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داخل العدد

تايلور سويفت تناشد محبيها :اعزلوا
أنفسكم بقدر المستطاع ص ١١

الخالد :نعمل لألسوأ ونتمنى األفضل

«مستعدون ألي طارئ بشأن كورونا ...والمخزون الغذائي والطبي مطمئن»
وس ــط إج ـ ــراء ات حثيثة وج ـهــود ملموسة
ت ـق ــوم ب ـه ــا ح ـكــوم ـتــه ع ـل ــى أك ـث ــر م ــن صـعـيــد
الح ـتــواء انـتـشــار وب ــاء «ك ــورون ــا» ،أكــد رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد أن
الحكومة عند وضعها خطط إدارة األزمة تعمل
على افتراض «األسوأ ،ولكننا نتمنى األفضل،
وسنكون مستعدين لكل طارئ».

وقال الخالد ،خالل اجتماعه مع نائب رئيس
ال ــوزراء وزيــر الــدفــاع الشيخ أحمد المنصور
وكـ ـب ــار ق ـ ــادة ال ـج ـيــش وال ـق ـط ــاع ــات الـمــدنـيــة
بــالــوزارة ،إن إمكانيات الــدولــة فــي المخزون
ال ـغــذائــي وال ـط ـبــي مطمئنة «م ـتــى م ــا عرفنا
ً
ندير أمورنا» الفتا إلى أن هذه األزمة تحتاج
إلى تكاتف الجميع وتفهمهم لإلجراءات التي

ت ـصــب ف ــي مـصـلـحــة ال ـب ـلــد والـمـقـيـمـيــن على
أرضه الطيبة.
وأعـ ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه عـ ــن تـ ـق ــدي ــره لـلـمـســاهـمــة
والمساندة التي تلقتها الحكومة من القطاع
الـ ـخ ــاص وتـ ـع ــاون ــه ف ــي ت ـط ـب ـيــق اإلجـ ـ ـ ــراءات
ً
االح ـتــرازيــة لـمــواجـهــة ال ــوب ــاء ،نــاقــا تحيات
وتـقــديــر صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الـقــائــد

األعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح األحمد،
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لجميع
منتسبي «الدفاع» من عسكريين ومدنيين ،على
دعمهم الفني واللوجستي لخطة الطوارئ التي
اعتمدتها الدولة في مواجهة انتشار الوباء.

اقتصاد

الكويت تتبرع بـ  40مليون دوالر لـ «الصحة العالمية» لدعم برامجها
أجــرى وزيــر الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر
اتـصــاالت هاتفية مــع نظرائه فــي كــل مــن فلسطين
ريـ ــاض ال ـمــال ـكــي ،والـ ـع ــراق مـحـمــد ع ـلــي الـحـكـيــم،
وإيران محمد جواد ظريف ،بحث خاللها مستجدات
األوض ــاع الــراهـنــة فــي المنطقة ،وتــداعـيــات تفشي
«كورونا» فيها.

وزير الصحة :وضعنا طيب
بال تهوين أو تهويل

 7إصابات جديدة لقادمين
من بريطانيا

قـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة الـ ـشـ ـي ــخ د .بــاســل
الـصـبــاح إن الـكــويــت تــواجــه وب ــاء كــورونــا
«بأعلى درجات االستعداد ،وأقول ألصحاب
الشائعات :اتقوا الله في الكويت ،فوضعنا
ً
حتى اآلن طيب» ،مبينا أن «علينا أن نكون
سباقين في التوقعات واالستعدادات».
وأك ــد الــوزيــر أن ال ـق ــرارات ذات الصلة
بهذا الفيروس «ال تأتي ارتجالية 02

●

١٠
عدم اليقين ...سبب
هبوط األسواق وانعدام
الثقة

ثقافات

عادل سامي

12

أع ـلــن الـمـتـحــدث الــرس ـمــي بــاســم وزارة
الصحة د .عبدالله ا لـسـنــد ،تسجيل سبع
ح ـ ــاالت ج ــدي ــدة م ــؤك ــدة ث ـب ـتــت إصــاب ـت ـهــا
بـ ـ «كــورونــا» ،خــال الـ ـ  24ســاعــة الماضية،
ً
موضحا أن هذه الحاالت مرتبطة بالسفر
إلى بريطانيا ،وجميعهم كويتيون02 .

النواب يطالبون بتأجيل أقساط المواطنين

حدثت وزارة الصحة قائمة الــدول التي يتم
فــرض الحجر المؤسسي على القادمين منها،
مواطنين أو مقيمين.
وش ـم ـلــت ال ـقــائ ـمــة ال ـم ـحــدثــة دول :ال ـص ـيــن،

«المالية» أمام معضلة
تحصيل رسوم
األراضي الفضاء

• الغانم :مدة  6أشهر لرفع الحمل عن كاهلهم
ً
• الصالح :لمسنا تجاوبا في مراسم الجنازات بعكس الدواوين واألعراس ● سند الشمري
ً
َ
الوهمية
الحسابات
وراء
يقف
ن
لم
قريبا
• الدمخي« :الداخلية» تصل
عـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت «الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــدة» ،م ــن
●

محيي عامر

خالل اجتماع استضافه مكتب رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
أمس ،بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة
ً
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ،و 20نائبا ،طرح النواب  4مطالب
رئيسية ،تتمثل فــي تأجيل ســداد أقـســاط الـقــروض المستحقة على
ً
المواطنين مدة  6أشهر ،واستعجال إجالء الكويتيين من الخارج ،فضال
ً
عن السماح لمخالفي اإلقامة البالغ عددهم نحو  150ألفا بمغادرة
البالد ،إلى جانب إصدار قرار بإنهاء العام الدراسي.
02

 70ألف مصاب في
أوروبا وهولندا تتبنى
«مناعة القطيع»
باتت أوروبا ،التي سجلت
دولها أكثر من  70ألف إصابة
بفيروس «كوفيد ،»19 -أنشط
ـؤرة عــالـمـيــة ل ـلــوبــاء ،ال ــذي
بـ ـ ّ
ص ــنـ ـفـ ـت ــه مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ــة
العالمية بـ «أكبر أزمة صحية
عالمية في عصرنا» ،وأسفر
حتى اآلن عن إصابة 186707
أش ـخ ــاص ،ووف ـ ــاة  7471في
أنحاء العالم.
وبدا أن السلطات اإليطالية
ً
تحارب شبحا ال يمكن رصده،
بعد ارتفاع اإلصابات 02

مـ ـص ــادر ه ــا ،أن وزارة ا ل ـمــا ل ـيــة
ت ــواج ــه مـعـضـلــة ف ــي تحصيلها
لـ ــرسـ ــوم ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـمـ ـق ــررة عـلــى
ً
األراضــي الفضاء ،وفقا للقانون
 8لسنة  2008لتنظيم استغالل
األراضـ ـ ـ ـ ــي غـ ـي ــر ال ـم ـس ـت ـغ ـل ــة فــي
ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص الـ ـ ـت ـ ــي ت ــزي ــد
مساحتها على  5آالف متر مربع،
بواقع  10دنانير عن كل متر زائد.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـمـ ـص ــادر 02

إرجاء َ
كأسي أوروبا وكوبا
أميركا إلى  2021بسبب
١٩
«كورونا»

تسمح بتجربة
الصين ً
لقاح سريريا غداة اختبار
٠٤
أميركي

«هيرمس» :تراجع بورصة الكويت
لن يمس ترقيتها على مؤشر «»msci

ً
• مستثمرون أجانب يشترون  19.8مليون سهم من «المباني» غدا
ً
• أسعار األسهم عادت إلى مستويات  2016مع فارق العوامل اإليجابية حاليا

●

محمد اإلتربي

فــي نشرة استثمارية وجهتها إلــى عمالئها
ومـسـتـثـمــريـهــا ،أع ـط ــت مـجـمــوعــة «أي إف جي
هـ ـي ــرم ــس» عـ ـ ــدة إشـ ـ ـ ـ ــارات إيـ ـج ــابـ ـي ــة مـطـمـئـنــة
بـخـصــوص بــورصــة ال ـكــويــت ،بـتــأكـيــدهــا أن ــه ال
خـطــورة لــأوضــاع الراهنة على الـبــورصــة ،وأن
مستويات األسعار عادت إلى عام .2016

ً
ً
وذك ـ ــرت ال ـن ـشــرة أن ه ـنــاك ف ــارق ــا ك ـب ـيــرا بين
عام  2016والعام الحالي ،حيث يوجد اآلن عدد
م ــن ق ــوى ال ــدع ــم اإلي ـج ــاب ــي ،أب ــرزه ــا أن ــه ف ــي 28
مايو المقبل ستتدفق نحو  3.3مليارات دوالر
عـلــى ال ـســوق الـكــويـتــي ،مــؤكــدة أن المستويات
الحالية لألسعار أكثر جاذبية «ولن تكون لهذه
ال ـت ــراج ـع ــات أي ت ــأث ـي ــرات ع ـلــى تـصـنـيــف دول ــة
الكويت فيما يخص السوق المالي على 02

«علماني» من النجف لرئاسة حكومة
العراق ...يغضب طهران
●

عدنان الزرفي

بغداد  -محمد البصري

َّ
ش ـ ـ ـ ــن ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ف ــي
ً
الـ ـب ــرلـ ـم ــان الـ ـع ــراق ــي ه ـجــومــا
ً
شـ ـ ــديـ ـ ــدا أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة بــرهــم صــالــح إثــر
ً
ً
تكليفه مرشحا جديدا لتشكيل
ال ـح ـكــومــة ،هــو مـحــافــظ النجف

٠٨

مؤشرات البورصة تعاود
الصعود والسيولة 49.7
 03مليون دينار

أحمد الناصر :توجيهات سامية لدعم
فلسطين والعراق وإيران
وقال بيان صحافي لوزارة الخارجية ،إن الوزير
الناصر نقل خالل االتصاالت توجيهات سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد بتقديم الدعم لفلسطين
والـعــراق وإي ــران ،لمواجهة تفشي هــذا الــوبــاء ،عبر
منظمة الصحة العالمية وأجهزتها المتخصصة،
ً
مـتـمـنـيــا لـلـشـعــوب الـشـقـيـقــة والـصــديـقــة 02

اقتصاد

السابق عدنان الزرفي ،المتهم بعالقته
الوطيدة مع الواليات المتحدة ،ودعمه
ال ـطــويــل لـمـنـظـمــات شـبــابـيــة علمانية
تــدخــل مــواجـهــات مستمرة مــع تـيــارات
التشدد الديني.
وفـ ـج ــر أم ـ ـ ــس ،اتـ ـج ــه ال ـ ــزرف ـ ــي ،وه ــو
ً
حــال ـيــا ن ــائ ــب بـ ــارز ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان ،إلــى
قـصــر ال ـس ــام ،والـتـقــى رئيس 02

وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،وه ــون ــغ ك ــون ــغ ،وم ـصــر،
وإيطاليا ،وإيران ،والعراق ،والمملكة المتحدة،
وأل ـم ــان ـي ــا ،وف ــرنـ ـس ــا ،وإس ـب ــان ـي ــا ،والـ ــواليـ ــات
المتحدة.
02

«جمهورية األرض» تئن
ً
معاناة من ذيول الخصائل
الحيوانية لإلنسان

ةديرجلا

•
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محليات

 7إصابات جديدة لمواطنين قادمين من بريطانيا

سلة أخبار
«األركان» :ال صحة لرش
مبيدات ضد الفيروس

السند :شفاء  12حالة و 118أخرى مازالت تتلقى العالج
عادل سامي

ال إصابات بين
العاملين في
الطاقم الطبي
الفني واإلداري
وخروج
ً
 564شخصا
من الحجر
المؤسسي

أعلن المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة د .عبدالله السند
ت ـس ـج ـي ــل  7إصـ ـ ــابـ ـ ــات ج ــدي ــدة
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد
خ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــ 24س ــاع ــة ال ـم ــاض ـي ــة،
جميعها لـمــوا طـنـيــن مرتبطين
بالسفر إ ل ــى المملكة المتحدة،
وبــذلــك أصـبــح مجموع الـحــاالت
التي تم تسجيلها  ،130منها 12
حالة شفاء ،وهو ما يعد مؤشرا
إيجابيا.
وق ــال الـسـنــد ،خ ــال المؤتمر
الـصـحــافــي الـيــومــي إلع ــان آخــر
مـسـتـجــدات «ك ــورون ــا» ،إن هناك
 118حالة مازالت تتلقى العالج،
ب ـي ـن ـه ــا  4ح ـ ـ ــاالت فـ ــي ال ـع ـن ــاي ــة
المركزة ،منها حالة مستقرة و3
حاالت حرجة.
ولفت إلى أن عدد المسوحات
المخبرية بلغ  ،11091كما خرج

 564شخصا من الحجر الصحي
ف ــي م ــراك ــز ال ـح ـج ــر ال ـمــؤس ـســي
المخصصة لذلك ،مضيفا أن قوة
النظام الصحي وحكمة التنبؤ
ودقــة دراســة الواقع والمعطيات
والمؤشرات اإلقليمية والمحلية
كلها عناصر قوة نفتخر ونعتز
بها.

مرتكزات أساسية
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ب ـ ـ ـ ــأن هـ ـن ــاك
م ـ ــرتـ ـ ـك ـ ــزات أسـ ــاس ـ ـيـ ــة تـ ـح ــرص
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة على
وجــودهــا فــي األنظمة الصحية،
وهــذه المرتكزات تتوافق مع ما
وضعته الكويت وحرصت على
تفعيله ،فأصبح اآلن لزاما على
كــل شـخــص أن يـعــرف األع ــراض
وأي ـ ــن ي ـت ــوج ــه فـ ــي ح ـ ــال ظ ـهــور

مؤشرات للمرض ،وكيف يتعامل
مع المحيطين به.
وأكــد أن المسؤولية مشتركة
لمواجهة هذا المرض ،فإذا أخل
شـ ـخ ــص واحـ ـ ـ ــد ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـمــع
ب ـه ــا ف ـق ــد ي ـن ـت ـشــر الـ ـم ــرض إل ــى
جـمـيــع أف ـ ــراد الـمـجـتـمــع ،مبينا
أن من المرتكزات كذلك الحماية
والكشف والعالج« ،فمع كل حالة
نـكـشــف عليها ونـعــالـجـهــا نحد
م ــن ب ـق ـعــة االنـ ـتـ ـش ــار ،وذل ـ ــك مــن
خــال تطبيق بــروتــوكــوالت منع
العدوى المعتمدة عالميا ،ونقوم
كــذلــك بالمساهمة فــي الـحــد من
االنتقال».
وأكــد عــدم تسجيل أي إصابة
بين العاملين في الطاقم الطبي
ا لـ ـفـ ـن ــي واالداري ،ال فـ ـ ـت ـ ــا ا ل ــى
المتابعة المستمرة والتنسيق
مـ ــع وزارة الـ ـ ـش ـ ــؤون ل ـم ـتــا ب ـعــة

فاعلية جهاز الكشف السريع
بشأن مدى دقة جهاز الكشف السريع،
الذي أعلنت عنه وزارة الصحة مؤخرا ،قال
السند« :نحرص دائما على جلب كل ما
يساعدنا على الكشف والعالج ،وبالتوازي
ن ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ال ـج ـه ــات
الـمـعـتـمــدة دول ـي ــا ،والب ــد أن ن ـعــرف أنـنــا
نتعامل مع فيروس تم التعرف عليه في
يناير الماضي ،وقد مر على ظهوره قرابة

الشهرين ،ونحن نأخذ كل االحتياطات،
ولن يصرح بأي جهاز في الكويت إال بعد
مروره على الجهات الدولية المعترف بها
في التسويق».
وفـيـمــا يتعلق بــدقــة ال ـج ـهــاز ،أض ــاف:
«مازلنا نقوم بنفس إجراءاتنا االحترازية،
فمثال أحــد األشـخــاص ق ــادم مــن الكويت
من دولــة تنطبق عليها إجــراء ات الحجر

المؤسسي ،وأثبت الجهاز نتائج سلبية
ل ــإص ــاب ــة ،فــإن ـنــا نـسـتـمــر ف ــي إجـ ـ ــراءات
الحجر المؤسسي ولن نتوقف عند نتائج
ال ـف ـحــص ،وإذا أظ ـه ــرت نـتــائــج ايـجــابـيــة
للفيروس نتخذ إجراءات العالج المتبعة،
وإن كان البعض يرى أن إجراءات الكويت
متشددة إال أننا نراها احتياطا من باب
الوقاية ومنع االنتشار».

