
ألي تـ ـج ــرب ــة ع ــربـ ـي ــة وغ ــربـ ـي ــة،
قديمة وحديثة ،ولكل َمــن يعمل
فــي الـشـعــر بـجــديــة ،تعتمد على
المدونة العربية النقدية التراثية،
ب ــدءا مــن الـجــاحــظ والـجــرجــانــي
وابن رشيق وكتابات المتصوفة.
وفي الوقت نفسه ،ال يمكن غض
النظر عن أعمال أرسطو األولى،
بـعــدهــا تــأتــي ال ـم ــدارس النقدية
الحديثة الغربية ،سواء في فرنسا
أو روس ـيــا أو إنـكـلـتــرا ،وفتحت
لــي هــذه ال ـقــراءات الـبــاب واسعا،
لمعرفة الكثير من التجارب في
الكتابة والفن عموما.
ٌ
وي ـن ـب ـغــي الـ ـق ــول إن ال ـف ــن كــل
م ـت ـكــامــل ،ف ــا فـ ــرق ب ـيــن الـنـحــت
وال ـ ـفـ ــن ال ـت ـش ـك ـي ـل ــي وال ـس ـي ـن ـمــا
واألدب ،فـ ـك ــل ه ـ ـ ــذا يـ ـص ــب فــي
ق ـنــاة واح ـ ــدة ،وال ـتــي تـتـمـثــل في
الجمالية.

أزمة الشعر
• واكــب الشعر العربي تطور
ال ـش ـع ــر الـ ـغ ــرب ــي فـ ــي ن ـصــوصــه
ومـفــاهـيـمــه ،مــن خ ــال ال ـمــدارس
ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــة
المختلفة ،لكنه

غالف «على

تمديد مسابقة «لبنان تاريخ
وثقافة» حتى  6أبريل

صدر له حتى اآلن  9مجموعات شعرية ،و 4مؤلفات في
الترجمة ،وروايتان ،وكتاب في الدراسات ،إضافة إلى عدة
مسرحيات.
ورغم رحلته الطويلة اليزال يرى أن أمامه مشروعات لم
ينجزها بعد .وحول منجزه اإلبداعي ،وتنوع كتاباته ،ومسيرته،
ومشروعاته ،التقته «الجريدة» ،وكان الحوار التالي:
ت ــراج ــع أم ــام ال ــرواي ــة ،فـمــا ال ــذي
أصاب الشعر العربي؟
 كان ومــازال الشعر لجمهورمخصوص ،بخالف بعض الفنون
األخ ـ ـ ــرى .ن ـع ــم ،ح ـظ ـيــت ال ــرواي ــة
بــاهـتـمــام كـبـيــر ل ـعــدة اع ـت ـبــارات
ي ـم ـك ــن إرجـ ــاع ـ ـهـ ــا عـ ـم ــوم ــا إل ــى
مزاجية ذوق القارئ ،الذي يبحث
َّ
عما هو سهل سريع االلتهام غير
عسير الهضم ،عكس الشعر ،الذي
يتطلب ترويا وتركيزا وتفكيرا.
ال ـش ـعــر ل ــم ي ـت ــراج ــع ،ه ــو ي ــراوح
مكانه ،رغــم ما يعانيه اليوم من
الشعراء ذاتـهــم ،ومــن الناشرين،
ومن قلة اهتمام الجامعيين.

بناء الصورة
• أعمالكم تتميز ببراعة بناء
ال ـ ـصـ ــورة وتـ ـغ ــرق ف ــي الـفـلـسـفــة
وأسئلتها العميقة ،كيف تستطيع
توليد كل هذه الصورة في نصك
المختزل؟
 ج ــوه ــر ال ـش ـع ــر ق ــائ ــم عـلــىتــول ـيــد صـ ــورة تـخـيـلـيــة مـفــارقــة
غير م ـكــررة ،وه ــذه ال ـصــورة هي
الــدي ـنــامــو اإلي ـق ــاع ــي لـلـقـصـيــدة،
وال ـق ـص ـي ــدة ال ـت ــي ت ـن ـع ــدم فـيـهــا
الـ ـص ــورة ه ــي ن ـثــر إن ـش ــائ ــي فــي
الدرجة ما دون الصفر.
ولعل أهم موتيفات

بناء هــذه ال ـصــورة ،هــي التخيل
في تعالقه مع المعرفة واإلدراك،
هذا الثالثي الجبار الذي بإمكانه
أن يستنبط الجمال من القبح.

غالف «كت

دبير احتياطي»

إحدى المشاركات في المسابقة

«كبابيل اآلخرة»
• اقتحمت عالم الرواية ،عبر
الـحـضــور الكبير ال ــذي حققته
ف ــي ال ـســاحــة ال ـســرديــة بــروايــة
"كبابيل اآلخ ــرة" ،هل رأيــت في
ك ـتــابــة الـ ــروايـ ــة م ـســاحــة أكـبــر
لـلـفـضـفـضــة واك ـت ـش ــاف عــوالــم
الشخصيات من حولك؟
 "كبابيل اآلخ ــرة" ليست هيعملي الــروائــي األول ،فقد سبقه
ع ـم ــل آخـ ــر ب ـع ـن ــوان "مـ ـن ــذ" ،ن ــال
جائزة كومار بتونس سنة .2006
لـ ـ ـي ـ ــس عـ ـ ـن ـ ــدي تـ ـ ـج ـ ــزئ ـ ــة ف ــي
كـ ـت ــاب ــات ــي ،وال أؤم ـ ـ ــن ب ـن ـظــريــة
األجناس األدبية ،فالكتابة كتابة،
كيفما تـشـكـلــت ،لـكــن أحـيــانــا قد
يـغـلــب عـلـيـهــا ال ـط ــاب ــع ال ـس ــردي
الحكائي ،وأحـيــانــا أخ ــرى تأتي
في أسلوب تجريدي.
ً
عموما "كبابيل اآلخ ــرة" حار
ال ـكـث ـيــر ف ــي تـصـنـيـفــه ،ب ــل ذهــب
الـ ـبـ ـع ــض إل ـ ــى اع ـ ـت ـ ـبـ ــاره رواي ـ ــة
شعرية .وأحترم كل اآلراء حوله،
فهو خاضع لكل التأويالت ،وقد
س ـمــح ل ــي ه ــذا ال ـع ـمــل بـتـجــريــب
ت ـع ــدد األصـ ـ ـ ــوات م ــن ح ــول ــي،
وتنامي ظاللها ،بما يكشف
عــن ذوات مختلفة فــي ال ــذات
الواحدة.

«بنت الواقع»

مرتفعات اليأس»

حصاد

• إلى أي مدى عكست الرواية
الحديثة هموم الواقع العربي؟
 اسـتـطــاعــت بـعــض الــروايــاتالعربية الحديثة التعبير عن الواقع
العربي ،من خالل استلهام بعض
وقائعه ،أو استعادتها ،أو تحليلها.
وهناك تجارب روائية استطاعت
أن ِّ
تغير حتى فــي عقلية الـقــارئ،
وبــال ـتــالــي تـنـتــج ق ــارئ ــا مختلفا
واعـيــا ومتبصرا ،فأعمال الياس
خوري وسليم بركات وإسماعيل
فهد إسماعيل وإبــراهـيــم الكوني
ُ
وغـيــرهــم تـعــد أعـمــاال عمالقة في

عبدالوهاب الملوح
هذا السياق ،لجدة أساليبها ،وقوة
وعمق داللتها.

شـ ــأنـ ــه ش ـ ـ ــأن الـ ـشـ ـع ــر والـ ـقـ ـص ــة
والرواية ،هو كتابة إبداعية.

مهد الحضارة

المشهد التونسي

• قفصة ،مدينة النشأة والعلم
واألصالة والطقوس الدينية ،هل
لــك أن تقربنا مــن طبيعة تمثلك
اإلبداعي للمدينة؟
 ق ـف ـص ــة ،م ــدي ـن ــة بــال ـج ـنــوبال ـش ــرق ــي ال ـت ــون ـس ــي ،وهـ ــي مهد
الحضارة القبصية منذ أكثر من
 6000سنة قبل الميالد ،وكانت
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت مـ ـ ــا إحـ ـ ـ ـ ــدى عـ ــواصـ ــم
اإلمبراطورية البيزنطية وعاصمة
دول ـ ــة ب ـن ــي الـ ــرنـ ــد ،وق ـ ــال عـنـهــا
البكري هي مدينة قديمة أزلية،
بناها هرقل بدموعه ،وهي مدينة
م ـن ـج ـم ـيــة ،ب ـم ــا ج ـع ـل ـهــا مـنـطـقــة
توتر دائــم ضد ُّ
السلطات ،سواء
االستعماريين الغرب القدامى ،أو
االستعماريين ُ
الجدد من سكان
البلد ،وهي رمز التمرد ومقاومة
كل أشكال الظلم والطغيان ،لذلك
فهي تعاني التهميش إلى اليوم،
وهي موجودة في كل كتاباتي.

• كـيــف ت ـقــرأ ال ــواق ــع الـثـقــافــي
التونسي اآلن؟
 ه ـ ـنـ ــاك تـ ــراجـ ــع ك ـب ـي ــر عـلــىمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى أداء ا ل ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــات
الثقافية ،دور الثقافة مهجورة،
َّ
المكتبات العمومية قــل روادهــا
بشكل ملحوظ ،الكثير من قاعات
السينما أغلقت ،بعض المحطات
الثقافية ،أو ما ُيسمى ملتقيات،
ص ـ ــارت ذات ط ــاب ــع مـنــاسـبــاتــي
ص ــداق ــات ــي ال ت ـق ـ ِّـدم أي إض ــاف ــة،
لـكــن ال أنـكــر بـعــض الـمـجـهــودات
الشخصية للكثير من المهتمين
بــال ـشــأن الـثـقــافــي عـلــى مستوى
إبداعهم .فهم يشتغلون بصمت،
ويقدمون أعماال مبهرة.

فكرة قائمة
• "حجاب" و"نوعشية" و"كالم
الريح" و"غرائب" ،الحائزة جائزة
أف ـ ـضـ ــل ن ـ ــص بـ ـمـ ـه ــرج ــان ق ــرب ــة
للمسرح ،أين مكانة المسرح من
اهتمامك؟
 ال ـم ـس ــرح ك ـت ــاب ــة أدبـ ـي ــة فــياألصـ ـ ـ ـ ـ ــل ،وأقـ ـ ـ ـ ـ ــدم فـ ـ ـك ـ ــرة ق ــائ ـم ــة
عـلــى ال ـحــوار وعـلــى الـتـضــاد في
األصوات والحركات ،ويدخل ذلك
ضمن أفق رؤيتي للكتابة كورشة
مفتوحة ال جدران لها ،والمسرح

المتابعة النقدية
• كيف ترون المواكبة النقدية
لتجربتكم اإلبداعية؟
 ربما أعتبر نفسي محظوظا،م ـق ــارن ــة ب ــأب ـن ــاء ج ـي ـل ــي ،فـلـيــس
ه ـن ــاك ع ـمــل أص ــدرت ــه إال وأثـ ــار
النقاد ،وكتبوا عنه ،ســواء سلبا
أو إيجابا.
• م ــاذا ع ــن أح ــدث مـشــاريـعــك
المستقبلية؟
 بعد صــدور ديــوانــي "تدبيراح ـت ـي ــاط ــي" ع ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
المصرية للكتاب ،صدر لي أخيرا
ك ـتــاب "ع ـلــى مــرتـفـعــات ال ـي ــأس"،
وهو مترجم عن إيميل سيوران،
وهـنــاك الـعــديــد مــن المشروعات
المسرحية التزال طي الكتابة.

أعلن عدنان سعد المنسق العام لمسابقة الرسم لطالب مدارس
الكويت تحت شعار "لبنان تاريخ وثقافة" أن المسابقة ما زالت
مستمرة ،بناء على رغبة الطالب والـمــدارس المشاركة ،وبناء
ُ
عليه تقرر تمديد المدة التي ستسلم بها أوراق الرسم والمقرر
ً
تسليمها بتاريخ  19الجاري إلى تاريخ  6ابريل المقبل ،مبينا
أنه تم إلغاء حفل توزيع الجوائز ومعرض الرسومات المقرر
ً
يوم  28مارس في فندق "هوليدي إن" للظروف الطارئة ،وحرصا
على سالمة الجميع.
وأضاف سعد أن هذا القرار جاء بسبب المخاوف من انتشار
فـيــروس كــورونــا ،ولضمان سالمة األشـخــاص المشاركين في
المعرض ،باإلضافة إلى سالمة الجمهور الذي يحضر الحفل،
ً
موضحا أن توزيع الجوائز والشهادات على الفائزين سيتم عبر
تأمين تسليمها لهم عن طريق مدارسهم أو توصيلها لبيوتهم
مباشرة حسب المستجدات.
ولفت إلى أنه سيتم الحقا تحديد موعد لمشاهدة المعرض
في قاعة السفارة اللبنانية مدة يومين في حال تحسن الوضع
ال ـص ـحــي ،مـعـلــا ع ــدم إل ـغ ــاء الـمـســابـقــة بـتـسـلــم ع ــدد كـبـيــر من
الرسومات التي ابدعها الطالب من بعض المدارس المشاركة،
والـتــي تــم استالمها مباشرة مــن ال ـمــدارس قبل األح ــداث التي
حصلت خالل خالل الفترة السابقة" ،غير أن لجنة التحكيم قررت
إعطاء فرصة تمديد حتى األحد  6أبريل الستالم أوراق الرسم،
راجيا السالمة للجميع.
وأعرب سعد عن شكره الشركات الداعمة للمسابقة والمتمثلة
في :حضانة طفل المستقبل ,وشركات :آسيا للميكانيك ،مجموعة
ســابــا ،بـيـضــون ،الحميضي للصناعات الـغــذائـيــة  -الــرفــاعــي،
للدعاية واإلعــان ،الحص للهندسة والنقليات ،يونايتد كلرز،
باالضافة إلى مجوهرات زغيب ،وشركة المبروك للتجهيزات
الفندقية ،واألحـمــديــة لـلـمـقــاوالت ،والـشــريــك اإلعــامــي جريدة
"الجريدة".

 ...ومتسابقة أخرى

إحالل وتجديد قصر «ثقافة توشكى» في أسوان فلك الشوا رصدت الشعارات المكتوبة
ً
يضم مسرحا ومكتبة للحرف والفنون التشكيلية
على الشاحنات في لبنان

بدأت الحكومة المصرية
تهتم بمحافظات الصعيد،
البعيدة عن مركزية
العاصمة ،من خالل
مشروعات في قطاعات
مختلفة ،بينها القطاع
الثقافي.

بدأت بـ «المحروسة» وانتهت بـ «سيري فعين الله ترعاك»
•

واجهة قصر الثقافة توشكى

ً
القصر يعد رافدا
ً
جديدا لإلبداع
في أقصى
الجنوب

جولة رسمية داخل القصر

•

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

وصل االهتمام الحكومي المصري بالتراث
إلى الصعيد ،وأحدث المشروعات التي جرى
افـتـتــاحـهــا قـصــر ثـقــافــة تــوشـكــى ،فــي أقصى
جنوب مصر.
وث ـ ّـم ــن م ـث ـق ـفــون ف ــي م ـصــر ال ـخ ـط ــوة الـتــي
اتخذتها وزارة الثقافة أ خـيــرا بالعمل على
إحالل وتجديد قصر ثقافة توشكى بمحافظة
أسوان (جنوبي البالد) ،حيث افتتحته وزيرة
الثقافة إيناس عبدالدايم في حلته الجديدة
األسبوع الماضي ،واعتبروا أنها خطوة جيدة
للتوعية وتنشيط الوعي الثقافي والفكري في
مدن وقرى صعيد مصر.

ووس ــط ح ـفــاوة بــالـغــة مــن أهــالــي توشكى
وأب ـن ــاء مــركــز نـصــر ال ـنــوبــة ،افـتـتـحــت وزي ــرة
الثقافة د .إيناس عبدالدايم ،والـلــواء أشرف
عطية محافظ أسوان قصر ثقافة توشكى ،بعد
إحالله وتجديده ،بحضور د .أحمد عواض
رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،وعدد من
القيادات الشعبية والتنفيذية ،وأعضاء مجلس
النواب ،وعمد ومشايخ توشكى.
من جانبها ،قالت عبدالدايم إن قصر ثقافة
توشكى يعد رافدا جديدا لإلبداع في أقصى
الجنوب ،واصفة إياه بـ"شريان جديد للتنوير
ُيضاف إلى البنية الثقافية".
وأوضحت أن البرنامج الذي جرى وضعه
لقصر الثقافة يشتمل على أنشطة متعددة
ومتنوعة ،تعمل على استثمار طاقات الشباب،
واكـ ـتـ ـش ــاف ورعـ ــايـ ــة الـ ـم ــواه ــب فـ ــي م ـنــاطــق
الجنوب.
وأضــافــت أن قـصــر ثـقــافــة تــوشـكــى خطوة
جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة
الثقافية والوصول بالمنتج الفكري والفني
إلى المناطق الحدودية واألكثر احتياجا.
ويـضــم المبنى الـجــديــد مـســرحــا ،ومكتبة
ع ــام ــة ،وق ــاع ــة لـلـتـكـنــولــوجـيــا والـمـعـلــومــات،
وقاعات للحرف البيئية والفنون التشكيلية
وأنشطة الطفل.
من جهته ،ذكر أحمد عواض أن قصر ثقافة
توشكى يعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة
للهيئة ،حيث يعود تاريخه إلــى عــام ،1964
وت ــوق ــف ال ـع ـمــل ف ـيــه م ـنــذ  3س ـن ــوات نتيجة
تصدع المبنى ،وخــال الـعــام الماضي تقرر
إنهاء أعمال إحالله وتجديده.

حمزة عليان

اختارت الكاتبة المبدعة فلك الشوا عنوان "محروسة"
ً
لكتابها الصادر حديثا عن دار رمال من قبرص.
ً
َّ
موجه للقارئ العربي واإلنكليزي معا ،فالنص
والكتاب
مكتوب باللغتين .يبدأ بـ"المحروسة" وينتهي بـ"سيري
ً
فعين الله ترعاك" ،حمله إلينا الصديق رشاد الشوا ،أخيرا.
كانت الشعلة التي أوقدت ذهن المؤلفة ،رؤيتها في أحد
أيام زحمة السيارات في شوارع بيروت كلمة "محروسة"
على شاحنة نقل كبيرة أمامها ،ومنها انطلقت الرحلة،
ل ـت ـص ــوي ــر ال ـش ــاح ـن ــات وال ـ ــرس ـ ــوم والـ ـخـ ـط ــوط م ــن "ع ـيــن
الحسود" إلى األرزة ورسوم فنية أخرى.
نقلت الكاتبة ،بعدسة كاميرتها وبقلمها ،تقاليد جميلة
ُ
و نــادرة عادة ما تكتب على سيارات النقل ،وفي مختلف
المناطق اللبنانية ،ســواء المستخدمة لنقل ا لــر كــاب ،أو
لنقل ا لـبـضــا ئــع .و قـلـمــا تـجــد حــا فـلــة أو س ـيــارة تخلو من
مـثــل شـعـبــي قــد يـكــون حـكـمــة أو نـكـتــة أو أ غـنـيــة أو فكرة
خطرت على بــال صاحبها ،تزينها ر ســوم تزيد المعنى
غنى ،وأكثرها ما يكون لرد الحسد وحجب العين وإبعاد
ضررها.
مـعــانــي الـ ُـجـمــل ،كـمــا تـنـظــر إلـيـهــا ال ـشــوا ،إن دل ــت على
ُّ
ش ــيء ،فــإ نـهــا تــدل عـلــى تـعــلــق الشخصية اللبنانية بكل
ً
معان تهم أكثر
ما هو مفرح ،وينطوي في آن معا على
ٍ
الناس.
تـســرح عـيـنــاك وأ ن ــت تتصفح ا لـكـتــاب بـصــور جميلة
ً
جــدا  ،وتتأمل معاني الكلمات ،كأن الشاحنات تمر أمام
ناظريك ،مثل" :على مهلك يا هوى على قلبي" ،حيث تقرأ
َّ
محملة
الكلمات وتنسى أنها مرسومة على ظهر شاحنة
باألسمنت أو الحديد!
ذه ـب ــت ال ـكــات ـبــة إلـ ــى ال ـتــرك ـيــز وال ــرص ــد ع ـلــى ال ـش ـعــار
تعط مساحة للتحليل والتفسير للظاهرة،
والصورة ،ولم
ِ
فالكلمات المرسومة تنطق ُ
ُّ
وتنم
بحسن اختيار العبارة،
عن وعي وثقافة صاحبها ،فترى على سبيل المثال" :مألى
السنابل تنحني بتواضع والفراغات رؤوسهن شوامخ".
وتسرد الشوا باللهجة اللبنانية حوارا دار بينها وبين
حسام ،صاحب سيارة التاكسي الذي يقلها إلى األماكن
والـطــرقــات الـمــرصــودة ،وهــو مــن رافـقـهــا بــالـمـشــوار ،على
مدى أربع سنوات ،وهي تالحق الكميونات.
خ ــرج ــت مـ ــن ب ـ ـيـ ــروت إل ـ ــى ص ـ ــور وزح ـ ـلـ ــة وط ــرابـ ـل ــس،
واكتشفت أ جـمــل ا لـقــرى وا لـمــدن اللبنانية ،و تـعـ َّـر فــت إلى
َّ
وتتدرب في وكالة رويترز بقسم
حسام عندما كانت تعمل
التصوير في بيروت.
قطعت الشوا في رحلتها تلك نحو  ٦١ألف كلم ،طافت
فـيـهــا األراضـ ــي الـلـبـنــانـيــة ،وه ــي تــاحــق الـشــاحـنــات ،كي
تحظى بالصورة التي تبحث عنها.
وروت لنا الشوا العالقة التي نشأت بينها وبين حسام

فلك الشوا
في تلك السنوات والمشاوير التي أمضتها معه ،والمتعة
التي نقلتها لنا ،وبأسلوب بسيط جــدا ،كما تحدثت به
مع يونس ،وهو َمن قام بكتابة ورسم العبارات ،وعرفته
من إمضائه الذي يزين الشعارات المرسومة.
يونس لديه تجربة وذكريات عن مهنته ،واألعمال التي
قام بها واالشعار التي يحفظها ،واليزال يرسم بالفرشاة.
ف ــي ك ــل صـفـحــة ق ـص ــة ،وال ت ـمــل ع ـي ـنــاك م ــن الـمـطــالـعــة
معان ذات مغزى ،منها" :حلو الرواق،
والكلمات الدالة على
ٍ
يا لبنان دخل ترابك ،صامدون كاألرز ،سترك يا رب ،انظر
بـعـيـنــك وارح ــم بـقـلـبــك ،ســت الـحـلــويــن ،ادل ــى يــا كــايــدهــم،
الشمس تشرق وتغيب والليل يجمع كل حبيب ،ال تحزن
على الدنيا بما فيها أنت ضيف على أراضيها ،بحبك يا
لبنان ،شيل عينك ،طل القمر ،محروسة من عين البشر،
لـبـنــان الـكــرامــة والـشـعــب الـعـنـيــد ،عـيــونــك حـلــويــن ،دخيل
عينك ،محروسة يا عروسة ،يا خوفي من عيون الناس،
الحسود ال يسود".
وانتهى مشوار فلك الشوا بــإ صــدار هــذا الكتاب ،الذي
جعلت من صفحاته لوحة فنية تختلف َّ
عما قبله وبعده،
من حيث التبويب والشرح والعنوان والصورة.

