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شبح «كورونا» يرعب نجوم
هوليوود ويفرض عليهم العزلة

خفض تاريخي لسعر الخصم إلى %1.5

ص 11

اقتصاد

«المركزي» :مصارفنا الوطنية قوية وقادرة على مقاومة الصدمات الخارجية

• الهاشل :نتابع بيقظة التطورات العالمية ونرصد انعكاساتها المحلية والمصرفية
الناهض :يحفز اإلقراض العيار :استقرار العميل
الماجد :يخفض كلفة
المشاريع ويحسن التنافسية ومرن للشركات
إيجابي للبنوك
عيسى عبدالسالم

ً
بمستوى هــو األدن ــى تــاريـخـيــا ،قــرر مجلس
إدارة بنك الكويت المركزي أمس تخفيض سعر
الخصم من  %2.5إلى  %1.5بداية من اليوم.
وق ــال محافظ البنك د .محمد الـهــاشــل ،في
تصريح ،إن هــذا الـقــرار يأتي ضمن اإلج ــراء ات
االح ـت ــرازي ــة لـمــواجـهــة األوض ـ ــاع االسـتـثـنــائـيــة
النتشار فيروس «كورونا» الواسع على الصعيد
ال ــدول ــي ،وم ــا يـلـقـيــه ه ــذا االن ـت ـشــار م ــن تبعات
سـلـبـيــة م ــؤث ــرة عـلــى الـنـمــو الـعــالـمــي والــوضــع
االقتصادي والمصرفي في البالد.
وأضــاف الهاشل أن قــرار «المركزي» جــاء في
ضــوء تــراجــع أسـعــار النفط ،وانعكاساته على
الموازنة العامة للدولة ،وقرار مجلس االحتياطي
الفدرالي األميركي أمس األول تخفيض 02

البدر :خطوة جيدةً ...
والدينار سيظل جاذبا

السميط :لمصلحة
الشركات المتوقفة

بورصة قطر تخالف أسواق العالم
وتحقق مكاسب قوية

بعد توجيه الصناديق الحكومية بضخ  10مليارات ريال
خالفت بورصة قطر أسواق المال الخليجية
والعالمية هــذا األ س ـبــوع بتسجيلها مكاسب
الفـتــة على مــؤشــرهــا الـعــام بلغت حــوالــي 201
نقطة ،أي  ،%2.44مقارنة بإقفاالت يوم الخميس
الماضي.
ويـ ـع ــزى ص ـع ــود ب ــورص ــة ق ـطــر إلـ ــى تــوجـيــه
حـكــومـتـهــا ال ـص ـنــاديــق الـحـكــومـيــة إل ــى زي ــادة
استثماراتها في البورصة بمبلغ  10مليارات
ري ــال ق ـطــريً ،أي مــا ي ــوازي  800مـلـيــون ديـنــار
كويتي تقريبا ،إلــى جــانــب قـيــام مـصــرف قطر
بتوفير سيولة إضافية للبنوك ،مما
المركزي ً
أ عـطــى نــو عــا مــن الطمأنينة للمستثمرين في
السوق.

شركة «عبدالله حمد الصقر وإخوانه»
تتبرع بمليون دينار لمواجهة «كورونا»
مساهمة في جهود دولة الكويت لمواجهة انتشار فيروس كورونا ،وضعت
شــركــة «عـبــدالـلــه حـمــد الـصـقــر وإخ ــوان ــه» مبلغ مـلـيــون دي ـنــار كــويـتــي ،تحت
ً
بناء على وجوه اإلنفاق التي يقررها ،داعية أن يحفظ
تصرف وزير الصحة،
الله الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها من كل مكروه ،وينعم بالصحة
والسالمة على عباده أجمعين.

ورأت مصادر استثمارية أن الخطوة القطرية
استندت إلى معايير خاصة في شــراء األسهم
هي
المدرجة بالبورصة ،أولها أن األزمة الحالية ً
أزمة صحية ال اقتصادية أو مالية ،وخصوصا
أن الـعــديــد مــن أس ـعــار األس ـهــم بـلــغ مستويات
سعرية مغرية ودون القيم الدفترية ،وذات عوائد
عالية ،بعد االنخفاضات الكبيرة التي شملت
أسعار األسهم فيها.
واقـ ـت ــرح ــت الـ ـمـ ـص ــادر ع ـل ــى ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لالستثمار الكويتية دراســة الخطوة القطرية
لتطبيقها على األسهم المنخفضة العوائد في
أن يكون معيار الشراء فيها
الكويت ً على ً
بورصة ً
استثماريا بحتا ووفقا لمصلحة األموال العامة.

ً
مجلس الوزراء :الحبس  5سنوات لمن ينقل العدوى عمدا

• « 500مليون دينار الحتياجات مواجهة الفيروس»
• «تشكيل فريق قانوني لدراسة األوضاع االستثنائية»
خـ ــال اج ـت ـم ــاع ــه األس ـب ــوع ــي
أمــس ،أقــر مجلس ال ــوزراء حزمة
مــن الـ ـق ــرارات لـمــواجـهــة انـتـشــار
فـ ـي ــروس "ك ـ ــورون ـ ــا" ف ــي ال ـب ــاد،
منها استحداث حكم بمعاقبة َمن
علم أنــه مـصــاب بــأحــد األم ــراض
السارية وتسبب في نقل العدوى
ً
إلــى غيره عمدا بالحبس مــدة ال
تتجاوز خمس سـنــوات وغرامة
ال ت ـق ــل ع ــن عـ ـش ــرة آالف دي ـن ــار
ً
وال تــزيــد على خمسين أل ـفــا ،أو
بإحدى هاتين العقوبتين.

أعـلـنــت وزارة الـصـحــة أمــس
تسجيل  11حالة جديدة ثبتت
إصابتها بــالـفـيــروس ،تتضمن
حـ ــالـ ــة م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـسـ ـف ــر إل ــى
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وأخـ ـ ــرى
بالسفر إلــى إي ــران ،و 4بالسفر
إلى المملكة المتحدة ،و 3حاالت
خ ــالـ ـط ــت أح ـ ـ ــد ال ـ ـقـ ــادم ـ ـيـ ــن مــن
المملكة المتحدة ،وحالة مرتبطة
ب ــال ـس ـف ــر إلـ ـ ــى قـ ـط ــر ،وكـ ـ ــل تـلــك
الـحــاالت لكويتيين ،إلــى جانب
حــا لــة لمقيمة مصرية مرتبطة
بالسفر إلى بالدها.
٠٣

أع ــرب رئـيــس المجلس األعـلــى للقضاء،
رئـيــس محكمة الـتـمـيـيــز ،رئـيــس المحكمة
الــدسـتــوريــة المستشار يــوســف المطاوعة

عــن تأييده التقاضي اإللكتروني «كــإيـ َـداع
ً
الـصـحــف ورف ـع ـهــا» ،الف ـتــا إل ــى أن قــانــونــي
ال ـم ـع ــام ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وال ـم ــراف ـع ــات ال
يـمــانـعــان ذل ــك ،ول ــم يـنــص األخ ـيــر عـلــى أن
ً
يكون اإليداع يدويا بل يجوز بكل الطرق.

وقال المطاوعة ،لـ «الجريدة» ،إن اإليداع
ً
اإلل ـك ـت ــرون ــي يـتـطـلــب ت ـف ـع ـيــا م ــن الـجـهــاز
اإلداري بـ ـ ــوزارة الـ ـع ــدل ،أك ـثــر م ــن حــاجـتــه
إلصـ ـ ــدار ت ـش ــري ــع ،إذ تـسـمــح ب ــه مـجـمــوعــة
ً
مــن الـقــوانـيــن ،مــوضـحــا أن هناك 02

حجر إلزامي لعمارة بالفروانية
طـ ـبـ ـق ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة
ً
ً
ح ـج ــرا إل ــزام ـي ــا ع ـلــى سـكــان
إحدى العمارات في محافظة
الـفــروانـيــة وعــزلــت سكانها،
بـ ـسـ ـب ــب مـ ـخ ــالـ ـطـ ـتـ ـه ــم أحـ ــد
الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ـ ـ ــ«كـ ـ ــورونـ ـ ــا»،
ً
منعا النتقال الفيروس إلى
المجتمع.
ج ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ب ـع ــد
اكتشاف شخص مصاب في
هذه العمارة ،وتبين أن هناك

مخالطين له ،فجرى تطبيق
العزل والحجر اإللزامي على
جـمـيــع ال ـس ـكــان ،م ــع التكفل
ب ـتــزويــدهــم ب ـمــا يـحـتــاجــون
إل ـي ــه ،إذ ق ــد ت ـك ــون ال ـع ــدوى
انتقلت إلــى أي منهم ،وعند
خروجه سينقلها بدوره إلى
غيره.
٠٣

ً
واشنطن تختبر لقاحا ...وأسابيع تفصلنا عن ذروة الوباء

ً
البحرين تسجل أول وفاة خليجية ...ومصر توقف الطيران وتنفي إصابة  19ألفا
دخل العالم في سباق محموم بين فيروس
«كورونا» المستجد المعروف بـ «كوفيد ،»19 -
وبين العلماء ،ا لــذ يــن يعملون بجد وبسرعة
فائقة إلنتاج لقاح ينهي ما يبدو أنه أصعب
وأخطر أزمة صحية ،وربما اجتماعية ،تشهدها
البشرية منذ  100عام.

«التمييز» تبرئ «الصحة
النفسية» من خطأ تشخيص
مواطنة باضطرابات ذهنية...
وتلغي تعويضها

مسك وعنبر

15
شعيل يستذكر
«أبو بكر سالم» في ألبومه
الجديد

حملة لتعقيم سوق السمك أمس ضمن الجهود الحكومية الملموسة الحتواء انتشار «كورونا» (تصوير نوفل إبراهيم)

«األعلى القضاء» سمح بالطعون عبر التقرير بتوقيعها في أول يوم عمل بعد العطلة
●

٠٦

بايدن يتعهد باختيار
نائبة وفلوريدا قد تقضي
على ساندرز

المطاوعة لـ ةديرجلا :.يجوز رفع الدعاوى
ً
إلكترونيا وتفعيله بيد الجهاز اإلداري
حسين العبدالله

قصر العدل

16

SMS

 11إصابة جديدة

تراجعات ضئيلة لملكيات
األجانب في البنوك
الكويتية خالل شهر

دوليات

وت ـض ـم ـنــت ال ـ ـقـ ــرارات تغليظ
عقوبة من يخالف أحكام القانون
رقم  8لسنة  1969باالحتياجات
الصحية والوقائية من األمراض
السارية ،أو القرارات المنفذة له
بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة
أشـ ـه ــر وبـ ـغ ــرام ــة ال ت ــزي ــد عـلــى
خـمـســة آالف دي ـن ــار أو بــإحــدى
العقوبتين ،وكذلك تغليظ عقوبة
كل من يخالف الـقــرارات المشار
إليها في المادة ( )15من القانون
والمتعلقة بحالة الوباء 02

حين تسمع الحكومة الرأي الفني والمتخصص تنجح،
وحين تخضع للمصالح السياسية واالنتخابية تسقط.

10

ُ
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أجــريــت أم ــس فــي مدينة
سياتل األميركية أول تجربة سريرية للقاح
محتمل للفيروس.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول
حكومي أميركي ،اشترط عدم نشر اسمه ألن
ً
الخطوة لم تعلن رسميا ،أن مؤسسة المعاهد

ال ـص ـح ـيــة الــوط ـن ـيــة ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـمـتـحــدة
تمول التجربة المذكورة المشتركة مع شركة
«مودرنا».
جاء ذلك في وقت أعلنت السلطات الصينية
تحقيق تقدم كبير في تركيب لقاح يعمل عليه
علماء في شنغهاي ،مشيرة إلى أنه من المقرر

بدء اختباراته السريرية في أبريل.
وأم ــس ،واص ــل ال ـف ـيــروس ال ـقــوي االنـتـشــار
تـفـشـيــه غ ـيــر آب ـ ــهٍ ب ــال ـح ــدود وال بـ ــاإلجـ ــراء ات
ً
المشددة ،مسجال إصابة  174603أشخاص،
ووفاة .6685
قد
الوباء
أن
إلى
التقديرات
وتشير
02

دوليات

17

واشنطن تحذر بغداد:
لن نتسامح مع أي هجوم
جديد وعليكم حمايتنا

رياضة

18

اتحاد الكرة سيرسل
كتابه إلى «األولمبية»
متضمنًا جميع التصورات

ةديرجلا

•
العدد  /4375الثالثاء  17مارس 2020م  22 /رجب 1441هـ

الثانية

مجاميع تستغل «كورونا» وترفع أسعار الخضراوات في األندلس
ضربت بقرار تثبيت أسعار «التجارة» عرض الحائط

• «الحكومة لن تقبل أن تنهار المنظومة الصحية»
• «لن نتوانى في اإلبعاد الفوري للوافدين المخالفين»

يوسف العبدالله

شبرة خضار األندلس (تصوير نوفل إبراهيم)

تعيد تجزئة
المنتجات الوطنية
وتبيعها بربح
%400

ان لم تستح فافعل ما شئت،
فـفــي ظــل الـمـســاعــي الحكومية
لتأمين االمن الغذائي في البالد،
ض ــرب ــت م ـج ــام ـي ــع فـ ــي م ــراك ــز
ت ـس ــوق خ ـض ــار ال ـج ـم ـلــة ب ـقــرار
وزارة التجارة والصناعة األخير
عــرض الحائط بتثبيت اسعار
ً
ال ـخ ـضــراوات والـفــاكـهــة تزامنا
مـ ــع االحـ ـ ـ ـ ــداث االخـ ـ ـي ـ ــرة ت ـج ــاه
مرض كورونا من جهة وقامت

بالتالعب باالنتاج المحلي من
جهة اخرى.
وعـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" م ــن
م ـ ـ ـصـ ـ ــادرهـ ـ ــا ،وجـ ـ ـ ـ ــود حـ ـ ــاالت
تالعب وغش باالسعار ظهرت
م ـن ــذ أيـ ـ ــام ف ــي ش ـب ــرة االت ـح ــاد
بمنطقة االندلس والتي تعتبر
تحت اشــراف االتحاد الكويتي
لـ ـلـ ـم ــزارعـ ـي ــن بـ ـع ــد ت ـع ـم ــد رف ــع
م ـجــام ـيــع ت ـت ـح ـكــم ف ــي ال ـس ــوق

من الجنسية العربية االسعار
بربح تجاوز  400في المئة دون
اي اعتبار للحكومة وقراراتها
االخيرة لتحقيق االمن الغذائي
وح ـمــايــة ال ـمــزارع ـيــن واالن ـت ــاج
المحلي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ان
المجاميع ذاتها تقوم بتفكيك
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ــوط ـن ـي ــة وت ـع ـيــد
تجزئتها العادة بيعها بأسعار

ً
الجبري :الدعم الزراعي والحيواني أمام مجلس الوزراء قريبا
أكــد وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة لشؤون
ال ـش ـب ــاب م ـح ـمــد الـ ـجـ ـب ــري ،أمـ ــس األول،
تــوافــر كــل المنتجات الــزراعـيــة بما يلبي
احتياجات الشعب الكويتي ،نافيا وجود
أي عجز فيها.

وقـ ــال ال ـج ـبــري ف ــي تـصــريــح صحافي
عقب جولة تفقدية لشبرة األنــدلــس ،إن
الهيئة الـعــامــة ل ـشــؤون الــزراعــة وال ـثــروة
ال ـس ـم ـك ـيــة أعـ ـ ــدت دراس ـ ـ ــة ل ــدع ــم ال ـق ـطــاع
الــزراعــي والـحـيــوانــي فــي ال ـبــاد ،وسيتم

عرضها على مجلس الوزراء قريبا تمهيدا
لبدء تنفيذها.
وطمأن الوزير المواطنين والمقيمين
ب ــأن األم ـ ــور مـسـتـقــرة وك ــل ش ــيء مـتــوفــر
واألسعار بسيطة وفي متناول الجميع.

الصالح :التزام التعليمات
أو فرض حظر ّ
تجول

اتباع إجراءات وقائية في نقل المنتجات الزراعية
م ــرتـ ـفـ ـع ــة لـ ـتـ ـتـ ـج ــاوز ب ـ ــذل ـ ــك 3
قــوانـيــن صريحة فــي االحتكار
ع ـل ــى ال ـب ـي ــع وال ـ ـشـ ــراء وال ـغ ــش
التجاري باالضافة الى التالعب
ف ــي االس ـ ـعـ ــار ،م ـش ـي ــرة الـ ــى ان
وزارة التجارة ورغم تحديدها
لالسعار الى ان هؤالء ال يبالون
ألحد.
واشارت المصادر الى انه في
الــوقــت ال ــذي يعمل الـمــزارعــون
الكويتيون على انتاج كل كرتون
بنحو ربع كيلو يضم  8شدات
م ــن ال ـخ ـض ــار الـ ــورقـ ــي وبـيـعــه
بقيمة  500فلس ،تعمل هــؤالء
الـمـجــامـيــع عـلــى اع ـ ــادة بيعها
بعد تجزئتها باسعار تقارب 3
دنانير على المستهلك.
وت ـ ـسـ ــاء لـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر عــن
وجود نحو ألف مفتش ومراقب
فــي وزارة الـتـجــارة اال انـهــم لم
يــروا مــا يحدث خــال اليومين

الماضيين في شبرة االندلس،
م ـب ـي ـنــة ان ه ـ ـ ــؤالء ال ـم ـجــام ـيــع
ي ـع ـم ـل ــون ع ـل ــى ض ـ ــرب اس ـع ــار
ال ـس ــوق عـلــى الـمـشـتــري وعـلــى
المنتجين.
واعـ ــرب ع ــدد مــن الـمــزارعـيــن
الـكــويـتـيـيــن لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" أمــس
عــن استيائهم مـمــا يـحــدث من
تجاوز للقانون دون اي اعتبار
لـتـكـفـلــة الـ ـج ــدوى االق ـت ـصــاديــة
الـتــي يعمل عليها ال ـمــزارعــون
الن ـتــاج كـمـيــات كـبـيــرة للسوق
الوطني ،مستنكرين حدوث مثل
تلك التصرفات في الوقت الراهن
ً
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع االزمـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة
التي يمر بها العالم بشكل عام
والكويت بشكل خاص دون اي
حماية لالمن الغذائي والحرص
على استمراريته وعــدم ضربه
في احلك االوقات والظروف.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون
مجلس ال ــوزراء ،أنس الصالح ،أن
الحكومة لن تتوانى في اللجوء إلى
خيار فرض حظر ّ
تجول في البالد،
إذا لم يكن هناك التزام بالتعليمات،
فضال عن اتخاذها خيار اإلبعاد
الفوري لبعض الوافدين المخالفين.
وقال الوزير الصالح ،في مداخلة
على تلفزيون الكويت ،إن الحكومة
ل ــن تـقـبــل ب ــأي شـكــل م ــن األش ـكــال
أن ت ـن ـه ــار ال ـم ـن ـظــومــة الـصـحـيــة
بسبب عــدم االل ـتــزام بــاإلرشــادات
وال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ،م ـ ـشـ ــددا ع ـل ــى أن
"االلتزام بتعليمات وزارة الصحة
واج ــب ،وإذا لــم يأخذ المواطنون
والوافدون التعليمات بشكل جدي،
وب ـ ــدأت ال ــام ـب ــاالة ت ـمـ ّـس ســامــة
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـص ـح ـيــة ،فـسـيـكــون
للدولة قرارات مختلفة.
وأضاف أن "كثيرا من الوافدين
الـتــزامـهــم ش ــيء م ـش ــرف ،لـكــن مع
األس ـ ـ ــف رأي ـ ـنـ ــا ب ـع ــض ال ـم ـظــاهــر
سنتخذ بشأنها إجراءات قانونية،
وألك ـ ـ ــون مـنـصـفــا ف ـع ــا تـلـ ّـمـسـنــا
ال ـت ــزام ــا إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر ،ل ـكــن مع
األس ــف ال ت ــزال هـنــاك مظاهر من
عدم االلتزام".
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد ق ـ ــائ ـ ــا" :وألك ـ ـ ـ ــون
واضـحــا أكثر أيـضــا ،لدينا التزام
كبير تـجــاه المصابين بفيروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد (كــوف ـيــد ،)19
ولدينا التزام أكبر تجاه المرضى
بشكل عام".
وناشد الجميع ضرورة استقاء
المعلومة من مصادرها الرسمية،

أنس الصالج

وهذا شيء مهم جدا لتجاوز األزمة
بــأقــل ض ــرر م ـم ـكــن ،الف ـتــا إل ــى أن
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة
هدفها سالمة الجميع ومكافحة
فيروس كورونا ،وأغلب دول العالم
بدأت تتخذ إجــراءات متطابقة مع
اإلجراءات الكويتية.
وتـ ــابـ ــع" :كـ ــررنـ ــا ف ــي أكـ ـث ــر من
مناسبة دعــوة الحكومة للجميع
إلى االلتزام بــاإلجــراءات بما فيها
عــدم الـخــروج إال للضرورة ،وهذا
من مصلحة الجميع" ،مشيرا إلى أن
"المخزون الغذائي متوافر ،والكويت
تمر بأزمة عالمية الكل يعانيها".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ل ـي ــس لـ ــدي كـلـمــات
ي ـم ـكــن أن ت ـفــي ال ـج ـم ـيــع وأي ـضــا
رجــال وزارت ــي الصحة والداخلية
الواقفين على الخطوط األمامية
حقهم مرة تلو المرة وكلمة شكرا
ال تفيهم حـقـهــم ،وأن ــا ممتن لكل
هؤالء اإلخوة".

الحريص :إعفاء تجديد شهادات
«البلدية» :تدريب ً 1500موظف «القوى العاملة» :تعطيل العمل
للطوارئ
تحسبا
النظافة
أعمال
على
السفن ورخص النوخذة من الغرامات المنفوحي :عقوبات صارمة لمخالفي الغلق ومنع الشيشة في «األهلي» أمر تقديري للشركات

أكــد وزيــر الدولة لشؤون الخدمات وزيــر الدولة
ل ـشــؤون مجلس األم ــة م ـبــارك الـحــريــص أن وزارة
المواصالت والجهات التابعة لها تعمل كمنظومة
متكاملة مع المؤسسات الحكومية والجهات المعنية
بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي
من شأنها وقاية المواطنين والمقيمين من اإلصابة
بفيروس كورونا وكذلك الحد من انتشار هذا العدو
المجهول في البالد.
وأعلن الحريص ،في تصريح صحافي ،أمس ،أنه
جــار التنسيق مع وزارة التجارة لتخصيص خط
ساخن يعمل على مدار الساعة الستقبال مالحظات
وشـكــاوى المواطنين والمقيمين التي من شأنها
مساعدة المسؤولين في وزارة التجارة للقيام بدورهم
الوطني بتطبيق القوانين واللوائح على من تسول له
نفسه التالعب بأسعار السلع والمنتجات التموينية
واستغالل الظروف التي تمر بها البالد.
وأش ــار إلــى ان ال ــوزارة عملت مــع وزارة الصحة
بروح الفريق الواحد حيث قامت بتخصيص خط
ســاخــن ( )151ي ـكــون تـحــت سلطة وزارة الصحة
لتسهيل مهامها نحو الـحــد مــن انـتـشــار فيروس
كورونا ،وكذلك مساعدة المواطنين والمقيمين بالرد
على استفساراتهم بشكل سريع.
وأشار إلى أنه على تواصل دائم مع المسؤولين
في كافة الجهات التابعة له (وزارة المواصالت –

اإلدارة العامة للطيران المدني – مؤسسة الموانئ)
مبينا أنه يتلقى تقارير مفصلة عن االعمال التي تقوم
بها تلك الجهات بشكل مباشرة وعلى مدار الساعة.
ومــن جهة أخــرى ،أكــد الحريص أنــه اصــدر قــرارا
وزاريا يعفي به كل من تحل عليه الغرامات الخاصة
بالمرسوم األميري رقم ( )36لسنة ( )1960بقانون
السفن الصغيرة بشأن تجديد شهادات التسجيل
ورخص النوخذة خالل الفترة من  12مارس الجاري
حتى  26منه على ان يلتزم صاحب اآللية البحرية
بتجديد التأمين خالل فترة اإلعفاء ،مشيرا إلى أن
إصدار هذا القرار جاء نتيجة للظروف االستثنائية
التي تمر بها البالد والتي على أثرها تعطلت كافة
وزارات الدولة بما فيها القطاع المعني بهذا الشأن.
وبين الحريص أنه تفقد فرق الطوارئ في وزارة
المواصالت (الفنية  -اإلدارية) التي تعمل على مدار
الساعة للقيام بواجبها الوطني تجاه هــذا البلد
المعطاء ورافقته وكيلة ال ــوزارة بالتكليف بثينة
السبيعي.
ولفت إلى زيارته أيضا لقطاع الشؤون اإلداريــة
والمالية الذي عمل أثناء العطلة التي تمر بها البالد
لمتابعة إنجاز المعامالت الطارئة مثل إعداد كشوف
الرواتب وإرسالها لحساباتهم في البنوك وغيرها
من المعامالت التي يتوجب القيام بها خالل هذه
المرحلة.

الكويت تقدم  5.5ماليين
دينار لفلسطين
أشــاد رئيس ال ــوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالدعم الذي
قدمته الكويت للسلطة الفلسطينية لمواجهة فيروس (كورونا
المستجد -كوفيد .)19
وقال اشتية في مستهل اجتماع الحكومة ،أمس" ،إن الكويت
مشكورة قدمت مبلغ  5.5ماليين دوالر للمساهمة في مساعدتنا
في مواجهة هذا المرض" .وأعلن اشتية تسجيل إصابة واحدة
بالفيروس لشاب فلسطيني عائد عبر الجسر ويدرس في بولندا،
وهو من مدينة طولكرم مما يرفع عدد اإلصابات الى  39حالة.

سفارتنا بالقاهرة :غرفة عمليات
وطوارئ لمتابعة مواطنينا
قال سفير الكويت في مصر ،محمد الذويخ ،إن السفارة أنشأت
غرفة عمليات ولجنة طــوارئ تعمل على مدار  24ساعة ّ
لتتبع
مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد ،حرصا منها على
المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الذويخ في مقر السفارة
السـتـعــراض آخــر المستجدات المتعلقة بــأوضــاع المواطنين
الكويتيين بمصر ،في ظل انتشار الفيروس.
ّ
وبين أن السفارة أجــرت حصرا للكويتيين الموجودين في
مصر ،واستطاعت الوصول الى  90بالمئة منهم ،داعيا من لم
يتواصل مع السفارة حتى اآلن إلى التواصل معها للضرورة.
وأكد أن السفارة تتابع أوضاع الكويتيين في مصر ،وتعمل
عـلــى م ــدار  24ســاعــة ،حــرصــا عـلــى رعــايــاهــا ،مبينا أن أولـيــاء
أمور الطلبة وأقرباء المواطنين الكويتيين في مصر بإمكانهم
التواصل المباشر مع السفارة لالطمئنان.
من جانبه ،أكد رئيس المكتب الصحي الكويتي ،د .يعقوب
الـكـنــدري ،اسـتـعــداد المكتب لتقديم الـخــدمــات الطبية الــازمــة
للمواطنين الكويتيين فــي مصر ،مفيدا بــأن المكتب خصص
ع ـيــادة تعمل عـلــى م ــدار الـســاعــة مـجـهــزة بــأطـبــاء وطــاقــم طبي
متكامل لخدمتهم.

• جورج عاطف

• محمد الجاسم
أعلن المدير العام لبلدية الكويت م .أحمد المنفوحي البدء في تنفيذ خطة تدريب
ً
تشمل  1500موظف ،للقيام بأعمال النظافة كإجراء احترازي ،تحسبا ألي طارئ.
وقال المنفوحي ،خالل اطالعه على جانب ُ من التدريبات الميدانية لمجموعة
من موظفي بلدية محافظة العاصمة ،التي نفذت في إحدى الساحات أمس ،إن
التدريبات اشتملت على كيفية تشغيل معدات وآلـيــات النظافة ،وجمع ورفع
النفايات ،وتعقيم الحاويات على أيدي كوادر وطنية.
ولفت إلى أن ذلك جاء وفق البرنامج التدريبي ،الذي انطلق في مختلف
أفرع البلدية بكل المحافظات ،تحت إشراف مسؤولي إدارة النظافة لعدد
 1500موظف موزعين على جميع المحافظات لتشكيل فرق تغطي جميع
مناطق دولة الكويت ,وتدريبهم على كل أعمال النظافة اليومية.
وأض ــاف المنفوحي أن هــذا البرنامج التدريبي يأتي فــي إطــار خطة
الطوارئ التي وضعتها بلدية الكويت ،لالعتماد على كوادرها الوطنية
من موظفي البلدية ،كإجراء احترازي للتعامل مع أي طارئ يحدث لتكون
على أهبة االستعداد في قيادة السيارات والجرافات ،وتشغيل المكابس،
وآلية الرفع والكنس.
ولفت إلى أن هناك عقوبات صارمة لكل من ال يتقيد بعمليات الغلق
اإلداري ومنع الشيشة.
وشدد على أن اإلجراءات الوقائية التي تنفذها فرق البلدية تأتي من
منطلق أن صحة المواطن والمقيم خط أحمر وأولوية" ،فنحن لسنا أمام
تطبيق قانون بقدر الحفاظ على الصحة العامة ،وهي فترة مؤقتة ،وإن
شاء الله تعود األسواق والمحالت إلى طبيعتها".

خفض تاريخي لسعر الخصم...

ً
سعر الفائدة على ال ــدوالر بواقع  ،%1مبينا أن تخفيض سعر
الخصم يهدف إلــى تقليص تكلفة االقـتــراض لجميع القطاعات
االقتصادية لتعزيز بيئة داعمة للنمو والمحافظة على االستقرار
النقدي والمالي.
وأكد أن «أوضاع مصارفنا الوطنية قوية وقادرة على مقاومة
الصدمات الخارجية ،بما لديها من مصدات قوية تعكسها سالمة
ً
مؤشراتها المالية ومتانتها» ،الفتا إلى أن «هذه المصارف ستظل
قادرة على مواصلة خدمة االقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى
في ظل أوضاع ضاغطة ،مع األخذ بعين االعتبار ما يوفره ضمان
الدولة للودائع من دعم الستقرار القطاع المصرفي ،ومن ثم تعزيز
الثقة بقوة واستقرار الدينار».
وذكر الهاشل أن «المركزي» يتابع بيقظة التطورات االقتصادية
العالمية ،ويرصد انعكاساتها على أداء األسواق المحلية والوضع
المصرفي ،ولن يتردد في اتخاذ التدابير المناسبة على صعيد
تطبيق أدوات السياسة النقدية ،وأدوات السياسة الرقابية من
أجل ترسيخ دعائم المحافظة على االستقرار النقدي والمالي.
ً
وتعقيبا على هــذه الخطوة ،قــال مصرفيون ل ـ «الـجــريــدة» ،إن
خفض سعر الخصم مفيد لالقتصاد المحلي ،إذ أكد رئيس اتحاد
المصارف ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي لبنك
بوبيان عــادل الماجد أن قــرار «الـمــركــزي» في مثل هــذا التوقيت
«سيشجع الـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة ،مـمــا ي ــؤدي إل ــى دع ــم حركة
البنوك وتخفيف عبء السيولة المتراكمة ،إضافة إلى تخفيض
تكلفة المشاريع ،وتحسين التنافسية وتخفيض عــبء الديون
عن المقترضين».
بدوره ،رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي»
مــازن الناهض أن هــدف القرار «تحفيز عملية اإلقــراض وإعطاء
مــرونــة أكـثــر للشركات الـتــي تنفذ مـشــاريــع الــدولــة ،أو مشاريع
القطاع الخاص التي تصب في نهاية المطاف في بوتقة االقتصاد
الوطني لخلق فــرص جديدة لــإيــرادات» ،في حين وصــف نائب
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي في شركة مشاريع الكويت فيصل
ً
العيار القرار بأنه «خطوة مستحقة وموفقة ،خصوصا أن استقرار
أوضاع العميل وقدرته على سداد ما عليه من استحقاقات دون
تعثر سيساهمان في استقرار البنوك نفسها».
ومــن نفس الوجهة ،قــال نائب رئيس المديرين العامين لدى
البنك األهلي الكويتي عبدالله السميط إن إقــرار تخفيض سعر
ا لـفــا ئــدة ستكون لــه انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات

في ضوء قرار مجلس الوزراء باعتبار الفترة من
 12إلى  26الجاري إجازة رسمية للقطاعين الحكومي
والخاص ،على أن يستأنف الدوام الرسمي األحد 29
من الشهر ذاته ،أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة
أحمد الموسى ،التزام الهيئة التام بقرارات وتعليمات
مجلس الوزراء الصادرة بشأن االجــراءات المتخذة
ً
لمكافحة فيروس "كورونا المستجد" ،مشددا على
أنــه وفقا لتعميم ديــوان الخدمة المدنية ()2020/7
ً
بات الزاميا تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات
ً
ً
الحكومية والهيئات والمؤسسات احترازيا وفقا
لمتقضيات المصلحة العامة.
وقال الموسى لـ "الجريدة" ،إن "التعميم ،السالف
ذكــره ،القاضي بتعطيل العمل أمر تقديري فيما
ي ـخ ــص أصـ ـح ــاب األعـ ـم ــال والـ ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة
بــالـقـطــاع األه ـلــي ،إال فــي ال ـحــاالت الـتــي تستلزم
تدخل الهيئة المباشر ومنع بعض األعمال التي
تـتـكــدس فيها الـعـمــالــة وتتجمع ب ـصــورة يسهل
معها انتقال العدوى بالفيروس المستجد فيما
ً
بينها" ،مؤكدا أن سالمة العمالة وعدم تعرضها
ألي مكروه أو مصاب هما الهدف األول واألساسي
ً
للهيئة الذي تسعى إلى بلوغه دائما.
وحول امكانية تمديد فترة االستفادة المجانية

ً
االقتصادية في البالد ،وخصوصا الشركات التي تأثرت بسبب
توقف أعمالها.
في السياق ذاتــه ،اعتبر المصرفي واالقتصادي علي الرشيد
البدر أن قرار «المركزي» خطوة إيجابية للسوق الكويتي ،ألنها
ستخفف أعباء المقترضين من أفراد وشركات القطاع الخاص،
ً
ً
مثمنا خفض الفائدة والتوجه إلى االقتراض بالدينار بدال من
العمالت األجنبية.
ورأى البدر أن خفض الفائدة يصب «في معالجة الوضع الراهن،
ً
فضال عن أن العملة الوطنية ستظل جاذبة ،وسعر الفوائد على
ً
الدينار أعلى من العمالت المماثلة» ،داعيا إلى ضرورة تكاتف كل
الجهات وتحملها المسؤولية تجاه تداعيات انتشار «كورونا»،
مع توفير الحكومة المناخ الجيد.
٠٨

مقترح ببدء العام الدراسي المقبل...

التعليم عن ُبعد لطلبة الثانوية فقط ،ألن استمرار دراستهم
ضروري ،حتى تكون شهاداتهم مقبولة» ،الفتة إلى أنه في حال
تقرر تأجيل الفصل الثاني فسيبدأ الــدوام المدرسي بعد عيد
األضحى المبارك ،وسيكون اليوم الدراسي  4ساعات دراسية
ً
فقط للمواد األساسية من الساعة الـ 7:30إلى  11صباحا مدة 6
أسابيع ،مع تقليص المناهج ،ثم تجرى االختبارات ،وينتهي
الفصل الدراسي ،وبعدها يبدأ الجديد.

المطاوعة لـ ةديرجلا :.يجوز رفع...

ً
ع ــدة م ـعــامــات إل ـك ـتــرون ـيــة ي ـجــرى ال ـع ـمــل ب ـهــا حــال ـيــا كــالـتــوقـيــع
ً
ً
والسداد« ،وعليه ال مانع من رفع الدعاوى إلكترونيا تسهيال على
المتقاضين».
وذك ــر أن «األع ـلــى للقضاء» ال يمانع إص ــدار أي تـشــريـعــات ،عبر
ً
مجلس األمة ،من شأنها حماية حقوق المتقاضين ،وخصوصا ما
ً
يتعلق بمد أجل المواعيد القانونية ،مضيفا أن المجلس أوضح في
اجتماعه السبت الماضي أن المواعيد القانونية للطعون تمتد إلى أول
يوم عمل رسمي بعد انتهاء العطلة ،حسبما نص قانون المرافعات.
ولفت إلى أن «األعلى للقضاء» كلف الجهاز اإلداري في المحاكم
تسهيل إجراءات الطعن للمتقاضين ،بأن يكتفوا بالتقرير بالطعون
ً
عبر توقيعهاثم يودعوا األسباب الحقا عبر مذكرات؛ وذلك مراعاة
لـظــروف الـيــوم األول بعد العطلة الحالية ،الــذي سيشهد استقبال
جميع الطعون.

من الخدمة اآللية "أسهل" إلى مابعد انقضاء الشهر
الجاري ،أوضح الموسى ،أن الهيئة بالتعاون مع
الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ،ارتــأت
ً
تقديم الخدمة مجانا لجميع الشركات العاملة
في القطاع األهلي خالل الشهر الجاري ،للتوفير
على المراجعين عناء القدوم إلى اإلدارات ،والحد
من خطر التعامل واالحتكاك المباشر فيما بينهم،
ً
كاجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس ،مشيرا
إلى أن الهيئة تتخذ قراراتها خطوة بخطوة حسب
الحاجة وبناء على الوضع الراهن ،ووفق القرارات
ً
والتعاميم الصادرة عن مجلس الــوزراء ،متمنيا
ً
انتهاء األزمــة قريبا وعــودة األمــور إلــى نصابها
كما كانت قبل انتشار الفيروس.
ودعا الموسى أصحاب األعمال والشركات إلى
االستفادة من الخدمة اآللية المجانية ،التي تشتمل
ً
على قرابة  40اجراء خاصة بسوق العمل ،مؤكدا
ً
ً
أن ثمة التزاما واسعا من قبل الشركات بالتسجيل
حيث قامت االف الشركات بالدخول إلى الخدمة
ً
منذ اطالقها مجانا ،والعدد مرشح للزيادة.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أك ـ ــد ال ـم ــوس ــى اسـ ـتـ ـم ــرار عـمـلـيــات
التفتيش على أصحاب األعمال والشركات والعمالة
ف ــي ال ـق ـط ــاع األهـ ـل ــي دون ت ــوق ــف وفـ ــي ال ـح ــدود
المسموحة التي ال تعرض موظفينا ألي مكروه
أو اصابة بالفيروس ،ال قدر الله.

واشنطن تختبر لقاحًا...
يصل إلى ذروة تفشيه في األسابيع القليلة المقبلة رغم أن هذا
األمر خاضع لظروف كل دولة ولإلجراءات المطبقة فيها ،وكذلك
على مستوى إقليمي وعالمي.
وسبق أن تحدث الرئيس األميركي عن  8أسابيع حساسة،
في وقــت حــذر جوزيبي كونتي ،رئيس حكومة إيطاليا ثاني
دولة متضررة بعد الصين بـ  24.747ألف مصاب توفي منهم
 ،1809أمس ،من «أننا سنواجه أسابيع قاسية ،وعلينا أن نكون
متحدين إذ يخبرنا العلماء أننا لم نبلغ ُ
بعد ذروة مستوى
العدوى».
ً
وفي إسبانيا ،ارتفع عدد اإلصابات إلى  8794مصابا توفي
منهم  ،297في وقت حذر المدير العام لشؤون الصحة الفرنسي
ً
جيروم سالومون من أن الوضع «مقلق جدا ويتدهور بسرعة
كبيرة» ،في حين باشرت الشرطة األلمانية ،أمس ،فرض تدابير
اإلغالق الجزئي للحدود مع خمس دول بينها فرنسا ،ونصحت
الحكومة الفدرالية الواليات باإلغالق.
وفي الواليات المتحدة ،عمت الفوضى المطارات مع تدفق
األميركيين العائدين إلى وطنهم ،بسبب قرار اإلدارة منع السفر
إلى أوروبــا ،في وقت ارتفعت اإلصابات إلى  ،3806والوفيات
إلى .69
ً
ً
وخليجيا ّ ،
سجلت البحرين أ مــس األول حــا لــة و فــاة
عربيا
ً
بالفيروس لمواطنة تبلغ من العمر  65عاما ،حسبما أعلنت
وزارة الصحة ،وهي الوفاة األولى في منطقة الخليج .وتحول
ال ـع ــراق إل ــى أول دول ــة عــربـيــة تـعـلــن ف ــرض حـظــر لـلـتـجــول في
العاصمة بـغــداد ومحافظة البصرة الجنوبية الـحــدوديــة مع
الكويت.
ً
وفي مصر ،أعلنت الحكومة وقف الطيران بدءا من الخميس
ً
المقبل حتى نهاية الشهر ،ونفت تقريرا بإصابة  19ألف مصري
بالفيروس ،مؤكدة أن المصابين عددهم  ،126في وقت وضعت
الفلبين جزيرة لــوزون ،التي تضم العاصمة مانيال وهي أكبر
ً
جزر البالد وأكثرها سكانا ،قيد «الحجر الصحي المجتمعي
الموسع» ،في محاولة لوقف انتشار الفيروس.
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«الصحة» 11 :إصابة جديدة وشفاء  12وخروج  564من الحجر
السند 4 :حاالت في العناية المركزة إحداها مستقرة و 3حرجة

سلة أخبار
النهام :المؤسسة األمنية
مستعدة لمواجهة األزمات

عادل سامي

تطبيق الحجر
اإللزامي
على جميع
سكان عمارة
بالفروانية

جانب من وافدي محافظة حولي في مركز الفحص بأرض المعارض (تصوير نوفل إبراهيم)

عبدالله السند

الحجر
المؤسسي
اإللزامي
مستمر مع
استخدام
الجهاز الجديد
للكشف عن
الفيروس

الفحص
ّ
والتتبع
للمقيمين
يتمان عبر
 4مراحل وال
يمكن التالعب
بنتائجه

أكدت وزارة الصحة أن إجمالي
ال ـح ــاالت الـتــي خــرجــت مــن مــراكــز
الحجر فــي الـبــاد بلغ  564حالة،
في حين تماثلت  3حاالت جديدة
للشفاء ،ليصل عددها الى  12حالة
شفاء ،مما يعطي مؤشرات إيجابية
ت ــدع ــو إل ـ ــى الـ ـتـ ـف ــاؤل ،ل ـك ــن ليس
التراخي في العمل ،بل االستمرار
على هــذا النهج ،فــي ظــل التحدي
الكبير في مواجهة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد .)19
وقــال المتحدث الرسمي باسم
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـنــد ،في
المؤتمر الصحافي الـ  16للوزارة،
أم ـ ــس ،إنـ ــه ت ــم تـسـجـيــل  11حــالــة
ج ــدي ــدة م ــؤك ــدة ثـبـتــت إصــابـتـهــا
بالفيروس في الكويت خالل األربع
وعشرين ساعة الماضية ،ليرتفع
بذلك عــدد الـحــاالت المسجلة في
الكويت الــى  123حالة ،وتــم حتى
أمس األول شفاء  9حاالت ،وأمس
تم إعــان شفاء  3حــاالت ،ليصبح
لــدي ـنــا  111حــالــة تـتـلـقــى ال ـعــاج
حاليا.
وأوض ـ ـ ــح أن حـ ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
الـ ـ ـ ـ ــ 11ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ال ـم ـس ـج ـل ــة هــي
ح ــال ــة واحـ ـ ـ ــدة مــرت ـب ـطــة بــالـسـفــر
إلى الواليات المتحدة األميركية،
وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى

إيراني و 4حاالت مرتبطة بالسفر
إلــى المملكة المتحدة ،و 3حاالت
مخالطة لحاالت مرتبطة بالسفر
إلى المملكة المتحدة ،وحالة واحدة
مرتبطة بالسفر إلى قطر ،وكل تلك
ال ـح ــاالت هــي لكويتيين ،وهـنــاك
ح ــال ــة لـمـقـيـمــة م ـصــريــة مرتبطة
بالسفر إلى مصر.

وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن
إج ــراءات فحص المقيمين ضمن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـت ــم ع ـل ــى  4م ــراح ــل
بداية بفرز الحاالت بقياس درجة
الحرارة ،ومن ثم تصنيف الحاالت
بوجود أعراض من عدمه ،والتي إن
وجدت يجري عزل الحاالت وعمل
مسوحات.

 9981مسحة

 14ألف حالة

وذك ــر أن ال ـحــاالت فــي العناية
المركزة يبلغ عددها  ،4منها واحدة
مستقرة و 3توصف بأنها حرجة،
مع األخــذ بعين االعتبار أن هناك
 4حــاالت سابقة شفيت ،وخرجت
من العناية المركزة إلى األجنحة
المخصصة لذلك ،أما بالنسبة لعدد
المستوحات طوال الفترة الماضية
فقد زادت على  9981مسحة.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ف ـحــص
ال ــواف ــدي ــن ف ــي أرض ال ـم ـع ــارض
جاءت في إطار اإلجراءات الوقائية
االستباقية التي تقوم بها وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة إلحـ ـك ــام
السيطرة على المرض ،حيث تبذل
جهود عديدة منذ اليوم األول عبر
تفعيل نظام الترصد فــي المطار
والمنافذ وبمراكز الرعاية األولية

وأشار إلى استقبال ما يقارب 14
ألف حالة ،وأخد مئات المسوحات
وفــق بروتوكوالت ّ
معينة توصي
ب ـه ــا م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة الـعــالـمـيــة
والـكـثـيــر م ــن الـهـيـئــات الـعــالـمـيــة،
وبـعــدهــا يـتــم أخ ــذ مـعـلــومــات عن
الشخص ،وبعدها مرحلة ادخــال
المعلومات وطريقة التواصل مع
ال ـش ـخــص ال ــواف ــد لـتـفـعـيــل نـظــام
المتابعة المنزلية الدورية ،وخالل
الفترة السابقة رصدنا حالة واحدة،
التي ذكــرت سلفا ،ولــم ننته حتى
اآلن ،ح ـي ــث هـ ـن ــاك ف ـح ــص وف ــرز
م ـس ـت ـمــر ح ـتــى االط ـم ـئ ـن ــان على
الوضع العام.
وبـســؤالــه عــن الحجر الصحي
على بناية سكنية بالفروانيةّ ،بين
أن نظام مراقبة وتـتـ ّـبــع الحاالت

 400ألف جهاز للفحص السريع
أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون األدوية
والتجهيزات الطبية د .عبدالله البدر أن  400ألف
جهاز للفحص السريع لفيروس كورونا المستجد
(كوفيد  )19 -ستصل إلــى البالد غــدا ،على أن يتم
استخدامها من جانب الوزارة بدءا من األحد المقبل.
وأوضــح البدر لـ "كونا" ،أمس األول ،أن الفحص
ع ـب ــر هـ ــذا ال ـج ـه ــاز "س ـي ـك ــون األول م ــن ن ــوع ــه فــي
المنطقة" ،مبينا أنــه يمكن من خالله معرفة حالة
األشخاص (سلبية أو إيجابية) ،فيما يتعلق بحملهم
للفيروس وذلك خالل فترة زمنية تمتد من  5إلى 10
دقائق وهو شبيه بجهاز فحص الحمل والسكر.
ولفت الى أن إدارة الهندسة الطبية تشترط عدة

شـهــادات العتماد أي جهاز أو فحص منها ( CEو
 )FDAوالمراجع العالمية األخــرى كما أضافت في
الممارسة التي طرحت قبل أسبوعين شروطا دقيقة
جــدا حيث تــم فحص الـجـهــاز وتجربته مــن جانب
الطاقم الطبي قبل الموافقة عليه.
وأش ــار الـبــدر إلــى أن هــذا الفحص يستخدم في
عدة حاالت منها عندما تقوم وزارة الصحة بفحص
شــامــل وع ــام ول ـل ـحــاالت ال ـتــي بـحــاجــة إل ــى نتيجة
سريعة وكذلك عندما تكون النتائج في الفحوصات
األخرى بحاجة إلى فحص آخر يعزز النتيجة.

العفاسي« :الزكاة» و«األوقاف»
تبرعا بمليون دينار
•

محمد راشد

أعلن وزير العدل وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة
المستشار د .فهد العفاسي ،أن بيت الزكاة
واألمانة العامة لألوقاف تبرعا بمليون دينار
لدعم وزارة الصحة في مساعيها االحترازية
لمنع انتشار فيروس كورونا.
وق ــال الـعـفــاســي ،فــي تـصــريــح صحافي،
أمس ،إن بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف
قدما هذا التبرع مناصفة لما للوضع الصحي
من أهمية بالغة تستدعي تضافر الجهود في
مكافحة انتشار الفيروس.

فهد العفاسي

«الداخلية» :تجديد تأمين المركبات
دون فحصها
•

محمد الشرهان

أعـلـنــت وزارة الــداخـلـيــة ،أم ــس األول ،االكـتـفــاء بتجديد أوراق التأمين
الخاصة بتسيير المركبات دون الحاجة إلى فحصها ،في ظل هذه الظروف
االستثنائية التي تمر بها البالد.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة ،في بيان صحافي ،أن
اإلدارة العامة للمرور ستكتفي بتجديد دفتر الترخيص مع االحتفاظ بأوراق التأمين
داخل المركبة ،للحفاظ على حقوق قائدي المركبات في حال وقوع حوادث مرورية.
من جهة أخرى ،أعلنت "الداخلية" توقيف  3مقيمين من جنسية عربية بحوزتهم
مواد تنظيف ومخلفات يتم تجميعها من صناديق القمامة ،بغرض إعادة بيعها.
وقالت اإلدارة  ،في بيان توضيحي ،لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل
التواصل ،إن دوريــات األمــن العام التابعة لمخفر شرطة منطقة جابر األحمد
تمكنت من ضبط المقيمين الثالثة واقتاديهم إلى المخفر.
وأوضحت أنه بالتحقيقات األولية مع الموقوفين أفادوا بأنهم من العاملين
في المنطقة ،وأن المواد المضبوطة بحوزتهم عبارة عن مخلفات تم تجميعها
من صناديق القمامة بغرض إعادة بيعها.
وأضافت أنه تمت إحالة المواد المضبوطة إلى المختبر الجنائي لتحليلها،
مع اتخاذ التحريات واإلجراءات الالزمة بحق الموقوفين.

وفحص المخالطين رصــد إحدى
الـ ـح ــاالت ف ــي ال ـب ـنــايــة ،وع ـل ـيــه تم
الحجر اإللزامي على جميع سكان
العمارة والتكفل بتزويدهم بكل ما
يحتاجون إليه ،حتى ال يخرج أحد
وينقل هذا المرض.

ال تالعب
وذكر السند أن الفحص والتتبع
للمقيمين ،والذي يتم على  ٤مراحل
ال يمكن التالعب بنتائجه ،حيث ال
يتم االكتفاء بدرجة الحرارة فقط،
وال ـتــي ال تـكــون الـمـعـيــار األوح ــد،
ح ـيــث ت ـج ــرى ال ـم ـس ــوح ــات حتى
ألش ـخ ــاص درجـ ــة ح ـ ــرارة الجسم
تكون عادية.
وقال" :جهاز الكشف السريع أحد
ثمرات جهود قطاع األدوية ،وسيتم
العمل به ابتداء من األسبوع المقبل
للكشف السريع عن الفيروس ،وهو
ضمن الفحوص الشاملة التأكيدية،
الفتا إلى أن هذا الجهاز سيساعد
على أحكام السيطرة وفرز الحاالت
التي تفد الى الكويت أو التي تتردد
عـلــى الـمــؤسـســات الصحية التي
يشتبه بإصابتها.
ول ـفــت ال ــى أن زي ـ ــارة الـمــرضــى
بالمستشفيات حتى قبل اإلعالن

ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ه ـ ـنـ ــاك ن ـصــائــح
دائ ـم ــة بـ ـض ــرورة تـقـلـيــل ال ــزي ــارة،
وتقليل أع ــداد مــن ي ــزور المريض
بالمستشفى ،وهي ضــرورة يجب
األخذ بها في ظل األوضاع الحالية.
وع ـ ـ ـ ــن ف ـ ـك ـ ــرة تـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ّـدل ال ـح ـج ــر
ال ـمــؤس ـســي اإللـ ــزامـ ــي الـ ــى حجر
منزلي إلزامي ،مع استخدام الجهاز
ال ـجــديــد لـلـكـشــف ع ــن ال ـف ـيــروس،
أك ــد أن هـنــاك اس ـت ـمــرارا بالحجر
المؤسسي اإللــزامــي ،حيث ً
حاليا
ي ـتــم أخـ ــذ ال ـم ـس ـحــات فـ ــإن ال ـق ــادم
يستمر في الحجر مــدة  14يوما،
وبعدها تؤخذ مسحة أخــرى قبل
ال ـ ـخـ ــروج ،ع ـلــى أن ت ـك ــون هــاتــان
ّ
العينتان سلبيتين.