ال ـم ــوج ــودي ــن ف ــي دور الــرعــايــة
المختلفة.
وبـ ـ ــال ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــم
ب ــالـ ـم ــروحـ ـي ــات ،أكـ ـ ــد أن وزارة
الصحة تتبع توصيات منظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وح ـتــى اآلن
ه ـ ـنـ ــاك أم ـ ــاك ـ ــن م ـع ـي ـن ــة ي ــوص ــى
ب ـت ـط ـه ـي ــره ــا ك ــال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
وب ـعــض ال ـم ــراك ــز ال ـص ـح ـيــة ،أمــا
األماكن العامة والشوارع فقد يتم
تطهيرها من أمور أخرى ال عالقة
لها بفيروس كورونا ،إذ لم يوص
بتعقيم الشوارع حتى اآلن ،وما
تشاهدونه قد يتعلق بميكروبات
أخرى وليس «كورونا».

إجراءات مشددة
وعـ ـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
لمتابعة المتعافين ،قال السند:
«تــاحـظــون بــطء فــي اإلع ــان عن
حــاالت الشفاء ،ألننا نتشدد في
إجــراء اتـنــا حفاظا على الصحة
العامة ،فبعد إعــان الشفاء يتم
االنتقال من الجناح المخصص
الى الجناح التأهيلي للتأكد من
ع ــدم االصــابــة واك ـتـمــال الـشـفــاء،
وهـ ـن ــاك ي ـت ــم ع ــاج ــه م ــن بـعــض
األمراض المزمنة».
وب ـ ـ ـيـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ــه ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـشـ ـف ــى يـ ـت ــم ال ـت ــوص ـي ــة
بــإجــراء ات وقائية يشرف عليها
استشاريون وخبراء من الصحة
العامة واألمراض المعدية ،ويتم

إضافة  5دول للحجر اإللزامي «دسمان» لمرضاه :الحفاظ على
المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأميركا معدالت السكر طبيعية
وضعت وزارة الصحة أمس
 5دول ج ــدي ــدة ض ـمــن الـحـجــر
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي اإللـ ـ ـ ــزامـ ـ ـ ــي ع ـلــى
القادمين منها.
وفي تحديث أصدرته الوزارة،
ظـ ـه ــر أمـ ـ ـ ــس ،أدرج ـ ـ ـ ــت كـ ــا مــن
الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة ،وأل ـمــان ـيــا،
وفرنسا ،وإسبانيا ،والواليات
المتحدة األميركية ،ضمن الدول
التي يجب أن توضع في الحجر
المؤسسي ،حيث يتم بموجب
الـ ـتـ ـح ــدي ــث ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،تـطـبـيــق
الحجر اإللــزامــي على األقــل 14

يــو مــا يتم فيه تطبيق متابعة
الـشـخــص وتطبيق اإلجـ ــراء ات
الصحية المقررة.
جــديــر بــالــذكــر أن ــه قـبــل هــذا
ال ـت ـح ــدي ــث ك ـ ــان هـ ـن ــاك  7دول
ت ـ ـخ ـ ـضـ ــع لـ ـلـ ـحـ ـج ــر اإلل ـ ـ ــزام ـ ـ ــي
المؤسسي هي الصين وكوريا
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــة وه ـ ـ ــون ـ ـ ــغ ك ــون ــغ
وإيـ ـط ــالـ ـي ــا وإي ـ ـ ـ ـ ــران والـ ـ ـع ـ ــراق
ومصر ،وبذلك يرتفع عدد الدول
التي يفرض على القادمين منها
الحجر المؤسسي اإللزامي إلى
 12دولة.

أحمد الناصر :توجيهات سامية...
السالمة ،وتجاوز هذه األوضاع.
من جانبهم ،أعرب الــوزراء الثالثة عن شكر وتقدير بالدهم قيادة
ً
وشعبا للمبادرة اإلنسانية التي تقدمت بها الكويت.
إلى ذلك ،أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ،أنه في إطار
جهود الكويت المبذولة لمكافحة الفيروس على المستويين المحلي
الكويت بـ  40مليون
والدولي ،وبتوجيهات من صاحب
السمو ،تبرعت ّ
ً
دوالر لمنظمة الصحة العالمية ،دعما لجهودها البناءة في مكافحة
الوباء.
وقــال الجارالله ،في بيان أمــس ،إن المنظمة ستتولى توزيع هذا
التبرع لدعم برامجها في هــذا المجال ،إضافة إلــى دعــم الــدول التي
تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة في هذا اإلطار.

وزير الصحة :وضعنا طيب...
أو كــردة فعل ،بل نتبع مبدأ ال تهوين أو تهويل ،فيما يتعلق
ً
بـهــذا الـفـيــروس وســرعــة انـتـشــاره» ،متوقعا بـلــوغ الــوبــاء قمته
العالمية بين  6و 8أسابيع قادمة «وندعو الله أن يعيننا على
تخطي هذه األزمة».

النواب يطالبون بتأجيل أقساط...
وصرح الرئيس الغانم ،عقب االجتماع الذي استمر قرابة  4ساعات،
بــأن الـنــواب نقلوا إلــى الــوزيــر الصالح رغبتهم فــي تأجيل األقساط
واالستحقاقات عن المواطنين مدة تصل إلى ستة أشهر« ،حتى نرفع
ً
هذا الحمل عن كاهل المواطن» ،متمنيا أن تكون النتيجة إيجابية.
وقال إن االجتماع تناول موضوع المواطنين الموجودين بالخارج،
ً
«وهم الشغل الشاغل لجميع ممثلي األمة» ،الفتا إلى أنه «وفق تقدير
السلطات الصحية لو تمت المرحلة الثانية مع األولى في نفس الوقت،
ألدى ذلك إلى تفشي الوباء ،مما يضر بالكويتيين في الخارج والداخل».
من جهته ،قال الوزير الصالح إنه تلمس «هاجس النواب وقلقهم
ً
ً
ً
على أبنائنا وأسرنا في الخارج» ،مؤكدا أن هناك حرصا كبيرا على
تنظيم عملية إجالئهم ،بما ال يؤثر على صحتهم ،أو صحة أهاليهم
الموجودين في الداخل.
وأشــار الصالح إلى أن «التركيز اآلن على عدم انهيار المنظومة
الصحية ،ولهذا تعمل جميع المؤسسات العامة على دعم السلطات
الصحية الـتــي تـقــوم ب ــدور كـبـيــر ،كـمــا هــو حــال اإلخ ــوان فــي وزارة
ً
الخارجية الذين يعملون ليل نهار لتقديم أفضل خدمة» ،فضال عن
تفاعلهم «مع أي مالحظة تأتيهم من أبنائنا وأسرنا في الخارج».
سي َّ
وأقر بأن «حظر التجول خيار متاح ُ
طبق في حال عدم االلتزام،
ً
ً
واآلن لمسنا تـجــاوبــا وامـتـثــاال فــي مــراســم الـجـنــازات والــوفـيــات»،
ً
معربا عن أسفه ألنه «ال تزال هناك تجمعات في الدواوين واألعراس
التي تقام في المنازل ،وهذا بالتأكيد مصدر قلق ألصحاب العرس
وضيوفهم».
بـ ــدوره ،ق ــال الـنــائــب ع ــادل الــدمـخــي ل ـ «ال ـجــريــدة» عـقــب حـضــوره
االجتماع« :ركزنا على أهمية مراقبة الحسابات الوهمية المشهورة

دعت الرئيسة التنفيذية للقطاع الطبي في معهد
دسمان للسكري د .إبــاء العزيري ،مرضى السكري
إلى قياس السكري في الدم باستمرار ،والحفاظ على
معدالته الطبيعية في الدم.
وقالت العزيري في تصريح صحافي إنه تم إيقاف
جميع الـحـصــص الــريــاضـيــة والـلـيــاقــة الـبــدنـيــة في
المعهد ،وذلك حرصا على سالمة الجميع.
وأكدت أن األبحاث لم تثبت بعد أن مرضى السكري
مــن ال ـنــوع األول (األطـ ـف ــال) أكـثــر عــرضــة بــاإلصــابــة
بفيروس «كورونا» المستجد من المصابين بالسكري
من النوع الثاني (الكبار).
وأضافت أنه نظرا ألن مرضى السكري هم األكثر

عرضة لإلصابة بالعدوى ،فال بد من التغذية الصحية
السليمة من خالل اإلكثار من الخضراوات والفواكه
الطازجة لتقوية مناعة الجسم ،مشيرة إلى أنه منذ
اإلعالن عن اإلجراءات االحترازية في الكويت ،فقد بادر
معهد دسمان للسكري بقياس درجة حرارة المرضى
والمراجعين والـ ــزوار عند مــداخــل المعهد ،كما أن
صاالت االنتظار تبث باستمرار رسائل توعية حول
طرق الوقاية من الفيروس .وطالبت العزيري مرضى
السكري بالجلوس في المنزل واالبتعاد عن أماكن
التجمعات وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون
والنظافة الشخصية ،والبعد متر إلى مترين عن أقرب
األشخاص المخالطين.

ً
بمواقع التواصل االجتماعي التي تثير الفتنة في المجتمع» ،مشيرا
إلى أن وزير الداخلية أبلغه خالل االجتماع أن الــوزارة باتت قريبة
من كشف من يقفون وراء تلك الحسابات.

«المالية» أمام معضلة تحصيل...
بأنه مع قرب انتهاء السنة المالية في نهاية الشهر الجاري ،يحل موعد
ً
استحقاق تلك الرسوم ،إذ إن عــددا من المواطنين الذين تملكوا تلك
األراضي عن طريق البنوك المحلية ،وفق نظامي اإلجارة والمرابحة
العقارية ،شيدوا عليها أبنية ،لتحويلها إلى قسائم ،غير أن عملهم
تعطل ،بسبب توقف دوام الدوائر الحكومية إثر ظهور فيروس «كورونا»
واالحترازات التي فرضتها الحكومة لمواجهته.
ويتطلب تحويل األراضي إلى قسائم ،عدة خطوات ،منها الحصول
على التراخيص من بلدية الكويت ،وإيصال التيار من وزارة الكهرباء،
ونقل ملكية القسيمة مــن وزارة الـعــدل ،لتخرج مــن مفهوم األراضــي
الفضاء.
ومع استمرار العطلة الحكومية حتى نهاية هذا الشهر ،لم تعلن
وزارة المالية توجهها في هذا الموضوع ،حيث إن العديد من مؤسسات
الــدولــة رتبت أوضاعها فــي ظــل الـظــروف الــراهـنــة ،وأعلنت تأجيلها
الستحقاقاتها واألعمال المنوطة بها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البنوك تحصل ،حين تباع األراضي
وفق نظامي اإلجارة أو المرابحة ،على إقرارات وتعهدات من عمالئها
بأنهم سيتحملون أي رســوم أو غــرامــات تفرضها الــدولــة على هذه
األراضي.
وقد بلغت إيرادات الدولة من رسوم األراضي الفضاء خالل السنة
المالية  ،2019 – 2018نحو  3.1ماليين دينار ،بينما بلغت خالل السنة
التي سبقتها  8.5ماليين.

 12ألف مصاب في أوروبا...

ً
إلــى نحو  28ألفا رغــم كل اإلج ــراء ات المشددة التي فرضتها
الحكومة ،وغصت الصحف المحلية بإعالنات النعي ،مع وفاة
ً
 2158شخصا.
وشهدت إسبانيا ،التي باتت مرشحة لتكرار السيناريو
اإليطالي قفزة في حصيلة اإلصابات ،بينما استعانت سويسرا
ب ـ  8آالف جـنــدي لمواجهة األزم ــة ،وكــذلــك األردن ال ــذي نشر
وح ــدات عسكرية فــي مــداخــل المحافظات ،ودعــا المواطنين
إلى التعاون معها.
وت ـحــولــت ب ــاري ــس ،أمـ ــس ،إل ــى مــديـنــة أش ـب ــاح م ــع ســريــان
إجـ ــراء ات مكافحة الــوبــاء ،وشـهــدت ســاعــة ال ــذروة المعتادة
بالعاصمة الفرنسية حالة هدوء مخيفة ،قبيل اإلغالق.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي ،أمس ،في خطاب
متلفز إلــى األم ــة ،إن أغلبية السكان فــي هولندا سيصابون
ً
ً
ً
بــالـفـيــروس ،لكنه اسـتـبـعــد إغ ــاق ــا تــامــا لـلـبــاد ،مـضـيـفــا أن
حـكــومـتــه تــريــد ت ـطــويــر «م ـنــاعــة ج ـمــاع ـيــة» بــان ـت ـظــار إي ـجــاد
ً
لقاح ،وذلك بعدم حماية األشخاص األقل ضعفا من اإلصابة
بالفيروس ،واالكتفاء بحماية المسنين والمرضى منه.