توابل ةديرجلا

•
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ثروت :فوجئت بعرض «اللعبة» على تطبيق «شاهد»

«أسعدني طرح حلقات العمل واإلشادة بالكوميديا»
والمسرح ،يتنقل الفنان محمد ثروت بمجموعة من األعمال والتجارب
بين السينما والتلفزيون
ً
الجديدة التي يقدم فيها أدوارا مختلفة ومتنوعة.
وفي دردشته مع «الجريدة» ،يتحدث ثروت عن أعماله الجديدة واألدوار التي ّ
يقدمها وغيرها من
األمور ،وفيما يلي التفاصيل:
القاهرة  -هيثم عسران

● حدثنا عن ردود األفعال عن
دورك في مسلسل "اللعبة".
 ب ـ ــا ل ـ ــر غ ـ ــم مـ ـ ـ ــن أن ع ـ ــرضالمسلسل على تطبيق " شــا هــد"
أخ ـي ــرا ك ــان م ـفــاجــأة ل ــي ،فــإنـنــي
س ـعــدت ب ـهــذا األم ـ ــر ،خــاصــة مع
وج ــود ردود فـعــل جـيــدة للغاية
من الجمهور ،بعد وقت قصير من
طــرح حلقات العمل والمفاجآت
الكثيرة الـتــي كــانــت فيه بجانب
اإلشــادة بالكوميديا ،وهذا األمر
أسعدني للغاية ،السيما أن العمل
احتاج إلى تحضيرات وتصوير
لـفـتــرة طــويـلــة ،واعـتـبــر مــا حــدث
من نجاح تعويضا عن عدم عرض
المسلسل فــي رمـضــان الماضي
على الشاشات.
● لكن البعض يرى في العرض
التلفزيوني فرصة أكبر للنجاح.

ً
تدربت جيدا
قبل تقديم
«جن عالء
الدين»

 كل وسيلة عرض لها الجمهورالـخــاص بـهــا ،ومــن مــزايــا العرض
على التطبيقات مثال القدرة على
م ـعــرفــة مـتــابـعـيــن ال ـع ـمــل ودرج ــة
اهتمام الجمهور بمتابعة حلقاته
بطريقة ال يمكن التالعب فيها على
اإلطالق ،على العكس من "يوتيوب"
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،وال ـم ـهــم في
النهاية أن يصل العمل للجمهور،
بالفعل ،فالعرض
وهــو مــا تحقق
ّ
على منصة شاهد وفر جماهيرية
كبيرة للمسلسل ،وهــو ما لمسته
من ردود الفعل التي وصلتني.

قائد روماني
● أعلنت اشتراكك في مسلسل
خالد بن الوليد ،ما سبب حماسك
لالشتراك في عمل ديني تاريخي؟
 أشعر باشتياق لتقديم أدوارمختلفة عــن الـكــومـيــديــا ،وأدوار

جادة ،وهذا األمر يجعلني دائما
أبحث عــن االخ ـتــاف ،لــذا عندما
رش ـحــت لـلـتـجــربــة تـحـمـســت لها
ب ـش ــدة ،ألن ـن ــي أج ـس ــد شخصية
قائد روماني يخوض معركة في
األح ـ ــداث ضــد خــالــد بــن الــولـيــد،
ونـشــاهــد الـكـثـيــر مــن التفاصيل
الموجودة ،وهو دور أراهن عليه
عند اكتمال العمل بأنه سيكون
محطة مهمة بالنسبة لي.
● هـ ــل هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر هـ ــو سـبــب
تصريحك برغبتك في أدوار جادة
ع ـلــى غـ ــرار تـجــربـتــك م ــع الـفـنــان
عادل إمام؟
 بالفعل ،أنا أبحث عن األدوارً
ا لـتــي يمكن أن تضيف لــي فنيا،
وت ـقــدم ـنــي ب ـش ـكــل م ـخ ـت ـلــف ،وال
تـحـصــرنــي فــي الـكــومـيــديــا فقط،
وهو ما أعمل عليه في اختياراتي
ً
دائما.
● ح ــدثـ ـن ــا عـ ــن ت ـج ــرب ـت ــك فــي
فيلم "البعض ال يذهب للمأذون
مرتين".
 أظهر كضيف شرف في الفيلممــع كــريــم عـبــدالـعــزيــز وه ــو فيلم
كوميدي ،وشخصيتي كوميدية.

● وفيلم "ديدو"؟
 أعتبره من األعمال المختلفةبـ ـشـ ـك ــل ك ـ ــام ـ ــل عـ ـ ــن أي ت ـج ــرب ــة
ق ــدم ـت ـه ــا مـ ــن قـ ـب ــل ،ألن ال ـف ـي ـلــم
م ـك ـتــوب ب ـطــري ـقــة كــوم ـيــديــة من
ال ـب ــداي ــة ل ـل ـن ـهــايــة ،وبـ ــه مـســاحــة
كبيرة من االستمتاع للمشاهد،
فضال عن ظهور األبـطــال بحجم
عقلة األصبع باستخدام تقنيات
متطورة للغاية في الجرافيكس،
وأتــوقــع ان يـكــون الفيلم تجربة
مهمة في السينما عند عرضه.
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مزاج

أخبار النجوم

«فالنتينو» في المونتاج لتسليم
الحلقات قبل بدء رمضان

مدمن مخدرات
● ماذا عن فيلم "ريما"؟
 م ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــي أظ ـه ــرفـيـهــا بـشـكــل مـخـتـلــف بـعـيــد عن
الكوميديا ،حيث ّ
أجسد دور مدمن
مخدرات عاش لفترة في مصحة،
وهـ ـ ـ ــو ش ـ ـخـ ــص قـ ـ ــاتـ ـ ــل ،وه ـ ـنـ ــاك
تفاصيل كثيرة باألحداث ال أرغب
في ّالحديث عنها حتى ال أحرقها،
وأفضل أن يشاهدها الجمهور.

عادل إمام

األحداث المكتوبة
● وكـيــف تـصــف تـجــربـتــك في
مسرحية "عالء الدين"؟
 ت ـح ـم ـس ــت ل ـل ـف ـك ــرة ع ـنــدمــارش ـح ـن ــي ل ـه ــا ال ـم ـخ ــرج م ـجــدي
ال ـ ـهـ ــواري ،خ ــاص ــة أن شخصية
الـجــن فــي المسرحية مــؤثــرة في
األح ــداث ومرتبطة بـعــاء الدين
لــدى األط ـفــال ،وطبيعة األح ــداث
ال ـم ـك ـتــوبــة م ـل ـي ـئــة بــال ـكــوم ـيــديــا
واالسـ ـتـ ـع ــراض والـ ـغـ ـن ــاء ،وه ــذه
النوعية من التجارب المسرحية
أحـ ّـبـهــا وأفـضــل الـمـشــاركــة فيها،
ال ّس ـي ـم ــا أن ف ــرق ــة "ك ــاي ــروش ــو"
وف ــرت جميع اإلمـكــانــات لخروج
العرض بصورة جيدة للجمهور،
وهو ما ساعد في نجاح التجربة
واإلقبال الجماهيري الكبير على
مشاهدتها ليس من االطفال فقط،
ً
ولكن من الكبار أيضا.

تحضيرات المسرحية
ً
ً
● هــل استغرقت وقـتــا طويال
في التحضير؟
 تحضيرات المسرحية بدأتقبل أن أنضم لها بنحو شهرين،
وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـ ـ ــدوري اس ـت ـغــرقــت
نحو شهرين من العمل المكثف،
وهي فترة كانت كافية من وجهة
نظري.
● مـ ــا هـ ــي الـ ـت ــدريـ ـب ــات ال ـتــي
قمت بها؟
 -استلزم التحضير للشخصية

محمد ثروت
ت ــدري ـب ــات ع ــدي ــدة ع ـلــى الــرقــص
وسرعة الحركة ،بما يتناسب مع
طبيعة األحـ ــداث ال ـمــوجــودة في
النص ،وهي تدريبات لياقة بدنية
بــاألســاس قمت بها مع مصممة
االستعراضات ،كما أن الماكياج
الذي أستخدمه يستغرق وقتا في
التحضير ،وحرصت على مشاركة
ال ـج ـم ـه ــور ع ـب ــر ص ـف ـح ـتــي عـلــى
"إنـسـتـغــرام" بـمــراحــل التحضير
ل ـلــدور ،بعدما وج ــدت كثيرا من
التساؤالت عن هذا األمر ،لدرجة
أن البعض لم يتعرف على مالمح
وجهي بسبب الماكياج.

المجتمع الشرقي
● ألــم تقلق مــن الـمـقــارنــة بين
المسرحية والفيلم ال ــذي عرض
ً
في السينمات أخيرا؟
 ال مجال للمقارنة بين الفيلموال ـم ـس ــرح ـي ــة لـ ـع ــدة اعـ ـتـ ـب ــارات،
ف ــي مـقــدمـتـهــا أن أس ـط ــورة عــاء
الــديــن قـصــة مــوجــودة مـنــذ فترة
طــويـلــة ،وقــدمــت فــي ع ــدة أعـمــال
من قبل ،سواء في العالم العربي
أو خارجه ،وكل مرة تقدم بطريقة
وحبكة درامـيــة مختلفة ،إضافة

إلــى أن طريقة تقديم المسرحية
لـلـقـصــة تـتـنــاســب م ــع المجتمع
ّ
وتقدم
الشرقي الذي خرجت منه
إليه اآلن ،وهذا األمر مسألة مهمة
للغاية ،والتقنيات المستخدمة
فــي الـعــرض المسرحي متطورة
للغاية ،وبها عناصر إبهار كثيرة
جعلت الجمهور ينجذب للعرض،
ومنها على سبيل المثال مسألة
طيران السجادة الخاصة بعالء
ال ــدي ــن ف ــي ال ـم ـس ــرح ،فــالـتـجــربــة
قدمت على المسرح كما يجب أن
تقدم للجمهور.
● أال تفكر فــي خــوض تجربة
البطولة؟
 ب ــا لـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـ ــي ،ال أ فـ ـض ــلالبطولة المطلقة ،ألن وجود عدد
كبير من الفنانين في العمل يكون
ع ــام ــل قـ ــوة وج ـ ــذب ف ــي األع ـم ــال
المختلفة ،وهذه التجارب تنجح
أك ـثــر م ــع ال ـج ـم ـهــور ،وأع ـت ـقــد ان
هــذا االم ــر أصـبــح ملموسا بقوة
في مختلف التجارب التي تقدم
ح ــال ـي ــا ،س ـ ــواء ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا او
المسرح أو التليفزيون.

أوش ــك الـمـخــرج رام ــي إم ــام عـلــى االن ـت ـهــاء مــن عمليات
المونتاج لمسلسل الزعيم عــادل إمــام «فالنتينو» ،المقرر
عرضه خالل شهر رمضان المقبل ،وحتى اآلن لم يضع رامي
الموسيقى التصويرية للعمل ،وسوف يقوم بوضعها بعد
االنتهاء من عمليات المونتاج كاملة ،حيث قــررت الجهة
المنتجة للمسلسل تسليم القنوات العارضة الحلقات العشر
األولى من المسلسل قبل بدء شهر رمضان.
ويلعب الزعيم خالل أحداث مسلسل «فالنتينو» دور رجل
أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ،ويدعى نور
عبدالمجيد فالنتينو ،ويواجه طوال حلقات العمل مشاكل
وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها،
وال يتوقف األم ــر عند ذلــك بــل يــدخــل فــي قصص عاطفية
كثيرة ،وتتواصل األحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

هاني رمزي يستعد لتصوير
«الباب يفوت جمل»

هاني رمزي
يستعد النجم هاني رمزي ،خالل األيام المقبلة ،لتصوير
فيلم جديد يحمل اسم «الباب يفوت جمل» ،الذي يتنمي إلى
فئة األعمال الكوميدية كعادته ،وهو من تأليف سامح سر
الختم وإخــراج أحمد البدري ،ومن المقرر الكشف عن باقي
األبطال قريبا للبدء في تصويره.
ويعيد هذا العمل النجم هاني رمزي للسينما بعد غياب
عامين منذ آخر أعماله فيلم «قسطي بيوجعني» مع الفنانة
مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبوسريع وآخرين ومن
إخراج إيهاب لمعي ،وتناول الفيلم حياة هاني البسيطة إذ
يعمل محصل فواتير وأقساط خاصة باﻷجهزة الكهربائية،
ويقع في العديد من المفارقات الكوميدية أثناء تأدية عمله
نتيجة الرتفاع األسعار في مصر.
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العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :يتزايد طموحك الى ما ال يمكن تحقيقة إال مـهـنـيــا :ال تستطع إن ـجــاز س ــوى الـقـلـيــل ،ألن
العراقيل أصبحت عديدة.
بمجهود متواصل.
ً
ً
عاطفيا :مفاجأة سـ ّ
ـارة تنتظركما أنت والحبيب عاطفيا :يدعمكما أحد المعارف ،لتجتاز مع
ّ
الحبيب عقبة تقف في دربكما.
ستغير مجرى حياتكما.
ً
ً
اجتماعيا :يلعب القدر لعبته معك ،وستجد نفسك اجـتـمــاعـيــا :ثـ ّـمــة شـخــص قــريــب مـنــك يـحــاول
ّ
إحباطك في كل ما تفعله.
في موضع االتهام.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :
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كلمات متقاطعة
فول

كلمة السر

المعروف باسمه.
– م ـ ـغ ـ ـن ـ ـيـ ــة و مـ ـمـ ـثـ ـل ــة
 – 5أمــاتــه – اشـتــد في أميركية.
 – 9يقنط – قلب – حب.
العداوة.
 – 6أر ج ـ ـ ــع – و ج ـ ــع –  – 10تــركــوا الـمـكــان –
قطع البالد.
ثبت ورسخ.
 – 7فنان لبناني.
 – 11للتمني – فنانة
 – 8ع ـ ـصـ ــب ا ل ـج ـس ــد مصرية.

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ّ
ّ
ً
ً
ً
ّ
المؤجلة ،وأزل
خاصا ،لكن مهنيا :أعــد النظر فــي األم ــور
مهنيا :ما تفكر به يتطلب مجهودا
ّ
سوء التفاهم مع الزمالء.
نتيجته ستكون جيدة.
ً
ّ
ً
تنظمان عاطفيا  :يصدر عــن الحبيب تـصـ ّـر ف يجعلك
عاطفيا :يدور بينك وبين الشريك حوار
تنفعل وتغادر المكان.
فيه شؤون حياتكما.
ً
ً
ً
كثيرا بحضورك وتتمنى اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـح ــدث ب ـع ــض ال ـت ـغ ـي ـي ــرات فــي
اجتماعيا :تفرح عائلتك
ً
محيطك ،فتابع حياتك وال تكترث.
أن تمنحها وقتا أطول.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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 – 1شخص من طبقة
األشراف.
 – 2ممثل أميركي.
 – 3من الحبوب – تعب 2
– مسموح به.
3
 – 4سـ ـن ــة – سـ ـه ــل –
درج.
4
 – 5اسم حمله العديد
من ملوك إنكلترا – لم 5
يفارق بيته – ضعف.
 – 6شبيه – اإلهتمام 6
واالكتراث.
ً
7
 – 7يـنـحـنــي خــاضـعــا
– ي ـ ـسـ ــري الـ ـسـ ـق ــم فــي 8
الجسم.
 – 8خـشـبــة ال ـحــائــك – 9
مرض صدري – احترم.
 – 9خ ــا ص ـت ــي – قـبــل ١٠
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم – ي ـن ـت ـخ ـب ـهــم
الشعب.
 – 10و ق ـ ـ ــت – خ ــاف برازيلي.
 – 3ش ـ ـ ـتـ ـ ــم – نـ ــو تـ ــة
العلمي.
م ــوس ـي ـق ـي ــة – وهـ ـك ــذا
ً
عموديا:
باألجنبية.
 – 1أربـ ـ ـ ــع ع ـ ـشـ ــرات –  – 4أه ـ ـمـ ــل وأغـ ـ ـف ـ ــل –
رحالة برتغالي راحل
جماعة القوم.
 – 2ال عـ ـ ـ ــب كـ ـ ـ ــرة قـ ــدم اك ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــف الـ ـمـ ـضـ ـي ــق
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السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :أنت شخص ّ
تتقبل التغيير ،وما تقوم
مهنيا :ال تترك نفسك تقع في اليأس واإلحباط،
ّ
ّ
يصب في مصلحة الجميع.
ّ به
ألن ظروف عملك سيئة.
ً
ً
عاطفيا :يدعمك شريك حياتك ّ
بشدة لتحقيق
عاطفيا :تنشأ بعض الخالفات بينكما ويتدخل
ّ
جميع خططك المستقبلية.
األهل للوساطة بينكما.
ً
ً
اجتماعيا :أحد أفراد العائلة يدخل المؤاساة الى اجتماعيا :انصرف في أوقات فراغك الى هواية
تنشلك من أتعابك.
قلبك كلما تحزن.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

الحلول
١١ ١٠

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
ً
مهنيا :المشاكل التي تنبأت بحصولها منذ قترة مهنيا :تحقق إنجازا كبيرا يزيد في سمعتك
ً
ً
ّ
الطيبة انتشارا.
طويلة بدات تظهر تدريجيا.
ً
ً
عاطفيا :يعرف الشريك أدق التفاصيل التي تريحك عاطفيا :الحب الحقيقي هو السبيل الوحيد
ليجعل حياتك أكثر سعادة.
ويقوم بها.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :إن لم تتوخ الحذر والهدوء مع معارفك ،اجتماعيا :يمكنك اليوم القيام بتقوية عالقاتك
ّ
األسرية مع الجميع.
فستكون النتائج سلبية عليك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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ًكلمات متقاطعة

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

الحمل

7

تطور
ورق
وصفة
ميزان
دليل
بذور
نبات
طريقة
تحضير
خطوة
أهمية
دولة
لبنان
مشرق
مطبخ
زراعة
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sudoku