الكويت سباقة
وق ــال السند إن الـكــويــت كانت
سباقة باتخاذ كثير من التوصيات
وإق ـ ـ ــرار كـثـيــر م ــن الـ ـ ـق ـ ــرارات ،مما
يــدل على تفعيل وتنشيط برامج
الترصد والتتبع ،ولم نكتف بذلك،
ب ــل ك ــان ه ـنــاك تـنـبــؤ واسـتـجــابــة،
وه ــي بــرامــج تــوصــي بها منظمة
الصحة العالمية ،وكانت قــراءات
وزارة الصحة وتنبؤاتها في كثير
من المواطن صحيحة.

وبـ ّـيــن أن ــه عـلــى إث ــر ذل ــك كانت
االستجابة سريعة ،وأتت على شكل
ق ــرارات وتوصيات وتــم تطبيقها
على أرض الواقع ،وكانت الكويت
سـبــاقــة ف ــي ات ـخ ــاذ تـلــك الـ ـق ــرارات
ب ـف ـض ــل تـ ـض ــاف ــر ج ـ ـهـ ــود وزارة
الصحة مع وزارات الدولة والجهات
الرسمية ومع مؤسسات المجتمع
ال ـمــدنــي وال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،ومــع
التوعية والشعور بالمسؤولية من
المواطنين والمقيمين.
وجـ ــدد تــأك ـيــد ضـ ـ ــرورة العمل
بتوصيات وزارة الصحة والجهات
الرسمية في البالد وعلى رأسها
بها،
مجلس الوزراء ،وعدم التهاون ّ
وضرورة البقاء في المنازل وتجنب
التجمعات الكبيرة.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ـ ــى االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت لمكافحة
الـ ـفـ ـي ــروس والـ ـجـ ـه ــود ال ـم ـبــذولــة
الحتوائه والسيطرة عليه ،مبينا
أنه كانت هناك بعض التوصيات
من وزارة الصحة والـقــرارات التي
اتخذها مجلس الــوزراء لمواجهة
ه ــذه األزم ـ ــة ،وك ــل ذل ــك فــي سبيل
تقويض وإحكام السيطرة على هذا
المرض المتفشي عالميا.

توقيف طبيب لمخالفته الحجر المنزلي
ق ــال ــت ال ــوك ـي ـل ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـش ــؤون
الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـي ــة االهـ ـلـ ـي ــة فـ ــي وزارة
الصحة د .فاطمة النجار إنــه تم توقيف
أحد األطباء العاملين في القطاع االهلي
العائدين مؤخرا من السفر وذلــك بسبب
مخالفته الحجر المنزلي ومزاولته العمل
في عيادته الخاصة.
وأوضحت النجار في بيان صحافي أنه
تم نقل الطبيب الى الحجر االلزامي فورا
بالتعاون مع قطاع الصحة العامة مهيبة
بالجميع االلتزام بالتعليمات الصادرة من
وزارة الصحة في هذا الصدد.

وبينت أنه ورد بالغ لوزارة الصحة عن
مزاولة طبيب لعمله في عيادته الخاصة
ب ـعــد ع ــودت ــه م ــن الـ ـخ ــارج ح ـيــث ك ــان من
المفترض أن يخضع للحجر المنزلي لمدة
 14يوما مضيفة أنه على إثر ذلك توجهت
ف ـ ــرق قـ ـط ــاع الـ ـخ ــدم ــات االهـ ـلـ ـي ــة وم ـن ـهــا
مفتشون مــن ادارة التراخيص الصحية
بــالـتـعــاون مــع قـطــاع الصحة الـعــامــة الى
العيادة للتأكد من وجود الطبيب فيها.
وت ــاب ـع ــت أن ـ ــه اتـ ـض ــح لـلـمـفـتـشـيــن أن
الطبيب لم يخضع للحجر المنزلي منذ
عودته إلى البالد "وهذه مخالفة صريحة

إشادات نيابية بالجهود الحكومية والشعبية
أشاد عدد من النواب بجهود العاملين في مختلف
الـجـهــات الـحـكــومـيــة المعنية فــي مــواج ـهــة فـيــروس
"ك ــورون ــا" ،مــؤكــديــن ان مــا يـقــومــون بــه دور بطولي
يستحق الشكر والتقدير والثناء من الجميع.
وقال النائب صالح عاشور :كل التقدير واالحترام
ألبناء وطني وكذلك من الجنسيات األخرى و"البدون"
ممن يعملون في الصفوف األمامية فى المجال األمني
والـصـحــي والـخــدمــاتــي وعـلــى م ــدار الـســاعــة لتأمين
وصول خدمات الدولة لكل من يسكن على هذه األرض
الطيبة.
بدوره ،قال النائب ثامر السويط :التحية للشباب
الكويتيين فــي الصفوف األو ل ــى ،فمعدنهم األصيل
وهبتهم تذكرنا بالوقفات االستثنائية أيــام الغزو،
مؤكدا ان عظمة الكويتيين اليوم مضرب المثل ويحق
لنا الفخر بالكويت وأبنائها.
وأض ـ ـ ــاف :ن ـث ـمــن ل ـل ـح ـكــومــة االج ـ ـ ـ ــراءات ال ـحــازمــة
والسريعة وا لـمـتــدر جــة ،فقد أصبحنا متقدمين في
مواجهة انتشار الوباء ،رغم بعض الهفوات.
من جانبه ،قــال النائب أحمد الفضل :تحية إكبار
وإجـ ـ ـ ــال ل ـج ـم ـيــع ال ـع ــام ـل ـي ــن ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـق ـط ــاع ــات
الحكومية الطبية والتمريضية واألمنية واإلداري ــة
والـتـنـظـيـمـيــة ،وال ــذي ــن يـتـصــدون عـلــى م ــدار الـســاعــة
لمكافحة الوباء وتنظيم وتقديم الخدمات للسكان.
وأضــاف :تتلقى الكويت اليوم اإلشــادة واالعتراف
الـعــالـمــي بـحـســن ال ـتــداب ـيــر الـسـبــاقــة ال ـتــي اتـخــذتـهــا
ل ـمــواج ـهــة ه ــذا الـ ـب ــاء ،ك ــذل ــك ف ـقــد ل ـفــت أب ـن ــاء بـلــدي

والمقيمون الشرفاء نظر العالم إليهم وهم ينخرطون
فــي العمل التطوعي ضاربين كعادتهم أروع أمثلة
اإليثار وحب الخير والبذل.
واكد أن التبرع المادي والعيني للعديد من التجار
ورج ــال األع ـمــال الـنـبــاء كــانــت لــه ارتـ ــدادات إيجابية
بالمجتمع لمساهمتهم الــوطـنـيــة ،داعـيــا الــى اتباع
التعليمات والبقاء بالمنزل إذا اردنا ان نقدر ونكرم
ونتوج عمل هؤالء األبطال.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـنــائــب م ـبــارك ال ـح ـجــرف :عندما
نرى الجهود المخلصة المحبة للكويت تواصل الليل
بالنهار مــن جميع وزارات الــدولــة لــدفــع هــذا الــوبــاء
العالمي ال نملك إال الــدعــاء لهم بالتوفيق والـســداد
والثبات.
واض ــاف :نستذكر معهم إخــوة لنا من الكويتيين
ال ـ ـبـ ــدون ي ـع ـم ـلــون ف ــي ن ـف ــس الـ ـمـ ـي ــدان وي ـق ـف ــون مــع
الكويت يدا بيد وكتفا بكتف ،فالواجب على الدولة
منحهم كافة حقوقهم وإيقاف الظلم والحرمان الذي
يتعرضون له.
من جهة اخرى ،اكد النائب خالد العتيبي ان العمال
وأصحاب المهن البسيطة ذات األجور اليومية وغيرهم
ممن أج ـبــروا على الـمـكــوث بمنازلهم بسبب األزمــة
وانقطعت بهم السبل لتوفير احتياجاتهم سيكون
ً
وضعهم المعيشي صعبا في قادم األيام وله جوانب
خطيرة لذلك على بيت الزكاة والجمعيات والمبرات
الخيرية معالجة هذا األمر الهام ومد يد العون لهم.

«التجارة» :غلق  3محالت وإلغاء رخصتي «داللة»
قالت وزارة التجارة والصناعة ،أمس ،إن فرق الطوارئ
التابعة للوزارة أغلقت ثالثة محالت تجارية ،مع إلغاء
رخصتي شركتي داللــة ،نظرا إلى مخالفة قــرار الــوزارة
رق ــم  76لسنة  ،2020بـشــأن تثبيت أس ـعــار بـيــع جميع
السلع الغذائية.
وأضافت الوزارة ،في بيان صحافي ،أن فرق الطوارئ
قامت خالل جوالتها التفتيشية بإغالق بسطة خضار
فضال عــن التدقيق على  467صيدلية ومحال تجاريا
وب ـس ـطــات ل ـل ـخ ـضــراوات ل ـلــوقــوف عـلــى م ــدى الـتــزامـهــا

بالنظم والمعايير ،إلى جانب تحرير  51محضر ضبط
لمحالت تجارية مخالفة.
وبينت أن مركز الـطــوارئ استقبل  575شكوى عبر
الخط الساخن  ،135إضافة إلى إعادة فتح ستة محالت
تجارية بعد أخذ تعهدات بإزالة المخالفات التي تمت
وعدم تكرارها ،مشددة على ضرورة االلتزام بالقوانين
وعدم مخالفتها لما تمر به البالد من ظرف استثنائي،
وأن فرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسول
له نفسه استغالل الظرف.

للقرارت المنظمة لالزمة الصحية" وبناء
على ذلك تم نقله مباشرة من عيادته إلى
المحجر المؤسسي (االلزامي) والعمل على
أخذ االجراءات الالزمة بحقه.
وش ــددت النجار فــي هــذا الـصــدد على
أن ال ـ ــوزارة بـكــل قـطــاعــاتـهــا المعنية "لــن
نـسـتـثـنــي أح ـ ـ ــدا" ف ــي ت ـط ـب ـيــق ال ـقــوان ـيــن
ال ـص ـح ـي ــة ل ـم ــواج ـه ــة ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
الـمـسـتـجــد (كــوف ـيــد  )19 -وذلـ ــك حـفــاظــا
على الصحة العامة فــي الـبــاد وامتثاال
للتوجيهات الحكومية بهذا الخصوص.

«الكهرباء» :استمرار المحطات
والمياه دون أي عوائق
•

سيد القصاص

أك ــدت وزارة الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،أم ــس ،أنها
وضعت خطة الستمرار العمل وتلبية الطلب
على خدمتي الكهرباء والماء واستمرار جميع
أع ـمــال الـصـيــانــة ال ــدوري ــة خ ــال فـتــرة العطلة
االحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد
(كوفيد .)19
وقال الناطق الرسمي باسم الــوزارة الوكيل
المساعد لقطاع شبكات النقل م .جاسم النوري
لـ "كونا" إن الخطة من شأنها استمرار تأمين
الشبكة الكهربائية والمائية في حين لم يتأثر
إنتاج الكهرباء والمياه بالظرف االستثنائي الذي
تمر به البالد بسبب انتشار الفيروس كذلك سير
العمل بمحطات القوى الكهربائية وإنتاج المياه
يسير كالمعتاد دون أي عوائق "ونحن نطمئن
المواطنين والمقيمين بضمان استمرار أعمال
الشبكة الكهربائية".
وأض ــاف ال ـنــوري أن ال ـ ــوزارة حريصة على
ســامــة جميع العاملين فــي قـطــاعــات ال ــوزارة
المختلفة وال ـق ـطــاعــات ذات ال ـطــابــع الـخــاص
مثل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه
وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية وطوارئ
الكهرباء والماء والــوزارة على تواصل مستمر
ومثمر مــع وزارة الصحة بتوفير اإلرش ــادات
العامة وتوفير مستلزمات الــوقــايــة الصحية
للعاملين في الوزارة.
وذكر أن الوزارة على تواصل دائم مع وزارات
الدولة األخرى وقد وفرت عددا من المولدات في
مراكز الحجر الصحي ومقرات الفحص الطبية
الـتــابـعــة لـ ــوزارة الـصـحــة لـضـمــان سـيــر العمل
فيها بجودة عالية .ولفت إلى تواصل لقاءات
وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والماء بالوكالة د.
خالد الفاضل مع قياديي الوزارة لالطالع على
سير األع ـمــال وإع ـطــاء التوجيهات ومراجعة
خططها للتعامل مــع ال ـظ ــروف االستثنائية
والقيام بالعديد من الزيارات التفقدية للتأكد
من اتخاذ اإلجراءات الوقائية واالطمئنان على
الموظفين العاملين وتشجيعهم على العمل
خالل هذه الفترة.

أكد وكيل وزارة الداخلية
الفريق عصام النهام أن
املؤسسة األمنية ال تدخر
جهدًا في مواجهة جميع
األزمات ،وأن رجالها دائمًا
وأبدًا على أهبة االستعداد
لتنفيذ املهام الوطنية
املنوطة بهم ،موجها الشكر
والتقدير إلى رجال األمن
والدفاع املدني ووزارة
الصحة وجميع جهات
الدولة املشاركة ،الذين
يقومون بعمل إنساني
ويبذلون الغالي والنفيس
لتحقيق األمن واألمان
للوطن واملواطنني واملقيمني.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية
للواء النهام يرافقه وكيل
وزارة الداخلية املساعد
لشؤون املرور والعمليات
اللواء جمال الصايغ صباح
أمس بمركز الفحص الجديد
بأرض املعارض في مشرف.

ّ
«النجاة» :وفرنا  24دورة
مياه لمراجعي «الفحص»
أشادت جمعية النجاة
الخيرية بجهود قطاعات
الدولة املبذولة في إجراء
الفحص الطبي للمراجعني
ضد فيروس كورونا
وتعاملها اإلنساني الراقي
مع املراجعني ،الذي عكس
بدوره صورة الكويت
اإلنسانية للعالم أجمع.
وأوضح عضو مجلس
إدارة الجمعية د .إبراهيم
العدساني ،أنه في اطار
تكثيف الجهود املبذولة
من مختلف قطاعات الدولة
ووزاراتها املختلفة ملواجهة
فيروس كورونا ،قامت
الجمعية بتوفير  24دورة
مياه مجهزة ومتنقلة بأرض
املعارض ،وذلك حرصا على
راحة املراجعني" ،كما وفرنا
أكثر من  800كرسي في
ساحة الفحص".

بنك الطعام يواصل
دعمه لمكافحة «كورونا»

يباشر البنك الكويتي
للطعام واالغاثة ،استمرار
جهوده الخيرية بالتعاون
مع األمانة العامة لألوقاف
وذلك بتوفير الوجبات
الغذائية ملوظفي الدولة
ومراجعي ارض املعارض
إلتمام عملية الفحص الطبي
ضمن االجراءات الوقائية
التي تقوم بها الدولة في
مكافحة فيروس كورونا
املستجد (كوفيد .)19 -
وأشاد املدير العام للبنك
سالم الحمر خالل زيارته
ألرض املعارض ،بجهود
وزارة الصحة والوسط
الطبي ووزارة الداخلية ملا
يقدمونه من جهود صادقة
لخدمة الشعب الكويتي
ملكافحة فيروس كورونا.

«الرحمة» توزع مواد وقائية
على طلبتنا في بريطانيا
أعلنت جمعية الرحمة
العاملية ،أنها بالتعاون
مع االتحاد الوطني
لطلبة الكويت فرع اململكة
املتحدة ،ساهمت في
التوعية بآثار "كورونا"
والحد من انتشاره من
خالل توزيع املواد الوقائية
الالزمة من كمامات وغيرها
على الطلبة الكويتيني
الدارسني في اململكة
املتحدة.
وقال األمني املساعد لشؤون
القطاعات في الجمعية
فهد الشامري ،في تصريح
صحافي أمس ،إن الجمعية
أطلقت هذه املبادرة حرصًا
منها على أبنائنا الطالب
الدارسني خارج الكويت.

محليات
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ً
واشنطن تختبر لقاحا والبحرين تسجل أول وفاة...
اإلغالقً ...وترامب يدعو مواطنيه إلى عدم تخزين األغذية
تعتمد
وواليات
األميركية
المطارات
في
فوضى
●
ً
● إيطاليا لم تبلغ ذروة العدوى وفرنسا تشهد تدهورا سريعا وإسبانيا تسجل أكثر من  1000إصابة في يوم
بينما أعلنت السلطات الصينية
تحقيق تقدم كبير في تركيب
لقاح يعمل عليه علماء في
شنغهاي ،أشارت إلى أنه من
المقرر بدء اختباراته السريرية
في أبريل المقبل.

دخل العالم في سباق محموم
بين فيروس «كورونا» المستجد
المعروف بـ «كوفيد ،»19 -وبين
ال ـع ـل ـم ــاء ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،ال ــذي ــن
ي ـع ـل ـمــون ب ـجــد وب ـس ــرع ــة فــائـقــة
إلنـتــاج لقاح ينهي مــا يبدو أنه
أصـ ـع ــب واخـ ـط ــر أزمـ ـ ــة صـحـيــة،
ورب ـ ـمـ ــا اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ت ـش ـهــدهــا
البشيرية منذ  100عام.
في هذا السياق ،أجريت أمس
في مدينة سياتل األميركية على
األرجح أول تجربة سريرية للقاح
محتمل لكورونا.
ون ـق ـل ــت وكـ ــالـ ــة «أس ــوش ـي ـت ــد
ب ـ ـ ـ ــرس» ع ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ح ـك ــوم ــي
أميركي ،اشترط عدم نشر اسمه،
ألن ال ـخ ـط ــوة ل ــم تـعـلــن رسـمـيــا،
ان مــؤسـســة الـمـعــاهــد الصحية
الوطنية فــي الــواليــات المتحدة
ت ـ ـ ـمـ ـ ــول ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـ ـم ـ ــذك ـ ــورة
المشتركة مع شركة «مودرنا».
وأوضحت «أسوشيتد برس»
أن ال ـت ـجــربــة س ـت ـجــرى ع ـلــى 45
شابا متطوعا في حالة صحية
جـيــدة ،يفترض أن يــأخــذ أولهم
جرعة تجريبية.
وذك ــر الـتـقــريــر أن ــه لـيــس ثمة
احـ ـتـ ـم ــال إلص ــاب ــة ال ـم ـخ ـت ـبــريــن
بــال ـمــرض ،ألن تـلــك ال ـجــرعــات ال
تـحـتــوي عـلــى ال ـف ـيــروس نفسه.
وأضاف أن هدف التجربة في هذه
المرحلة التأكد من أن اللقاح ال
يؤدي إلى أي آثار جانبية مقلقة،
لتمهيد الطريق لتجارب واسعة
النطاق.
ج ـ ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا أع ـل ـن ــت
السلطات الصينية تحقيق تقدم
كبير في تركيب لقاح يعمل عليه
علماء في شنغهاي ،مشيرة إلى
أن ــه م ــن ال ـم ـقــرر ب ــدء اخ ـت ـبــاراتــه
السريرية في أبريل.
وق ـ ــال رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـع ـل ــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي شـنـغـهــاي،
جان تسوان ،في مؤتمر صحافي
عقده أمــس ،إنه تم تحقيق تقدم
كبير في تركيب لقاح على أساس
تكنولوجيا « ،»mRNAالذي يعمل
ً
عليه العلماء المحليون ،مضيفا
أنه «من المفترض بدء اختباراته
السريرية منتصف أبريل».
وأف ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ال ـص ـي ـنــي
بــأن العلماء ب ــدأوا للتو تجارب
أول ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـق ــاح خـ ـص ــوص ــا عـلــى

الــرئـيـسـيــات (ن ــوع مــن الـثــديــات)
ل ـتــدق ـيــق ال ـم ـعــاي ـيــر م ـث ــل درج ــة
السمية ومــدى الفعالية .وأشــار
جــان تـســوان إلــى أن االختبارات
التي أجريت على الفئران سمحت
بتنمية أج ـســام م ـضــادة معينة
تكافح الفيروس.
وفي وقت سابق أمس ،أعلنت
شركتا « »BioNTech SEاأللمانية
و» »Fosun Pharmaceutical
الصينية في شنغهاي اتفاقا على
التعاون االستراتيجي لتركيب
لـ ـق ــاح « »BNT162ا لـ ـق ــا ئ ــم عـلــى
تـكـنــولــوجـيــا « »mRNAالـمـطــور
ألـ ـم ــانـ ـي ــا والـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـم ـكــاف ـحــة
ف ـي ــروس ك ــورون ــا .وأش ـ ــار بـيــان
صــادر عن الشركتين إلــى أنهما
ستتعاونان لتطوير هذا اللقاح
وإجراء اختباراته السريرية داخل
الصين وتسويقه الحقا.

أميركا
وفي الواليات المتحدة ،عمت
ال ـف ــوض ــى الـ ـمـ ـط ــارات م ــع تــدفــق
األميركيين العائدين إلى وطنهم،
بسبب قــرار االدارة بمنع السفر
مـ ــن اوروب ـ ـ ـ ــا فـ ــي وق ـ ــت ارت ـف ـعــت
االصــابــات الــى  ،3806والوفيات
الى .69
وحث المسؤولون األميركيون
الـ ـن ــاس ع ـلــى ال ـت ـح ـلــي بــالـصـبــر
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي واجـ ـ ـ ـ ــه ف ـيــه
المسافرون الـعــائــدون للواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،ف ــي مـطـلــع األس ـب ــوع،
طــوابـيــر وف ـتــرات انـتـظــار طويلة
في المطارات الرئيسية حتى يتم
فحصهم لرصد أي حاالت إصابة
بالفيروس.
وقال الطبيب انطوني فوسي،
كبير خـبــراء الــواليــات المتحدة
في األمراض المعدية ،إنه «يجب
ع ـل ــى األم ـي ــرك ـي ـي ــن االسـ ـتـ ـع ــداد
لزيادة حماية أنفسهم بشكل أكبر
مما نفعله كبلد .على المسنين
وال ـم ـص ــاب ـي ــن بـ ــأمـ ــراض مــزمـنــة
توخي الحذر بشكل خاص».
وقـ ـ ــال ف ــوس ــي إن ـ ــه ال ي ـتــوقــع
فرض قيود على السفر الداخلي
في المستقبل القريب ،ولكنه حذر
مثلما فعل في األسبوع الماضي
من أن تفشي الفيروس قد يتزايد
قبل تحسن الوضع.

وس ـئ ــل ف ــوس ــي ع ـمــا إذا كــان
ي ـع ـت ـق ــد بـ ـ ـض ـ ــرورة أن ت ـف ــرض
السلطات إغالقا للبالد مــدة 14
يوما في محاولة لوقف انتشار
ال ـف ـيــروس ،ف ـقــال «أن ـتــم تـعــرفــون
أنني أفضل ذلك بقدر ما يمكننا».
ورأى أن فكرة إغالق المطاعم
في الواليات المتحدة «ربما تكون
مبالغا فيها فــي الــوقــت الحالي
ولكن كل شيء مطروح» .وأضاف
أنه هو شخصيا لن يذهب إلى أي
مطعم« ،إذا بدا أنك تبالغ في رد
فعلك فربما أنك تفعل الصواب».
م ــن نــاحـيـتــه ،أجـ ــرى الــرئـيــس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،أمــس
األول ،اتصاال هاتفيا بالمديرين
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن ل ـم ـت ــاج ــر ال ـس ـلــع
ال ـغــذائ ـيــة وس ــاس ــل اإلم ـ ـ ــدادات.
وطـ ــالـ ــب الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض بـعــد
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــال ال ـ ـهـ ــات ـ ـفـ ــى الـ ـشـ ـع ــب
األم ـيــركــي ب ـعــدم تـخــزيــن الـمــواد
الغذائية األساسية اليومية.
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات فـ ــي كــل
مـ ــن م ــديـ ـن ــة ن ـ ـيـ ــويـ ــورك وواليـ ـ ــة
واشنطن عزمهما إغالق المطاعم
والحانات والمقاهي باستثناء
طلبات التسليم إلى باب المنزل.
وق ــال بيل دي بالسيو عمدة
مــديـنــة ن ـيــويــورك ان ــه م ــن الـيــوم
«يـ ـج ــب إغـ ـ ــاق ج ـم ـيــع الـ ـن ــوادي
الليلية ودور السينما وأ مــا كــن
الحفالت الموسيقية».
وقال جاي إنسلي حاكم والية
واشنطن انه سيوقع على «إعالن
ال ـط ــوارئ عـلــى مـسـتــوى الــواليــة
إلغـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـط ــاع ــم وال ـ ـحـ ــانـ ــات
ً
والترفيه مؤقتا».
ومرافق المتعة ً
وذك ــر إنـسـلــي أي ــض ــا ان «جميع
التجمعات الـتــي تضم أكـثــر من
ً
 50مشاركا محظورة».

البحرين والعراق
ً
ً
ع ــربـ ـي ــا وخ ـل ـي ـج ـي ــا ،سـ ّـج ـلــت
الـبـحــريــن أم ــس أول حــالــة وف ــاة
بــال ـف ـيــروس ل ـمــواط ـنــة تـبـلــغ من
العمر  65عاما ،بحسب ما أعلنت
وزارة الصحة ،وهي الوفاة األولى
في منطقة الخليج.
وق ــال ــت الـ ـ ــوزارة إن الـمـتــوفــاة
«لديها أمــراض وظــروف صحية
كــا مـنــة» .ومعظم المصابين في
ال ـب ـحــريــن وع ــدده ــم  214ع ــادوا
من إيران ،أما العراق ،فقد تحول
الى اول دول عربية تفرض حظر
تجول جزئي .وبعد اعالن فرض
الـحـظــر ف ــي الـعــاصـمــة الـعــراقـيــة
بغداد ،أعلنت محافظة البصرة
الجنوبية الحدودية مع الكوبت
أمس حظر التجول حتى صباح
األحد .واستثنيت السلع والمواد
الغذائية والبضائع من قرار حظر
التجوال.
وكانت وزارة الداخلية العراقية
البضائع
طمأنت بأن حركة تنقل
ً
تجري بـ»انسيابية عالية» ،داعية
األهالي إلى «عدم الذعر».

كـ ـم ــا اعـ ـلـ ـن ــت س ـل ـط ـن ــة ع ـم ــان
تـ ـعـ ـلـ ـي ــق ص ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة ف ــي
ال ـم ـس ــاج ــد ،بـيـنـمــا ق ــال ــت وزارة
الــداخـلـيــة الـمـغــربـيــة إن المغرب
سـ ـيـ ـغـ ـل ــق ال ـ ـم ـ ـطـ ــاعـ ــم وق ـ ــاع ـ ــات
السينما وال ـم ـســارح ،والـقــاعــات
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،واألنـ ـ ــديـ ـ ــة ال ـع ــام ــة
والحمامات وغيرها من األماكن
الترفيهية.
وف ــي ال ــري ــاض ،ذكـ ــرت وكــالــة
األنـ ـب ــاء ال ـس ـعــوديــة أن المملكة
ألــزمــت شــركــات الـقـطــاع الخاص
منح إج ــازات مرضية للحوامل
والمرضى الذين يعانون أمراض
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـت ـن ـف ـس ــي وأم ـ ـ ـ ــراض
المناعة أو األمــراض المزمنة أو
األورام.
وأضافت الوكالة أنه سيتعين
عـلــى الـشــركــات أيـضــا ضـمــان أن
ي ـق ــوم ك ــل مــوظ ـف ـي ـهــا ال ـعــائــديــن
مــن ال ـخــارج بـعــزل أنـفـسـهــم مــدة
ً
 14ي ــوم ــا .وف ــي ال ـج ــزائ ــر ،أعـلــن
مجلس األمة الجزائري (البرلمان)
تعليق نشاطه اعتبارا من أمس
حتى إشعار آخر ،بينما ّ
وسعت
الحكومة الجزائرية ،تعليق كل
الــرحــات الـجــويــة والبحرية من
فرنسا وإليها ،الى كامل أوروبا.

إيطاليا
وفـ ــي اي ـط ــال ـي ــا اك ـث ــر ال ـج ــول
األوروبـيــة تضررا ،وثاني دولة
متضررة بعد الصين بـ 24.747
ألف مصاب ،توفي منهم ،1809
قـ ــال رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلي ـطــالــي
جــوزيـبــي كــونـتــي ،إن الــوبــاء لم
يبلغ ذروتــه وتتطلب مكافحته
ت ـض ـح ـي ــات وأس ــابـ ـي ــع قــاس ـيــة
«ألن ـنــا نــواجــه حــالــة ط ــوارئ لم
يعرفها أحد منذ نهاية الحرب
العالمية».
وش ـ ـ ـ ــدد ك ــونـ ـت ــي عـ ـل ــى ع ــدم
ال ـت ــراخ ــي ق ــائ ــا «ن ـم ــر بــالـفـتــرة
األكـ ـ ـث ـ ــر خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ،وسـ ـن ــواج ــه

ﻣﻤﺮﺿﻮن ﻓﺮﻧﺴﻴﻮن ﻳﻨﻘﻠﻮن ﻣﺼﺎﺑﺎ إﻟﻰ
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ أﻣﺲ )أ ف ب(
أس ــابـ ـي ــع ق ــاسـ ـي ــة ،وع ـل ـي ـن ــا أن
ن ـك ــون م ـت ـحــديــن» إذ «يـخـبــرنــا
الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء أن ـ ـنـ ــا ل ـ ــم ن ـب ـل ــغ ب ـعــد
ذروة مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدوى».

إسبانيا
أم ــا ف ــي اس ـبــان ـيــا ،ح ـيــث تم
تسجيل  1000إصــابــة جديدة
خالل الساعات الـ  24الماضية،
ل ـيــرت ـفــع عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات ال ــى

 8794مصابا توفي منهم ،297
فقال وزير الداخلية اإلسباني
فرناندو غراندي-مارالسكا ،إن
إغالق حدود إسبانيا من بين
الخيارات المطروحة.
وان ـت ـش ــرت ق ـ ــوات الـ ـط ــوارئ
الـعـسـكــريــة ف ــي  7م ــدن مـهــددة
بأكبر انتشار للفيروس ،ومنها
مــدريــد ،وفالنسيا ،واشبيلية،
وســرق ـس ـطــة ،لـضـمــان االل ـت ــزام
بحظر التجول.

وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
االسباني بيدرو سانشيز اعلن
ال ـس ـبــت «حـ ــال ال ـ ـطـ ــوارئ» مــدة
 15يــومــا فــي ان ـحــاء اسـبــانـيــا،
وفرض حظر التجول مع بعض
االستثناءات.
وأم ـ ـ ــس قـ ـ ــام م ـت ـخ ـص ـصــون
ع ـس ـك ــري ــون ،ي ــرت ــدون س ـتــرات
واق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،بـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــم مـ ـحـ ـط ــات
ال ـ ـق ـ ـطـ ــارات ،ب ـي ـن ـمــا أمـ ــر أفـ ــراد
الـشــرطــة الــذيــن كــانــوا يــرتــدون

 %40من اإليرانيون مصابون
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أك ــد م ـص ــدر ف ــي لـجـنــة م ـحــاربــة ك ــورون ــا
في إيــران ان التقديرات االولية تشير الى ان
حوالي  %40من اإليرانيين مصابون حاليا
ً
بـكــوفـيــد  ،19مـضـيـفــا ان ه ــذا ال ــرق ــم يشمل
ً
اشخاصا التقطوا الفيروس ولم تظهر عليهم
اي عوارض.
ً
ً
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أن ع ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا مــن
كبار الشخصيات والمسؤولين اإليرانيين
مصابون بالفيروس واالجهزة االمنية منعت
اللجنة التي يعمل بها من إعالن أسماء هؤالء
ً
تخوفا من تداعيات سياسية واجتماعية.
وأوضح أن أكثر من نصف أعضاء مجلس
خـبــراء الـقـيــادة يحملون الـفـيــروس ونصف

أعضاء مجلس الشورى (البرلمان) وعدد كبير
من الوزراء ومساعديهم.
وقال المصدر إن الحكومة عارضت فرض
حجر على الـمــدن مــن قبل الـقــوات المسلحة
واعـ ـتـ ـب ــرت ان ـ ــه ي ـت ـض ـمــن ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـطــة
للعسكريين.
وأعـلـنــت وزارة الصحة اإليــران ـيــة ،أمــس،
ارت ـفــاع عــدد الــوفـيــات الناجمة عــن فيروس
كورونا في البالد إلى  853حالة ،بعد تسجيل
 129حالة وفاة جديدة خالل الساعات األربع
والعشرين الماضية.
وص ــرح رئـيــس مــركــز الـعــاقــات العامة
واإلعالم بوزارة الصحة والعالج والتعليم
الطبي اإليــرانــي ،كيانوش جهانبور ،بأن
ع ــدد اإلص ــاب ــات اق ـتــرب مــن  15أل ـفــا ،بعد

تسجيل  1053حالة إصابة جديدة.
كما أعلن أن  4996من المصابين قد تعافوا
بالفعل ،وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية (إرنا).
توفي آية الله هاشم بهتاي غولبايغني،
أحد أعضاء مجلس الخبراء المكلف تعيين
المرشد األعلى للجمهورية في إيران من جراء
إصابته بفيروس كورونا ،أمس ،وفق ما أفادت
به وسائل إعالم محلية ليرتفع عدد الوفيات
بين المسؤولين الحاليين والسابقين إلى
 12على األقل.
ً
وت ــوف ــي غــولـبــايـغـنــي ع ــن  78ع ــام ــا بعد
يومين من تأكد إصابته بـ «كوفيد »19 -ونقله
إلى المستشفى ،وفق ما أفادت وكالة «إرنا»
اإلخبارية.

مصر تعلق حركة الطيران

ً
● نفت إصابة  19ألفا وأكدت تسجيل  126فقط
● إجراءات لمنع الشيشة ...و«االحتياطي» يكفي  4أشهر
●

القاهرة -حسن حافظ

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري ،مصطفى
مدبولي ،في مؤتمر صحافي أمس ،تعليق حركة
الـطـيــران فــي جميع الـمـطــارات بــدءا مــن الخميس
المقبل ،حتى نهاية مارس الجاري ،بهدف تقليل
مـســاحــة انـتـشــار الـفـيــروس المستجد ،الفـتــا إلــى
صدور قرار آخر بتقليص عدد العاملين في جهاز
الدولة يوميا كإجراء احترازي.
ونــاشــد مــدبــولــي الـمــواطـنـيــن ع ــدم االسـتـهـتــار
واالستخفاف بالوضع ،ودعاهم إلى عدم الخروج
مــن منازلهم ،وقــال إنــه ال داعــي ألي مظاهر هلع
بخصوص نقص المواد الغذائية ،ألنه عقد عددا
من االجتماعات مع كل األجهزة المعنية ،وألن مصر
ً
لديها رصيد كبير من السلع يكفي شهورا طويلة.
الى ذلك ،نفى المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء
ف ــي بـ ـي ــان رسـ ـم ــي أمـ ـ ــس ،ص ـح ــة ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـتــي
نشرتها «نيويورك تايمز» األميركية و»الغارديان»
البريطانية ،حول اصابة أكثر من  19ألف مصري
بفيروس كورونا.
وأكـ ــدت وزارة الـصـحــة الـشـفــافـيــة الـكــامـلــة في
اإلعالن عن أي حاالت إصابة بالفيروس ،بالتنسيق
مع منظمة الصحة العالمية.
وأعلنت «الصحة» المصرية أمــس تسجيل 16
حــالــة جــديــدة لحاملي ال ـف ـيــروس ،ليرتفع الـعــدد
اإلج ـمــالــي لـلـمـصــابـيــن إل ــى  126ح ــال ــة ،ف ــي وقــت
خرجت  5حــاالت مــن مستشفى الـعــزل الــواقــع في
محافظة مطروح القريبة من الحدود الليبية ،ليبلغ
ً
عدد المتعافين  26شخصا.

وف ـ ــي تـ ـح ــرك عـ ــاجـ ــل ،تـ ـق ــدم أح ـ ــد ال ـم ـحــام ـيــن
الـمـصــريـيــن ب ـب ــاغ إل ــى ال ـنــائــب ال ـع ــام الـمـصــري
أم ــس ض ــد رئ ـي ـســي مـكـتـبــي «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»،
و«ال ـغــارديــان» فــي الـقــاهــرة ،بتهمة «نـشــر تقارير
كاذبة وغير حقيقية».
ورأى الـمـحــامــي أن «ال ـه ــدف م ــن ه ــذا الـتـقــريــر
المفبرك زعزعة األمن العام ،وإثارة الفتنة والبلبلة،
وبث روح اإلحباط واليأس بين المواطنين».
في األثناء ،نفى المتحدث باسم مجلس الوزراء،
هاني يونس ،الحديث عن فرض حظر التجول بدءا
من مساء اليوم ،وشــدد على أن المقطع الصوتي
الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي
كاذب وغير صحيح.
وبـعــد تـكــدس بـعــض المصريين أم ــام المحال
التجارية لتخزين السلع ،خصوصا في المناطق
الراقية ،صرح وزير التموين علي مصيلحي ،بأن
الــدولــة المصرية لديها مـخــزون استراتيجي من
االحتياجات األساسية يكفي  4أشهر ،أي إلى ما
بعد شهر رمضان ،وشدد على أن البعض يستغل
المواطنين لزيادة أسعار المنظفات والمطهرات،
وك ـشــف عــن ح ـمــات لـمــراقـبــة األس ـ ــواق ومعاقبة
التجار الجشعين.
وأهاب وزير التنمية المحلية ،محمد شعراوي،
أمس بالمواطنين إلى اتخاذ اإلجراءات االحترازية،
التي أعلنتها الحكومة وعلى رأسها التحذير من
مخاطر تــداول «الشيشة» ،الفتا إلى أن المصلحة
ال ـع ــام ــة ت ـس ـتــوجــب م ـن ـع ـهــا ،وأن ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ــدأت
التنسيق مع المحافظات التخاذ اإلجراءات الالزمة
في هذا الشأن.

ً
عامل صحي يعقم شاطئا في فيتنام أمس (رويترز)

local@aljarida●com

والعراق أول دولة عربية تفرض حظر تجول
الحازمة» ● الصين :الخطر الرئيسي أصبح من الخارج
«اإلجراءات
بـ
تلتحق
ألمانيا
●
ً
● أكبر جزر الفلبين وأكثرها سكانا قيد «الحجر الموسع»

سلة أخبار
فحص حرارة كل
من يدخل البيت األبيض

أعلنت املتحدثة باسم
الرئاسة األميركية ،جود دير،
مساء أمس األول ،أنه سيجب
ً
فصاعدا فحص
من اآلن
حرارة جميع األشخاص
الذين يدخلون الى مجمع
البيت األبيض ،سواء
كانوا وزراء أو مستشارين
أو صحافيني ،في خطوة
تهدف الى كشف أي عوارض
محتملة لفيروس كورونا
املستجد.
كما أشارت املتحدثة الى أنه
سيتم أيضا فحص حرارة
جميع األشخاص الذين هم
على اتصال بالرئيس دونالد
ترامب ونائبه مايك بنس.

إصابة نائبة بالبرلمان
البريطاني

كمامات طبية المارة بالعودة
إلى منازلهم.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الـبــرتـغــالــي أنـطــونـيــو كوستا،
أن البرتغال ستغلق حدودها
مع إسبانيا أمــام السياح مدة
شهر على األقل.

فرنسا
وفـ ــي ف ــرن ـس ــا ،ح ـي ــث سـجــل

 5423مصابا و 127وفاة ،أعلن
المدير الـعــام لـشــؤون الصحة
الفرنسي جيروم سالومون ،أن
ً
الوضع «مقلق جــدا ويتدهور
ً
بسرعة كبيرة» معبرا عن قلقه
من احتمال «استنفاد» قــدرات
المستشفيات عـلــى استقبال
مرضى.
وقـ ـ ــال س ــال ــوم ــون إن «ع ــدد
ال ـ ـحـ ــاالت بـ ــات ي ـت ـضــاعــف كــل
ً
ثالثة أيام» ،الفتا إلى أن «هناك

مــرضــى فــي حــالــة صـعـبــة ،في
الـعـنــايــة الـفــائـقــة ،وي ـقــدر عــدد
هؤالء بالمئات».
وأضاف« :هناك مخاوف من
أن تؤدي سرعة انتشار الوباء
إل ــى اس ـت ـن ـفــاد ق ـ ــدرات الـنـظــام
االسـتـشـفــائــي الـفــرنـســي ،وهــو
م ــا ن ــري ــد ت ـف ــادي ــه بـ ــأي ث ـمــن»،
مشددا على الوضع الصعب في
مناطق االل ــزاس (ش ــرق) وإيــل
دو فرانس.

وتــابــع «لــذلــك علينا القيام
بكل ما بوسعنا حتى يتباطأ
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــاء» ،داع ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ــرة
جديدة إلــى تحلي المواطنين
ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ،والـ ـت ــزامـ ـه ــم
بتدابير الوقاية بشكل صارم،
وعبر عن أسفه لخروج الكثير
م ـ ــن س ـ ـكـ ــان ب ـ ــاري ـ ــس بـ ــأعـ ــداد
ك ـب ـيــرة األح ـ ــد رغـ ــم الـتــوصـيــة
الرسمية بالبقاء في منازلهم،
ورغــم األمــر الحكومي بإغالق

الحانات والمطاعم في جميع
أنحاء البالد.

المانيا
وفي المانيا ،باشرت الشرطة
األل ـم ــان ـي ــة ،ص ـب ــاح أمـ ــس ،فــرض
تدابير اإلغــاق الجزئي للحدود
م ــع خ ـمــس دول بـيـنـهــا فــرن ـســا.
وبعد ايام من التريث أغلقت آالف
ال ـ ـمـ ــدارس ودور ال ـح ـضــانــة في

أشهر عالم فيروسات إيطالي «مصدوم» من استراتيجية بريطانيا

الصين
وف ـ ــي ال ـص ـي ــن الـ ـت ــي اع ـل ـنــت
احـ ـت ــواء الـ ـم ــرض ،ق ــال ــت وزارة
الـخــارجـيــة الصينية أم ــس ،إن
حاالت اإلصابة من خارج البالد
أصبحت تمثل الخطر الرئيسي.
وق ـ ــال ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــرس ـم ــي إن
بكين سجلت  6حــاالت إصابة
ج ـ ــدي ـ ــدة واردة م ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج،
بينهم  4أشخاص قادمين من
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عبر أشـهــر عــالــم فـيــروســات فــي إيطاليا،
ً
روبــرتــو بــوريــونــي ( 57عــامــا) ،وهــو أستاذ
فــي علم األحـيــاء الدقيقة وعلم الفيروسات
ب ـج ــام ـع ــة «فـ ـيـ ـت ــا-س ــال ــوت س ـ ــان راف ــايـ ـي ــل»
ف ــي م ـيــانــو ،ع ــن صــدم ـتــه وذه ــول ــه بسبب
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة بــري ـطــان ـيــا لـمـكــافـحــة تفشي
فيروس كورونا ،والتي تعتمد على ما يعرف
بـ ـ «م ـنــاعــة ال ـج ـم ـهــور» أو «م ـنــاعــة الـقـطـيــع»
وت ـس ـم ــح ب ــان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس ب ـي ــن أغ ـلــب
الـمــواطـنـيــن وات ـخــاذ اج ـ ــراءات الـحـمــايــة مع
الفئات االكثر عرضة للخطر فقط.
أما بشأن التوقعات التي تفيد بأن الطقس
ً
األكـثــر دفـئــا خــال فصلي الربيع والصيف
ســوف يساعد في احتواء تفشي الفيروس،
قــال بــوريــونــي فــي مقابلة مــع وكــالــة األنباء

األلمانية (د .ب .أ) إنه ال يجب االعتماد على
ً
ذلك ،مضيفا :نحن فقط ال نعرف.
وكــان بوريوني مــن أوائ ــل العلماء الذين
دقوا ناقوس الخطر في إيطاليا بشأن تفشي
«كوفيد  ،»19إال أن رسائله لم تحظ باهتمام
يذكر في البداية .أمــا اآلن ،فإنه يحذر باقي
أنحاء أوروبا من ارتكاب نفس الخطأ.
وبينما تسير إسبانيا وفرنسا والنمسا
عـلــى خـطــى إيـطــالـيــا فــي ات ـخــاذ االج ـ ــراءات
الصارمة ،يقول بوريوني إنه «وقت نحتاج
فيه للعمل سويا ...وإال ،فما هي الفائدة من
اتحادنا (األوروبي)؟».
وي ـح ــذر م ــن أن ــه بـ ــدون ات ـخ ــاذ إج ـ ــراءات
احتواء صارمة في أنحاء القارة ،فقد تنجح
دولة في محاربة الفيروس بنجاح ،ثم تصاب

مـ ــرة أخ ـ ــرى ب ــال ـع ــدوى م ــن ال ـج ـي ــران الــذيــن
اتخذوا نهجا رخوا .ويقول األستاذ الجامعي
إن الخطر «واضح».
ويـتـفــق بــوريــونــي مــع الـتـحــذيــر الـشــديــد
للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،بشأن
احتمال إصابة ما يصل إلى  60أو  70بالمئة
من سكان ألمانيا بالمرض ،مضيفا :تذكروا
أنه فيروس جديد ال توجد مناعة ضده.
وعن األوضاع في ايطاليا واتخاذ تدابير
صارمة ،يقول بوريوني« :ال يمكننا أن نقول
(متى ستتحسن األمور) .إن الوضع يتطور،
ونحن نقوم بما يجب القيام بــه ،ونــأمــل أن
نرى بعض النتائج في األيام القليلة المقبلة».
(روما ـ د ب أ)

ألمانيا أبوابها أمــس فــي معظم
الواليات األلمانية.
وفـ ـ ــي إج ـ ـ ـ ــراء جـ ــديـ ــد ،أع ـل ـنــت
ألمانيا تعليق الرحالت الجوية
القادمة من إيران والصين.

روبرتو بوريوني

إسبانيا واثنان من بريطانيا.

الفلبين
ووض ـ ــع ال ــرئـ ـي ــس الـفـلـبـيـنــي
رودريغو دوتيرتي جزيرة لوزون،
التي تضم العاصمة مانيال ،أكبر
جزر البالد وأكثرها سكانا قيد
«ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي الـمـجـتـمـعــي
الـ ـم ــوس ــع» ،ف ــي م ـح ــاول ــة لــوقــف
انتشار الفيروس.
وسـجـلــت الـفـلـبـيــن  140حالة
إصابة مؤكدة بالفيروس ،مع 12
حالة وفاة حتى مساء أمس األول.
وستبدأ الحكومة بإلزام الناس
بالبقاء فــي منازلهم واالعتماد
ع ـلــى خ ــدم ــات تــوص ـيــل الـطـعــام
واإلمدادات الطبية ،بينما سيتم
تعليق األع ـمــال ووســائــل النقل
باستثناء الخدمات الضرورية.
وأع ـ ـلـ ــن زعـ ـي ــم األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة فــي
مجلس الشيوخ الفلبيني ميغيل
زوب ـي ــري إصــاب ـتــه ،لـيـكــون بذلك
أول مسؤول حكومي بارز يصاب
بالفيروس .وقال زوبيري إنه لم
يـكــن يـعــانــي أع ــراض ــا ،ول ــم يكن
يعاني حمى أو سعاال ولــم يكن
يشعر بالوهن.
وكـ ـ ــان زوبـ ـ ـي ـ ــري ضـ ـم ــن ع ــدة
س ـي ــاس ـي ـي ــن خـ ـضـ ـع ــوا لـلـحـجــر
األسـبــوع الماضي ،بعد أن ثبت
إصـ ــابـ ــة شـ ـخ ــص خـ ـ ــال جـلـســة
استجواب بالمجلس.

أعلنت النائبة البريطانية في
حزب العمال ،كيت أوزبورن،
إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت في تغريدة على
صفحتها على "تويتر"" :لقد
تم تشخيص إصابتي بعد
فترة عزل ذاتي وفحص".
وأضافت" :سأستمر في
العزل الذاتي حتى أقضى
على هذا الفيروس ،ولكن في
ّ
الوقت الحالي أحث الجميع
على دعم األكثر ضعفا في
مجتمعنا".

أول إصابة في الصومال

قالت وزيرة الصحة
الصومالية أمس إن
الصومال أكد أول حالة
إصابة بفيروس كورونا في
البالد ،بعد أن ثبتت إصابة
شخص كان في الحجر
الصحي.
وقالت الوزيرة فوزية
أبيكار نور على "تويتر":
"بعد الحجر الصحي
وإجراء فحوص على أربعة
صوماليني قدموا من
الصني األسبوع املاضي،
نؤكد ثبوت إصابة أحدهم
بفيروس كورونا .الوزارة
تعمل الحتواء املرض".

تقرير حول سعي ترامب لشراء األسبوعان المقبالن األخطر على لبنان

لقاح ألماني يثير أزمة

وزير مقرب من ميركل :ألمانيا ليست للبيع
وجه وزيــر االقتصاد األلماني بيتر
ألتماير رسالة للواليات المتحدة على
خلفية الخالف الذي نشأ بينهما بشأن
حقوق ملكية عقار للعالج من فيروس
كورونا.
وق ـ ـ ــال ألـ ـتـ ـم ــاي ــر ،ال ـح ـل ـي ــف ال ـم ـق ــرب
للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
في رسالة باللغة االنكليزية أمس أثناء
حلقة نقاشية استضافها الصحافي
األلـمــانــي الـبــارز جــابــور شتاينجارت:
«ألمانيا ليست للبيع».
وكــانــت صحيفة «فيلت ام زونـتــاغ»
قد أفــادت أمــس األول نقال عن مصادر
حكومية في برلين بأن أميركا عرضت
على شركة «كيورفاك» الخاصة ،الواقعة
ف ــي م ــدي ـن ــة تــوب ـي ـن ـغــن ،ع ـل ــى ب ـع ــد 30
كـيـلــومـتــرا جـنــوب شـتــوتـغــارت ،مليار
دوالر للحصول على الحقوق الحصرية
لعقار يتم تطويره حاليا.
وأضــاف ألتماير« :نحن نعرف هذه
الشركة ونتواصل معها» .وسارع عدد
مــن ال ــوزراء األلـمــان للتعليق على هذا
التقرير.
وقــال وزيــر الخارجية هايكو ماس:
«الـبــاحـثــون األل ـمــان رائ ــدون فــي مجال
تطوير األدوية والعقاقير .ال نستطيع أن
نسمح لآلخرين بالحصول على نتائج
أبحاثهم حصريا».

وتـ ــابـ ــع« :س ـن ـس ـت ـط ـيــع ه ــزي ـم ــة ه ــذا
الفيروس معا ال إذا كــان بعضنا ضد
بعض».
وأكـ ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة األلـ ـم ــان ــي
هورست زيهوفر أنه سوف يتم مناقشة
هذه المسألة خالل اجتماع بشأن أزمة
فيروس كورونا في برلين.
وأكد زيهوفر بطريقة ضمنية صحة
الـتـقــريــر ،وق ــال خــال مؤتمر صحافي
«كل ما يمكنني قوله هو إنني سمعت
م ــرارا مــن أعـضــاء فــي الحكومة أن هذا
صحيح».
ونفت «كـيــورفــاك» أنها تــدرس إبــرام
عقد مع الواليات المتحدة لتطوير لقاح
ً
حصريا ألميركا.
وأوضح كريستوف هتيش ،الرئيس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة وال ـ ـم ـ ـشـ ــارك فــي
تأسيس شركة «ديفيني هوب بيو تك»
االستثمارية القابضة« :نريد أن نطور
لقاحا للعالم كله ال لدول معينة».
وذكـ ـ ـ ـ ــرت «فـ ـيـ ـل ــت أم زونـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاغ» فــي
تقريرها استنادا إلــى دوائ ــر حكومية
في العاصمة برلين أن الرئيس األميركي
دونالد ترامب يحاول جذب علماء ألمان
إلى بالده بهبات مالية كبيرة أو ضمان
اللقاح حصريا لبالده.