عبدالله السند
الـتــوصـيــة بـعــدم المخالطة مــدة
أسبوعين ،وخالل هذه الفترة يتم
الـتــواصــل مــع المتعافي وتأكيد
تطبيق كــل اإلج ــراء ات للحد من
انـتـشــار الـمــرض وع ــدم اإلصــابــة
مرة أخرى.
وح ــول كيفية إح ـكــام الــرقــابــة
على الخاضعين للحجر المنزلي،
أضاف« :لدينا  105مراكز للرعاية
الصحية األولية تابعة للوزارة،
م ــن ب ـي ـن ـهــا  34م ــرك ــزا لـلـصـحــة
الوقائية موزعة على كل المناطق،
وو ف ـقــا للمنطقة السكنية نقوم
بمتابعة كل شخص تابع ألقرب
قسم وقائي».
ولفت إلى أن «هناك اتصاالت
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــارات دوري ـ ـ ـ ــة مـ ـعـ ـه ــم ،وم ــا
ت ـ ـشـ ــاهـ ــدونـ ــه الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي أرض
المعارض هو وسيلة من وسائل
المتابعة التي تقوم بها االقسام

الوقائية لمتابعة الحاالت التي
ينطبق عليها الحجر اإل لــزا مــي
ال ـم ـن ــزل ــي ،ويـ ـت ــم الـ ـت ــواص ــل مــع
الـ ـج ـمـ ـي ــع ل ـلـ ـت ــأك ــد م ـ ــن ت ـط ـب ـيــق
الشخص والتزامه باالشتراطات
الالزمة».

ال توصية
بتعقيم الشوارع
حتى اآلن وما
تشاهدونه
قد يتعلق
بميكروبات
أخرى وليس
«كورونا»

تحذير من ترويج جهاز لفحص
«كورونا» بسعر خيالي
َّ
حـ ـ ــذرت وزارة ال ـص ـحــة مما
يـتــم تــرويـجــه مــن تــوفـيــر جهاز
فحص فـيــروس كــورونــا بسعر
خـيــالــي ،مــؤكــدة عــزمـهــا اتـخــاذ
اإلجراءات القانونية ضد كل َمن
يخالف قــانــون تنظيم اإلعــان
ع ــن األدويـ ـ ــة والـمـسـتـحـضــرات
واألجهزة الطبية.
وقال وكيل الوزارة المساعد
ل ـلــرقــابــة ال ــدوائ ـي ــة وال ـغــذائ ـيــة،
د .عبدالله البدر ،لـ«كونا» ،أمس،
إن ج ـهــاز الـكـشــف ال ـســريــع عن
«كـ ــورونـ ــا» يـعـمــل ت ـحــت عـنــايــة

ورغــم ارتـفــاع عــدد الوفيات في المملكة المتحدة إلــى ،55
واالنتقادات المتزايدة الستراتيجية «مناعة القطيع» ،التي
ترتكز عليها خطة حكومته ،تمسك رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،أمس األول ،برفض دعوات إلغالق المدارس،
أو إجراء فحوصات شاملة للفيروس ،لكنه ّ
عدل لهجته ،وقال
إن «هناك ضرورة لفرض قيود أكثر صرامة».
ُ
ضعت في الحجر ،لتصبح أول حكومة
أما حكومة بولندا فو ِ
مـعــزولــة بـعــد إصــابــة أح ــد وزرائـ ـه ــا ،بينما أج ـلــت مقدونيا
االنتخابات أســوة بفرنسا ،التي أعلنت ،أمــس األول ،تأجيل
الدورة الثانية من االنتخابات البلدية.
وبينما توقع الرئيس األميركي دونالد ترامب عدم انتهاء
الــوبــاء في بــاده قبل نحو  4أشهر ،أعلن الرئيس الفلبيني
رودري ـغــو دوتـيــرتــي «حــالــة ال ـكــوارث» مــدة  6أشـهــر ،وب ــادرت
السلطات الهندية إلى إقفال كل المتاحف والمعالم السياحية
ّ
في البالد ،بما في ذلك ضريح «تاج محل» الشهير.

«هيرمس» :تراجع بورصة الكويت...

ً
مؤشر  msciومستويات الـ p/Eمشجعة للشراء حاليا» ،في ظل سعر
ً
ً
برميل النفط الذي يقدر بنحو  38دوالرا ،مقارنة بـ 27دوالرا عام
 ،2016ولــم تكن هناك وقتئذ معطيات إيجابية كما هو اآلن من
دخول سيولة أجنبية مرتقبة.
ً
وأضافت أن سعر سهم البنك الوطني حاليا أعلى فقط من أدنى
ً
ً
سعر وصل إليه في  52أسبوعا ،وهو  713فلسا ،في حين يتداول
ً
ً
غد الخميس سيتم شراء
حاليا عند  729فلسا ،مبينة أنه بحلول ٍ
نحو  19.8مليون سهم من أسهم شركة المباني من مستثمرين
أجانب بتوصية من شركة «فوتسي».
وأوضحت النشرة االستثمارية أن أغلبية األسهم أقل من قيمتها
الحقيقية ،وهو أمر مشجع على االستثمار.

«علماني» من النجف لرئاسة حكومة...
الجمهورية والقضاة ،وذلــك بعد أن قــال كل من عمار الحكيم
ومـقـتــدى ال ـصــدر إنـهـمــا انـسـحـبــا مــن اجـتـمــاع شيعي شــامــل،
وإنهما يخوالن الرئيس صالح ممارسة صالحياته الدستورية،
لترشيح رئيس وزراء من عنده ،بعد فشل الكتلة الكبيرة في
االتفاق على مرشح.
وطـلــب حلفاء إي ــران مهلة حتى الـصـبــاح لـيـحــاولــوا تنظيم
مواقفهم ،مما جعل صالح ينتظر حتى ظهيرة الثالثاء ،حيث
َّ
كــلــف الــزرفــي وســط بيانات غاضبة مــن ممثلي الميليشيات،
انتقدت موقف الرئيس ،واتهمت في الوقت نفسه المكلف الجديد
بأنه «من صبيان أميركا».
وينتمي الزرفي إلى جيل االنتفاضة العراقية التي اندلعت
ضد صدام حسين بعد تحرير الكويت في مارس  ،١٩٩١وهاجر
بعدها إلى الواليات المتحدة ،ثم عاد مع طاقم الحاكم األميركي
ً
بــول بريمر عــام  ،٢٠٠٣ليصبح محافظا للنجف فــي ظــروف
صعبة ،وساهم حينئذ بــدور بــارز مع حكومة د .أيــاد عالوي

طبية متكاملة ،وليس في البيت
والعمل ،وال يتم الفحص سوى
بمختبرات الوزارة.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدر أن ج ـم ـي ــع
الفحوصات واألجـهــزة تخضع
حاليا ،وبصفة مستمرة ،لتقييم
الـ ـ ـ ــوزارة ،الف ـت ــا إل ــى أن أج ـهــزة
الكشف عن الفيروس التي سيتم
تــوف ـيــرهــا ي ـم ـكــن اس ـت ـخــدام ـهــا
للتشخيص المبكر وللمراقبة
أثـ ـن ــاء الـ ـع ــاج ت ـحــت اإلش ـ ــراف
المباشر لـ«الصحة».

نفت رئاسة األركان العامة
للجيش ما يتم تداوله في بعض
وسائل التواصل االجتماعي
من أن مروحيات عسكرية تابعة
للجيش ستقوم برش مبيدات
ضد فيروس كورونا في جميع
أنحاء البالد.
وأهابت رئاسة األركان ،في بيان
صحافي صادر عن مديرية
التوجيه املعنوي والعالقات
العامة في الجيش الكويتي،
مساء أمس األول ،بوسائل اإلعالم
املختلفة ومستخدمي مواقع
التواصل عدم االلتفات أو تداول
أي معلومات أو أخبار تنسب
لوزارة الدفاع ،ما لم تكن منشورة
عبر حساباتها الرسمية ،أو
من خالل ما يتم إرساله بشكل
رسمي لوسائل اإلعالم.

«نماء» :نصف مليون دينار
لمواجهة الظروف الراهنة

أطلقت "نماء للزكاة والتنمية
املجتمعية" بجمعية اإلصالح
االجتماعي ،صندوقا لرعاية
األسر املتعففة ،لتوفير
االحتياجات األساسية لهم،
والتي ستوزع على األسر
املتعففة للكويتيني وغير
الكويتيني ذوي الدخل الضعيف،
والذين ال يستطيعون شراء هذه
املواد ،في ظل الظروف الراهنة
الناجمة عن اإلجازة الرسمية
وتداعيات "كورونا".
وقد أعلن املدير العام لـ"نماء"،
سعد العتيبي ،املساهمة في
الصندوق بنصف مليون دينار،
مؤكدا أن "هذا الصندوق ُيعد
نوعا من أنواع التكافل والتراحم
االجتماعي بني املسلمني"،
مضيفا أنه سيتم توفير
املؤن والحاجات األساسية
للمحتاجني ،الفتا إلى أن "نماء"
مستمرة في متابعة حاالت األسر
التابعة لها.

أثناء المواجهات الشرسة بين الدولة وميليشيا جيش المهدي
بزعامة مقتدى الصدر.
ً
وبقي الزرفي في دورة الحقة حاكما للنجف بين  ٢٠٠٩و،٢٠١٤
واستطاع ترميم عالقاته بقيادات من طراز الصدر نفسه ،وتقديم
كمنهج بــراغـمــاتــي وس ـطـ ٍّـي شـجــع ال ـصــدر والحكيم
سياسته
ٍ
ورئيس الحكومة األسبق حيدر العبادي ،على دعمه بشكل غير
مباشر لتولي تشكيل الحكومة المؤقتة التي ستشرف على
انتخابات مبكرة فــي غضون عــام ،وتــواجــه مهمة عسيرة مع
الميليشيات التي تقمع االحتجاجات وتقصف بنحو منتظم
مقار الجيش األميركي في العراق.
وليس من السهل أن يحظى الزرفي بقبول كامل وسط أوساط
المحتجين ،غير أن انتقادات حلفاء إيران الشديدة إليه ،ستخلق
حالة تضامن معه على األرجح.
وتقول بعض المصادر إن القيادات الشيعية المستقلة عن
ً
طهران واجهت مــأزقــا بعد فشل محمد توفيق عــاوي ،مطلع
الـشـهــر ال ـحــالــي ،ف ــي تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،واض ـط ــرت إل ــى قـبــول
ُ
شخصية علمانية وسطية كعدنان الزرفي ،الذي اشتهر بدوره
األمني كذلك حين عمل مع االستخبارات لمكافحة تنظيم القاعدة
والميليشيات اإليرانية بين  ٢٠٠٦و.٢٠٠٩
وإذا حظي الزرفي بقبول القيادات الكردية فإن أوزان البرلمان
ستميل لمصلحته ،لكن داعميه سيكونون في مواجهة مباشرة
ً
ً
مع فصائل شيعية شرسة تعتبر ترشيحه انقالبا رسميا ضدها،
ما لم تخضع إيران لقواعد العمل الجديدة التي فرضتها ستة
أشهر من االحتجاجات الشعبية المتواصلة.
١٦
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ً
ً
الخالد :مستعدون ألي طارئ ونحتاج تكاتفا وتفهما لإلجراءات

مشعل األحمد يشكر الوزراء :أنتم فرس الرهان وبجهودكم الدؤوبة تنتهي األزمة
«الدفاع» ٌ
رافد
أساسي في
خطة الطوارئ
وتجهيز
المحاجر

إقبال آالف
الشباب
على التطوع
وسننظم هذه
الفزعة الوطنية
لالستفادة من
الطاقات

المخزون
الغذائي والطبي
مطمئن متى
ما عرفنا
إدارة أمورنا
باستدامة األزمة

رئيس الوزراء

أعلن رئيس مجلس الــوزراء
س ـم ــو ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح ال ـخــالــد
االسـ ـتـ ـع ــداد الـ ـت ــام ل ـكــل طـ ــارئ،
واعتبر ان االزم ــة الناجمة عن
"ك ــورون ــا" تـحـتــاج إل ــى تكاتف
وتـ ـفـ ـه ــم ال ـج ـم ـي ــع ل ـ ــاج ـ ــراءات
ا لـتــي تصب فــي مصلحة البلد
والمقيمين على أرضه الطيبة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوه خـ ـ ـ ــال
اجتماعه امس مع نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ أحمد المنصور وكبار
قـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
المدنية بــالــوزارة ،بالمساهمة
وال ـ ـم ـ ـس ـ ــان ـ ــدة ال ـ ـت ـ ــي ت ـل ـق ـت ـهــا
الـحـكــومــة مــن الـقـطــاع الـخــاص
وجهود المتطوعين في مواجهة
هذا الوباء.

رافد للطوارئ
ونقل الخالد خــال االجتماع
تحيات وتـقــديــر صــاحــب السمو
أمير البالد القائد االعلى للقوات
ال ـم ـس ـل ـحــة وسـ ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
ل ـك ــاف ــة مـنـتـسـبــي وزارة ال ــدف ــاع
م ــن ع ـس ـكــري ـيــن وم ــدن ـي ـي ــن عـلــى
دعمهم الفني واللوجستي لخطة
الـطــوارئ التي اعتمدتها الدولة
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا المستجد .وقال "إن وزارة
الدفاع منذ اليوم األول كانت رافدا
أساسيا في خطة الطوارئ التي
اع ـت ـمــدت ـهــا ال ــدول ــة" م ـش ـيــرا إلــى
الدعم الكبير الــذي قــام به سالح
ال ـج ــو بـنـقــل ال ـم ـع ــدات الـحـيــويــة
والضرورية بأسرع وقت.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن شـ ـك ــره
ل ـق ـيــادات وزارة ال ــدف ــاع ورئـيــس
هيئة ا لـخــد مــات الطبية وفريقه
ع ـل ــى س ــرع ــة ت ـج ـه ـيــز ال ـم ـحــاجــر
الطبية ،مضيفا :نحن دائما في
وضعنا الخطط في إدارة األزمة
ن ـع ـمــل ل ــأس ــوأ ول ـك ـن ـنــا نـتـمـنــى

تكاتف وتفهم
وأكد سموه أن إمكانيات الدولة
ف ــي ال ـم ـخ ــزون ال ـغ ــذائ ــي والـطـبــي
مطمئنة "متى ما عرفنا ندير أمورنا
باستدامة األزمة" ،الفتا إلى أن هذه
األزم ــة تحتاج إلــى تكاتف وتفهم
الـجـمـيــع ل ــاج ــراءات ال ـتــي تصب
فــي صالح البلد والمقيمين على
أرضه الطيبة.
وأعـ ـ ـ ـ ــرب س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن ت ـق ــدي ــره
للمساهمة والمساندة التي تلقتها
ال ـح ـك ــوم ــة مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
وت ـعــاونــه فــي تطبيق اإلج ـ ــراءات
االحترازية لمواجهة هذا الوباء.
وأش ـ ـ ــاد س ـمــو رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء بــإقـبــال آالف مــن الشباب
الكويتيين على التطوع انطالقا
من حسهم الوطني لخدمة بلدهم،
مبينا أن الحكومة ستعمل على
ت ـن ـظ ـيــم هـ ـ ــذه الـ ـف ــزع ــة الــوط ـن ـيــة
"لالستفادة من قدرات الشباب".
وجدد سموه المناشدة بضرورة
االل ـتــزام الـكــامــل بكافة اإلجـ ــراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،مـبـيـنــا
أن ال ـعــالــم كـلــه سـخــر ك ــل طــاقــاتــه
لمواجهة هذا الوباء حسب قدرات
كل دولة.
وأوض ــح سـمــوه أن ــه سيناقش
مــع قياديي وزارة الــدفــاع دورهــم
ف ــي م ـس ــاع ــدة ال ـح ـك ــوم ــة إلع ـ ــادة
المواطنين الكويتيين في الخارج
أي ـن ـمــا ك ــان ــوا ،مـبـيـنــا أن "أمــام ـنــا
مسؤوليات وتحديات كبيرة لكن
بالعمل الجماعي وبروح الفريق إن
شاء الله نستطيع أن نقدم لبلدنا ما
يجنبها خطر هذا الوباء".