من  3أحرف وهي اسم نبات من الفصيلة البقولية.
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كلمة السر:
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ً
مهنيا :ينتابك الـتـســاؤل فــي بعض األحـيــان عن م ـه ـن ـيــا :ال ت ـت ـنــازل أب ـ ــدا واس ـت ـع ـمــل ال ـمــرونــة
ّ
والذكاء للحصول على ما تريده .
مقدرتك في اإلنجاز الجيد.
ً
ً
عاطفيا :شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص سوف عاطفيا :تسمع إشــاعــة عــن الحبيب ،فتمتلئ
ً
ً
غضبا من دون التحقق عنها.
تفرح به كثيرا.
ً
ً
ّ
ّ
عائلية،
تتعرض لمضايقات
اجتماعيا :لم تتوقع موقف أحد األصدقاء تجاهك ،اجتماعيا :سوف
فافسح صدرك لجميع التساؤالت.
ولكن استمر وال تبال بذلك.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :كن على استعداد لمواجهة المشاكل التي
تأتي من مختلف الجهات.
ً
عاطفيا :أعــد مع شريك عمرك النظر في أسلوب
ّ
حياتكما ،وغيره نحو األفضل.
ً
اجتماعيا :ال تيأس من أي شيء يواجهك ،واختبر
ّ
إرادتك في التغلب عليه.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :تـعـ ّـم أجـ ــواء مــن االرت ـي ــاب فــي مركز
ّ
ً
عملك ،فال تتخل أبدا عن صراحتك.
ً
عاطفيا :االنفعال الدائم في وجه الشريك ألتفه
األسباب ال يليق بحياتكما.
ً
اجتماعيا :حان الوقت ألن تتفق مع العائلة
حول مشروع تغيير المنزل.
رقم الحظ.22 :

١٥
الشرقاوي :الجمهور سيكرهني بـ «الكون في كفة»
توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

مسك وعنبر

شخصيتها مستفزة في «آل ديسمبر» و ترى أنها محظوظة بـ «سينمائيات»٢

سلة أخبار
سيد رجب عن صورته
مع زينة :اسألوها

عزة إبراهيم

تعيش الفنانة البحرينية في الشرقاوي حالة انتعاش فني ،إذ
ستشارك في أكثر من عمل خالل الموسم الدرامي لرمضان المقبل.
وكشفت الشرقاوي في لقاء مع «الجريدة» عن تفاصيل أعمالها
الجديدة ،مؤكدة أنها ال تخشى الظهور المتكرر في رمضان
شريطة االختالف والتنوع ...وإلى التفاصيل:
● عمل واحــد في رمضان الماضي و4
لك ذلك؟
أعمال هذا العام ...ماذ يعني ِ
 ال أف ـضــل الـظـهــور فــي عـمــل واح ــد أوأعـ ـم ــال م ـت ــزام ـن ــة ،فــال ـم ـع ـيــار عـ ـن ــدي هــو
االختالف وعدم التكرار ،وشاركت رمضان
الـمــاضــي فــي "ال موسيقى فــي األحـمــدي"
واكـتـفـيــت ب ــه وكـ ــان بــالـفـعــل عـمــا مكثفا
ودسما وحقق نجاحا كاسحا بالمقارنة
بغيره من المسلسالت المتميزة أيضا.
● وكيف تجدين االختالف بين أعمالك
الجديدة لهذا الموسم؟
 جـمـيـعـهــا تـحـقــق ل ــي ال ـظ ـهــور بشكلج ــدي ــد وم ـخ ـت ـلــف ع ـم ــا ق ــدم ـت ــه م ــن ق ـبــل،
ف ـظ ـه ــوري ف ــي "الـ ـك ــون ف ــي ك ـف ــة" يختلف
تماما عما أقدمه في "زواج مصلحة" ،كما
يختلف عن تجربتي في "سينمائيات" و"آل
ديسمبر" وأتوقع أن يرى الجمهور في كل
عمل أنه أمام ممثلة مختلفة دون أن
يشعر بأي تكرار أو ملل.
● حدثينا عن شخصيتك
في مسلسل "الكون في كفة".
 أل ـعــب دور صــدي ـقــة إل ـهــامالفضالة التي تعاني التسلط
والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة ع ـ ـلـ ــى إخـ ــوان ـ ـهـ ــا
بــالـمـنــزل بــاعـتـبــارهــا األخ ــت األك ـبــر،
ورغ ــم أن ــي صــديـقـتـهــا ف ــإن ظ ـه ــوري في
الـحـلـقــة الـثــالـثــة مــن الـعـمــل سيسبب لها
صــدمــة كـبـيــرة حـيــث ينكشف ســر خطير
ب ـم ـجــرد ظـ ـه ــوري ،م ــا يـتـسـبــب ف ــي شــرخ
بعالقتنا التي ستظل مستمرة طوال العمل
ولكن بصورة غير نمطية ،وأتوقع كراهية
المشاهد لشخصية "مها".

● هل لـ "أم ناصر" خط درامي منفرد أم
متداخل مع فريق العمل؟
 في الحقيقة خط منفرد ولكنه محركلـ ـ ــأحـ ـ ــداث ب ـش ـك ــل رئـ ـيـ ـس ــي وت ـج ـم ـع ـنــي
المشاهد مع الفنان محمد عاشور وغيره
من نجوم العمل ،كما يضم العمل الفنانين
ميس كمر ومــي البلوشي وليلي عبدالله
وفهد العبدالمحسن ومحمود بوشهري
وسعاد سليمان وإيـمــان جمال وغيرهم،
وهــو مــن تأليف مــريــم الـهــاجــري وإخ ــراج
أحمد عبدالواحد ،وإنتاج دايتونا لإلنتاج
الفني.
● تـشــاركـيــن ف ــي "آل دي ـس ـم ـبــر" ،فكيف
تصفين التجربة؟
 مميزة جدا رغم ظهوري ضيفة شرف،ولكنني سعيدة جدا بالمشاركة ،فالعمل
م ـهــم وي ـض ــم ف ـنــان ـيــن أس ـع ــد بــال ـت ـعــاون
مـ ـعـ ـه ــم ،ك ــالـ ـفـ ـن ــان طـ ـ ـ ــارق الـ ـعـ ـل ــي وم ــي
البلوشي وجـمــال الــردهــان ومـيــس كمر
ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف ومي
البلوشي وهيام الحسن وغيرهم كثيرون،
وأقــدم دورا جديدا َ
علي وهــي شخصية
"فــاشــونـيـسـتــا" ول ـكــن بـشـكــل مـبــالــغ فيه
لدرجة تستفز من حولها ،والمسلسل من
تأليف بندر السعيد وعبدالله العريفان
وإخراج نعمان حسين.

● كـيــف تلقيت ردود الـفـعــل عـلــى عــرض
مسلسل "أمر إخالء"؟
 بـ ـسـ ـع ــادة كـ ـبـ ـي ــرة ،فــال ـم ـس ـل ـســل حـقــقأعـلــى تريند لـمــدة  4أي ــام متتالية وهــو ما
يؤكد حجم المتابعة الكبير ،ولمست هذا
بنفسي حيث تلقيت العديد من التعليقات
من مشاهدين في ليبيا ومصر وكافة دول
الخليج تشيد بالعمل وتطالب بإنتاج جزء
ثان ،وهو ما دعا الشركة المنتجة دايتونا
لعمل استفتاء على مواقع التواصل حول
انتاج جزء ثان من العمل الذي حقق حجم
مشاهدة فاق التوقعات ،حتى أن العديد من
المشاهدين أثناء زيارتي للسعودية كانوا
يـنــادونـنــي بــاســم "ن ــوال" وهــي شخصيتي
بــالـعـمــل ،كـمــا ســألــونــي ع ــن "ع ـم ـشــة" وهــي
الـفـنــانــة ف ــوز الـشـطــي الـتــي أبــدعــت فــي أداء
دورها بشكل أبهر الجمهور.

ً
ً
مساعد البلوشي :أجهز ألبوما جديدا
من إنتاج وتوزيع «روتانا»
●

محمد جمعة

يتمتع الفنان مساعد البلوشي
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــوت ع ـ ـ ـ ـ ـ ــذب وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة
ً
فـنـيــة ال تـشـبــه أحـ ـ ــدا ،إذ يمتلك
أدوات ـ ـ ـ ــه ويـ ـح ــرص ع ـل ــى ت ـقــديــم
كــل مــا يــواكــب الـجــديــد فــي عالم
الموسيقى والغناء للوصول إلى
شريحة أكبر من الجمهور.
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــوشـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا
االنضمام إلى قافلة شركة روتانا
ليقدم نتاجه الغنائي تحت مظلة
واحــدة من أكبر شركات اإلنتاج
ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وعـ ــن هــذه
الخطوة قال لـ "الجريدة"" :الشك
أن االنـضـمــام إلــى شــركــة بحجم
وت ــاري ــخ روت ــان ــا إضــافــة إل ــى أي
فنان وخطوة مهمة في مشواري
الـ ـفـ ـن ــي ،وأتـ ـطـ ـل ــع لـ ـت ــرك بـصـمــة
معها ،وتقديم اعمال تنال رضا
الـجـمـهــور ،وه ــو غــايــة كــل مبدع
يتطلع لترك بصمة في المشهد
الفني".

مساعد البلوشي

وحــول جديده الفترة المقبلة
ً
مع "روتــانــا" ،قــال" :أجهز ألبوما
ً
ً
غنائيا جديدا مازلت في مرحلة
دراسـ ـ ـ ـ ــة مـ ـك ــون ــات ــه م ـ ــن ك ـل ـم ــات
وألـحــان واخـتـيــار األسـمــاء التي
سـ ــوف ت ـس ــاع ــدن ــي ف ــي خ ــروج ــه
لـ ـلـ ـن ــور مـ ــن ش ـ ـعـ ــراء وم ـل ـح ـن ـيــن
وم ــوزع ـي ــن ،وم ــا أن أج ـت ــاز هــذه

الشرقاوي في أحد أعمالها

«الله الحافظ» تجمع سناء الخراز
وسليمان الديكان

الـمــرحـلــة وأسـتـقــر عـلــى االعـمــال
ال ـتــي س ــوف يتضمنها األل ـبــوم
فسنعلن الموعد المتوقع لطرحه
باألسواق" ،مشيرا إلى ان تعاقده
مع روتانا يتضمن إنتاج وتوزيع
اعماله الفنية.
وث ـمــن الـبـلــوشــي ت ـعــاونــه مع
ً
"روتــانــا" ،مضيفا" :أشكر كل من
حـ ــرص ع ـلــى دع ـم ــي وتـهـنـئـتــي،
وأتمنى ان أقدم ما ينال رضاكم".
وك ــان آخ ــر أع ـم ــال الـبـلــوشــي،
الــذي يحرص على التأني فيما
يـ ـق ــدم مـ ــن أع ـ ـمـ ــال ح ـت ــى ت ـخــرج
بـصــورة تليق بمتابعيه ،أغنية
سـ ـنـ ـغ ــل "بـ ـ ـع ـ ــد فـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاك" ،وهـ ــي
مـ ــن ك ـل ـم ــات ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـل ـحــم،
وألـ ـح ــان داي ـ ـ ــم ،وت ــوزي ــع محمد
ال ـقــري ـت ـلــي ،وإي ـق ــاع ــات عـبــدالـلــه
البلوشي ،وكورال :شباب وبنات
الـكــويــت ،وحققت األغـنـيــة ردود
أفـ ـع ــال واسـ ـع ــة ع ـن ــد ب ـث ـهــا عـبــر
مختلف اإلذاع ـ ــات ،وعـبــر موقع
الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

●

محمد جمعة

فــي ه ــدوء ت ــام ،ومــن منطلق
إنـســانــي وحــس وطـنــي ،يجري
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى قـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ــاق فــي
اسـتــديــو الـمــوسـيـقــار سليمان
الــديـكــان لالنتهاء مــن تسجيل
أغـنـيــة وطـنـيــة بـصــوت الفنانة
ال ـ ـقـ ــديـ ــرة س ـ ـنـ ــاء الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراز ،مــن
الـمـتــوقــع أن ت ــرى ال ـن ــور خــال
ساعات.
األغـ ـنـ ـي ــة ت ـح ـم ــل اس ـ ــم "ال ـل ــه
الحافظ" وهي من كلمات الشاعر
م ــزي ــد ال ـم ـع ــوش ــرج ــي وألـ ـح ــان
الديكان ،وتالمس شغاف قلوب
أه ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ،وت ـع ـك ــس م ــدى
حبهم للديرة ولسمو األمير.
وتقول كلمات األغنية:
ال ـح ــاف ــظ ال ـل ــه ي ــا بـ ــادي من
الشر
نـ ــامـ ــي وتـ ـهـ ـن ــي يــال ـح ـب ـي ـبــة
على خير
عـ ــارض ع ــرض ل ــك بـيـتـعــداك
ويمر

سليمان الديكان

سناء الخراز

وتـضـحــك لـنــا دنـيــاك ويـغــرد
الطير
دام األمير الوالد القايد حر
ب ــال ـص ــف األول ك ـل ـنــا خـلـفــه
نسير
وفي هذا الصددّ ،
عبر الديكان
عــن سعادته بتجدد اللقاء مع
ال ـ ـخـ ــراز ،م ــؤك ــدا أه ـم ـيــة الـ ــدور
الذي يجب أن يقوم به الفنانون

لدعم جهود الدولة في التصدي
لفيروس كورونا ،كل في مجاله.
ولفت إلى ان للكلمة المغناة
أهمية كبيرة في هــذا التوقيت
لرفع ال ــروح المعنوية للشعب
ال ـك ــوي ـت ــي ولـ ـب ــث الـ ـتـ ـف ــاؤل فــي
األن ـ ـفـ ــس وح ـ ــث ال ـج ـم ـي ــع عـلــى
ال ـص ـبــر وال ـع ـمــل ل ـت ـجــاوز هــذه
المحنة.

فنانون لبنانيون يدعمون حملة «خليك بالبيت»
أطلقها إعالميون لمواجهة انتشار «كورونا»

إليسا

استثمرت النجمة اللبنانية إليسا،
أغـ ـنـ ـيـ ـتـ ـه ــا "كـ ـ ــره ـ ـ ـنـ ـ ــي" ،فـ ـ ــي ت ــوج ـي ــه
نصائحها لتجنب اإلصابة بفيروس
"كورونا" المستجد ،الذي تفشى في
معظم أنحاء العالم ،وأودى بحياة
اآلالف.
ً
ونشرت النجمة اللبنانية مقطعا
من األغنية عبر االستوري الشخصي
لها بانستغرام ،وكتبت "ما بدي تقرب
لــي وتسلم ع ــادي عـلــي ،نصائح إليسا
للوقاية من الكورونا".
وك ــان ــت ال ـي ـســا ق ــد اس ـت ـن ـكــرت أم ــس،
ض ـع ــف إمـ ـك ــان ــات ل ـب ـن ــان ف ــي مــواج ـهــة
تفشي الفيروس ،في ظل انتشاره بين
اللبنانيين بشكل كـبـيــر ،ال فـتــة إ ل ــى أن
عـ ـ ــدد اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ي ـم ـث ــل ن ـس ـب ــة ك ـب ـيــرة
بالنسبة لتعداد سكان البلد ،وأن الدولة
غـيــر مــؤهـلــة مـثــل بقية ال ــدول للتعامل
مع األزمة.
وقالت اليسا ،في تغريدة عبر حسابها
على "تــويـتــر"" ،ع ــدد اإلصــابــات بلبنان

مقارنة بعدد سكان كتير كبير ،ونحنا
مــش مؤهلين متل باقي ال ــدول! اعملوا
م ـع ــروف ال ـت ــزم ــوا بــال ـب ـقــاء بــالـبـيــت وال
تظهروا ألن القصة عم تكبر ومنا لعبة
أبدا ...في صحتكن وصحة الناس كمان!".
وب ـهــذه الـتــدويـنــة ،تـكــون قــد انضمت
م ـل ـك ــة اإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاس ،إلـ ـ ــى ح ـم ـل ــة "خ ـل ـيــك
بـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــت" ،ال ـ ـتـ ــي أطـ ـلـ ـقـ ـه ــا إع ــامـ ـي ــون
لبنانيون لمواجهة انتشار الفيروس،
وشارك فيها عدد كبير من بينهم راغب
عـ ــامـ ــة ،ومـ ـي ــري ــام فـ ـ ـ ــارس ،واإلعـ ــامـ ــي
نيشان ،وغيرهم.
ب ــدوره ــا ،شــاركــت النجمة اللبنانية
نوال الزغبي ،بصورة لها مرتدية كمامة،
وتطالب الـنــاس بالمكوث فــي منازلهم
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ،ب ـس ـبــب تفشي
كورونا ،ونشرت الزغبي صورتها على
حسابها الــرسـمــي بموقع "انـسـتـغــرام"،
وهي ترتدي بدلة زرقاء اللون ،وتحتها
ت ـي ـشــرت أب ـي ــض م ـك ـتــوب ع ـل ـيــه "خـلـيــك
بالبيت" ،وكمامة على وجهها ،لتوعية

أثارت صورة نشرتها
الفنانة زينة جمعتها
بالفنان سيد رجب
على حسابها
الشخصي بـ"انستغرام"
مع تعليق :كله يقول
مبروك أنا وأستاذ
سيد رجب ،دون
توضيح سبب طلب
املباركات ومناسبة
هذه الصورة ،مما جعل
الجمهور يتساء ل حول
األمر.
وقال رجب في
تصريحات صحافية:
"ممكن تسألوها هي
ومش ها جاوب عن
هذا السؤال خصوصا
أنني لم أنشر شيئا،
واألمر يرجع لها".
وشارك رجب في
بطولة مسلسل "تقاطع
طرق" مع النجمة منى
زكي ،ومن املقرر عرضه
في رمضان املقبل.
وتعاقد أيضا على
فيلم "الشايب" بطولة
النجم آسر ياسني،
ومن املفترض أن يبدأ
التصوير قريبا.

كريم عبدالعزيز مريض
نفسيًا في «موسى»

● ه ـ ـ ـ ــل ث ـ ـ ـمـ ـ ــة نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط مـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة ف ــي
الشخصيات التي تقدمينها في رمضان؟
 أم نــا صــر شخصية طيبة وبسيطة،وال ـع ـمــل بـشـكــل ع ــام يـخـتـلــف ع ــن "ال ـكــون
ف ــي ك ـف ــة" ال ـ ــذي يـعـتـبــر اج ـت ـمــاع ـيــا ج ــادا
ويحمل الكثير من التراجيديا والمشكالت
االج ـت ـمــاع ـيــة داخ ـ ــل ال ـب ـيــت ال ـكــوي ـتــي أو

في الشرقاوي

اعتبر الفنان مساعد البلوشي
انضمامه إلى شركة روتانا
خطوة مهمة في مشواره
الغنائي.

الخليجي ،أمــا "زواج مصلحة" فهو عمل
اج ـت ـم ــاع ــي ك ــوم ـي ــدي الي ـ ــت ال ي ـخ ـلــو مــن
الــرومــانـسـيــة ،كـمــا يعتبر وج ـبــة خفيفة،
وهو ما أسعدني وشجعني لتقديم وجبات
درامية متنوعة وشهية.

● وكـيــف تــريــن ع ــودة "سـيـنـمــائـيــات "2
بعد  25عاما؟
 خ ـطــوة فــي غــايــة األه ـم ـيــة ،فــالـعـمــل لهتاريخ بتلفزيون الكويت ،كما أن الفوازير
بشكل عام مادة فنية محببة جدا للجمهور
ويجد لها مذاقا مختلفا عن جملة ما يقدم
م ــن ب ــرام ــج وم ـس ـل ـســات ،وأش ـع ــر بـسـعــادة
كبيرة وفخر باالنتماء لهذا العمل وخاصة
أنه منحني فرصة للقاء نجوم كبار ألول مرة
منهم عبدالعزيز المسلم الذي أعتز بالوقوف
أمامه ،ومن الشباب المميزين محمد الحملي
ال ــذي أسـتـمـتــع بـكــل م ــا يـقــدمــه س ــواء على
خشبة المسرح أو بالتلفزيون ،لذلك أعتبر
نفسي محظوظة باالنتماء لهذا العمل.

المواطنين بضرورة االلتزام بالمنازل،
وع ـل ـق ــت ق ــائـ ـل ــة" :خ ـل ـي ــك ب ــال ـب ـي ــت ضــد
الكورونا".
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أبـ ـ ـ ــدت ال ــزغ ـب ــي
اعـ ـت ــراضـ ـه ــا عـ ـل ــى تـ ـع ــام ــل لـ ـبـ ـن ــان مــع
الـ ـفـ ـي ــروس ،م ـن ـت ـقــدة اس ـت ـم ــرار رح ــات
الطيران من دول يتفشى فيها الوباء مثل
إيطاليا وإيران ،وذلك بعد إعالن سلطات
مطار بيروت استقبال رحلتين إحداهما
من مدينة ميالنو اإليطالية ،والثانية من
العاصمة اإليرانية طهران.
وانتقدت نوال عبر تغريدة بـ"تويتر"
ال ــوض ــع الـ ـح ــال ــي" :بـ ـص ــراح ــة ب ـعــد ما
شفت غير لبنان هوي اللي بيستورد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــورونـ ـ ــا ...ف ـ ــي رجـ ـ ـ ــال ب ـه ــال ـب ـل ــد...
الكورونا".