رئيس الحكومة ينفي إصابته ...ووزراء يجرون الفحص
●
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وسط تسارع عدد المصابين بفيروس
كــورونــا المستجد فــي لـبـنــان ال ــذي ّ
سجل
 109حاالت حتى مساء أمس األول ،ووفاة 3
أشخاص ،أعلنت الحكومة اللبنانية برئاسة
ً
حسان دياب ،أخيرا ،التعبئة العامة.
ودعـ ـ ــا ديـ ـ ــاب «ج ـم ـي ــع ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن إل ــى
أعلى درجات االستنفار لمواجهة فيروس
كورونا» ،معلنا «إقفال مطار رفيق الحريري
الــدولــي وجميع المعابر البحرية والبرية
ابتداء من غد األربعاء وحتى  29الجاري».
ف ــي ال ـس ـيــاق ،أع ـلــن وزي ــر الـصـحــة حمد
ّ
حسن أن «األسبوعين المقبلين هما األخطر،
ً
ً
وقد يكون الطقس عامال مساعدا لتخفيف
اإلجراءات».
وقــال فــي تصريح أمــسّ :
«أول عامل من
عــوامــل نقل وبــاء كــورونــا هــو النقل العام،
ووعـ ــي الـســائـقـيــن والـمـجـتـمــع ي ـك ـمــان في
ّ
أهـمـيــة ك ــل االجـ ـ ــراء ات الـمـتـخــذة لمكافحة
الـفـيــروس» ،مشيرا الــى أن «وزارة الشؤون
االجتماعية ّ
تحركت الستقبال المساعدات
ّ
وتقديمها الى الناس في ظل أزمة كورونا».
في مــوازاة ذلــك ،أشــار المكتب اإلعالمي
لرئيس مجلس ال ــوزراء حـســان دي ــاب ،في
بيان ،الــى انــه «ورد في إحــدى الصحف أن
ممثل شركة الزار لالستشارات المالية الذي
ك ــان فــي لـبـنــان األس ـبــوع الـمــاضــي مصاب
بفيروس كورونا ،وأنه قد يكون نقل العدوى
إلــى رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وإل ــى عــدد من
الوزراء».
ً
وأضــاف البيان «وتبيانا للحقيقة ،فإن

لبناني يرتدي كمامة في طرابلس شمال البالد أمس (أ ف ب)
ممثل الزار غير مصاب بفيروس كورونا،
ً
استنادا إلى التحاليل الطبية التي أجراها
ف ــي فــرن ـســا ،وبــال ـتــالــي ف ــإن ه ــذا ال ـخ ـبــر ال
يمت إلى الحقيقة بصلة» .وكانت صحيفة
النهار اللبنانية قد قالت في عددها الصادر
أمس إن «الحكومة شعرت بالخطرالداهم،
خـصــوصــا مــع بـلــوغــه صـفــوف ال ـ ــوزراء ،إذ
تبين أن ممثل شــركــة الزار لــا سـتـشــارات

المالية الــذي قابل رئيس الحكومة وعددا
من الوزراء مصاب بالفيروس ،مما استدعى
ّ
وتخوف الوزراء
عودته الىبالده على عجل،
مــن انتقال الـعــدوى اليهم والــى عائالتهم،
ح ـيــث ب ـ ــادر عـ ــدد ك ـب ـيــرم ـن ـهــم الـ ــى إجـ ــراء
الفحوص في أجواء من التكتم.»
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«التمييز» تبرئ «الصحة النفسية» من خطأ تشخيص
مواطنة باضطرابات ذهنية ...وتلغي تعويضها
أكدت أن مسؤولية الطبيب عن أخطائه البد من إثباتها بصورة واضحة بأنه خالف األصول الطبية
حسين العبدالله

رفضت محكمة التمييز دعوى
مواطنة ضد وكيل وزارة
الصحة ومدير مستشفى
الصحة النفسية بطلب
التعويض عن خطأ ارتكبه
المستشفى بتشخيصها
باإلصابة باالضطرابات
الذهنية ،في حين أنها ال
تعاني أية أمراض.

ب ـ ـ ـ ــرأت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـت ـم ـي ـي ــز
المدنية ،برئاسة المستشار
فـ ـ ـ ـ ــؤاد الـ ـ ـ ــزويـ ـ ـ ــد ،م ـس ـت ـش ـف ــى
الكويت للصحة النفسية من
ت ـش ـخ ـيــص خ ــاط ــئ ل ـمــواط ـنــة
ً
مريضة نفسيا ،وقررت رفض
الدعوى المقامة منها ،وإلغاء
ح ـك ــم م ـح ـك ـم ــة االس ـت ـئ ـن ــاف،
الذي حكم لمصلحتها بمبلغ
 4آالف دينار.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت "الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــز" ف ــي
حـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات حـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،إن
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب ع ــن
أخطائه البد أن تثبت بصورة
أكيدة وواضحة ،وأنه خالف
في سلوكه عن جهل أو تهاون
أص ــول ال ـفــن الـطـبــي الـثــابــت،
وقواعده العلمية األساسية،
وأن تكون ثمة رابطة سببية
بين هذا الخطأ والضرر الذي
يـ ـح ــدث لـ ـلـ ـم ــري ــض ،وت ـق ــدي ــر
توافر أو نفي الخطأ الموجب
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة وق ـ ـيـ ــام راب ـط ــة
الـسـبـبـيــة بـيـنــه وبـيــن الـضــرر
مـ ــن األم ـ ـ ــور ال ــواقـ ـعـ ـي ــة ال ـتــي
يستقل بها قاضي الموضوع.

استدالل
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـم ـح ـك ـم ــة فــي
ح ـ ـك ـ ـم ـ ـهـ ــا ،أن ا ل ـ ـ ـثـ ـ ــا بـ ـ ــت ف ــي
األوراق والمستقر قـضــاء أن
أسباب الحكم تعتبر مشوبة
بــال ـف ـســاد ف ــي االسـ ـت ــدالل إذا
ان ـ ـ ـطـ ـ ــوت ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـيـ ــب ي ـم ــس
سالمة االستنباط ،ويتحقق
ذلك إذا استندت في اقتناعها
عـ ـل ــى إح ـ ــال ـ ــة غـ ـي ــر ص ــال ـح ــة
مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـم ــوض ــوع ـي ــة
لالقتناع بها أو إلى عدم فهم
العناصر الواقعية التي تثبت
لديها أو استخالص الواقعة
مـ ــن مـ ـص ــدر ال و جـ ـ ــود لـ ــه أو
مــوجــود ولـكـنــه مـنــاقــض لما
أثبته ،أو و قــوع تناقض بين
هــذه العناصر كما فــي حالة
عدم اللزوم المنطقي للنتيجة
ا لـتــي ا نـتـهــت إ لـيـهــا المحكمة
بناء على تلك العناصر التي
تثبت لديها.

أعراض

المحكمة أكدت أن
المريضة تعاني
سمات اضطراب
ولم يتبين للجنة
المستشفى حدوث
أعراض أخرى

ول ـف ـت ــت ال ـم ـح ـك ـمــة إلـ ــى أن
الحكم المطعون فيه قد أقام
ق ـ ـضـ ــاء ه ب ـ ــإل ـ ــزام ال ـط ــاع ـن ـي ــن
بـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض
ً
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ــه ت ـ ــأسـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــا اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـل ـ ـصـ ــه م ــن
األوراق ،و مـ ــن ت ـق ــر ي ــر لـجـنــة
ال ـطــب الـنـفـســي ال ـش ــرع ــي ،أن
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـعـ ــون ض ـ ــده ـ ــا ت ـع ــان ــي
سـمــات ا ض ـطــراب الشخصية
ال ـح ــدي ــة ،ول ــم يـتـبـيــن لـلـجـنــة
أ ث ـنــاء تــو قـيــع ا لـكـشــف الطبي
ع ـل ـي ـه ــا و جـ ـ ـ ــود أي أ عـ ـ ــراض
ت ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ــى االضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراب
ا لــو جــدا نــي ثنائي القطب ،أو
أي أعراض ذهانية في الوقت
الحالي ،وأن ذلك التقرير جاء
ً
ً
مـخــالـفــا وم ـنــاق ـضــا لـمــا جــاء
فــي الـتـقــريــريــن ،ال ـلــذيــن ثبت
مـ ــن خ ــال ـه ـم ــا أن ـ ـهـ ــا ت ـعــانــي
ً
ً
اضـ ـط ــراب ــا وج ــدانـ ـي ــا ثـنــائــي
الـقـطــب مــع أع ــراض ذهــانـيــة،
وأن ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة ا ل ــز مـ ـنـ ـي ــة ب ـيــن
تـ ـق ــري ــري الـ ـم ــرك ــز وال ـت ـق ــري ــر
الـ ـطـ ـب ــي الـ ـنـ ـفـ ـس ــي الـ ـش ــرع ــي
شهران فقط ،وترتب على ذلك
ث ـب ــوت خ ـطــأ تــاب ـعــي ال ـمــركــز

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

منظومة القضاء
إلكترونية!

فؤاد الزويد

ا لـ ـط ــا ع ــن األول ا ل ـم ـه ـن ــي فــي
التشخيص عن جهل بأصول
الفن الطبي وقواعده العلمية
األ سـ ــا س ـ ـيـ ــة ،ا لـ ـت ــي ال م ـج ــال
فيها لـلـجــدال أو ا لـخــاف في
تشخيص الحاالت المرضية.

تشخيص
وقالت المحكمة "وإذ كانت
ه ــذه األسـ ـب ــاب غ ـيــر ســائ ـغــة،
ذل ــك ب ــأن ال ـث ــاب ــت م ــن تـقــريــر
لجنة الطب النفسي الشرعي
أنه لم ينسب أي خطأ لتابعي
م ـ ـ ــرك ـ ـ ــز الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوي ـ ـ ــت لـ ـلـ ـصـ ـح ــة
ا لـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة (ا لـ ـ ـط ـ ــا ع ـ ــن األول
بصفته) فــي تشخيص حالة
ا لـمـطـعــون ضــد هــا فـلــم يثبت
أنهم قد خالفوا عن جهل أو
شهادات أصول الفن الثابتة
وقواعده العلمية األساسية،
ك ـمــا ل ــم ي ـت ـنــاول الـتـشـخـيــص
الصادر عن المركز بالتنفيذ
أو ا لـتـجــر يــح إ نـمــا و ق ــف عند
حد تشخيص حالة المطعون
ضــدهــا وق ــت تــوقـيــع الـكـشــف
ا ل ـط ـب ــي ع ـل ـي ـه ــا ،ح ـي ــث أورد
أن الـمـطـعــون ضــدهــا تـعــانــي
سـمــات ا ض ـطــراب الشخصية
ا ل ـحــد يــة ...و لــم يتبين للجنة
أ ث ـنــاء تــو قـيــع ا لـكـشــف الطبي
ع ـل ـي ـه ــا و جـ ـ ـ ــود أي أ عـ ـ ــراض

ت ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ـ ــى االضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراب
ا لــو جــدا نــي ثنائي القطب ،أو
أي أعراض ذهانية في الوقت
الحالي ،وال ينال من ذلك ما
أورده ا لـ ـتـ ـق ــر ي ــران ا ل ـط ـب ـيــان
سـ ــال ـ ـفـ ــا الـ ـ ــذكـ ـ ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادران
ع ــن ا ل ـم ــر ك ــز (ا لـ ـط ــا ع ــن األول
بـصـفـتــه) أن تـشـخـيــص حــالــة
ال ـم ـط ـعــون ضــدهــا الـمــرضـيــة
ً
"أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ت ـ ـعـ ــانـ ــي اضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــا
ً
وج ــدان ـي ــا ث ـنــائــي ال ـق ـطــب مع
أعراض ذهانية ،إذ إن الثابت
بــاألوراق أن ذ لــك التشخيص
لحالة المطعون ضدها كان
وق ــت تــوقـيــع الـكـشــف الـطـبــي
عليها فــي و قــت ســا بــق ،ومن
ثــم تـكــون الـفـتــرة الــزمـنـيــة ما
بـ ـي ــن ت ـش ـخ ـي ــص الـ ـم ــرك ــز أو

إلغاء حكم
االستئناف
بتعويضها ٤
آالف دينار ورفض
الدعوى

التشخيص الوارد في التقرير
الطبي النفسي الشرعي تزيد
ع ـل ــى عـ ــام ك ــام ــل ال ش ـهــريــن،
كما حصله الحكم المطعون
فـ ـي ــه بـ ـم ــا مـ ـ ـ ــؤداه أن ا ل ـح ـكــم
عـ ـ ـ ّـول ف ــي ق ـض ــائ ــه ع ـل ــى فـهــم
ً
ح ـص ـل ـتــه ال ـم ـح ـك ـمــة م ـخــال ـفــا
لـ ـلـ ـث ــاب ــت ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاألوراق ،ورت ـ ــب
عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك قـ ـ ـض ـ ــاء ه ب ـث ـب ــوت
خ ـطــأ ال ـطــاع ـن ـيــن وإلــزام ـه ـمــا
التعويض المقضي به ،ومن
ثــم فــإن الحكم المطعون فيه
االستدالل بما يعيبه ويوجب
تمييزه لهذا السبب".

خطأ

نحو ما سبق إ لــى انتفاء أي
خطأ في جانب المستأنفين
بصفتهما ،ومن ثم فال داعي
ل ـب ـح ــث وركـ ـ ــن ال ـ ـضـ ــرر الـ ــذي
تدعيه المستأنف ضدها في
ه ــذا اال سـتـئـنــاف ،وإذ خالف
الحكم المستأنف هذا النظر
بما يعيبه يتعين معه إلغاؤه
وبرفض الدعوى.
و كــا نــت محكمة أول در جــة
ق ـضــت ب ـت ـعــويــض ال ـمــواط ـنــة
مبلغ  ٢٠٠٠دينار ،فيم قررت
محكمة االستئناف بزيادتها
ا لــى مبلغ  ٤٠٠٠دينار ،اال ان
محكمة ا لـتـمـيـيــز ا نـتـهــت ا لــى
رفض الدعوى.

وإذ انتهت المحكمة على

تعويض مواطن  800دينار لمنعه من السفر بالخطأ
بسبب أوامر الرسوم القضائية ضده للمرة الثانية
رغم أن المحاكم قضت له بتعويض قدره  100دينار
عن أخطاء إدارة الرسوم القضائية بإيقاع إجــراء ات
خاطئة ضده ،حصل مواطن على تعويض آخر بمبلغ
 800دي ـنــار ضــد اإلدارة ذات ـه ــا ،الرتـكــابـهــا األخ ـطــاء
ذاتها بحق المواطن بالحجز على أمواله وإيقاع منع
السفر عليه.
وكانت محكمة التمييز المدنية ،برئاسة المستشار
فؤاد الزويد ،قد رفضت الطعن المقام من إدارة الرسوم
القضائية ب ــوزارة الـعــدل ،وأيــدت حكم محكمتي أول
درجة واالستئناف بإلزامها مبلغ  800دينار لمصلحة
أحد المواطنين كتعويض عن األضــرار األدبية التي
أصابته جراء إيقاع إدارة التنفيذ حجزا على حساباته،
رغم سداده المديونية إلدارة الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة ،في حكمها ،ردا على طعن إدارة
الــرســوم القضائية إن الــدعــوى التي تحكم بها إدارة
الرسوم هي دعوى سابقة نتيجة خطأ فيها ،وتحصل
المواطن على مبلغ تعويض أدبــي قــدره  100دينار،
وال يمكن االحتجاج بها ،وإن خطأ اإلدارة نتج عن
إيقاعها إجراء ات بحقه مرة أخرى على قضية أخرى
استوجب تعويضه.
وقالت "التمييز" في حكمها إن النص على المادة
 53من قانون اإلثبات في المواد المدنية والتجارية

على أن "األح ـكــام الـتــي حــازت حجية األمــر المقضي
تكون حجة فيما فصلت فيه الخصومة ،وال يجوز
قـبــول دلـيــل ينقض هــذه الـقــريـنــة ،لكن ال تـكــون لتلك
األحكام هــذه الحجية إال في نــزاع قــام بين الخصوم
ّ
أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بــذات الحق
محال وسببا ،وتقضي المحكمة بـهــذه الحجية من
تلقاء نفسها "يــدل على أن المناط في حجية الشيء
المقضي المانعة من إعــادة نظر الـنــزاع في المسألة
المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم
ً
والسبب والمحل ،ووحدة المحل وفقا لهذا النص ال
تتحقق إال إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا
مسألة أساسية ال تتغير ،استقرت حقيقتها بينهما
بالحكم األول اسـتـقــرارا جامعا ،وكــانــت هــذه بذاتها
األساس فيما ّ
يدعيه من بعد في الدعوى الثانية ّ
أي
من الطرفين قبل اآلخر ،وينبئ على ذلك أن ما لم ينظر
فيه الحكم بالفعل ال يمكن أن يكون موضوعا لحكم
يحوز قوة األمر.
وقالت المحكمة إن الحكم الصادر في االستئناف
المشار اليه بسبب النعي قد حسم مسألة بين الخصوم
في الدعويين حاصلها أن الطاعن "بصفته" قد أخطأ
في إصــدار أمــر تقدير رســوم قضائية ضد المطعون
ضده ،رغم سدادها ،وأن األخير قد لحقه ضرر أدبي

نتيجة هــذا الخطأ بقدر التعويض عنه بمبلغ 100
دي ـن ــار ،وأن ال ــدع ــوى الــراه ـنــة م ـقــامــة م ــن الـمـطـعــون
ضــده بطلب التعويض عــن اإلض ــرار الـتــي لحقت به
نتيجة خطأ الطاعن "بصفته" المتمثل في إصــداره
أمــرا بمنعه من السفر ،واتخذ إج ــراء ات الحجز على
سيارته ،مدعيا أن عليه رسوما قضائية لم يسددها،
على الرغم من سدادها والقضاء بإلغاء األمر الصادر
بها ،وأن هذا الخطأ ،وهو موضوع الدعوى الراهنة
يتكون من وقائع قد حدثت بعد صدور الحكم النهائي
في الدعوى األولى ،ألن ذلك الحكم قد صدر في يونيو
 ،2017وصدر أمر المنع من السفر في سبتمبر ،2017
وطلب حجز وضبط السيارة في يوليو  ،2017وبذلك
فإن الحكم السابق صدوره في االستئناف لمحاج به
ال يحوز أية حجية تمنع من نظر الدعوى الراهنة ،وإذ
كــان الحكم المطعون فيه قــد وافــق هــذا النظر القول
بأن المطعون ضده قد أشار في دعواه السابقة الى أن
أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر بطريق الخطأ
قد يتسبب في منعه من السفر والحجز على أمواله،
طالما أن هــذه اإلجـ ــراء ات لــم يكن قــد جــرى اتخاذها
بالفعل آنذاك ،ولم تكن محل بحث من الحكم السابق،
ألن الطاعن "بصفته" لم يباشرها ولــم تقع األضــرار
الناتجة عنها إال بعد صدوره.

«كورونا» ...تحت المجهر القانوني
المحامي علي القالف
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ك ـمــا عـ ّـرف ـتــه
منظمة الصحة العالمية ،هو من
الفيروسات التي تصيب الجهاز
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـس ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـنـ ـق ــل ن ـت ـي ـجــة
مخالطة شخص مصاب عن طريق
ق ـط ـيــرات ال ـج ـهــاز الـتـنـفـســي الـتــي
يفرزها أثناء السعال أو العطس
أو عــن طــريــق قـطـيــرات الـلـعــاب أو
إفرازات األنف.
ولهذا الفيروس أثر من الناحية
ال ـقــانــون ـيــة ع ـلــى ال ــوض ــع ال ــراه ــن
فـ ــي الـ ـع ــال ــم عـ ــامـ ــة ،وفـ ـ ــي الـ ـب ــاد
خاصة ،وذلك بعد تطوره وسرعة
ا نـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاره ،مـ ـم ــا أدى إ لـ ـ ــى ق ـي ــام
الحكومة ،ممثلة بــوزارة الصحة،
ب ــاتـ ـخ ــاذ ج ـم ـل ــة م ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات
حيال القادمين من بعض الدول،
وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـعـ ــض األنـ ـشـ ـط ــة
ا لـتـجــار يــة فــي ال ـبــاد ا لـتــي تشتد
فيها التجمعات كإغالق المقاهي
والمطاعم والصالونات وصاالت

مرافعة

السينما واألفراح ،نتيجة األحداث
االستثنائية التي وقعت على نحو
ّ
م ـف ــاج ــئ ،م ـمــا ش ــك ــل ح ــال ــة يـمـكــن
تسميتها بـ ـ "ا ل ـقــوة ا ل ـقــا هــرة" في
البالد.
واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
الحكومة حيال هــذا ا لــو بــاء تأتي
لمواجهته وخشية انتشاره على
نطاق أوسع ،حفاظا على الصالح
العام ،إال أن هناك مصالح خاصة
لألفراد والشركات يجب حمايتها
في عدة مجاالت ،ومنها ما يتعلق
بـمـســألــة إع ـفــاء الـمـسـتــأجــريــن من
أداء األ جـ ـ ــرة أو ت ـخ ـف ـي ـض ـهــا ا ل ــى
حـ ـ ــدود ت ـت ـن ــاس ــب م ــع ع ـ ــدم حــالــة
االن ـت ـف ــاع ل ـل ـن ـشــاط ال ـت ـج ــاري فــي
البالد.
وال ي ـق ـت ـصــر األ م ـ ــر ع ـل ــى حــا لــة
اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاء م ـ ــن األجـ ـ ـ ـ ــرة ،ب ـ ــل ي ـم ـتــد
ّ
ا ل ــى ح ــاالت أ خ ــرى كــا لـتــي تتعلق
ب ــاس ـت ـي ــراد ال ـب ـض ــائ ــع م ــن خ ــارج

البالد ،وحالت القوة القاهرة من
إ م ـكــان عملية اال س ـت ـيــراد ،واأل م ــر
كذلك ،في أعمال المقاولة ،فإن كان
عدد من العاملين خارج البالد وال
يمكنهم الدخول الى البالد بسبب
القرارات التي اتخذتها الدولة من
ً
منع الدخول تفاديا لعدم انتشار
ا لــو بــاء ،فال يمكن تسليم األعمال
ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـح ــدد ل ـه ــا نـتـيـجــة
وقوع هذه القوة القاهرة.
وسبق لقضاء محكمة التمييز
أن قـ ــررت ف ــي ع ــدد م ــن أحـكــامـهــا
حماية لحقوق المتضررين من أي
أحداث مفاجئة ،سواء فيما يتعلق
باالنتفاع باإليجارات أو حتى في
عدم إمكان أداء االلتزامات نتيجة
القوة القاهرة ،حيث أكدت محكمة
ال ـت ـم ـي ـيــز "أنـ ـ ــه م ــن ال ـم ـق ــرر – فــي
قـضــاء هــذه المحكمة – أن النص
في المادة  ٥٨١من القانون المدني
على أنه "إذا ترتب على عمل صدر

مـ ــن ال ـس ـل ـط ــة الـ ـع ــام ــة فـ ــي حـ ــدود
ال ـقــانــون ن ـقــص كـبـيــر ف ــي انـتـفــاع
المستأجر ،جاز له أن يطلب فسخ
ال ـع ـقــد أو إن ـق ــاص األج ـ ــرة ،م ــا لم
ي ـكــن ع ـمــل الـسـلـطــة لـسـبــب يـعــزى
إ ل ـيــه ...و كــل مــا سبق مــا لــم يقض
االتفاق بغيره ".
ومؤدى ذلك ،وعلى ما أفصحت
ع ـنــه ال ـم ــذك ــرة اإلي ـضــاح ـيــة ل ــذات
القانون – أن األعمال الصادرة من
السلطات العامة ،ومثلها القرارات
ا لـصــادرة من جهة اإلدارة ،والتي
يترتب عليها حرمان المستأجر
من انتفاعه بالمأجور أو اإلخالل
ب ــاالن ـت ـف ــاع بـ ــه ،ت ـع ـت ـبــر م ــن قـبـيــل
ا لـ ـ ـق ـ ــوة ا ل ـ ـقـ ــا هـ ــرة ا ل ـ ـتـ ــي ال ي ـك ــون
ً
المؤجر ملتزما بضمانها ،لكنه
يتحمل تبعتها ،فيكون المستأجر
ً
تبعا لجسامة اإل خــال باالنتفاع
أن يطلب فسخ اإل يـجــار وإنقاص
األجرة ،ولكن بشرط أال يكون عمل

ال ـس ـل ـطــة نــاج ـمــا ع ــن ع ـمــل يـعــزى
إلى المستأجر (راجعا إليه) ،وأن
يكون هناك نقص كبير باالنتفاع،
وك ــل ه ــذا مــا لــم يـتــم االت ـفــاق بين
ال ـط ــرف ـي ــن ع ـل ــى غ ـ ـيـ ــره ،وأنـ ـ ــه مــن
ال ـم ـق ــرر أن األجـ ـ ــرة ت ـك ــون مـقــابــل
االن ـت ـف ــاع ب ــال ـم ــأج ــور ،وتـسـتـحــق
بــا س ـت ـي ـفــاء ا ل ـم ـن ـف ـعــة أو بــإ م ـكــان
استيفائها ،فإن زالت المنفعة أو
اختلت سقطت األجرة أو انقضت".
كما أشارت المذكرة التفسيرية
ل ـل ـقــانــون ال ـمــدنــي إل ــى أن ــه بـشــأن
انفساخ العقد ،فهو نظام قانوني
م ـ ـ ــؤداه أن ي ـ ـحـ ــدث ،ب ـع ــد ا ن ـع ـق ــاد
الـعـقــد ،مــا يـجـعــل تـنـفـيــذ االل ـتــزام
ال ـن ــاش ــئ ع ـن ــه م ـس ـت ـح ـيــا لـسـبــب
أجنبي عن المدين ،فينقضي هذا
االلتزام بسبب استحالة تنفيذه،
وتنقضي معه االلتزامات المقابلة
إن وجدت ،ويتفرغ العقد بالتالي
من مضمونه ،فيزول.

وغني عن البيان أ نــه في حالة
زوال العقد نتيجة استحالة تنفيذ
االلتزام الناشئ لسبب أجنبي عن
ال ـمــديــن ،س ــواء كــانــت االسـتـحــالــة
كلية أو جزئية ،ال يستحق الدائن
ً
تعويضا مــا ّ
عما يناله مــن ضرر
ً
بسبب تفويت الصفقة عليه كليا
أو جزئيا ،فالفرض أن المدين هنا
لم يخطئ ،وبهذا يتميز انفساخ
العقد عن فسخه.
و ت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة  ٢١٦أل ثـ ــر
انـ ـفـ ـس ــاخ الـ ـعـ ـق ــد ،وه ـ ــو كــال ـف ـســخ
ً
ت ـم ــام ــا يـ ـ ــؤدي إلـ ــى ح ــل ال ــراب ـط ــة
الـ ـعـ ـق ــدي ــة بـ ــأثـ ــر رج ـ ـعـ ــي ي ـس ـت ـنــد
إلـ ــى وقـ ــت ن ـش ــوئ ـه ــا ،األم ـ ــر ال ــذي
يـتـعـيــن مـعــه إرجـ ــاع الـمـتـعــاقــديــن
إلى الحالة التي كانا عليها عند
إ بـ ــرا مـ ــه ،ع ـل ــى أن األ ثـ ـ ــر ا لــرج ـعــي
لالنفساخ ال يكون إال في الحدود
ا لـتــي ترسمها ا ل ـمــواد  ٢١١و٢١٢
و ٢١٣في شأن الفسخ.

ع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
ال ـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة
بتقرير عطلة رسمية في
ال ـب ــاد ت ـبــدأ م ــن  12حتى
 29ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،لـخـشـيـتـهــا
انتشار فيروس "كورونا"،
تواجه المئات من الطعون
الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة م ــن
الـسـقــوط أو ع ــدم الـقـبــول،
نتيجة عجز أحكام المادة
 17مــن قــانــون الـمــرافـعــات
ال ـمــدن ـيــة وال ـت ـج ــاري ــة عن
ح ـم ــاي ــة ال ـم ـت ـقــاض ـيــن مــن
خـ ـ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،ب ــوق ــف
الـ ـ ـم ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــاالت
الكوارث الطبيعية ،أو سوء
األحوال الجوية ،أو المحن
العامة.
وتكمن حاالت السقوط
ال ـم ـت ــوق ـع ــة ف ـ ــي ال ـط ـع ــون
المدنية والتجارية ،التي
ترفع أمام محكمة التمييز،
ً
ألن هناك أحكاما تم النطق
بـ ـه ــا ولـ ـ ــم تـ ـت ــم ط ـبــاع ـت ـهــا
بسبب العطلة الرسمية،
ولن يتمكن أصحابها من
تسلمها إال بعد استئناف
ال ــدوام الرسمي ،الــذي من
ال ـم ـق ــرر ل ــه أن ي ـك ــون يــوم
 29ال ـ ـجـ ــاري ،وهـ ــو ال ـيــوم
األخ ـي ــر لـتـقــديــم ال ـط ـعــون،
لكونه أول يــوم عمل بعد
ان ـت ـهــاء الـعـطـلــة الــرسـمـيــة
التي تنتهي يوم الخميس
الموافق  26الجاري.
وال ـ ـس ـ ـبـ ــب فـ ـ ــي س ـق ــوط
ت ـل ــك ال ـط ـع ــون يـ ـع ــود إل ــى
ً
أن قضاء "التمييز" ،وفقا
لـ ـق ــان ــون إن ـ ـشـ ــاء ال ـط ـع ــن،
ً
ووفـ ـق ــا ل ـمــا اس ـت ـقــر عليه
قـ ـضـ ــاء ال ـم ـح ـك ـم ــة بــأن ـهــا
ملتزمة باألسباب الواردة
في الطعن ،كما أن تجهيل
أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ال ـ ـط ـ ـعـ ــن وع ـ ـ ــدم
وض ــوحـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـن ـحــو
ا ل ــذي يمكن المحكمة من
ب ـس ــط رق ــاب ـت ـه ــا س ـيــرتــب
ع ــدم ق ـبــول ال ـط ـعــن ،وإزاء
عدم تسليم األحكام بوقت
كـ ــاف ي ـ ــدرك ال ـم ـت ـقــاضــون
األسباب التي بنيت عليها
األحـ ـ ـك ـ ــام ل ـل ـط ـعــن عـلـيـهــا
أم ــام "الـتـمـيـيــز" ،وه ــو أمــر
سـيــؤدي إلــى عــدم قبولها
ً
شكال.
وإزاء ت ـ ـلـ ــك ا لـ ـنـ ـت ــا ئ ــج
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــوق ـ ـ ـعـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـط ـ ـعـ ــون
نتيجة عدم تمكين أقسام
الطباعة فــي المحاكم من
ال ـع ـمــل ،وتـسـلـيــم األح ـكــام
إل ــى الـمـتـقــاضـيــن للطعن
عليها بــوقــت ك ــاف ،لكون
 29الجاري آخــر يــوم عمل
ل ـت ـق ــدي ــم ال ـ ـط ـ ـعـ ــون ،األمـ ــر
ً
ال ــذي س ـيــؤدي حـتـمــا إلــى
تقديم طعون غير مقبولة
من الناحية الشكلية ،فإنه
ي ـس ـت ــوج ــب م ـ ــن ال ـم ـش ــرع
العمل على إصــدار قانون
يحمي المواعيد القانونية،
ويوقفها عند إعالن الدولة
للعطلة الرسمية من جراء
وقـ ـ ــوع ب ـع ــد الـ ـ ـك ـ ــوارث ،أو
ســوء األح ــوال الـجــويــة ،أو
المحن العامة أو األوبئة.
بينما األمر اآلخر ،الذي
ي ـ ـتـ ــوجـ ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـش ــرع
ال ـن ـظ ــر إلـ ـي ــه هـ ــو ت ـحــويــل
م ـن ـظــومــة ال ـت ـق ــاض ــي إل ــى
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة
كإيداع الصحف والطعون
ً
القضائية إلـكـتــرونـيــا من
خــال البريد اإللكتروني،
أو أنـظـمــة تـعــدهــا ال ــوزارة
ً
ً
سـ ـلـ ـف ــا لـ ــذلـ ــك ،ف ـ ـضـ ــا عــن
تطوير اإلعالن اإللكتروني
ً
ال ــذي تــأخــر الــوقــت كـثـيــرا
الع ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــه عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـنـ ـح ــو
ال ـص ـح ـيــح ،وع ـب ــر تـطــويــر
أح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــان ـ ـ ــون رق ـ ــم
 ،2015 /26ب ـ ـمـ ــا ي ـس ـمــح
ً
بـ ـ ـ ــاإلعـ ـ ـ ــان إل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــا
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـحـ ــو م ـ ـبـ ــاشـ ــر مــن
المتقاضين.
أزمـ ــة "ك ــورون ــا" كشفت
ل ـنــا ال ـع ــدي ــد م ــن الـمـثــالــب
ال ـت ــي ت ــواج ــه مـنـظــومـتـنــا
الـقـضــائـيــة ،الـتــي يتوجب
عـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــرع سـ ــرعـ ــة
ً
مـعــالـجـتـهــا ،ح ـفــاظــا على
حـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوق ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــاض ـ ـيـ ــن،
ً
ً
وتسهيال لهم ،خصوصا
أن ا سـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــا ن ـ ــة ا ل ـ ـعـ ــد يـ ــد
مـ ــن األنـ ـظـ ـم ــة ال ـق ـضــائ ـيــة
ب ــال ـت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي
وال ـ ـت ـ ـق ـ ـنـ ــي سـ ــاه ـ ـمـ ــت فــي
ت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــرهـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي شـ ـت ــى
الخدمات ،التي تعزز حق
التقاضي وتحميه.

ةديرجلا
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«هوب هوب ...يالبطاقة
المدنية»!

جولز كورتنهورست ويتني هيستي*

الـعــالــم مـشـغــول حـتــى آخ ــره بـمـحــاربــة فـيــروس
كـ ــورونـ ــا ،وال ـك ــوي ــت ات ـخ ــذت إج ـ ـ ــراء ات اح ـتــرازيــة
غير مسبوقة لمحاصرة هــذا الــوبــاء ،أبرزها منع
التجمعات واألن ـش ـطــة الـعــامــة وإي ـقــاف ال ـمــدارس
ً
ً
وال ـج ــام ـع ــات ش ـه ــرا ك ــام ــا وم ـن ــح عـطـلــة رسـمـيــة
مــدفــوعــة األج ــر للعاملين فــي ال ــدول ــة ،وف ــي حين
الجميع يـتــابــع أخ ـبــار ه ــذا ال ـف ـيــروس المتتالية،
فــاجــأتـنــا هـيـئــة الـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة بتعليمات
داخلية لموظفيها بضرورة مباشرة العمل وقطع
اإلجـ ـ ــازة الــرس ـم ـيــة ،وم ــا ال ـس ـبــب ي ــا تـ ــرى؟ إن ـجــاز
معامالت تغيير العناوين أل جــل استمرار عملية
نقل األصوات في القيود االنتخابية.
ً
لقي هذا القرار اعتراضات واسعة ،خصوصا في
وسائل التواصل االجتماعي ،مما دعا الهيئة إلى
التراجع عــن هــذا الـقــرار بالرغم مــن أن الترتيبات
لتكملة هذا الموضوع كانت ستصل إلى تشغيل
المختارية فــي المناطق وإدارة اال نـتـخــا بــات في
الداخلية ،وهكذا وفي حين كان أهل الكويت كلهم
مشغولون بفيروس كورونا فمجلس الوزراء الموقر
فــي انـعـقــاد شبه دائ ــم ووزارة الصحة وجهازها
الطبي مستنفر على اآلخر وقطاعات أخرى تعمل
على قــدم وس ــاق فــي الـطـيــران الـمــدنــي والداخلية
والـجـمــارك والـتـجــارة ،والحبايب فــي المعلومات
المدنية يريدون تشغيل الموظفين لخدمة مجموعة
ً
من المرشحين االنتهازيين الذين ال يهمهم حاليا
وضع البلد ،وال يفكرون في أزمته الكبيرة ،إنما كل
همهم الصغير االنتخابات النيابية المقبلة؟
هيئة المعلومات المدنية جـهــاز خطير ،دوره
القومي ومسؤوليته الوطنية فائقة الحساسية،
ويفترض أن يكون هذا الجهاز هو خط الدفاع األول
لحماية معلومات الــدولــة ،وكــذلــك تنقية التالعب
فــي عملية نقل العناوين التي تستخدم كوسيلة
لتزوير إرادة الناخبين في الكويت ،وبالتالي تمكين
مرشحين غير مستحقين للوصول إلى المجالس
المنتخبة ،وقد كتب د .محمد المقاطع في حسابه
في «تويتر» التعليق التالي «بالرغم من أزمة فيروس
كورونا إال أن العبث بقيود الناخبين ونقلهم مستمر،
نـشــر ب ـجــريــدة كــويــت ال ـيــوم ال ـثــاثــاء ٢٠٢٠ /٣ /١٠
تسجيل  ٣٥ألف ناخب منهم حوالي  ٢٠ألف ناخب
نقل منظم وبال تحقق من الشروط القانونية ،هذه
الجريمة يجب إثارتها ومحاكمة مجرميها».
وأنـ ــا أض ــم صــوتــي ل ـصــوت د .الـمـقــاطــع ف ــي أن
أعمال الهيئة العامة للمعلومات المدنية المتعلقة
بتغيير العناوين أ ثـنــاء فترة القيود االنتخابية
تستحق التحقيق فيها مــن كــل الـجــوانــب ،ولذلك
نـنــاشــد مجلس ال ـ ــوزراء الـمــوقــر ال ــذي يــرفــض بال
شك أي تدخالت حكومية في األعمال االنتخابية
أن يراقب أعمال هيئة المعلومات المدنية في هذا
الشأن ،ونطالب مجلس األمة بتقصي الحقائق في
هذه الوقائع المرفوضة .والله الموفق.

والمناطق المحيطة بها على خطوط تغير المناخ
تقع منطقة الكاريبي
َ
األمامية ،وفي السنوات األخيرة ض َـر َبت جزر البهاما ،األرخبيل الذي يمتد
فوق المياه الزرقاء الصافية بين فلوريدا وكوبا ،أعاصير مدمرة ازدادت
شدتها وتكرارها نتيجة لالحتباس الحراري الكوكبي ،كما هي الحال
في مختلف أنحاء العالم ،ال يخلو هذا من بعض الظلم ،ففي النظر إلى
أن جزر البهاما ودول منطقة الكاريبي تصدر كميات ضئيلة نسبيا من
َ
ثاني أكسيد الكربون ،فإن سكانها يتحملون قدرا ال ُيـذكر من المسؤولية
عن أزمة المناخ.
لكن شعوب المنطقة تقلب اآلية اآلن ،فتتحول من ضحايا لمآسي المناخ
إلى قادة عالميين في مجال الطاقة النظيفة اآلمنة ،الواقع أن دول الكاريبي
لديها أسباب اقتصادية مقنعة لتبني االنتقال إلى الطاقة الخضراء ،فعلى
مــدار أجيال كانت هــذه الــدول تعتمد على الوقود األحـفــوري المستورد
لتشغيل اقتصاداتها ،وهذا يعني أنها اضطرت لفترة طويلة إلى التعامل
مع أوجه عدم اليقين التي تحيط بأسواق النفط العالمية وتتعرض بالتالي
لتقلبات كبرى في تكلفة الكهرباء.
بفضل التقدم الذي طرأ على أشكال الطاقة المتجددة ،خلق هذا التحدي
االقتصادي الفرصة ،فعلى النقيض من الوقود األحفوري ،الذي يخضع
لتكاليف متزايدة االرتفاع ،نجد أن أسعار الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة
النظيفة األخرى ،إلى جانب أنظمة تخزين البطاريات الضرورية ،تواصل
االنخفاض .وألن هذه التكنولوجيات أصبحت أكثر توافرا وتيسرا وقدرة
على منافسة أنواع الوقود األقدم واألقل نظافة ،فقد أوجدت حافزا قويا
لدول الجزر لالبتعاد عن محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بإحراق
الوقود األحفوري ،عالوة على ذلك سيزداد هذا االتجاه وضوحا من اآلن
ً
فصاعدا ،حيث تصبح مصادر الطاقة األحدث واألنظف متزايدة الجاذبية
بالمقارنة بالوقود األحفوري ،بفضل مزايا التكلفة.
فــي مناطق مثل الكاريبي ال تعمل أنظمة تخزين الطاقة الشمسية
والبطاريات على تقليل تكاليف الكهرباء وحسب؛ فعندما توظف على
النحو الالئق ،فإنها تعمل أيضا على تحسين المرونة والقدرة على تحمل
التقلبات الناجمة عن تغير المناخ ،وكما أثبتت جــزر البهاما وغيرها
من الــدول عبر المنطقة على مدار السنوات القليلة األخيرة ،من الممكن
توظيف الشبكات الصغيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات
لتوفير خدمات بالغة األهمية للمجتمعات التي تسكن الجزر أثناء أحداث
الطقس القاسية وبعدها والتي كانت ستتسبب في تعطيل مصادر الطاقة
التقليدية.
ولكن لكي يتسنى لحلول الطاقة الجديدة هذه أن تعمل على توفير
مرونة حقيقية ،فإنها يجب أن تكون قادرة على الصمود أمام العواصف،
الـتــي تــدمــر خـطــوط الكهرباء وتـعــزل مجتمعات بــأســرهــا عــن المصادر

المركزية لتوليد الطاقة ،وعلى هذا ففي حالة الطاقة الشمسية ،يتوقف
الكثير على الطرق المستخدمة لتأمين األلواح الشمسية وتثبيتها بإحكام
على األرض وعلى أسطح المباني.
نحن نعلم بالفعل أنــه من الممكن إنشاء أنظمة كهروضوئية قــادرة
على الصمود في وجه أكثر فئات األعاصير شدة ،فمن خالل التعاون بين
معهد روكي ماونتن ،وحكومة جزر البهاما ،والمرفق الوطني في البالد،
شركة جزر البهاما للطاقة والضوء ،قمنا بتطوير وإنشاء مظلة شمسية
لوقوف السيارات في المدرج الوطني في ناسو ،وهي قادرة على تحمل
ريــاح األعاصير من الفئة الخامسة ،كما قمنا ببناء أول شبكة صغيرة
لتخزين الطاقة الشمسية والبطاريات وقادرة على تحمل األعاصير من
الفئة الخامسة على جزيرة راجد ،ونركز اآلن على تصميم وتسليم شبكات
صغيرة مستدامة وقادرة على الصمود لتوفير الطاقة للمرافق الحيوية
في أباكو ،في أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار دوريان في سبتمبر .2019
مع تزايد ارتفاع حرارة كوكب األرض ،ستترجم الرطوبة المتزايدة في
الهواء إلى عواصف وأعاصير استوائية أكثر شدة وتكرارا ،ومن المرجح
أن يصبح ما رأيناه مع إعصار دوريان وإعصار ماريا في بورتوريكو عام
 2017حدثا مألوفا ،وما يدعو إلى التفاؤل ،كما أثبتت الشراكة في جزر
البهاما ،أن العديد من التدابير الالزمة لبناء القدرة على التكيف والصمود
هــي ذاتـهــا المطلوبة للحد مــن انبعاثات ال ـغــازات المسببة لالحتباس
الحراري الكوكبي وإبطاء وتيرته ،وبعيدا عن الحاجة إلى أي مقايضة،
فإن األنظمة الكهروضوئية المرنة تلبي المطلبين.
ال شك أن مناطق مثل الكاريبي واألطلسي ليست المناطق الوحيدة التي
ستحتاج إلى تشييد بنية أساسية للطاقة أكثر مرونة لمنع انقطاعات
التيار الكهربائي ،إذ تواجه المجتمعات في مختلف أنحاء العالم بشكل
متزايد التحديات التي تفرضها أحــداث الطقس القاسية ،بما فــي ذلك
الحرائق المدمرة في أستراليا ،وإندونيسيا ،والواليات األميركية الغربية.
في كل هــذه الـحــاالت ،تقدم لنا حلول الطاقة النظيفة المحلية مزايا
فــريــدة فــي مــا يتصل بخفض االنبعاثات واإلبـقــاء على استمرار التيار
الكهربائي بعد ال ـكــوارث ،وهــي تشير إلــى الطريق إلــى مستقبل أفضل
ألنظمة الكهرباء ،ومن خالل تبني االنتقال إلى الطاقة النظيفة تقدم جزر
البهاما القدوة لبقية العالم ،وخصوصا البلدان المسؤولة عن الحصة
العظمى من االنبعاثات العالمية المسببة لالحتباس الحراري الكوكبي.
*جولز كورتنهورست المدير التنفيذي لمعهد روكي ماونتن،
أما ويتني هيستي فهو الرئيس التنفيذي لشركة جزر البهاما
للطاقة والضوء.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع «الجريدة»

إضاءة:
«فخورين فيكم يا شباب وبنات الكويت ،فخورين
فيكم لكل موظف ومتطوع صغير أو كبير يعطي
من وقته وجهده وحق أهله ونفسه لخدمة الناس،
فخورين فيكم لكل وافد يشارك الكويت والكويتيين
الفزعة في هذه األزمة.
ً
ً
شكرا لكم بحجم السماء ،فعال هذا هو الكويتي
ق ــول وف ـعــل ،وح ـفــظ ال ـلــه ال ـكــويــت وأه ـل ـهــا مــن كل
مكروه.

باربرا موينز*

أ .د .فيصل الشريفي
faisal.alsharifi@hotmail.com
وصـلـتـنــي رســالــة صــوتـيــة مسجلة لـلـسـيــدة نــاديــة
العوضي على ما يبدو خاصة أرسلتها ألحد معارفها
عنوانها الرئيس« :ال داعي للهلع» ،تحدثت عن التدابير
التي قامت بها الكويت من إجراء ات احترازية وقائية
الح ـت ــواء ان ـت ـشــار وبـ ــاء ك ــورون ــا (ك ــوفـ ـي ــد ،)19-فكانت
رسالتها مبعث طمأنينة لكل من استمع لها.
الحديث يطول حول اإلجــراء ات التي اتخذتها دولة
الكويت تجاه المواطنين والمقيمين ،كانت نتيجتها
خريطة طريق يستفيد منها العالم للوقاية من تفشي
المرض تمثلت بالخطوات التالية:
 -1إجالء الحكومة للمواطنين الكويتيين من الدول
التي تفشى فيها المرض والمرشحة لذلك على نفقتها.
 -2أقامت مراكز الحجر الصحي على أعلى المستويات
الستقبال العائدين من الدول التي تفشى بها المرض.
 -3عملت مراكز استقبال لفحص الوافدين بالمجان
لكل من دخل الكويت بعد تاريخ  27فبراير .2020
 -4متابعة يومية للمحجورين بالمنازل.
 -5تجهيز مستشفى جابر بكامل طاقته االستيعابية
لعالج من تثبت إصابتهم بمرض كورونا (كوفيد.)19-
 -6عطلت المدارس والجامعات والدوائر الحكومية
ومـنـعــت التجمعات بـهــدف الـسـيـطــرة عـلــى احتمالية
تفشي المرض بين التجمعات.
 -7أعلنت جاهزيتها وتوفيرها للمستلزمات الطبية
كافة وكفاية مخزونها الغذائي لعدة أشهر.
 -8إغالق المنافذ البرية والجوية كإجراء احترازي
لحين الــوقــوف على الوضع الصحي العالمي للوباء
بعد إعالن منظمة الصحة العالمية بأن الوباء أصبح
عالميا.
هذه اإلجراء ات االستثنائية واالستباقية للحكومة ال
أعتقد أن هناك أي دولة في العالم قامت بها أو ستقوم
بها ناهيك عــن الـمـبــادرات الوطنية الرائعة التي قام
بها أبناء الكويت من التجار وجمعيات النفع العام
والـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة والـمـتـطــوعـيــن ال ــذي ــن وصــل
عددهم إلــى اآلالف ،إلــى جانب إخوانهم من منتسبي
وزارة الصحة والداخلية والطيران المدني والتجارة
والبلدية واإلعالم.
عندما نــرى ونـتــابــع ســرعــة تفشى الـمــرض وتــزايــد
أع ــداد الـحــاالت المؤكدة بالكثير مــن ال ــدول المتقدمة
بالرعاية الصحية نجد الكويت تتعامل مع هذا المرض
بكل مهنية وشفافية عالية ،لكن هــذه االح ـتــرازات لن
تكون فاعلة إال من خالل تعاون المواطنين والمقيمين
بالتزامهم بالتعليمات التي تصدرها الدولة ،ولنا في
الصين خير مثال على ذلك.
على الطرف اآلخر أن ما حصل في إيطاليا من انهيار
للمنظومة الصحية كان بسبب استخفاف المواطنين
والـسـلـطــات المحلية بــالـمــرض ،والنتيجة الـيــوم كل
إيطاليا تخضع للحجر الكلي ،لذلك الحذر الحذر من
التهاون مع التوجيهات واإلرش ــادات التي تصدرها
الدولة من منطلقات أخالقية ودينية تجاه المجتمع.
م ــاحـ ـظ ــة لـ ـبـ ـع ــض مـ ـج ــانـ ـي ــن وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي أن يـكــرمــونــا بسكوتهم ،فصحة الـنــاس
وسالمتهم ليست الوسيلة لشهرة زائفة ،وإن من يفتي
بغير فنه يأتي بالعجب ،وعليه أتمنى من إخواني
وأخواتي المواطنين والمقيمين عمل حجر لهم خالل
ً
هــذه الـفـتــرة ،فمنهم مــن يستخف دمــه الثقيل أصــا،
ومنهم من يدعو على الناس بالموت والبالء بالمرض
ً
متجاوزا حقيقة واحدة أن فيروس كورونا ال يميز بين
الناس الختالف ألوانهم أو دياناتهم.
ً
أخيرا :الوافدون إخواننا ولهم حق علينا فكلنا من
آدم وآدم من تراب.
ودمتم سالمين.