جهود «الدفاع»
وكـ ـ ـ ــان ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع استعرض في

اجتماع الوزراء الثالثة أمس
الجامعات الخاصة ،باإلضافة إلى جمعية
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .وتناول
االج ـت ـمــاع أبـ ــرز الـمـقـتــرحــات وال ــدراس ــات
الخاصة بالتعامل مع األزمة الحالية في ظل
انتشار "كورونا" ،والحلول البديلة في حال
إقرار استمرار تعطيل الدراسة بعد انقضاء
فترة تمديد العطلة.
وأعـلـنــت الـجــامـعــة ،فــي بـيــان لـهــا ،أنها
ق ــدم ــت م ـق ـتــرحــات تـقـضــي بــالـتـعــامــل مع
األزمة الحالية ،ووضع الحلول البديلة في
حــال إق ــرار استمرار تعطيل الــدراســة بعد
انقضاء فترة تمديد العطلة الــذي يتوقف
على تقديرات وزارة الصحة.

الخالد ومشعل األحمد وقادة الحرس الوطني خالل االجتماع أمس
مستهل االجتماع جهود ال ــوزارة
وتعاونها مع كافة الجهات المعنية
لـتـنـفـيــذ رؤيـ ـ ــة وس ـي ــاس ــة ال ــدول ــة
فــي مكافحة هــذا الـفـيــروس ودعــم
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي تـتـخــذهــا الـبــاد
للمحافظة عـلــى صـحــة وســامــة
جميع من يعيش على هذه األرض
الطيبة.
حضر االجتماع رئيس األركان
العامة للجيش الفريق الركن محمد
ال ـخ ـضــر ون ــائ ــب رئ ـي ــس األرك ـ ــان
العامة للجيش الفريق الركن الشيخ
خالد الصالح ووكيل وزارة الدفاع
بالتكليف الشيخ فهد جابر العلي
وك ـبــار ق ــادة الجيش والقطاعات
المدنية بوزارة الدفاع.

زيارة «الحرس»
وزار رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء
الرئاسة العامة للحرس الوطني،
حيث كان في استقباله نائب رئيس
ال ـح ــرس الــوط ـنــي الـشـيــخ مشعل
األح ـمــد وك ـبــار ال ـقــادة والـضـبــاط.
ُ
وعقد اجتماع أمني برئاسة الخالد
وحـ ـض ــور ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـحــرس
وكبار القادة والضباط ،حيث نقل
سموه خالل االجتماع توجيهات
صاحب السمو ببذل كل الجهود

وتوفير جميع اإلمكانات المادية
والبشرية لمواجهة وبــاء فيروس
كورونا المستجد.
وشدد الخالد على أن الحكومة
تـ ـب ــذل ك ــل م ــا ف ــي وس ـع ـه ــا لمنع
انتشار الفيروس والحد من األضرار
المحتملة وأن جميع القرارات التي
أص ــدره ــا مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء كــانــت
ب ـت ــوص ـي ــات م ــن وزارة ال ـص ـحــة،
وبالتنسيق مــع منظمة الصحة
العالمية ،معربا عن تقديره لدور
ال ـحــرس الــوطـنــي وج ـهــود رجــالــه
لبسط األمن في ربوع البالد.
وأكــد أن الحرس الوطني يمثل
رافــدا أساسيا في خطة الطوارئ،
بإسناده أجـهــزة الــدولــة ودعمها،
موضحا أن ما لمسناه من قوات
الحرس الوطني في دعم إخوانهم
ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات األم ـن ـي ــة ووزارة
الصحة يبعث على الفخر واالعتزاز،
ويعد نجاحا جــديــدا يضاف إلى
رصيد الحرس الوطني المشرف
من اإلنجازات.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،شـ ـك ــر نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
ال ـح ــرس الــوط ـنــي الـشـيــخ مشعل
األحمد ،مجلس الوزراء لجهوده في
إدارة الظروف االستثنائية التي تمر
ً
بها الكويت ،مخاطبا الخالد بقوله:

"بصفتي واحدا من أبناء الكويت،
قبل أن أكون مسؤوال في موقعي،
فإنني أثمن توجيهاتكم الحكيمة
فــي الـتـصــدي لـهــذه األزمـ ــة والـتــي
يترجمها الوزراء كل في موقعه على
أرض الواقع ،لينالوا منا جميعا كل
اعتزاز وافتخار".
وأش ــار إلــى أن اإلجـ ــراءات القت
إشادة من الجهات الدولية المعنية،
وأصبحت الكويت "مثاال يحتذى"،
ونقول لهم" :قواكم الله ،فأنتم فرس
الرهان وبجهودكم الدؤوبة تنتهي
هذه األزمة بإذن الله بسالم وأمان".
وأكــد مساندة الحرس الوطني
ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة ب ـت ـقــديــم ال ــدع ــم
الـ ــام ـ ـحـ ــدود ،مـ ــن خ ـ ــال الـلـجـنــة
العليا للدفاع المدني التي تدير
شــؤون اإلسـنــاد كلما طلب منها،
انـطــاقــا مــن دوره ــا الــوطـنــي وما
تحتمه عليها ال ـظــروف الـطــارئــة،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
"يـعــاهــد قـيــادة الـكــويــت وسموكم
بوضع كل إمكانياته وتجهيزاته
وقواه البشرية تحت إدارة سموكم
لنتخطى جميعا هذه األزمة".
وج ـ ـ ـ ــدد األح ـ ـم ـ ــد الـ ـشـ ـك ــر إل ــى
رئيس مجلس الــوزراء لنزوله إلى
الميدان ونقل توجيهات صاحب

السمو ،مما كان له كبير األثــر في
دعــم أبناء الكويت المرابطين في
م ـيــدان التضحية وال ــوف ــاء ،ورفــع
معنوياتهم نحو مزيد من العمل
وال ـع ـط ــاء ،داع ـي ــا ال ـلــه تـعــالــى "أن
يحفظ وطننا العزيز من كل مكروه
وسوء".
ثــم اسـتـمــع الـخــالــد إل ــى إيـجــاز
قدمه المعاون للعمليات والتدريب
اللواء الركن فالح شجاع عن خطط
الحرس الوطني في مساندة أجهزة
الدولة المعنية بمكافحة المرض.
كـمــا اسـتـمــع إل ــى إي ـج ــاز آخ ــر من
قــائــد الـحـمــايــة والـتـعــزيــز العميد
ال ــرك ــن ح ـم ــد أح ـم ــد ح ـ ــول خطط
تأمين مراكز اإلي ــواء الصحي في
فندق الكوت ومنتجع الـجــون .ثم
اطلع على آلية القيادة والسيطرة
(ال ـم ـبــارك ـيــة) الـمـخـصـصــة إلدارة
العمليات والمزودة بأحدث األجهزة
والـتـقـنـيــات وأن ـظ ـمــة الـكـشــف عن
الملوثات الكيماوية وأسلحة الدمار
ال ـشــامــل .كـمــا ق ــام س ـمــوه بــإجــراء
اتصال مرئي مع مراكز العمليات
في مراكز اإليواء الصحية ،واستمع
ال ــى ش ــرح ع ــن الـتـنـسـيــق والــربــط
األمني ومتابعة آخر المستجدات
في هذه المواقع .

«الطرق» :تطبيق إجراءات الوقاية بمشاريع الصيانة
العصيمي :ننسق مع «الصحة» لتفعيل أعلى معايير السالمة للعاملين فيها
•

سيد القصاص

ت ـف ـقــد م ــدي ــر إدارة ص ـي ــان ــة ال ـط ــرق
السريعة والـجـســور فــي الهيئة العامة
للطرق والنقل الـبــري خالد العصيمي
مشروع صيانة طريق الدائري السادس
م ـســاء أم ــس االول لـلـتــأكــد م ــن تطبيق
اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس
"كورونا" والوقوف على آخر المستجدات
وس ـي ــر ال ـع ـمــل ب ــال ـم ـش ــروع ،ي ــأت ــي ذلــك
ضمن سلسلة الجوالت الميدانية داخل
المشاريع التي تنفذها اإلدارة.
وقال العصيمي في تصريح صحافي
إن سـلـسـلــة الـ ـج ــوالت ال ـم ـيــدان ـيــة على
مشاريع هندسة صيانة الطرق السريعة
والـ ـجـ ـس ــور م ـت ــواص ـل ــة ب ـص ـفــة يــومـيــة
للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية
لـلــوقــايــة م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ومنها
ارت ــداء العاملين بالمشاريع للكمامات
وال ـق ـفــازات وتــوافــر المعقمات لضمان
ســامـتـهــم ،مــوضـحــا أن الـهـيـئــة وفــرت
كافة سبل حماية العاملين من الفيروس
من خــال توفير اجهزة قياس الحرارة
المتطورة والتي اقرتها وزارة الصحة
قـبــل االسـتـعــانــة بـهــا ،اذ يـتــم التنسيق
معها فيما يتعلق بتطبيق اإلج ــراءات

الفارس وسهى أشكناني والعصيمي يتابعون أعمال الصيانة
االح ـت ــرازي ــة الـصـحـيــة كـبــاقــي الجهات
الحكومية االخ ــرى الـتــي تـبــذل جهودا
حثيثة لحماية العاملين بها من خطر
اإلصابة بهذا الفيروس المستجد.

شبكة الطرق
وأضــاف العصيمي ،إن العمل داخل
مشاريع صيانة الطرق السريعة يسير

الحريص :تزويد المطار بأجهزة فحص سريعة
«ننتظر موافقة الجهات المعنية للبدء بإجالء مواطنينا في الخارج»
تــرأس وزيــر الــدولــة لـشــؤون الخدمات
وزير الدولة لشؤون مجلس االمة مبارك
الحريص اللجنة العليا الخاصة باإلدارة
العامة للطيران المدني للحد من انتشار
فيروس كورونا المستجد.
وقــال الحريص فــي تصريح صحافي
عقب االجتماع انه اطلع على اإلجــراء ات
ال ـم ـيــدان ـيــة واالحـ ـت ــرازي ــة ال ـتــي اتبعتها
اإلدارة العامة للطيران المدني لمكافحة
هذا الوباء العالمي الذي يغزو دول العالم،
مـبـيـنــا أن ال ـم ـطــار ال ــدول ــي يـعــد الـبــوابــة
الرئيسة لــدخــول الـكــويــت وال ــذي بــدوره
يـعـتـبــر ال ـم ـمــر الــرئ ـيــس ل ـه ــذا ال ـف ـيــروس
الــذي يهدد منظومتنا الصحية ،مشيرا
إلى أن هذه المنشأة تعد أيضا في الوقت
ذاتــه الخط األول للدفاع عن المواطنين
والمقيمين ووقايتهم من اإلصابة بهذا
الوباء.
وأش ــار ال ــى أن اإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني منذ بداية األزمة قامت بالتنسيق
مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتنفيذ
العديد من اإلجراء ات االستباقية حيث تم
تــزويــد المنافذ فــي مطار الكويت الدولي
بالمعدات الخاصة للوقاية من الفيروس
كما تم تجهيز العيادات الطبية في صاالت
ال ـم ـط ــار ك ـم ــا جـ ــرى ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع وزارة

محافظ العاصمة يتفقد
إجراءات طوارئ البلدية

األف ـ ـضـ ــل وسـ ـنـ ـك ــون مـسـتـعــديــن
لكل طارئ.

وزراء الصحة والخارجية والتربية
يبحثون تداعيات «كورونا»

عقد في مقر وزارة الصحة أمس اجتماع
ضم كال من وزيــر الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،ووزير الخارجية الشيخ د .أحمد
الناصر ،ووزير التربية وزير التعليم العالي
د .سعود الحربي ،بحضور كبار ممثلي
الوزارات الثالث.
وت ــم خ ــال االج ـت ـم ــاع ب ـحــث ومـتــابـعــة
اإلجراءات المتخذة من هذه الجهات تجاه
مــواج ـهــة ت ــداع ـي ــات تـفـشــي وبـ ــاء كــورونــا
الـمـسـتـجــد ف ــي ال ـعــالــم ،إض ــاف ــة إل ــى بحث
أوضاع المواطنين بالخارج ،والسبل الكفيلة
بترتيب أوضاعهم وضمان سالمتهم.
وكان الحربي عقد أمس اجتماعا مع عدد
من المسؤولين في جامعة الكويت ومجلس

سلة أخبار

ً
مترئسا االجتماع أمس
الحريص
الصحة لتزويدها بأجهزة تقنية حديثة
تعد أكثر دقة لفحص القادمين للبالد والتي
تكشف عن الحاالت الحاملة للفيروس خالل
دقائق معدودة.
وأكـ ــد ال ـحــريــص أن ال ـع ـمــل ع ـلــى إج ــاء
المواطنين الكويتيين الراغبين في العودة
ل ـل ـكــويــت م ــن الـ ـخ ــارج س ـي ـتــم ف ــي ال ـقــريــب
ال ـعــاجــل ،مبينا أن ه ــذا اإلجـ ــراء يــأتــي من
باب الواجب الوطني واستجابة لتعليمات
ال ـق ـيــادة ال ـســام ـيــة ،مـشـيــرا إل ــى أن اإلدارة
العامة للطيران المدني باشرت التنسيق
مع الجهات المعنية بهذا الموضوع كوزارة

ال ـخــارج ـيــة ووزارة الـصـحــة وال ـع ـمــل على
الترتيب لعودتهم ،مبينا أن اإلدارة بانتظار
الموافقات الالزمة من الجهات المعنية حتى
يتسنى لها ترتيب جدول تلك الرحالت.
وأردف الحريص أن المسؤولين باإلدارة
العامة للطيران المدني يعملون بالتنسيق
مع وزارة الخارجية لتسيير رحالت إجالء
للمقيمين الراغبين بالعودة إلــى ديارهم،
مشيرا إلــى أن أول رحـلــة إج ــاء تمت عبر
مطار الكويت الــدولــي غــادرت البالد امس
األول لمواطني الجمهورية اللبنانية على
متن ناقلها الوطني خطوط الشرق األوسط.