يجسد الفنان كريم
محمود عبدالعزيز دور
طالب جامعي يتفوق
دائمًا في كلية الهندسة،
في فيلم "موسى" للمخرج
بيتر ميمي ،إال أنه
يعاني مرضا نفسيا
من جراء تعرضه للظلم
من بعض األشخاص،
ما يدفعه إلى تصميم
إنسان آلي لالنتقام ممن
ظلموه ،وتتوالى األحداث
في أجواء من األكشن
واإلثارة.
و"موسى" تدور أحداثه
في إطار خيالي ،حيث
يتم اختراع أول روبوت
في الشرق األوسط،
وخالل األحداث يمر
األبطال بظروف وأمور
تنقلب ضدهم ،ويشارك
في بطولته كل من الفنان
إياد نصار ،وأحمد مالك،
وأحمد حاتم ،وكاظم
نبيل ،وعمر الشناوي.

سالمة شقيق هيفاء
وهبي في «أسود فاتح»

يواصل الفنان شريف
سالمة تصوير مشاهده
في مسلسل "أسود فاتح"
بإحدى الفيالت بدولة
لبنان مع أبطال العمل،
حيث يظهر خالل األحداث
بشخصية "سيف" ،شقيق
النجمة اللبنانية هيفاء
وهبي .أحداث املسلسل
تدور في إطار درامي
تشويقي.
و"أسود فاتح" تأليف
أمني جمال ،وإخراج
كريم العدل ،وبطولة
هيفاء وهبي ،وسالمة،
وروجينا ،وأحمد فهمي،
ومعتصم النهار ،وصبري
فواز ،وعمر السعيد،
وفراس سعيد ،ورانيا
منصور ،وحسام الجندي،
وحنان سليمان ،ونانسي
صالح ،وناصر سيف،
ونبيل نور الدين ،وتدور
أحداث العمل في إطار
اجتماعي ال يخلو من
التشويق.

ةديرجلا
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ً ً
القاهرة :المفاوضات مع إثيوبيا متوقفة ونتوقع تحركا عربيا

شكري يبدأ جولة إفريقية ...وحميدتي يلتقي السيسي ويعرض وساطة الخرطوم لحل الخالف
القاهرة  -رامي ابراهيم

كشفت القاهرة أن
مفاوضاتها مع إثيوبيا بشأن
سد النهضة ،الذي تبنيه
األخيرة على نهر النيل،
كاملً ،وأكدت
متوقفة بشكل ً
أنها تتوقع تحركا عربيا
لحلحلة التعنت اإلثيوبي ،في
حين التقى الرئيس عبدالفتاح
السيسي نائب رئيس مجلس
السيادة السوداني فريق أول
محمد حمدان دقلو.

أكد وزير الخارجية المصري
سامح شكري تعليق المفاوضات
بين بــاده وإثيوبيا بشأن «سد
النهضة» بالكامل فــي المرحلة
ً
الحالية ،مشيرا إلــى أنــه يتوقع
ً
ً
ت ـحــركــا عــرب ـيــا م ــن أج ــل «إث ـن ــاء
ال ـجــانــب اإلث ـي ــوب ــي ع ــن التعنت
وإخ ــراج المفاوضات مــن طريق
مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــدود ،ك ـ ــدلـ ـ ـي ـ ــل حـ ـ ـ ــي ع ـل ــى
التضامن والمصلحة المشتركة
والعالقة التاريخية التي تربط
بيننا».
وش ـ ــدد شـ ـك ــري ،ف ــي مــداخ ـلــة
تلفزيونية مساء أمس األول ،على
أن «موقف مصر عادل ويستحق
ش ـع ـب ـهــا الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ن ـتــائــج
تحمي مصالحه المائية».
وق ـ ــال إن الـ ـمـ ـف ــاوض ــات بـيــن
ً
الطرفين «متوقفة تماما» ،محمال
أديـ ـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا مـ ـس ــؤولـ ـي ــة نـشــر
«أطروحات في الساحة اإلعالمية
ً
تحمل كثيرا من المغالطات وال
ت ــدع ــو إلـ ــى ال ـت ـهــدئــة وال ـت ـع ــاون
وتظهر األمــور بغير حقيقتها».
وتابع« :االتصاالت متوقفة ،لكننا
عـلــى ات ـصــال دائ ــم مــع شركائنا
وأشـ ـق ــائـ ـن ــا ال ـ ـعـ ــرب والـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ــراع ـي ــة
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ،والـ ـت ــي وض ـعــت
مسودة نهائية لالتفاق تخلفت
أديس أبابا عن توقيعها».
ول ـفــت ش ـكــري إل ــى أن جولته
الــدول ـيــة األخ ـي ــرة ج ــاءت بهدف
ت ـس ـل ـي ــم رس ـ ــائ ـ ــل م ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
المصري عبدالفتاح السيسي إلى
القادة العرب ورئيسة المفوضية
األوروبية أورسوال فون دير الين
وال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إيـمــانــويــل
مــاكــرون تشرح مسار التفاوض
ب ـش ــأن س ــد الـنـهـضــة االث ـيــوبــي،
ً
قــائــا إن «ه ـنــاك تفهما مــن قبل
دول االتحاد األوروبــي لخطورة
التعنت اإلثيوبي في المفاوضات
وما قد يجلبه من تداعيات تؤدي
إلــى تصعيد الـتــوتــر فــي منطقة
القرن اإلفريقي».
وب ـ ـ ــدأ ش ـ ـكـ ــري ،أم ـ ـ ــس ،جــولــة
ج ـ ــدي ـ ــدة إف ــريـ ـقـ ـي ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـم ــرة
ي ـ ـت ـ ـصـ ــدر م ـ ـلـ ــف سـ ـ ــد ال ـن ـه ـض ــة
أجندتها ،وستشمل الجولة عددا

ً
السيسي مستقبال حميدتي في القاهرة أمس (صفحة الرئاسة)
مــن ال ــدول مــن بينها جمهورية
ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا ال ـت ــي تـسـلـمــت
رئاسة االتحاد اإلفريقي وكينيا
والـكــونـغــو وب ــورون ــدي وجـنــوب
السودان والنيجر ،وذلك بالتزامن
م ــع زي ـ ـ ــارات أخ ـ ــرى ل ـبــاقــي دول
القارة السمراء سيقوم بها نائب
وزير الخارجية المصري للشؤون
اإلفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة .وتـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـق ــاه ــرة
لمالحقة التحركات االثيوبية في
القارة السمراء.
ووصـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات ســد
ال ـن ـه ـض ــة إلـ ـ ــى ط ــري ــق مـ ـس ــدود
أواخ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،إذ
رف ـضــت إث ـيــوب ـيــا ال ـتــوق ـيــع على
مـســودة االت ـفــاق الـنـهــائــي بشأن
قواعد مــلء وتشغيل السد التي
أع ــدتـ ـه ــا ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
وقررت عدم حضور آخر جولة من
المفاوضات مع مصر والسودان
في واشنطن.

السيسي وحميدتي
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،اسـتـقـبــل
الــرئ ـيــس ع ـبــدال ـف ـتــاح الـسـيـســي،

أمـ ـ ـ ــس ،الـ ـن ــائ ــب األول لــرئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـسـ ـي ــادة الـ ـس ــودان ــي،
فــريــق أول مـحـمــد ح ـم ــدان دقـلــو
«حـ ـمـ ـي ــدت ــي» ،ب ـح ـض ــور رئ ـيــس
المخابرات العامة اللواء عباس
كامل.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاءت زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ح ـم ـي ــدت ــي
ل ـل ـق ــاه ــرة ،ال ـت ــي أج ـ ــرى خــالـهــا
م ـبــاح ـثــات م ــع الـ ـل ــواء ك ــام ــل ثم
مــع الــرئـيــس ضـمــن سـعــي مصر
لتغيير الـمــوقــف ال ـســودانــي من
ملف سد النهضة االثيوبي ،حيث
كـشــف مـصــدر واس ــع االط ــاع أن
ال ــره ــان ال ـم ـصــري يـنـصــب على
ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن ،وفـ ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــم
الفريق عبدالفتاح البرهان ونائبه
دقـ ـل ــو ،ب ـي ـن ـمــا ت ـم ـيــل ال ـح ـكــومــة
برئاسة عبدالله حمدوك لمساندة
الموقف االثيوبي.
وص ـ ــرح ال ـم ـت ـح ــدث الــرس ـمــي
بــاســم رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة بــأن
ال ــرئـ ـي ــس رحـ ـ ــب ب ــالـ ـف ــري ــق أول
ً
حميدتي بــالـقــاهــرة ،طــالـبــا نقل
تـ ـحـ ـي ــات ــه إل ـ ـ ــى رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
ً
الـ ـسـ ـي ــادة الـ ـس ــودان ــي ،وم ــؤك ــدا
ً
أن سـ ـي ــاس ــة مـ ـص ــر دائـ ـ ـم ـ ــا مــا

ً
ً
كــانــت س ـنــدا ودع ـم ــا لـلـخــرطــوم،
خاصة خالل المرحلة االنتقالية
ً
ال ـح ـس ــاس ــة ال ــراهـ ـن ــة ،أخ ـ ـ ــذا فــي
االعتبار المصلحة االستراتيجية
المشتركة ا لـتــي تجمع البلدين
ال ـش ـق ـي ـق ـيــن .وم ـ ــن ج ــان ـب ــه؛ نـقــل
ال ـف ــري ــق أول ح ـم ـيــدتــي تـحـيــات
ال ـب ــره ــان إلـ ــى ال ـس ـيــد الــرئ ـيــس،
ً
م ـش ـي ــدا بــال ـم ـســانــدة الـمـصــريــة
الصادقة والحثيثة للحفاظ على
ســامــة واس ـت ـقــرار ال ـس ــودان في
ظــل المنعطف الـتــاريـخــي الـهــام
الذي يمر به.
كما أعرب النائب األول لرئيس
مجلس الـسـيــادة الـســودانــي عن
تقدير بالده للدور الفاعل لمصر
بالمنطقة والقارة.
وأكد المتحدث أن اللقاء شهد
ال ـتــوافــق ح ــول مـجـمــل الـقـضــايــا
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ك ـمــا ت ــم اس ـت ـعــراض
ت ـطــورات مـلــف ســد النهضة في
ضوء ما انتهت إليه المفاوضات
في واشنطن من اتفاق تم التوقيع
عليه باألحرف األولى من جانب
مصر.
وعقب اللقاء ،أعــرب حميدتي

عـ ـ ــن س ـ ـعـ ــادتـ ــه ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة م ـص ــر،
ً
مؤكدا أن العالقات بين القاهرة
ُ
وال ـ ــخ ـ ــرط ـ ــوم «أزل ـ ـ ـيـ ـ ــة وأخـ ــويـ ــة
وتاريخية ،وال مفر من تقويتها».
وأكــد في تصريحات متلفزة،
ب ـعــد ال ـل ـق ــاء ،أن زي ــارت ــه لمصر
تمت بــدعــوة كريمة مــن الرئيس
ال ـس ـي ـســي ،ال ـ ــذي ت ـح ــدث بشكل
طـ ـي ــب عـ ــن الـ ـشـ ـع ــب الـ ـس ــودان ــي
والتغيير الذي حدث هناك ،وهو
ً
دائما داعم للشعب السوداني.
وأض ــاف أن «ال ـت ـفــاوض حــول
سد النهضة تم منذ زمن طويل،
وهــذا الملف تم تسليمه لرئيس
مجلس الوزراء السوداني عبدالله
ً
ح ـ ـمـ ــدوك» ،م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـل ــه في
ال ـت ــوص ــل التـ ـف ــاق ب ــا ضـ ــرر وال
ً
ضرار لكل األطراف ،وموضحا أن
«السودان جزء من سد النهضة،
وس ـي ـق ــوم بـ ـ ــدور ال ــوس ـي ــط بـيــن
األشقاء ،لتقريب وجهات النظر».

الملف الليبي
على صعيد آخــر ،عقد الـلــواء
أح ـ ـمـ ــد الـ ـمـ ـسـ ـم ــاري ال ـم ـت ـح ــدث

الرسمي باسم قوات شرق ليبيا
(الجيش الوطني) بقيادة المشير
ً
ً
خليفة حفتر ،مؤتمرا صحافيا
في القاهرة أمس.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاري ،خـ ــال
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ،إن «حـ ـفـ ـت ــر ل ـ ــم ي ــزر
ســوريــة» ولــم يذهب إليها أيضا
أي وفد ليبي.
ً
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ردا ع ـل ــى ت ـق ــاري ــر
صـ ـح ــافـ ـي ــة أف ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ــأن ح ـف ـتــر
قـ ــام ب ــزي ــارة س ــري ــة إلـ ــى دمـشــق
مـهــدت األرض ـيــة أم ــام استئناف
الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة بـيــن
الحكومة الـمــوازيــة فــي بنغازي
والحكومة السورية في دمشق،
حـ ـي ــث أعـ ـي ــد افـ ـتـ ـت ــاح الـ ـسـ ـف ــارة
ً
الليبية في دمشق ،أخيرا ،إيذانا
ب ـع ــودة الـتـمـثـيــل الــدب ـلــومــاســي
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،بـ ـع ــدم ــا وق ـع ــت
وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـس ــوري ــة مع
نظيرتها فــي ا لـحـكــو مــة الليبية
ال ـم ــؤق ـت ــة ،ع ـل ــى مـ ــذكـ ــرة ت ـفــاهــم
ب ـ ـشـ ــأن إعـ ـ ـ ـ ــادة افـ ـتـ ـت ــاح مـ ـق ــرات
البعثات الدبلوماسية والقنصلية
وت ـن ـس ـيــق م ــواق ــف ال ـب ـلــديــن في
المحافل الدولية واإلقليمية.

روسيا تختصر أول دوريات إدلب وتمهل تركيا لتحييد فصائلها
في تأكيد على استمرار تعقد صراع
سورية ،الذي دخل عامه العاشر بأكثر
مـ ــن  370أل ـ ــف ق ـت ـي ــل وشـ ـ ـ ـ ّـرد مــاي ـيــن
ً
ال ـنــازح ـيــن والــاج ـئ ـيــن وأحـ ــدث دم ــارا
ً
هــائــا فــي البنى التحتية والقطاعات
ال ـم ـن ـت ـجــة ،اضـ ـط ــرت روسـ ـي ــا وتــرك ـيــا
الختصار أول دورية مشتركة بموجب
اتفاق توصل إليه الرئيسان فالديمير
بــوت ـيــن ورجـ ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان أوق ــف
ً
ه ـج ــوم ــا ت ـس ـبــب بـ ـف ــرار ن ـح ــو م ـل ـيــون
شخص.
وانطلقت الدورية الروسية  -التركية
األول ــى على طــريــق  M4الـســريــع ،الــذي
يــربــط ش ــرق ســوريــة بـغــربـهــا مــن بلدة
ترنبة الواقعة على بعد كيلومترين من
مدينة سراقب ،وكان من المقرر أن تصل
إلى بلدة عين الحور.

وأفــادت وزارة الدفاع الروسية بأنه
«ت ــم اخ ـت ـص ــار م ـس ــار ال ــدوري ــة بسبب
اس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات م ـخ ـط ـطــة مـ ــن ع ـص ــاب ــات
مسلحة متطرفة غير خاضعة لتركيا
حاولت تنفيذ استخدام المدنيين دروعا
بشرية ،بما في ذلك النساء واألطفال»،
مشيرة إلى «منح وقت إضافي للجانب
التركي التخاذ إجراءات خاصة بتحييد
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،وض ـم ــان أمــن
الدوريات المشتركة لتنفيذ المزيد منها
بصفة منتظمة على طريق .»M4
وف ـ ـ ـ ــي  5م ـ ـ ـ ـ ــارس ت ـ ــوص ـ ــل ب ــوتـ ـي ــن
وإردوغان إلى حزمة قرارات لمنع التوتر
في إدلب تشمل إعالن وقف إطالق النار
ً
في المنطقة ،اعتبارا من اليوم التالي،
وإنشاء «ممر آمن» في مساحات محددة
على هذه الطريق.

والـجـمـعــة ال ـمــاضــي ،وقـعــت روسـيــا
وتــرك ـيــا ،نـتـيـجــة م ـفــاوضــات عسكرية
فــي أن ـق ــرة ،عـلــى ات ـفــاق ح ــول تفاصيل
تنفيذ خطة تسمح بتطبيق كل القرارات
المنسقة بين الطرفين حول إدلب.
وفــي ظــل فشل كــل الـجـهــود الدولية
ال ـم ـب ــذول ــة ف ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى تـســويــة
س ـيــاس ـيــة ت ــوق ــف م ـع ــان ــاة ال ـمــدن ـي ـيــن،
دخ ـلــت ح ــرب ســوريــة عــامـهــا الـعــاشــر،
ّ
أم ــس ،مـخــلـفــة مــأســاة إنـســانـيــة هائلة
ً
ً
ودمارا واسعا.
وحين اندلعت االحتجاجات السلمية
م ـن ـت ـصــف م ـ ـ ــارس  ،2011لـ ــم يـتـخـيــل
المتظاهرون أن مطالبهم بالديمقراطية
والحريات ستكون مقدمة ألكبر حروب
القرن الواحد والعشرين ،وأن حراكهم
ال ــذي ســرعــان مــا واجـهـتــه ق ــوات األمــن

ً
بالقوة سيتحول حربا مدمرة تشارك
فيها جيوش دولية ضخمة وأطراف عدة
ً
خصوصا مع صعود نفوذ التنظيمات
الجهادية.
وب ـعــد مـ ــرور ت ـســع س ـن ــوات ،م ــا زال
الرئيس بشار األسد على ّرأس السلطة.
وب ــات ــت ق ــوات ــه ،ال ـت ــي تــدخ ـلــت روس ـيــا
ً
عسكريا لصالحها عام  2015وتتلقى
ً
ً
دعما إيرانيا ،تسيطر على  70في المئة
من مساحة سورية ،وتعمل على توسيع
نطاق سيطرتها ،وآخر ما حققته تقدم
استراتيجي فــي محافظة إدل ــب ،حيث
ُسجلت أســوأ كارثة إنسانية منذ بدء
النزاع.
وأودت ا ل ـ ـحـ ــرب ب ـح ـي ــاة  384أ ل ــف
ش ـخ ــص ع ـل ــى األقـ ـ ــل ب ـي ـن ـهــم أكـ ـث ــر مــن
 116ألــف مــدنــي ،وفــق حصيلة نشرها

ّ
ً
المرصد السوري السبت ،وخلفت عددا
ً
ك ـب ـي ــرا م ــن ال ـج ــرح ــى وال ـم ـعــاق ـيــن عــدا
عشرات آالف المعتقلين والمفقودين.
وبحسب األمم المتحدة ،نزح أكثر من
ستة ماليين سوري داخل سورية ،يقيم
عدد كبير منهم في مخيمات عشوائية،
بينما بات أكثر من  5.6ماليين سوري
الجئين في دول أخرى ،ال سيما لبنان
وتركيا واألردن.
وت ـس ـب ـب ــت ال ـ ـحـ ــرب ب ــأكـ ـب ــر م ــأس ــاة
إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية،
وفق األمم المتحدة ،مع نزوح وتشريد
أكـثــر مــن نصف السكان داخ ــل سورية
وخارجها.
وأعلنت منظمة «يونيسف» أمس أن
نـحــو خمسة مــايـيــن طـفــل ول ــدوا منذ
اندالع النزاع ،باإلضافة إلى مليون آخر

ولــدوا في دول الجوار ،في حين بلغت
حصيلة الضحايا منهم نحو  9آالف
بين قتيل وجريح.
وذكرتالمديرة التنفيذية للمنظمة
ّ
هنريتا فور ،التي زارت سورية األسبوع
الماضي ،أنــه «تــم تجنيد نحو خمسة
آالف ط ـف ــل ،ال ي ـت ـجــاوز ع ـمــر بعضهم
السنوات السبع في القتال ،فيما َّ
تعرض
ّ
ّ
وطبي للهجمات»،
تعليمي
ألف مرفق
مؤكدة أن هذه «الحرب عالمة فارقة وهي
وصمة عار أخرى ،مع دخول النزاع عامه
العاشر ،ودخول ماليين األطفال العقد
الثاني من حياتهم محاطين بالحرب
والعنف والموت والنزوح».
(عواصم -وكاالت)

سلة أخبار
قطر تؤكد إلغاء نظام
إذن السفر للمغادرين

أعلنت وزارة الداخلية
القطرية ،أمس ،إلغاء
العمل بنظام مأذونية
الخروج من البالد أو ما
ُيعرف بإشعارات السفر
المطلوبة من العاملين
فيها.
وقالت "الداخلية" ،في
بيان ،إنه سيتم تطبيق
القرار بداية من الخميس
المقبل ،ليشمل العاملين
في القطاعات الحكومية
وشبه الحكومية من غير
الخاضعين لقانون العمل،
مع استثناء ما نسبته 5
َ
المستقدمين
في المئة من
في المنشأة ،الذين
تحددهم جهة العمل في
القطاعات المعنية.
وأكد مدير الخدمات
باإلدارة العامة للجوازات
الرائد عبدالله المهندي،
أنه بموجب القرار يحق
الخروج المؤقت أو
المغادرة النهائية للبالد
خالل فترة سريان عقد
العمل.