داني رودريك*

حتى فيروس كورونا لم ّ
يوحد بلجيكا!
من الطبيعي أن تدفع أزمــة صحية عالمية
َ
معسكر ي اال نـقـســام اللغوي
البلجيكيين فــي
ً
إلــى وضــع خالفاتهم جــانـبــا ...لكن لم يحصل
ذلــك! يــواجــه السياسيون مــن الشمال الناطق
باللغة الفلمنكية ومن الجنوب الناطق باللغة
ً
ً
ال ـفــرن ـس ـيــة خ ــاف ــا حـ ـ ــادا الـ ـي ــوم حـ ــول طــريـقــة
التعامل مع فيروس كورونا.
في أنحاء البلد الذي يضم  11مليون نسمة،
سـ ّـبــب الـفـيــروس حتى اآلن ثــاث ح ــاالت وفــاة
و 399إصــابــة م ــؤك ــدة ،لـكــن تكتفي الحكومة
البلجيكية بــإ خـضــاع ا لـمــر ضــى للفحوصات
ً
حين تظهر عليهم األعراض حصرا ألنها تواجه
ً
نقصا في الـمــواد الكيماوية الــازمــة الختبار
فيروس كورونا.
يوم الثالثاء الماضي ،دعت رئيسة الحكومة
صــوفــي ويـلـمـيــس إل ــى ان ـع ـقــاد مـجـلــس األم ــن
القومي حيث أطلع الخبراء وزراء الحكومات
البلجيكية الـمـحـلـيــة عـلــى آخ ــر الـمـسـتـجــدات
ونصحوهم بإلغاء أي مناسبات يشارك فيها
أكثر من ألف شخص.
لـكــن تتعلق ا لـمـشـكـلــة ا لـفـعـلـيــة بمسؤولية
رؤسـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات وال ـح ـك ــوم ــات ع ــن تـحــديــد
طريقة تنفيذ تلك النصيحة ،فقد أعلنت منطقة
بــروك ـســل ف ــي ذل ــك ال ـي ــوم نـفـســه أن ـهــا ستمنع
جميع الـمـنــاسـبــات فــي الـمـســاحــات الداخلية
إذا كانت تشمل أكثر من ألف شخص ،لكن لم
َُ
تقم مدينة «أنتويرب» بالمثل ،فتساء ل رئيس
بـلــديــة بــروكـســل فيليب ك ـلــوس« :كـيــف نشرح
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن أن ـه ــم ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ح ـض ــور أي
حدث في حلبة «أنتويرب سبورتبالي» لكنهم
يعجزون عن ذلــك في قاعة «بلجيكا القديمة»
أو في «الغابات الوطنية» في بروكسل؟ هل هذا
الوضع طبيعي»؟
كذلك ،وقع خالف داخل مجلس األمن القومي
بين سياسيين ناطقين بالفرنسية والفلمنكية،
حـيــث أراد الـفــريــق األول ات ـخــاذ تــدابـيــر أكثر
ّ
صرامة الحتواء الفيروس ،في حين ركز الفريق
بشكل أساسي على األثــر االقتصادي
الثاني
ٍ
لتلك التدابير.
ّ
ُيذكرنا هــذا التخبط بالرد البلجيكي على
اعـتــداء ات باريس في نوفمبر  ،2015وبسبب
التهديد اإلرهابي دعا السياسيون الناطقون
بــالـفــرنـسـيــة إل ــى ات ـخــاذ تــداب ـيــر أك ـثــر صــرامــة
حينها ،منها إغالق المدارس في «والونيا» ،لكن
لم يعتبر الفلمنكيون هذه الخطوة ضرورية.
يوم األربعاء انتقد بارت ديويفر ،رئيس حزب
«التحالف الفلمنكي الـجــديــد» ورئـيــس بلدية
«أنتويرب» ،طريقة استجابة الحكومة الفدرالية
ً
وطلب معلومات أكثر وضوحا عن الموضوع،
ً
لكن ّ
ردت ويلميس بقوة سريعا وقــالــت« :إنه
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زوايا ورؤى

ـص يطالب
مــوقــف فــظ بعض الـ
شــيء مــن شـخـ ٍ
ّ
بزيادة الكفاءات» ،ثم ذكرت ديويفر أن حزبه كان
ً
حاضرا في مجلس األمــن القومي عند اتخاذ
القرارات بشأن التدابير المرتقبة.
ل ـك ــن ت ــاب ــع دي ــوي ـف ــر م ـهــاج ـمــة «ال ـف ــوض ــى»
السائدة بسبب غياب أي معطيات واضحة ،إذ
يطالب القوميون الفلمنكيون الحكومة بتفعيل
خطة الكوارث الفدرالية ،حيث يمكن تطبيقها
خالل أي أزمة تصيب المجتمع ككل.
ويــوم الخميس أعلنت ويلميس أن مجلس
ً
األمـ ــن ال ـقــومــي سـيـنـعـقــد مـ ـج ــددا ف ــي الـمـســاء
ل ـم ـنــاق ـشــة الـ ــوضـ ــع وف ـ ـ ــرض ت ــدابـ ـي ــر ج ــدي ــدة
م ـح ـت ـم ـلــة ،ث ــم أل ـم ـح ــت ف ــي ت ـغ ــري ــدة ل ـه ــا إل ــى
ً
تعليقات ديويفر مجددا ،فكتبت« :أشــدد على
كلمة «مـعـ ًـا» ،ألن مجلس األمــن القومي ّ
توسع
ليشمل رؤساء الحكومات المحلية».
الـقــومـيــون الفلمنكيون لـيـســوا األشـخــاص
الوحيدين الذين ينتقدون االستجابة المحدودة
للحكومة البلجيكية ،إذ تدعو مناشدات عبر
اإلن ـت ــرن ــت ال ـح ـكــومــة إل ــى تـكـثـيــف تــداب ـيــرهــا،
ودعت خمس جامعات فلمنكية يوم الخميس
ً
إلــى اتخاذ تدابير إضافية أيـضــا ،مثل العمل
مــن الـمـنــزل ،لتجنب تـكــرار سيناريو إيطاليا
في بلجيكا.
ك ــذل ــك ،دعـ ــا ه ـيــرمــان غــوس ـي ـنــز ،خـبـيــر في
علم األحياء المجهري في جامعة «أنتويرب»
وم ـن ـ ّـس ــق «االس ـت ـج ــاب ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـســري ـعــة
ألبحاث الـطــوارئ حــول كــوفـيــد ،»-19الحكومة
إل ــى مـضــاعـفــة جـهــودهــا للتعامل مــع األزم ــة،
ّ
فصرح لصحيفة «دي مورغن» البلجيكية« :من
الناحية السلبية ال يمكن تجنب العاصفة التي
ستضربنا ،و مــن الناحية اإل يـجــا بـيــة يمكننا
ّ
تحولها إلى تسونامي جارف عبر اتخاذ
منع
تدابير جذرية».
ح ـتــى اآلن ،ال ت ـق ـضــي ال ـخ ـطــة ال ـم ـطــروحــة
ب ــاالن ـت ـق ــال إلـ ــى هـ ــذا ال ـم ـس ـتــوى الـ ـج ــذري من
الخطوات ،بل يتعلق الهدف األساسي بتجنب
إصابة عدد كبير من الناس بالمرض خالل فترة
قصيرة وزيادة الضغوط على المستشفيات.
ً
تريد الحكومة أيضا أن تتجنب انتشار هلع
شامل ،فأعلنت وزيرة الصحة ماغي دي بلوك:
«نحن نحرص على تحديث تدابيرنا باستمرار
ع ـنــد ال ـح ــاج ــة ،ل ــذا أدعـ ــو الـجـمـيــع إل ــى ال ـتــزام
الهدوء» .لكن يتوقع ستيفن فان غوت ،رئيس
اللجنة العلمية الخاصة بفيروس كورونا في
الحكومة البلجيكية ،أن تبلغ اإلصابات ذروتها
في بلجيكا خالل فترة تتراوح بين أربعة وستة
أسابيع.
* «بوليتيكو يوروب»

التكنولوجيا للجميع
َ
نـحــن نـعـيــش فــي عــالــم تـغـلــب عـلـيــه فـجــوة مـتــزايــدة
االتـ ـس ــاع ب ـيــن مـ ـه ــارات ال ـع ــام ــل «ال ـ ـعـ ــادي» والـ ـق ــدرات
الـمـطـلــوبــة لـلـتـعــامــل مــع الـتـكـنــولــوجـيــات ال ــرائ ــدة فقد
أسهمت الروبوتات ،والبرمجيات ،والذكاء االصطناعي
في زيادة أرباح الشركات وزيادة الطلب على المهنيين
ال ـم ـهــرة ،لكنها تـحــل مـحــل عـمــال الـمـصــانــع وموظفي
المبيعات والموظفين المكتبيين ،مما يعمل على تفريغ
الطبقة المتوسطة التقليدية ،وتساهم «فجوة المهارات»
هذه في تعميق التفاوت االقتصادي وانعدام الشعور
بــاألمــان ثم في نهاية المطاف االستقطاب السياسي،
وهي المشكالت المميزة لعصرنا.
تتلخص االستجابة التقليدية في المزيد من التعليم
وتحسين جودته ،ولكي نتجنب ترك الناس العاديين
خلف الركب في هذا «السباق بين التعليم والتكنولوجيا»
المستمر منذ أمد بعيد ،على حد تعبير االقتصاديين
كلوديا غولدن ولورنس كاتز من جامعة هارفارد ،فإن
المجتمعات تحتاج إلى القيام بعمل أفضل كثيرا في
تدريب قوة العمل على التكنولوجيات الجديدة ،أي أن
سائقي الشاحنات يجب أن يصبحوا مبرمجي كمبيوتر.
هــذا عــاج جــزئــي إلــى حــد مـسـتـغــرب ،فـمــن الناحية
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـقـ ـي ــة ،يـ ـمـ ـك ــن سـ ـ ــد ال ـ ـف ـ ـجـ ــوة ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات
والتكنولوجيا بواحدة من طريقتين :إما عن طريق زيادة
التعليم لمواكبة الطلب على التكنولوجيات الجديدة،
أو من خالل إعادة توجيه اإلبداع لمواكبة مهارات قوة
العمل الحالية (والمحتملة في المستقبل) .الــواقــع أن
االستراتيجية الثانية نادرا ما تحظى بأكثر من مجرد
إبداء االهتمام الشفهي في مناقشة السياسات ،إال أنها
تشكل رغم ذلك االستراتيجية األكثر وضوحا ،وربما
األكـثــر فعالية ،كما يشير زميلي فــي جامعة هــارفــارد
ريـكــاردو هوسمان ،يتعين علينا أن نعمل على خلق
الوظائف للعاملين المتوافرين لدينا ،وليس العاملين
الذين نتمنى لو نحصل عليهم.
تأتي البقعة المحتجبة هنا كنتاج لنوع بعينه من
الهوس ال َـم َـرضي بالتكنولوجيا والذي ينظر إلى اإلبداع
باعتباره قوة خارجية المنشأ تتصرف وفقا لقواعد ِمن
وضعها ،ونحن نميل إلى االعتقاد بأننا ال نتحكم إال
قليال في اإلبداع ،والمجتمع هو الذي يجب أن يتكيف
مع التغير التكنولوجي ال العكس.
يتجاهل هذا المنظور الدرجة التي تقود بها القيم
عملية اإلبداع ومحفزاتها ،وهي عادة قيم غير معلنة،
فمن أحد الجوانب تؤدي الحكومات دورا غير محدود
في تشكيل المشهد التكنولوجي ،وتعتمد االقتصادات
المتقدمة فــي عموم األمــر على إعــانــات الــدعــم لتمويل
مشاريع البحث والتطوير وبــرامــج األبـحــاث العلمية
األساسية ،وقواعد براءات االختراع ،وضمانات القروض،
وسياسات التنمية الجماعية ،والدعم الحكومي المباشر
للتكنولوجيات الرائدة ،وتساهم كل هذه السياسات في
إمالة أرض الملعب بحيث يصبح من الممكن تحديد أي
نوع من اإلبداعات يحظى بالدعم.
لنتأمل هنا التكنولوجيا التي يقوم عليها تشغيل

المركبات الذاتية القيادة ،ففي الواليات المتحدة عملت
وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية المتقدمة (،)DARPA
وهي إحدى أذرع وزارة الدفاع ،على إعطاء َدفعة قوية
ل ــإب ــداع فــي ه ــذا ال ـم ـجــال مــن خ ــال إط ــاق مـســابـقــات
للمبتكرين فــي الـعـقــد األول مــن ال ـقــرن الـحــالــي ،وكــان
الهدف عسكريا :تقليل الخسائر في األفــراد في ساحة
ال ـم ـعــركــة ،ول ـك ــن ك ـمــا ت ــذك ــر وك ــال ــة م ـشــاريــع األب ـح ــاث
الدفاعية المتقدمة على موقعها على اإلنترنت ،فإن «هذه
التحديات ساعدت في خلق العقلية والمجتمع البحثي
اللذين بعد عقد من الزمن جعال أساطيل من السيارات
الذاتية القيادة وغير ذلك من المركبات األرضية واقعا
شبه مؤكد في الربع األول من القرن الحادي والعشرين»،
ومن الواضح أن وكالة حكومية أكثر اهتماما بالوظائف
ربما كانت ستدفع في اتجاه تكنولوجيات مختلفة.
ربما تخلف سياسات أخرى تأثيرات غير مقصودة
على اتجاه التغير التكنولوجي ،وكما زعم دارون عاصم
أو غـلــو مــن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فإن
السياسات الضريبية تشوه عــادة حوافز اإلبــداع ضد
الـعـمــالــة مــن خ ــال تشجيع التشغيل اآلل ــي (األتـمـتــة)،
فــال ـشــركــات تـحـصــل ع ـلــى إع ـ ـفـ ــاءات ضــري ـب ـيــة عـنــدمــا
تستخدم الروبوتات ،ولكن ليس عندما تنشئ وظائف
جيدة إضافية ،والواقع أن الوظائف تخضع للضريبة،
في حين تحظى اآلالت بإعانات الدعم.
بدال من االستعاضة عن العمالة شبه الماهرة أو غير
الماهرة باآلالت ،تستطيع المجتمعات أن تدفع اإلبداعات
التي تزيد على وجه التحديد من المهام التي يستطيع
العمال العاديون القيام بها ،ومن الممكن تحقيق هذه
الـغــايــة مــن خــال تكنولوجيات جــديــدة تتيح للعمال
القيام بالعمل الذي كان يؤديه في السابق أشخاص أكثر
مهارة ،أو تمكين توفير خدمات أكثر تخصصا وحسب
الطلب بواسطة قوة العمل القائمة.
من األمثلة على النوع األول من التكنولوجيا أنظمة
الذكاء االصطناعي التي تعمل على تمكين الممرضات
من أداء إجراءات األطباء أو الحرفيين من القيام بمهام
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ،ومـ ــن األم ـث ـل ــة ع ـلــى ال ـن ــوع األخ ـي ــر تلك
التكنولوجيات التي تعمل على تمكين المعلمين من
توفير التعليم حسب الطلب بما يناسب مختلف قدرات
الطالب واحتياجاتهم.
مـ ــن األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـج ــوه ــري ــة وراء ن ـق ــص اس ـت ـث ـمــار
الـمـجـتـمـعــات فــي اإلب ــداع ــات ال ـتــي ت ـعــود بــالـنـفــع على
الناس العاديين ما يتعلق بتوزيع السلطة ،فالعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا م ـص ـم ـمــة ل ـت ـق ــدي ــم اإلج ـ ــاب ـ ــات وح ــل
المشكالت ،لكن نطاق األسئلة التي يجب أن تطرح وأي
المشاكل يجب حلها يعتمد على أي األصوات تتمكن من
ُ َ
فرض ذاتها ،فعلى سبيل المثال تـسـت َـمـد بعض القيود
المفروضة على استخدام التكنولوجيات الطبية على
أساس الخطوط المقترحة أعاله من السلطة التي يتمتع
بها األطباء في استبعاد العاملين الطبيين األقل تأهيال
من أداء المهام المتقدمة.
ترتبط كيفية نشر تكنولوجيا بعينها في مكان العمل

بشكل وثيق بمن يملك القدرة على اتخاذ القرارات ،ومن
الممكن أن تسمح التكنولوجيات المتطورة للمديرين
برصد ومراقبة كل تحركات عمالهم وقياس كفاء تهم،
مما يمكن الـشــركــات مــن وضــع معايير إنتاجية أكثر
تـحــديــا ،بتكلفة كـبـيــرة يــدفـعـهــا الـعـمــال مــن صحتهم
البدنية والعقلية ،وبــدال من ذلــك من الممكن أن تعمل
تكنولوجيات مماثلة للغاية على تمكين العمال من
زي ــادة استقالليتهم والـتـحـكــم فــي بيئة عملهم ،ومــن
الغالب في الممارسة
السهل أن نخمن أي استخدام هو
ِ
العملية.
كما تؤدي اعتبارات أخالقية دورا مهما -بشكل صريح
أو ضمني -في تشكيل اتجاه اإلبداع ،وهنا أيضا ،تشكل
السلطة أهمية واضحة ،فعندما بدأ بعض موظفي شركة
غوغل في تقديم الشكاوى والتنظيم ضد تطوير أنظمة
الذكاء االصطناعي التي اعتبروها غير أخالقية -حيث
من المقرر استخدامها في مراقبة الهجرة أو التجسس-
فرضت الشركة قيودا صارمة وفصلت بعض قادة تلك
الجهود الداخلية.
َّ
ف ــي م ـج ــاالت أخـ ــرى نـعـتـبــر أن ــه م ــن ال ـم ـســلــم ب ــه أن
ا لـقـيــم ينبغي لـهــا أن تنعكس فــي كيفية سعينا وراء
األبداع ،فعلى سبيل المثال تعمل الضوابط التنظيمية
المحلية عادة على تقييد ورسم حدود إجراء التجارب
عـلــى ال ـح ـيــوانــات وال ـب ـشــر ،ف ـل ـمــاذا ال تـمـتــد مـثــل هــذه
الضوابط إلى التأثيرات التي تخلفها سوق العمل على
التكنولوجيا؟ من خالل التنظيم أو غير ذلك من السبل،
يتعين عـلــى أنـظـمــة اإلبـ ــداع ال ـتــي نـتـبـنــاهــا أن تــراعــي
التأثيرات التي تخلفها التكنولوجيات الجديدة على
َ
نوعية الوظائف وك ّـمها.
إن التغير التكنولوجي ال يتبع اتجاها بعينه من
تلقاء ذاته ،بل يتشكل وفقا لألطر األخالقية ،والحوافز،
والسلطة ،وإذا فكرنا بقدر أكبر من التركيز في كيفية
تــوجـيــه اإلبـ ــداع لـخــدمــة المجتمع ،فسيكون بوسعنا
أن نخفف من قلقنا بشأن الطريقة التي ينبغي لنا أن
نتكيف بها معها.
* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي في كلية جون
كينيدي في جامعة هارفارد ،ومؤلف كتاب «حديث صريح
حول التجارة :أفكار من أجل اقتصاد عالمي عاقل».
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

على أنظمة اإلبداع التي
نتبناها أن تراعي التأثيرات
التي تخلفها التكنولوجيات
الجديدة على نوعية الوظائف
َ
وك ّـمها

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

4.456

4.661

4.059

2.639 2.90٦ 3.237

ً
«المركزي» يخفض سعر الخصم إلى  ...%1.5األدنى تاريخيا

الهاشل :أوضاع مصارفنا الوطنية قوية وقادرة على مقاومة الصدمات الخارجية
عيسى عبدالسالم

قال الهاشل إن قوة القطاع
المصرفي تعززت نتيجة
حصافة السياسات النقدية
والرقابية التي يطبقها
«المركزي» ،ومن أهم ثوابتها
تطبيق سياسة سعر صرف
مستقرة ،مع تحديد أسعار
الفائدة المالئمة لألوضاع
االقتصادية المحلية وتنظيم
مستويات السيولة.

قرر مجلس إدارة بنك الكويت
ال ـمــركــزي ،أم ــس ،تخفيض سعر
الـخـصــم بــواقــع واح ــد فــي المئة
من  2.5إلــى  1.5في المئة ،بداية
من اليوم ،وهو المستوى األدنى
تاريخيا.
وقـ ــال م ـحــافــظ «الـ ـم ــرك ــزي» د.
م ـح ـم ــد ال ـ ـهـ ــاشـ ــل ،فـ ــي ت ـصــريــح
صحافي ،إن ذلــك يأتي في إطار
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ال ـت ــي
يتخذها البنك لمواجهة األوضاع
االستثنائية وتداعيات االنتشار
ال ــواس ــع ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ــدول ــي
لـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد
(ك ــو فـ ـي ــد  ،)19 -بـ ـم ــا ل ــذل ــك مــن
تبعات سلبية مؤثرة على النمو
االق ـت ـص ــادي ال ـعــال ـمــي والــوضــع
االقتصادي والمصرفي في البالد.
وأضاف أنه في ضوء التراجع
ال ـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــدت ــه أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط
وم ـ ـ ــا ل ـ ــه م ـ ــن ان ـ ـع ـ ـكـ ــاسـ ــات ع ـلــى
ال ـم ــوازن ــة ال ـعــامــة ل ـلــدولــة وق ــرار
مـجـلــس «االح ـت ـيــاطــي ال ـفــدرالــي»
األمـيــركــي ،أمــس األول تخفيض
سعر الفائدة على الــدوالر بواقع
 1ف ــي ال ـم ـئ ــة جـ ــاء ق ـ ــرار مـجـلــس
إدارة «ا ل ـ ـم ـ ــر ك ـ ــزي» ب ـت ـخ ـف ـيــض
سـعــر ال ـخ ـصــم ،مـسـتـهــدفــا بــذلــك
تخفيض تكلفة االقتراض لجميع
القطاعات االقتصادية من أفــراد
ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة
للنمو اال ق ـت ـصــادي والمحافظة
على االستقرار النقدي والمالي.
وأوض ــح أنــه فــي االتـجــاه ذاتــه
ق ـ ــرر «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» أيـ ـض ــا إج ـ ــراء
تخفيض ب ــذات ا ل ـقــدر  1بالمئة
في سعر فائدة «الريبو» وأسعار
جـ ـمـ ـي ــع أدوات ب ـ ـنـ ــك ا لـ ـك ــو ي ــت
الـ ـم ــرك ــزي ل ـل ـتــدخــل ف ــي ال ـس ــوق
النقدي ،وجميع هــذه اإلجــراء ات

إصدار سندات وتورق
بـ  290مليون دينار
أعلن «الـمــركــزي» تخصيص آخــر إص ــدار سـنــدات وتــورق
بقيمة إجمالية بلغت  290مليون دينار كويتي (نحو 957
مليون دوالر أميركي).
وقال «المركزي» في بيان لـ «كونا» إن أجل اإلصــدار ثالثة
أشهر بمعدل عائد  2.250في المئة.
وكــان بنك الكويت المركزي اصــدر سندات وتــورق بقيمة
إجمالية بلغت  200مليون دينار كويتي (نحو  660مليون
دوالر اميركي) في  27يناير الماضي لمدة ثالثة أشهر ومعدل
عائد  2.750في المئة.

ّ
يشجع
التسهيالت
ويخفف عبء
السيولة
المتراكمة

عادل الماجد

تعزز انسياب التدفقات النقدية
بين القطاع المصرفي وقطاعات
االقـتـصــاد الوطني وتحافظ في
الوقت ذاته على جاذبية الدينار
الـكــويـتــي كــوعــاء مـجــز ومــوثــوق
للمدخرات.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي»
ق ــام أيـضــا فــي الــرابــع مــن مــارس
الجاري بتخفيض سعر الخصم
بــواقــع ربــع نقطة مـئــويــة ،مبينا
أن تخفيض سعر الخصم يأتي
مــع اتـســاع هــامــش سعر الفائدة
لمصلحة الدينار ،مقارنة بسعر
ال ـفــائــدة عـلــى ال ـ ــدوالر ف ــي ضــوء
تخفيضات مجلس االحتياطي
الفدرالي األميركي لسعر الفائدة،
بـ ـم ــا يـ ـت ــرت ــب ع ـل ـي ــه م ـ ــن ت ــواف ــر
هوامش مريحة للمحافظة على
تنافسية الدينار.
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـح ــاف ــظ «الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي»
قــوة أوض ــاع مصارفنا الوطنية
وقدرتها على مقاومة الصدمات
الخارجية بما يتوافر لديها من
مـ ـص ــدات مــال ـيــة ق ــوي ــة تعكسها
س ـ ــام ـ ــة مـ ــؤشـ ــرات ـ ـهـ ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة
وم ـت ــان ـت ـه ــا ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ه ــذه
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك سـ ـتـ ـظ ــل قـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
مواصلة خدمة االقتصاد الوطني
ب ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ع ــالـ ـي ــة حـ ـت ــى ف ـ ــي ظــل
أوضاع ضاغطة ،مع األخذ بعين
االعتبار ما يوفره ضمان الدولة
للودائع من دعم الستقرار القطاع
المصرفي ،ومــن ثــم تعزيز الثقة
بقوة واستقرار الدينار.
وأوضح الهاشل أن قوة القطاع
المصرفي تعززت نتيجة حصافة
ال ـس ـيــاســات ال ـن ـقــديــة والــرقــاب ـيــة
ال ـتــي يطبقها «ال ـم ــرك ــزي» ،ومــن
أهـ ــم ث ــواب ـت ـه ــا ت ـط ـب ـيــق سـيــاســة
سعر صرف مستقرة ،مع تحديد
أسعار الفائدة المالئمة لألوضاع
االق ـت ـصــاديــة الـمـحـلـيــة وتنظيم
مستويات السيولة ،إضافة إلى
تدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك
وبـنــاء المخصصات االحترازية
والمصدات المالية الرقابية ،وهذا
ما تشيد به تقارير بعثة خبراء
صـنــدوق النقد الــدولــي ووكــاالت
التصنيف العالمية.
وأكد أن بنك الكويت المركزي
ي ـ ـت ـ ــاب ـ ــع ب ـ ـي ـ ـق ـ ـظـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
االقـتـصــاديــة الـعــالـمـيــة ،ويــرصــد
انعكاساتها عـلــى أداء األس ــواق
ال ـم ـح ـل ـيــة وال ــوض ــع ال ـم ـصــرفــي،
وأنه لن يتردد في اتخاذ التدابير
الـمـنــاسـبــة عـلــى صـعـيــد تطبيق
أدوات السياسة النقدية وأدوات

ّ
يخفض الكلفة
التشغيلية
لقروض
الشركات لتحفيز
النمو

نتابع التطورات االقتصادية العالمية
بيقظة ونرصد انعكاساتها على األسواق
المحلية والوضع المصرفي
ال ـس ـي ــاس ــة ال ــرق ــابـ ـي ــة ،مـ ــن أج ــل
تــرسـيــخ دعــائــم الـمـحــافـظــة على
االس ـت ـق ــرار ال ـن ـقــدي واالس ـت ـقــرار
المالي.

الماجد :االستقرار النقدي والمالي
من ناحيتهمّ ،
شدد مصرفيون،
تـحــدثــت الـيـهــم «ال ـجــريــدة» ،على
أن خـطــوة خـفــض سـعــر الخصم
مفيدة لالقتصاد المحلي ،وأكد
رئـيــس ات ـحــاد ال ـم ـصــارف ،نائب
ئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة ،الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي لـبـنــك بــوب ـيــان ،ع ــادل
ال ـ ـمـ ــاجـ ــد ،أن ق ـ ـ ــرار «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي»
خـفــض ال ـفــائــدة إل ــى  1.5بالمئة
في التوقيت الحالي نتيجة قرار
مـجـلــس «االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي»
تـخـفـيــض س ـعــر ال ـف ــائ ــدة بــواقــع
 1فــي الـمـئــة لـمــواجـهــة تــداعـيــات
انتشار مرض كورونا المستجد
يـعـتـبــر إي ـجــاب ـيــا ع ـلــى مـسـتــوى
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـكـ ـل ــي ،وس ـت ـت ـب ـيــن
نتائجه على المدى المتوسط.
وذك ـ ــر أن م ــن أه ـ ــداف خـفــض
الـفــائــدة التشجيع على عمليات
التسهيالت االئتمانية ،وبالتالي
دع ــم حــركــة ال ـب ـنــوك ،والتخفيف
م ــن عـ ــبء ال ـس ـيــولــة ال ـم ـتــراك ـمــة،
إضافة الى تخفيض التكلفة على
المشاريع وتحسين
الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة
وتـخـفـيــض

عبء الديون على المقترضين.
ودعـ ـ ــا ال ـم ــاج ــد ال ـ ــى ض ـ ــرورة
ت ـك ــات ــف ال ـج ـه ــود م ــن طـ ــرف كــل
ال ـج ـه ــات وت ـح ـ ّـم ــل ال ـم ـســؤول ـيــة
تـ ـ ـج ـ ــاه االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاد ،مـ ـط ــالـ ـب ــا
الحكومة بضرورة توفير المناخ
الجيد لتصب في إطــار الجهود
المتواصلة الرامية لتعزيز أجواء
ال ـث ـق ــة فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوط ـن ــي
وتحفيز النمو االقتصادي.
و بـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن أن تـ ـخـ ـفـ ـي ــض س ـعــر
فائدة الريبو بنسبة  1في المئة
على جميع أدوات بنك الكويت
المركزي سيساهم في المحافظة
على االستقرار النقدي والمالي،
وت ـع ــزي ــز ب ـي ـئــة اق ـت ـص ــاد داع ـمــة
للنمو االق ـت ـصــادي ،إضــافــة الــى
المحافظة على جاذبية الدينار،
األمر الذي سيساهم في انسياب
التدفقات النقدية.

الناهض :خطوة صحيحة
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ــاد ال ــرئ ـي ــس
ا لـتـنـفـيــذي للمجموعة فــي بيت
التمويل الكويتي مازن الناهض
بـ ـق ــرار ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي
ت ـخ ـف ـيــض س ـع ــر الـ ـف ــائ ــدة عـلــى
ال ــديـ ـن ــار ب ـم ـع ــدل  1ف ــي ال ـم ـئــة،
واعـ ـتـ ـب ــره خـ ـط ــوة فـ ــي االتـ ـج ــاه
الصحيح من شأنها أن ّ
تحرك
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي عــن
طريق زيادة االقتراض

واالس ـت ـث ـم ــارات واإلن ـ ـفـ ــاق على
أساس أن تخفيض سعر الفائدة
يـ ـخـ ـف ــض الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
لقروض لشركات.
وقال إن هذا االنخفاض القصد
م ـن ــه ت ـح ـف ـيــز ع ـم ـل ـيــة اإلق ـ ـ ــراض
وإع ـط ــاء مــرونــة أك ـثــر للشركات
ال ـتــي تـنـفــذ م ـشــاريــع ال ــدول ــة أو
م ـشــاريــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص التي
ت ـص ــب ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف فــي
بوتقة االقتصاد الوطني لخلق
فرص جديدة لإليرادات.
وأضــاف أن تخفيض الفائدة
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض ي ــأت ــي تـمــاشـيــا
م ــع إجـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـخ ـف ـيــض نـسـبــة
ال ـ ـعـ ــائـ ــد ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ــع الـ ـت ــي
ق ــارب ــت ع ـلــى ال ـص ـفــر ت ـصــب في
م ـص ـل ـح ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ال ـن ـق ــدي
والـمــالــي ،إضــافــة الــى المحافظة
عـلــى جــاذبـيــة الــدي ـنــار ،وتـعــزيــز
ب ـي ـئ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ل ــدع ــم ال ـن ـمــو
االقتصادي.
ولفت الى أن انخفاض أسعار
الفوائد يؤثر على إيرادات البنوك
من الودائع ،لكن يتم تعويضها
في صــورة أخــرى من خــال نمو
ال ـت ـمــويــل ،وزي ـ ــادة م ـعــدالتــه في
حال ارتفاع الطلب على التمويل.

العيار :العمل الجاد
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،وص ـ ـ ـ ــف ن ــائ ــب
رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
فـ ــي ش ــرك ــة مـ ـش ــاري ــع ال ـك ــوي ــت،
فيصل العيار ،القرار بأنه خطوة
مستحقة وموفقة خاصة أنه في
ح ــال اس ـت ـق ــرار أوض ـ ــاع الـعـمـيــل
وقــدرتــه على ســداد ّمــا عليه من
استحقاقات دون تعثر سيساهم
ذلك في استقرار البنوك نفسها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــار أن قـ ـ ــرار
تخفيض سـعــر ا ل ـفــا ئــدة بنسبة
 1فــي المئة سينعش االقتصاد
الكويتي في شتى قطاعاته ،نظرا
لــاس ـت ـفــادة ال ـتــي سـتـعـ ّـم جميع
ال ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة ف ــي الـكــويــت
مــن ناحية كلفة االقـتــراض التي
سـتـنـخـفــض بـشـكــل كـبـيــر خــال
ال ـف ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ب ــال ـت ــزام ــن مــع
حاجتها الماسة إلى ذلك اإلجراء
لتلبية اتمام عملياتها التشغيلية
الـ ـت ــي تـ ــأثـ ــرت بـ ـت ــداعـ ـي ــات أزمـ ــة
«كورونا».
ولـ ـف ــت ال ـ ــى أن ـ ــه ح ـ ــان ال ــوق ــت

للعمل الجاد لمصلحة االقتصاد
ال ـك ــوي ـت ــي م ــدع ــوم ــا ب ــالـ ـق ــرارات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،سـ ـ ـ ــواء إداري ـ ـ ـ ـ ــة أو
تـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوران ال ـع ـج ـل ــة
االقتصادية في البالد ،مشيرا الى
أن ال ـقــرار يتماشى مــع تـطــورات
األوضاع في االقتصادين المحلي
والعالمي ،حيث يستدل من تلك
المؤشرات على األداء االقتصادي
العام وحاجته إلى مثل ذلك القرار
الداعم والمحفز لشتى القطاعات.

السميط :الشركات ستقترض
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ،ق ـ ــال نــائــب
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـمـ ــديـ ــريـ ــن الـ ـع ـ ّ
ـامـ ـي ــن
لـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـسـ ـمـ ـي ــط إن إقـ ـ ـ ــرار
تخفيض سعر الـفــائــدة ستكون
لـ ــه انـ ـعـ ـك ــاس ــات إي ـج ــاب ـي ــة عـلــى
جـمـيــع ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـصــاديــة
ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وخـ ـص ـ ً
ـوص ــا ق ـطــاع
ال ـشــركــات الـتــي تــأثــرت أعمالها
نتيجة لـتــوقــف أعـمــالـهــا بسبب
اإلجـ ــراء ات الحكومية لمكافحة
فـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد،
والـتــي ستحتاج إلــى االقـتــراض
من البنوك لمعالجة أوضاعها،
حـيــث سـتـكــون تكلفة االق ـتــراض
منخفضة ،وتخفف ،بدورها ،من
معاناتها التمويلية.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـ ـقـ ــرار سـيـعـمــل
ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز األج ـ ـ ـ ــواء ال ــداع ـم ــة

ّ
يحسن
أداء
القطاعات غير
النفطية في
االقتصاد

استقرار
العمالء يساهم
في استقرار
البنوك

فيصل العيار

مازن الناهض

لـتـحـسـيــن أداء ال ـق ـط ــاع ــات غير
النفطية لالقتصاد الوطني من
خ ــال تقليص تكلفة اال ئـتـمــان،
مـ ـ ــع الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـت ــان ــة
األوضاع المالية لوحدات القطاع
المصرفي والمالي.

البدر :خطوة إيجابية
واع ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــي
واالقتصادي علي الرشيد البدر
أن قـ ــرار «الـ ـم ــرك ــزي» بتخفيض
الفائدة  1في المئة يعتبر خطوة
ايجابية للسوق الكويتي ،لكونها
ستخفف من أعباء المقترضين
م ـ ــن أف ـ ـ ـ ـ ــراد وشـ ـ ــركـ ـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص.
وثـ ـم ــن الـ ـب ــدر ع ـم ـل ـيــة خـفــض
الفائدة والتوجه الــى االقتراض
بــالــديـنــار الـكــويـتــي ،عــوضــا عن
الـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ورأى أن
قــرار «المركزي» بخفض الفائدة
يصب في خطوة معالجة الوضع
الراهن ،باإلضافة إلى أن العملة
ال ــوط ـن ـي ــة ت ـظ ــل ج ــاذب ــة ،وس ـعــر
ال ـفــوائــد عـلــى الــدي ـنــار أع ـلــى من
العمالت المماثلة.
ودع ـ ـ ـ ــا ال ـ ـب ـ ــدر إل ـ ـ ــى ض ـ ـ ــرورة
ت ـك ــات ــف ال ـج ـه ــود م ــن طـ ــرف كــل
الجهات وتحمل المسؤولية تجاه
تداعيات انتشار فيروس «كوونا»
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،م ـطــال ـبــا ال ـح ـكــومــة
بضرورة توفير المناخ الجيد.

خطوة جيدة...
وتظل العملة
الوطنية
جاذبة

علي الرشيد البدر

عبدالله السميط

االحتياطي الفدرالي يخفض أسعار الفائدة  ...والبنوك المركزية الخليجية تخفضها
عزز محفظته من السندات بمقدار  700مليار دوالر
خفض مجلس االحتياطي الفدرالي
األمـ ـي ــرك ــي «الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» أس ـع ــار
ا لـفــا ئــدة الرئيسية بمقدار نقطة مئوية
كاملة لتصل إلى قرب الصفر ،وسيعزز
محفظته من السندات بمقدار  700مليار
دوالر مــن أج ــل التخفيف مــن تــداعـيــات
تفشي فـيــروس كــورونــا المستجد على
االقتصاد األميركي.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن البنك
الـمــركــزي األمـيــركــي أعـلــن أيـضــا العديد
من اإلجراءات األخرى ،من بينها السماح
لـلـبـنــوك بــاالق ـتــراض مــن إدارة الخصم
لمدة تصل إلــى  90يوما وخفض نسب
االحتياطي المطلوبة إلى صفر بالمئة.
كما خفض مجلس االحتياط ،تماشيا
مــع بـنــوك مــركــزيــة أخ ــرى ،سعر الفائدة
عـلــى تـ ــداول تــرتـيـبــات مـبــادلــة السيولة
النقدية بــالــدوالر األمـيــركــي بـمـقــدار 25
نقطة أساس.
وق ـ ــال ـ ــت ل ـج ـن ــة الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـم ـف ـت ــوح ــة
بــالـمـجـلــس ف ــي ب ـيــان إن ــه سيستمر في

اإلبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر
«إلى أن يتم الشعور بالثقة بأن االقتصاد
ن ـجــا م ــن األح ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة وأن ـ ــه على
مسار تحقيق أهدافه الستقرار األسعار
والتوظيف عند أقصى حدوده».
وقــال المجلس إن «تــأثـيــرات فيروس
ك ــورون ــا سـتـلـقــي بـثـقـلـهــا عـلــى الـنـشــاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــري ــب،
وت ـ ـ ـفـ ـ ــرض م ـ ـخـ ــاطـ ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـت ــوقـ ـع ــات
االقتصادية».
وأضاف انه «في ضوء تلك التطورات،
قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف
للفائدة على األموال االتحادية إلى صفر
وربع بالمئة».
وتــاب ـعــت ان «ه ــذا اإلج ـ ــراء سيساعد
ف ــي دع ــم ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي وتـقــويــة
ظروف سوق العمل ،وعودة التضخم إلى
هدف اللجنة المتناسب عند  2بالمئة»،
مضيفة أن «الـخـطــوات تــأتــي فــي أعقاب
انهيار سوق األسهم التي شهدت دخول
أس ـع ــار األس ـه ــم مـنـطـقــة قــاس ـيــة بسبب

مخاوف المستثمرين من تزايد الخسائر
االقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا
ومــا ي ــرون أنــه رد فعل غير مناسب من
صناع السياسة على مستوى العالم بما
في ذلك إدارة (الرئيس األميركي دونالد)
ترامب» .ويأتي اإلعالن عقب إجراء قوي
مــن جــانــب المجلس الخميس الماضي
بتخفيف التوتر في سوق أذون الخزانة
عبر ضخ سيولة ضخمة وإجراء عمليات
ش ــراء أوس ــع ألوراق مــالـيــة أمـيــركـيــة في
إجراء يعيد للذاكرة التيسير الكمي الذي
استخدمه المجلس خالل األزمة المالية.
وتـ ــأتـ ــي خـ ـط ــوة م ـج ـل ــس االحـ ـتـ ـي ــاط
األمـيــركــي أيضا بعد أقــل مــن أسبوعين
بـعــدمــا خـفــض أس ـع ــار ال ـفــائــدة بـمـقــدار
نصف نقطة مئوية في تحرك طارئ أخفق
في طمأنة المستثمرين القلقين ،ويرجع
ذلك جزئيا إلى أنه لم ترافقه خطوات من
جانب صناع سياسة آخرين.
(د ب أ)

إجراءات اقتصادية لتحاشي آثار «كورونا»
خفضت الـبـنــوك الـمــركــزيــة فــي الخليج أسعار
ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ،أم ـ ـ ــس ،ب ـع ــد يـ ـ ــوم مـ ــن خ ـف ــض مـجـلــس
االحتياطي االتحادي األميركي الفائدة لتقترب من
الصفر ،في مسعى لتخفيف تأثير تفشي فيروس
كورونا.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أط ـل ـقــت أب ــوظ ـب ــي مـجـمــوعــة
إجراءات تهدف لحماية القطاع الخاص من التباطؤ
مــن ج ــراء تفشي الـفـيــروس ال ــذي أض ــر بقطاعات
حيوية القتصاد البالد ،مثل السياحة والطيران.
وخفض مصرف اإلمارات المركزي سعر فائدته
ّ
المطبق على شهادات اإليداع ألجل أسبوع  75نقطة
أســاس ،وأسعار الفائدة األخــرى  50نقطة أساس.
وخفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل
اتفاقيات إع ــادة الـشــراء وإع ــادة الـشــراء المعاكس
بواقع  75نقطة أساس.
وخفض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على
ّ
اإليداع وعلى إعادة الشراء .وقلص مصرف البحرين
المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة وعلى
ودائع أسبوع وشهر ،فضال عن سعر اإلقراض.
تأتي التخفيضات بعد إعالن البنوك المركزية
في السعودية وقطر واإلمارات عن حزم تحفيز في

األيــام القليلة الماضية تتجاوز قيمتها  60مليار
دوالر الحتواء أثر الفيروس.
لكن مثل هذه الخطوات لم توقف هبوط أسواق
َّ
الدين واألسهم في المنطقة التي تأخذ في الحسبان
أيضا تأثير حرب حصص السوق بين السعودية
وروسيا على أسعار الخام.
وأعلنت البحرين أول حالة وفاة في دول الخليج
العربية بفيروس كورونا المستجد أمس ،بعد يوم
من إعالن اإلمارات  12حالة أصابة جديدة ،ليصل
اإلجمالي بها إلى .98
وحـتــى الـســاعــة  11:00بتوقيت غرينتش ،بلغ
عــدد الـحــاالت في مجلس التعاون الخليجي 983
حالة ،وفقا لحسابات «رويترز» من واقع البيانات
الحكومية.

أبوظبي
هــوت بــورصـتــا اإلمـ ــارات فــي األســابـيــع الثالثة
األخيرة ،وهوى مؤشر دبي نحو  30بالمئة ،وهبطت
بورصة أبوظبي  25بالمئة.
وق ــال ــت أبــوظ ـبــي إن ـهــا خـصـصــت مـلـيــار دره ــم

( 272.27مليون دوالر) لدعم سوق األسهم المحلية.
وخصصت  3مليارات درهــم إضافية لبرنامج
الضمانات االئتمانية لتحفيز تمويل الشركات
الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية
و 5مليارات درهم لدعم فواتير المرافق.
وقــالــت الحكومة على «تويتر» إنها ألغت عدة
رسوم أو خفضتها تشمل رسوم تسجيل العقارات
والشركات الجديدة وقطاعي السياحة والضيافة.
وفي وقت سابق اليوم ،قال ولي عهد أبوظبي،
الشيخ محمد بن زايــد ،على «تويتر» إن السلطات
في اإلمارات ستدعم االقتصاد عبر تسهيل القوانين
وتشريعات االستثمار.
وأض ــاف« :وجـهــت باستمرار جميع المشاريع
الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعــدم إلغاء
أو تأجيل أي مشروع في إطــار األجندة التنموية
ألبوظبي».
وأوردت وكالة أنباء اإلمارات أن الدولة ستوقف
إصــدار تأشيرات الــدخــول ،باستثناء المخصصة
للدبلوماسيين األجانب ،اعتبارا من اليوم.
(رويترز)

٩
ً
عجز وشيك في موازنات دول الخليج النفطية تأثرا بـ «كورونا»
ةديرجلا
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اقتصاد

اعتماد نحو  %81من إيراداتها العامة على صادرات الخام يضعها في بؤرة الفيروس
أشرف عجمي

رغم محاوالت احتواء فيروس
كورونا المتعثرة حتى اآلن،
ً
فضال عن تشديد إجراءات
الحجر الصحي سواء في
الصين أو في دول العالم
األخرى ،فإن األمر بحاجة إلى
وضع تصورات توقع السيناريو
األسوأ بالنسبة إلى تداعيات
«كورونا» على االقتصاد
أزمة
ً
العالمي عموما ًوعلى سوق
الطاقة خصوصا.

بقاء األسعار
الضعيفة لخام
برنت يشير إلى
مستقبل غامض
للنفط

أك ـ ــد ت ـق ــري ــر ن ـف ـطــي حــديــث
أن ال ـم ـخــاوف م ــن الـتــداعـيــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ألزمـ ـ ــة ف ـي ــروس
كــورونــا دفـعــت أس ـعــار النفط
العالمية إلى أقل مستوياتها
منذ أكثر من عام ،رغم خفض
الدول المنتجة إلنتاجها منذ
أك ـثــر م ــن ع ــام ،وه ــو م ــا يـهــدد
ب ـصــدمــات اق ـت ـصــاديــة ل ـلــدول
النفطية.
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه أعـ ـل ــن
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ترامب ،في تصريحات أخيرة،
أن بـ ـ ــاده سـتـسـتـغــل أس ـع ــار
الـنـفــط الـمـنـخـفـضــة لتشتري
كمية ضخمة من الخام لتمأل
احتياطياتها االستراتيجية.
وقـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب إنـ ـ ــه «بـ ـن ــاء
عـلــى أس ـع ــار الـنـفــط الـحــالـيــة
وال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ف ـ ـقـ ــد وجـ ـه ــت
وزيـ ــر ال ـطــاقــة األم ـيــركــي إلــى
شـ ـ ـ ــراء كـ ـمـ ـي ــات ض ـخ ـم ــة مــن
النفط الخام للتخزين ضمن
االح ـت ـي ــاط ــي االس ـتــرات ـي ـجــي
للواليات المتحدة ..سنملؤه
إلى آخره».
وذكـ ـ ــر م ـ ـسـ ــؤول فـ ــي وزارة
الطاقة األميركية أن االحتياطي
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي ي ـس ـت ـط ـي ــع
اس ـت ـي ـع ــاب م ــا ي ـص ــل إلـ ــى 77
م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل إض ــافـ ـي ــة مــن
النفط ،ولــم يذكر حجم النفط
ا لــذي َس ُيشترى للتخزين في
االحـتـيــاطــي ،ال ــذي يــوجــد فيه
ً
حاليا  635مليون برميل.

روسيا تنتج المخفض
من جانب آخــر ،أعلن وزير

ال ـط ــاق ــة الـ ــروسـ ــي أل ـك ـس ـنــدر
ن ــوف ــاك ،خ ــال األيـ ــام القليلة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
صـ ـ ـح ـ ــا فـ ـ ـي ـ ــة ،أن ب ـ ـ ـ ـ ــاده ق ــد
تستأنف إنـتــاج النفط الــذي
ً
ً
كـ ــان م ـخ ـف ـضــا وفـ ـق ــا الت ـفــاق
«أوبـ ـ ـ ــك ،»+ب ـم ـقــدار  200ألــف
ً
برميل يوميا.
و ك ـ ــا ن ـ ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
ل ـل ـج ـم ــارك ال ـص ـي ـن ـيــة ذك ــرت
أن واردات الصين من النفط
خ ــال ال ـعــام ال ـمــاضــي بلغت
حـ ــوالـ ــي  11م ـل ـي ــون بــرم ـيــل
ً
يوميا لتصبح أكبر مستورد
للنفط في العالم وبفارق كبير
عن المركز الثاني ،في حين أن
السعودية وروسيا هما أكبر
مصدرين للنفط إلى الصين.
وم ـ ـ ــع ع ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ع ـلــى
اح ـ ـ ـتـ ـ ــواء فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
ا لـ ـج ــد ي ــد حـ ـت ــى اآلن ،ت ـق ــول
م ـص ــادر صـيـنـيــة مـطـلـعــة إن
الطلب على النفط في البالد
تراجع بمقدار ثالثة ماليين
ً
برميل يوميا أي بما يعادل
 20فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن إج ـمــالــي
ً
االستهالك تقريبا.
و ي ــؤ ك ــد ب ـعــض المحللين
النفطيين ع ــدم ا ل ـق ــدرة على
معرفة التأثير الكامل النتشار
الفيروس على الطلب العالمي
لـلـطــاقــة ،وخ ــاص ــة إذا انتقل
الـ ـتـ ـب ــاط ــؤ االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي مــن
الصين إلى باقي دول العالم.
وت ـش ـيــر ت ـقــديــرات الـعــديــد
من الجهات ،من شركة الطاقة
البريطانية بريتش بتروليوم
(بي .بي) إلى منظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) ،إلى

تــراجــع الـطـلــب الـعــالـمــي بين
 200أ ل ــف و 600أ ل ــف برميل
يوميا.

سوق الطاقة
ورأى بـ ـ ـع ـ ــض ا لـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء
أنـ ــه رغـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت اح ـت ــواء
الفيروس المتعثرة حتى االن
فـضــا ع ــن تـشــديــد إج ـ ــراءات
ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي سـ ـ ــواء فــي
ال ـص ـي ــن أو ف ــي دول ال ـعــالــم
األخ ـ ـ ــرى ،فـ ــإن االم ـ ــر بـحــاجــة
ال ـ ــى وض ـ ــع ت ـ ـصـ ــورات تــوقــع
السيناريو األ س ــوأ بالنسبة
إلــى تداعيات أزمــة «كــورونــا»
على االقتصاد العالمي بشكل
عام وعلى سوق الطاقة بشكل
خاص.
وأضاف الخبراء أنه يمكن
أن يتمثل السيناريو الكارثي
ل ـص ـنــاعــة ال ـن ـفــط ف ــي تــراجــع
أسـعــاره إلــى مــا بين  30و35
ً
دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل م ـ ــن خ ــام
ب ــرن ــت ال ـق ـيــاســي واس ـت ـم ــرار
ه ـ ــذه األسـ ـ ـع ـ ــار الـمـنـخـفـضــة
عدة أشهر.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروا ال ـ ـ ـ ــى ان ه ـ ــذا
الموقف يعد مشكلة وتهديدا
بالنسبة إلى الــدول المنتجة
لـلـنـفــط وال ـت ــي سـتـكــون أكـثــر
ح ــدة م ــن تـلــك ال ـتــي واجـهـهــا
م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــو ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط ع ـ ـنـ ــدمـ ــا
انـخـفـضــت األسـ ـع ــار إل ــى 40
ً
ً
دوالرا أو  35دوالرا للبرميل
عامي  2015و ،2016حيث انه
فــي تلك الفترة كــانــت أسعار
ال ـن ـفــط ق ــد ت ــراج ـع ــت نتيجة
زي ــادة إنـتــاج ال ــدول النفطية

إلـ ــى أع ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه على
اإلطالق.
وبالنظر إلى هبوط أسعار
النفط حاليا بسبب فيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى ع ــدم
توافق دول «أوبك بلس» على
تعميق خفض االنتاج خالل
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــم االخـ ـ ـي ـ ــر اوائـ ـ ــل
ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري فـ ــإن هـبــوط
االسعار قادم ال محالة.

اإليرادات النفطية
ول ـ ـعـ ــل ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ال ـط ـلــب
عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــام م ـ ــع ان ـخ ـف ــاض
اإلنتاج يعني تراجع إيرادات
ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى،
وبــالـتــالــي ارت ـفــاع الـعـجــز في
م ـيــزان ـي ـت ـهــا ،وهـ ــو م ــا يعني
تراجع الخدمات العامة التي
توفرها حكومات هذه الدول
لمواطنيها.
ورأى ب ـع ــض الـ ـخـ ـب ــراء ان
االقتصاد العالمي قد يتعرض
لصدمة عنيفة نتيجة تزايد
وتـ ـ ـي ـ ــرة ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات فـ ـي ــروس
كورونا السلبي على مفاصل
االقتصاد العالمي ،متوقعين
تزايد وتيرة الصدمة بسبب
ً
ت ــزاي ــد قـ ـي ــود ال ـس ـف ــر ،ف ـضــا
عن تنامي انتشار الفيروس،
وتـ ـب ــاط ــؤ اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـس ـلــع
ُّ
األس ــاس ـي ــة ،وت ـقــلــص الـطـلــب
ال ـ ـن ـ ـف ـ ـطـ ــي ،وتـ ـ ــراجـ ـ ــع إن ـ ـتـ ــاج
ومبيعات السيارات ،وانحسار
اإلنفاق على السياحة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـ ـعـ ـ ــض اآلراء
ض ــرورة الـتــريــث للحكم على
سير االقتصاد العالمي حتى

ً
النفط يتراجع مجددا مع تضرر الطلب بفعل «كوفيد »١٩ -
انخفض النفط ،أمــس ،مع إخفاق خفض طارئ
من مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي
األميركي) ألسعار الفائدة في تهدئة أسواق المال
العالمية المصابة بــالـفــزع مــن االنـتـشــار السريع
ُ
لفيروس كــورونــا «كوفيد  ،»١٩ -فــي وقــت تضاف
ح ــرب األسـ ـع ــار ب ـيــن ك ـبــار الـمـنـتـجـيــن إل ــى تخمة
متنامية في اإلمدادات.
ً
وهبط خام برنت  2.07دوالر إلى  31.78دوالرا
ً
للبرميل ،ليواصل انخفاضا بنسبة  25في المئة
سجله األسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي
منذ عــام  .2008وفتح عقد شهر أقــرب استحقاق
ً
على ارتفاع ،إذ سجل  35.84دوالرا لكنه انخفض
ً
ٍّ
إلى مستوى متدن بلغ  31.63دوالرا.
وتراجع الخام األميركي  1.38دوالر إلى 30.35
ً
دوالرا للبرميل بعدما هبط لما دون الثالثين دوالرا
للبرميل فــي وق ــت ســابــق مــن الجلسة رغ ــم تعهد
الرئيس األميركي دونالد ترامب بملء االحتياطي
البترولي االستراتيجي «عن آخره» في أكبر مستهلك
للخام في العالم.
وقـ ــال مــاي ـكــل ت ـ ــران ،الـمـحـلــل ل ــدى آر .ب ــي .سي

كــاب ـي ـتــال م ــارك ـت ــس« :بـيـنـمــا ي ـســاعــد ذل ــك بشكل
هامشي ،فإن السياسة المتعلقة (باالحتياطي
الـبـتــرولــي االسـتــراتـيـجــي) تـتـضــاءل مـقــارنــة
بـســوق مبتلى بـفـيــروس ك ــورون ــا ،وه ــو أثــر
يقاس بالشهور ومقارنة بحرب أسعار من
المتوقع أن تستمر عدة فصول أو أكثر».
وأوض ــح ت ــران أن مـخــزونــات االحتياطي
الـبـتــرولــي االسـتــراتـيـجــي تبلغ  634مليون
برميل ،وهو ما يقل بنحو  80مليون برميل
فقط عن الطاقة االستيعابية التي تبلغ 714
مليون برميل ،وعمليات الشراء من الحكومة
لن تسحب سوى فائض عالمي مدة نحو 20
يوما ،وهو ما تقدره آر .بي .سي بأنه يبلغ أربعة
ً
ماليين برميل يوميا.
(رويترز)

هل ستعاني شركات النفط الكبرى خالل 2020؟
عندما ذكر محللو «ريستاد
إنـيــرغــي» فــي نوفمبر  2019أن
المستثمرين في شركات النفط
ال ـك ـبــرى ي ـس ـت ـعــدون للحصول
عـلــى تــوزيـعــات نـقــديــة ،فــي ظل
ت ـح ــول ال ـش ــرك ــة ن ـحــو م ـصــادر
الطاقة المتجددة ،لم يكن أحد
مـنـهــم يـعـلــم أن أسـ ـع ــار الـنـفــط

سـتـهـبــط ب ـعــد ع ــدة أش ـه ــر إلــى
م ـس ـت ــوي ــات ل ــم ت ـش ـه ــده ــا مـنــذ
سنوات.
ومع انخفاض أسعار الخام
ً
مؤخرا ،بعد فشل التوصل إلى
اتـفــاق بين «أوب ــك» والمنتجين
المستقلين ،ب ــدأت الـتـســاؤالت
ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـع ــرض

شــركــات الـنـفــط الـكـبــرى لمزيد
من الضغوط في العام الحالي.