على قدم وساق بهدف تطوير وتحديث
وإصالح ورفع كفاءة شبكة الطرق على
مستوى الـبــاد بتوجيهات مــن وزيــرة
االشـغــال العامة وزي ــرة الــدولــة لشؤون
اإلسكان د .رنا الفارس ،والمديرة العامة
للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.
سـهــى أشـكـنــانــي ،م ـش ــددا عـلــى حــرص
اإلدارة عـلــى تطبيق كــافــة اإلجـ ـ ــراءات

السبيعي :توفير
الخدمات ألبناء
الحضانة العائلية
قام الوكيل المساعد لقطاع
الرعاية االجتماعية في وزارة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ،م ـس ـل ــم ال ـس ـب ـي ـعــي،
ب ـج ــول ــة ت ـف ـق ــدي ــة ع ـل ــى الـ ـ ــدور
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة إلدارة
الـحـضــانــة الـعــائـلـيــة ،لــاطــاع
على آلية العمل ،والوقوف على
جميع متطلبات أبناء الحضانة
العائلية ،بحضور مدير إدارة
الـحـضــانــة الـعــائـلـيــة د .جاسم
ال ـك ـنــدري ،وع ــدد مــن مسؤولي
اإلدارة.
وقال السبيعي ،في تصريح
صحافي" :تأتي هــذه الجوالت
الـتـفـقــديــة ،ل ـلــوقــوف عـلــى آلـيــة
العمل ،وتلبية احتياجات نزالء
ال ـق ـطــاع بـصـفــة ع ــام ــة ،وأب ـن ــاء
وبنات الحضانة العائلية بصفة
ً
خـ ــاصـ ــة" ،مـ ــؤكـ ــدا ب ـ ــذل جميع
اإلم ـكــانــات وال ـطــاقــات ،لتوفير
شتى الخدمات لهم.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــال ـ ـتـ ــزام مــوظ ـفــي
ال ـح ـضــانــة ال ـعــائ ـل ـيــة ب ــال ــدوام
الرسمي ،كونهم مستثنين من
ق ــرار مجلس الـ ـ ــوزراء الـخــاص
باإلجازة الرسمية.

االحترازية لحماية العاملين من اإلصابة
بفيروس كــورونــا ،إذ يتم تطبيق هذه
اإلج ـ ــراءات بعناية وح ــرص فــي جميع
مــواقــع الـعـمــل الـتــي تـجــري بـهــا أعـمــال
الصيانة تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء
والجهات المعنية بما فيها وزارة الصحة
بيت الخبرة في هذا المجال.
وفي سياق متصل أوضح العصيمي،
أن العمل فــي صيانة الطريق الــدائــري
السادس يسير حاليا بخطى ثابتة نحو
اإلنجاز حيث سيتم االنتهاء من المسافة
بــدءا من منطقة خيطان إلى مستشفى
الـفــروانـيــة فــي االتجاهين خــال أبريل
المقبل ،ومــن ثم سيتم االنتقال للعمل
ب ـ ــدءا م ــن مـسـتـشـفــى ال ـف ــروان ـي ــة حتى
مخرج طريق السالمي مع السادس في
االتـجــاهـيــن وذل ــك ضـمــن اع ـمــال العقد
نفسه.
وتابع انه تم توقيع عقد صيانة طرق
الــدائــري الخامس والـجـهــراء والغزالي
خـ ــال األس ـب ــوع ـي ــن ال ـمــاض ـي ـيــن ،ومــن
المتوقع مباشرة العمل والبدء في اعمال
الصيانة خالل أبريل المقبل حيث يجري
حاليا تجهيز وإعــداد مواقع العمل من
مكاتب وتجهيزات أخرى.

ً
ً
«الشؤون» 90 :فريقا تطوعيا
ً
جاهزا للعمل الميداني والدعم
•

جورج عاطف

أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية االجتماعية في
ً
ً
وزارة الشؤون ،هناء الهاجري ،أن ثمة  90فريقا تطوعيا ،متنوعة
المجاالت واألنشطة ،على أهبة االستعداد للعمل الميداني وتقديم
يد العون والمساعدة بما يخدم جهود الدولة الرامية إلى الحد من
انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الهاجري لــ"الجريدة" ،أن الــوزارة على تواصل دائم
ومستمر مع الفرق منذ بداية األزمة الحالية وإعالن ظهور إصابات
الفيروس ،حيث بادرت إلى تقديم الدعم اللوجستي والتوعوي ،من
خالل البروشورات التوعوية بالمرض.
وأشارت إلى أن الفرق منتشرة في جميع مرافق الدولة ،لتقديم
المساعدة ونقل خبراتها ،سواء في الجمعيات الخيرية أو التعاونية
أو المحاجر الطبية وأماكن إجراء الفحص ،إضافة إلى قطاع الرعاية
االجتماعية ،من خالل األطباء والممرضين المشاركين في الفرق
ذات الطابع الطبي.
وبشأن الجمعيات الخيرية ،قالت الهاجري إن "المبادرات الخيرية
من الجمعيات مستمرة على مدار الساعة ،ومنذ بداية األزمة ،حيث
بــادرت بتقديم المساعدات والمعونات للمحاجر الطبية ،بدافع
وطني إنساني ،دون أن يطلب منها ذلك".
في مجال آخر ،عقدت "الشؤون" ،أمس ،اجتماعا مع اتحاد المبرات
والجمعيات الخيرية ،واتحاد الجمعيات التعاونية ،لمناقشة مدى
إمكانية مساهمتهم في مكافحة انتشار "كورونا" ،فضال عن وضع
آلية تعاون مشترك بين شتى األطراف لمواجهة هذه األزمة.
كما بحث مسؤولو "الـشــؤون" مع المدير العام لهيئة الشباب
عبدالرحمن المطيري ،التعاون المشترك ،ودعم عمل الفرق التطوعية
لمواجهة الفيروس.

أكد محافظ العاصمة الشيخ
طالل الخالد ان "إشادة منظمة
الصحة العاملية  WHOبجهود
الكويت في مواجهة فيروس
كورونا املستجد لم تأت
من فراغ بل جاءت نتيجة
إلجراءات وقائية واحترازية
واقعية وفاعلة تبذلها
حكومة الكويت على كافة
املستويات" ،مثمنا جهود
فريق طوارئ بلدية محافظة
العاصمة التي يبذلها في
مواجهة الفيروس عبر تطبيق
القرارات الحكومية الصادرة
في هذا الشأن .جاء ذلك في
تصريح للخالد ،على هامش
زيارته لفريق طوارئ بلدية
محافظة العاصمة لالطالع
على إجراءاتهم الوقائية في
مواجهة فيروس كورونا
املستجد .وأوضح الخالد
أن اإلجراءات الحكومية في
مواجهة األزمة ضرورية
لحماية صحة املواطنني
واملقيمني وتتواكب مع
احتياجات املرحلة.

صندوق دواوين الكويت
لمساعدة المحتاجين
أعلن تجمع دواوين الكويت
أنه قام بالتعاون مع جمعية
الشيخ عبدالله النوري
الخيرية بإنشاء صندوق
خيري باسم "صندوق
تجمع دواوين الكويت"
ملصلحة املحتاجني بسبب
ازمة كورونا ،وذلك ملساعدة
الكويتيني داخل البالد.
وذكر التجمع في بيان
ان "هذه املبادرة تأتي في
مواجهة ما تتعرض له
الكويت بسبب انتشار
الفيروس وتعطيل بعض
االنشطة االقتصادية وتأثر
العديد من االسر الكويتية
بسبب ذلك" ،مضيفا ان "هذا
الصندوق يأتي من منطلق
املشاركة في املسؤولية
الوطنية تجاه ابناء الكويت
في هذه الظروف".

«البلدية» تستثني
أنشطة من الغلق
أعلنت بلدية الكويت ،أن هناك
عددا من األنشطة مستثناة
من اإلغالق ،منها املكاتب
اإلدارية في األدوار العليا
باملجمعات التجارية (املوالت).
وأضافت البلدية ،في بيان
صحافي ،أن املحالت املطلة
على الشوارع والساحات،
بكل أنواعها ،والتي لها باب
خارجي ،على أن يغلق الباب
الداخلي ،إن وجد ،مستثناة
أيضا ،إضافة إلى جميع
األسواق الغذائية والتموينية
داخل املجمعات التجارية،
على أن يتم تأمني مدخل
خاص لها .وأوضحت أن
مراكز التسوق ،بكل أنواعها،
التابعة للجمعيات التعاونية
تم استثناؤها ،في حني يمنع
على املطاعم ،بكل أنواعها،
تقديم خدمة العمالء داخل
املحل ،وتقتصر الخدمة على
الطلبات الخارجية فقط.

ال صحة لحفر قبور
لـ «وفيات كورونا»
نفى املتحدث الرسمي لبلدية
الكويت محمد املطيري ،صحة
ما تم تداوله ونشره في بعض
مواقع التواصل االجتماعي،
بشأن "صدور أوامر بحفر 50
قبرا بشكل مسبق ملا قيل ،عن
وجود وفيات كثيرة بسبب
اإلصابة بفيروس كورونا".
وأكد املطيري ،في بيان
صحافي ،أن إدارة شؤون
الجنائز تتخذ كل اإلجراءات
الشرعية والصحية في الغسل
والتكفني والدفن ،حفاظا على
كرامة امليت ،مبينا أن عمل
اإلدارة يسير بشكل طبيعي.
ودعا املواطنني واملقيمني
إلى استقاء املعلومات من
الحسابات الرسمية لبلدية
الكويت ،وعدم االلتفات إلى
املصادر غير املوثوقة التي
تروج الشائعات.

٤

محليات

ةديرجلا

•
العدد  / 4376األربعاء  18مارس 2020م  23 /رجب 1441هـ

ترامب يستبعد انتهاء الوباء قبل أغسطس وفرنسا
ّ

• عداد إيطاليا وإسبانيا يواصل االرتفاع ...والعراق يدخل حظر ًالتجول واألردن ينشر الجيش
ّ
• جونسون يرفض إقفال المدارس ويعد بإجراءات مشددة «قريبا» والبحرين تعارض إغالق الحدود
شدد مزيد من الدول
إجراءاته ،في محاولة إلبطاء
تفشي فيروس كورونا ،الذي
نسف في أقل من  3أشهر
جدول أعمال كل الدول من
دون استثناء .وباتت أوروبا
في قلب هذا التفشي ،الذي
من المتوقع أن يستمر حتى
الصيف بتقديرات الرئيس
األميركي دونالد ترامب.

بــاتــت أوروب ـ ــا ،الـتــي سجلت
دولها أكثر من  70ألــف إصابة
بـفـيــروس "ك ــورون ــا" المستجد
(كوفيد ،)19 -أنشط ّ بؤرة عالمية
ل ـلــوبــاء ،ال ــذي صــنـفـتــه منظمة
الصحة العالمية بأنه "أكبر أزمة
صـحـيــة عــالـمـيــة ف ــي ع ـصــرنــا"،
وأس ـف ــر ح ـتــى اآلن ع ــن اصــابــة
 186707أشخاص ووفاة 7471
ً
شخصا حول العالم.

إيطاليا
وبدا أن السلطات في إيطاليا
ً
تحارب شبحا ال يمكن رصده،
بعد ارتفاع اإلصابات إلى نحو
 28ألف حالة رغم كل االجراءات
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــددة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ف ــرضـ ـتـ ـه ــا
ال ـح ـك ــوم ــة .وغـ ـص ــت ال ـص ـحــف
المحلية بــإعــانــات الـنـعــي ،مع
ً
وفاة  2158شخصا.

فرنسا

الفلبين تعلن
«حالة الكوارث»
لـ  6أشهر ...والهند
تغلق المتاحف
والمعالم السياحية

وم ـ ـسـ ــاء أم ـ ــس األول ،أع ـلــن
ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل
ماكرون في خطاب متلفز وجهه
لألمة" ،حالة حرب" وأمر بحظر
ّ
التنقالت غير الضرورية بفرنسا
ّ
ال ـت ــي ســج ـلــت أك ـث ــر م ــن 6600
ّ ً ّ
إصــابــة و 148وف ــاة ،م ــؤك ــدا أن
األوروبي أغلق حدوده
االتحاد
ً
ً
الخارجية كاملة لمدة  30يوما.
ّ
"التجمعات
وقال ماكرون إن
العامة ،واالجتماعات العائلية
أو ب ـ ـيـ ــن األصـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ــاء لـ ـ ــم ت ـعــد
مسموحة .لــم يعد ممكنا لقاء
األص ــدق ــاء ف ــي ال ـم ـت ـنــزه أو في
الشارع".
وأعلن إرجاء الجولة الثانية
مــن االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة التي
كانت مقررة في  22مــارس ،من
دون تحديد مــوعــد جــديــد لها،
كما أعلن وقف تحصيل فواتير
المياه والكهرباء.
وأمــس شهدت ساعة الــذروة

المعتادة في باريس حالة هدوء
مخيفة ،قبيل اإلغالق.
وأص ـبــح الــدخــول إل ــى موقع
وزارة الداخلية على اإلنترنت،
حـ ـي ــث ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
النموذج (التصريح) الذي يجب
م ـلــؤه ف ــي ك ــل م ــرة يــرغــب فيها
الـشـخــص فــي م ـغ ــادرة الـمـنــزل،
صعبا جدا صباح أمس ،بسبب
اإلقبال الكبير على الدخول على
ما يبدو.
وتتطلب الوثيقة المكونة من
صفحة واحدة تسجيل هويتك
وتحديد أحد األسباب الخمسة
ال ـم ـس ـم ــوح ب ـه ــا لـ ـلـ ـخ ــروج فــي
الشوارع.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
كريستوف كاستانيه إنه سيتم
نشر  100ألــف فــرد من الشرطة
وق ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـ ــدرك ل ـ ـفـ ــرض حـظــر
الحركة عبر نقاط تفتيش ثابتة
ومتنقلة ،مع تعرض المخالفين
ل ـغ ــرام ــة ق ــدره ــا  38ي ـ ــورو (42
دوالرا) يمكن أن تزيد إلى 135
يورو.