«عرب  »48توصي
بتكليف غانتس

بدأ الرئيس اإلسرائيلي،
رؤوفين ريفلين ،أمس،
مشاورات مع ممثلي
األحزاب في البرلمان
"الكنيست" ،التي
ستوصي بمرشح
لتفويضه بتشكيل
حكومة جديدة.
وأوصى ممثلو حزب
"الليكود" أمام ريفلين
بتفويض رئيس الحزب،
بنيامين نتنياهو،
بتشكيل الحكومة
المقبلة ،بواقع  36عضو
كنيست ،فيما أوصى وفد
"أزرق أبيض" بتفويض
زعيمه بيني غانتس،
بتشكيل الحكومة،
بواقع  33عضو كنيست.
وأوصى وفد "القائمة
المشتركة" ،لعرب ،1948
أمام ريفلين بتفويض
غانتس بتشكيل الحكومة
المقبل بعد تأكيد "أزرق
أبيض" أن االمتناع
سيؤدي إلى تكليف
نتنياهو.

واشنطن ترسل حاملتي طائرات للخليج وتتهم «النجباء» بقصف «التاجي»
الرئيس العراقي يتجه لتكليف نائب رئيس ديوانه بتشكيل الحكومة االنتقالية و«كتل» تناقش التمديد لعبدالمهدي

عراقيون يشيعون قتيل في الضربات األميركية بالنجف أمس األول (رويترز)

بـ ـع ــد ت ـ ـعـ ــرض قـ ــوات ـ ـهـ ــا الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة فــي
ق ــاع ــدة «الـ ـت ــاج ــي» ال ـع ــراق ـي ــة إلـ ــى هـجــومـيــن
صــاروخـيــن أسـفــرا عــن مقتل  2مــن جنودها
وإصابة  ،14حالة اثنين منهم حرجة ،ذكرت
تـقــاريــر أميركية أن وزارة الــدفــاع األميركية
«البنتاغون» قررت تعزيز وجودها العسكري
في الخليج بحاملتي طائرات ،بعد اتهامها
لـفـصــائــل عــراق ـيــة مــدعــومــة م ــن إي ـ ــران بشن
الضربات.
ُ
ونقل عن رئيس القيادة المركزية للقوات
المسلحة األميركية الجنرال كينيث ماكنزي،
أن حامالت الطائرات من طراز نيميتز «هاري
تــرومــان» ،و«دواي ــت أيــزنـهــاور» والمجموعة
البحرية المصاحبة لها ،ستعمل في المنطقة
لفترة طويلة.
وبحسب الجيش ،فــإن حامالت الطائرات
هي «جزء عائم من السيادة األميركية».
ومساء أمــس األول ،أعلن «البنتاغون» أن
اثنين من الجنود األميركيين الثالثة ،الذين
أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي حالتهما
خـطـيــرة ويـخـضـعــان لـلـعــاج فــي مستشفى
عسكري ببغداد.
وتـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،الـ ـ ـ ــذي ن ـفــذ
باستخدام  33صاروخا من طــراز كاتيوشا،
في إصابة عدد من أفراد قوات الدفاع الجوي
ال ـع ــراق ـي ــة ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـع ـمــل بـجــانــب

قــوات التحالف الدولي ضد «داعــش» بقيادة
واشنطن.
ً
واتهمت القوات األميركية ضابطا برتبة
لواء بترتيب القصف الجديد على «التاجي»،
وطلبت من القوات العراقية التحقيق معه.
ووفـ ـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـصـ ـ ــادر مـ ـطـ ـلـ ـع ــة ،أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ــأن
األميركيين يتهمون الفصيل المسلح التابع
لحركة «النجباء» المدعومة من إيران بتنفيذ
ً
ً
عملية القصف ،كما يتهمون ضابطا عراقيا
برتبة لواء بترتيب نقل المنصات الصواريخ،
وأنهم يصرون على اعتقال اللواء للتحقيق
معه.
وي ـظ ـهــر ات ـه ــام ض ــاب ــط بــرت ـبــة عــال ـيــة في
ً
ً
الـقــوات العراقية تـطــورا خطيرا كونه يشير
إلى تواطؤ قيادات عسكرية عراقية في دعم
فصائل «الحشد الشعبي» ،المرتبطة بطهران،
لمهاجمة القوات األميركية وقوات التحالف
ال ــدول ــي ،كـمــا أن األمـ ــر يـظـهــر م ــدى اخ ـتــراق
«الحشد» للقيادات األمنية واألجهزة المهمة
في الدولة العراقية.
وبعد مطالبة الجيش العراقي «التحالف»
بضرورة عدم الرد دون أخذ اإلذن من الحكومة
العراقية لتفادي تكرار الضربة االنتقامية التي
شنتها واشنطن على  5مقرات لـ»حزب الله-
العراقي» عقب الهجوم األول على «التاجي»،
أحجم المتحدث باسم «البنتاغون» جوناثان

هــوفـمــان عــن الـتـكـهــن بـشــأن ال ــرد المحتمل،
ً
لكنه قال ،في بيان ،استنادا إلى تحذير وزير
ال ــدف ــاع م ــارك إس ـبــر ،األس ـب ــوع ال ـمــاضــي« :ال
يمكن أن تهاجموا وتصيبوا أفرادا من الجيش
األميركي وتفلتون .سنحاسبهم».
وأضــاف هوفمان أن قــوات األمــن العراقية
ً
قامت باعتقاالت مبدئية ،موضحا أن الواليات
الـمـتـحــدة تـســاعــد فــي التحقيق فــي الهجوم
الثاني.
في المقابل ،أعلنت كتائب «حزب الله» ،عدم
إصابة أي من عناصرها في الهجمات التي
شنتها مقاتالت أميركية ،الجمعة الماضية،
واستهدفت مواقع للجيش العراقي و»الحشد
الشعبي» والشرطة ،جنوبي البالد.
ورغـ ـ ـ ــم أن كـ ـت ــائ ــب حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه لـ ــم تـعـلــن
صراحة ،في بيانها ،مسؤوليتها عن مهاجمة
«ال ـ ـتـ ــاجـ ــي» ،ف ــإن ـه ــا أكـ ـ ــدت وض ـع ـه ــا الـ ـق ــوات
األميركية في دائرة االستهداف.
وزادت وتيرة تلك الهجمات منذ قتل كل من
قائد «فيلق القدس» اإليراني ،قاسم سليماني،
والقيادي بهيئة «الحشد» العراقية ،أبومهدي
المهندس ،في غــارة جوية أميركية ببغداد،
مطلع يناير الماضي.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أك ــدت ق ـيــادة العمليات
ال ـم ـش ـتــركــة ف ــي ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي اس ـت ـمــرار
الـتـعــاون مــع الـتـحــالــف الــدولــي فيما يخص

توفير الــدعــم لمواجهة «داع ــش» ،وذل ــك بعد
ت ـنــاقــل أن ـب ــاء ع ــن ت ــوق ــف ال ـع ـمــل ب ـيــن ق ـيــادة
العمليات والتحالف الدولي.
وكانت قيادة العمليات العراقية طالبت في
بيان سابق الحكومة العراقية باإلسراع في
إخراج القوات األجنبية من البالد ،تنفيذا لما
جاء في قرار البرلمان ،على خلفية الهجمات
المتبادلة بين الواليات المتحدة والفصائل
ال ـم ـقــربــة م ــن ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة على
األراضي العراقية.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــدر ف ـ ــي رئ ــاس ــة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة عـ ــن ات ـ ـفـ ــاق ال ـك ـتــل
السياسية على رئيس الحكومة االنتقالية.
ونقل عــن المصدر أن رئيس الجمهورية
برهم صالح يتجه إلــى تكليف نائب رئيس
ديـ ــوانـ ــه ن ـع ـيــم ال ـس ـه ـي ــل ب ـت ـش ـك ـيــل ح ـكــومــة
انتقالية ،بعد توصله التفاق مع كتل سياسية،
عشية انتهاء المهلة الدستورية المحددة له
بعد اعتذار محمد توفيق عالوي.
وجاء تسريب رئاسة الجمهورية في وقت
ت ـحــدثــت ك ـتــل س ـيــاس ـيــة ع ــن وج ـ ــود أطـ ــراف
سياسية تبحث تمديد فـتــرة حكومة عــادل
عبدالمهدي المستقيلة ،مشيرة الــى أن مثل
ً
تلك الخيارات بحال اعتمادها يعني استفزازا
ال حدود له لـ»الحراك الشعبي» وتضحياته.
(بغداد -وكاالت)
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ً
بايدن وساندرز وجها لوجه في مناظرة بال جمهور
• لويزيانا وجورجيا ترجئان «تمهيدية الديمقراطي»
• محاوالت أميركية لسد ثغرات النظام الصحي

مؤيد لساندرز بمدينة سينسيناتي في أوهايو (رويترز)
عشية جــولــة جــديــدة مــن االنتخابات
ً
التمهيدية غــدا في واليــات رئيسية مثل
ف ـلــوريــدا وأوه ــاي ــو ،ت ــواج ــه ج ــو بــايــدن،
األوفـ ـ ـ ــر ح ـظ ــا ل ـل ـف ــوز ب ـت ــرش ـي ــح ال ـح ــزب
الديمقراطي للرئاسة األميركية ،وبيرني
ّ
المتصدر السابق لالنتخابات
ساندرز،
ال ـت ـم ـه ـيــديــة ،م ـس ــاء أمـ ــس ،وج ـه ــا لــوجــه
تلفزيونية بــا جمهور في
فــي مـنــاظــرة
ّ
إ ط ــار سـبــاق المرشحين الديمقراطيين
الذي طغى عليه تفشي فيروس "كورونا"
الجديد (كوفيد .)19
وسيبدو مسرح شبكة  CNNاإلخبارية
ً
بمناظرات
خــالـيــا مــن الجمهور مـقــارنــة
ّ ً
س ــاب ـق ــة ج ـم ـعــت أكـ ـث ــر م ــن  20م ــرش ـح ــا
ف ــي أم ـس ـي ـت ـيــن مـتـتــالـيـتـيــن ف ــي ب ــداي ــات
االنتخابات التمهيدية.
وهذه المناظرة التي جرت الساعة 11
مساء أمــس بتوقيت الكويت ،واستمرت
ساعتين ،الحادية عشرة في االنتخابات
التمهيدية الحالية للحزب الديمقراطي،
وسيتواجه فيها بــايــدن ،نــائــب الرئيس
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،م ـ ــع س ـ ـ ــان ـ ـ ــدرز ،ال ـس ـي ـن ــات ــور
االشتراكي.
ّ
واألربعاء الماضي ،أعلن ساندرز أنه

ـاق فــي الـسـبــاق لنيل بـطــاقــة الترشيح
بـ ٍ
الــديـمـقــراطـيــة النـتـخــابــات الــرئــاســة على
ّ
التي
الرغم من سلسلة الهزائم
الشديدة ً ّ
ّ
ألحقها به منافسه جو بايدن ،مؤكدا أنه
ّ
يـعـتــزم "فـعــل ك ــل ش ــيء" لـهــزيـمــة دونــالــد
ترامب في نوفمبر.
ّ
وقــال السيناتور المستقل البالغ من
ً
العمر  78عاما خالل مؤتمر صحافي في
برلينغتون بوالية فيرمونت في
مدينته
ّ
ّ
وقت سابق ،إنه يتطلع إلى المشاركة في
ّ
المقررة بينه وبين
المناظرة التلفزيونية
بايدن مساء األحد.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ه ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاظ ــرة ال ـت ــي
سيتقابل فـيـهــا لـلـمــرة األولـ ــى مــع نائب
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق "سـ ـتـ ـك ــون م ـنــاس ـبــة
لــأمـيــركـيـيــن لـمـعــرفــة م ــن ه ــو األف ـض ــل"
لـهــزيـمــة الــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوري .وأوض ــح
ّ
ساندرز أن أولويته الرئيسية هي هزيمة
ترامب "الخطير".
وكان بايدن أعلن الثالثاء الماضي" ،مد
اليد" لساندرز لكي يهزما معا ترامب في
استحقاق نوفمبر .وقال بايدن الذي يمثل
التيار المعتدل فــي الـحــزب الديمقراطي
"أود أن أشكر بيرني ساندرز ومناصريه

على شغفهم وطاقتهم التي ال تنضب".
وأضاف في خطاب هادئ أنه يتشاطر
م ــع سـ ــانـ ــدرز "ه ــدف ــا م ـش ـت ــرك ــا" ،م ــؤك ــدا
"سـنـهــزم دونــالــد تــرامــب وسـنــوحــد هــذه
األمة".
وال ـم ـنــاظــرة الـتـلـفــزيــونـيــة بـيــن بــايــدن
وس ــان ــدرز ال ـتــي كــانــت م ـقــررة األح ــد في
أريــزونــا ،نقلت إلــى واشنطن وجــرت بال
ج ـم ـه ــور .ومـ ــن شـ ــأن ذلـ ــك أن ي ـصــب في
غير مصلحة ساندرز القادر على إلهاب
حماسة الجماهير.
إال أن تساؤالت تطرح ايضا حول قدرة
بايدن على اإلقناع في المناظرة وال ّ
سيما
ّ
بعد أدائ ــه غير المتمكن فــي المناظرات
السابقة ناهيك عن األخطاء وزالت اللسان.
وجمع بايدن بفضل سلسلة انتصاراته
االن ـت ـخــاب ـيــة ح ـتــى اآلن عـ ــددا ك ـب ـيــرا من
المندوبين الــذيــن سيعينون فــي يوليو
مرشح الحزب الديمقراطي للبيت األبيض،
محققا بذلك تقدما كبيرا على ساندرز.
وأعلنت السلطات في واليتي جورجيا
ولويزيانا أمس األول ،إرجاء االنتخابات
التمهيدية للحزب الديمقراطي فيها والتي
كــانــت مـقــررة مطلع ابــريــل فــي لويزيانا،

وف ــي  24مـ ــارس الـ ـج ــاري ف ــي جــورج ـيــا،
ألكثر من شهرين بسبب وباء "كورونا"،
لتصبحا بذلك أول واليتين اميركيتين
مماثال.
تتخذان قرارا ّ
ّ
ووج ــه الـمــرشـحــان ان ـت ـقــادات شــديــدة
ُ
للطريقة الـتــي يدير
الخميس الـمــاضــي،
ّ
بها الرئيس دونالد ترامب ملف الفيروس،
منددين بــ"عــدم كفاء ته" وب ـ "لجوئه إلى
كراهية األجانب".
وكان "كوفيد  "19الذي اصاب اكثر من
الفي شخص في الواليات المتحدة وأودى
ب ـ ــ 47أثـ ــار ان ـق ـســامــا ب ـيــن الـجـمـهــوريـيــن
والـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم ح ـم ـلــة
االنتخابات الرئاسية.
وبدا ان الواليات المتحدة تحاول سد
الثغرات في نظامها الصحي الذي يفتقر
الـ ــى تـغـطـيــة ش ــام ـل ــة ،وذل ـ ــك ع ـبــر اع ــان
مجانية اجراء الفحوص وتسهيل حصول
العاطلين من العمل على التغطية الالزمة
اضافة الــى رصــد امــوال فدرالية لتمويل
برنامج التصدي لـ "كورونا".
(واشنطن ـ ـ أ ف ب)
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دوليات

فرنسا :انتخابات بلدية ًرغم الشلل التام

انخفاض مشاركة كبار السن قد يؤثر سلبا على اليمين المنقسم
أدلى ،أمس ،الفرنسيون بأصواتهم في الجولة
األولــى من االنتخابات البلدية رغم الشلل شبه
التام في البالد التي باتت إحدى البؤر األساسية
لتفشي فيروس "كورونا" الجديد في أوروبا.
وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب مساء أمس
األول ،وقبل ساعات قليلة من بدء االنتخابات أن
البلد بأكمله متوقف ،مع إغالق المطاعم وصاالت
السينما والمتاجر غير الرئيسية.
ك ـمــا دع ــا الـفــرنـسـيـيــن إل ــى ع ــدم ال ـت ـن ـقــل ،في
إجراءات تهدف إلى ّ
الحد من تفشي "كوفيد "19
في فرنسا حيث بلغ عدد اإلصابات  4500حالة
مع  91وفاة حتى مساء السبت.
بموازاة ذلك منعت التجمعات التي تضم أكثر
مــن  100شـخــص .مــع ذل ــك ،رأت الـحـكــومــة ،التي
أصيب عضوان فيها بالفيروس ،أن من الضروري
إجراء االنتخابات .وقال فيليب" :ال يوجد مخاطر
صحية مـحــددة" مرتبطة بــاالنـتـخــابــات ،بعدما
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء
الخميس إبقاء االستحقاق في موعده.
وج ــرى تعقيم مـقــابــض األب ـ ــواب وال ـط ــاوالت
وغ ــرف ال ـعــزل قـبــل ب ــدء الـتـصــويــت ،كـمــا اتـخــذت
إجراءات لتفادي تشكل صفوف انتظار واحترام
مسافة األمان بين األشخاص.
وتعطى األولــويــة فــي التصويت للمتقدمين
بالسن أو من يعانون من أمراض .وأوصت وزارة
الــداخـلـيــة الـنــاخـبـيــن بــإح ـضــار قـلـمـهــم الـخــاص
لتوقيع اسمهم في لوائح الشطب" ،شرط أن يكون
الحبر أزرق أو أسود وغير قابل للمحو".
وبـ ـ ـ ــرر رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس ال ـع ـل ـم ــي الـ ـخ ــاص
بالفيروس ،جان-فرنسوا ديلفريسي قرار الحكومة
بالقول :هل الذهاب للتصويت
إجراء االنتخابات ّ
مماثل للخروج للتبضع؟ الخطر ليس أكبر من
خطر السماح للناس بالذهاب للتبضع.
وباتت فرنسا إحدى البؤر الرئيسية في العالم
لتفشي ال ـف ـيــروس .وه ــذا مــا يـثـيــر م ـخــاوف من
نسبة عالية من االمتناع عن التصويت في هذا
ً
االستحقاق السياسي الذي غالبا ما يشهد نسب
مشاركة كبيرة ( % 63.5في عام .)2014

لكن استطالعا للرأي أظهر أن ثلث الفرنسي
ً
يعتقدون أن هناك خطرا في التعرض للفيروس
في حال التوجه للتصويت.
ويرى خبراء أن انخفاض نسب مشاركة الكبار
ً
في السن قد تؤثر سلبا على اليمين الذي يعتمد
ً
ً
خصوصا على الناخبين األكبر سنا.
وستكون األنـظــار متجهة إلــى أداء مرشحي
الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى األمام" الوسطي،
الذي لم يكن قد تأسس بعد في عام .2014
وواجهت الحكومة مرحلة دقيقة في األشهر
األخيرة ،مع تحركات اجتماعية مثل "السترات
الصفراء" وإضرابات ضد اإلصالح المثير للجدل
ألنظمة التقاعد.
لكن ال يبدو ان لــدى مرشحي حــزب الرئيس
ً
حظوظا كبيرة في الفوز في معظم المدن ،وهو
م ــا يـنـطـبــق ع ـلــى رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء إدوار فيليب
الـمــرشــح لــرئــاســة بـلــديــة مدينته آف ــر فــي شمال
غرب البالد .وستهدد خسارته للمنصب موقعه
كرئيس للحكومة.
وفي باريس ،تخوض وزيرة الصحة السابقة
أنـيـيــس بــوزيــن االن ـت ـخــابــات .واض ـطــرت بــوزيــن
ً
لــدخــول الـحـمـلــة قـبــل شـهــر واح ــد فـقــط ب ــدال من
بنجامين غريفو الذي أطاحت به فضيحة نشر
مقاطع فيديو خاصة.
وتحل ثالثة في استطالعات الــرأي ()% 19
بعد رئيسة البلدية اال شـتــرا كـيــة آن هيدالغو
وال ـمــرش ـحــة الـيـمـيـنـيــة رش ـي ــدة دات ـ ــي ،وتـمـلــك
كلتاهما نسبة  % 25في االستطالعات.
ويأمل الحزبان التقليديان في فرنسا تحقيق
مكاسب فــي عــدة م ــدن ،رغــم انـقـســام اليمين في
بـعــض مـعــاقـلــه كـمــا مــارسـيـلـيــا (ج ـنــوب ش ــرق)،
بينما على اليسار أن يتصدى لصعود البيئيين
فــي مــدن وسطية مثل بــوزانـســون (ش ــرق) وتــور
(وسط) وروان (شمال غرب).
لكن سيصعب تقييم النتائج على المستوى
ّ
الوطني ،في ظل انتفاء االنقسام التقليدي بين
اليمين والـيـســار فــي ال ـبــاد مـنــذ ف ــوز الوسطي
إيمانويل ماكرون بالرئاسة عام .2017

ّ
ً
كماما وتوقع بعد ادالئها بصوتها أمس في باريس (ا ف ب)
راهبة تضع

ةديرجلا

•
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رياضة
فليطح :تكليف «األولمبية» بمخاطبة
االتحادات لمعرفة رؤيتها للنشاط