االنخفاض والسيولة
 فــي ظــل االنـخـفــاض الـحــادألس ـعــار الـنـفــط ،ي ــرى محللون
أن األم ـ ــر سـيـعـنــي ال ـم ــزي ــد من

الـضـغــوط عـلــى شــركــات الـخــام
الكبرى ،التي ال تمتلك ما يكفي
من السيولة لتغطية برامجها
الطموحة للتوزيعات النفدية
وإعادة شراء أسهمها.
 لــم تستطع ه ــذه الـشــركــاتتغطية تلك البرامج عندما كان
ً
سـعــر «ب ــرن ــت» ق ــرب  60دوالرا
للبرميل ،فكيف سيكون الوضع
ً
مع تراوح السعر دون  40دوالرا؟
 ذك ـ ـ ــر مـ ـعـ ـه ــد اق ـ ـت ـ ـصـ ــاداتالطاقة والتحليالت المالية أن
الـشــركــات «رويـ ــال دات ــش شــل»،
و»بــي بــي» ،و»إك ـســون موبيل»،
و»ش ـي ـفــرون» ،و»ت ــوت ــال» دفعت
ً
إجـمــاال  545.9مليار دوالر في
شكل توزيعات نقدية بين عام
 ،2010والربع الثالث من .2019
 بـ ــال ـ ـم ـ ـقـ ــارنـ ــة ،ب ـ ـلـ ــغ ح ـجــمالسيولة لدى تلك الشركات في
نفس الفترة  328.7مليار دوالر،
وتمت تغطية المبلغ المتبقي
ل ـل ـت ــوزي ـع ــات ال ـن ـق ــدي ــة (207.2
مليارات دوالر) عن طريق بيع
أصول وإصدار سندات جديدة.
 ف ــي ظ ــل ان ـخ ـفــاض أس ـعــارال ـن ـف ــط ،ت ـح ــول الـ ـتـ ـس ــاؤل اآلن
إلى أي من الشركات ستخفض
ً
ت ــوزيـ ـع ــاتـ ـه ــا الـ ـنـ ـق ــدي ــة أوال؟
وي ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع م ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون خ ـف ــض
«إكـســون موبيل» خطة اإلنفاق
المقدرة بــ 33مليار دوالر لهذا
العام.
 أعـلـنــت «ت ــوت ــال» ،و»رويـ ــالدات ــش ش ــل» ع ــام  2019خططا
لــدعــم الـتــوزيـعــات النقدية بين
عــامــي  2021و ،2025لكن هذه
الـ ـخـ ـط ــط تـ ـحـ ـت ــاج ل ـل ـم ــراج ـع ــة
اآلن ،و هـ ـ ـ ــو أ مـ ـ ـ ــر لـ ـ ــن ي ــر ض ــي
المستثمرين.
 رب ـ ـ ـمـ ـ ــا تـ ـتـ ـمـ ـك ــن شـ ــركـ ــاتالنفط الكبرى من الحفاظ على
تــوزي ـعــات ـهــا ال ـن ـقــديــة بشكلها
الحالي فترة ،لكنها لن تستطيع
زيـ ــادت ـ ـهـ ــا خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ظــل
تـ ـفـ ـش ــي ف ـ ـي ـ ــروس «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا»،
وتأثيره على الطلب العالمي.
(أرقام)

ت ـت ـض ــح الـ ـبـ ـي ــان ــات الــدق ـي ـقــة
حــول الـتــأثـيــرات االقتصادية
خالل النصف األول من العام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار ال ـع ــام ــل
الزمني في قياس التداعيات،
ً
آملين احتواء «كورونا» وفقا
ل ـب ـعــض ال ـح ـس ــاب ــات بـحـلــول
مايو المقبل.
وتــوقـعــت اآلراء أن يسجل
االقتصاد الصيني انخفاضا
ً
إلــى نحو  5.4فــي المئة بــدال
م ــن  6ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ــع ت ــزاي ــد
قيود حماية الصحة العامة
التي تؤدي إلى صعوبة عودة
العمال لوظائفهم.

دول الخليج
وحـ ــول تــأثــر دول الخليج
باالحداث الحالية ،فإن بعض
الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء ي ـ ـ ـ ــرون أن الـ ـت ــأث ــر
ً
سيكون كبيرا بشكل قد يسبب
ً
عجزا في موازنات تلك الدول
ال ـتــي تعتمد بـشـكــل أســاســي
على دخلها من النفط ،والذي
يساهم بنحو  81في المئة في
الـمـتــوســط ،مــن إي ـ ــرادات دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي؛
الفتين إلى أن ضعف األسعار
والـطـلــب النفطي مــن الصين
التي ُت ّ
عد أكبر مستهلك عالمي
ل ـل ـن ـفــط س ـي ــؤث ــر ك ــذل ــك عـلــى
اإليرادات.
وأشــار الخبراء الــى وجود
غموض بشأن إقامة المعارض
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة والـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــدول ـ ــة فــي
دول الخليج نـظــرا لـلـقــرارات
االح ـت ــرازي ــة الـمـتـخــذة والـتــي
منعت اقامة جميع المناسبات
لعدم انتشار فيروس كورونا.
وم ـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ــدولـ ـي ــة
الصادرة من منظمة الصحة
العالمية حول اعتبار فيروس
ً
ك ــورون ــا وبـ ــاء عــال ـم ـيــا ،فــإن
ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ف ـ ـ ــي هـ ــذا

ال ـم ـن ـحــى ت ـش ـيــر إلـ ــى ان تلك
الـتـصــريـحــات ق ــد تـ ــؤدي إلــى
انـ ـخـ ـف ــاض الـ ــدخـ ــل ال ـعــال ـمــي
بـنـسـبــة  1.3ف ــي ال ـم ـئــة خــال
ال ـعــام الـحــالــي ،أي مــا يـعــادل
 1.1تريليون دوالر من الدخل
العالمي.

تأثيرات «كورونا»
وم ــن بـيــن مـظــاهــر تشكيل
ال ـ ـصـ ــدمـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة فــي
العالم ،حسب بعض المصادر
المالية والمصرفية ،فإن ديون
العالم ستتضاعف ،حتى على
مـسـتــوى الـ ــدول االقـتـصــاديــة
ا لـكـبــرى ،إذ تشير التوقعات
إلـ ــى أن ال ـت ــأث ـي ــرات الـسـلـبـيــة
ل ـف ـيــروس «كـ ــورونـ ــا» سـتـفــرز
حالة من إفالس بعض الدول
ً
قريبا.
وح ـ ـسـ ــب صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـقــد
ال ــدول ــي ،ف ــإن الــديــن العالمي
وصل إلى مستويات قياسية
عـنــد مـسـتــوى  188تريليون
دوالر ،بما يـعــادل نحو 230
في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي.
ووفـ ــق ال ـش ــواه ــد ف ــإن ــه من
المنتظر أن يشهد االقتصاد
العالمي فشال واضحا وبشكل
جلي في النمو خالل النصف
ً
ً
األول ليسجل مؤشرا صفريا،
كـ ـ ـم ـ ــا س ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات
المتحدة ومنطقة اليورو حالة
ركــود فني ،األمــر الــذي يعني
ً
انكماشا في األداء االقتصادي
ل ـف ـتــرات ق ــد ت ـط ــول أش ـهــرا
غير محددة ،وذلك بفعل
تــوقــف إن ـتــاج المصانع
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي تـ ـفـ ـتـ ـق ــر

إلــى الـمـكــونــات وقـطــع الغيار
الصينية المهمة ،مما يرسم
بوضوح مدى األزمة.

انهيار االقتصاد العالمي
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراء إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
فـيــروس «كــورونــا» المستجد
الــذي انتشر في أكثر من مئة
ً
ً
دولـ ــة وحـ ــاز تـصـنـيـفــا عــالـيــا
من منظمة الصحة العالمية
وخـلــف حــالــة مــن الـخــوف من
االنـ ـتـ ـش ــار الـ ـس ــري ــع ك ـ ــان فــي
ال ـم ـج ـمــل ال ـم ــؤث ــر األس ــاس ــي
الن ـه ـيــار االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي
وحـ ــالـ ــة ال ـه ـل ــع فـ ــي األسـ ـ ــواق
ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ـمــا فـيـهــا أس ــواق
ال ـن ـف ــط ،إض ــاف ــة إل ـ ــى تـبــاطــؤ
احـ ـت ــواء الـ ـفـ ـي ــروس ،ومـ ــع كل
ذلك ،ال يمكن مقارنته بمثيله
في الماضي.
وذك ـ ـ ــروا أن ال ـغ ـم ــوض في
ً
الـتــأثـيــر الـمـبــاشــر ف ـضــا عن
مـ ـخ ــاوف ان ـت ـش ــار ال ـف ـيــروس
يعقدان التقديرات المستقبلية
في احتواء الكارثة على أسواق
النفط.
و ق ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــوا إن ا لـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ــظ
وجود تناقضات في األرقام
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ت ـعــرض
مــن ا ل ــو ك ــاالت المختلفة في
ال ـع ــال ــم ،ف ـع ـقــود ب ـيــع الـنـفــط
مازالت في معدالتها  270ألف
ً
عـقــد يــومـيــا خ ــال الـسـنــوات
الخمس الماضية ،وبمراجعة
أرق ــام الخسائر الـمـقــدرة عن
طريق رصد نشاط المصانع
الصينية هناك  40في المئة
مـ ــن الـ ـنـ ـش ــاط ال ـص ـنــاعــي،
أو تـ ـج ــارتـ ـه ــا ال ـت ـج ــزئ ــة،
تــوقــف أو تــأخــر ،وه ــذا يقدر
بـخـســائــر ق ــد تـصــل إل ــى 1.5
تريليون دوالر ،بينما نجد
أن انخفاض الطلب الصيني
على النفط في حدود  100إلى
ً
 160ألف برميل يوميا من 18
ً
مليونا تستوردها الصين،
وهذا يجعل المتابع يقدر أن
الطلب الصيني الحالي هو
للتخزين.
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــراء إلـ ــى
األزمات المنتظرة مع نهاية
أزمة انتشار وباء «كورونا»،
ف ــالـ ـت ــوت ــرات فـ ــي الـ ـع ــاق ــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة مــع
الصين والعسكرية مع إيران
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة م ـ ــع االت ـ ـحـ ــاد
ً
األوروبي ستؤدي حتما إلى
تقلبات كبيرة ألسعار النفط.
وق ــال ــوا إن ب ـقــاء األس ـعــار
الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ـض ـع ـي ـف ــة ل ـخ ــام
برنت يجعل مستقبل أسعار
ً
ال ـخ ــام غــام ـضــا خ ــال الـعــام
الحالي ويصعب التنبؤ
بــاألس ـعــار خ ــال الفترة
المقبلة.

10
اقتصاد
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تراوحت بين  %0.38و % 0.02خالل شهر
عيسى عبدالسالم

األهلي الكويتي
شهد ًبنك ً
ارتفاعا طفيفا في ملكيات
األجانب ليصل إلى 0.25
في المئة وذلك من  0.22في
المئة ،إضافة الى ارتفاع النسبة
في بنك وربة ايضا بـ  0.0٢في
المئة من  3.21في المئة الى
 3.23في المئة

كشفت إحصائية لـ "الجريدة"،
ع ـ ــن وج ـ ـ ـ ــود ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ط ـف ـيــف
ف ــي مـلـكـيــات األج ــان ــب بــالـبـنــوك
الكويتية خــال الـفـتــرة الممتدة
ب ـيــن  12ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي و11
مارس الجاري على اثر تداعيات
حالة الهلع التي سادت األسواق
الـعــالـمـيــة م ــع تـفـشــي "ك ــورون ــا"،
وظهور بؤر جديدة في العديد من
دول العالم ومخاوف تباطؤ نمو
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي بـعــد إعــانــه
ً
وباء عالميا.
وأوضحت اإلحصائية أن بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ش ـهــد النسبة
األكبر في عمليات بيع األجانب
مـقــارنــة بالبنوك األخ ــرى  -وهو
صاحب النسبة األكبر في الشراء
قبل األزمــة ـ ـ حيث بلغت النسبة
ف ــي  12ف ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي نـحــو
 16.44فــي الـمـئــة وتــراجـعــت إلــى
 16.06فــي المئة بانخفاض بلغ
 0.38في المئة.
وحل بنك الخليج في المرتبة
الثانية لملكيات األجانب بنسبة
تــراجــع بلغت  0.29فــي المئة ،اذ
بـلـغــت  13.06ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي 12
فبراير الماضي وانخفضت الى
 ١٢.٧٧في المئة األسبوع الماضي.
ً
وج ــاء "بـيـتــك" ثــالـثــا مــن حيث
نسبة التراجع ،إذ بلغت  0.25في

األرباح
«المقاصة» :إلغاء شيكات ً
النقدية وبدء تحويلها آليا
أف ـ ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للمقاصة ،في تعميم لعمالئها
من مساهمي الشركات ،بأنه تم
اعـتـمــاد خــدمــة الـتـحــويــل اآللــي
لألرباح النقدية للشركات التي
تـحـتـفــظ الـمـقــاصــة بسجالتها
وإلغاء خدمة طباعة الشيكات
ابتداء من أرباح عام .2019
وأك ـ ـ ــدت الـ ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان
لها ،أن هــذه الخطوة تأتي في
إطار استراتيجيتها التي تهتم
ب ــال ـت ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي وس ـع ـي ـهــا
لميكنة جميع خدماتها.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن م ـس ــاه ـم ــي
ال ـشــركــات بــإمـكــانـهــم االش ـتــراك
في الخدمة عن طريق القنوات
ال ـتــال ـيــة ،الـمـتــاحــة ل ــدى أي من
الـ ـبـ ـن ــوك ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة :تـطـبـيــق
الهواتف الذكية للبنك ،والموقع
اإللـكـتــرونــي ل ــه ،وزيـ ــارة فــرعــه،
والخدمة الهاتفية له.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـب ـنــوك
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـخ ــدم ــة هي
بنك الكويت الوطني ،وبيت
التمويل الكويتي ،والتجاري
الكويتي ،وبرقان ،والخليج،
ووربـ ـ ــة ،وب ــوب ـي ــان ،واأله ـلــي
الـمـتـحــد ،واأله ـلــي الكويتي،
والكويت الدولي (.)KIB
وتعقيبا على اإلعالن ،أفاد
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي للشركة
الكويتية للمقاصة ،خلدون
الطبطبائي ،بأن الخدمة كانت

ملكيات األجانب في البنوك الكويتية في الفترة من  12فبراير  11-مارس
البنوك
الوطني
الخليج
بيتك
التجاري
الدولي
برقان
األهلي المتحد
بوبيان
األهلي الكويتي
وربة

ً
المئة ،متراجعة من  7.66في المئة
الى  ٧.٤١في المئة.
وب ـل ـغ ــت ن ـس ـبــة الـ ـت ــراج ــع فــي
البنك الـتـجــاري  0.21فــي المئة،
إذ تراجعت من  0.3في المئة الى
ً
 0.24ف ــي ال ـم ـئــة ،مـحـتــا الـمــركــز
الرابع.
وتــراج ـعــت مـلـكـيــات األجــانــب
في بنك الكويت الدولي إلى 4.01
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن  4.11ف ــي ال ـم ـئــة،
تاله بنك برقان بتراجع ملكيات

مـ ـت ــواف ــرة ب ـش ـك ــل اخ ـت ـي ــاري
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـس ــاب ـق ــة،
وقـ ـ ــد اتـ ـ ـخ ـ ــذت الـ ـش ــرك ــة اآلن
ً
نهائيا بأنها ستكون
ق ــرارا
الــوسـيـلــة الــوح ـيــدة لتحويل
األربـ ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـنـ ـق ــدي ــة ل ـج ـم ـيــع
ال ـش ــرك ــات ابـ ـت ــداء م ــن أربـ ــاح
عام .٢٠١٩
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـط ـ ـب ـ ـط ـ ـبـ ــائـ ــي:
"نسعى للتحول الرقمي لجميع
ال ـخــدمــات لــديـنــا ،وق ــد نجحنا
ً
أخيرا بميكنة عمليات االكتتاب
م ــن خ ــال ن ـظــام IPO Kuwait
ال ـ ــذي القـ ــى ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا من
خالل االكتتابات التي تمت من
خالله".

األجــانــب إلــى  4.22فــي المئة من
 4.27في المئة.
م ـل ـك ـيــات األجـ ــانـ ــب تــراج ـعــت
ً
أيـضــا فــي البنك األهـلــي المتحد
بنسبة  0.02في المئة من  0.54في
المئة الى  0.52في المئة.
في المقابل ،شهد بنك األهلي
ً
ً
الكويتي ارتفاعا طفيفا ليصل إلى
 0.25في المئة وذلك من  0.22في
المئة ،إضافة الى ارتفاع النسبة
فــي بـنــك ورب ــة ايـضــا ب ـ  0.0٢في

التغيير

البنوك

 0.38 0.29 0.25 0.21 0.1 0.05 0.020.03
0.0٢

الوطني
بيتك
الخليج
برقان
بوبيان
التجاري
األهلي المتحد
الدولي
األهلي الكويتي
وربة

المئة من  3.21في المئة الى 3.23
في المئة ،واستقرت نسبة ملكيات
األجانب في بنك بوبيان عند 3.64
في المئة.
وبعد حصر ملكيات األجانب
فــي البنوك على اثــر التشدد في
القرارات الحكومية ازاء تداعيات
فيروس "كورونا المستجد" خالل
الفترة الممتدة بين  4و 11مارس
الجاري (األسبوع الماضي) تبين
أن أغلبها شهد تراجعات طفيفة،

علي العنزي

 11سـهـمــا وخ ـســر  ،28بـيـنـمــا اس ـت ـقــرت 4
أسهم دون ّ
تغير.

خسرت مؤشرات بورصة الكويت ثاني
جلساتها األسـبــوعـيــة ،أم ــس ،وانخفضت
بشكل حاد في نهاية الجلسة ،وعلى غرار
جلسات سابقة من هذا الشهر سجل مؤشر
ال ـســوق ال ـعــام تــراجـعــا ح ــادا بنسبة 3.87
في المئة تعادل  179.63نقطة ،ليقفل على
مستوى  4456.43نقطة ،بسيولة بلغت 41.6
مليون دينار تداولت  175مليون سهم عبر
 13711صفقة ،وتم تداول  103أسهم ،ربح
منها  23سهما وخسر  ،74في حين ثبتت
 6أسهم دون ّ
تغير ،ووصلت خسائر السوق
األول حوالي  5في المئة مع إقفال الجلسة
وفــي سباق مع اإلقـفــال ،حيث توقفت عند
 4.97ف ــي الـمـئــة ول ــم يـفـصـلـهــا ع ــن فــاصــل
ال ـتــوقــف الـتـلـقــائــي س ــوى ج ــزء يـسـيــر من
المئة ،وخسرت أمس  243.58نقطة ليقفل
مؤشر السوق االول على مستوى 4661.16
نقطة ،بسيولة مقاربة لسيولة جلسة أمس
األول كــانــت  38.2مـلـيــون دي ـنــار مـتــداولــة
 97.5مليون سهم عن طريق  10948صفقة،
وتراجع  17سهما في السوق األول مقابل
مـكــاســب لسهم واح ــد هــو م ـيــزان ،وسجل
مؤشر رئيسي  50خسارة أقل كانت بنسبة
 1.82في المئة تعادل  73.8في المئة ،ليقفل
على مستوى  3983.26نقطة بسيولة بلغت
 3ماليين ديـنــار تــداولــت  72مليون سهم
تقريبا عـبــر  2323صـفـقــة ،وتــم ت ــداول 43
سهما من مكونات السوق الـ  50ربح منها

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

دعم كبير ...ولكن
بالرغم من حزمة الدعومات التي أعلنتها
م ـع ـظــم ح ـك ــوم ــات دول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الخليجي ،س ــواء بــدعــم مـبــاشــر عـبــر ضخ
أموال حكومية في األسواق ،أو غير مباشر
عـبــر خـفــض وتــأخ ـيــر االل ـت ــزام ــات الـمــالـيــة
لكثير مــن قطاعات ال ــدول ،ومــا تبعها من
خفض السعار الفائدة بنسب كبيرة بلغت
 1في المئة ،بعد اعالن "الفدرالي األميركي"
خـفـضــا مـفــاجـئــا وســري ـعــا بـ ــذات الـنـسـبــة،
إض ــاف ــة الـ ــى تـيـسـيــر ك ـ ّـم ــي ب ـ ـ  700مـلـيــار
دوالر ،إال أن كل ذلك يختفي أمام ضبابية
انتشار الفيروس التي تراجعت في الصين،
واستعرت في أوروبا وآسيا وبنسب لبعض
الــدول تفوق  25في المئة ،لتتوقف عجلة
االقتصاد تماما في كثير منها ،وهو الخطر
الــذي ال يعرف متى ينتهي وتـعــود عجلة
القطاعات االقتصادية المتأثرة وما أكثرها،
وأعطى إعالن "الفدرالي األميركي" بالخفض
مبررا أكبر للخوف والقلق ،فهو واحدة من
أكبر مؤسسات االقتصاد العالمي حرفية،
وكل تحرك لها يعني أنها ترى ما ال يرى
غيرها مــن مخاطر رك ــود قــد يـطــول ،وهو
ما أفزع أسعار النفط التي تراجعت بحدة
أمس األول ،وسقط نايمكس دون مستوى
 30دوالرا للبرميل ،ووقف برنت على حافته
لينبئ هــو اآلخ ــر بمصاعب مــالـيــة لـلــدول

ملكيات األجانب
في  4مارس 2020
16.41
7.71
13.05
4.29
3.7
0.29
0.55
4.04
0.25
3.23

إذ ش ـهــد ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوطـنــي
ً
تراجعا في نسبة ملكية األجانب
ب ـ  0.3٥فــي الـمـئــة مــن  16.41في
المئة الــى  16.06فــي المئة ،تاله
"بيتك" بنسبة تراجع بلغت 0.3
في المئة في المئة ،من  7.71في
المئة إلى  7.41في المئة.
واح ـت ــل ب ـنــك الـخـلـيــج الـمــركــز
الثالث مــن حيث الـتــراجــع ،حيث
تراجع بنسبة  0.28من  13.05في
المئة الى  12.77في المئة.

خسائر جديدة لمؤشرات بورصة الكويت
والسيولة  41.6مليون دينار
●

خلدون الطبطبائي

ملكيات األجانب
في  12فبراير 2020
16.44
13.06
7.66
0.3
4.11
4.27
0.54
3.64
0.22
3.21

ملكيات األجانب
في  11مارس 2020
16.06
12.77
7.41
0.24
4.01
4.22
0.52
3.64
0.25
3.23

ملكيات األجانب في البنوك الكويتية بالفترة من  11 - 4مارس

المصدرة للبترول ،التي تعتمد إيراداتها
على أسـعــار النفط بــالــدرجــة األول ــى .ومن
جهة أخرى ازدادت إجراءات العزل في دول
مجلس التعاون بشكل تدريجي ومتناسب
مع الزيادة في أعــداد المصابين بفيروس
كــورونــا ،والتي يعلن عنها يوميا ،وتقدر
بالمتوسطة على مستوى دول العالم حيث
اإلصابات الكبيرة في أوروبا والمتوسطة
ف ــي دول ال ـعــالــم ال ـعــربــي وال ـم ـح ــدودة في
الجنوبية.
إفريقيا وأميركا ّ
وبعد تماسك هــش ببداية جلسة أمس
فــي بــورصــة الكويت ،تراجعت المؤشرات
ت ــدري ـج ـي ــا ح ـت ــى ب ـل ـغــت ذروت ـ ـهـ ــا بـنـهــايــة
الجلسة التي أنقذت السوق األول من إيقاف
جديد ،حيث كان على حافة خسارة  5في
المئة ،وتراجعت بعض األسهم بأكثر من
 5في المئة ،وكانت تتوقف ثم تعود بعد
نصف ساعة في كل مرة ،لتنتهى الجلسة
عـلــى عمليات بـيــع أكـبــر فــي ال ـســوق األول
واألسـهــم القيادية وبيع أقــل في الرئيسي
ال ــذي كــانــت خـســارتــه نسبة اق ــل بكثر من
النصف.
خليجيا ،لم يكن األمر مغايرا ،وتراجعت
م ـع ـظــم م ــؤش ــرات اسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ف ــي دول
مجلس التعاون ،لكن بتفاوت ،وكان أفضلها
م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـق ـط ــري ال ـ ــذي عــاكـسـهــا،
وسجل نموا واضـحــا ،بينما ّ
تكبد سوقا
اإلمــارات خسائر كبيرة فاقت  7في المئة،
وتراجع السعودي بحوالي  2.5في المئة،
كما خسر ســوقــا البحرين وعـمــان بنسب
 1.6في المئة.

ملكيات األجانب
في  11مارس 2020
16.06
7.41
12.77
4.22
3.64
0.24
0.52
4.01
0.25
3.23

وتراجعت ملكيات األجانب في
بنك برقان بنسبة  0.07في المئة
مــن نسبة قــدرهــا  4.29فــي المئة
الى  4.22في المئة.
وحــل بنك بوبيان فــي المركز
الخامس من حيث التراجعات ،اذ
تراجع بنسبة  0.06في المئة من
 3.7في المئة الى  ٣.٦٤في المئة.
وش ـهــد بـنـكــا األه ـلــي المتحد
و"الكويت الــدولــي" نسبة تراجع
بلغت  0.03في المئة ،حيث تراجع

 0.35 0.3 0.28 0.07 0.06 0.05 0.03 0.03-

"األهلي المتحد من  0.55في المئة
الى  0.52في المئة ،و"الدولي" من
 4.04في المئة الى  4.01في المئة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ل ــم يـشـهــد بنكا
وربة و"األهلي الكويتي" أي حركة
في نسب ملكيات األجانب خالل
تلك الفترة ،إذ استقرا عند 3.23
فــي الـمـئــة و 0.25فــي الـمـئــة على
الترتيب.

«صندوق سدرة» يوزع %6
عن 2019
أعـلـنــت "س ـ ــدرة" الـمــالـيــة تــوزيــع
أرب ــاح الــربــع األخـيــر مــن عــام 2019
لصندوق ســدرة للمتاجرة المقوم
ب ـ ــال ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي وال ـم ــرخ ــص
م ــن ج ــان ــب ه ـي ـئــة الـ ـس ــوق الـمــالـيــة
السعودية .وبلغ إجمالي العائدات
عن عام  2019نسبة  6في المئة.
ً
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ذلـ ــك ،ق ــال هــانــي
باعثمان ،نائب رئيس مجلس إدارة
"سـ ــدرة"" :يستثمر صـنــدوق ســدرة
ل ـل ـم ـتــاجــرة الـ ــذي يـبـلــغ حـجـمــه 35
م ـل ـيــون دوالر ف ــي ع ـق ــود الـتـمــويــل
التجاري".
ً
ً
ويمثل الصندوق خـيــارا جاذبا
للمستثمرين نتيجة الرتفاع عوائده
مقابل أسعار الفائدة على الودائع
األميركية التي بلغت  1.25في المئة
في المتوسط العام الماضي ،إضافة

هاني باعثمان

إل ــى أن ــه يــوفــر لـلـمـســاهـمـيــن خـيــار
السيولة عن طريق التخارج وتوزيع
األرباح ربع السنوي.

«أبراج المتحدة» :تخفيض
إيجارات عمالء «التجزئة»
ً
نظرا للظروف االستثنائية التي
ت ـمــر ب ـهــا ال ـب ــاد وان ـت ـش ــار ف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ،ومـ ــن مـنـطـلــق
المسؤولية العامة تعلن شركة ابراج
ال ـم ـت ـحــدة ال ـق ــاب ـض ــة ،وبـتــوجـيـهــات
مباشرة من شركة العقارات المتحدة
ال ــذراع العقاري لمجموعة مشاريع

الكويت القابضة كيبكو ،قرار رئيس
مجلس اإلدارة والــرئـيــس التنفيذي
أح ـ ـمـ ــد ال ـس ـم ـي ــط ب ـع ـم ــل ت ـخ ـف ـيــض
فوري ألسعار إيجارات عمالء قطاع
التجزئة في برج كيبكو وبرج المدينة
(مطاعم-مقاه-محال-ناد صحي) وذلك
لشهري مارس وأبريل. .

السبيعي :جاهزية «بيتك» عالية الستمرار
تقديم الخدمات المصرفية
ق ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
للخدمات المصرفية لألفراد في
بيت التمويل الكويتي (بيتك)
خالد السبيعي إن البنك يواصل
جـهــود خــدمــة الـعـمــاء فــي ظل
ال ـ ـظـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـتــي
تمر بها دولة الكويت والعالم،
وذلـ ــك عـبــر  7فـ ــروع مـصــرفـيــة،
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب قـ ـ ـن ـ ــوات ال ـخ ــدم ــة
االلـكـتــرونـيــة ،وف ــروع KFH Go
ال ــذكـ ـي ــة ،والـ ـخ ــدم ــة ال ـهــات ـف ـيــة،
وقـنــوات التواصل االجتماعي
المختلفة للرد على استفسارات
العمالء.
وأض ـ ـ ــاف ال ـس ـب ـي ـع ــي ،خ ــال
مـقــابـلــة م ــع ت ـل ـفــزيــون الـكــويــت
بالتعاون مع اتحاد المصارف،

إن "بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" يـ ـ ـق ـ ــدم خ ــدم ــات ــه
المصرفية لألفراد في  6أفــرع،
هـ ــي فـ ـ ــرع ال ـص ـب ــاح ـي ــة ،وفـ ــرع
الـقـصــر ،وف ــرع األنــدلــس ،وفــرع
الـفـيـحــاء ،وف ــرع صـبــاح الـســام،
وفرع مبارك الكبير.
ولخدمة قطاع الشركات ،لفت
السبيعي الى ان "بيتك" ّ
خصص
فرع صبحان الستقبال مندوبي
الـ ـش ــرك ــات وت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات
المصرفية االساسية لهم مثل
الـسـحــب واالي ـ ــداع والـتـحــويــل،
مبينا انــه باإلمكان االستفادة
م ـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
للشركات عبر ،E-Corpوبطاقة
المندوب التي تقدم العديد من
المزايا للعمالء.

خالد السبيعي

وعــن االج ــراء ات االحترازية،
اوضـ ـ ــح ال ـس ـب ـي ـعــي ان "ب ـي ـتــك"

يتخذ كــل االجـ ــراء ات الوقائية
بـ ـ ــال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــل األم ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــل حـ ـس ــب
االرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات
ً
ال ــرس ـم ـي ــة ،ت ـم ــاش ـي ــا م ــع ق ــرار
مجلس ال ــوزراء وبـنــك الكويت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي وتـ ـعـ ـمـ ـي ــم ات ـ ـحـ ــاد
ً
ال ـم ـصــارف ب ـهــذا ال ـش ــأن ،الفـتــا
إلى أن البنك قام بتزويد جميع
الموظفين والعمالء في الفروع
بــالـقـفــازات الطبية والكمامات
والمطهرات والمعقمات .ومن
ضمن االجراءات الوقائية أيضا
ت ــوف ـي ــر ط ــاق ــم ت ـمــري ـضــي عـنــد
مــدخــل كــل فــرع للقيام بقياس
درجة الحرارة للعمالء وتنفيذ
االجراءات الالزمة.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد جـ ـ ــاهـ ـ ــزيـ ـ ــة "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك"

العالية لضمان استمرار تقديم
ال ـخ ــدم ــات ال ـمــال ـيــة األســاس ـيــة
ال ــازم ــة لـلـعـمــاء دون انقطاع
ض ـمــن أع ـل ــى مـعــايـيــر الـســرعــة
وال ـك ـفــاء ة واألم ـ ــان ،مــع تغذية
أجهزة الصرف اآللي المستمرة
باألوراق النقدية الكافية لتلبية
احتياجات الجمهور ،وضمان
استمرار الخدمات المصرفية
عبر القنوات اإللكترونية ونقاط
البيع وف ــروع  KFH Goالذكية
الـ ـت ــي ت ـت ـي ــح خـ ــدمـ ــات شــام ـلــة
وامكانية اجــراء مكالمة فيديو
مع موظف البنك.

«بوبيان» يتيح خدمة الدفعً  ePayللشركات
الصغيرة والمتوسطة مجانا  3أشهر
أسعار المعادن الثمينة والنفط

التغيير

أعلن «بوبيان» تقديم خدمة
الدفع  e payلتحصيل األموال
لعمالئه من أصحاب الشركات
ً
الصغيرة والمتوسطة مجانا،
وبدون أي رسوم مدة  ٣أشهر،
مساهمة منه في دعم مشاريع
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،ف ــي ظل
الظروف االستثنائية التي تمر
ً
بها الكويت حاليا.
وقال المدير التنفيذي إلدارة
مـصــرفـيــة األعـ ـم ــال لـلـشــركــات

ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة فــي
البنك ،زيد السعدون ،إن «إدارة
ً
ال ـب ـن ــك انـ ـط ــاق ــا م ــن حــرصـهــا
ع ـلــى دع ــم وم ـس ــان ــدة الـشـبــاب
الكويتيين اتخذت هذه الخطوة
ك ـجــزء بـسـيــط لـلـمـســاهـمــة في
تـخـفـيــف أع ـب ــاء أص ـح ــاب هــذه
الشركات».
وأضاف أن الخدمة ستكون
ً
مجانية مــدة  ٣أشهر بــدء ا من
اليوم ،سواء للشركات الصغيرة

أو المتوسطة من عمالء البنك
ا لـحــا لـيـيــن ،أو المستقبليين،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن ذلـ ــك يتضمن
م ـج ــان ـي ــة رسـ ـ ــوم ال ـت ـف ـع ـيــل أو
رسوم كل عملية دفع.
وت ـع ـت ـب ــر خ ــدم ــة  ePayمــن
الـخــدمــات الــرقـمـيــة الـتــي تميز
«بـ ــوب ـ ـيـ ــان» ،وه ـ ــي ع ـ ـبـ ــارة عــن
خ ــدم ــة تـحـصـيــل ال ـمــدفــوعــات
للشركات الصغيرة والمتوسطة
عـ ـب ــر اإلنـ ـ ـت ـ ــرن ـ ــت واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام

بطاقات السحب اآللــي لعمالء
هذه الشركات ،حيث تتم عملية
المدفوعات بكل سهولة ويسر.
وأشار السعدون إلى أن أبرز
ما يميز هذه الخدمة انها تقلل
استخدام وتداول النقد ،وهو ما
يتماشى مع توجهات الظروف
الحالية.

زيد السعدون

مسك وعنبر
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ُيعد الناقد المغربي نجيب ًالعوفي
من أكثر النقاد العرب تقديما
للتجارب األدبية مع ميل إلى
التجارب الهامشية وأقالم األجيال
الصاعدة.

ملصق الفيلم

جيمي لويس

15
١٥

مسك وعنبر

لمسة وفاء من الفنان نبيل
في ُ
شعيل تعبر عن المعدن األصيل له،
استذكر بلبل الخليج الفنان الراحل
أبوبكر سالم بأغنية "كبير الفن".

ثمنت الفنانة ليلى السلمان
تجربتها في الجزء الثاني من
مسلسل "العاصوف" معتبرة أن
الفنان ناصر القصبي له بصمات
واضحة.

 6ماليين دوالر إيرادات
 Bloodshotلـ «فان ديزل»

إليزابيث موس

جيمي لويس مذهول من عظمة
اآلثار المصرية القديمة

«»The Invisible Man
يحقق إيرادات كبيرة

طرح فيلم «»Frozen 2
قبل موعده بـ  3أشهر

عاد النجم العالمي جيمي جان لويس إلى لوس
أنـجـلــس األمـيــركـيــة ،قــادمــا مــن ال ـقــاهــرة بـعــد رحلة
سياحية زار خاللها عددا من األماكن التاريخية في
مصر واستغرقت عدة أيام.
واحتفى لويس ،بزيارته لمصر ورؤيته للمعالم
ً
صورا وفيديوهات جديدة
األثرية القديمة ،حيث نشر
ً
لزيارته لمنطقة األهرامات ،وبدا مذهول في اللقطات
المصورة من عظمة اآلثــار المصرية القديمة التي
خلفها األجداد ،وعلق جان لويس ،على فيديوهاته
وصوره :فقط عندما اعتقدت أنني رأيت كل شيء في
األقصر .األهرامات أبهرت عقلي.

حقق فيلم الــرعــب  ،The Invisible Manإي ــرادات
كـبـيــرة ،وصـلــت إل ــى  108مــايـيــن و 449أل ــف دوالر
منذ  28فبراير الماضي ،العمل من إنتاج شركتي
 ،Universalو ،Blumhouseوط ــرح فــي  3610دور
عرض أميركية.
فيلم  The Invisible Manمن إخــراج وتأليف لي
وينيل ،وبطولة إليزابيث موس ،وأوليفر جاكسون
كوهين ،وألــديــس ه ــودج ،وسـتــورم ري ــد ،وهارييت
داير ،وأمالي جولدن ،وسام سميث ،وبنديكت هاردي.
وانقسمت إيرادات العمل إلى  60مليونا و 249ألف
دوالر بالواليات المتحدة ،و 48مليونا و 200ألف في
شباك التذاكر حول العالم.

قــررت شبكة  ،Disney Plusطــرح فيلم األنيمشن
 ،Frozen 2على شاشتها قبل الموعد المحدد بنحو
 3أشهر ،على أن يتوافر في كندا وهولندا وأستراليا
ونيوزيلندا الـيــوم ،في محاولة لمفاجأة العائالت
ببعض الفرح خالل هذه الفترة الصعبة التي شهدت
إعالن حالة الطوارئ.
وقـ ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة دي ــزن ــي ،بــوب
تـشــابـيــك ،فــي ب ـيــان :فيلم األنـيـمـشــن  ،Frozen 2له
قاعدة جماهيرية كبيرة ،في جميع أنحاء العالم من
خالل مواضيعها القوية للمثابرة ،والمهمة لألسرة،
ويسعدنا أن نتمكن من مشاركة هذه القصة في وقت
مبكر مع مشتركي .Disney Plus

شبح «كورونا» يرعب نجوم
هوليوود ويفرض عليهم العزلة

فان ديزل
وصلت إيــرادات فيلم  ،Bloodshotالجديد
للممثل العالمي فان ديزل ،إلى  6ماليين و444
ألف دوالر في يومين إثر طرحه بدور العرض
المختلفة حول العالم.
ّ
الفيلم من إنتاج شركة سوني التي تكلفت
ميزانية بلغت  45مليون دوالر ،و ي ــدور في
إطار أكشن ودرامــا ،وخيال علمي ،وانقسمت
إيــراداتــه بين  4ماليين و 975ألــف دوالر في
الواليات المتحدة األميركية ،ومليون و769
ألفا في شباك التذاكر حول العالم.

فـيـلــم  ،Bloodshotمــن بـطــولــة ف ــان دي ــزل،
وسـ ـ ــام ه ـي ـج ــان ،وت ــوب ــي ك ـي ـب ـيــل ،والمـ ـ ــورن
موريس ،وجاي بيرس ،وتيريل ماير ،وأليكس
أنلوس ،وكاليد بيرنينغ ،وجيريمي بوادو.
ويـ ـ ــدور ال ـع ـمــل ال ـج ــدي ــد حُـ ــول إعـ ـ ــادة راي
ج ــاريـ ـس ــون ،ال ـج ـن ــدى ال ـ ــذي ق ـت ــل ف ــي إح ــدى
المعارك ،إلى الحياة من خالل تقنية متقدمة
تمنحه قدرة وقوة بشرية فائقة وشفاء سريع،
ومع قدراته الجديدة ،يالحق الرجل الذي قتل
زوجته.

 HBOتكشف عن تريلر الموسم
الجديد لـ Westworld

أولغا كوريلنكو تعلن إصابتها بـالفيروس في أحدث إصابات الفنانين
خيم شبح فيروس «كورونا» على الساحة الفنية العالمية بشكل أصاب الذعر بين أوساط الفنانين،
خصوصا في ظل إصابة عدد منهم بالفيروس ،إلى جانب خضوع الباقين للحجر الصحي المنزلي
كإجراء احترازي عالمي ،للحد من انتشار الفيروس ،ونتج عن ذلك توقف العديد من األعمال
الفنية الجاري تصويرها.
وفـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ــوقـ ـ ــع «هـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــوود
ري ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورتـ ـ ـ ــر» جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت أحـ ـ ـ ــدث
اإلصــابــات بإعالن وقــوع أولغا
ك ــوري ـل ـن ـك ــو ف ــري ـس ــة ل ـف ـيــروس
ك ــوفـ ـي ــد ،19 -وال ـ ـتـ ــي ش ــارك ــت
دان ـ ـ ـيـ ـ ــال كـ ــريـ ــغ بـ ـط ــول ــة ف ـي ـلــم
 Quantum of Solaceعام .2008
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــت أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى
«ان ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرام» ،إنـ ـ ـه ـ ــا ش ـع ــرت
ب ــاإلره ــاق والـحـمــى ،وخضعت
ل ــاخ ـت ـب ــار ،وج ـ ـ ــاءت الـنـتـيـجــة
إيجابية.
وتعتبر أولـغــا ثــانــي إصابة
بين مشاهير السينما العالمية،
حيث سبق أن أعلن النجم توم
هــان ـكــس إص ــاب ـت ــه بــال ـف ـيــروس
وزوجـ ـ ـت ـ ــه ريـ ـت ــا ويـ ـلـ ـس ــون فــي
أستراليا ،إذ أوضح أنهما شعر
ب ـب ـع ــض األع ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،وع ـن ــدم ــا
قاما بالفحص جاء ت النتيجة
إيجابية.

شائعة وفاة
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،نـ ـف ــى ه ــان ـك ــس
شــائ ـعــة وف ــات ــه ال ـت ــي ان ـت ـشــرت
ب ـع ــد خ ـب ــر إص ــاب ـت ــه ب ـف ـيــروس
«ك ــورون ــا» ،وذل ــك فــي تعليق له
عبر مواقع التواصل من داخل
الحجر الصحي الموجود فيه
برفقة زوجته في أستراليا.
َّ
وعــلــق الـنـجــم الـعــالـمــي على
ً
ً
الـصــورة كاتبا« :شـكــرا لكل من
ساعدنا ،دعونا نعتني بأنفسنا
وببعضنا البعض».
يشار إلى أن هانكس وزوجته
وضعا في الحجر الصحي أثناء
وجودهما في أستراليا لتصوير

أحـ ــدث أف ــام ــه ،ول ـكــن إصــابـتــه
المفاجئة عرضته لمضاعفات
صـحـيــة خ ـط ـيــرة ،ألن ــه مــريــض
بالسكري.

Americas Got Talent
وأث ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ع ـ ــارض ـ ــة األزي ـ ـ ـ ــاء
األلـمــانـيــة هــايــدي كـلــوم الرعب
بسبب شـعــور هــا بالتعب بعد
ت ـصــويــرهــا حـلـقــة م ــن بــرنــامــج
 America›s Got Talentالــذي
ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي ل ـج ـن ــة ت ـح ـك ـي ـمــه،
ورغ ـب ـت ـه ــا ف ــي إج ـ ـ ــراء اخ ـت ـبــار
الفيروس ،لكنها لم تتمكن من
الحصول عليه بعد ،فتم اتخاذ
قرار بإيقاف إنتاج البرنامج.
وك ــان مــن الـمـقــرر أن يصور
الـ ـع ــرض دون وج ـ ــود جـمـهــور
مباشر في االستوديو ،لكن في
وقت الحق من ذلك اليوم (أمس)،
ذكرت وسائل اإلعالم األميركية
أن اإلنتاج توقف.

إيقاف Vengeance
نـفــس المصير واج ـهــه فيلم
 Vengeanceالذي قررت شركة
 Blumhouseل ــإ نـ ـت ــاج ،و ق ــف
تصويره بسبب مخاوف بشأن
وباء كورونا.
وتـ ـ ـ ــم تـ ـص ــوي ــر الـ ـفـ ـيـ ـل ــم فــي
ألبوكيركي ،نيو مكسيكو ،خالل
األس ـبــوع ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ،وتــم
إب ــاغ العاملين بـقــرار التوقف
إلى حين إشعار آخــر ،ويشارك
بالبطولة عيسى راي ،وأشتون
ك ــوتـ ـش ــر ،وبـ ــويـ ــد ه ــولـ ـب ــروك،

انغريد بولسو
نشرت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات HBO
األمـيــركـيــة ،الـتــريـلــر الــرسـمــي األخ ـيــر للموسم
الثالث من مسلسل الخيال العلمي والفنتازيا
 ،Westworldقبل ساعات من طرح أولى حلقاته
عبر الشبكة.
وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام ،أن الموسم
الجديد ،حصل على تقييمات مرتفعة من بعض
النقاد ،بعد مشاهدتهم ألول أربــع حلقات من
ً
المسلسل ،قـبــل عــرضــه رسـمـيــا ،وال ــذي يشهد
م ـشــاركــة شـخـصـيــات ج ــدي ــدة ألول م ــرة ضمن
الموسم الجديد منهم الممثل العالمي آرون بول.
وتعرض المسلسل الشهير لتأجيل عدة مرات
بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى
إلى تلف جميع ديكورات التصوير في نوفمبر
عام .2018

وغيرهم من الفنانين.

حجر منزلي
مــن جانبها ،كشفت الفنانة
ل ـي ــدي غ ــاغ ــا أن ـه ــا ت ـحــدثــت مع
األط ـب ــاء لـتـعــرف كـيـفـيــة وقــايــة
نـفـسـهــا م ــن «ك ــورون ــا» ،معبرة
عن اشتياقها ألهلها وجدتها
لكن الوباء يمنعها من رؤيتهم،
بعدما قال لها األطباء إنه
وذلك ّ
يجب تجنب كبار السن.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت غ ـ ــاغ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى أحـ ــد
مــواقــع الـتــواصــل« :تـحــدثــت مع
أطباء وعلماء وقالوا إن أفضل
طريقة للوقاية هي عزل النفس
في المنزل واالبتعاد عن كبار
ال ـســن والـتـجـمـعــات .أتـمـنــى أن
اقــابــل والـ ـ ّ
ـدي وجــدتــي ولـكــن ال
أريد أنقل لهم العدوى اذا كنت
مصابة به».

«لو فو ساكري» يفوز بالجائزة الكبرى
في «فيغرا» لألفالم الوثائقية

هجوم وصدمة
وات ـف ـقــت مـعـهــا ف ــي ض ــرورة
االحتياط اإللــزامــي ،خصوصا
تـ ـ ـج ـ ــاه كـ ـ ـب ـ ــار الـ ـ ـس ـ ــن الـ ـفـ ـن ــان ــة
أريانا غراندي ،التي عبرت عن
صدمتها من األشخاص الذين
ي ـق ـل ـلــون م ــن خـ ـط ــورة ف ـيــروس
كــورونــا ،مغردة «أنــا مصدومة
ً
ج ـ ـ ـ ــدا م ـ ــن األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ــذي ــن
يقولون إن هذا ليس أمرا مهما
واننا سنكون بخير .هذا تفكير
أن ــان ــي وخ ـط ـي ــر ،وي ـض ــع كـبــار
السن والمرضى في الكثير من
الخطر .يجب أن تفكر اكثر عن
ً
اآلخرين ...فورا».

جانب من حفل توزيع جوائز مهرجان «فيغرا»

بث رقمي
وفــي إج ــراء وقــائــي ،لجأت
دور األوب ـ ـ ــرا حـ ــول ال ـعــالــم،
كـغـيــرهــا م ــن ال ـمــؤس ـســات،
إلــى الخيار الرقمي لتبقى
على تواصل مع الجمهور،
وأص ـ ـب ـ ـح ـ ــت ت ـ ـبـ ــث ح ــالـ ـي ــا
ع ــروضـ ـه ــا مـ ـب ــاش ــرة عـلــى
شـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون
والمنصات اإللكترونية.

هايدي كلوم وفريق تحكيم Americas Got Talent

مسلسل  Westworldيشارك في بطولته بن
بارنز ،وانغريد بولسو ،وبـيــردل ،وكليفتون
كــولـيـنــز ،واي ــد ه ــاري ــس ،وأن ـتــونــي هــوبـكـنــز،
وجيمس مارسدن ،وثاندي نيوتن ،وسيمون
كــوارتــرمــان ،ورودري ـجــو ســانـتــورو ،وأنجيال
صرافيان ،وجيمي سيمبسون ،وإيفان راشيل
وود ،وش ــان ــون وودوارد ،وج ـي ـف ــري رايـ ــت،
وإيــزابـيــا ألـفــاريــز ،وميك بــاش ،وكريستيفر
سيدينو.
وتـ ـ ـ ــدور ق ـص ــة ال ـع ـم ــل فـ ــي ح ــدي ـق ــة واي ـل ــد
وي ـس ــت ال ـتــرف ـي ـه ـيــة ال ـت ــي أن ـش ــأه ــا الــدك ـتــور
روب ــرت ف ــورد (الـسـيــر أنـتــونــي هوبكينز) مع
ال ــروب ــوت ــات الـشـبـيـهــة ب ــاإلن ـس ــان ،حـيــث يتم
تشجيع الضيوف لتنغمس في األوهام وتلبية
رغباتهم.