إسبانيا وسويسرا
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد ،قـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
م ــرك ــز الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ـص ـح ـي ــة إن
عــدد حــاالت اإلصــابــة بفيروس
ك ــورون ــا ف ــي إس ـبــان ـيــا ت ـجــاوز
 10آالف أ م ــس ،بينما ارتفعت
الــوفـيــات إلــى  .491وأض ــاف أن
عــدد اإلصــابــات زاد إلــى 11178
من  9161أمس األول.
ب ــدوره ــا ،أع ـل ـنــت ســوي ـســرا،
أمـ ــس ،ح ــال ال ـ ـطـ ــوارئ ،وأم ــرت
بــإغــاق ال ـم ــدارس والـجــامـعــات
وال ـ ـحـ ــانـ ــات وال ـم ـط ــاع ــم ودور
الـعـبــادة ،مــع ارتـفــاع اإلصــابــات
فيها.
وفـ ــي إطـ ـ ــار خ ـط ــة الـ ـط ــوارئ
سـ ـيـ ـش ــارك  8آالف جـ ـن ــدي فــي
أعمال مكافحة الوباء ،والعمل
عـلــى ض ـمــان تــأمـيــن الـخــدمــات

اللوجستية للعاملين في القطاع
الصحي.
وح ــذر مــديــر إدارة األم ــراض
ال ـم ـع ــدي ــة فـ ــي وكـ ــالـ ــة ال ـص ـحــة
االتـحــاديــة السويسرية دانيال
كوخ ،أمس ،من أن المستشفيات
ف ـ ــي س ــويـ ـس ــرا ق ـ ــد تـ ـنـ ـه ــار إذا
انتشار الفيروس بوتيرة
استمر
ّ
سريعة ،وحض المواطنين على
احترام اإلجراءات.
وثبتت إصابة أكثر من 2330
شخصا بالمرض حتى اآلن في
سويسرا ،بينما توفي ما ال يقل
ً
عن  20شخصا.

هولندا
وقال رئيس الوزراء الهولندي
م ــارك روت ــي ،أم ــس ،فــي خطاب
م ـت ـل ـفــز إل ـ ــى األم ـ ـ ــة إن أغ ـل ـب ـيــة
السكان في هولندا سيصابون
بفيروس كورونا ،لكنه استبعد
إغالقا تاما للبالد.
وقـ ـ ـ ــال روتـ ـ ـ ــي إن ح ـكــوم ـتــه
تريد تطوير "مناعة جماعية"
بــان ـت ـظــار إيـ ـج ــاد لـ ـق ــاح ،وذل ــك
بـعــدم حماية األش ـخــاص األقــل
ضعفا من اإلصابة بالفيروس
واالكـ ـتـ ـف ــاء ب ـح ـمــايــة الـمـسـنـيــن
والمرضى منه.
وف ــي أول خ ـط ــاب م ــن نــوعــه
لــرئ ـيــس وزراء ه ــول ـن ــدي ،منذ
األزمــة النفطية في سبعينيات
ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،ق ــال روت ــي إن
هــذا األمــر قــد يستغرق "أشهرا
أو أكثر".
وت ـ ـ ـفـ ـ ــرض ه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا ق ـ ـيـ ــودا
هــي األك ـثــر ت ـشــددا مـنــذ انتهاء
الحرب العالمية تتضمن إقفال
المدارس والمطاعم والمقاهي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال روت ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـكـ ــل ج ــدي ــة
"الـحـقـيـقــة أن قـسـمــا كـبـيــرا من
الهولنديين سيصاب بفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا .ه ـ ــذا مـ ــا ي ـن ـب ـئ ـنــا بــه
الخبراء".
ّ
لـ ـك ــن ــه أض ـ ـ ـ ــاف ،عـ ـل ــى عـكــس

ً
الصين تسمح بتجربة لقاح سريريا غداة اختبار أميركي

إي ـط ــال ـي ــا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا ،ال ـل ـت ـيــن
ف ــرض ـت ــا ق ـ ـيـ ــودا صـ ــارمـ ــة عـلــى
التنقل لكبح تفشي الفيروس،
ف ــإن هــولـنــدا لــن تشهد "إغــاقــا
تاما".
وقـ ــال إن ف ــرض ق ـيــود كتلك
ً
"ي ـع ـنــي إغـ ــاق ال ـب ــاد ع ــام ــا أو
أكـثــر ،مــع كــل مــا يــرافــق ذلــك من
تداعيات" ،وأضاف أن الفيروس
"ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن ي ـ ـ ـعـ ـ ــاود الـ ـظـ ـه ــور
م ـب ــاش ــرة ب ـعــد رفـ ــع ال ـتــداب ـيــر".
وأعلنت هولندا تسجيل 1.413
إصابة.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـم ـ ــا ات ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــون ب ـ ـم ـ ـقـ ــدون ـ ـيـ ــا
الـشـمــالـيــة ،أم ــس ،عـلــى تأجيل
إجــراء االنتخابات البرلمانية،
بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروسُ ،وضـ ـع ــت
الحكومة البولندية في الحجر
الصحي ،بعد تأكد إصابة وزير
البيئة ميكال فوس ،إثر تواصله
مــع عــامــل فــي ال ـغــابــات تبينت
ً
إصابته الحقا.
وأعلن الرئيس أنــدريــه دودا
إرجــاء جلسة مقررة للحكومة،
بـ ـ ــان ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــار صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ن ـ ـتـ ــائـ ــج
الفحوصات.
وفي جنيف ،أعلن المتحدث
باسم منظمة الصحة العالمية
ك ــري ـس ـت ـي ــان لـ ـن ــدم ــاي ــر ،أمـ ــس،
إص ــاب ــة اث ـن ـي ــن م ــن مــوظـفـيـهــا
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس وانـ ـ ـع ـ ــزال كـ ــل فــي
منزله.

لندن
ورغ ــم ارت ـفــاع ع ــدد الــوفـيــات
فــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة إل ــى 55
وفـ ــاة ،واالن ـت ـق ــادات الـمـتــزايــدة
الستراتيجية "مناعة القطيع"
التي ترتكز اليها خطة حكومته،
تمسك رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون ،أمس األول،
برفض دعوات إلغالق المدارس
أو إجـ ـ ـ ــراء فـ ـح ــوص ــات شــام ـلــة
للفيروس.

ّ
متطوعون تايلنديون يشاركون في حملة نظافة وتعقيم أحد معابد بانكوك أمس (ا ف ب)
لـكــن جــونـســون ع ــدل لهجته
وق ــال إن هـنــاك ض ــرورة لفرض
قيود أكثر صرامة .وفي مقاربة
ث ــاث ـي ــة ،أوصـ ـ ــى ج ـم ـيــع اف ـ ــراد
العائلة بالبقاء في منازلهم مدة
 14يوما في حال ظهور اعراض
المرض على احدهم.
ام ــا الـتــوصـيــة الـثــانـيــة فهي
وقـ ـ ــف ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي
ل ـح ـمــايــة ال ـس ـك ــان ال ــذي ــن تــزيــد
اعمارهم على  70عاما والنساء
ال ـح ــوام ــل واألش ـ ـخـ ــاص الــذيــن

االتحاد األوروبي يقدم  89مليون دوالر لشركة ألمانية حاول ترامب إغراءها
غداة أول تجربة أميركية من هذا النوع ،أعلنت الصين أمس،
أنها ستسمح باستخدام أول لقاح لـ "كورونا" في تجارب سريرية.
وق ــال تقرير فــي صحيفة "الـشـعــب" اليومية ،التابعة للحزب
الشيوعي الحاكم في الصين ،إن فريق الباحثين ،الذي طور اللقاح
الجديد ،يقوده تشين واي من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية
الصينية.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب أعلن ،أمس األول ،بدء
المرحلة األولــى من تجربة لقاح لمواجهة الفيروس ،مؤكدا أن
العمل جار حاليا أيضا من أجل تطوير عالجات للتخفيف عن
المصابين معاناة األع ــراض الناجمة عن الـمــرض ،وأن النتائج
"واعدة".
وصرحت المعاهد القومية للصحة األميركية ،بــأن التجربة
ُ
"ستجرى على  45متطوعا بالغا في صحة جيدة تتراوح أعمارهم
بين  18و 55عاما ،خــال ستة أسابيع على األق ــل" ،موضحة أن
"المشارك األول في التجربة تلقى اللقاح التجريبي".
وأطلق على اللقاح اسم "ام ار ان ايه ،"1273 -وطورته المعاهد
ال ـقــوم ـيــة األم ـيــرك ـيــة لـلـصـحــة وع ـل ـمــاء وم ـت ـع ــاون ــون ف ــي شــركــة
"موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية التي مقرها كامبردج في والية
ماساشوستس.
وأمـ ــس األول خ ـضــع ع ــدد م ــن الـمـتـطــوعـيــن بـمــديـنــة سـيــاتــل

األميركية ،ألول تجربة سريرية على البشر .وفي المرحلة األولى
تلقى متطوعون ثــاث جــرع مـتـفــاوتــة ،وهــم رج ــان يبلغان من
العمر  46و 25عاما ،وسيدة عمرها  43عاما .وسيجري فحصهم
للكشف عن اآلثار الجانبية المحتملة ،وسيتم فحص دمهم لمعرفة
واللقاح يعتمد
قدرة اللقاح على تنشيط عمل أجهزتهم المناعيةّ ُ .
على دفع الخاليا البشرية إلنتاج بروتينات قد تجنب اإلصابة
بالفيروس أو تساهم في معالجته.
وق ــال الـمـتـطــوعــون الـثــاثــة ،إنـهــم بـ ــادروا بــالـتـطــوع عـلــى أمــل
حماية أنفسهم ،ويعون جيدا أنهم يقومون بدور صغير من بحث
ً
سيستمر  18شهرا قبل الحصول على عينة لقاح ناجحة.
وقالت السيدة المتطوعة ،في مقابلة تلفزيونية ،إنها ستكون
مـضـطــرة إل ــى تسجيل درج ــة حــرارتـهــا يــومـيــا ورص ــد األع ــراض
واآلثار الجانبية ،وستجري عملية لمراقبتها على مدى  14شهرا.
وأعلنت المفوضية األوروب ـيــة ،أمــس األول ،تقديم دعــم مالي
بقيمة  80مليون يورو ( 89مليون دوالر) لشركة ألمانية تعمل على
تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد"19 -
في أوروبا.
وقالت رئيسة المفوضية األوروبية اورسوال فون دير الين ،في
بيان" :نحن مصممون على تزويد شركة كيورفاك بالتمويل الذي
تحتاج اليه إلنتاج لقاح ضد الفيروس".

األميركية جنيفر هوللر خالل تلقيها اللقاح التجريبي
أمس األول في سياتل
وأضاف البيان أن الشركة طورت تكنولوجيا جديدة للتغلب
على أحد أكبر العوائق أمام استخدام اللقاحات وهي الحاجة إلى
إبقاء تلك اللقاحات فعالة من دون تبريد.
وبحسب الدراسات األولية فإن التكنولوجيا الجديدة تحمل
نتائج واعدة باالستجابة السريعة للفيروس ،وإذا ثبت ذلك فمن
المحتمل أن يتم إنـتــاج ماليين الـجــرعــات مــن الـلـقــاح بتكاليف
منخفضة في منشآت "كيورفاك".
وكــان تقرير صحافي ألماني أشــار إلــى ان الرئيس األميركي
دونالد ترامب أغرى "كيورفاك" بماليين الدوالرات لشراء الشركة
بالكامل ،أو شراء حق احتكار اللقاح الذي تطوره ألميركا ،األمر
الذي تسبب في رد فعل ألماني رافض.

يعانون من مشاكل صحية.
والتوصية الثالثة هــي منع
ال ـت ـج ـم ـع ــات م ـث ــل ال ـن ـش ــاط ــات
الرياضية والفعاليات ،ابتداء،
رغ ــم أن خ ـطــر ان ـت ـقــال ال ـمــرض
ب ـيــن ال ـح ـش ــود ال ـك ـب ـيــرة ال ـعــدد
"م ـن ـخ ـف ــض نـ ـسـ ـبـ ـي ــا" ،بـحـســب
جونسون.
وأض ــاف" :نطلب مــن الناس
أن يبدأو العمل من المنزل قدر
اإلمكان .عليكم تجنب الحانات
والنوادي والمسارح وغيرها من
األماكن االجتماعية".
وق ـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه م ـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري
الـتـحــرك فــي الــوقــت الـمـنــاســب،
واعـ ـ ـ ــدا بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات أكـ ـث ــر ش ــدة
خالل األيام المقبلة تشمل عزل
األشخاص الذين يعانون أشد
ال ـحــاالت الصحية خـطــورة من
الـ ـت ــواص ــل م ــع االخـ ــريـ ــن ل ـمــدة
 12ا سـبــو عــا لضمان "الحماية
القصوى التي تتزامن مع ذروة
المرض".
وت ـخ ـت ـل ــف الـ ـط ــريـ ـق ــة ،ال ـت ــي
ت ـت ـع ــام ــل بـ ـه ــا ب ــري ـط ــان ـي ــا مــع
المرض ،بشكل كبير ،عن الطرق
التي تتبعها دول أخرى خاصة
اقرب جاراتها في اوروبا ،التي
أغـلـقــت الـعــديــد منها حــدودهــا
ومدارسها.
وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا الـ ـت ــي سـجـلــت
 1543ح ــا ل ــة ا صـ ــا بـ ــة ال ت ـقــدم
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــص حـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا سـ ـ ـ ــوى
لــأش ـخــاص ال ــذي ــن يـتــم نقلهم
الى المستشفى بعد معاناتهم
من اعراض شديدة .وقال وزير
الخارجية البريطاني إن على
البريطانيين تجنب السفر.

واشنطن
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي واشـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــن ،دع ـ ـ ــا

ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ـ ّـرك ــي دون ــال ــد
تــرامــب إل ــى تـجــنــب أي تجمع
يـضــم أكـثــر مــن  10اشـخــاص،
مـتــوقـعــا ع ــدم ان ـت ـهــاء ال ــوب ــاء
فــي ب ــاده قبل نحو  4أشهر،
ً
قائال للصحافيين في البيت
االبيض" :إذا قمنا بعمل جيد،
ي ـت ـحــدث الـ ـن ــاس ع ــن يــول ـيــو،
أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس ،ش ـ ـ ـ ــيء م ـ ـ ــن ه ـ ــذا
القبيل".
وسجلت الواليات المتحدة
 4314حالة إصابة و 75حالة
وفاة ،كان آخرها ،أمس ،لرجل
مــن أوهــايــو فــي التسعينيات
من عمره.
وط ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــب تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب م ـ ــن
األ مـ ـ ـي ـ ــر كـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن أن ي ـ ـكـ ــو نـ ــوا
م ـس ـت ـعـ ّـديــن ل ـم ـعــركــة طــويـلــة
ق ــد تـسـتـمــر أش ـه ــرا لمكافحة
الجائحة.
وتــابــع أنــه ال يبحث فرض
حجر صحي في هذه المرحلة،
حيث "نركز" على بؤر التفشي.
وأع ـ ــرب ع ــن أم ـلــه أال تـكــون
هناك حاجة إلــى فــرض قيود
ع ـل ــى ال ـس ـف ــر ال ــداخـ ـل ــي .وأق ــر
لـلـمــرة األولـ ــى ب ــأن االقـتـصــاد
ً
األم ـي ــرك ــي ق ــد ي ـك ــون مـتـجـهــا
نحو الركود واالنكماش.