ملحم :أطالب بـ «دوري يد» ًمن قسم
واحد ...وإنهاء الموسم قريبا
«التأجيل للموسم المقبل سيؤثر على خطط االتحاد»
محمد عبدالعزيز
طالب المدرب المساعد للفريق
األول ل ـكــرة ال ـيــد ب ـنــادي بــرقــان
الــوط ـنــي ،خــالــد مـلـحــم ،اتـحــاد
الـ ـلـ ـعـ ـب ــة بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة ت ـق ـل ـيــص
بطولة الــدوري ،لتقام من دور
ً
واح ـ ــد ب ـ ــدال م ــن دوريـ ـ ــن "ال ـ ــ6
ال ـك ـب ــار" ،و"الـ ــدرجـ ــة األول ـ ــى"،
وإن ـ ـه ـ ــاء الـ ـم ــوس ــم فـ ــي أقـ ــرب
ً
فــرصــة ،تماشيا مــع اإلج ــراء ات
ً
االح ـتــرازيــة الـمـعـمــول بـهــا حــالـيــا في
ً
ال ـ ــدول ـ ــة ،خـ ــوفـ ــا مـ ــن ت ـف ـش ــي ف ـي ــروس
"كورونا".
وقـ ـ ــال م ـل ـح ــم ،فـ ــي ت ـص ــري ــح خ ــاص
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إن "الـمـجـتـمــع الــدولــي
ب ـص ـفــة ع ــام ــة ،والـ ـك ــوي ــت خ ــاص ــة،
ي ـ ـمـ ــران ب ـ ـظـ ــروف ص ـع ـب ــة بـسـبــب
ال ـف ـي ــروس ،ال ــذي يـجـتــاح الـعــالــم
ً
حــال ـيــا ،وال ـن ـشــاط الــريــاضــي تم
تعليقه أو اللعب بــدون جمهور
فـ ــي أغـ ـل ــب دول الـ ـع ــال ــم ،لــذلــك
ً
ع ـل ـي ـنــا ال ـن ـظ ــر ل ــأم ــور بـنـظــرة
ً
أشـمــل ،حــرصــا على المصلحة
ً
العامة ،وهي :أوال إنهاء الموسم
"الدوري" في أقرب فرصة ،على
أن يكون من قسم واحــد ،ويتم
ترتيب الفرق بعد نهايته فيها

«الفيبا» يختار التالتلي
في لجنة تطوير «السلة»

عادل التالتلي

●

جابر الشريفي

اختار االتحاد الدولي لكرة السلة
(الفيبا) المدير الفني في اتحاد كرة
ال ـس ـل ــة ومـ ـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخ ـب ـنــا الــوط ـنــي
األول ال ـتــون ـســي عـ ــادل ال ـتــات ـلــي في
ل ـج ـنــة ت ـطــويــر ال ـل ـع ـبــة ،والـ ـت ــي تضم
ن ـخ ـبــه م ــن أب ـ ــرز م ــدرب ــي ال ـع ــال ــم ،من
بينهم االسباني بابلو راسو ومدرب
المنتخب االميركي مايك كريزوكي.
وي ـع ـت ـب ــر الـ ـت ــاتـ ـل ــي هـ ــو الـ ـم ــدرب
الـعــربــي واإلفــري ـقــي الــوحـيــد فــي هــذه
اللجنة ،بعد ان تم اختياره لما له من
سيرة ذاتيه قوية وفكر عال.
ب ــدوره ،هنأ رئيس االتـحــاد رشيد
العنزي المدرب التالتلي على اختياره
من قبل االتحاد الــدولــي ،وهــذه الثقه
ً
الكبيرة ،مـشـيــرا الــى ان هــذا األم ــر ان
دل ف ــإن ـم ــا يـ ــدل ع ـل ــى ح ـس ــن اخ ـت ـيــار
االتحاد الذي اختار التالتلي من بيد
عدة مدربين النه رؤية االتحاد كانت
تـنــاســب الـتــاتـلــي م ــع ه ــذه الـمــرحـلــة
المليئة بالتحديات وأبرزها العودة
من االيقاف.

ً
من االول حتى األخير ،طمعا في استمرار
خطط االتحاد في الموسم الجديد ،الذي
سـيـتــم تـقـسـيــم ال ـفــرق فـيــه إل ــى درجـتـيــن،
بحيث تكون الفرق الـ 8األولى في الدوري
الممتاز ،والبقية في الدرجة األولى".
تأجيل خطط االتحاد
وأض ــاف "لـكــن فــي ح ــال إل ـغــاء ال ــدوري
أو االكتفاء بالمباريات السابقة منه هذا
الموسم فإنه سيفرض علينا تأجيل خطط
االتحاد في الموسم المقبل ،وإقامة نسخة
جــديــدة مــن ال ــدوري الـعــام "الــدمــج" ،حتى
يتم ترتيب الفرق مرة أخرى قبل االنتقال
إلــى الــدوري من درجتين ،وكذلك تطبيق
االحتراف األجنبي ،وهذا يتطلب استعدادا
خــاصــا مــن جميع الـنــواحــي ،لــذلــك علينا
التكاتف إلنهاء الموسم الحالي بأي طريقة
تسمح باستكمال خطط النهوض باللعبة
التي ينتهجها االتحاد في الفترة الحالية،
ً
على أمل النهوض باللعبة والعودة مجددا
للموقع الطبيعي".

 10أيام
ً
واسـتـطــرد ملحم قــائــا "لــو فرضنا أن
ال ـن ـشــاط ال ــري ــاض ــي عـ ــاد ،واالتـ ـح ــاد قــرر
اسـتـئـنــاف مـبــاريــات الـ ــدوري بـعــد توقف

ً
ال ـتــدري ـبــات تـقــريـبــا م ــدة ش ـهــر ،ف ــإن هــذا
يتطلب من الناحية النظرية فرصة إلعادة
تأهيل الالعبين ،واالسترجاع البدني لرفع
مـعــدالت اللياقة البدنية مــرة أخــرى بعد
التوقف الكامل ،وكذلك االسترجاع الفني
والـتـكـتـيـكــي ف ـتــرة ال تـقــل عــن  10إل ــى 15
يوما قبل استئناف اللعب ،مما يعني أن
ً
الموسم سيمتد تدريجيا إلى شهر مايو
وربما يونيو ،وهذا سيعني مشكلة جديدة
لجميع األنــديــة تتعلق بعقود المدربين
األجانب من جهة ،ولوائح صرف االحتراف
الجزئي لالعبين من جهة أخرى".
وأكد ملحم أن الجميع يعلم أن الظروف
غير طبيعية وصعبة ،و"علينا أن نتكاتف
للخروج من هذه األزمة التي نمر بها بأقل
ً
ال ـخ ـســائــر" ،مـبـيـنــا أن إن ـهــاء الـ ــدوري من
قسم واح ــد ،مــع ترتيب الـفــرق اسـتـعــدادا
للموسم الجديد ،أسلم حــل للخروج من
األزمة الحالية ،وتجهيز الجميع لموسم
جديد وقوي.
وتمنى ملحم ،في ختام تصريحه ،أن
تمر هــذه األزمــة بخير ،وأن تعود األمــور
إل ـ ــى س ــاب ــق عـ ـه ــده ــا ،س ـ ـ ــواء فـ ــي ال ـش ــأن
الرياضي أو باقي مفاصل الحياة.

جانب من االجتماع
أكـ ــد ح ـم ــود فـلـيـطــح ال ـمــديــر
ا لـعــام للهيئة العامة للرياضة
ان الـهـيـئــة تـعـمــل عـلــى مــراعــاة
مـصـلـحــة األن ــدي ــة واالتـ ـح ــادات
ال ــري ــاضـ ـي ــة فـ ــي ظـ ــل الـ ـظ ــروف
الحالية التي تمر بها البالد.
وق ـ ــال فـلـيـطــح ع ـقــب ان ـت ـهــاء
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد أم ــس
بحضور اسد تقي نائب رئيس
مجلس ادارة الهيئة ،والشيخ
ف ـه ــد الـ ـن ــاص ــر رئـ ـي ــس الـلـجـنــة
االولمبية الكويتية ،والدكتور
ص ـ ـقـ ــر ال ـ ـم ـ ــا ن ـ ــائ ـ ــب الـ ـم ــدي ــر
ا لـعــام للهيئة لقطاع الرياضة
الـتـنــافـسـيــة ،وح ـس ـيــن الـمـسـلــم
أم ـي ــن س ــر ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة:
ت ــم تـكـلـيــف الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ـم ـخ ــاط ـب ــة جـمـيــع

االتحادات الرياضية بما فيها
اتـحــاد كــرة الـقــدم لمعرفة مدى
ان ـع ـكــاس ق ــرار إي ـق ــاف الـنـشــاط
الـ ــريـ ــاضـ ــي عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاب ـق ــات
المحلية بسبب تفشي فيروس
كــورو نــا المستجد طبقا لقرار
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـم ـقــرر حتى
 29م ـ ـ ــارس ال ـ ـج ـ ــاري ،ب ـجــانــب
معرفة رؤية االتحادات في حال
اسـ ـتـ ـم ــرار اإلي ـ ـقـ ــاف او ع ــودت ــه
بعد انـتـهــاء الـمــدة الـتــي قررها
مجلس الوزراء خاصة ان معظم
الــاعـبـيــن ف ــي إج ـ ــازة إجـبــاريــة
وال يوجد حصص تدريبية في
األندية في الوقت الحالي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف قـ ـ ــائـ ـ ــا :س ـي ـك ــون
ه ـن ــاك اج ـت ـم ــاع اخـ ــر األس ـب ــوع
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة الـ ــوضـ ــع

العين يسقط أمام الجزيرة في الدوري اإلماراتي

ً
اتحاد الكرة يعلن استمرار مسابقات الفريق األول وتحت  21عاما
فـ ـش ــل الـ ـعـ ـي ــن ف ـ ــي م ــواصـ ـل ــة
ت ـش ــدي ــده ال ـخ ـن ــاق ع ـل ــى ش ـبــاب
األه ـلــي الـمـتـصــدر بـعــد سقوطه
أمام مضيفه الجزيرة  ،3-1أمس
األول ،في ختام المرحلة التاسعة
عشرة من الدوري اإلماراتي لكرة
ال ـق ــدم ،ال ــذي ق ــرر ات ـحــاد اللعبة
ال ـم ـح ـلــي اسـ ـتـ ـم ــرار م ـنــاف ـســاتــه
ً
حسب مواعيده المحددة سابقا.
وك ـ ــان ال ـع ـي ــن ق ـل ــص الـ ـف ــارق
مــع شـبــاب األه ـلــي فــي المرحلة
الماضية إلى  3نقاط ،لكنه فشل
فــي االب ـقــاء عـلــى نـفــس المسافة
ب ـخ ـســارتــه امـ ــام ال ـج ــزي ــرة الـتــي
اوقفت رصيده في المركز الثاني
عند  37نقطة وبفارق ست نقاط
عــن الفريق المتصدر الــذي كان
ً
ً
حقق فوزا كبيرا على عجمان 2-5
في افتتاح المرحلة.
وبدأ العين القمة التي اقيمت
كغيرها من مباريات المرحلة من
دون حـضــور الجماهير بسبب
ال ـ ـخـ ــوف مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا المستجد بقوة ،بافتتاح
الـتـسـجـيــل فــي الــدقـيـقــة  39عبر
التوغولي البا كودجو الذي عزز
ص ــدارت ــه ف ــي تــرت ـيــب الـهــدافـيــن
ً
برصيد  18هدفا.
لكن عمر عبدالرحمن "عموري"
الـ ـ ــاعـ ـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـل ـع ـي ــن مــن
 2006حتى  ،2019أدرك التعادل
للجزيرة (.)42
وأكمل العين المباراة بعشرة
العبين بعد طرد بندر االحبابي
( ،)70ليستغل الجزيرة الموقف
ويسجل هدفين عبر البرازيلي
كينو ( )82وعلي مبخوت (.)4+90
وت ـن ـت ـظ ــر ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة مــوق ـعــة

ِّ
«األولمبية األردنية» تعلق
األنشطة الرياضية
أعلنت اللجنة األولمبية األردنية،
أم ـ ــس األول ،ت ـع ـل ـيــق ك ــل األن ـش ـطــة
الرياضية في البالد حتى إشعار آخر،
عـلــى خلفية تفشي ف ـيــروس "ك ــورون ــا".
وأتى القرار في أعقاب خطوات حكومية
أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز ،بهدف
التعامل مع فيروس "كوفيد ،"-19شملت
تعليق كــل الــرحــات الجوية مــن والــى
المملكة اعـتـبــارا مــن الـثــاثــاء ،وتعليق
دوام ال ـمــدارس والـصــاة فــي المساجد
والكنائس.
وف ــي أع ـق ــاب ذل ـ ــك ،أصـ ـ ــدرت الـلـجـنــة
األولمبية بيانا جاء فيه "بناء على قرار رئاسة الوزراء ،وبما
يتماشى مع اإلجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى بفيروس
ك ــورون ــا ،ق ــررت اللجنة األولـمـبـيــة األردن ـي ــة تعليق كــل األنشطة
ً
الرياضية ،وإلزام جميع االتحادات الرياضية بهذا القرار اعتبارا
من تاريخه".
ً
ولم يسجل األردن رسميا سوى حالة إصابة واحدة لعائد من
إيطاليا غادر المستشفى الجمعة ،بعد حجر فيه استمر اسبوعين،
وفحوص طبية اثبتت شفاءه.
(أ ف ب)

العين والجزيرة
صعبة أمام مضيفه الشارقة في
المرحلة الـ ـ  20الـتــي ستقام في
 20الجاري ،بعدما قرر االتحاد
االم ــارات ــي لـكــرة ال ـقــدم اسـتـمــرار
م ـنــاف ـســات ال ـ ـ ــدوري ب ـمــواع ـيــده
الـســابـقــة ،على ان تستمر اقامة
م ـ ـبـ ــاريـ ــاتـ ــه مـ ـ ــن دون حـ ـض ــور
الجماهير بسبب انتشار فيروس
كورونا.

استمرار «المسابقات»
وأعـ ـل ــن االت ـ ـحـ ــاد اس ـت ـم ــرار

"المسابقات الخاصة بالفريق
األول وف ــري ــق ت ـحــت  21عــامــا
حسب المواعيد المحددة في
جـ ــداول ال ـم ـســاب ـقــات ،م ــع اخــذ
التدابير الوقائية واالجــراء ات
االحترازية الالزمة واستمرار
ت ـق ـي ـيــم الـ ــوضـ ــع مـ ــع ال ـج ـهــات
المعنية".
وعزز الوحدة موقعه الرابع
ب ـت ـخ ـط ـي ــه م ـض ـي ـف ــه الـ ـظـ ـف ــرة
بهدفين سجلهما سيباستيان
ت ـي ـغ ــال ــي ( )58وال ـك ــون ـغ ــول ــي
خ ـ ــو سـ ـ ـي ـ ــه مـ ـ ــو بـ ـ ــو كـ ـ ــو (،)74

مقابل هــدف للبرازيلي جــواو
بيدرو(.)7
ورفع الوحدة رصيده إلى 35
نقطة مقابل  29للظفرة ا لــذي
تراجع للمركز الثامن.
ك ـ ـمـ ــا فـ ـ ـ ــاز ال ـ ـ ـشـ ـ ــارقـ ـ ــة ع ـلــى
مضيفه الفجيرة الرابع بثالثة
أه ـ ـ ـ ــداف س ـج ـل ـه ــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
م ـ ــارك ـ ــوس ف ـي ـن ـس ـي ــوس ()19
وري ـ ـ ـ ــان م ـي ـن ــدي ــز م ـ ــن الـ ـ ــرأس
األ خ ـ ـ ـضـ ـ ــر ( )75واالوز بـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي
اوب ــاتـ ـي ــك شـ ـ ــوكـ ـ ــوروف (،)90
وبني ياس على االتحاد كلباء

ب ـه ــدف ـي ــن ل ـ ـ ـ ــاذري ريـ ـتـ ـش ــارد
ألـ ـمـ ـي ــدا ( 52م ــن ركـ ـل ــة ج ـ ــزاء)
وم ـح ـم ــد الـ ـحـ ـم ــادي (،)2+90
مقابل هدف للتوغولي بينيل
ماالبا ( 43من ركلة جزاء).
(أ ف ب)

بشكل أوسع بعد وصول ردود
االتـ ـح ــادات الـمـعـنـيــة بـحـضــور
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة خـ ـ ــا صـ ـ ــة ان
هناك بعض االتـحــادات انتهى
موسمها الرياضي ولــن تتأثر
بـ ـق ــرار اإليـ ـ ـق ـ ــاف ،وال ـ ـهـ ــدف مــن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ه ــو وض ـ ــع آل ـيــة
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة وح ـ ـ ـقـ ـ ــوق االن ـ ــدي ـ ــة
الرياضية.

قطر توقف الدوري وجميع
األنشطة الرياضية
قررت اللجنة األولمبية القطرية رسميا ،أمس األول،
إيقاف جميع منافسات األنشطة الرياضية المحلية
حتى  29الجاري ،كإجراء احترازي خوفا من انتشار
فيروس كورونا.
وأعـلــن االتـحــاد القطري لكرة الـقــدم إيـقــاف جميع
المباريات للموسم الــريــاضــي  ،2020/2019وجميع
الـمـســابـقــات ال ـتــي ي ـشــرف عـلــى تنظيمها ،حـتــى 29
الجاري ،بناء على تعميم اللجنة األولمبية القطرية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود واإلجراءات التي
ً
تتخذها قطر للحد من انتشار "كورونا" ،حرصا على
سالمة األجهزة الفنية واإلدارية والالعبين والجماهير
في المالعب التي تستضيف المباريات.
وكانت اللجنة األولمبية أعلنت ،قبل أيــام ،إيقاف
وتأجيل أنشطة الفئات السنية حتى إشعار آخر ،ثم
ق ــررت أمــس إلـغــاء وتأجيل عــدد مــن الـبـطــوالت التي
تقوم باستضافتها بالتنسيق مع االتحادات اإلقليمية
وال ــدولـ ـي ــة ،وم ـن ـهــا ب ـطــولــة آس ـي ــا لـلــرغـبــي ( 7رج ــال
وسيدات) التي كان من المقرر انعقادها خالل الفترة
من  4إلى  8الجاري وتم إلغاؤها ،باإلضافة أيضا إلى
بطولة قطر األولى لالتحاد الدولي للتنس للرجال من
 9إلى  15مارس ،وبطولة غرب آسيا للرغبي ( 15رجال)
مــن  2إلــى  5أبــريــل المقبل ،وبـطــولــة قطر اآلسيوية
للناشئين األولى للتنس من  6إلى  11أبريل ،وبطولة
قطر اآلسيوية للناشئين الثانية للتنس من  13إلى
 18أبريل ،باإلضافة إلى بطولة الكويست الخليجي
 3×3لكرة السلة في أبريل.
كما تم تأجيل عدد آخر من البطوالت وهي :الجولة
العالمية  3×3لكرة السلة ،والـتــي تقرر إقامتها في
يونيو المقبل ،وبطولة كــأس العالم الثالثة عشرة
للجمباز الفني (رجــال وسـيــدات) على أن تقام من 3
إل ــى  6يــونـيــو ،والـبـطــولــة الــوديــة للكريكت للشباب
تحت  19عاما التي تأجلت حتى أكتوبر ،وبطولة قطر
الثانية لالتحاد الدولي للتنس للرجال ،وبطولة قطر
الدولية األولى للشباب للتنس ،وبطولة قطر الدولية
الثانية للشباب للتنس ،وبطولة االتحاد لمحترفي
االس ـك ــواش ،وبـطــولــة الــدوحــة المفتوحة للناشئين
ل ــإسـ ـك ــواش ،وب ـط ــول ــة ق ـطــر ال ـم ـف ـتــوحــة لـلـنــاشـئـيــن
لإلسكواش.
(د ب أ)

ً
ِّ
مصر تجمد النشاط الرياضي  15يوما بسبب «كورونا»
قـ ـ ـ ـ ــررت األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة واالت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادات
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة تـ ـجـ ـمـ ـي ــد أن ـش ـط ـت ـه ــا
ً
الــريــاض ـيــة م ــدة  15ي ــوم ــا ،امـتـثــاال
لـ ـق ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـصــري
ً
بتجميد النشاط الرياضي ،خوفا
من تفشي وباء "كورونا".
وأ عـ ـ ـل ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس إدارة ن ـ ــادي
الزمالك ،برئاسة المستشار مرتضي
منصور ،إغــاق مقر الـنــادي مدة
أسبوع كإجراء احترازي ،حرصا
ع ـل ــى س ــام ــة وص ـحــة
أع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــادي،
للوقاية من الفيروس
الخطير.
جــاء ذلــك بعد
أن أص ـ ــدر ات ـحــاد
الكرة المصري
ً
بـيــانــا رسـمـيــا،
أ مـ ـ ـ ـ ـ ــس األول،
أعلن خالله تجميد
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط الـ ـ ـك ـ ــروي