أولغا كوريلنكو

حاز وثائقي "لو فو ساكري" (النار المقدسة)
إلريــك غيريه ،الــذي يتناول كفاح عمال مصنع
الفوالذ "أسكوفال" للعثور على مشتر له ،الجائزة
الكبرى في "المهرجان الدولي للتقرير والوثائقي
عــن آخــر األح ــداث ( "2020فيغرا) فــي توكيه في
شمال فرنسا.
أمــا جــائــزة لجنة التحكيم فذهبت إلــى فيلم
"الموصل ،أبري ال غير" (الموصل ،بعد الحرب)
آلن بواريه ،وفق ما أعلنت إدارة المهرجان في
بيان.
وفاز فيلم "روليجيوز أبوزيه ،لوتر سكاندال
دو ليغليز" (اعتداءات دينية ،الفضحية األخرى
للكنيسة) لـمــاري -بيار ريمبو وإري ــك كوانتان

بجائزة أفضل تحقيق.
أمــا جــائــزة مراسلون بــا حــدود فذهبت إلى
نــونــو إسـكــوديــرو عــن فيلم "ال لــوا إي ال فالي"
(القانون والوادي).
وف ــاز الفيلم الــوثــائـقــي ال ــذي يـتـنــاول قضية
مكافحة الـصـيــد الـكـهــربــائــي بـعـنــوان "وات ذي
فيش" بجائزة أرنو هاملن.
وحـ ـ ــاز ف ـي ـل ــم "كـ ــريـ ــم دو غـ ـي ــر أو يـ ـم ــن ،لــي
كومبليسيتي أوروب ـي ـيــن" (ج ــرائ ــم ال ـحــرب في
اليمن ،التواطؤ األوروبي) جائزة لجنة التحكيم
للشباب.
(أ ف ب)

ثقافات ١٢

توابل ةديرجلا
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ً
ُ
ُ
منزل ترعرعت فيه أدبيا
نجيب العوفي :القصة القصيرة أول ٍ

إصدار

ّيمم وجهه شطر األعمال األدبية الجديدة لألجيال الصاعدة
ُ
نجيب العوفي من
يعد الناقد المغربي ً
أكثر النقاد العرب تقديما للتجارب
الهامشية
األدبية مع ميل إلى التجارب
ً
وأقالم األجيال الصاعدة ،وقد بدأ كاتبا
للقصة القصيرة قبل أن ينطلق في
فضاء النقد ،ويقدم ُحزمة كتب في هذا
ّ
القاهرة -أحمد الجمال

النقد لم يبلور
رؤية جديدة
ّ
تناسب التحوالت
التي ّ
رجت العالم
العربي

غالف «درجة الو

ً
ً
الصدد أبرزها «درجة الوعي في الكتابة» ،فيه أدبيا ،معتبرا أن الكتابة اإلبداعية ًال
و«جدل القراءة» ،و«ظواهر نصية»،
تكتمل إال بالقراءة اإلبداعية ،وموضحا
ً
و«مساءلة الحداثة» ،وصوال إلى أحدثها أن المنهج لديه مرجعية فكرية متجددة
بعنوان «كأن الحياةّ ،
ال قواعد ووصايا ومساطر محفوظة...
قصة قصيرة».
وفيما يلي نص الحوار:
وفي حوار مع «الجريدة» ،قال العوفي
إن القصة القصيرة أول منزل ترعرع

ً
• بدأت مشوارك األدبي قاصا ثم
اتجهت للنقد ،ما السبب وخاصة
أنك لم تعد للقصة رغم مرور نحو
ً
أربعين عاما؟
 ل ـل ـق ـص ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة م ـنــزلــةخــاصــة فــي نفسي ،فهي المنزل
ً
األول ال ــذي تـ ْ
ـرعــر ّعــت فيه أدبـيــا.
وال ـ ـمـ ــرء م ـه ـمــا ن ــق ــل هـ ـ ــواه يـظــل
ً
حنينه أبــدا ألول منزل ،كما قال
أبــوت ـمــام ،وإن ك ــان ه ــذا الحنين
ً
مؤجال باستمرار.
ُ
وق ــد ك ـت ـبــت ال ـق ـصــة الـقـصـيــرة
ع ـش ـي ــة ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات مـ ـّـن الـ ـق ــرن
ً
الماضي ،عاشقا لها ولخفتها التي
ال تحتمل حسب تعبير كونديرا،
بـ ـع ــد ق ـ ـ ـ ـ ــراءات ط ــويـ ـل ــة وج ـم ـي ـلــة
ألهم رموزها ونماذجها الغربية
والعربية ،تشيكوف ،وموبسان،
وإدج ـ ـ ـ ــار أالن ب ـ ــو ،وه ـم ـن ـغ ــواي،
ومحمود تيمور ،ونجيب محفوظ،
ويوسف إدريس ،وزكريا تامر ..إلخ.
ُ
توقفت
ومع طالئع السبعينيات
عــن كتابة القصة القصيرة وفي
نفسي شيء منها ،واتجهت للكتابة
ً
الـنـقــديــة ،وكـنــت مـ ُـســوقــا إل ــى ذلك
بعد ّ
تأمل وئيد في المشهد األدبي
المغربي في تلك الفترة ،حيث كان
ً
مقعد النقد األدبي المغربي شاغرا
أو شبه ف ــارغ ،فــي مقابل الـحــراك

عي في الكتابة»

مكاوي سعيد يدخل
في الممنوعات

 ...وغالف

اإلبـ ــداعـ ــي الـ ـ ـ ــدؤوب ع ـلــى صعيد
ال ـق ـص ـي ــدة والـ ـقـ ـص ــة والـ ـ ــروايـ ـ ــة،
وكــانــت الـمـعــادلــة فــي نـظــري غير
متكافئةّ ،
فشم ْر ُت للكتابة النقدية،
وم ـ ــع ه ـ ــذه االن ـع ـط ــاف ــة ال ـن ـقــديــة،
ْ
ظلت القصة القصيرة فــي ُصلب
اهـ ـتـ ـم ــام ــات ــي الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،وك ــان ــت
ً
مــوضــوعــا ألطــروحـتــي الجامعية
"مقاربة الواقع في القصة القصيرة
ال ـم ـغ ــرب ـي ــة ،مـ ــن ال ـت ــأس ـي ــس إل ــى
التجنيس" ،وآخر عنوان لكتبي هو
"كأن الحياة قصة قصيرة".
• مــاذا يعني النص ،والمنهج
بالنسبة إلى الناقد نجيب العوفي؟
ُ
ً
 أش ـت ـغــل ح ـص ــرا عـلــى النصاألدب ـ ــي ،فــي تمثالته األجناسية
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة (الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة وال ـق ـص ــة
وال ــرواي ــة) ،ورغــم تــداخــل وتناسل
األجـنــاس األدبـيــة وتفاعل النص
األدب ــي وتـنـ ّ
ـاصــه ،حسب النظرية
ً
ّ
األدبـيــة الحديثة ،فــإن ثمة شرطا
ً
ً
أسـ ّـاسـيــا وبــديـهـيــا ال مـنــاص من
ت ــوف ــره ف ــي أي ن ــص أدبـ ـ ــي ،وهــو
ّ
نصيته وأدبيته ،انطالقا من اللغة
ّ
التي يتجسد عبرها النص .والنص
فـ ــي األسـ ـ ـ ــاس ن ـس ـيــج لـ ـغ ــوي فــي
ُل ْحمته َ
وسداه .هو ضرب من النسج
كـمــا ق ــال الـجــاحــظ ،وه ــو المعنى
ذات ـ ــه ال ـم ـت ـضـ ّـمــن ف ــي أي نسيج
ُمحكم ،والنصوص بهذا

«القصة الق
صيرة المغربية»

الـمـعـنــى قليلة لـكــن ال ـكــام كثير،
حسب عبارة فوكو.
أما المنهج عندي ،فهو اشتغال
مـ ـع ــرف ــي ت ـح ـل ـي ـل ــي عـ ـل ــى ال ـن ــص
بمفاتيح علمية مرنة ،تساعد على
فتح بواباته ّ
وفك شفراته وتبيان
ً
أعطابه أيضا ،وهذه نقطة مسكوت
ع ـن ـه ــا فـ ــي ال ـم ـن ــاه ــج الــوص ـف ـيــة
الحديثة.
إن المنهج بالنسبة إلى الناقد
األدبـ ـ ـ ــي م ــرج ـع ـيــة ف ـك ــري ــة وارف ـ ــة
م ـف ـتــوحــة وم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ،ال ق ــواع ــد
ووص ـ ــاي ـ ــا ومـ ـس ــاط ــر م ـح ـفــوظــة.
والمنهج من ّ
ثمُ ،يبدع نصه الخاص
َ
ّ
وهو يشتغل على مجرة النصوص،
فالكتابة اإلبــداعـيــة فــي نـظــري ،ال
تكتمل إال بالقراءة اإلبداعية.
• الخلفية التي تحكم تفكيرك
النقدي ال تزال تميل إلى االختيارات
الكالسيكية لليسار العربي زمن
المد الثوري العربي على يد النقاد
الكبار ،محمود أمين العالم ،وغالي
شـكــري ..إلــخ .لماذا ال يــزال صوت
اليسار يهمس في أذنك بين الحين
واآلخر؟
ُ
 تـ ــرى مـ ــاذا تـغـ ّـيــر ف ــي عالمناال ـع ــرب ــي م ـن ــذ ال ـف ـت ــرة الـسـتـيـنـيــة
والسبعينية – اليسارية التي عشنا
ّ
مدها الثوري العربي كما أشرت،
إل ــى اآلن ،إل ــى حــاضــرنــا الـعــربــي
البئيس؟ لقد أمسى عالمنا العربي
في ّ
مهب عواصف أعتى وأقسى مما
مضى وأحدقت به الفواجع من كل
حدب وصوبّ ،
ورب يوم بكيت منه
ُ
صرت في غيره بكيت عليه.
فلما
وواقــع بئيس كهذا يحتاج إلى
ث ــورة ثقافية وسياسية وعلمية
ّ
تتصدى
باسلة وطــويـلــة النفس
لألعطاب الوبيلة التي تنخر الكيان
العربي.
تعلم ،ال
كما
الكبيرة
األفكار
إن
ّ
تموت .واليسار فكرة كبيرة تغذت
من رواف ــد فكرية وفلسفية كبيرة
ووق ــائ ــع تــاريـخـيــة ســاخ ـنــة ،ومــا
أحــوجـنــا فــي ظــل ه ــذا االنـحـطــاط
العربي الجديد إلى ّ
مد ثوري عربي
جديد يواجه األوض ــاع المتردية،
بوعي جديد وعزم حديد.
والنقاد الكبار من عيار محمود
أمـيــن الـعــالــم وعبدالعظيم أنيس

نجيب العوفي
وغ ــال ــي ش ـك ــري وم ـح ـمــد م ـنــدور
وحسين م ــروة ومحمد دك ــروب..
إلخ ،هم الذين ضخوا الدماء الحارة
في أوصال نقدنا الحديث وربطوه
باألفكار الكبيرة والهموم الكبيرة.
• أن ــت مــن أكـثــر الـنـقــاد الـعــرب
ً
تقديما للتجارب األدبية مع ميل
إل ــى الـتـجــارب الهامشية ،حدثنا
عن ذلك.
 معظم الـنـقــاد ْيجنحون إلى
ُ
األسماء المعروفة المالئة
مقاربة ّ
َ
الدنيا والشاغلة الناس .ومن قصد
ّ
َ
السواقي ،وقــد لفت
البحر استقل
انتباهي عبر اشتغالي الطويل على
ً
النصوص األدبية ،أنه يوجد أحيانا
في األنهار ما ال يوجد في البحار.
ً
ّ
وأن كثيرا من األسماء المالئة الدنيا
والـشــاغـلــة ال ـنــاس ت ــراوح مكانها
ب ـه ــذه الـصـيـغــة أو ت ـل ــك .وم ــن ثـ ّـم
ّيم ُ
مت وجهي شطر األعمال األدبية
الجديدة والهامشية التي تكتبها
ً
األجيال الجديدة الصاعدة ،مدفوعا
بـحــافــز آخ ــر ُ ُم ـهــم وح ـ ّـس ــاس ،هو
ربط أواصر الق ْربى والتواصل بين
الخلف والسلف ،وتشجيع المواهب
والوعود الجديدة .وقبل هذا وبعده،
تشجيع الكتابة باللغة العربية،
في زمن أضحت فيه حال العربية
أضعف من اليتيم في مأدبة اللئيم.
• ما أثر التحوالت االجتماعية
ً
المستجدة في األدب عموما وعلى
النقد بوجه خاص؟
 يمكن ال ـقــول ب ــأن الـتـحـ ّـوالتاالجتماعية والسياسية األخيرة
التي ّ
رجت العالم العربي وأتت على
أخـضــره ويابسه وجعلت أعاليه
أســافـلــه ،مـ ّـســت األدب فــي الــدرجــة
ً
األولى ،شعرا وقصة ورواية .وكانت
الــروايــة بوجه خــاص هي المجال

ال ـح ـيــوي لــرصــد ه ــذه الـتـحــوالت
ً
والتفاعالت واستثمارها إبداعيا.
وال أرى أن الـنـقــد األدب ـ ــي تـحـ ّـول
ً
كثيرا مع هذه التحوالت .ال أراه قد
بلور رؤيــة جديدة أو لغة جديدة
ً
ً
أو مصطلحا جديدا في تفاعله مع
هذه التحوالت ومقاربته لألعمال
األدبية.
وفـ ـ ــي غـ ـ ْـمـ ــرة هـ ـ ــذه ال ـت ـح ــوالت
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
التراجيدية ،تبقى الثقافة واألدب،
بال مبالغة أو شطط ،هما النجمة
المضيئة اآلن فــي ليلنا العربي
ال ـط ــوي ــل ح ـســب عـ ـب ــارة عـبــدالـلــه
العروي.
• ي ــاح ــظ ف ــي ن ـق ــدك لــأعـمــال
األدبية ،أنك لم تكن سجين النظرة
األحادية التي تقيد النص بالمنهج،
بل جعلت المنهج في خدمة النص،
هـ ــل ي ـم ـك ــن ت ـف ـس ـيــر خ ــاف ـي ــة ه ــذا
االختيار؟
 ال أل حـ ـ ـ ـ ـ ــاد يـ ـ ـ ـ ـ ــة ا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـهـ ــجً
ودوغـ ـم ــائـ ـيـ ـت ــه ،وأه ـ ـ ـ ــا ب ـت ـعــدد
ّ
بتعدد القراءات
وتفاعل المناهج
وال ـم ـقــاربــات وت ـع ـ ّـدد الـنـصــوص
واألعـ ـم ــال األدبـ ـي ــة .وال ـن ـصــوص
مــن قـبــل هــي مــوضــوع المناهج
وغ ــاي ـت ـه ــا .وال ـم ـن ــاه ــج ك ـمــا قــال
جـ ـ ـي ـ ــرار ج ـي ـن ـي ــت ،ال ت ـف ـت ــح كــل
األبـ ـ ـ ـ ــواب ،ل ــذل ــك ه ــي ف ــي ت ـج ـ ّـدد
مـسـتـمــر .وتـبـقــى لـلـنــاقــد فسحة
معرفية وأدبية واسعة لترويض
المناهج وإعادة إنتاجها .تبقى له
فسحة أدبية واسعة لكتابة ّ
نصه
النقدي الخاص الحامل لبصمته،
ولـ ـي ــس فـ ـق ــط ل ـب ـص ـم ــة ال ـم ـن ـهــج
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ب ـي ــن الـ ـنـ ـق ــاد ،وه ــذا
بالضبط ،ما أحاول اجتراحه بكل
تواضع واجتهاد.

غالف الطبعة الثانية من اإلصدار

•

حمزة عليان

في كتاب "القاهرة وما فيها" ينقلك مكاوي سعيد إلى
ّ
عــوا لــم ليست مجهولة ،بــل يــذكــرك بتاريخها وأصولها.
يدخل في "الممنوعات" دون خجل ،يتحدث عن مظاهر
ً
وأماكن كانت سببا في منع الكتاب من التداول بالكويت،
تقف عند "استراحات قصيرة في حياة أم كلثوم" ،ستجد
فيها ما لم يخطر على بالك ،حكايات لم تنشر وإن نشرت
فقد تم تحريفها.
أهمية القراء ة في "القاهرة وما فيها" أنه قد يصاحبك
ً
أسابيع وأ شـهــرا  ،و فــي كل مــرة ستجد حكاية لها معنى
وجذور ،وبأسلوب روائي ومختصر.
ً
تقف مشدوها أمام أماكن تاريخية وتسأل نفسك :ماذا
حل بالقاهرة ولماذا تعثرت وتراجعت وتأخرت؟
فــي كــل حــي ه ـنــاك مـحـطــات فــي ال ـتــاريــخ ،كـيــف بنيت
مــن أ ي ــام المماليك و عـهــد محمد علي بــا شــا وأ بـنــا ئــه ،ثم
األوروبيين الذين أدخلوا إليها المسرح والثقافة والعظمة.
لماذا القاهرة رغم ما كتب عنها في مئات الكتب؟ هل
ً
ً
ألنها أكبر مدينة عربية؟ أم ألنها أكثرها تنوعا ثقافيا
ً
وحـضــاريــا؟ أم ألنـهــا عاصمة الـعــرب وأم الــدنـيــا؟ يجيب
مـ ـك ــاوي س ـع ـيــد ،ال ـم ــول ــود ف ــي "وس ـ ــط ال ـب ـل ــد" وال ـعــاشــق
ألماكنها وأرواح ساكنيها ،أن حبها يجري كمياه المطر
كيفما اتفق.
يـتـضـمــن الـكـتــاب مـعـلــومــات قــد ال يـعــرفـهــا الـكـثـيــرون،
ً
وصورا نادرة للتدليل على أهميتها وقيمتها واإلضاء ة
على موهوبين أثروا حياة القاهرة الفنية ثم غابوا ونأى
بهم الزمن.
يشير مكاوي إلى سرقات "الغرب" من تاريخ مصر غير
المسجل ال سيما الصور النادرة التي التقطها مصورون
أجانب ومنهم األرمن لفترات زمينة لم يكن فيها التصوير
ً
مشاعا .
تلك "الكنوز" سطت عليها مؤسسات علمية وجامعية
ً
واحتفظت بها وصارت تتاجر بها وتتقاضى عنها أمواال
عند منح حقوق الصور للمصريين!!
" 49حدوته" تاريخية ال تمل من مطالعتها أو قراء تها
ففيها مخزون من المعلومات والروايات جعلت الواحدة
منها قصة ذات معنى.

فوز تشومسكي واللعبي بجائزة محمود درويش
منح جائزة الشرف الخاصة للشاعر اللبناني شوقي بزيع
مـ ـنـ ـح ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـش ــاع ــر
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي الـ ــراحـ ــل م ـحـمــود
درويش جائزتها للثقافة واإلبداع
ل ـ ـعـ ــام  2020لـ ـك ــل م ـ ــن ال ـم ـف ـكــر
األمـ ـي ــرك ــي نـ ـع ــوم ت ـشــوم ـس ـكــي،
وال ـش ــاع ــر وال ـم ـتــرجــم الـمـغــربــي
عـبــدالـلـطـيــف الـلـعـبــي ،والـشــاعــر
والـ ـب ــاح ــث الـفـلـسـطـيـنــي زك ــري ــا
م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،ك ـ ـمـ ــا م ـ ـنـ ــح ال ـم ـج ـل ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـمــؤس ـســة ج ــائ ــزة
الشرف الخاصة للشاعر اللبناني
شوقي بزيع.
وتمنح المؤسسة الجائزة في
ذكرى ميالد الشاعر الفلسطيني
الكبير ،وهو يوم الثقافة الوطني.

حرية اإلنسان
جــاء فــي بـيــان لجنة التحكيم
أنها قــررت منح الجائزة للمفكر
تشومسكي "الذي ُي ّ
عد األب لعلم
ال ـل ـســان ـيــات ال ـحــديــث وصــاحــب
نظرية النحو التوليدي".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ت ـش ــوم ـس ـك ــي
"اشـتـهــر بشجاعته وع ـن ــاده في
الدفاع عن حرية اإلنسان وكرامته
فـ ــي وج ـ ــه ال ـظ ـل ــم واالس ـ ـت ـ ـبـ ــداد،
وعلى األخــص موقفه المناهض
لــاح ـتــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ــأرض
الفلسطينية ،ومواقفه المبدئية
ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــة ،ض ـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد
وال ـع ـن ـصــريــة بــاع ـت ـبــارهــا ج ــزءا
ال يتجزأ مــن رسالته اإلنسانية
العامة".

السالم واألخوة
وعـ ــن ال ـم ـغــربــي عـبــدالـلـطـيــف
اللعبي قالت لجنة التحكيم التي
يرأسها محمد بــرادة ،وتضم في
عضويتها رياض كامل واعتدال
ع ـث ـم ــان وال ـم ـن ـص ــف الــوهــاي ـبــي
وإبــراهـيــم أبــو هشهش وإلـيــاس
ف ــرك ــوح وعـ ــادلـ ــة الـ ـع ــاي ــدي ،في
بيانها ،إن مـســاره يـقـ ّـدم "صــورة

شوقي بزيع

عبد اللطيف اللعبي

نعومي تشومسكي

قــويــة عــن حـضــور الشاعر داخــل
مجتمعه ،وع ــن الـشـعــر م ـحــاورا
لآلخرُ ،
ومسائال باستمرار لذاته
وتحوالتها في خضم عالم يفتقر
إلى السالم واألخوة ،كما كان من
أوائل َمن ترجموا للشاعر الكبير
محمود درويش وآلخرين".

والـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ،وذلـ ـ ـ ــك انـ ـحـ ـي ــازا
للرسالة التي ّ
كرس درويش حياته
وإبداعه من أجلها".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن ج ــائ ــزتـ ـه ــا ال
ت ـق ـت ـصــر ،م ـن ــذ ان ـط ــاق ـه ــا ،على
المبدعين الفلسطينيين ،بل تشمل
أيضا المبدعين العرب والعالميين
"انحيازا لفكر درويش اإلنساني،
وإصراره على تعميم قيم الحياة
النبيلة فــي مواجهة العنصرية
والتعصب وثقافة االستبداد".

الشعب الفلسطيني كقيمة وطنية
وإنسانية وأخالقية".

آفاق جديدة
وعـ ـ ـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي زكـ ــريـ ــا
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد ،قـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة إن ـ ــه
ُ"ي ـع ــد م ــن أبـ ــرز ال ـش ـع ــراء ال ـعــرب
ال ـم ـع ــاص ــري ــن ،ووصـ ـ ــل بــالـنــص
ال ـ ـش ـ ـعـ ــري ،وبـ ـخ ــاص ــة ق ـص ـيــدة
النثر ،إلــى آفــاق جــديــدة ،وتحمل
نصوصه الشعرية والنثرية بعدا
أنطولوجيا وجوديا فريدا ،يقع
والحياة في بؤرته
ســؤال الموت
ّ
األس ــاسـ ـي ــة ،وي ـم ــث ــل اس ـت ـعــارتــه
الكبرى".

دور المبدعين
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ــؤس ـ ـسـ ــة م ـح ـم ــود
دروي ـ ـ ــش ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن ـه ــا تـقــدر
"أهمية دور المبدعين فلسطينيا
وعــربـيــا وعالميا بــإعــاء صوت
الحرية والتحرر والكرامة والعدالة
وم ــواجـ ـه ــة ال ـظ ـل ــم واالسـ ـتـ ـب ــداد

الفرادة والعمق
وذكرت المؤسسة ،في بيانها،
أنـ ـه ــا م ـن ـح ــت "ج ـ ــائ ـ ــزة ال ـش ــرف
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة لـ ـلـ ـش ــاع ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي
ُ
شوقي بزيع الــذي تقدم تجربته
نموذجا إبداعيا يتمتع بالفرادة
والـ ـعـ ـم ــق ،ي ـ ـتـ ــواءم ف ـي ـهــا ال ـب ـنــاء
الغنائي المحكم المعتمد على
بنية إيقاعية صافية ،والتركيب
الحداثي للصورة والمشهديات
المنفتحة عـلــى قـضــايــا الــراهــن
َ
المعيش".
ّ
وأضافت أن تجربة بزيع تمثل
"انـحـيــازا شجاعا لهموم شعبه
في لبنان وتطلعاته ،ومــا ّ
عبرت
ع ـنــه م ــن الـ ـت ــزام عـمـيــق بـنـضــال

مولد درويش
ي ــذك ــر أن دروي ـ ــش ت ــوف ــي في
التاسع مــن أغسطس  ،2008إثر
مضاعفات لعملية جراحية في
القلب أجــريــت لــه فــي هيوستون
بالواليات المتحدة ،حيث قررت
الحكومة الفلسطينية التي كان
يرأسها سالم فياض وقتها اعتبار
يوم الثالث عشر من مارس ،الذي
يوافق مولد درويش يوما للثقافة
الفلسطينية.
وفي عام  ،2008أصدر الرئيس
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ـحـ ـم ــود ع ـب ــاس
مرسوما بإنشاء مؤسسة محمود
درويش التي يرأسها حاليا أمين
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة
ال ـت ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة يــاســر
عبدربه.
وأع ـل ـن ــت ال ـمــؤس ـســة ف ــي عــام
 ،2010عن جائزة سنوية منحتها
للمرة األولــى العام الماضي لكل
م ــن ال ـك ــات ـب ــة ال ـم ـص ــري ــة أه ـ ــداف
سويف والكاتب الجنوب إفريقي
برايتن برايتنباخ.
(رويترز)
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الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :أنت تكره الحلول وتريد أن تبقى حازما
ً
وعادال.
ً
عاطفيا :تشعر ببعض الفتور مع الشريك سببها
الروتين الذي تعيشانه.
ً
ً
اجتماعيا :لو كان لديك الكثير لتقوله ،فأحيانا
الصمت أفضل أمام الحمقى.
رقم الحظ.53 :

5 2
4
9

األسد

الحلول
2
7
8
5
3
1
4
9
2

1

3

5

9
4

4
6

8

2

6
7

8
9

5

3

2
1

7

4
3
7
9
1
5
6
8
2

8
6
2
7
4
3
9
1
5

1
2
5
8
7
6
4
3

1
3

1

9

6

3

7

9

5

2
8

4

2

3

1

5

7

6

9

8

4

الميزان

 22يونيو  22 -يوليو

ّ
ً
مـهـنـيــا :ج ـ ّـرب وال تـخــف مــن الـفـشــل ،وإل فلن
تصل الى أي مكان.
ً
عاطفياّ :
يتقرب أحد من الطرف اآلخر منك لكن
قلبك يأباه.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أخ ـطــأ أح ــد األشـ ـخ ــاص بحققك،
ويطلب منك االعتذار أمام الجميع.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ّ
تتعرف على أشخاص ينتمون
مهنيا :قد ال تصادفك ّأية عقبات في عملك سوى مهنيا :سوف
إلى مهنتك.
مشكلة صغيرة مع زميل.
ّ
ً
ً
ّ
الغنية بالعاطفة ال تكون إل في عاطفيا :ابتدع أساليب جديدة مع شريك عمرك
عاطفيا :القلوب
ّ
قبل سيطرة الرتابة عليكما.
المحبين أمثالك.
صدور
ً
ً
ً
اجتماعيا  :ال تستخف بـقــدر تــك ،فأنت تستطيع اجتماعيا :عندما تقرأ كتابا تغوص في عقلك
ّ
وتتبين مقدرتك على الفهم.
تحويل أسوأ األيام الى أفضلها.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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كلمات متقاطعة
برودواي

كلمة السر

 – 10من الحبوب – تلطخ
شيء.
 – 7أ حـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــور – بمكروه – قصد.
 – 11حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادث – ل ـق ــب
شتموا.
 – 8م ــدي ـن ــة ســوي ـســريــة المفتي.
– أحـ ــد ال ــوال ــدي ــن – أداة
نصب.
 – 9يقاتلون أشد قتال.

السرطان

ً
ّ
ً
وإل ّقلت مهنيا :تــدور المعارك بينك وبين نفسك قبل
مهنيا  :ال تتأخر فــي تنفيذ مـشــرو عــك
ّ
اتخاذ قرار يتعلق بمهنتك.
فرصة نجاحه.
ً
ً
ً
عطوفا ،فهو يحتاج عــاطـفـيــا :يتمتع الحبيب بـمــواصـفــات جـ ّـيــدة
عاطفيا :ليكن كالمك للحبيب
تفتخر بها أمام األقارب.
الى االهتمام والحنان.
ً
ً
اجتماعيا :تستعيد عافيتك وتعود الى طبيعتك اجتماعيا :انتبه من الذين يكتبون فضلك على
ّ
الماء فهم ناكرو الجميل.
بعد وعكة ألمت بك.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

sudoku

 – 1عـ ـ ـل ـ ــم ت ـش ـخ ـي ــص
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض وع ــام ــاتـ ـه ــا 1
(يونانية) – من األلقاب.
 – 2س ـل ـس ـلــة جـ ـب ــال فــي 2
وسـ ــط إس ـب ــان ـي ــا ت ـشــرف
3
على قرطبة.
–
ـة
ـ
ـ
ي
ـو
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
ـ
س
آ
 – 3عـ ـمـ ـل ــة
4
يحصلون على.
 – 4أحـ ـص ــى وحـ ـس ــب – 5
خاصتي – أكمل.
 – 5باني قبر النبي (عليه 6
السالم) – أول العدد.
 – 6مدينة فرنسية – اسم 7
م ـ ــوص ـ ــول – نـ ـج ــم غ ـنــاء 8
أميركي.
 – 7كـثـيــر وغــزيــر – إنــاء 9
كبير – حسن وجهه.
 – 8فضاء – وضح الشيء10 .
 – 9يـصـ ّـر – دم ــاغ الفيل
– سعل.
 – 10فنان سوري – وطن .قانوني – ثغر.
 – 4مـ ــد ي ـ ـنـ ــة إ سـ ـب ــا نـ ـي ــة
ً
:
عموديا
– حـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــرذ
 – 1علم النفس (يونانية) .باألجنبية.
 – 2من الفواكه الصيفية  – 5واحـ ــد بــاألجـنـبـيــة –
– منطقة إيطالية.
وشى – مشي.
ُ
 – 3نـ ـع ــم ب ــاألج ـن ـب ـي ــة –  – 6حـ ـس ــن – ح ـ ــال دون

 23يوليو  22 -أغسطس

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 10

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :تسود أجواء العمل روح التفاهم والتناغم مهنيا :عندما يكون لديك نصيحة للزمالء فال
تبخل عليهم بها.
التي أوجدتها أنت.
ً
ً
عاطفيا :ستختفي الكثير من المشاكل مع الشريك ،ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ـ ـحـ ــب ال ـح ـق ـي ـق ــي ال ي ـس ـع ــى إل ــى
االستغالل بل الى الصدق والوفاء.
متى عرفتما كيف ّتتحاوران.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :كن متحضرا وإنسانيا مع الجميع وكن اجتماعيا :من يجعل نفسه عرضة لالحتقار
ً
ّ
فعليه أال يغضب عندما يهجونه.
لفرد واحد.
صديقا ٍ
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

5

8

أفقيا:

6

7

ًكلمات متقاطعة

9

2

ر

ي

 21مارس  19 -أبريل

9 8
2
5
6
3 1
9 6
8
9
8
1

5

ب

ح

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

4

هجوم
غزة
نيويورك
حوار
تسوية
مواجهة
قيم
لو
جمهورية
نازح
دعوة
سلوك
خلفية
قطب
تطرف
عن
سفير
رغم

و

ا

ر

ن

ا

ز

فلك

sudoku

من  7أحرف وهي اسم أكثر المسارح احترافا في
الواليات المتحدة.

ح

tawabil@aljarida●com

6

كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ً
ً
مهنيا :يمكنك العمل اليوم بشكل بناء من خالل مهنيا :تستطيع اليوم تطبيق أصعب األفكار،
فاألفالك الى جانبك.
الفريق الذي يعاونك.
ً
ً
عاطفيا :يغلق أحدهم قلبه في وجهك ،فلماذا ال عاطفياّ :إذا لم تكن العاطفة في قلبك مشتعلة
ّ
فال تقل إنك تحبّ.
تزال تتردد اليه؟
ً
ً
اجتماعيا :المعرفة التي تمتلكها ال تتركها في اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ـت ــروي ــح ّع ــن ال ـن ـفــس ض ـ ــروري،
ً
ّ
وخصوصا بعد المشاق التى تحملتها.
حناياك ،بل شارك بها اآلخرين.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تشعر بأنك سليم البنية وحاضر الذهن
لمواجهة أي عقبة تطرأ.
ً
عاطفيا :الغيرة التي تحملها في صــدرك سوف
تؤذيك وتؤذي الحبيب.
ً
اجتماعيا :حسبك من السعادة أن ترى ابتسامات
األهل من حولك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :األمور ليست سهلة في نطاق العمل،
ّ
التصرف على سجيتك.
ولن تستطيع
ً
عاطفيا :انكسر قلبك لسبب قام به الحبيب
من دون رضاك.
ً
اجتماعيا :ينمو في قلبك حب الخير ويزداد
ّ
ّ
كلما كبرت في السن.
رقم الحظ.22 :

15
السلمان :من حق الجمهور تقييم الفنان ومنحه األلقاب
توابل ةديرجلا

•
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tawabil@aljarida●com

مسك وعنبر

ّ
ّثمنت تجربتها مع القصبي وتطل في رمضان المقبل بمسلسل «ضرب الرمل»
وع ـ ـ ّـب ـ ــرت ع ـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
بالشخصية ا ل ـتــي ّ
قد متها
ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق الـ ـ ــدرامـ ـ ــي
لألحداث وبتفاعل الجمهور
معها.

للفنانة السعودية ليلى السلمان حضور مختلف في المشهد الفني الكويتي والخليجي بشكل
عام ،فهي صاحبة أسلوب مميز في األداء عرفت به على مدار سنوات ،ولعل هذا ما ساعدها
على أن تستقر في منطقة درامية من الصعب أن ينافسها فيها أحد ،وكشفت ليلى في
حديثها مع «الجريدة» عن جديدها بالفترة المقبلة ،متطرقة إلى تجربتها مع الفنان ناصر
«حمى األلقاب» التي اجتاحت الوسط الفنيّ ،
القصبي في مسلسل «العاصوف» ،وإلى ّ
وردت
بوضوح وشفافية على سؤالَ :من صاحب الحق في تقييم الفنان؟
محمد جمعة

انشغالها
بتصوير مسلسل
«العاصوف» منعها
من المشاركة في
فيلم «نجد»

بداية عقبت الفنانة ليلى
السلمان على ابتعادها عن
المشهد الفني في الكويت،
السيما أن آخر عمل لها كان
"بوكريم برقبته  7حريم" مع
الـفـنــان سـعــد ال ـف ــرج ،قائلة:
"أنا موجودة ،والسؤال يوجه
لـلـمـنـتـجـيــن وال ـم ـخــرج ـيــن"،
ومـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــم تـ ـغ ــادر
ال ـك ــوي ــت بـ ـص ــورة ن ـهــائ ـيــة،
ولكنها تعيش بين المملكة
والديرة ،وأوضحت "البعض
أشــاع أنني غ ــادرت الكويت
بـصــورة نهائية ،ولـكــن هذا
غير صحيح ،فمازال منزلي
فــي الـكــويــت مــوجــود ،الفتة
إل ــى أن ـهــا ع ـلــى ت ــواص ــل مع
زمالئها في المجال الفني.

تبيان اآلراء

مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ثـمـنــت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــان تـ ـج ــربـ ـتـ ـه ــا مــع
الـفـنــان نــاصــر الـقـصـبــي في
ال ـجــزء ال ـثــانــي مــن مسلسل
"الـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــوف" ،م ـع ـت ـب ــرة أن
القصبي له بصمات واضحة
وف ـن ــان م ـتــواضــع ويستمع
آلراء ج ـم ـيــع م ــن ح ــول ــه في
مــوقــع الـتـصــويــر ،ومضيفة
"شهادتي فيه مجروحة ،لكن
القصبني متواضع يتعامل
على سجيته ،ومن يشاهده
في موقع التصوير ال يتوقع
أنه منتج ومسؤول عن عمل
ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـض ـ ـخـ ــامـ ــة ،م ـل ـت ــزم
ويحضر قبل بدء التصوير
بفترة وينتظر مشاهده مثل
الجميع".

وحـ ــول ت ـبــايــن اآلراء بـشــأن
ال ـج ــزء ال ـثــانــي م ــن المسلسل،
قالت" :في أي عمل فني يتفاعل
الـجـمـهــور ب ـص ــورة كـبـيــرة مع
ال ـ ـجـ ــزء األول مـ ـن ــه ،ل ـك ــن عـنــد
تقديم جزء ثان أو ثالث ،حتى
وإن كـ ـ ــان ال ـم ـس ـل ـس ــل بـنـفــس
الجودة ،لكن تبقى االنطباعات
األولـ ـ ــى تـ ـ ــدوم ،خ ـصــوصــا في
"الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاص ـ ـ ــوف" ،إذ تـ ـن ــاولـ ـن ــا
مــوضــوعــات مهمة ،مثل قصة
"جهيمان".
واع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان أن
القصبي هــو فـنــان السعودية
ّ
األول ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا عـ ــل ـ ـقـ ــت ع ـلــى
ت ـصــريــح س ــاب ــق لـلـفـنــانــة ريــم
عبدالله بأنها فنانة السعودية
األولـ ــى قــائـلــة "وج ـهــة نـظــرهــا،
هي ترى انها ممثلة السعودية
األولى ،وهذا رأيها".
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ث ـ ّـم ـن ــت
ل ـي ـل ــى ن ـش ــاط ـه ــا ال ــرم ـض ــان ــي
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي وم ـشــارك ـت ـهــا
الـفـنــان عـبــدالـلــه الـســدحــان في
مسلسل "بدون فلتر" ،قائلة :من
الصعب المقارنة بين العملين،
وال سـيـمــا أن لكل منهما خطا
دراميا مختلفا ،وموضحة أنه
ف ــي "بـ ــدون فـلـتــر" ك ــان الـطــابــع
مـجـتـمـعـيــا ي ـت ـطــرق ل ـمــا ي ــدور
ح ــول ـن ــا مـ ــن أح ـ ـ ـ ــداث ،م ـش ـيــدة
بتجربتها في مسلسل "شباب
الـ ـ ـب ـ ــوم ـ ــب" ،ال ـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــرض فــي
رمضان الماضي أيضا.

"ض ـ ــرب ال ــرم ــل" ،م ـش ــددة على
أن الجمهور هــو المخول بأن
ّ
يقيم الفنان ،وأن يمنح األلقاب،
ومستطردة "على سبيل المثال،
عندما شاهد مسلسل
الجمهور ّ
السلطانة ،لقبني بهذا اللقب،
الجمهور هــو مــن شاهد ليلى
في هذه الشخصية ،وهو الذي
منحني اللقب".
وهـ ـن ــأت ال ـس ـل ـمــان الـفـنــانــة
ح ـي ــاة ال ـف ـهــد ل ـح ـصــول فيلم
نجد السعودي على الجائزة
األول ــى فــي مـهــرجــان العين
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ،ق ــائ ـل ــة" :ك ــان
ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن أشـ ـ ـ ـ ـ ــارك فــي
ه ــذا الـفـيـلــم ،حـيــث هاتفني
خالد الراجح وعرض
المنتج ّ
األمــر ،لكنني كنت مشغولة
ب ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــو يـ ـ ــر دوري

ف ــي ال ـج ــزء األول م ــن مسلسل
"العاصوف".
وكشفت النجمة السعودية
أن ال ـف ـن ــان ط ــال ـم ــا قـ ـ ــادر عـلــى

ال ـ ـع ـ ـطـ ــاء ،فـ ـ ــإن االع ـ ـ ـتـ ـ ــزال غـيــر
وارد فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه ،مـضـيـفــة
"الفنان الناجح ال يفكر أبدا في
االعـتــزال ،الراحل عبدالحسين
ع ـبــدالــرضــا آلخ ــر لـحـظــات في
حـيــاتــه لــم يـفـكــر فــي االع ـت ــزال،
وشددت ليلى على أنها لم تجر
أي عمليات تجميل ،وقالت إنها
ال تجد أزمة في وجود الفنانات
غ ـي ــر الـ ـسـ ـع ــودي ــات ب ــال ــدرام ــا
السعودية ،مستطردة "الفن ال
هوية لــه ،وال أعتقد أن هناك
ممثال مــن الممكن أن يأخذ
مـكــان اآلخ ــر ،ألن لـكــل فنان
شـخـصـيــة م ــن ال ـص ـعــب أن
تتقاطع مع آخر".

خبريات
تأجيل كليب روال سعد
«ملكة في الجمال»

ُ
أجل تصوير كليب الفنانة
روال سعد ،الذي يحمل اسم
"ملكة في الجمال" ،واألغنية
من كلمات الشاعر أسامة
مصطفى ،وألحان محمد
محيي ،وتوزيع الموسيقى
أحمد عادل ،ومن إخراج زياد
خوري.
وكان من المقرر أن يتم
تصوير الكليب في أوكرانيا
وسورية ،ولكن تم تأجيله
بسبب فيروس كورونا بعد
غلق المطارات ،ولم يتم
تحديد موعد حتى اآلن
الستئناف التصوير.
من ناحية أخرى ،طرحت
ً
روال مؤخرا كليب أغنيتها
الجديدة "دكان شالطة" عبر
قناتها الرسمية على موقع
"يوتيوب" ،وتغني روال خالله
باللهجة المصرية مرتدية
جلباب الفتاة الشعبية.
وأغنية "دكان شالطة" من
كلمات فضل الراوي ،وألحان
بينو ،وتوزيع رامي ،والكليب
من إخراج إيهاب عبداللطيف،
وتم تصويره داخل ديكور
الحارة الشعبية.

هيثم نبيل يستعد
لتسجيل أغنية «ابن امبارح»

ضرب الرمل
وكشفت السلمان أنها تطل
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـه ــور خـ ـ ــال شـهــر
رم ـض ــان الـمـقـبــل ف ــي مسلسل

السلمان مع نجوم «العاصوف»

ليلى السلمان

ُ
أشرف زكي :لن نوقف
تصوير مسلسالت رمضان

شعيل يستذكر «أبو بكر سالم» في ألبومه الجديد

ق ـ ـ ـ ــال ن ـ ـق ـ ـيـ ــب ال ـم ـم ـث ـل ـي ــن
د.أشـ ــرف زك ــي إن نقابته لن
ت ـل ـجــأ إلص ـ ـ ــدار قـ ـ ــرار بــوقــف
تصوير مسلسالت رمضان
كإجراء احترازي للوقاية من
اإلصابة بفيروس كورونا.
وذ ك ــر نقيب الممثلين أن
أغـ ـل ــب األعـ ـ ـم ـ ــال ع ـل ــى وش ــك
االنتهاء من تصويرها كاملة،
إذ يتبقى من  10إلى  15يوما
من التصوير ،والنقابة على
ت ــواص ــل م ــع ص ـنــاع ال ــدرام ــا
لمساعدتهم ،مؤكدا أن موسم
درامـ ـ ـ ـ ــا رمـ ـ ـض ـ ــان مـ ـه ــم ج ــدا
لفناني مصر.
وأص ـ ـ ـ ــدرت ن ـق ــاب ــة ال ـم ـهــن
التمثيلية برئاسة زكى وهو
رئـ ـي ــس أك ــادي ـم ـي ــة ال ـف ـن ــون،
بـ ـي ــان ــا الت ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
االحترازية لمواجهة فيروس
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،وج ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـيـ ــان
كالتالى:
وت ـ ـه ـ ـيـ ــب ن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـم ـه ــن
الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ــال ـم ـن ـت ـج ـي ــن
ألشكال الدراما في الوسائط
التكنولوجية (المسلسالت
خــاصــة) الـقـيــام ب ــاإلج ــراءات
االحترازية التالية:
أوال :ت ـ ــأ جـ ـ ـي ـ ــل مـ ـش ــا ه ــد
الـ ـمـ ـج ــامـ ـي ــع الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ق ــدر

ّ
بثت شركة روتانا ًعبر حسابها
في «تويتر» مقطعا من أغنية
«كبير الفن» ،التي يقدمها
نبيل شعيل إلى محبي الفنان
أبو بكر سالم.

ً
روتانا نشرت مقطعا من أغنية «كبير الفن» مقرونة بصور للفنان الراحل

أشرف زكي

ال ـم ـس ـت ـط ــاع ل ـح ـي ــن صـ ــدور
إشعار رسمي بعبور مرحلة
الخطر.
ثانيا :عدم السفر لمواقع
ال ـت ـصــويــر ال ـب ـع ـيــدة ب ــأع ــداد
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،تـ ــاف ـ ـيـ ــا النـ ـتـ ـش ــار
العدوى على نطاق واسع.
ثـ ـ ــال ـ ـ ـثـ ـ ــا :االل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزام ب ـك ــل
اإلجـ ــراء ات الطبية الوقائية
ال ـصــادرة مــن وزارة الصحة
لــأفــراد ،مثل تعقيم األيــدي
بالمطهرات الكحولية وشرب
المياه على سبيل المثال ال
الحصر.

نبيل شعيل

●

فضة المعيلي

ف ــي لـمـســة وف ــاء م ــن الـفـنــان
ُ
نبيل شعيل تعبر عن المعدن
األصـ ـ ـي ـ ــل لـ ـ ــه ،اسـ ـت ــذك ــر بـلـبــل
الخليج الفنان الراحل أبوبكر
سالم من خالل أحدث مشاريعه
بأغنية "كبير الفن" ،التي حملت
عنوان ّألبومه الغنائي الجديد.
وب ـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة روت ـ ـ ــان ـ ـ ــا
لـلـمــرئـيــات وال ـصــوت ـيــات عبر
ً
حسابها فــي " تــو يـتــر" مقطعا
م ــن أغـنـيــة "كـبـيــر ال ـف ــن" ،الـتــي
يقدمها نبيل إ لــى محبي هذا

أبو بكر سالم
ال ـف ـنــان ال ـك ـب ـيــر ،الـ ــذي اشـتـهــر
بـقــوة صــوتــه وت ـنــوع طبقاته،
وحرصت الجهة الناشرة على
ً
تضمين المقطع صورا للراحل
ً
أب ــوب ـك ــر س ــال ــم ،ون ـ ــال ت ـفــاعــا
ً
كبيرا من محبي الفن األصيل.
وم ـ ــن أج ـ ـ ــواء أغ ـن ـي ــة "كـبـيــر
الفن":
ْ
الم
كبير الفن ْبونا بو بكر َس َِ
ْ
أيدينا
وتعزف
من وتر ْ فنوه ِ
نغنيله َو َكان ُيغ ِني َد ِائمٌ
َ َ
يبي َما َعل ْينا
ماعلينا َيا َحب
َ ٌ ْ َ ّ َ ْ ِ ُِ َ ْ
َ
الم
ك ِ َبير الفن ْبونا َبو بك ٍ َر س ِ َ
َوت ْع ِزف َمن ُو ِت َر فنوه أ ْي ِدينا

َ َ ُ ْ
َ ٌ
نغنيله وك
ان يغ ِني َ د ِائَ َم ْ َ
َ َ
يبي ما علينا
ماعلينا ِّيا ح ِب ِ
َ ٌ َ
ير بفنه وناسه
كب
َع ِ ِظ ٌ
يم فصوته َواحساسه
َ َ َّ
ْ
ت ــغ ــن ــى ِف ـ ــي ُح ــن ـ ْـي ـ ٍـن ال ـ َـح ـ ّـب
واهواله
َ َ
َ َ َ
َعلى ذك َراه نبقى َما ن ِسينا
ي ــذك ــر أن األل ـ ـبـ ــوم ال ـجــديــد
ي ـ ـضـ ــم  5أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات م ـت ـن ــوع ــة
ال ـقــوالــب الـمــوسـيـقـيــة ،تـعــاون
فـ ـيـ ـه ــا م ـ ــع نـ ـخـ ـب ــة م ـ ــن ن ـج ــوم
الكلمة وا لـلـحــن على مستوى
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج والـ ـ ــوطـ ـ ــن الـ ـع ــرب ــي.
ويحمل األلـبــوم توقيع شركة

روت ــان ــا لــإن ـتــاج ال ـف ـنــي ،ومــن
األغنيات "كبير الفن" ،و"حوبة"،
و"جازلي" ،و"ندمان".
ويـ ـشـ ـه ــد األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم تـ ـع ــاون
ن ـب ـي ــل مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة م ـم ـيــزة
مـ ــن األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،وم ـن ـه ــا أح ـمــد
ال ـ ـهـ ــرمـ ــي ،وأحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـص ــان ــع،
وفواز المرزوق ،وفهد الناصر،
وج ـ ــاس ـ ــم مـ ـحـ ـم ــد ،وع ـب ــدال ـل ــه
البلوشي ،وعلي صابر ،وهاني
الـ ـ ــدوسـ ـ ــري ،وقـ ـص ــي ع ـي ـســى،
وأدهـ ـ ـ ــم وزي ـ ـ ــد نـ ــديـ ــم ،وخ ــال ــد
الغامدي.

فنانون يثيرون الجدل بحياتهم العاطفية عبر مواقع التواصل
●

القاهرة  -هيثم عسران

تـحــولــت عــاقــة الـفـنــانـيــن بـمــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي من التواصل مع الجمهور بطريقة
مباشرة إلى وسيلة إلثارة الجدل حول حياتهم
الشخصية ،وذلك رغم االنتقادات التي كان هؤالء
الفنانون يوجهونها إلى الجمهور حال التقاط
صور لهم من دون إذنهم ونشرها ،وهو ما تكرر
أكثر من مرة خالل الفترة الماضية.
أحــدث هــؤالء الفنانين هي ياسمين صبري
ال ـت ــي ك ـش ـفــت ع ــن خـطـبـتـهــا م ــن رجـ ــل األع ـم ــال
المصري أحمد أبوهشيمة لتكون زوجته الثالثة
بعد والدة أبنائه والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،
إذ تعمدت صبري إثــارة حالة من الجدل حول
تفاصيل ارتباطها برجل األعمال عدة مرات عبر
حسابها على "إنستغرام".
وخالفت ياسمين تصريحاتها السابقة عن
اعتزامها إعالن االرتباط حال حدوثه ،وخاصة
بعدما طــاردتـهــا شائعات عــديــدة خــال الفترة
الـمــاضـيــة مــن بـيـنـهــا االرت ـب ــاط بــرجــل األع ـمــال
الـمـصــري ،حيث حــرصــت على نشر عــدة صور
جمعتها مع أبوهشيمة منها صورة ارتدت فيها
نظارة سوداء وظهر فيها خطيبها.

الثنائي ياسمين والعوضي بإعالن حبهما عبر
"إنستغرام" من دون توضيح موعد ارتباطهما
ً
علما بــأن ياسمين أكبر من العوضي بنحو 8
سنوات.

وأثارت الفنانة حالة من الجدل حول توقيت
ارتـبــاطـهــا مــع أبوهشيمة بـعــدمــا ظـهــرت وهــي
ً
ت ــرت ــدي فـسـتــانــا سـبــق ان ظ ـهــرت ب ــه ف ــي شهر
سبتمبر الماضي كفستان لخطبتها ،وهــو ما
أث ــار تكهنات ع ــدة عــن تــوقـيــت ارتـبــاطـهــا ،لكن
اإلعالمي عمرو أديب صديق خطيبها أعلن أن
تعارفهما تم قبل  3أشهر فقط.

خالد وميما

أنغام وأحمد
أمــا الثنائي أنغام وأحمد إبراهيم ،فبعدما
اخـتــارا اعــان ارتباطهما عبر مواقع التواصل
مع وصالت الغزل المتبادلة بينهما ،قرر األخير
ً
استخدام حسابه على تلك المواقع أيضا إلعالن
توتر عالقتهما خاصة بعدما لجأت أنغام إلى
المحكمة للحصول على حكم قضائي بالخلع من
زوجها بعد نحو عام من ارتباطهما.
وحــاول أحمد احتواء الموضوع مع وصول
ً
ً
األمر لإلعالم مؤكدا أن هناك انفصاال بينهما ال
ً
طالقا ،في وقت حاول مغازلة أنغام عبر حسابه
ً
بصورة مشتركة لهما معتذرا عما بدر منه في
محاولة إلثنائها عن دعوى الخلع التي أقامتها،
غير أن أنـغــام الـتــزمــت الصمت مكتفية بإلغاء

أنغام
متابعة حساب أحمد على "إنستغرام".