الفلبين والهند
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس
الفلبيني رودريغو دوتيرتي
"ح ــال ــة ال ـ ـكـ ــوارث" ف ــي ال ـب ــاد،
لمساعدة الوحدات الحكومية
تطبيق االغـ ــاق ال ــذي يهدف
الح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواء ت ـ ـف ـ ـشـ ــي فـ ـ ـي ـ ــروس
كورونا.
وتتيح حالة الكوارث ،التي
سوف يتم تطبيقها مدة ستة
أشهر ،للوحدات الحكومية

لبنان :عشرات المصابين مصر :عزل  300أسرة في الدقهلية

في المنازل
•

عائلة مسافرة في مطار هونغ كونغ أمس (رويترز)

بيروت  -ريان شربل

كشفت مصادر طبية رفيعة ،أمس ،عن وجود عشرات
الحاالت المصابة بفيروس كورونا تحت الحجر المنزلي،
مضيفة أن "معظم المصابين قرروا الحجر على أنفسهم
داخل منازلهم ريثما يتم تعافيهم".
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة ،أمس ،إن "غالبية المصابين
اتوا من الخارج ،وتحديدا من إيران ولندن ،إضافة الى نحو
 13شخصا كانوا في سويسرا يمارسون هواية التزلج".
وتــأتــي ه ــذه األرقـ ــام مــع إع ــان وزي ــر الصحة د .حمد
حسن ،أمس" ،تسجيل المزيد من حاالت الشفاء لمصابين
ّ
بالفيروس" ،كما أعلن "التوصل إلــى حــل بتدخل وجهد
مضاعف مــن رئـيــس ال ـبــاد د .حـســان دي ــاب ،يتمثل في
تأمين مبلغ إضافي من المساهمة المشروطة ،لتمكين
المستشفى من البدء في تنفيذ القانون المتعلق بسلسلة
الرتب والرواتب".
وتابع د .حسن" :أفادت آخر اإلحصاءات عن الفيروس
بأن عدد المصابين بلغ  ،120وعدد حاالت الشفاء  ،4وعدد
الذين تبين من الفحص األولي أنهم على طريق الشفاء ،وفي
انتظار إجراء فحص ثان للتأكد منه  ،15وعدد المتوفين ."3
وأشار إلى "اننا أمام أسبوعين مهمين جدا ،بما أنه تم
إقفال المطار وعزل لبنان عن العالم ،وهنا ندخل في مرحلة
الحجر الصحي ،وبناء عليه على اللبنانيين التزام منازلهم
لتجفيف المرض".

ً
القاهرة تبقي مجالها الجوي مفتوحا لمغادرة السياح

•

القاهرة – رامي إبراهيم

أعلنت وزي ــرة الصحة المصرية هــالــة زايــد
وضع نحو  300أسرة قيد الحجر الصحي في
قريتي الكردود والسماحية بمحافظة الدقهلية،
شمال القاهرة ،اللتين سجلتا  3وفيات بكورونا
وعددا آخر من اإلصابات.
وأضــافــت زيــاد أن ال ــوزارة تجري اختبارات
للمخالطين لحصر اإلصابة ،مشددة على أهمية
منع التجمعات ،وأشارت إلى أن وزارتها تتخذ
إجراءات وقائية مشددة في محافظات الدقهلية
ودم ـيــاط والـمـنـيــا ،نـظــرا لــرصــد ع ــدد كبير من
المخالطين للحاالت اإليجابية بتلك المحافظات.
وكانت وزارة الصحة أفادت أمس األول بوفاة
ألماني في األقصر ،ومواطن في الدقهلية ،كما
أعلنت تسجيل  40حالة جديدة ثبتت إيجابية
تحاليلها ليرتفع عدد المصابين إلى .166
وقــالــت وزارة السياحة المصرية إن مصر
سـتـبـقــي م ـجــال ـهــا الـ ـج ــوي م ـف ـتــوحــا لـلـسـمــاح
للسياح بالعودة إلى بلدانهم ،عندما تعلق حركة
الطيران من مطاراتها اعتبارا من الخميس حتى
 31مارس.
ونقل بيان عن وزير الطيران المدني قوله إن

الرحالت الداخلية ورحــات الشحن الجوي لن
تتأثر بالقرار.
وقالت الوزارة ،في البيان الذي نشر في وقت
متأخر أمس األول" ،المطارات المصرية ستستمر
في استقبال الطيران الـعــارض والــدائــم (بــدون
رك ــاب) ،للسماح للوفود السياحية الموجودة
حاليا في مصر باستكمال برامجهم السياحية
والعودة إلى بالدهم في مواعيد سفرهم المقررة
على رحالتهم ،دون استقدام أي وفــود جديدة
خالل فترة تعليق الطيران".
وكــان رئيس ال ــوزراء مصطفى مدبولي قال
أمس األول إن مصر ستعقم الفنادق والمواقع
السياحية خالل فترة التعليق.
إلى ذلك ،تمكنت األجهزة األمنية المصرية من
القبض على  3أشخاص من مروجي الشائعات
واألخبار المفبركة على مواقع التواصل حول
انتشار فيروس كورونا في البالد.
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق م ـ ـن ـ ـف ـ ـصـ ــل ،أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ه ـي ـئ ــة
االس ـت ـع ــام ــات ال ـم ـصــريــة قـ ـ ــرارا بـغـلــق مكتب
صحيفة الغارديان البريطانية في مصر ،وسحب
اعتمادها ،ووجهت تحذيرا أخيرا إلى مراسل
"نيويورك تايمز" بدعوى بث أخبار مغلوطة عن
"كورونا" داخل البالد.

local@aljarida●com

ّ
وهولندا تتبنى «مناعة القطيع»
«الحرب»
تعلن
َ
• حجر على حكومة بولندا وإصابة موظفين من «الصحة العالمية» وتأجيل انتخابات مقدونيا
• الخروج من المنزل في فرنسا يحتاج إلى تصريح ...وسويسرا تتخوف من «انهيار صحي»

ّ
عمال بلدية يعقمون إحدى الحدائق في أنقرة أمس (أ ف ب)
تـخـصـيــص أمـ ـ ــوال ونـشــر
الموارد بصورة أسرع لضمان
"مـ ــواج ـ ـهـ ــة ح ــاسـ ـم ــة وع ــاج ـل ــة
وم ــائـ ـم ــة ل ـ ـل ـ ـكـ ــوارث ،واتـ ـخ ــاذ
إجـ ــراء ات فــي الــوقــت المناسب
لـلـقـضــاء ع ـلــى ت ـهــديــد ف ـيــروس
كورونا".
و كـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
سجلت  45حالة إصابة جديدة
بفيروس كــورونــا فــي الفلبين،
ل ـي ـب ـل ــغ ب ـ ــذل ـ ــك إج ـ ـمـ ــالـ ــي عـ ــدد
الـحــاالت  187حــالــة ،مــن بينهم
 12حالة وفاة.
وأعـلـنــت الـسـلـطــات الهندية
ّ
أن ك ـ ــل الـ ـمـ ـت ــاح ــف وال ـم ـع ــال ــم
الـسـيــاحـيــة فــي ال ـبــاد ،بـمــا في
ّ
ُذلك ضريح "تاج محل" الشهير،
أغلقت أمــام الــزوار ،اعتبارا من
األمس لغاية  31مارس".
والهند البالغ عــدد سكانها
 1.3مليار نسمة هي ثاني دولة
في العالم من حيث عدد السكان
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،وقـ ـ ـ ــد س ـ ّـج ـل ــت
حـتــى ال ـي ــوم  114إص ــاب ــة فقط
بالفيروس ،بينها حالتا وفاة.

الصين وكوريا
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــاق ع ـ ــدد
الحاالت القادمة من الخارج عدد
حــاالت العدوى المحلية لليوم
ال ــراب ــع ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،م ــا دفــع
بعض أجزاء من البالد لتشديد
مراقبة المسافرين األجانب.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة
ل ـل ـص ـح ــة إن ال ـ ـبـ ــر ال ــرئ ـي ـس ــي
للصين سجل  21إصابة جديدة
بينهم  20مسافرا من الخارج،
رغم فرض قيود صارمة لفحص
وعزل حاالت اإلصابات القادمة
الخارج.
من
ّ
ً
كما توفي  13شخصا ،أمس

األول ،ليرتفع العدد اإلجمالي
لـلــوفـيــات بــال ـمــرض إل ــى 3226
فــي أنـحــاء الـبــاد ،بينما ارتفع
إجمالي عدد اإلصابات في البر
الــرئـيـســي للصين إل ــى 80881
حالة.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت كـ ــوريـ ــا
الـجـنــوبـيــة أمـ ــس ،تـسـجـيــل 84
إصـ ـ ــابـ ـ ــة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ف ـ ـقـ ــط خـ ــال
الساعات الـ  24الماضية ،ليرتفع
بذلك عدد االصابات إلى .8320
كما ارتفعت أعداد الوفيات الى
 ،82بــزيــادة  6وفـيــات عــن الرقم
المسجل في اليوم السابق فقط.

أميركا الجنوبية
وف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـي ـ ـتـ ــو ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
اإلك ــوادور لينين مورينو إن 8
دول في أميركا الجنوبية تشكل
ج ـ ــزءا م ــن ت ـحــالــف "ب ــروس ــور"
اإل قـلـيـمــي نـسـقــت استجابتها
لمكافحة "كورونا".
وأض ـ ــاف مــوري ـنــو أن ب ــاده
والبرازيل واألرجنتين وتشيلي
وبــاراغــواي وكولومبيا وبيرو
وغــويــانــا اتـفـقــت عـلــى "توحيد
اإلج ـ ــراءات لــدخــول األشـخــاص
لكل دولة".
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ــن رئـيــس
أوروغـ ـ ـ ـ ــواي ،ل ــوي ــس أل ـب ــرت ــو ال
ك ــال ـي ــي ب ـ ــو ،أن ب ـ ـ ــاده أغ ـل ـقــت
الـ ـ ـح ـ ــدود مـ ــع األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن ب ــرا
وبحرا وجوا ،اعتبارا من األمس،
ّ ً
مؤكدا أن بالده لديها  29إصابة
بالفيروس.
وف ــي بــوغــوتــا ،ق ــال الــرئـيــس
ال ـكــولــوم ـبــي إيـ ـف ــان دوكـ ـ ــي ،إن
بالده ،التي رصدت حتى اآلن 54
إصابة ،أغلقت حدودها اعتبارا
من األمس ،وحتى  30مايو لمنع
انتشار "كورونا".

وف ــي ك ــراك ــاس ،أم ــر الرئيس
الفنزويلي االشتراكي نيكوالس
مادورو بفرض إجراءات الحجر
ّ
الصحي في ّسائر أنحاء البالد،
ّ
للحد من تفشي "كورونا" الذي
ً
أصــاب حتى اليوم  33شخصا
في الدولة األميركية الالتينية.
وقال مادورو ،في ّخطاب عبر
ً
التلفزيون واإلذاعة ،إنه "اعتبارا
م ــن ال ـث ــاث ــاء (أمـ ـ ــس) سـتــدخــل
فنزويال في حجر كامل".
وم ـنــذ أم ــس األول ،انـتـشــرت
أعـ ـ ـ ـ ـ ــداد ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن الـ ـش ــرط ــة
ّ
وست من
والجيش في العاصمة
واليات البالد وضعت جميعها
تحت حجر ّ
صحي جزئي شمل
ً
أي ـ ـضـ ــا ح ـظ ــر ال ـت ـج ـم ـع ــات فــي
األماكن العامة.
إلى ذلك ،رفضت المكسيك،
ال ـت ــي وصـ ــل عـ ــدد االص ــاب ــات
ف ـي ـهــا إلـ ــى  ،82اتـ ـه ــام رئـيــس
ال ـس ـل ـفــادور نـجـيــب أب ــو كيلة
بأنها سمحت لما يصل إلى
 12شخصا مصابا بالفيروس
بـ ـ ــركـ ـ ــوب طـ ـ ــائـ ـ ــرة إلـ ـ ـ ــى سـ ــان
سلفادور ،قائلة إن األطباء لم
يجدوا أي أدلة على إصابتهم
بالمرض.
وكان أبو كيلة أوقف في وقت
سابق كل الرحالت الجوية لنقل
الركاب إلى السلفادور على نحو
م ـفــاجــئ ،ب ـعــد تــوج ـيــه االت ـه ــام
للمكسيك ووصفه لمسؤوليها
بأنهم "ال يتحلون بالمسؤولية".
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة
المكسيكي هوغو لوبيز غاتل
إنه تبين أن الزعم "زائف تماما".
وب ـي ـن ـم ــا أع ـل ـن ــت ال ـح ـكــومــة
ّ
ال ـت ــرك ـي ــة ،أن عـ ــدد الـمـصــابـيــن
ً
فــي الـبــاد بلغ  47شخصا ،ما
دفعها لمنع إقــامــة الـصــاة في
ال ـم ـس ــاج ــد وإغ ـ ـ ــاق ال ـم ـس ــارح

وفاة مصابة
بالبصرة لم تسافر
خارج العراق

ودور السينما وتعليق الرحالت
الجوية من وإلى  6دول إضافية
بينها السعودية ومصر ،أعلن
العراق ،أمس ،تسجيل  21إصابة
ج ـ ــدي ـ ــدة ،ب ـي ـن ـمــا أك ـ ـ ــدت دائ ـ ــرة
صحة البصرة ،أمس ،وفاة امرأة
يشتبه بإصابتها بالفيروس
تبلغ من العمر  59عاما ،مؤكدة
انها لم تسافر الى أي دولة من
الـ ــدول ال ـتــي سـجـلــت اص ــاب ــات.
وارتـ ـ ـف ـ ــع عـ ـ ــدد االصـ ـ ــابـ ـ ــات فــي
الـعــراق الــى  154والوفيات الى

مقابل كل إصابة مؤكدة
 10غير مكتشفة
كشفت دراسة أميركية جديدة نشرتها مجلة "ساينس" ،الصادرة
عن الجمعية األميركية لتقدم العلوم ،أمس ،أن لكل حالة تم اكتشاف
إصابتها بفيروس كــورونــا ،يقابلها بين  5و 10حــاالت أخــرى غير
مكتشفة.
وركزت الدراسة على سؤالين من أكثر األسئلة إلحاحا حول الوباء:
"كم عدد األشخاص الذين يتجولون مع عدوى غير معترف بها ،وما
مدى العدوى؟".
وشــارك في الــدراســة باحثون من  5مؤسسات ،بما فيها إمبريال
كوليدج لندن ،وجامعة تسينغهوا في بكين ،وجامعة هونغ كونغ،
ووضع الباحثون نموذجا النتشار الفيروس في الصين ،قبل أن تفرض
الحكومة حظرا على السفر وسياسة صارمة ،خالل تلك الفترة ،من
ديسمبر  2019حتى أواخر يناير.
ووجد الباحثون أنه لم يتم اكتشاف إال حالة واحدة من كل  7حاالت،
مؤكدين أن هذا الوضع مشابه للوضع الحالي في الواليات المتحدة
والدول الغربية األخرى ،حيث ال تتوفر االختبارات على نطاق واسع.
وقال جيفري شامان ،عالم األوبئة في جامعة كولومبيا المشاركة
في الدراسة" :إذا كان لدينا  3500حالة مؤكدة في الواليات المتحدة،
فربما تنظر إلى  35000حالة في الواقع".
ووجدت الدراسة أنه بعد أن أغلقت الحكومة الصينية مدينة ووهان
مركز التفشي في  23يناير الماضي ،وبدأت اختبارات واسعة النطاق،
تغيرت الصورة بشكل كبير ،ومع مرور الوقت تم تأكيد ارتفاع  14في
المئة في عدد اإلصابات.