ً
في مصر مدة  15يوما ،وجاء نص
البيان على النحو التالي" :بناء على
تــوجـيـهــات رئـيــس مجلس ال ــوزراء
ووزيـ ــر الـشـبــاب والــريــاضــة ،وبعد
االطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ت ــوصـ ـي ــات ال ـل ـج ـنــة
الـطـبـيــة ب ــاالت ـح ــاد ال ـم ـصــري لـكــرة
ال ـق ــدم ،تـقــرر تعليق نـشــاط اللعبة
ً
م ــدة  15يــومــا اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـيــوم،
ويسري القرار على جميع درجات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة
وجميع األعمار السنية".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـج ـ ـلـ ــس
ال ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــك إن ـ ـ ــه
ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــردد ع ـل ــى
مـ ـ ـق ـ ــر الـ ـقـ ـلـ ـع ــة
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء
نـ ـح ــو  50أ ل ــف
ع ـض ــو يــوم ـيــا،
"ل ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ف ـض ـل ـن ــا
غ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـق ـ ــر
النادي مدة

أسـ ـب ــوع ،ب ـعــدمــا ح ـصــل فــريــق كــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم ب ـ ــالـ ـ ـن ـ ــادي عـ ـل ــى راحـ ـ ـ ــة مــن
الـتــدريـبــات م ــدة أس ـبــوع ،بـعــد قــرار
اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز
أسبوعين ،عقب قرار تعليق النشاط
الرياضي".
ك ـمــا قـ ــرر مـجـلــس إدارة ال ـن ــادي
األ هـلــي برئاسة محمود الخطيب،
إي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي مــن
تدريبات ومباريات إلى حين إشعار
آخ ــر ،كــإجــراء اح ـت ــرازي أيـضــا ضد
الفيروس.
ووجــه رؤوف عبدالقادر المدير
ال ـعــام للنشاط الــريــاضــي باألهلي
ً
خ ـ ـطـ ــابـ ــا إلـ ـ ــى رؤوس ـ ـ ـ ـ ــاء ومـ ــديـ ــري
األجـهــزة الفنية ،ومــديــري قطاعات
الـنــاشـئـيــن واألكــادي ـم ـيــات ،لتأكيد
إي ـق ــاف ال ـن ـش ــاط م ــن أجـ ــل الـحـفــاظ
عـلــى صـحــة جـمـيــع أف ـ ــراد األج ـهــزة
والالعبين.
وأكـ ـ ـ ــد م ـج ـل ــس األهـ ـ ـل ـ ــي أن ـ ـ ــه تــم

ات ـخــاذ جميع اإلج ـ ــراء ات الوقائية
واالح ـت ــرازي ــة لـمــواجـهــة الـفـيــروس،
ً
حفاظا على الصحة العامة للجميع
داخل النادي بفروعه المختلفة،
وبدأت تلك اإلجراءات أول أمس
بتنظيم ندوة بعنوان "فيروس
كورونا وطرق الوقاية".
وأضاف أنه تم االتفاق على
الخطوط العريضة التي تحمي
كــل مــن ينتمي ل ـل ـنــادي ،ســواء
كانوا أعضاء أو العبين في الفرق
الرياضية من اإلصابة بالفيروس،
مــن خــال اتـبــاع اإلجـ ــراء ات الطبية
السليمة التي توفر الحماية للجميع
وتحافظ على سالمتهم.
إل ــى ذلـ ــك ،قـ ــررت جـمـيــع األن ــدي ــة
ال ـم ـص ــري ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ،ع ـل ــى رأس ـه ــا
اإلسـمــاعـيـلــي ،وال ـم ـصــري ،وإن ـبــي،
واالتـ ـح ــاد ال ـس ـك ـنــدري ،وسـمــوحــة،
ت ـع ـل ـيــق ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي نـفــس
المدة المذكورة في قرار اتحاد الكرة

المصري ،باإلضافة إلى اتخاذ كل
االتـحــادات الرياضية األخــرى مثل
اتحاد اليد ،والسلة ،القرار ذاته حتى
إشعار آخر.
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رياضة

احتمال إلغاء البطوالت يقض مضجع ليفربول
يعيش أنصار نادي ليفربول
اإلنكليزي حالة من القلق
بسبب الغموض الذي يحيط
بمصير الدوري اإلنكيلزي
الممتاز هذا الموسم
واحتمال إلغاء البطولة
وفقدان التتويج باللقب
الغائب منذ سنوات طويلة.

ك ـ ــان م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ي ـتــوج
ل ـي ـفــربــول م ـنــذ االث ـن ـي ــن بلقبه
األول في الدوري اإلنكليزي بعد
ثالثين سنة من االنتظار ،لكن
عوضا عن ذلك أصبح "الحمر"
أم ـ ـ ـ ــام مـ ـصـ ـي ــر غـ ــامـ ــض ي ـقــض
مضجعهم ويهدد حلمهم بعد
قرار تعليق الموسم على خلفية
فيروس كورونا المستجد.
وكان فريق المدرب األلماني
ي ـ ــورغ ـ ــن ك ـ ـلـ ــوب بـ ـح ــاج ــة ال ــى
خ ـ ـسـ ــارة م ــاحـ ـق ــه مــان ـش ـس ـتــر
س ـي ـتــي أم ـ ــام مـضـيـفــه بـيــرنـلــي
السبت ،لكي يصبح مصيره بين
أيــديــه حـيــن ي ـتــواجــه مــع جــاره
ال ـل ــدود إي ـفــرتــون اإلثـنـيــن على
ملعب "غوديسون بارك".
إن تتويج ليفربول كان شبه
محسوم وإجراء شكليا الى حد
كـبـيــر فــي ظــل ال ـف ــارق الـشــاســع
ال ــذي يـفـصـلــه ع ــن سـيـتــي ،لكن
ا لـحـلــم أ ص ـبــح معلقا اآلن بعد
ق ـ ـ ــرار اي ـ ـقـ ــاف الـ ـ ـ ـ ــدوري بـسـبــب
فيروس "كوفيد"19-
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أحـ ـ ـ ــدث
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوض
عـ ـ ــارمـ ـ ــة فــي
الروزنامات

يورغن كلوب

الرياضية حول العالم.
وي ـع ـي ــش ج ـم ـه ــور "ال ـح ـم ــر"
انتظارا قاتال قد يودي بالحلم
ال ـ ــذي طـ ــال ان ـت ـص ــاره ف ــي حــال
تـحــول ق ــرار التعليق الــى الغاء
م ـ ــا ت ـب ـق ــى م ـ ــن ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ،ألن ــه
ذل ـ ــك يـ ـط ــرح ت ـ ـسـ ــاؤالت ك ـث ـيــرة
حــول كيفية تحديد البطل وما
ه ــي ال ـف ــرق ال ـتــي س ـت ـشــارك في
المسابقتين القاريتين الموسم
المقبل.
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـيـ ـف ــرب ــول ،ف ــإن
الــرســالــة ال ـقــادمــة م ــن "أنـفـيـلــد"
واضحة "ال شيء أهم من سالمة
الـنــاس" بحسب مــا شــدد كلوب
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي الـجـمـعــة
ج ــاء فـيــه "ق ـلــت مــن قـبــل ان كــرة
الـقــدم تـبــدو دائـمــا أهــم األشـيــاء
األق ــل أهـمـيــة .ال ـيــوم ،ك ــرة الـقــدم
ومباريات كرة القدم ليست مهمة
على اإلطالق".
وت ــاب ــع "إذا ك ــان (م ـطــروحــا)
االختيار بين كــرة الـقــدم وخير
الـمـجـتـمــع األوسـ ـ ــع ،ف ـلــن تـكــون
هناك منافسة ،أليس كذلك؟".
وح ـظــي مــوقــف ك ـلــوب بــدعــم
رئيس منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
ال ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـكـ ــره عـ ـل ــى "رس ــالـ ـت ــه
القوية".
وي ـت ـفــق مـشـجـعــو ل ـي ـفــربــول،
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن رغ ـب ـت ـه ــم
الجامحة بالعودة الى قمة الكرة
اإلنكليزية ،مع مدربهم األلماني،
مؤكدين أن الــوبــاء يطغى على
كرة القدم بحسب ما صدر عن
مجموعة "يــونـيــون سبيريت
أوف شانكلي" ،وهي اتحاد غير
رسمي لمشجعي ليفربول
ُسمي على اســم المدرب
ال ـســابــق لـلـفــريــق بيل
شانكلي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ــذه
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ف ــي

أحد مداخل استاد «أنفيلد» في مدينة ليفربول
ب ـيــان ان ــه "ف ــي ال ـم ـحــادثــات مع
نادلي ليفربول أف سي ،طلبنا
ت ــأك ـي ــدات ب ــأن الـمــوظـفـيــن غير
الالعبين لن يخسروا رواتبهم
نتيجة إلغاء دواماتهم" .نحتاج
أيـ ـض ــا أن ن ــأخ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار
أول ـ ـئـ ــك األك ـ ـثـ ــر ضـ ـعـ ـف ــا .إلـ ـغ ــاء
مباريات كــرة القدم يعني أنهم
سيتضررون كثيرا".
ع ــان ــى ل ـي ـف ــرب ــول ف ــي اآلون ـ ــة
األخـ ـي ــرة م ــن ال ـن ـتــائــج الـسـيـئــة
حـ ـي ــث خـ ـ ــرج مـ ــن ثـ ـم ــن ن ـهــائــي
دوري األب ـ ـ ـطـ ـ ــال وت ـ ـ ـنـ ـ ــازل عــن
اللقب بخسارته ذهــابــا وإيــابــا
أمــام أتلتيكو مدريد اإلسباني،
كـمــا خ ــرج م ــن مـســابـقــة الـكــأس
المحلية على يد تشلسي.
لـ ـ ـك ـ ــن "الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر" يـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــردون
وحـيــديــن فــي ال ــدوري الممتاز،

ما جعلهم على بعد  25نقطة من
مالحقهم مانشستر سيتي بطل
الـمــوسـمـيــن الـمــاضـيـيــن وثــانــي
الترتيب الحالي.
وبــوجــود البرازيلي أليسون
ب ـي ـكــر ب ـيــن ال ـخ ـش ـبــات ال ـث ــاث،
ومن أمامه قلب الدفاع الهولندي
فـ ـي ــرجـ ـي ــل ف ـ ـ ــان داي ـ ـ ـ ــك وص ـ ــوال
الـ ــى ث ــاث ــي ال ـه ـج ــوم ال ـض ــارب
ال ـم ـت ـم ـث ــل ب ــالـ ـمـ ـص ــري م ـح ـمــد
صالح والسنغالي ساديو مانيه
والـبــرازيـلــي روبــرتــو فيرمينو،
فـ ــرض رج ـ ــال ك ـل ــوب هيمنتهم
الـ ـمـ ـطـ ـلـ ـق ــة عـ ـل ــى م ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـ ـ
"بريمير ليغ" هذا الموسم.

يجب تتويج ليفربول
ورأى الصحافي في صحيفة

"دايلي تلغراف" بول هايوارد أنه
يـجــب تـتــويــج لـيـفــربــول باللقب
للمرة التاسعة عشرة في تاريخه
واألولـ ـ ــى م ـنــذ ان ـط ــاق الـ ــدوري
ال ـم ـم ـتــاز م ــوس ــم ،1993-1992
حتى لو اتخذ القرار بعدم إكمال
الدوري.
وك ـتــب ه ــاي ــوارد "إذا انتهى
الموسم قبل أوانه ،فمن الطبيعي
أن ي ـح ـس ــم الـ ـتـ ـت ــوي ــج بـحـســب
الـنـقـطــة ال ـتــي وص ــل الـيـهــا قبل
التوقف 29 :مباراة من أصل 38
(مرحلة) ،هي مسافة محترمة"،
م ـ ـشـ ــددا بـ ـ ــأن "إب ـ ـ ـطـ ـ ــال" م ــوس ــم
 2020-2019سيكون "هراء".
ورأى أن " تـ ـسـ ـلـ ـي ــم ا لـ ـك ــأس
اس ـت ـن ــادا ال ــى مــوقــع ال ـف ــرق في
الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي اتـ ـخ ــذ ف ـي ــه قـ ــرار
اإليقاف ،سيكون القرار الصحيح

أخالقيا".
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن م ـ ــوق ـ ــف الـ ـم ــدي ــر
التنفيذي لبرايتون ،بول باربر،
مـخـتـلـفــا ع ــن ه ــاي ــوارد ،إذ رأى
أن ــه ف ــي ح ــال ُ
"جـ ـ ِـمـ ـ َـد" ال ـمــوســم،
فـسـيـكــون ذل ــك غـيــر ع ــادل بحق
ليفربول ،مضيفا لهيئة االذاعة
البريطانية "بي بي سي" أن "كل
من في اللعبة يقدرون الموسم
الــرائــع الــذي خاضه (ليفربول)،
الفريق الرائع الــذي يملكه .لكن
س ـي ـكــون م ــن ال ـظ ـلــم بــالـمـثــل ان
يــم تهبيط ال ـفــرق (ال ــى الــدرجــة
األولـ ـ ـ ــى) ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ب ـقــاء
ثماني ،تسع أو عشر مباريات
لخوضها في الدوري اإلنكليزي
الممتاز".
لكن نائبة رئيس وســت هام
يــونــايـتــد ،كــاريــن ب ــراي ــدي ،رأت

ّ
أنه إذا تعذر استكمال الــدوري،
فإن الحل العادل الوحيد هو أن
يعلنوا الموسم "ملغى وباطال".
وتـ ـ ـس ـ ــاء ل ـ ــت ب ـ ــراي ـ ــدي ال ـت ــي
يحتل فريقها المركز السادس
عشر بفارق األهداف عن منطقة
ال ـ ـه ـ ـبـ ــوط ،فـ ــي مـ ـق ــال ــة لـ ـه ــا فــي
صحيفة "صن" أنه "من يعلم من
كان سيهبط أو سيصعد إذا لم
يتم خوض المباريات بالكامل؟
إنها ضربة قوية لليفربول الذي
يواجه احتمال حرمانه من لقبه
األول منذ  30عاما".
ال أحـ ــد ي ـع ـلــم م ـتــى سـيـعــود
ال ــاعـ ـب ــون الـ ــى الـ ـم ــاع ــب ،لـكــن
عـ ـن ــدم ــا ي ـت ـح ـق ــق ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ــأم ــل
ال ـك ـث ـي ــرون أن ُي ـم ـنــح لـيـفــربــول
فــرصــة إلك ـمــال رحـلـتــه الطويلة
نحو القمة.

ميسي يروج للبقاء في المنزل

رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات

ب ـعــث ق ــائ ــد بــرش ـلــونــة ،األرج ـن ـت ـي ـنــي
ل ـيــو ن ـيــل م ـي ـســي ،أ م ــس األول ،بــر ســا لــة
من منزله في المدينة اإلسبانية ،لدعم
البقاء في المنزل من أجل محاربة وباء
فيروس " كــورو نــا" المستجد ،المنتشر
فــي مختلف أ نـحــاء ا لـعــا لــم ،مــع التحلي
بـ"المسؤولية".
و نـشــر ميسي ص ــورة عـبــر حساباته
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي مع
اثـنـيــن مــن أبـنــائــه الـثــاثــة ،وكـتــب "إنـهــا
أي ــام صـعـبــة عـلــى الـجـمـيــع ،نـعـيــش في
ق ـلــق وسـ ــط م ــا ي ـح ــدث ح ــول ـن ــا ،ونــريــد
المساعدة بوضع أنفسنا مكان أولئك
الذين يعانون أكثر منا ،أو هؤالء الذين
أث ــر عـلـيـهــم (ال ـف ـي ــروس) بـشـكــل مـبــاشــر
عليهم أو أسرهم ،أو ألنهم يعملون في
الصف األمامي بالمستشفيات والمراكز
الصحية .أريد أن أرسل دعمي الشديد
لهم جميعا".
وأضاف "الصحة ينبغي أن تكون لها
األولوية دائما .إنها لحظات استثنائية
وي ـن ـب ـغــي اتـ ـب ــاع ت ـع ـل ـي ـمــات ال ـم ـن ـظ ـمــات

أكد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو
ً
رونــالــدو مـجــددا اهتمامه البالغ بالمجتمع
وخ ــدم ــة الـ ـن ــاس ،إذ ق ــرر ال ــاع ــب األس ـط ــورة
تـحــويــل سلسلة الـفـنــادق الـتــي يمتلكها في
ال ـبــرت ـغــال إل ــى مـسـتـشـفـيــات لـلـمـســاهـمــة في
الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس
كورونا المستجد.
وقرر رونالدو تحويل الفنادق التي تحمل
عالمته التجارية "سي آر  "7إلى مستشفيات
لـعــاج الـمــرضــى المصابين بـهــذا الـفـيــروس
ً
م ـج ــان ــا ،ك ـمــا ق ــرر أن ي ــدف ــع رواتـ ـ ــب األط ـب ــاء
وال ـعــام ـل ـيــن ب ـه ــذه ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات م ــن مــالــه
الخاص.
وكان رونالدو مهاجم يوفنتوس اإليطالي
بعث برسالة الجمعة إلــى جميع المصابين
ً
بعدوى فيروس "كورونا" المستجد ،مطالبا
إياهم بضرورة االنتباه وااللتزام بالتعليمات
ال ـص ـح ـي ــة لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة ال ـتــي
يواجهها العالم.
وقال على موقع "إنستغرام" إن "العالم يمر
ً
بفترة صعبة جدا تتطلب أقصى عناية وانتباه
منا جميعا".

ميسي مع طفليه
الصحية والسلطات العامة ،بهذه الطريقة
ف ـقــط يـمـكـنـنــا م ـحــاربــة (هـ ــذا ال ـف ـيــروس)
بشكل فعال".
وتابع "هذا هو الوقت لكي نكون على
قدر المسؤولية ،وأن نبقى في المنزل ،كما
أنها لحظة مثالية لالستمتاع بالوقت مع
أولئك الذين ال تجد وقتا للجلوس معهم

طــويــا .نــأمــل أن ننهي هــذا الـمــوقــف في
أقرب وقت وتحياتي لكم".
ونشر (البرغوث) وسما لدعم البقاء في
المنزل باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية.
(إفي)

غاراي أول العب من الليغا يصاب بـ«كورونا»
أص ـبــح األرجـنـتـيـنــي إيــزيـكـيـيــل غـ ــاراي ،الــذي
يــدافــع عــن أل ــوان فالنسيا ،أول العــب مــن دوري
الــدرجــة األول ــى اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم يعلن عن
اصابته بفيروس كورونا المستجد.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة بـ ـفـ ـيـ ــروس
"ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،"19-الـ ـ ــذي أدى ال ـ ــى إرج ـ ـ ــاء الـ ـ ــدوري
اإلسباني لمرحلتين على أقل تقدير ،على لسان
غاراي بالذات حيث كتب في حسابه على موقع
انـسـتـغــرام" :مــن الــواضــح أنـنــي ب ــدأت عــام 2020
بشكل سيئ ...لقد أثبتت االختبارات أنها إيجابية
بالنسبة إلى الفيروس ،أشعر أنني بحالة جيدة
جـ ــدا ،واآلن يـتـبـقــى ف ـقــط االه ـت ـم ــام بـتـعـلـيـمــات
السلطات الصحية والمكوث في عزلة".
ويغيب ابن الـ 33عاما عن فالنسيا منذ أوائل
فبراير الماضي بسبب تمزق في أربطة ركبته،
لكنه تواجد منذ اإلصابة بجانب زمالئه ،وآخر
ظهور له معهم كان الثالثاء على ملعب "ميستايا"
في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا،
حـيــن خـســر "الـخـفــافـيــش" أم ــام ضيفهم نابولي
اإليطالي  4-3وودعوا المسابقة القارية ،بعد أن
خسروا ذهابا في "سان باولو" بنتيجة .4-1
ويــدافــع غ ــاراي عــن أل ــوان فالنسيا منذ 2016
بعد أن مر أيضا براسينغ سانتاندر ()2008-2005

غاراي
وريال مدريد ( ،)2011-2008إضافة الى تجربتين
في البرتغال مع بنفيكا ( )2014-2011وزينيت
سان بطرسبورغ الروسي (.)2016-2014

نصف المشجعين يرغبون
في تأجيل يورو 2020
كشف اسـتـطــاع لـلــرأي أج ــراه مــركــز "بوندسليغا
باروميتر" ،بالتعاون مع قناة "سبورت  "1األلمانية
التلفزيونية ،أن نصف المشجعين األلمان يفضلون
تأجيل بطولة كــأس األمــم األوروب ـيــة القادمة (يــورو
 )2020مدة عام واحد ،في ظل تزايد انتشار اإلصابات
بفيروس كورونا.
وأوضح االستطالع ،الذي أجري عبر اإلنترنت تحت
عنوان "كورونا وكرة القدم" ،أن 49.1
فــي المئة مــن المشجعين يفضلون تأجيل يــورو
 2020إلى صيف  2021فيما يفضل  26.2في المئة من
المشجعين إلغاء هذه النسخة تماما.
وفي المقابل ،يفضل  21.3في المئة من المشجعين
تــأجـيــل مــوعــد الـبـطــولــة إل ــى حـيــن ان ـت ـهــاء فـعــالـيــات
الموسم الـحــالــي ،فــي ظــل التأجيالت الـتــي أق ــرت في
مـعـظــم ب ـطــوالت ال ـ ــدوري الـمـحـلـيــة ،وكــذلــك بـطــوالت
األندية األوروبية خالل األيام القليلة الماضية ،بسبب
تفشي الفيروس.
وأكد  3.3في المئة فقط من المشجعين رغبتهم في
إقامة البطولة بنفس موعدها المحدد سلفا.
(د ب أ)

بايلز تطالب بلجنة مستقلة للتحقيق
في اعتداءات جنسية أصابتها

سيموني بايلز

طالبت نجمة الجمباز األميركية سيموني
بايلز بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة،
لتسليط ا ل ـض ــوء عـلــى فضائح
االعـ ـ ـت ـ ــداء ال ـج ـن ـس ــي لـلـطـبـيــب
ال ـس ــاب ــق ل ـل ـفــريــق األم ـي ــرك ــي
الري نصار.
وبــدأت الواقعة بتغريدة
لالتحاد األميركي للجمباز
عبر شبكة "تويتر" هنأها
م ــن خــال ـهــا ب ـع ـيــد مـيــاد
سـعـيــد ،إذ بـلـغــت بــايـلــز،

أمس األول ،عامها الثالث والعشرين.
وجاء في التغريدة "ندرك أنك ستواصلين
إثارة إعجابنا وكتابة التاريخ".
وردت بايلز بــالـقــول "م ــاذا إذا قمتم أنتم
ب ــإث ــارة إع ـجــابــي م ــن خ ــال ال ـق ـيــام بــالـشــيء
الصحيح ،تشكيل لجنة تحقيق مستقلة".
وحققت النيابة العامة بوالية ميتشغين
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي شـ ـك ــاوى ت ـق ــدم ــت ب ـه ــا 265
امرأة ،أكدن للسلطات المحلية أنهن تعرضن
لالعتداء الجنسي من الطبيب السابق للفريق
األميركي الري نصار.