ياسمين والعوضي
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،اسـتـخــدمــت الـفـنــانــة ياسمين
عـبــدالـعــزيــز حسابها عـلــى "إنـسـتـغــرام" إلعــان
حبها للفنان أحمد العوضي ،دون أن تعلن ما إذ

ياسمين عبد العزيز
كانت قد ارتبطت بالعوضي أم ال ،وهي الخطوة
التي جاءت بعد إعالن شقيقها وائل غضبه من
تلك العالقة.
ودخ ـ ــل وائ ـ ــل ف ــي س ـج ــال م ــع شـقـيـقـتــه عبر
ح ـس ــاب ــه ،ف ــي ح ـيــن رف ـض ــت األخـ ـي ــرة الـتـعـلـيــق
على الـمــوضــوع ،وقــام وائــل والعوضي بحذف
عـ ـب ــارات ال ـس ــب ال ـم ـت ـب ــادل ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،واك ـت ـفــى

وبعد انفصالهما في هدوء قبل عدة أسابيع،
قررت ميما الشامي الزوجة السابقة لإلعالمي
خــالــد عـلـيــش اس ـت ـخــدام حـســابـهــا عـلــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن أج ــل انـتـقــاد زوجـهــا
السابق لتخلفه عــن س ــداد االلـتــزامــات المادية
البـنـهـمــا ،إضــافــة إل ــى ع ــدم قـيــامــه ب ــرد المبالغ
المالية التي حصل عليها منها قبل االنفصال.
وعلى عكس أغلبية السجاالت التي تحدث
على مواقع التواصل االجتماعي ،أعلنت ندى
محمود طليقة الفنان علي ربيع عــودة الحياة
الــزوجـيــة بينهما بعد نحو عــام مــن االنفصال
وال ـ ـس ـ ـجـ ــال ب ـي ـن ـه ـمــا عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي بعدما اتهمت ندى الفنان الكوميدي
بإطاعة والدته بشكل أعمي ،في وقــت أكــدت أن
عودتهما وتجاوز جميع المشكالت جاء ت من
أجل مستقبل ابنتهما.

يستعد المطرب هيثم نبيل
لتسجيل أغنية جديدة سيتم
طرحها ضمن أغاني ألبومه
الجديد المقرر طرحه خالل
أيام ،وتحمل عنوان "ابن
امبارح".
واألغنية من كلمات تامر
حسين ،وألحان هيثم نبيل،
ولم يتم االستقرار على موزع
األغنية حتى اآلن وهندسة
صوت مصطفى رؤوف.
وانتهى نبيل من تسجيل 3
أغنيات ضمن األلبوم وهي
"كان لينا ناس" ،من كلماته
وألحانه ،وتوزيع حسين
النجار ،والثانية بعنوان
"زي زمان" ،من كلمات سارة
سعيد ،وألحان هيثم نبيل،
وتوزيع عادل حقي ،والثالثة
"عدو الستات" ،من كلمات
نسمة فؤاد ،وألحان هيثم
نبيل ،وتوزيع حسين النجار.
من ناحية أخرى يواصل
نبيل تحضيراته لعمل ألحان
مسلسل "البرنس" من بطولة
محمد رمضان ،والمقرر أن
يخوض خالله سباق دراما
رمضان المقبل.

صابر الرباعي ّ
يؤجل
«ليلة من العمر»

ّ
أجل المطرب صابر الرباعي
طرح أحدث أعماله الغنائية،
وهو فيديو كليب بعنوان
"ليلة من العمر".
وأعلنت الشركة المنتجة
لكليب الرباعي أن قرار
التأجيل جاء بسبب التداعيات
التي فرضها انتشار فيروس
كورونا على العالم ،والكليب
من كلمات وألحان سليم
عساف ،والتوزيع الموسيقي
لعمر صباغ ،ومن إخراج وليد
ناصيف .من ناحية أخرى،
يتعاون الرباعي مع الموزع
الموسيقي كريم عبدالوهاب
في أغنية "سينغل" جديدة
باللون الشعبي باللهجة
المصرية تحمل اسم "ورحمة
قلبي" ،من كلمات وليد
الغزالي ،وألحان مدين.
وشارك الرباعي الشهر
بأوبريت جديد
الماضي ّ
بعنوان "صناع األمل" بمدينة
دبي ،إلى جانب عدد كبير من
أبرز نجوم الغناء في الوطن
العربي ،ضمن مبادرة "صناع
األمل" التي أطلقتها دولة
اإلمارات .وكانت آخر األغنيات
التي طرحها الرباعي أغنية
"غشاش" في يناير الماضي
عبر "يوتيوب".

ةديرجلا
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دوليات

بايدن يتعهد باختيار نائبة وفلوريدا قد تقضي على ساندرز
ً ً
ترامب يحيي جدال قديما بتوجهه للعفو عن فلين ويتراجع عن نبرة التصالح مع الديمقراطيين
(عواصم -وكاالت)

استحقاقات انتخابية
قبل
ً
حاسمة غدا في واليات
فلوريدا وأوهايو وإلينوي
وأريزونا ،واجه نائب الرئيس
األميركي السابق جو بايدن
منافسه االشتراكي بيرني
ساندرز في مناظرة تلفزيونية
استمرت ساعتين ،في إطار
سباقهما للفوز بترشيح
الحزب الديمقراطي النتخابات
الرئاسة المقبلة.

أكثر من % 70
من الناخبين
المتحدرين من كوبا
يفضلون الرئيس
األميركي الحالي

ف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد ال ـتــوق ـعــات من
أن ت ـس ـبــب االش ـت ــراك ـي ــة ال ــزائ ــدة
ل ـم ـن ــاف ـس ــه ال ـس ـي ـن ــات ــور ب ـيــرنــي
ساندرز في دفع المتحدرين من
أميركا الالتينية إلــى التصويت
لـمـصـلـحـتــه ف ــي ف ـل ــوري ــدا ،تـعـ ّـهــد
نائب الرئيس األميركي السابق
جو بايدن باختيار نائبة له إذا
فاز بترشيح الحزب الديمقراطي
لخوض االنتخابات المقبلة في
مواجهة الرئيس دونالد ترامب،
ّ
الــذي يفكر في العفو الكامل عن
مساعده السابق مايكل فلين.
وبعد أن ألمح من قبل إلى هذا
األم ــر ،قــال بــايــدن ،فــي المناظرة
الرئاسية الحادية عشرة للحزب
الديمقراطي أمس األول" ،إذا فزت
بمنصب الرئيس ،فــإن حكومتي
وإدارتـ ـ ــي س ـت ـكــون م ـثــل ال ــدول ــة،
وإن ــي أتـعـهــد ب ــأن أعـ ّـيــن واخ ـتــار
ً
ام ــرأة نــائـبــة لـلــرئـيــس" ،مضيفا:
"يوجد عدد من النساء مؤهالت
ل ـ ــاضـ ـ ـط ـ ــاع بـ ــالـ ــرئـ ــاسـ ــة غـ ـ ــدا.
سأختار امرأة نائبة لي".
وهاجم بايدن ،خالل مناظرته
س ــان ــدرز لـســاعـتـيــن عـلــى مـســرح
خـ ـ ـ ــال مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور مـ ـق ــارن ــة
بـمـنــاظــرات ّســابـقــة جـمـعــت أكثر
م ــن  20م ــرش ـح ــا ف ــي أمـسـيـتـيــن
متتاليتين في بدايات االنتخابات
التمهيدية ،طريقة إدارة ترامب
ف ــي م ــواج ـه ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا أنـ ـ ـ ــه مــن
الضروري إعالن "الحرب والقيام
بما هو أكثر بكثير مما فعله".
وفــي حين أكــد نــائــب الرئيس
الـ ـس ــاب ــق أن ـ ــه ك ـ ــان س ـي ـل ـجــأ إل ــى
الجيش على الـفــور لقدرته على
بـ ـن ــاء م ـس ـت ـش ـف ـيــات ب ـس ـعــة 500
س ــري ــر ت ـح ـتــاج إل ـي ـهــا ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،اتـهــم س ــان ــدرز تــرامــب
بـ "تقويض عمل الخبراء" ،وقال:
"علينا إسكات هذا الرئيس اآلن".
ويـ ـتـ ـن ــاف ــس ب ـ ــاي ـ ــدن ،األوف ـ ـ ــر
ً
حـ ـظ ــا ل ـل ـف ــوز ب ـت ــرش ـي ــح ال ـح ــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،وسـ ــانـ ــدرز ال ــذي
يـصـنــف نـفـســه ب ـ ـ "الــدي ـم ـقــراطــي

بايدن وساندرز قبل مناظرتهما في استوديو  CNNبواشنطن أمس األول (رويترز)
االجتماعي" ،لمواجهة ترامب في
انتخابات نوفمبر.

اشتراكية ساندرز
ووسـ ــط ت ــرق ــب السـتـحـقــاقــات
ح ــاس ـم ــة فـ ــي والي ـ ـ ــات ف ـل ــوري ــدا
وأوهـ ــايـ ــو وإل ـي ـن ــوي وأريـ ــزونـ ــا،
يـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارك الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدرون م ــن
أم ـي ــرك ــا الــات ـي ـن ـيــة وق ـس ــم كبير
م ـ ـن ـ ـهـ ــم م ـ ـغ ـ ـت ـ ــرب ـ ــون كـ ــوب ـ ـيـ ــون
أو م ـ ــن دول أ خ ـ ـ ـ ـ ــرى تـ ـق ــود ه ــا
ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــات اش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،م ـث ــل
فـنــزويــا ونـيـكــاراغــوا ،فــي إعــان
الـسـيـنــاتــور ســانــدرز االنـسـحــاب
من االنتخابات التمهيدية للحزب
الديمقراطي قبل االقتراع المرتقب
اليوم.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــرشـ ـ ــح
"االش ـت ــراك ــي" ال ــذي ال يستسلم،
ف ـ ــي إقـ ـ ـن ـ ــاع هـ ـ ـ ــؤالء ب ـع ـك ــس أن ــه

ّ
ً
يساري جدا عندما أظهر تحفظه
ع ــن وص ــف الــرئ ـيــس الـفـنــزويـلــي
نيكوالس مادورو بـ "دكتاتوري"
أو عـنــدمــا أش ــاد بـبــرنــامــج فيدل
ك ــاس ـت ــرو ل ـم ـحــو األمـ ـي ــة الـشـهــر
الفائت في مقابلة تلفزيونية.
وي ـ ـ ــوض ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ف ــي
االستراتيجية السياسية فيرنان
أمــانــدي لمجلة "بوليتيكو" "في
كــل م ــرة يـفـتــح فـيـهــا بـيــرنــي فمه
ويعيد تأكيد أنه اشتراكي ،يعطي
ً
إلى بايدن في فلوريدا مزيدا من
الناخبين المتحدرين من أميركا
الالتينية".
ووفـ ـ ـ ــق اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ــرأي
األخيرة ،يمكن أن يفوز جو بايدن
ع ـل ــى خ ـص ـمــه ف ــي ه ـ ــذه ال ــوالي ــة
بـ ـف ــارق  30أو  40ن ـق ـطــة .وه ــذه
ً
التوقعات قاسية ج ــدا بالنسبة
إلـ ــى ب ـي ــرن ــي ،ال ـ ــذي ي ـح ـتــاج إلــى
ً
قـســم كبير مــن  248م ـنــدوبــا في

فـلــوريــدا ،إذ إنــه بعد سلسلة من
ً
الهزائم ،لديه  150مندوبا أقل ّ من
جــو بــايــدن .ويـحـتــاج كــل مــرشــح
لالنتخابات التمهيدية إلى 1991
ً
مندوبا للفوز بالترشح النهائي
لـ ـح ــزب ــه .وقـ ـ ــد ت ـت ـس ـب ــب هــزي ـمــة
ساندرز بفلوريدا في تبديد آماله
ً
نـهــائـيــا فــي الــوصــول إلــى البيت
األبيض.

المرشح األفضل
وأق ـ ـ ـ ـ ّـر س ـ ــان ـ ــدرز ال ـس ـي ـن ــات ــور
المنتخب عــن والي ــة فيرماونت،
فــي خـطــابــه األرب ـع ــاء ،بــأنــه فشل
فــي إث ـبــات أن ــه الـمــرشــح األفـضــل
في مواجهة دونالد ترامب ،مشيرا
إلــى الــدافــع األســاســي للناخبين
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن ه ـ ــو ان ـت ـخ ــاب
ال ـش ـخ ــص ال ـ ـقـ ــادر ع ـل ــى هــزي ـمــة
الملياردير الجمهوري.

وال يزال صدى خطابه المؤيد
لـلـهـجــرة ي ـت ــردد ل ــدى الـنــاخـبـيــن
الديمقراطيين في واليات أخرى،
ً
وخصوصا لدى المتحدرين من
أميركا الالتينية الذين يبدو أنهم
يعارضونه.
وي ـ ـقـ ــول ال ـم ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي
الـمـحــافــظ جـيــانـكــارلــو ســوبــو لـ
"فراس برس" إن "الناخب المتحدر
من أميركا الالتينية في فلوريدا
ً
يعرف جيدا التطرف االشتراكي
فـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ال ــات ـي ـن ـي ــة ،ويـ ــرى
ـي ب ـي ــرن ــي س ــان ــدرز
بـ ــوضـ ـ
ـوح فـ ـ ّ
ً
م ــرش ـح ــا ي ـف ــض ــل هـ ــذه األن ـظ ـمــة
اليسارية المتطرفة ،وهــو أمــر ال
يتوافق إطالقا مع قيمه".
ف ــي أي ح ـ ــال ،ل ــن ي ـك ــون ل ــدى
م ــرش ــح الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
المستقبلي لالنتخابات الرئاسية
في نوفمبر ،سوى حظوظ قليلة
للتغلب على الرئيس الجمهوري
في فلوريدا ،وهي والية أساسية
ل ـل ـف ــوز ف ــي ال ـس ـب ــاق إلـ ــى الـبـيــت
األبيض.
وبـ ـحـ ـس ــب اسـ ـتـ ـط ــاع لـ ـل ــرأي
أجرته شبكة "تيليموندو" الناطقة
باإلسبانية ،فإن أكثر من  70في
المئة مــن ّالناخبين المتحدرين
من كوبا يفضلون الرئيس الحالي
َ
َ
الديمقراطيين.
المرشحين
على

العفو عن فلين
ً
وبعيدا عن ذلك ،كشف ترامب،
أم ــس األول ،أن ــه "يـفـكــر بـجــديــة"
ف ــي الـعـفــو ال ـكــامــل ع ــن مـســاعــده
السابق مايكل فلين ،مما يحيي
ً
جدال قديما حتى في وقت تكافح
فيه إدارته لمواجهة وباء كورونا.
وجـ ـ ـ ـ ــاء هـ ـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان وسـ ــط
س ـل ـس ـلــة مـ ــن تـ ـغ ــري ــدات ت ــرام ــب
دافــع في بعضها عن تعامله مع
الوباء ،وهاجم في بعضها اآلخر
أعــداء ه السياسيين في الماضي
والحاضر.
وك ـتــب ت ــرام ــب ع ـلــى "تــوي ـتــر":
"اآلن تقول التقارير إنه بعد تدمير
ح ـيــاتــه وح ـي ــاة عــائـلـتــه الــرائ ـعــة

(وحياة آخرين كذلك) ،فإن مكتب
التحقيقات الفدرالي وبالعمل مع
وزارة العدل ،فقد سجالت الجنرال
ً
مايكل فلين" ،مستندا إلى تقرير
غ ـيــر م ــؤك ــد .وأضـ ـ ــاف" :أنـ ــا أفـكــر
بجدية في منحه عفوا كامال".
وكان فلين ،الجنرال المتقاعد،
أول مستشار أمــن قــومــي ّ
يعينه
ً
ترامب .وأقيل بعد  22يوما فقط
مــن تــولـيــه ه ــذا المنصب بسبب
ع ــاق ــات ــه م ــع الـ ـ ـ ــروس .واع ـت ــرف
الح ـ ـق ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــذب ع ـ ـلـ ــى م ـك ـت ــب
التحقيقات الفدرالي.
ً
والح ـقــا ،ح ــاول تــرامــب سحب
اع ـ ـتـ ــرافـ ــه ،وق ـ ــال إن الـمـحـقـقـيــن
انتهكوا اتفاقا يقضي باعترافه
بذنبه ،إال أن قاضيا رفض طلبه.
وتم تأجيل الحكم على فلين.

تراجع ترامب
وت ـنــاق ـضــت م ــوج ــة ت ـغــريــدات
ت ــرام ــب م ــع ت ـصــري ـحــاتــه األك ـثــر
تصالحية قبل يوم ،عندما أشاد
بعمل بعض الديمقراطيين في
مــواجـهــة وب ــاء فـيــروس كــورونــا،
ك ـمــا أشـ ــاد ب ــاإلع ــام الـ ــذي ع ــادة
ما ينتقده.
وبـعــدمــا ق ــال فــي وق ــت سابق
مـ ــن أم ـ ــس األول ان ـ ــه ك ـ ــان "يـ ــوم
صــاة وطـنـيــة" أش ــار تــرامــب إلى
أن ج ــو ب ــاي ــدن بــوص ـفــه ال ـنــائــب
ّ
يتحمل بعض
السابق للرئيس
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ع ــن وفـ ـ ــاة  17أل ــف
شخص بسبب إنفلونزا الخنازير
("بـسـبــب تــأخــره فــي االسـتـجــابــة
ل ـل ـم ــرض") ،ووص ــف الـسـيـنــاتــور
الديمقراطي تشارلز شومر بأنه
"مثير للشفقة" بسبب تصريحاته
عن المحكمة العليا ،كما استهدف
هـيــاري كلينتون بسبب قضية
رسائل البريد اإللكتروني وأزمة
بنغازي.

حقبة نتنياهو في آخر أيامها ومفاتيح الحكومة بيد غانتس
ريفلين يرفض الذهاب النتخابات رابعة وزعيم «أزرق أبيض» يدعو إلى الوحدة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــود
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي أن ـ ـ ـهـ ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
اإلس ــرائ ـي ـل ــي رؤوفـ ـي ــن ريـفـلـيــن
العهد الممتد على مدار عقد من
الزمن لرئيس الــوزراء بنيامين
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ب ـت ـك ـل ـيــف خـصـمــه
رئ ـيــس هـيـئــة األركـ ـ ــان الـســابــق
بيني غانتس بتشكيل الحكومة
المقبلة.
ً
وغ ـ ـ ــداة تــوص ـيــة  61ع ـضــوا
من  120في الكنيست بتكليف
زعيم التحالف الوسطي "أزرق
أب ـ ـيـ ــض" ،ش ـ ــدد ري ـف ـل ـيــن خ ــال
مـ ــراسـ ــم ت ـك ـل ـي ــف غ ــانـ ـت ــس أن ــه
"ليس مــن الممكن الــذهــاب إلى
جــولــة رابـعــة مــن االنـتـخــابــات"،
وق ـ ــال ل ــه إن "م ـفــات ـيــح تشكيل
ً
حكومة إلسرائيل في يدك حاليا
وفــي أي ــدي جميع المسؤولين
المنتخبين من جميع األحزاب".
وأضــاف ريفلين أن "القانون
يمنحك  28يوما ،تبدأ من غد،
لتشكيل ح ـكــومــة ،وهـ ــذه فـتــرة

قصيرة ،إال أنه بالنظر للظروف
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة وحـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ
ال ـم ـح ـل ـي ــة والـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،فــإن ـهــا
ً
طويلة جدا".
وع ـل ــى الـ ـف ــور ،دعـ ــا غــانـتــس
خصمه رئيس الوزراء المنتهية
وال يـتــه بنيامين نتنياهو إلى
ً
االنضمام إليه قائال" :سأفعل كل
ما في وسعي لتشكيل حكومة
وطنية واسعة في غضون أيام
قليلة ،أردت دائما الوحدة".
وأكد غانتس ،الذي فشل مع
نـتـنـيــاهــو ف ــي تـشـكـيــل ائ ـتــاف
حكومي بعد انتخابات أبريل
وسبتمبر  ،2019أ ن ــه سيخدم
كل الناخبين وسيقود إسرائيل
ل ـم ــواج ـه ــة فـ ـي ــروس االن ـق ـس ــام
والكراهية وعدم اليقين والوضع
الخطير الناجم عن تفشي وباء
كورونا المستجد".
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــق ،دع ـ ــا
ً
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو الـ ـمـ ـتـ ـه ــم رسـ ـمـ ـي ــا
بــال ـف ـســاد واالح ـت ـي ــال وخـيــانــة

األم ـ ــان ـ ــة فـ ــي  3قـ ـض ــاي ــا ،أم ــس
األول ،إلى تشكيل حكومة وحدة
تستمر سـتــة أش ـهــر بــرئــاسـتــه.
وقال" :يجب أن نوحد الصفوف
ونشكل حكومة قوية ومستقرة
ق ـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى إق ـ ـ ـ ــرار الـ ـم ــوازن ــة
واتخاذ قرارات صعبة".
لكن غانتس انتقد الطريقة
ّ
التي قدم فيها نتنياهو الملقب
ب ـ "الملك بيبي" عــرضــه .وكتب
فــي حسابه على "تــويـتــر"" :من
يــريــد ال ــوح ــدة ال يــرســل خطته
للطوارئ للصحافة قبل إرسال
ً
مفاوضين لالجتماع" ،مضيفا:
"س ــأتـ ـص ــرف ب ـش ـكــل م ـنــاقــض،
سأواصل دعم أي إجراء حكومي
ص ـح ـيــح بـ ـ ــدون أي اع ـت ـب ــارات
س ـي ــاس ـي ــة س ـن ـت ـح ــدث ع ـنــدمــا
ً
تكون جادا".
ورغ ـ ــم ال ـتــوص ـيــة بـغــانـتــس،
تبقى إمكانية تشكيل حكومة
ج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــدة ص ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي ظ ــل
االنـ ـقـ ـس ــام ــات ال ـع ـم ـي ـقــة داخـ ــل

األح ــزاب الـتــي دعمته وخاصة
بين القائمة العربية المشتركة
وزعـيــم حــزب "إســرائـيــل بيتنا"
أفيغدور ليبرمان.
وفـ ـ ــي االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ال ـث ــال ــث
خـ ـ ــال عـ ـ ــام وال ـ ـ ـ ــذي جـ ـ ــرى فــي
الـ ـث ــان ــي مـ ـ ـ ــارس ،ح ـص ــل زع ـيــم
"أزرق أبيض" على دعم تحالف
يسار الوسط والقائمة العربية
ال ـم ـش ـتــركــة وحـ ـ ــزب "إس ــرائ ـي ــل
بيتنا" القومي العلماني.
وف ـ ــي ح ـي ــن ي ـش ـم ــل ت ـحــالــف
ن ـت ـن ـيــاهــو ،الـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر أك ـثــر
ً
تماسكا ،حزب الليكود اليميني
وحـلـفــاء ه مــن األح ــزاب الدينية
اليمينية والمتشددة ،ال تجمع
الـقــائـمــة الـعــربـيــة ،الـتــي تعتبر
اليوم القوة الثالثة في البرلمان
ً
مـ ـ ــع  15م ـ ـق ـ ـعـ ــدا ول ـ ـي ـ ـبـ ــرمـ ــان،
ال ـم ـنــاه ـض ـيــن ل ـن ـت ـن ـيــاهــو ،أي
ً
أرضية مشتركة تقريبا.
(القدس -وكاالت)

يهود على حائط البراق أمس األول (ا ف ب)

سلة أخبار
ميليشيات إيران تستغل
هدنة إدلب للتجنيد

في استغالل التفاق الهدنة
بين الروس واألتراك في إدلب،
تواصل إيران والميليشيات
الموالية وفي مقدمتها "حزب
الله" اللبناني ،عمليات التجنيد
لمصلحتها بشكل سري وعلني
في كل من الجنوب السوري
والضفاف الغربية لنهر الفرات،
وذلك مقابل سخاء مادي ولعب
على الوتر الديني والمذهبي.
ووفق "العربية" ،فإن مجموعة
"سرايا العرين" التابعة للواء
 313الواقع شمال درعا ،إضافة
إلى مراكز أخرى في صيدا
وداعل وازرع تحاول استقطاب
وتجنيد الشبان والرجال عبر
عرابين تابعين لها.
أما في غرب الفرات ،فتستمر
عمليات التجنيد ضمن
المنطقة الممتدة من الميادين
حتى البوكمال بريف دير الزور
الشرقي ،والتي باتت تحت
سيطرة النفوذ اإليراني بشكل
كامل.

بوتين يكشف عن خسائر
روسيا من العقوبات

كشف الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عن خسائر
تقدر بنحو  50مليار دوالر من
العقوبات الغربية التي فرضت
عليه بسبب ضم القرم وموقفه
من األزمة األوكرانية.
وأقر بوتين بأن هذه الخسارة
تعد كبيرة ،لكنه أشار إلى أن
"العقوبات أجبرت روسيا على
التفكير بعمق" ،إذ بدأت بنشاط
في تطوير برامج لالستعاضة
عن الواردات بحفز المنتجات
محليا.

ملك إسبانيا يتخلى
عن ميراث والده

أعلن القصر الملكي اإلسباني
مساء أمس األول أن ملك
إسبانيا فيليبي السادس
تخلى عن ميراث والده الملك
خوان كارلوس ،وأوقف
مخصصاته السنوية الرسمية
على خلفية شبهات بالفساد
تمس العاهل السابق.
وسيكون لإلعالن وقع الصاعقة
في أسبانيا ،وهو أتى بعد
كشف صحف أجنبية معلومات
كثيرة في الفترة األخيرة.

الجزائر تعتقل مبتز
نواب البرلمان

اعتقلت الشرطة الجزائرية أمس
األول السياسي والمليونير
صاحب تلفزيون "بور تي
في" رضا محيقني ،بضواحي
العاصمة ،بتهمة تبييض
أموال والمشاركة بشبكة دولية
تمارس عمليات ابتزاز ضد
برلمانيين.
وأفادت مصادر بأن محيقني
يخضع حاليا للتحقيق لدى
فرقة الدرك الوطني برفقة
شخصين آخرين ،هما صحافي
وزوجته المحامية ،بتهم تتمثل
في مخالفة تشريع الصرف
وتلقي مزايا غير مستحقة،
تخص أمواال تقدر بـ 10ماليين
دينار ،ومبلغا بالعملة الصعبة
يقدر بـ 100ألف يورو.

ةديرجلا
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واشنطن تحذر بغداد :لن نتسامح مع أي
هجوم جديد وعليكم حمايتنا
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دوليات

سباق مصري  -إثيوبي على الدعم
اإلفريقي في «أزمة النهضة»

فصيل غير معروف يتبنى هجوم التاجي ...و«البنتاغون» تنفي «إعادة االنتشار» ● «عكارة» النيل تصيب القاهرة والجيزة بالعطش ساعات
● رجائي عطية يقترب من الفوز برئاسة نقابة المحامين
●

رجل دين شيعي يصل إلى مطار النجف أمس األول (أ ف ب)
أب ـ ـ ـلـ ـ ــغ وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي مـ ـ ــايـ ـ ــك ب ــوم ـب ـي ــو
رئـيــس الـ ــوزراء الـعــراقــي عــادل
عبدالمهدي ،بأن إدارة الرئيس
دونالد ترامب ستتخذ إجراءات
إضافية وفق الضرورة للدفاع
عــن الـنـفــس فــي ح ــال هوجمت
ً
ً
قــواتـهــا م ـج ــددا ،داع ـيــا بـغــداد
إلى الدفاع عن قوات التحالف
التي تدعم جهودها فــي دحر
تنظيم ّ «داعش».
وحذر بومبيو بغداد من أن
الواليات المتحدة سترد «كما
يجب» على أي استهداف جديد
لألميركيين.
وق ـ ـ ـ ــال ل ـ ـع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـهـ ــدي ،إن
«الواليات المتحدة لن تتسامح
م ــع أي هـجـمــات أو تـهــديــدات
لحياة األميركيين».
ورف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض م ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــؤول فـ ــي
وزارة الـ ــدفـ ــاع (ال ـب ـن ـت ــاغ ــون)
تــأك ـيــد ت ـقــريــر لـشـبـكــة «إن بي
س ــي» ت ـحــدث ع ــن ن ـيــة ال ـقــوات
األميركية إع ــادة نشر المئات
مـ ــن عـ ـن ــاص ــره ــا فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق،
ً
وتـحــديــدا مــن قــواعــد فــي غرب
ً
الموصل وكركوك ،مؤكدا عدم
وج ـ ــود خ ـطــة رس ـم ـيــة إلجـ ــراء
ذلك.
وأفـ ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر إعــام ـيــة

أمس األول بأن تنظيم «عصبة
الثائرين» غير المعروف تبنى
قصف قاعدة التاجي العسكرية
بـ ـ  18صـ ــاروخ كــاتـيــوشــا مما
أسـ ـ ـف ـ ــر عـ ـ ــن مـ ـقـ ـت ــل ج ـن ــدي ـي ــن
أ مـيــر كــي وبريطاني ومتعاقد
أميركي مساء األربعاء وإصابة
 12آخرين.
وبموازاة استهداف القوات
األم ـي ــرك ـي ــة ،ض ــرب ــت ط ــائ ــرات
م ـ ـج ـ ـهـ ــولـ ــة مـ ـ ــواقـ ـ ــع ل ـل ـح ـشــد
الشعبي على الحدود السورية
مما أدى إلى سقوط عدد من
القتلى ووق ــوع أض ــرار مادية
كبيرة.
وأك ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس كـ ـتـ ـل ــة بـ ــدر
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،ح ـســن الـكـعـبــي
أمـ ـ ـ ــس أن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق س ـي ـك ــون
ل ــه م ــوق ــف آخـ ــر م ــن ال ــوج ــود
األجـ ـنـ ـب ــي واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي عـلــى
أرض ـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ـ ــال رفـ ـ ـض ـ ــوا
الخروج.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـك ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــي أن
«الحكومة مطالبة بعد الهجوم
األخـ ـي ــر األم ـي ــرك ــي بــالـتـحــرك
ب ـش ـك ــل جـ ـ ــدي ل ـل ـت ـع ــام ــل مــع
ملف خــرو جـهــا عبر القنوات
الدبلوماسية».
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،دع ــا نبيل
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف ـ ـ ــي رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ت ـ ـحـ ــالـ ــف

«س ـ ـ ــائ ـ ـ ــرون» بـ ـقـ ـي ــادة م ـق ـتــدى
الـ ـص ــدر أمـ ــس ال ــرئ ـي ــس بــرهــم
صالح لتسمية رئيس الحكومة
الجديد بعد عدم توصل الكتل
الكبرى لمرشح توافقي.
ب ـ ـ ــدوره ،أع ـل ــن رئ ـي ــس تـيــار
«الحكمة» عمار الحكيم اتخاذه
ً
قـ ـ ــرارا ب ــأال ي ـتــدخــل ف ــي مهمة
اخـ ـتـ ـي ــار أس ـ ـمـ ــاء ال ـمــرش ـح ـيــن
لـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ً
للمرحلة االنتقالية ،عازيا ذلك
إلى وجود «حسابات سياسية
ال تنظر لمصلحة العراق العليا
وال تراعي الظروف».
وكـ ـش ــف مـ ـص ــدر س ـي ــاس ــي،
أن خ ـ ــاف ـ ــات «غ ـ ـيـ ــر ب ـس ـي ـطــة»
أخــرت اإلعــان عن اســم رئيس
الحكومة ،وتوقع حسم األمور
خ ــال ال ـســاعــات الـمـقـبـلــة بعد
تضييق الـخـيــارات إلــى ثالثة
أس ـ ـمـ ــاء مـ ـث ــل ن ـع ـي ــم ال ـس ـه ـيــل
وم ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي وع ـلــي
الشكري .
وأشار إلى ظهور اعتراضات
عـلــى الـسـهـيــل م ــن قـبــل إح ــدى
الـ ـكـ ـت ــل الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـ ـب ـ ــارزة
ال ـم ـم ـث ـلــة ل ـل ـج ـنــة ال ـس ـبــاع ـيــة،
ً
ً
مبينا أن «توضيحا من هيئة
المساء لة والـعــدالــة أش ــار إلى
أن مــرشـحــا آخ ــر وه ــو رئـيــس

جامعة حالي تم رفضه لوجود
صــات بحزب البعث المنحل
وهو ما يمنعه الدستور».
من جهة أخــرى ،أكد رئيس
إقليم كردستان العراق السابق
مـسـعــود ب ــارزان ــي ،أم ــس ،حق
ش ـع ـب ــه ف ـ ــي م ـط ــال ـب ــة الـ ــدولـ ــة
العراقية بتعويض المتضررين
من األنفال والقصف الكيماوي
ً
لـنـظــام ص ــدام حـسـيــن ،مـشــددا
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة أال تـسـتـمــر في
إهمال هذا األمر.
وقال بارزاني ،في تغريدات
على «تويتر» بمناسبة ذكرى
ه ـجــوم  16مـ ــارس  :1988لقد
ك ــان قـصــف حلبجة بــالـســاح
الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ام ـ ـت ـ ــدادا لـسـلـســة
الجرائم والكوارث التي نفذها
األعـ ــداء ضــد شـعــب كــردسـتــان
فــي سبيل صـهــره ومـحــوه من
الوجود.
وأ ضـ ــاف :بسبب مظلومية
وتضحيات حلبجة الشهيدة
تفهم العالم ،بشكل أكثر ،آالم
ً
ومآسي شعب كردستان ،مبينا
أن «ق ـص ــف حـلـبـجــة بــالـســاح
ال ـك ـي ـمــاوي جـ ــرح عـمـيــق على
جـ ـس ــد شـ ـع ــب كـ ــردس ـ ـتـ ــان وال
يمكن نسيانه».
(عواصم -وكاالت)

القاهرة -حسن حافظ

على وقع أزمة متصاعدة تهدد استقرار
شـ ــرق إف ــري ـق ـي ــا ،بـ ــدا ال ـس ـب ــاق ال ـم ـصــري
اإلثـ ـي ــوب ــي ع ـل ــى أشـ ـ ـ ــده ،ل ـح ـش ــد مــوقــف
دولـ ــي مــؤيــد إلحـ ــدى الــدول ـت ـيــن ف ــي مــلء
ســد النهضة ،إذ وا صـلــت الدبلوماسية
المصرية جوالتها العربية واألوروبـيــة
واإلفريقية ،أمس االثنين ،على أمل تكوين
مــوقــف دول ــي واس ــع يــؤيــد مـصــر قـبــل أن
ً
ت ـت ـحــرك رس ـم ـيــا ع ـلــى الـصـعـيــد األم ـمــي
ً
ضــد إثيوبيا ،ا لـتــي انسحبت فعليا من
م ـف ــاوض ــات واش ـن ـط ــن ورفـ ـض ــت تــوقـيــع
االتـفــاقـيــة النهائية ح ــول تشغيل ومــلء
السد نهاية فبراير الماضي.
وب ـع ــد جــول ـتــه ال ـعــرب ـيــة واألوروب ـ ـيـ ــة،
يتوجه وزي ــر الـخــارجـيــة ســامــح شكري،
ال ـيــوم ال ـثــاثــاء ،إل ــى عــاصـمــة بــورونــدي
بــوج ـم ـبــورا ف ــي مـسـتـهــل جــولــة إفــريـقـيــة
ً
خــارجـيــة تشمل كــا مــن جـنــوب إفريقيا
وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية
وجنوب السودان والنيجر ،بهدف تسليم
رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي
إلــى ق ــادة تلك ال ــدول اإلفــريـقـيــة ،حسبما
أع ـل ـن ــت «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ال ـم ـص ــري ــة ،أم ــس
االث ـن ـيــن ،وعـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن الـهــدف
ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن ج ــول ــة شـ ـك ــري هـ ــو ش ــرح
الموقف المصري في ملف سد النهضة
للدول اإلفريقية.
وت ــوجـ ـه ــت وفـ ـ ـ ــود م ـ ــن «الـ ـخ ــارجـ ـي ــة»
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر وت ـ ــون ـ ــس
وموريتانيا أمــس األول األح ــد ،والتقت
الــوفــود المصرية وزراء خارجية الــدول
ال ـعــرب ـيــة اإلفــري ـق ـيــة ،وسـلـمـتـهــم رســائــل
الرئيس السيسي إلى قادة البلدان الثالثة
ً
بشأن مفاوضات سد النهضة ،فضال عن
اس ـت ـعــراض م ـح ــددات وث ــواب ــت الـمــوقــف
المصري في هذا الشأن.
تحركات الدبلوماسية المصرية على
الساحة اإلفريقية ،تزامنت مع تحركات
م ـ ـضـ ــادة مـ ــن أديـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا ،إذ ت ــواص ــل
اإلث ـي ــوب ـي ــة س ـه ـل ـي ــور ق ـ ـ ــزودي جــولـتـهــا
اإلفريقية التي بدأت الخميس الماضي،
في حين يقود الرئيس اإلثيوبي السابق
موالتو تيشومي الجولة األوروبـيــة ،في
محاولة إثيوبية على مــا يبدو إلحباط
التحركات المصرية.

تحركات شعبية
في غضون ذلك ،تعقد لجنة العالقات
ال ـخــارج ـيــة بـمـجـلــس الـ ـن ــواب ال ـم ـصــري،
اجتماعا طارئا اليوم الثالثاء ،لتوجيه
طلب لحكومة مصطفى مدبولي بضرورة
إيقاف التعامل مع الشركات العالمية التي

تتعامل مع الجانب اإلثيوبي في بناء سد
النهضة ،ومع أي تعاقدات مستقبلية مع
هذه الشركات.
وأكــدت اللجنة البرلمانية أن تحركها
يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ال ـب ــرل ـم ــان ــي
والـ ـشـ ـعـ ـب ــي فـ ــي حـ ـم ــاي ــة األم ـ ـ ــن ال ـم ــائ ــي
المصري ،والتمسك بالحقوق والثوابت
المصرية في هذا الشأن ،بالتوازي مع بدء
القاهرة جوالت دبلوماسية في مختلف
دول العالم إلطالعها على المستجدات في
ملف سد النهضة ،وشرح حقيقة الموقف
المصري.
وسبق أن استقبل وزير الموارد المائية
والري ،محمد عبدالعاطي ،وزيرة الدولة
ل ـل ـه ـج ــرة ن ـب ـي ـلــة م ـ ـكـ ــرم ،ورئ ـ ـيـ ــس لـجـنــة
ال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة بــال ـبــرل ـمــان كــريــم
درويش ،في مقر وزارة الري المطل على
نيل الجيزة أمــس األول األحــد ،لمناقشة
ملف سد النهضة ،إذ أشارت نبيلة مكرم
إل ــى م ـج ـه ــودات ال ـجــال ـيــة ال ـم ـصــريــة في
زيادة الوعي العام في الخارج بالتحديات
ال ـم ــائ ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة ،وت ــوض ـي ــح مــوقــف
القاهرة في ملف سد النهضة.
ونظمت الجالية المصرية بالواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وقـ ـف ــة أم ـ ـ ــام ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
ً
بالعاصمة واشنطن ،أمس ،دعما لمصر
في مفاوضات سد النهضة ،وحث اإلدارة
األمـيــركـيــة عـلــى ب ــذل الـمــزيــد مــن الجهد
لدعم المفاوضات وحماية حقوق مصر
المائية ،ورفــع المصريون الفتات تشدد
على تمسكهم بحق بالدهم في مياه النيل
الذي يمثل شريان الحياة للمصريين ،وأن
حصة مصر في مياه النهر مسألة حياة
أو موت بالنسبة إلى المصريين وال تقبل
أي نقاش.

شكوى أممية
من جهته ،حلل الخبير الدولي في مياه
النيل وأسـتــاذ الـمــوارد المائية بجامعة
ال ـقــاهــرة ،ع ـبــاس ش ــراق ــي ،لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
مـغــزى التحركات المصرية ،قــائــا« :من
الــواضــح أن مصر تتعامل مع سيناريو
الـعـنــاد اإلث ـيــوبــي بـكــل ح ــزم ،عـبــر إعــان
إغــاق بــاب التفاوض بعد التوصل إلى
اتفاق نهائي يتضمن تنازالت من جميع
األط ــراف ،ويجب أن توقعه أديــس أبابا،
كما تعمل على حشد الرأي العام الدولي
ً
استعدادا لخطوة باتت متوقعة وقريبة
ج ــدا وه ــي ت ـقــديــم ش ـك ــوى رس ـم ـيــة أم ــام
مجلس األمــن ضد إثيوبيا ،ويتم النص
فـيـهــا عـلــى إي ـقــاف الـعـمــل بـســد النهضة
إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم
لجميع األطراف».
وت ــاب ــع ش ــراق ــي أن «م ـص ــر ل ـج ــأت في

الفترة األخيرة إلــى ثــاث دول من الــدول
الـخـمــس الــدائ ـمــة الـعـضــويــة فــي مجلس
األمن ،وهي الصين ،وفرنسا التي زارها
ً
ً
سامح شكري أخيرا ،فضال عن الواليات
المتحدة التي تنسق معها مصر في ملف
النهضة بشكل علني ،وذلك لضمان عدم
وجود أي اعتراض جوهري داخل مجلس
األ مــن حين التقدم بالشكوى المصرية،
وال ـتــي قــد تـصــل فــي ح ــال تـمــريــرهــا إلــى
فرض عقوبات دولية على إثيوبيا ،فضال
عن إمكانية تحويل مجلس األمن للقضية
إلى المحكمة الدولية لحسمها».

عكارة النيل
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ال تـ ــزال آثـ ــار مــوجــة
الطقس السيئ التي ضربت البالد يومي
ال ـخ ـم ـيــس وال ـج ـم ـعــة ال ـمــاض ـي ـيــن تلقي
ب ـظ ــال ـه ــا ،إذ ت ـس ـب ـبــت ب ـت ـصــريــف م ـيــاه
األم ـطــار فــي مـجــرى نهر النيل مما أدى
إلى تغير مياه النهر مع ظهور «العكارة»،
والتي أدت بدورها لقطع المياه عن معظم
أحياء الجيزة وبعض أحياء القاهرة على
مدار اليومين الماضيين ،بسبب ارتفاع
نسبة الـعـكــارة إل ــى مـسـتــويــات قياسية،
والتي أجبرت محطات تنقية المياه على
ال ـت ــوق ــف إلجـ ـ ــراء عـمـلـيــة غ ـس ـيــل عكسي
للمرشحات.

انتخابات المحامين
وبـعــد انـتـخــابــات شــرســة عـلــى رئــاســة
نـ ـق ــاب ــة ال ـم ـح ــام ـي ــن (واحـ ـ ـ ـ ــدة مـ ــن أعـ ــرق
ال ـن ـقــابــات ف ــي م ـصــر وال ـع ــال ــم ال ـعــربــي)،
أعـلــن رجــائــي عطية ف ــوزه بمقعد نقيب
الـمـحــامـيــن أم ــس االث ـن ـي ــن ،ل ـكــن الـلـجـنــة
القضائية المشرفة على االنتخابات لم
تعلن النتيجة حتى عصر أمــس ،بسبب
انتظار نتيجة فــرز األص ــوات فــي بعض
اللجان الفرعية.
المؤشرات األولية تشير إلى انتصار
ع ــري ــض ل ـع ـط ـيــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـن ـق ـيــب
الحالي سامح عاشور ،ووقعت مناوشات
ب ـيــن أن ـص ــار عـطـيــة وع ــاش ــور ،م ـمــا دفــع
رئيس اللجنة المشرفة على االنتخابات
ً
بالتهديد بإلغاء إعالن النتيجة ،مؤكدا أنه
لن يشرف على أي انتخابات للمحامين
مرة أخرى بسبب االشتباكات بين أنصار
المرشحين األبرز.

ةديرجلا

•
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الرشيدي :استئناف الموسم ما بين أبريل وأغسطس وال نية إللغائه

ً
اتحاد الكرة سيرسل كتابه إلى «األولمبية» متضمنا جميع التصورات
حازم ماهر

تعمل لجنة المسابقات في
اتحاد كرة القدم لوضع جميع
التصورات الستئناف الموسم
أو تأجيله ،إلرسالها إلى
اللجنة األولمبية الكويتية.

يعكف مجلس إدارة اتحاد
الـكــرة على دراس ــة المقترحات
الـخــاصــة بــاسـتـئـنــاف الموسم
ال ـ ـجـ ــاري أو تــأج ـي ـلــه مـ ـج ــددا،
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا
المستجد ،على أن يرسل خالل
ال ـس ــاع ــات الـمـقـبـلــة ك ـتــابــه إلــى
اللجنة األولمبية الكويتية في
هــذا الـشــأن ،استجابة لتكليف
ه ـي ـئــة ال ــري ــاض ــة لـلـمـســؤولـيــن
ف ــي االول ـم ـب ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة فــي
االج ـت ـم ــاع الـ ــذي ع ـقــد بينهما
ا م ــس األول بـمـخــا طـبــة جميع
االتحادات الرياضية بما فيها
اتحاد كرة القدم ،ومعرفة مدى
انـعـكــاس ق ــرار إي ـقــاف الـنـشــاط
ال ــري ــاض ــي ع ـل ــى ال ـم ـس ــاب ـق ــات
وم ـع ــرف ــة رؤي ـ ــة االت ـ ـحـ ــادات ما
بعد االيـقــاف ومــا هو التصور
في حال استمراره.
وتحولت لجنة المسابقات
باالتحاد على الفور إلى ورشة
عـمــل وخـلـيــة نـحــل ال ت ـهــدأ من
أج ــل وض ــع جميع الـتـصــورات
الستئناف الموسم أو تأجيله،
مع الوضع في االعتبار الحفاظ
عـ ـل ــى صـ ـح ــة ج ـم ـي ــع ع ـن ــاص ــر
اللعبة في المقام االول.

الرشيدي :ال نية
إللغاء الموسم

جانب من اجتماع سابق التحاد كرة القدم

من جانبه ،اكد عضو مجلس
إدارة ا تـ ـ ـح ـ ــاد ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــرة -ن ــا ئ ــب
رئيس لجنة المسابقات سالم
الرشيدي أن اللجنة جاهزة ألي
ق ــرار تتخذه الـجـهــات المعنية
بالدولة سواء باستئناف اللعب
أو اسـتـمــرار التأجيل ،مضيفا
فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ان

إيقاف الدوري اإلماراتي
أربعة أسابيع
أعلن االتحاد
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
لـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم،
أ م ـ ـ ـ ــس االول،
تعليق الدوري
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــاط
المتعلق باللعبة
أربعة أسابيع بسبب
تفشي فيروس كورونا
المستجد.
وج ــاء ق ــرار االت ـح ــاد بـعــد ي ــوم مــن بيانه،
السبت ،حول استمرار اقامة الــدوري حسب
التوقيت المقرر سابقا.
وقــال االتـحــاد عبر موقعه الرسمي" :قــرر
اتحاد اإلمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع
الجهات المختصة تعليق نشاط كرة القدم
فــي الــدولــة للموسم الــريــاضــي 2019-2020
اع ـت ـبــارا مــن ي ــوم األح ــد ال ـمــوافــق  15مــارس
 2020ولمدة أربعة أسابيع كإجراء احترازي
بسبب فيروس كورونا المستجد ،على أن يتم
تقييم الوضع ومراجعته بعد انقضاء الفترة
الزمنية المحددة".
وأكـ ـ ــد االت ـ ـحـ ــاد ان ال ـ ـقـ ــرار ي ـش ـمــل جـمـيــع
المسابقات وانشطة المنتخبات الوطنية.
(أ ف ب)

ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـصــورات
والمقترحات التي سيتضمنها
الـ ـتـ ـق ــري ــر الـ ـم ــرس ــل مـ ــن لـجـنــة
الـمـســابـقــات ال ــى مجلس إدارة
ً
االتحاد التخاذ ما يراه مناسبا.
وقال الرشيدي" :في حال تم
اتـخــاذ قــرار باستئناف اللعب
فــي مـطـلــع ابــريــل الـمـقـبــل وهــو

بالل :الرؤية غير واضحة لدى اتحاد السلة
●

جابر الشريفي

أكــد م ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة السلة
بـنــادي الـيــرمــوك ،طــال ب ــال ،أن الــرؤيــة
غير واضحة لــدى اتحاد كــرة السلة في
الوقت الحالي ،بسبب توقف النشاط.
وأش ــار ب ــال إل ــى أن الـمـســؤولـيــن في
االتحاد يجب عليهم عقد اجتماع موسع
لمدربي األندية ،والجلوس على طاولة
واحدة ،وتبادل وجهات النظر ،لمناقشة
مستقبل ك ــرة الـسـلــة الـكــويـتـيــة ،فــي ظل
األوض ـ ــاع ال ــراه ـن ــة ال ـخ ــاص ــة بـفـيــروس
كورونا.
وق ــال ب ــال فــي تـصــريــح لــ"الـجــريــدة"،
إن االتحاد يجب أن يضع في الحسبان
كــل األم ــور الـخــاصــة بــالـمــوســم المقبل،
ومصير مــا تبقى مــن الموسم الحالي،
وتحديد البرنامج بشكل واضح ،وإبالغ
األن ــدي ــة ب ــاإلي ـق ــاف ــات ق ـبــل اس ـت ـع ــدادات
ال ـم ـن ـت ـخ ــب أو األنـ ـ ــديـ ـ ــة ل ـل ـم ـش ــارك ــات
الخارجية.
وأضاف" :مما ال شك فيه ،أن قرار عودة
األج ـن ـبــي أم ــر إي ـج ــاب ــي ،لــرفــع مـسـتــوى
اللعبة بشكل ع ــام ،وعــودتــه إلــى سابق
ع ـه ــده ،ل ـكــن ه ــذا األمـ ــر ي ـجــب أن يـكــون
بـتــوافــق جميع األنــديــة ،والــوصــول إلى
حـ ـل ــول ت ــرض ــي ج ـم ـيــع األطـ ـ ـ ـ ــراف ،فـمــن
غـيــر الـمـعـقــول أن تـلـعــب بـعــض األنــديــة

طالل بالل مدرب كرة السلة بنادي اليرموك
ب ـم ـح ـتــرف ـيــن ،ف ـي ـمــا ال ت ـت ـعــاقــد األن ــدي ــة
األخرى مع محترفين ،بداعي احتجاجهم
على الـقــرار ،وإال فما الهدف من القرار؟
وكيف يرتفع مستوى اللعبة؟".
وع ـ ــن م ـس ـت ــوى ف ــري ــق الـ ـي ــرم ــوك فــي
الموسم الحالي ،قال بالل إنه راض َّ
عما
ٍ
َّ
قدمه الفريق حتى اآلن ،موضحا أن فريقه
ً
ق ـ َّـدم مـسـتــويــات الف ـتــة ،خ ـصــوصــا أمــام

عبدالحفيظ لـ ةديرجلا :.الوقت مبكر
للحديث عن بقاء صبحي أو رحيله
●

أمـ ـ ــر م ـس ـت ـب ـعــد وفـ ـق ــا لــوج ـهــة
ن ـظــري الـشـخـصـيــة ،ف ــإن لجنة
ال ـم ـســاب ـقــات سـتـمـنــح االن ــدي ــة
 20يــومــا ل ــاس ـت ـع ــدادات ،على
ان ي ـعــود ال ـن ـشــاط فعليا يــوم
ً
 20ابريل تقريبا ،وهناك شرط
تضعه لجنة المسابقات وهو
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ف ـ ـحـ ــص ال ــاعـ ـبـ ـي ــن

والـ ـحـ ـك ــام واعـ ـ ـض ـ ــاء االجـ ـه ــزة
الفنية واإلداري ــة والطبية قبل
كــل م ـبــاراة ،مــع ض ــرورة وجــود
سيارة اسعاف في الملعب".
ولفت الرشيدي إلــى أنــه في
ح ــال اس ـت ـم ــرار ال ـتــأج ـيــل فــإنــه
سيتم ا سـتـئـنــاف المتبقي من
الموسم ( 4جوالت في الدوري،

ودور الثمانية ونصف النهائي
والنهائي لكأس سمو األمير)
قـبــل ان ـطــاق الـمــوســم المقبل،
وت ـحــديــدا فــي شـهــر اغـسـطــس،
وهـ ــو امـ ــر س ـي ـكــون ج ـي ــدا جــدا
للمنتخب ا لــو طـنــي األول ،ألن
الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي س ـي ـق ــف عـلــى
مـسـتــوى جميع الــاعـبـيــن قبل

استئناف التصفيات اآلسيوية
المشتركة المؤهلة لنهائيات
كأس العالم  2022بقطر وكأس
آسيا  2023بالصين.
وف ــي رده عـلــى س ــؤال بشأن
وجود احتمال بإلغاء الموسم
الجاري نهائيا أفاد الرشيدي:
"ال ن ـي ــة ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق الل ـغ ــاء

القاهرة  -ةديرجلا

•

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي األهلي ،إن السويسري
رينيه فايلر مــدرب فريق الكرة األول لم يحسم موقفه حتى اآلن
ً
بـشــأن ش ــراء الـجـنــاح ال ـشــاب رم ـضــان صبحي نـهــائـيــا فــي بــدايــة
الموسم الكروي الحالي ،بعدما نجح النادي في تجديد استعارته
مــن نــادي هيدرسفيلد اإلنكليزي مــدة مــوســم ينتهي فــي يونيو
المقبل.
وأض ــاف عبدالحفيظ لــ"الـجــريــدة" ،أن الــوقــت مبكر للحديث عن
بـقــاء العــب أو رحـيــل آخ ــر ،خصوصا أن الجهاز الفني كــان مشغوال
طــوال الفترة الماضية بمباريات مهمة ومصيرية
على الصعيد اإلفريقي ،مشيرا إلى أن رمضان من
الالعبين المميزين ،واس ـت ـمــراره مــع األهـلــي في
األعوام المقبلة سيكون أمرا جيدا ،لكن األهلي لم
يفتح ملف شرائه حتى االن.
وشدد على أن ملف التفاوض مع هيدرسفيلد
لضم رمضان سيتم النقاش فيه في الوقت المناسب
بين محمود الخطيب رئيس الـنــادي ،والمشرف
العام على الكرة مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط
برئاسة محسن صالح ،على أن يتم وقتها التواصل
مع النادي اإلنكليزي لمعرفة مطالبه المادية.
وأوض ـ ـ ــح م ــدي ــر الـ ـك ــرة أن م ـل ــف ع ـ ــودة الــاع ـب ـيــن
المعارين ألندية أخرى في نهاية الموسم سابق ألوانه
أيضا ،مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابعهم عن قرب لتقييم
مستواهم ،ومعرفة مدى استفادة النادي من االستعانة بهم من
جديد من عدمه في المرحلة المقبلة.

الفرق الكبيرة ،التي تتغلب على اليرموك
بخبرة العبيها.
َّ
وأوضح أن المستوى العام لم يتدن،
ألن المنافسة كانت منذ فترة بين أندية
الكويت والقادسية وكاظمة ،ولم تختلف
في هــذا الموسم ،لوجود قواعد مميزة
ـال ف ــي هــذه
والع ـب ـي ــن ع ـلــى م ـس ـتــوى ع ـ ـ ٍ
األندية.

الفيصلي األردني
يتعاقد مع جيجا
أعلن النادي الفيصلي األردنــي،
أمس األول ،تعيين المدرب األلباني
إسكندر جيجا لتدريب فريق كرة
ً
ال ـ ـقـ ــدم ،خ ـل ـف ــا ل ـل ـم ــدرب ال ـتــون ـســي
ش ـ ـهـ ــاب الـ ـلـ ـيـ ـل ــي ،الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــل مــن
ً
منصبه أخيرا.
ووص ـ ــل الـ ـم ــدرب األل ـب ــان ــي إلــى
عمان ،أمس األول ،بانتظار مباشرة
عمله مساء ،أمال في إعــادة ترتيب
البيت الداخلي للفريق.
وأشـ ـ ــار ع ـضــو مـجـلــس اإلدارة،
أم ـيــن ص ـن ــدوق ال ـن ــادي الفيصلي
سامر الحوراني ،في تصريح لوكالة
األنباء األردنية (بترا) ،إلى أن اإلدارة
سبق أن اتفقت األسـبــوع الماضي
مع المدرب السوري حسام السيد
ً
لتدريب الفريق ،إال أن ظروفا حالت
دون تمكن السيد من الوصول إلى
عمان في الوقت المناسب ،ما دفع
الـفـيـصـلــي إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن م ــدرب
جديد ،وبالتالي االتفاق مع جيجا.
وت ـم ـن ــى ال ـ ـحـ ــورانـ ــي أن يـنـجــح
الـمــدرب الجديد فــي قـيــادة الفريق
لتحقيق مزيد من اإلنـجــازات على
ً
مختلف الصعد ،مجددا دعم اإلدارة
للفريق بحثا عن منصات التتويج.

وأوض ـ ــح أن ال ـيــرمــوك سـيــركــز خــال
الـمــوســم الـمـقـبــل عـلــى خـطـتــه الـســابـقــة،
وه ــي ال ــدف ــع بــالـعـنــاصــر ال ـش ــاب ــة ،الـتــي
ي ـت ـمـ َّـيــز ُب ـه ــا "أب ـ ـنـ ــاء م ـ ـشـ ــرف" ،م ــن أج ــل
ً
ُ
المضي قدما نحو تجديد الفريق ومده
ببعض عناصر الخبرة.

الموسم ،فهذا الـقــرار يعني ان
ج ـهــود ات ـح ــاد ال ـك ــرة واألن ــدي ــة
ستذهب ادراج الرياح ،وختاما
أ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــول إن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــو سـ ـ ــم س ـي ـت ــم
اس ـت ـئ ـن ــاف ــه ب ـش ـك ــل م ــؤك ــد إم ــا
ف ــي اب ــري ــل أو ب ــداي ــة ال ـمــوســم
الـمـقـبــل ك ـمــا ح ــدث ف ــي مــوســم
.٢٠٠٣/٢٠٠٢

البحرين تعلق النشاط
الرياضي داخل الصاالت
أعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة
ف ـ ــي م ـم ـل ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن وق ـ ـ ــف ال ـن ـش ــاط
الــريــاضــي داخ ــل ال ـصــاالت الـمـغـلـقــة ،في
ضوء المتابعة الحثيثة لتصاعد انتشار
فيروس كورونا (كوفيد )-19في عدد كبير
من دول العالم ،وفي إطار تعزيز الجهود
الــوط ـن ـيــة الح ـ ـتـ ــواء وم ـن ــع ان ـت ـش ــار هــذا
الفيروس ،واتخاذ اإلج ــراء ات والتدابير
الوقائية واالحترازية الالزمة.
وح ــرص ــا م ــن وزارة شـ ــؤون الـشـبــاب
والـ ــريـ ــاضـ ــة عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والــريــاضـيـيــن والـقــائـمـيــن عـلــى الـنـشــاط
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي والـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــي ب ــالـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة،
وللمصلحة العامة ،قررت الوزارة توجيه
جميع األندية الرياضية الوطنية ،ومراكز
ت ـم ـك ـيــن ال ـش ـب ــاب والـ ـم ــراك ــز وال ـه ـي ـئــات
الشبابية والرياضية إلى االلتزام بتعليق
حضور الجماهير في جميع المباريات
وال ـم ـس ــاب ـق ــات وال ـف ـع ــال ـي ــات واألن ـش ـط ــة
الشبابية والرياضية في جميع المنشآت،
ووقف ممارسة جميع األلعاب الرياضية
بــداخــل ال ـصــاالت الــريــاضـيــة ،والـمــاعــب
ال ـم ـغ ـط ــاة ،وحـ ـم ــام ــات ال ـس ـب ــاح ــة حـتــى
إشعار آخر ،واستمرار األلعاب واألنشطة
الرياضية التي تتم ممارستها في األماكن
المفتوحة بدون جمهور.

السعودية تطلق حملة ّ
«تمرن بالبيت»
األندية تتفاعل مع اإلجراءات الحكومية للحد من انتشار «كورونا»
تفاعلت األندية الرياضية واللجنة
األول ـم ـب ـيــة ال ـس ـعــوديــة م ــع اإلجـ ـ ــراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا حـكــومــة
بـ ــادهـ ــم ،ل ـل ـحــد م ــن ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا .وأطلقت "األولمبية السعودية"
حملة "تمرن بالبيت" ضمن المساعي
ً
وال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـه ــا ،تـمــاشـيــا
م ــع اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة لـمــواجـهــة
الفيروس.
وج ــاء ت الحملة بــديــا للرياضيين
بعد قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط
الرياضي في المملكة ،وإغالق المراكز
ال ــري ــاض ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ل ـك ــي ي ــواص ـل ــوا
ممارسة تدريباتهم ،سواء كانوا العبين
منتمين إلى أندية رياضية أو أشخاصا
ممارسين للرياضة.
وقــامــت األنــديــة الرياضية بالعديد
مــن اإلج ـ ــراء ات الـتــوعــويــة والتثقيفية
لـلـتـعــريــف بـكـيـفـيــة ان ـت ـقــال ال ـف ـيــروس،
وطرق الوقاية منه ،سواء في مواقعها
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة أو فـ ــي مـ ــواقـ ــع ل ـل ـت ــواص ــل
االجتماعي لها ،لكونها تجد متابعة
كبيرة مــن مختلف شــرا ئــح المجتمع،
وكــذلــك مــن ال ــدول األخ ــرى ،إضــافــة إلى
رس ــائ ــل ت ــوع ــوي ــة ع ــن ط ــري ــق العـبـيـهــا
الذين لهم متابعون من مختلف مناطق

الـمـمـلـكــة ،تتضمن الـتــأكـيــد على
أهمية البقاء في المنزل ،وتجنب
األم ــاك ــن ال ـمــزدح ـمــة ،ك ـمــا قــامــت
وزارة ال ــري ــاض ــة ع ـبــر حـســابـهــا
على "تويتر" ببث رسائل توعية
تتضمن معلومات تعريفية عن
الـفـيــروس ،والـطــرق التي ينتقل
بها ،وكيفية الوقاية والتعامل
في حال حدثت اإلصابة.
كـمــا قــامــت األن ــدي ــة بحمالت
ت ــوعـ ـي ــة فـ ــي مـ ـق ــاره ــا تـتـضـمــن
التعقيم ،وتــوزيــع الكمامات على
جميع مرتاديها قبل قرار التعليق
الـكــامــل لألنشطة الــريــاضـيــة ،مثل
حملة "القادسية آمن" ،التي دشنها
ن ـ ـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة ،وش ـم ـل ــت تــوف ـيــر
مـعـقـمــات ص ـح ـيــة ،وت ــوزي ــع كـمــامــات
وقــايــة ،وق ـفــازات طبية على العاملين
وجميع مرتادي النادي ورواده ،حيث
ت ـع ــاق ــد ال ـ ـنـ ــادي م ــع إحـ ـ ــدى ال ـش ــرك ــات
مــن أجــل تعقيمه بالكامل مــن صــاالت
ومالعب وغرف العبين ومكاتب إدارية.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت الـ ـ ـحـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة تـ ـ ــوزيـ ـ ــع
"بـ ـ ــروشـ ـ ــورات" ع ـلــى م ــرت ــادي ال ـن ــادي
للتوعية من مخاطر كورونا وإجراءات
الوقاية منه ،وكيفية انتقاله وانتشاره،

وه ـ ـ ــو اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــام ب ـ ــه ن ــادي ــا
الهالل واالتحاد من خالل التعاقد مع
شركة متخصصة فــي المجال الطبي
والتعقيم ،وإصدار نشرات توعوية بهذا
الخصوص.
(واس)

ةديرجلا
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مانشيني :أؤيد فكرة تأجيل كأس أوروبا للعام المقبل
أك ــد مـ ــدرب الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي ل ـكــرة الـقــدم
روبــرتــو مانشيني أمــس االول أنــه يــؤيــد فكرة
تــأج ـيــل ن ـهــائ ـيــات كـ ــأس أوروب ـ ـ ــا ال ـم ـق ــررة هــذا
الصيف ،إلى العام المقبل بسبب
فيروس كورونا المستجد.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــان ـ ـش ـ ـي ـ ـنـ ــي ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــر يـ ـ ــح ل ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــاة "راي
س ـب ــورت" اإلي ـطــال ـيــة" :كـنــا
سنفوز بالبطولة األوروبية
هذا الصيف ،ويمكننا أيضا
أن نفوز بها في عام ."2021
وأضاف" :دعونا ننتظر لنرى
مــا سيقرره االتـحــاد األوروب ــي لكرة
القدم ،لكنني أتكيف مع كل شيء ،فاألولوية اآلن
هي إنقاذ األرواح".
ويـعـقــد االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي اجـتـمــاعــا طــارئــا
غ ــدا لبحث مصير مـســابـقــات األنــديــة وبطولة
ك ــأس أوروبـ ـ ــا ال ـم ـقــررة م ــن  12يــون ـيــو إل ــى 12
يوليو المقبلين ،في ظل تفشي فيروس كورونا
ال ـم ـس ـت ـجــد وت ــأثـ ـي ــره ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف األحـ ـ ــداث
الرياضية.
وتـسـتـضـيــف إي ـطــال ـيــا ضـيـفـتـهــا تــرك ـيــا في
العاصمة روما في المباراة االفتتاحية للبطولة
المقررة في  12دولــة احتفاال بالذكرى الستين
النطالقها.
وت ــم تعليق جـمـيــع األنـشـطــة الــريــاضـيــة في
إيطاليا حتى الثالث من أبريل المقبل ،ودخلت
البالد التي يبلغ تعدادها السكاني  60مليون
ّ
التجمعات لتجنب انتشار
نسمة في عزلة وحظر

روبرتو مانشيني

الفيروس الذي قتل  1809أشخاص وأصاب أكثر
من  24ألفا.
وتابع المدرب السابق إلنتر ميالن ومانشستر
سيتي اإلنكليزي "الحقيقة هي أن المشاكل التي
ً
نواجهها اآلن ستواجهها دول أخرى قريبا".
وأردف قائال "أوال وقبل كل شيء نحن بحاجة
إل ــى ح ـمــايــة ص ـحــة الـ ـن ــاس ،وي ـج ــب ان ننتظر
الــذروة ،ثم عندما يبدأ هذا الوضع في الهدوء،
يمكننا أن نبدأ في الحديث وتقرير كل شيء في
وقت الحق".
وأوض ـ ــح مــانـشـيـنــي ( 55ع ــام ــا) أن ــه "عـنــدمــا
نـعــود إل ــى حـيــاتـنــا الطبيعية ،إل ــى ك ــرة الـقــدم،
سنكون أكثر سعادة ،وسنجد الحرية ،ونكون
قادرين على العودة إلى المباريات في الملعب،
ونستمتع".
وأضــاف "هــذه المواقف المأساوية يمكن أن
تجعلك أفضل .أتمنى ذلك".
وح ـق ـقــت إي ـطــال ـيــا ال ـع ــام ــة ال ـكــام ـلــة ف ــي 10
م ـبــاريــات ف ــي الـتـصـفـيــات الـمــؤهـلــة لنهائيات
كأس أوروبا  2020مستعيدة عافيتها بإشراف
مانشيني بعد أن فشلت في التأهل لنهائيات
كأس العالم  2018في روسيا.
وت ــدخ ــل إي ـطــال ـيــا بـطـلــة ال ـعــالــم أربـ ــع م ــرات،
النهائيات القارية بهدف التتويج باللقب للمرة
الثانية في تاريخها فقط بعد األولى عام .1968
وأوقعت القرعة إيطاليا في المجموعة األولى
إلى جانب تركيا وسويسرا وويلز.
(أ ف ب)
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تيباس :الدوري اإلسباني سيتم استكماله
شــدد رئيس رابـطــة ال ــدوري اإلسـبــانــي لكرة
ال ـق ــدم ،خــافـيـيــر ت ـي ـبــاس ،أم ــس األول ،عـلــى أن
موسم  2020 / 2019من الدوري اإلسباني سيتم
استكماله.
وتم تعليق الدوريات الكبرى بأوروبا بسبب
تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد ،وهنا
شكوك حول إمكان استئناف الموسم قبل بداية
الموسم المقبل.
وعـ ّـبــر تـيـبــاس عــن قلقه مــن نــوعـيــة التأثير
االقتصادي الــذي سيحدثه موسم غير مكتمل
على الدوري اإلسباني وكرة القدم بشكل عام.
وق ـ ــال ت ـي ـبــاس ف ــي ت ـصــريــح إلذاعـ ـ ــة "كــوبــي
كادينا" ،نقلتها صحيفة "ماركا" عبر موقعها
اإللكتروني" :نحن نعمل على عالج هذا الفيروس
اآلخر ،الذي يرى ما يحدث بعقودنا حول العالم".
وأضـ ــاف" :لــديـنــا  100ال ـت ــزام مختلف مع
 100ن ــاق ــل حـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وإذا لــم
ّ
يكن هناك بث فلن يكون هناك
أرب ـ ـ ــاح ،ون ـع ـمــل ل ــرؤي ــة م ــا إذا
كنا سنتمكن مــن إقــامــة بعض
المباريات لتقليل الخسارة
االقتصادية القادمة".
وت ـ ــاب ـ ــع" :إن األمـ ــر
صـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــب لـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـك ـب ـي ــرة
أي ـ ـضـ ــا ،ول ـ ـيـ ــس فـقــط
لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة .إن ـ ـهـ ــم
يـلـعـبــون فــي أوروبـ ــا،
ويحصدون الكثير من
األموال" ،مؤكدا أنه "إذا

أوقفت المسابقات ،فكل شيء سيتم مراجعته
وستنخفض العائدات".
واسـ ـتـ ـط ــرد" :ك ـ ــل م ـي ــزان ـي ــات الـ ـف ــرق سـيـتــم
تقليصها إذا لــم ينته الـمــوســم ،لكنني مقتنع
بأننا سننهيه".
وقال" :األخبار هي رؤية كيفية إنهاء الموسم
إذا ألغيت بطولة أمم أوروبا (يورو  ،)2020ألنه
لو لم يتم إلغاؤها سنواجه مشكلة خطيرة".
وأكد أنه "بالطبع يجب أن نضع الصحة أوال،
لكن من المهم الحفاظ على الوضع االقتصادي
اآلن ،أنــا على تــواصــل مع
للحكومات.
وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا .ال ـخ ـط ــة
إيطاليا
حاليا هي رؤية
ما سيحدث
اليوم بشأن
يورو 2020
وبـ ـع ــد ذل ــك
سنقرر".
(د ب أ)

يوفنتوس يخطط لتمديد عقد رونالدو فاتزكه :المباريات بال جمهور هي الحل
رغم توقف النشاط الرياضي
في إيطاليا حتى الشهر المقبل
كإجراء احترازي بسبب تفشي
فيروس كــورونــا المستجد في
البالد ،يحاول فريق يوفنتوس
استغالل فترة التوقف لتمديد
الـتـعــاقــد مــع الـنـجــم البرتغالي
الــدولــي كريستيانو رونــالــدو،
حسبما أفادت تقارير صحفية
أمس االول األحد.
وذكــر موقع (توتو سبورت)
اإليـطــالــي ،أن إدارة يوفنتوس،
ب ـطــل ال ـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي لـكــرة
الـ ـق ــدم ف ــي ال ـم ــواس ــم الـثـمــانـيــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،تـ ــرغـ ــب ف ـ ــي ت ـمــديــد
التعاقد مع رونالدو مدة عامين

آخرين ،وهو ما يعني بقاءه مع
الفريق حتى سن  39عاما.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـم ــوق ــع أن ـ ــه رغ ــم
وجــود فريق الكرة بيوفنتوس
في الحجر الصحي عقب إصابة
دان ـي ـي ـل ــي روجـ ــانـ ــي ب ـف ـيــروس
كــورونــا ،فــإن مسؤولي النادي
ال ـم ـل ـقــب ب ـ ـ (ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز)
بدأوا العمل إلبقاء رونالدو مع
الفريق.
ويـنـتـهــي عـقــد رون ــال ــدو (35
عاما) مع يوفنتوس عام ،2022
ورغ ــم كبر ســن الــاعــب ،الفائز
ب ـجــائــزة أف ـض ــل الع ــب ك ــرة في
العالم خمس مرات ،لكنه مازال
يقدم أداء الفتا ويعتبر من أبرز

العبي الدوري اإليطالي حاليا.
وأحرز رونالدو  25هدفا وقام
بصناعة  4أهداف لزمالئه خالل
 32مباراة لعبها مع يوفنتوس
فــي مختلف المسابقات خالل
الموسم الحالي.
مــن جانبها ،ذكــرت صحيفة
(آس) اإلسبانية أنــه في الوقت
ال ــذي ت ـحــاول إدارة يوفنتوس
ت ـمــديــد ال ـت ـعــاقــد م ــع رون ــال ــدو،
فإنها تسعى للعثور على العب
أقــل من  30عاما لقيادة هجوم
الفريق مستقبال ،لتعزيز فرص
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـن ـج ــم ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
وإقناعه بالبقاء مع النادي.
(د ب أ)

غوبير :أتمنى لو تعاملت
مع «كورونا» بجدية أكبر

الفرنسي رودي غوبير

«إنكلترا للريشة الطائرة» تتحدى «كورونا»

ّ
رغـ ــم ت ــوق ــف الـمـنــافـســات
الرياضية فــي معظم أنحاء
العالم ،أو إقامة البعض منها
بال حضور جماهيري بسبب
تـ ـفـ ـش ــي ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
المستجد ،اختتمت بطولة
إن ـك ـل ـت ــرا ل ـلــري ـشــة ال ـط ــائ ــرة
فعالياتها أمس االول األحد،
حيث توج بلقبها الدنماركي
فيكتور أكسلسن.
و ج ــرت البطولة بمدينة
برمنغهام البريطانية في
مــوعــدهــا ال ـم ـقــرر بـحـضــور
ّ
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر ،حـ ـي ــث ت ـغــلــب
أك ـس ـل ـســن ( 26ع ــام ــا) على
التايواني تشو تين تشين،
المصنف األول للبطولة ،في
ا لـمـبــاراة النهائية بنتيجة
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أول أوروب ـ ـ ـ ــي يـ ـف ــوز بـلـقــب
فردي الرجال في المسابقة
منذ  21عاما.

رونالدو

أبدى الفرنسي رودي غوبير،
أول ال ع ـ ـ ـ ــب ث ـ ـب ـ ـتـ ــت إ صـ ــا ب ـ ـتـ ــه
ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـمـسـتـجــد
في دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين ،أسفه ألنه لم يقارب
الموضوع بجدية أكبر من قبل،
م ــؤك ــدا ان صـحـتــه ف ــي تحسن
يومي.
وأدى الفحص اإليجابي الذي
خضع له الالعب البالغ  27عاما،
الــى تعليق مـبــاراة فريقه يوتا
جـ ــاز ض ــد أوك ــاه ــوم ــا سـيـتــي
ثاندر التي كانت مقررة األربعاء
الـمــاضــي ،قـبــل وق ــت وجـيــز من
انطالقها .وبعد ساعات ،أعلنت
رابطة الدوري األميركي "ان بي
ايه" تعليق كل المنافسات فترة
يـتــوقــع ان تـصــل ال ــى  30يــومــا
على األقل.
وق ـ ـ ـ ــال غـ ــوب ـ ـيـ ــر فـ ـ ــي ش ــري ــط
مـ ـ ـص ـ ــور بـ ـ ــث ع ـ ـبـ ــر حـ ـس ــاب ــات
ال ــدوري على مــواقــع التواصل:
"األم ـ ــر يـتـعـلــق بـحـمــايــة نفسك

يـعـتـقــد ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـن ــادي ب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد،
هانز يواخيم فاتزكه ،أن إقامة
المباريات بال جمهور ستكون
ه ــي ال ـح ــل ال ــوح ـي ــد إذا ع ــادت
الحياة لـلــدوري األلـمــانــي لكرة
القدم (بوندسليغا) بعد انتهاء
فـتــرة الــراحــة اإلجـبــاريــة بسبب
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد
(كوفيد .)19 -
وق ــال فــاتــزكــه لشبكة "إي ــه آر

واألشخاص المحيطين بك ()...
أتمنى لو انني أخذت الموضوع
على محمل ا لـجــد بشكل أكبر،
وآم ـ ــل ان ي ـق ــوم ال ـج ـم ـيــع بــذلــك
ألننا قادرون على (وقف تفشي
الفيروس) معا".
وأتى االنتقاد لغوبير بعدما
قام االثنين الماضي إثر مباراة
ل ـف ــري ـق ــه وت ــورونـ ـت ــو رابـ ـت ــورز
حامل لقب الدوري ،بلمس آالت
التسجيل والمذياعات العائدة
لوسائل اإلعــام بشكل ساخر،
بـ ـع ــدم ــا ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات
الرياضية األميركية قرارا بمنع
دخ ـ ــول ال ـم ــراس ـل ـي ــن الـ ــى غ ــرف
الالعبين ضمن مساعي الحد
من مخاطر تفشي الفيروس.
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن غـ ــوب ـ ـيـ ــر مـ ــدركـ ــا
ان ــه سـيـنـضــم بـعــد يــومـيــن الــى
ال ـم ـصــاب ـيــن ب ــال ـف ـي ــروس ال ــذي
أصــاب أيضا زميله في الفريق
دونافان ميتشل.
وف ــي ال ـشــريــط الـ ــذي ت ــم بثه
األحد ،حض غوبير المتابعين
ع ـ ـلـ ــى االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام بـ ـ ـ ــاالجـ ـ ـ ــراءات
الوقائية للمساهمة في الحد من
انتشار "كوفيد ،"-19مثل غسل
ال ـي ــدي ــن ب ـشـكــل م ـت ـكــرر بــالـمــاء
والصابون ،واالمتناع عن لمس
وجههم.
وتابع "أشعر بتحسن طفيف
يــوم ـيــا ب ـف ـضــل أفـ ـ ــراد الـعـنــايــة
ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي ي ــوت ــا وم ــدي ـن ــة
أوكالهوما وكل الناس الرائعين
حولي ( )...شكرا لكل الذي أبدوا
دعمهم".
(أ ف ب)

دي" األلمانية التلفزيونية" :إذا
لعبنا مــرة أخــرى هــذا الموسم،
سـيـكــون بــا جـمـهــور .ال يوجد
أح ــد ف ــي الـبــونــدسـلـيـغــا م ــازال
يفترض أننا سنلعب مباريات
بحضور الجماهير".
وات ـفــق مـعــه فــرنــانــدو ك ــارو،
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـب ــاي ــر
ل ـي ـفــركــوزن ،الـ ــذي ذك ــر أن هــذه
قـ ــد تـ ـك ــون الـ ـف ــرص ــة ال ــوح ـي ــدة
الستكمال الموسم.

وقــال" :ال أحد يريد أن يلعب
بـ ـ ــا ج ـ ـم ـ ـهـ ــور .إن هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ــر
يتعارض مع الغرض الرئيسي
لبوندسليغا".
وأضـ ــاف" :فــي الــوقــت نفسه،
يمكن أن يكون هناك حل طارئ
لنهاية ا لـمــو ســم بشكل مــا ئــم،
وهــو أمــر ضــروري من الناحية
االقتصادية للعديد من األندية".
(د ب أ)

أكسلسن يحتفل بالكأس
وشهدت البطولة انتقادات
مـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
الدولي للريشة الطائرة الذي
قرر تعليق منافساته ،بدء ا

من أمس حتى  12أبريل.
يـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات
األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة أل ـ ـغـ ــت بــال ـف ـعــل
بـطــولــة ألـمــانـيــا المفتوحة،

التي كان مقررا إقامتها في
مطلع الشهر الجاري.
(د ب أ)

خافيير تيباس

الرئيس البرازيلي
يعارض إلغاء
الفعاليات الرياضية

جاير بولسونارو

وصف الرئيس البرازيلي
ج ــاي ــر ب ــول ـس ــون ــارو إل ـغــاء
الفعاليات الرياضية بسبب
مـ ـ ـخ ـ ــاوف ت ـ ــزاي ـ ــد ان ـت ـش ــار
ف ـ ـي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،ب ــأن ــه
"هستيريا".
وقـ ـ ــال ب ــول ـس ــون ــارو فــي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـش ـب ـكــة "س ــي
إن إن"  ":عـ ـن ــد م ــا ت ـم ـن ـعــوا
ك ــرة ال ـقــدم وأش ـي ــاء أخ ــرى،
فهذا يعني أنكم مصابون
بالهستيريا .هذا المنع لن
يوقف انتشار الفيروس".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :عـ ـلـ ـيـ ـن ــا أن
نـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ،ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ق ــد
يصبح مشكلة خطيرة .لكن
االقتصاد يجب أن يمضي
قدما ،ألننا ال يمكننا تحمل
موجة من البطالة".
وكان االتحاد البرازيلي
ل ـكــرة ال ـقــدم أع ـلــن وق ــف كل
المنافسات المحلية اعتبارا
من أمس حتى إشعار آخر.
(د ب أ)

مواقف متباينة حول إقامة «ألعاب طوكيو »2020
يابانيون :ال يمكننا التضحية بحياة الناس من أجل الدورة األولمبية
تتزايد الشكوك حول إمكانية
أن ي ـق ــام أول ـم ـب ـي ــاد طــوك ـيــو في
مــوعــده الـمـقــرر الـصـيــف المقبل،
مع تأكيد العديد من المسؤولين
اليابانيين أن حياة الناس أهم من
كــل ش ــيء ،بعدما أرخ ــى فيروس
كورونا المستجد بظالله الثقيلة
ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم ،ال ع ـل ــى الـصـعـيــد
الرياضي فقط.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد مـ ـس ــؤولـ ـي ــن
يــابــان ـي ـيــن م ـثــل رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ش ـي ـن ــزو آبـ ـ ــي ،ورئـ ـي ــس الـلـجـنــة
األولمبية الدولية توماس باخ ،ان
االستعدادات إلقامة دورة األلعاب
الصيفية في موعدها المقرر بين
 24يــولـيــو و 9أغـسـطــس ال تــزال
على قدم وساق ،يشكك الكثيرون
بإمكانية أن يكون العالم جاهزا
النـ ـ ـط ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــا ،م ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد عـ ــدد
اإلصــابــات والــوفـيــات فــي العالم
جراء "كوفيد."-19
وأت ـ ـ ـ ــت أب ـ ـ ـ ــرز دع ـ ـ ـ ــوة إلرجـ ـ ــاء
األلعاب ،وهي أكبر حدث رياضي
عالمي يستقطب آالف الرياضيين
وماليين المشجعين ،من الرئيس
األميركي دونالد ترامب الذي رأى
إمكانية إقامتها في صيف 2021
بدال من هذا العام.
وم ـ ــع ت ـع ـل ـيــق أحـ ـ ـ ــداث ك ـب ـيــرة
مثل دوري كــرة السلة األميركي
للمحترفين والبطوالت األوروبية
الـمـحـلـيــة فــي ك ــرة ال ـقــدم ودوري
أبطال أوروبا والدوري األوروبي
"ي ــوروب ــا ل ـي ــغ" وإرج ـ ــاء ان ـطــاق
الـ ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد م ـ ــن ب ـط ــول ــة

ال ـف ــورم ــوال واحـ ــد ،ي ـبــدو مصير
أل ـع ــاب طــوك ـيــو  2020ف ــي مهب
الريح.
ومقارنة مع جارتيها الصين
حيث كانت مدينة ووهان البؤرة
األس ــاس ـي ــة ل ـل ـف ـي ــروس ،وك ــوري ــا
الجنوبية ،نجحت اليابان الى حد
كبير في كبح انتشار الفيروس،
م ــع ت ـس ـج ـيــل  814إص ــاب ــة و24
حالة وفاة.
وبدا جليا أن الشارع الياباني
ال يحبذ أن تقام األلعاب الصيف
المقبل في ظل مخاطر العدوى من
وفــود األجــانــب الــى الـبــاد ،وهذا
مــا شــدد عليه كوكي مـيــورا ،ابن
الــ 27عاما الــذي يعمل في شركة
إنترنت.
وق ـ ــال مـ ـي ــورا ل ــوك ــال ــة فــرانــس
ب ــرس" :ألك ــون صــادقــا ،حـتــى اذا
تغلبت اليابان على هذه األزمــة،
ف ـلــن نـسـتـقـبــل زوارا م ــن ال ـعــالــم.
أعتقد أنه من األفضل أال تقام .ال
يمكننا التضحية بحياة الناس
من أجلها".
وش ــدد ال ـشــاب الـيــابــانــي على
ضرورة إرجاء األلعاب أو إلغائها
بالكامل.
وال يختلف موقف مـيــورا عن
موقف شريحة واسعة من الشعب
الـ ـي ــاب ــان ــي .ف ـب ـح ـســب اس ـت ـطــاع
أج ـ ــرت ـ ــه ق ـ ـنـ ــاة "ان اتـ ـ ــش ك ـ ــاي"
الرسمية بين السادس والتاسع
مــن م ــارس الـحــالــي ،تبين أن 45
في المئة يعارضون المضي قدما
باأللعاب ،فيما رأى  40في المئة

أنه يجب أن تقام في موعدها.
ورأت عـمــدة طــوكـيــو يوريكو
كويكي أن إلـغــاء األلـعــاب أمــر "ال
يمكن ت ـصــوره" ،لـكــن ال ـقــرار يقع
ع ـل ــى ع ــات ــق ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـط ــط إلج ـ ــراء
مـحــادثــات طــارئــة مــع االتـحــادات
الرياضية الدولية بشأن الفيروس
ال ـيــوم ،وفـقــا لـمـصــدر فــي الهيئة
الدولية.
وشـ ـ ـ ـ ــدد تـ ـ ــومـ ـ ــاس بـ ـ ـ ــاخ ع ـلــى

أن ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة
س ـ ـت ـ ـت ـ ـبـ ــع تـ ـ ــوص ـ ـ ـيـ ـ ــات م ـن ـظ ـم ــة
الصحة العالمية بشأن اإلرجــاء
الـمـحـتـمــل ،لـكـنــه أق ــر أي ـضــا بــأن
إلغاء التصفيات المؤهلة لأللعاب
سيفرض "مشاكل جدية".
وفي مطلع مارس ،قال باخ إن
اللجنة األولمبية الدولية ستظهر
"مرونة" فيما يتعلق بالتصفيات
المؤهلة أللعاب طوكيو ،وشجع
"جميع الرياضيين على مواصلة

االستعداد" إلقامة الحدث.

األسلم إرجاء األولمبياد
بالنسبة لماساو ســوغــاوارا،
الـمـتـقــاعــد ال ـبــالــغ م ــن ال ـع ـمــر 90
عــامــا ،فــالـمــوقــف واض ــح ،إذ قــال
لوكالة "فرانس برس"" :شخصيا،
أع ـت ـقــد أنـ ــه س ـي ـكــون م ــن األس ـلــم
إرجاء األولمبياد لمدة عام ،تماما
كما قــال الرئيس ترامب .انظروا

إلى حالة الذعر" ،مقرا" :بالطبع،
س ـي ـكــون ذل ــك (اإلرجـ ـ ـ ــاء) مخيبا
لآلمال".
أم ــا اب ــن الـ ـ ــ 45عــامــا مــانـفــريــد
أوتو ،وهو محام ياباني -ألماني،
ف ــأب ــدى "ق ـل ـق ــا" بـ ـش ــأن األلـ ـع ــاب،
مــوضـحــا" :نـحـتــاج حـقــا بحاجة
الـ ــى ت ــوخ ــي الـ ـح ــذر .إذا ل ــم تـتــم
السيطرة على تفشي الفيروس
بحلول يونيو أو يوليو ،فأعتقد
أنه يجب تأجيلها".

ةديرجلا
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األخـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـنــاق ـل ـهــا ق ــواف ــل
ال ــركـ ـب ــان األش ـ ـهـ ــر فـ ــي ه ـ ــذا ال ـع ـصــر؛
وك ـ ــاالت األنـ ـب ــاء ال ـعــال ـم ـيــة ،ت ـقــول إن
ُ
ترامب عرض على شركة ألمانية تعنى
بالبحوث الطبية وصناعة األدوي ــة،
أن تبيع عالجها ،التي هي على وشك
ً
اخـتــراعــه وإن ـتــاجــه ،ألمـيــركــا حـصــرا،
بمبالغ مالية طائلة "تدفن فقرها" ،كما
نقول في لهجتنا.
ت ــواص ــل ال ـق ــواف ــل نـقـلـهــا ل ـل ــرواي ــة:
رف ـض ــت ال ـش ــرك ــة األل ـم ــان ـي ــة ال ـعــرض
الـ ـت ــرامـ ـب ــي ،وأعـ ـلـ ـن ــت أنـ ـه ــا سـتـجـعــل
ً
دواء هـ ــا مـتــاحــا للجميع فــي كــل هذا
الكوكب ،من دون تحديد جنسية أو
ديــانــة .باعتبار أن تــرامــب كــان يريد
الدواء لألميركيين فقط.
السؤال اآلن :هل يعتبر عرض ترامب
ً
ً
ً
لهذه الشركة عرضا عنصريا أنانيا
ً
مقيتا ،أم أن تصرفه وطني يدل على
محبته لشعبه وحرصه على حياتهم
التي هي أولوية األولويات بالنسبة
إليه ،والتي تم انتخابه على أساسها؟
اإلج ــاب ــة ف ــي ن ـظ ــري ،وم ــن زاوي ـتــي
كمتضرر من تصرفه ،في حــال نجح
ً
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدواء ح ـص ــرا
لشعبه ،أرى أنه نذل وقاتل وال يكترث
إال بمصالحه الشخصية االنتخابية.
لكن من وجهة نظر أنصاره ،أظن أنهم
يـ ــرون أ ن ــه يستحق ع ـنــاء التصويت
لمصلحته ،وهو الذي استطاع انتزاع
الدواء السحري من بين أيدي شعوب
العالم وإحضاره إلى شعبه.
تـ ـ ــرامـ ـ ــب بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـ ـطـ ـ ــرح ي ــذك ــرن ــي
ببعض "ربعنا" عندما يتبجح :نعم
أن ــا عـنـصــري لـلـكــويــت ،أن ــا عنصري
لديرتي ،وليغضب من يغضب ويرض
مــن يــرضــى! هــي الـسـفــالــة ذات ـهــا لكن
بسحنات مختلفة ،و لـغــات مختلفة،
و مــوا قــع جغرافية مختلفة .تحملها
أجساد مجموعة من األوباش!
وأج ــزم أن الـعــالــم بحاجة مسيسة
إل ـ ــى ع ـ ــاج لـ ـه ــذه األمـ ـ ـ ــراض ب ـم ـقــدار
حاجته إلى لقاح لوباء كورونا وغيره
من األوبئة .على أن تبدأ تجارب اللقاح
ضد وباء العنصرية بالوبش األكبر...
ترامب.

تفوح رائحة ّ
«تحدي»!
مجلس الوزراء :عطلة رسمية لمدة
أسبوعين...
د .باسل الصباح :أستحلفكم بالله
البقاء في بيوتكم.
وكل ما حولنا يثير الخوف ،والكل
ي ـح ــاول أن يـســاعــد الـحـكــومــة الـتــي
ً
تبذل جهودا حثيثة للحد من انتشار
الـ "كورونا".
ّ
ّ
خضم كل ذلك ،تسلم عدد من
وفي
موظفي هيئة المعلومات المدنية
رسائل تطلب منهم الدوام يوم األحد
الماضي.
لماذا؟

ساعة تسوق للمسنين في أستراليا
ق ـ ــررت أك ـب ــر سـلـسـلــة ســوبــر
ماركت في أستراليا تخصيص
سـ ــاعـ ــة ي ــومـ ـي ــا لـلـمـتـبـضـعـيــن
ف ــوق س ــن ال ـس ـت ـيــن ،ف ــي إج ــراء
يهدف إلــى تجنيبهم الفوضى
والزحمة الناجمتين عن الذعر
ج ــراء انـتـشــار فـيــروس كــورونــا
المستجد.
وقــالــت مجموعة "وول ــورث"
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان أم ـ ـ ــس:

ً
"سـ ـتـ ـفـ ـت ــح مـ ـت ــاج ــرن ــا حـ ـص ــرا
ل ـل ـم ـس ـن ـيــن والـ ـمـ ـع ــوقـ ـي ــن بـيــن
السابعة والثامنة صباحا".
وف ـ ــي أس ـت ــرال ـي ــا ع ـل ــى غـ ــرار
دول كـ ـثـ ـي ــرة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـه ــاف ــت
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـكــون ع ـل ــى ال ـم ـتــاجــر
الكبرى لتخزين سلع أولية.
رغم دعــوات السلطات إلى عدم
الذعر.
(أ ف ب)

د .ناجي سعود الزيد
هل ألن هناك حاجة ّ
ماسة وطارئة
ّ
لهم تتعلق بمكافحة الـ "كورونا" أو
األمن القومي؟
الحمد لله ،ليس هذا وال ذاك ،وكان
ما هو مطلوب منهم الدوام لكي يتم
تغيير عناوين ناخبين لصالح نواب
تافهين ومستعدين لبيع الكويت من
أجل النجاح في االنتخابات.
لقد تم إلغاء هذا اإلجــراء ،بعد أن
انفضح األمر وانتشر.
لذلك يجب عدم التوقف عند هذا
الـ ـح ــد ،ب ــل ي ـجــب ال ـم ـطــال ـبــة بـعـقــاب
الـمـســؤولـيــن الــذيــن ّ
وج ـهــوا رســائــل

ضرب زلزال بقوة  5.4درجات
على مقياس ريختر فجر أمس
االثنين جنوب إيران.
ونـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت وكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوري ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
اإليرانية (إرنــا) عن مركز رصد
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل ال ـ ـتـ ــابـ ــع ل ـل ـم ــؤس ـس ــة
الجيوفيزيائية بجامعة طهران
أن الـ ــزلـ ــزال وقـ ــع ع ـنــد ال ـســاعــة
ال ــواح ــدة و 34دقـيـقــة م ــن فجر

يومية سياسية مستقلة

أمس بالتوقيت المحلي بناحية
روي ــدر التابعة ل ـ "بـنــدر خمير"
بمحافظة هرمزكان.
ول ــم ت ــرد أن ـب ــاء ع ــن تسجيل
ضحايا أو خسائر مادية.
وت ـ ـت ـ ـعـ ــرض إيـ ـ ـ ـ ـ ــران لـ ـ ـ ــزالزل
م ـت ـك ــررة ن ـت ـي ـجــة وق ــوع ـه ــا فــي
منطقة تـصــادم بين الصفائح
الــواق ـعــة م ـبــاشــرة تـحــت قـشــرة
الكرة األرضية( .د ب أ)

مواطن يقتل زوجته ويلقي
جثتها في بر السالمي
●

محمد الشرهان

تمكن رجال مباحث اإلدارة العامة للمباحث الجنائية ،إدارة البحث
والتحري في محافظة الفروانية ،من فك طالسم قضية تغيب مواطنة
بالعقد الثالث من عمرها ،بعدما عثروا عليها جثة هامدة ملقاة في
منطقة صحراوية بالسالمي عقب اعتراف زوجها المواطن بقتلها
وإلقاء جثتها في البر بمكان مخصص إللقاء الحيوانات النافقة.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ "الجريدة" ،أن مخفر شرطة
ً
الفردوس تلقى بالغا من مواطنة منذ أسبوع بأن ابنتها متغيبة عن
المنزل منذ عــدة أيــام وزوجها هاتفه النقال مغلق وال يــرد على أي
اتصال .وأضاف المصدر أن رجال المباحث تمكنوا من رصد الزوج
مساء أمس األول في منطقة الجهراء ،وتبين لهم أنه من أرباب السوابق
ومطلوب على ذمة قضايا مالية.
وذكر أن المتهم اعترف بأنه استدرج زوجته عندما شاهدها في
جمعية ا لـعــار ضـيــة التعاونية و طـلــب منها مرافقته لحل خالفاته
األسرية معها وتوجه بها إلى منطقة بر السالمي وضربها بعصا
على رأسها حتى أنهى حياتها وألقى بالجثة بين الحيوانات النافقة
بعدما وضع فوقها كمية كبيرة من األخشاب.

وفيات
ذكريات عبدالله إبراهيم العنزي

ً
 47عاما ،شيعت ،الرجال :النهضة ،ق ،1ش  ،126م ،6النساء :فهد
األحمد ،ق ،1ش ،116م ،39ت98089224 ،66532252 :

شريفة عبدالوهاب عيسى القطامي

ً
 85عاما ،شيعت ،العزاء االتصال بالهاتف ،ت66665566 :

خديجة غلوم علي ميرزا

ً
 85عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت96663039 :

سميرة عبدالحسن المعال

ً
 56عــامــا ،شـيـعــت ،ال ـعــزاء فــي الـمـقـبــرة واالت ـص ــال بــالـهــاتــف ،ت:
51332315
حياة عواد عيسى العيسى أرملة محمد أحمد الدويسان
ً
ً
 68عاما ،شيعت ،الرجال :العزاء في المقبرة ،النساء :هاتفيا ،ت:
99765320 ،99597088

مواعيد الصالة

أقرباء وأصدقاء للضحايا خارج قاعة المحكمة ...وفي اإلطار صورة للقاتل

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

د .نجم عبدالكريم

الهاجس الدائم الــذي یشغل الكاتب قبل أن یجلس وراء مكتبه ،هو
تزاحم أفكار الموضوعات وتنازعها في ذهنه ،لكي یشرع باختیار أكثرها
ً
أهمیة ،ثم یتوكل على الله في إحداها.
ُ
وتراجع أسعار
وأمامي اآلن العدید من الموضوعات مثل "كورونا"،
ً
النفط ،فضال عن قضایا الكویت المزمنة وما یجري في وطني العربي
وانقالبات ..إلخ ..إلخ.
واعتقاالت
ومؤامرات
من أحداث وحروب
ّ ٍ
ٍ
ٍ
ً
ّ
ومن ُحسن حظي أن إدارة جریدة الجریدة تحثني دائما على التغرید
خ ــارج ال ـســرب ،باعتبار أن الصفحة األخ ـیــرة أشـبــه مــا تـكــون بمحطة
استراحة للقارئ ،فال ّ
بد من تزویده بالموضوعات الخفیفة.
ً ّ
ً
إذا ألطرق بابا ُینشط ذاكرة القارئ حول بریطانیا التي أقیم فيها منذ
ً
سنوات ،فكثیرا ما نسمع أن بریطانیا هي اإلمبراطوریة التي ال تغرب
ُ
سألت نفسي :من أین جاء هذا اللقب؟! وما هي إال سویعات
عنها الشمس..
قلیلة أمضیتها أمام تاریخ هذا البلد حتى تدفقت َّ
علي معلومات تمأل
مجلدات ،ولكنني سأختصرها بهذا المقال القصیر.
***
اإلمبراطوریة التي ال تغیب عنها
في القرن التاسع عشر ،ظهر لقب ُ
الشمس یوم حكمتها الملكة فكتوریا ،وأطلق على ذلك العصر كله العصر
الفكتوري ،ففي زمن هذه الملكة لم تكن الشمس تغیب عن بریطانیا وعن
ً
ممتلكاتها ومستعمراتها من باهاما وبورتوریكو وهندوراس غربا ،ومن
آیسلندا قرب الدائرة القطبیة الشمالیة وكندا ...حتى الدائرة القطبیة
الجنوبیة وج ــزر فوكالند وهــولـنــدا وق ــارة أسترالیا الشاسعة وجــزر
ّ
نیوزيالند ،وال یتسع المجال لذكر مناطق الشرق األدنى والشرق األوسط.
إمبراطوریة لم تبلغ شأوها اإلمبراطوریات الرومانیة والفارسیة ،بل
حتى الصینیة في الزمن القدیم ،وال استطاعت اإلمبراطوریات الحدیثة
بـمــا فيها االت ـحــاد الـســوفـیــاتــي قـبــل سـقــوطــه أن ی ـقــارع قــوة بریطانیا
وسلطانها على حكم أكثر من مئة وعشرین دولة مختلفة اللغات واألدیان
والعادات والتقالید.
وهـنــا أل ـ ّـح عـلــى خــاطــري س ــؤال :كـیــف تـ ّـم لبریطانیا أن تـكــون بهذا
المستوى من االنتشار؟!
قد یعزى ذلك إلى أنها عاصمة النهضة الصناعیة ،وقبل ذلك كانت
ً
مركزا ألقدم الصروح األكادیمیة ،بل هناك الكثیر من اإلجابات عن السؤال:
ولكن لنتحدث عن شكل الحكم في بریطانیا.
ّ
كانت الملكة فكتوریا عندما تولت الحكم شابة في الثامنة عشرة،
وعندما بلغت الثمانین من عمرها ألقت خطبة العرش التي جاء فيها:
"لیس فیكم أيها السادة أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات َمن لم
ّ
ً
أتعلم منه شیئا جعلني أن أكون فخورة بكم ...أنتم أساتذتي الحقیقیون
وتقدیر
في فن الحكم ..وإنــي لن أنسى لكم ما حبوتموني به من حـ ٍـب
ٍ
جعلني أشعر بمسؤولیتي األخالقیة أمام شعبي".
***
والــذي یؤكد قیام الملكة فكتوریا بواجباتها ،بحرص وعنایة ،ما
كتبته في مذكراتها عن أزمــة عمال الفحم" :أیقنت من اإلنصات لشرح
اللورد ملبورن أن العیب في نظام التعلیم في بالدي لیس في ندرة المعلم
ُ
العیب في أن المدرسین
الذي یحسن توضیح األمــور لتالمیذه ،وإنما ّ
ال یقومون بواجبهم بتوضیح األشیاء ،كما یوضح لي لــورد ملبورن
ّ
ً
َ
كثیرا من القضایا السیاسیة" .كان بـ ّ
أسمعت
ـودي أن أعلق ،لكن" ...قد
ً
لو نادیت حیا"!

ً
جنوب إيران يهتز فجرا بالـ «خمسة»

ً ً
اإلعدام لقاتل  19معاقا عقليا
قضت محكمة يوكوهاما في اليابان ،أمس ،بإعدام
ً
َ
رجل دين بقتل  19شخصا يعانون إعاقات عقلية
ٍ
في عام  ،2016في واحدة من أسوأ جرائم القتل في
تاريخ البالد المعاصر.
ً
ولم ينف ساتوشي يوماتسو ( 30عاما) أن يكون
وراء قـتــل ه ــؤالء األش ـخــاص فــي مــركــز متخصص
للمعاقين العقليين في ضاحية طوكيو ،حيث كان
ً
يعمل سابقا.
وقال القاضي كيوشي أونوما أمس" :لقد سلبت
ً
حياة  19شخصا ،هــذا أمــر في غاية الخطورة وال
مجال للرأفة" .وكانت النيابة العامة قد طلبت إنزال
عقوبة اإلعدام بالمتهم.
وكان محامو يوماتسو قد دفعوا ببراءته خالل
ً
ً
المحاكمة ،مؤكدين أن موكلهم كان "مضطربا عقليا"
عند وقوع الجريمة بسبب تناوله المخدرات ،لكن
ً
القاضي قال أمس" :لقد خطط لفعلته مسبقا وكان
ً
ينوي القتل ،وال يمكننا أن نقول إنه يعاني أمراضا
عقلية مرتبطة بالماريغوانا".
ووجهت إلى يوماتسو  6تهم ،من بينها القتل،
ً
وهو أعلن سابقا عدم ّنيته استئناف الحكم ،وفق
ً
وسائل إعالم يابانية .لكنه رأى أيضا أنه "ال يستحق
اإلعدام".
ً
وكان يوماتسو قد تسلل ليال إلى مركز للمعاقين
العقليين فــي ضاحية طــوكـيــو ،عندما كــان معظم
المقيمين فيه نائمين ،وانتقل من غرفة إلى أخرى
ً
لطعن المقيمين فيه ،مما أدى إلى مقتل  19شخصا
ّ
وتوجه إلى مركز
وإصابة  ،26نصفهم بجروح بالغة.
للشرطة ،وكان ال يزال يحمل السكاكين المضرجة
بالدماء ،واعترف بجريمته.
وأحدث ذلك صدمة كبيرة في البالد ،حيث نسبة
ً
الجريمة منخفضة جدا ،وخصوصا أن يوماتسو لم
يعرب عن ندمه ،بل أكد أن دافع الجريمة هو كرهه
(أ ف ب)
			
للمعاقين.

للموظفين يطالبونهم فيها بالدوام
أثـ ـن ــاء ع ـط ـلــة رس ـم ـيــة وفـ ــي ظ ــروف
ط ــارئ ــة ،وفـ ــي ح ــال ــة اس ـت ـن ـفــار على
ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـتــويــات ،ومـ ــع ذلـ ــك تم
إرســال تلك الرسائل .المطلوب اآلن
التحقيق فــي هــذا الموضوع وعــدم
تجاهله ،ففيه خيانة لألمانة وفيه
تعريض للوطن ولمواطنيه للخطر،
وعصيان ألوامر الحكومة.

ماذا أكتب؟

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

اإلعالنات:

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

04:37
05:56
11:57
03:22
05:57
07:14

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

27
13
ً
 06:52صب ــاحـ ـ ــا
 04:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 11:18ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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