أحد الفنادق التي يمتلكها رونالدو
ولم يوجه رونالدو الرسالة كالعب كرة قدم،
بل كشخص تابع عن كثب آخر التطورات التي
ً
أثرت في العالم كله ،مؤكدا أن "حماية األرواح
البشرية يجب أن تكون أهم من كل المصالح
األخرى".
وينتمي نــادي يوفنتوس ،الــذي يلعب له
ً
رونالدو حاليا ،إلى واحدة من أكثر المناطق

ً
تأثرا بفيروس كورونا ،حيث تنتشر اإلصابات
بالفيروس بشكل كبير.
ً
وقــال الــاعــب" :مــن المهم أن نتبع جميعا
نصائح وتعليمات منظمة الصحة العالمية
وال ـس ـل ـطــات الـمـحـلـيــة لـلـتـعــامــل م ــع الــوضــع
الحالي".
(د ب أ)

موناكو يمدد عقد الروسي غولوفين
مــدد موناكو الفرنسي عقد العــب وسطه الروسي
ألـكـسـنــدر غــولــوفـيــن لـمــوســم واحـ ــد ،بـحـســب مــا أعلن
السبت فريق االمارة.
وبعد نجاحه بكأس العالم التي اقيمت في بالده،
انتقل غولوفين ( 23عاما) الى موناكو بعقد حتى يونيو
 2023مقابل  30مليون يورو قادما من سسكا موسكو،
وبالتالي اصبح عقده الجديد يمتد حتى .2024
وعانى الروسي الموسم الماضي من اصابة قوية
في كاحله ،وخاض حتى االن  65مباراة مع فريقه في

مختلف المسابقات ،بينها  55فــي ال ــدوري المحلي،
سجل فيها  7اهداف و 8تمريرات حاسمة.
ول ـع ــب غــولــوف ـيــن ( 33مـ ـب ــاراة دول ـي ــة و 5أه ـ ــداف)
 25مباراة هذا الموسم بينها  24اساسيا ،سجل فيها
 3اهداف و 4تمريرات حاسمة.
ويحتل موناكو المركز التاسع راهنا في الــدوري
الفرنسي بفارق نقطة عن رينس الخامس ،وذلك قبل
تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

إصابة رئيس االتحاد الصربي بفيروس كورونا
أعـلــن االت ـحــاد الـصــربــي لـكــرة الـقــدم السبت اصابة
رئيسه سالفيشا كوكيزا بفيروس كورونا المستجد،
على االرجح في ايطاليا ،وتم نقله الى المستشفى.
وجاء في بيان االتحادُ :وضع الرئيس تحت رقابة
طبية وهو بحال جيدة.
وبحسب ر ئـيــس ا لـبــاد ألكسندر فوتشيتش ،فقد
تعرض كوكيزا ( 42عاما) للفيروس في ميالنو حيث
زارها أخيرا.

وقــال الرئيس في مؤتمر صحافي :تحدثنا سويا.
يشعر بحال جيدة .كان في حجر صحي طوال الوقت.
شخصان كانا على اتصال به جاءت فحوصهما سلبية.
واصيب نحو  40شخصا حتى االن بالفيروس في
صربيا بحسب السلطات.
وبحسب احصاء لفرانس برس ،أصيب بالفيروس
أكثر من  150ألف شخص في العالم توفي منهم أكثر
من .5700

ارتفاع عدد الالعبين المصابين في الـ «»NBA
ارتـ ـف ــع ع ـ ــدد العـ ـب ــي دوري ك ـ ــرة الـسـلــة
األميركي للمحترفين المصابين بفيروس
كورونا المستجد الى ثالثة ،وذلك بانضمام
العب ديترويت بيستونز كريستيان وود
إلى الفرنسي رودي غوبير ،وزميل األخير
في يوتا جاز دونوفان ميتشل.
ولــم يكشف ديترويت السبت عن هوية
الالعب ،قائال ،في بيان ،إن نتيجة فحص
أح ـ ــد الع ـب ـي ــه جـ ـ ــاءت إي ـج ــاب ـي ــة ب ـف ـيــروس
"كوفيد "-19الذي تسبب األربعاء في تعليق
الــدوري مدة ثالثين يوما على أقل تقدير،
بحسب توقعات مفوض رابطة "إن بي إيه"
آدم سيلفر.
وقال بيستونز ،في بيانه ،إن "العبا من

دي ـتــرويــت بـيـسـتــونــز ،حاليا
تـحــت رع ــاي ــة ال ـطــاقــم الطبي
ل ـل ـف ــري ــق ،وع ـ ــزل ن ـف ـســه مـنــذ
ً
مـ ـس ــاء األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء" ،م ـب ـي ـن ــا أن
النتيجة األولية جاءت إيجابية
السبت الماضي.
ول ـ ــم ي ـب ــق اس ـ ــم ال ــاع ــب طــي
ُ
الكتمان ،بــل كـ ِـشــف عنه مــن قبل
م ــدي ــر أع ـمــالــه آدم ب ـن ـســاك ال ــذي
قال لصحيفة "ديترويت نيوز" إن
موكله هو الالعب المصاب ،مؤكدا
أنه بصحة جيدة  100في المئة.

كريستيان وود

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الوباء العالمي بين
الصحي والسياسي

د .ناجي سعود الزيد

أ .د .غانم النجار

بعد إعــان منظمة الصحة العالمية "كــورونــا /كوفيد
ً
  "١٩وب ـ ًـاء عــالـمـيــا ،دخــل الـعــالــم فــي حــالــة مــن الفوضى
كيفية التعامل مع وبــاء جديد ،قاتل ،منتشر بأسرع
في
ّ
مما توقعه المتوقعون ،الــذيــن حــاولــوا التقليل منه ،أو
ً
االستهزاء به ،أو ترحيله ذهنيا ضمن نظرية المؤامرة.
ولو أن ذلك كان أحد السحرة في قرية بمجاهل إفريقيا،
لكانت مفهومة ،ولكن أن يأتي ذلك من قيادات لدول كبرى
فتلك هي المعضلة.
ً
عندما حــاضــر بيل غيتس ،قبل  ٤س ـنــوات ،مــؤكــدا أن
العالم ال ــذي ينفق مـئــات الـمـلـيــارات فــي الـســاح الـنــووي
خشية قــدراتــه التدميرية لن يستطيع التعامل مع وباء
م ـي ـكــروبــي ،وه ــو أم ــر حـتـمــي الـ ـح ــدوث -ل ــم ي ـك ـتــرث أحــد
كــال ـعــادة .كــانــت "الـكـتــابــات عـلــى الـ ـج ــدران" تشير بشكل
واضح إلى المآسي البشرية الناتجة عن خلل فاضح في
إدارة شــؤون العالم ،وبالذات من الــدول الكبرى ،فعندما
ً
يــزيــد ع ــدد الــاجـئـيــن عـلــى  ٦٥مـلـيــونــا ف ــي ال ـعــالــم ،دون
ً
تحرك دولــي جــاد للحل إنسانيا ،نجد التعامل مــع تلك
األزمة غير المسبوقة بالتاريخ عن طريق إغالق الحدود،
وزيادة أحزاب الكراهية واألنانينة .وعندما يهدد التغير
المناخي البشرية ويتم التعامل معه بكل استهتار بخليط
من الغرور واألنانية ،لن يجعلنا نستغرب كيفية التعامل
مــع وب ــاء خطير مـثــل كــوفـيــد ،١٩ -فـفــي ال ـحــاالت الـثــاث،
الالجئون والتغير المناخي ووباء كورونا ،يكون المتضرر
هم البشر الـعــاديــون .بريطانيا وأميركا برزتا كنموذج
واضح لذلك السلوك المتهافت ،وهما من يفترض فيهما
ً
أن تكونا نموذجا لسلوك أكثر حصافة؛ ففي أميركا أعلن
ترامب أنه ال يتحمل المسؤولية ،ومازالت اإلجراءات دون
المستوى ،األمر الذي أدى إلى قيام الحكومات المحلية في
أميركا باتخاذ إجراء اتها االحترازية ،أو بريطانيا التي
ً
تشهد تصاعدا في أرقام المصابين والوفيات .وبالمقابل،
ً
يأتي المثال الناجح من تايوان كدولة ليست حتى عضوا
في األمــم المتحدة واألقــرب للصين ،ومن األمــور الجيدة
أن تـكــون الـكــويــت ضمن ال ــدول الملتزمة .واق ــع األم ــر أن
اإلجراءات في أميركا وبريطانيا متأخرة ،وصار عليهما أن
يتواضعا بعض الشيء ،ويستمعا إلى جهة االختصاص،
ً
ً
منظمة الصحة العالمية ،التي أعلنت أوروبا مركزا رئيسيا
للوباء ،وأن يضعا في اعتبارهما حالة إيطاليا المتدهورة
في مواجهة "كورونا /كوفيد ."١٩ -
من المتوقع أن يتأثر المصير السياسي لكل من الرئيس
تــرامــب أو رئيس ال ــوزراء بــوريــس جــونـســون ،وغيرهما،
بكيفية تعاملهما مع كورونا ،كونهما قد تعامال باستهتار
مع الوباء ،فكل زيادة للمصابين وكل حالة وفاة ستلتهم
مــن رصـيــدهـمــا الـسـيــاســي .أتـمـنــى أن يــدركــا ذل ــك ،ليس
لذاتهما ولكن إدراكهما ،حماية لوضعهما ،سيدفعهما
ً
بشكل أكبر إليجاد إجراءات قد تحمي أرواح البشر فعليا
ً
ال بالغيا ،وإال فإن "كورونا" سيتحول بشكل سريع إلى
وباء سياسي يصعب الفكاك منه.

أما آن األوان؟!
تبون شعب مطيع أكثر من
جذي؟!
ال تطلعون من بيوتكم ...ما
طلعنا
اغـ ـسـ ـل ــوا أيـ ـ ــدكـ ـ ــم ...غـسـلـنــا
إيــدنــا سبع مــرات بالساعة...
ال للتجمهر وال للتجمعات،
م ـ ــا تـ ـجـ ـمـ ـه ــرن ــا ،ال ت ـص ـل ــون
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـج ــد ،الـ ـ ـن ـ ــاس ط ــاع ــت
والتزمت بالتعليمات ...حتى
الـ ـع ــزا اق ـت ـصــر ع ـلــى الـمـقـبــرة
فقط.
تبون شعب مطيع أكثر من
جذي؟!
كـ ــل ذلـ ـ ــك الـ ـ ـ ــوالء وكـ ـ ــل تـلــك
ال ـطــاعــة وك ــل ه ــذا االنـصـيــاع
للحكومة ال ب ـ ّـد أن يقابله ّ
رد
ج ـم ـيــل م ـن ـهــا ،والبـ ـ ـ ّـد ل ـهــا أن
تطيع الشعب هالمرة...
ت ـك ـف ــون ...م ــا ن ـبــي واف ــدي ــن
زيــادة أكثر مما هو موجود،
ّ
وتكفون تخلصوا بسرعة من
األعــداد الزائدة عن الحاجة...
ً
خصوصا من الجاليات التي
تـ ـ ــدركـ ـ ــون م ـ ـ ــدى خـ ـط ــورتـ ـه ــا
ً
ً
اجتماعيا وسياسيا.
ت ـك ـفــون ط ـي ـعــونــا هــال ـمــرة،
فـ ــال ـ ـب ـ ـلـ ــد ال يـ ـسـ ـتـ ـحـ ـم ــل هـ ــذا
ال ـ ـت ـ ـكـ ــديـ ــس لـ ـ ـه ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة
م ــن الـ ــوافـ ــديـ ــن ،ول ــرب ـم ــا ك ــان
ل ـف ـيــروس ال ـك ــورون ــا وال ـحــذر
م ـنــه ف ــائ ــدة أنـ ــه أي ـق ـظ ـكــم من
سـبــات عميق ،لتنتبهوا إلى
خـطــورة التركيبة السكانية،
وآن األوان للجدية في تعديل
هـ ــذه ال ـت ــرك ـي ـب ــة ...وال يـجــوز
االستمرار في هذا العبث!

ساحات األقصى مفتوحة ومصلياته مغلقة
ق ـ ـ ـ ـ ــررت دائ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة األوق ـ ـ ـ ـ ــاف
اإلســامـيــة فــي مــديـنــة الـقــدس
ام ـ ـ ــس األح ـ ـ ـ ــد إغ ـ ـ ـ ــاق ج ـم ـيــع
ال ـم ـص ـل ـي ــات ال ـم ـس ـق ــوف ــة فــي
المسجد األقـصــى ،واستمرار
ال ـص ــاة ف ــي ســاحــاتــه بسبب
تفشي فيروس كورونا.
وقال الشيخ عمر كسواني،
مدير المسجد ،لـ "رويترز" امس
إن دائ ــرة األوقـ ــاف اإلســامـيــة
قررت إغالق المصليات داخل
ال ـم ـس ـج ــد األق ـ ـصـ ــى ال ـم ـب ــارك
حفاظا على صحة المصلين.
وأضاف :الصالة ستكون في
ساحات المسجد مع استمرار
اتخاذ كل اإلجــراء ات الوقائية
داخل المسجد.
وأوضح كسواني أن اإلغالق
سـ ــوف يـسـتـمــر ح ـتــى إش ـعــار
آخر.

ال مناسبات في مساجد مصر
أعلنت وزارة األوقاف المصرية ،أمس األول ،تعليق العمل بجميع
دور المناسبات التابعة للوزارة ،وحظر إقامة العزاء أو عقد القران
بالمساجد لحين إشعار آخر.
وأضافت" :ندعو إلى قصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون
إقامة السرادقات ،وكذلك الحال  -ومن باب أولى  -في إقامة األفراح
بقصر الــدعــوة فيها على األسرتين ما أمكن وخـ ّ
ـواص الـخــواص إذا
لزم األمر".
ونبهت ال ــوزارة على جميع العاملين بـ "األوق ــاف" بعدم السماح
بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور
(سكاي نيوز)
المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

ديناصور شبيه بالطائر الرنان
اكتشف العلماء ما يقولون إنه أصغر ديناصور معروف ،واستدلوا
عليه من جمجمة محفوظة في قطعة من حجر الكهرمان عمرها 99
مليون سنة.
وقالت عضوة بفريق البحث ،الذي اكتشف هذه الحفرية ،إن هذا
النوع يمثل "أغرب حفرية" عملت عليها في حياتها.
وتتمثل هــذه الحفرية ،الـتــي عثر عليها فــي شـمــال ميانمار ،في
جمجمة تشبه جمجمة الطائر ،وقد علقت في قطعة من حجر الكهرمان.
وقال الباحثون في بحث نشرته مجلة نيتشر في عددها األخير إن
حجم هذا الديناصور مماثل لحجم الطائر الطنان ،وهو نوع صغير
من العصافير يعد من أصغر الطيور على وجه األرض.

فرنسا تحجر على ملف ديانا ...والوعد في 2082

وفيات
صبيح أحمد أمين حمد

 85ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال:
الروضة ،ق ،3شارع يوسف
ال ـص ـب ـي ــح ،م ،15ال ـن ـس ــاء:
ال ــروض ــة ،ق ،3ش ،32م،5
مالحظة :العزاء يوم األحد
فقط ،ت95000100 :

غنيمة عبدالله عبداللطيف
القالف

 69عـ ـ ــا مـ ـ ــا ،ش ـ ـي ـ ـعـ ــت ،ت:
99816261 ،90991909

أرملة علي كرم جوهر

 92ع ــام ــا ،شـيـعــت ،ال ـعــزاء
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــرة فـ ـ ـق ـ ــط ،ت:
99476442

تال فايد علي شاه

إبراهيم يوسف محمد الشهوان

 83عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ـع ــزاء
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــرة فـ ـ ـق ـ ــط ،ت:
99609070

إبراهيم أحمد عبدالله الزيد

 32ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ــرج ــال:
الـ ـ ـع ـ ــزاء ب ــال ـم ـق ـب ــرة ف ـق ــط،
النساء :االتصال بالهاتف
فـ ـ ـق ـ ــط ،ت،55044234 :
،99076688 ،99239595
22517607

عبدالله سعد محمد الجابر

 99عـ ــامـ ــا ،شـ ـي ــع ،الـ ـع ــزاء
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــرة فـ ـ ـق ـ ــط ،ت:
50501000

مواعيد الصالة
ربما يظل لغز وفاة األميرة ديانا ًّ
سريا حتى
ّ
عام  ،2082وقد ال يرى الجمهور وعشاق األميرة
الراحلة ،الملف ،الــذي استغرق جمعه  3سنوات
وعمل عليه  30ضابط شرطة ،قبل مرور ّ سنوات.
إذ بـسـبــب حـكــم فــرنـســي غــامــض ،فــإنــه يمكن
االح ـت ـفــاظ بــالـمـلــف ال ـم ـكــون م ــن ح ــوال ــي  6آالف
صفحة ،ويحتوي على معلومات بـشــأن حــادث
ال ـس ـيــارة ال ــذي أودى بـحـيــاة األم ـي ــرة ديــانــا في
ً
باريس عام  ،1997سرا حتى عام .2082
وذكر موقع سكاي نيوز أمس أن الملف يحتوي

ع ـلــى أدل ـ ــة جـمـعـتـهــا ال ـش ــرط ــة ال ـفــرن ـس ـيــة خــال
ً
التحقيق ،الذي استمر  18شهرا ،في وفاة األميرة
ً
التي كان عمرها  36عاما عندما لقيت حتفها في
العاصمة الفرنسية.
ويعتقد بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة أن
الملف يمكن أن يحتوي على معلومات ّ
تبين أن
وفاتها تمت في ظروف "مريبة".
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر ،كـ ــان ق ــد اط ـل ــع ع ـل ــى جـ ــزء مــن
الملف ،لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية "إنه
ّ
ألمر مخجل بما فيه من تستر وتآمر على أعلى

مستوى ،وهو نموذج للبيروقراطية الفرنسية".
وتم اإلقرار بوجود الوثيقة فقط ،بعد أن أمضت
"دي ـل ــي س ـت ــار" ع ــدة أش ـهــر تـطـلــب ع ــرض ملفات
ُ
القضية ،لكن تم إبالغ الصحيفة بأنها لن تعرض
قبل عام  2082على األقل.
وقــالــت السلطات فــي قصر الـعــدل بالعاصمة
الفرنسية ،حيث تم االحتفاظ بالوثائق في قبو
ّ
لألرشيف تحت حراسة رجــال شرطة مسلحين،
إنها تلجأ للمادة "إل  "213-2من "قانون التراث"
الخاص لحظر الوصول إلى الملف.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

وينص القانون المذكور على ضرورة حماية
بعض مــواد األرشـيــف الوطني من العرض على
ً
عامة الناس مــدة  75عاما على األقــل من تاريخ
االنتهاء من إعداد هذه المواد ،أي ملف التحقيقات
بمقتل األميرة ديانا.
وحيث إنه تم االنتهاء من إعداد الملف في عام
ً
 ،2007فــإنــه سيتم ّ االحـتـفــاظ بــه س ــرا حتى عام
 ،2082كما أنه يحق للسلطات مراجعة ذلك وعدم
الكشف عن محتوياته على اإلطالق.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:38

العظمى 25

الشروق

05:57

الصغرى 13

الظهر

11:57

ً
أعلى مد  05:01صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 04:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:57

ً
أدنى جزر  10:29صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:13

 11:44م 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 :