ِّ
مرقدي المعصومة والرضا
يقتحمون
دون
متشد
ُ

 ،11على ان يبدأ حظر التجول
اليوم في بغداد والبصرة وعدد
من المحافظات.

البحرين
وبعد أول حالة وفاة لمواطنة
بـحــريـنـيــة مـصــابــة بــالـفـيــروس
ً
تبلغ من العمر  65عاما ،قالت
وزيرة الصحة البحرينية فائقة
الصالح إن الوضع من النواحي
الطبية لمواجهة الفيروس في
المملكة "تحت السيطرة".
وأك ــدت الـصــالــح ،فــي مؤتمر
ص ـح ــاف ــي مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
"ض ـ ــرورة االس ـت ـعــداد الحـتـمــال
وجـ ـ ــود طـ ـف ــرة بـ ـع ــدد الـ ـح ــاالت
القائمة".
من جانبه ،قال رئيس األمن
العام في البحرين الفريق طارق
الحسن إنــه "رغــم تقليص عدد
الرحالت القادمة إلى البحرين،
واتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ص ـح ـيــة
احترازية صارمة للقادمين من
الدول المتفشي فيها الفيروس،
ف ـ ــإن ال ـ ـحـ ــدود ي ـج ــب أن ت ـكــون
مفتوحة".
وأضــاف الحسن" :ال يمكننا
أن نـ ـع ــزل أن ـف ـس ـنــا اق ـت ـصــاديــا
واجـتـمــاعـيــا عــن بـقـيــة الـعــالــم"،
م ـ ــؤك ـ ــدا "ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـمـ ــزيـ ــد مــن
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،الح ـ ـ ـتـ ـ ــواء وم ـن ــع
انتشار الفيروس".

األردن
وأعـلـنــت الـحـكــومــة األردن ـيــة
ّ
أن ع ــدد الـمـصــابـيــن فــي الـبــاد
بلغ  34شخصا ،مؤكدة فرضها
الحجر الصحي اإلج ـبــاري 14
يوما على نحو  6آالف شخص
قدموا من خارج المملكة.

ووض ــع األم ـيــران األردن ـيــان،
حـسـيــن ب ــن طـ ــال ،ومـحـمــد بن
ط ـ ــال ،ن ـج ــا األمـ ـي ــر طـ ــال بــن
مـحـمــد ،أم ــس األول ،اح ـتــرازيــا
في الحجر الصحي في منطقة
البحر ا لـمـيــت ،بعد وصولهما
إلى مطار الملكة علياء الدولي.
وقــال الناطق الرسمي وزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلع ـ ــام أمـجــد
ال ـع ـضــاي ـلــة ،أن مـحـجــر الـبـحــر
الميت يعتبر منطقة عسكرية
مغلقة.
وقـ ـ ـ ـ ــال أمـ ـ ـج ـ ــد الـ ـعـ ـض ــايـ ـل ــة،
الناطق باسم الحكومة األردنية
خ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،إن
الحكومة قــررت تعطيل جميع
المؤسسات والدوائر الرسمية،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء قـ ـط ــاع ــات ح ـيــويــة
يحددها رئيس الوزراء ،إضافة
إل ــى تـعـطـيــل ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
باستثناء القطاع الصحي ،مدة
أسبوعين اعتبارا من اليوم.
وأك ــد ض ــرورة "ع ــدم مـغــادرة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزل ،إال فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة الـ ـقـ ـص ــوى ،وم ـنــع
ُّ
التجمع ألكثر من  10أشخاص،
ومنع التنقل بين المحافظات،
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ــق وس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـقـ ــل
الجماعي".
وم ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت
القيادة العامة للقوات المسلحة
األردنية في بيان حمل رقم ()1
إن "القوات المسلحة ستتواجد
على مداخل ومخارج المدن في
كــل أرجـ ــاء ال ــوط ــن" .وأوض ـحــت
أن "هــذه االجـ ــراءات تـهــدف إلى
منع انتشار فـيــروس كــورونــا".
ودع ـ ــت ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ف ــي بـيــان
آخ ــر ،الـمــواطـنـيــن ال ــى الـتـعــاون
واالل ـتــزام بتعليمات الــوحــدات
المنتشرة.
(عواصم -وكاالت)

أعـ ـل ــن ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
الـ ـصـ ـح ــة اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ك ـي ــان ــوش
جـ ـه ــانـ ـب ــور ،أن ح ـ ـ ــاالت ال ــوف ــاة
بسبب فيروس "كورونا" ارتفعت
إلى  988حالة بزيادة  135حالة،
خ ــال األربـ ــع والـعـشــريــن ساعة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،م ـ ــع زيـ ـ ـ ـ ــادة ظ ـه ــور
 1178حالة إصابة خــال األربــع
والعشرين ساعة الماضية ،ليبلغ
إجمالي عدد اإلصابات في البالد
 16169حالة.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،أعـ ـل ــن ال ـمــديــر
اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ل ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
العالمية ريك برينان ،الذي عاد
للتو من مهمة إلى إيران األسبوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،إن "عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت
الـمـعـلـنــة ف ــي اي ـ ــران ق ــد ال تمثل
ســوى خمس األعــداد الحقيقية،
والـ ـسـ ـب ــب هـ ــو أن االخـ ـتـ ـب ــارات
كانت قاصرة فقط على الحاالت
الحادة ،مثلما هو الحال حتى في
بعض الدول األوروبية الغنية".

وتابع" :قلنا إن أضعف حلقة
ه ــي الـ ـبـ ـي ــان ــات .إنـ ـه ــم ي ــزي ــدون
قــدراتـهــم عـلــى الـفـحــص بوتيرة
س ــريـ ـع ــة ،ولـ ــذلـ ــك فـ ـ ــإن األعـ ـ ــداد
سترتفع".
من ناحيته ،قال الناطق باسم
الـقـضــاء فــي إي ــران ع ــام حسين
إسماعيلي ،أمس ،إنه تم اإلفراج
مؤقتا عن نحو  85ألــف سجين
بينهم سجناء سياسيون بسبب
انتشار الفيروس.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،دان ـ ـ ـ ــت ال ـ ـحـ ــوزة
الــدي ـن ـيــة ف ــي مــدي ـنــة ق ــم بـشــدة
اقـتـحــام مــرقــد الـسـيــدة فاطمة
المعصومة من قبل محتجين
على قرار إغالقه بسبب تفشي
"كورونا".
ووصـفــت ال ـحــوزة ،فــي بيان
ل ـه ــا أم ـ ــس ،م ـن ـف ــذي االق ـت ـح ــام
بـ"المتطرفين الذين يشوهون
سمعة الشعب االيراني والثورة
اإلسالمية".

إيرانيون يتجمعون خارج مرقد فاطمة المعصومة في قم مساء امس األول (أ ف ب)
م ـن ــاش ــدة ال ـص ـي ــن لــواش ـن ـطــن،
مشيرة إلــى أن طـهــران ال تــزال
ت ـت ـب ــع مـ ــا ت ـع ـت ـب ــره واش ـن ـط ــن
"سلوكا خبيثا".

واشنطن وبكين تتبادالن
االتهامات

ُ
لم تخف عملية مكافحة وباء
ّ
كورونا املستجد الخصومة
بني واشنطن وبكني ،التي
شهدت أمس تصعيدًا ،إذ إن
الصني أعربت عن "استيائها
الشديد" ،بعدما سمى الرئيس
األميركي دونالد ترامب
ّ
املستجد "الفيروس
كورونا
الصيني" في إحدى تغريداته.
واعتبر املتحدث باسم وزارة
الخارجية الصينية غينغ
شوانغ أن ربط الفيروس
بالصني يعد "نوعا من
الوصم"ّ .
ونددت وكالة الصني
الجديدة الرسمية باستخدام
"تعابير عنصرية وكارهة
لآلخر ،من أجل تحميل دول
أخرى مسؤولية الوباء".
وفي األيام األخيرة ،تحدث
ناطق باسم وزارة الخارجية
الصينية ،من دون إبراز أدلة،
عن فرضية أن يكون الجيش
األميركي هو من أدخل
الفيروس إلى الصني.
وفي مكاملة هاتفية ،أبلغ
وزير الخارجية األميركي
مايك بومبيو ،أمس األول،
مسؤول السياسة الخارجية
في الحزب الشيوعي الصيني
يانغ جيشي ،اعتراضه على
استخدام بكني قنوات رسمية
من أجل "إلقاء اللوم ،في ما
ّ
يتعلق بكوفيد ،19 -على
الواليات املتحدة".

مستشارة ترامب اإلعالمية
تعمل من منزلها

أعلنت ستيفاني غريشام،
املستشارة اإلعالمية للرئيس
األميركي دونالد ترامب
وزوجته ميالنيا ،انها تعمل
من منزلها بعد مخالطتها
مسؤوال برازيليا ثبتت
إصابته بالفيروس.
وقالت غريشام ،أمس األول،
إنها ستمكث في منزلها
عدة أيام بدافع الحذر،
بعد مخالطتها املستشار
اإلعالمي للرئيس البرازيلي
جاير بولسونارو ،الذي تبني
في وقت الحق أنه مصاب
بالفيروس .في املقابل ،كشفت
مصادر مطلعة أن أجهزة
االستخبارات األميركية
ترفض السماح ملوظفيها
بالعمل من املنزل ،في ظل
انتشار فيروس كورونا.
وقالت ثالثة مصادر،
لـ»رويترز» ،إن معالجة
معلومات شديدة الحساسية
تتطلب االجتماع داخل
الحدود اآلمنة لوكالة
االستخبارات املركزية
األميركية ( ،)CIAواملركز
الوطني ملكافحة اإلرهاب،
ومكتب مدير املخابرات
الوطنية ،الذي يشرف على
جميع وكاالت االستخبارات.

هروب سجناء في البرازيل
والسعودية تؤجل الزيارات

الحاالت المعلنة في إيران تمثل خمس اإلصابات
مــن جانبه ،دعــا النائب عن
مدينة طهران علي مطهري ،إلى
ضرورة اعتقال وسجن منفذي
االقتحام ،وقال إن "هؤالء أحيوا
ذكر الخوارج بهذا التصرف".
وفرقت الشرطة ،أمس األول،
عــددا من المحتجين اقتحموا
مــرقــد ال ـس ـيــدة فــاطـمــة ف ــي قــم،
بـ ـ ــؤرة ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس فــي
إيــران ،بعد قرار السلطات يوم
السبت بإغالقه.
وفــي حــادث مماثل ،تصدت
ق ـ ـ ــوات الـ ـش ــرط ــة ،مـ ـس ــاء أم ــس
األول ،لـمـحــاولــة مجموعة من
ال ـم ـت ـش ــددي ــن اقـ ـتـ ـح ــام أب ـ ــواب
ضريح اإلمام الرضا في مدينة
ً
مشهد شمال البالد ،احتجاجا
على قرار إغالقه أيضا.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أفـ ـ ـ ــادت م ـص ــادر
م ـط ـل ـعــة بـ ـ ــأن مـ ــن ال ـم ـس ـت ـب ـعــد
أن تـخـفــف ال ــوالي ــات المتحدة
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ع ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــران ،رغ ــم

سلة أخبار

ّ
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـصـ ـي ــن ح ــض ــت
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أم ــس
األول ،ع ـلــى ر ف ــع ا لـعـقــو بــات
عــن إي ــران ف ــورا ،مــع تـصــدي

طهران لـ "كورونا".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،ال ـت ــي
ض ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤوال أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــا
ودبـلــومــاسـيـيــن ومحليين إلــى

أن واش ـن ـطــن عــرضــت مـســاعــدة
طـهــران فــي مــواجـهــة الـفـيــروس،
لكن طهران رفضت.

أعلنت السلطات البرازيلية أن
نحو  1300من السجناء هربوا
من سجون عدة في والية ساو
باولو ،قبل تطبيق إجراءات
مشددة ملواجهة تفشي
فيروس كورونا.
وهرب السجناء قبل التعليق
املؤقت إلجراء خروج السجناء
من السجن ملدة يوم واحد،
بسبب انتشار الفيروس.
من ناحية أخرى ،قررت
املديرية العامة للسجون
في السعودية تأجيل زيارة
النزالء في اإلصالحيات حتى
إشعار آخر ،كإجراء احترازي
لحماية املساجني وأهاليهم
وذويهم من انتقال الفيروس.
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الناصر يتابع مع سفاراتنا شؤون المواطنين
السفير الدويسان :حريصون على عودة الكويتيين العالقين في الخارج

حصر ٢٢٠
ً
كويتيا
بالمغرب
وتوفير سكن
ً
لهم تمهيدا
إلعادتهم

السفير اليحيا

أجرى وزير الخارجية الشيخ
د .أحمد الناصر ،بحضور نائب
وز ي ــر الخارجية السفير خالد
ال ـجــارال ـلــه ،وم ـســاعــدي الــوزيــر
أعضاء لجنة الطوارئ بالوزارة،
اتصاال مرئيا مع رؤساء بعثات
ال ـك ــوي ــت لـ ــدى عـ ــدد م ــن الـ ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــي إط ـ ــار مـتــابـعــة
الـ ـ ـ ـ ــوزارة أوض ـ ـ ــاع ال ـمــواط ـن ـيــن
بالخارج.
وت ـ ــم خ ـ ــال االت ـ ـصـ ــال بـحــث
م ـس ـت ـجــدات وت ــداع ـي ــات تفشي
ف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وم ـت ــاب ـع ــة
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـع ـ ـ ـثـ ـ ــات ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة
والقنصلية والمكاتب التمثيلية
والفنية التابعة في هذه الدول
تجاه متابعة أحوال المواطنين
الموجودين في الخارج.
وجـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ل ـ ــرؤس ـ ــاء
البعثات التوجيهات لبذل كل
السبل الكفيلة بترتيب أوضاع
المواطنين وحماية سالمتهم
ف ــي مــواج ـهــة ت ــداع ـي ــات تفشي
وباء كورونا.
وسيتم التواصل مع رؤساء
البعثات في بقية الدول األخرى
التي يتواجد بها المواطنون.
تابعت سـفــارات الكويت في
ال ـ ـخـ ــارج أوض ـ ـ ــاع ال ـمــواط ـن ـيــن
فــي ع ــدد مــن ال ـ ــدول ،واطـمــأنــت
ً
عـلــى ســامـتـهــم ،وذل ــك تمهيدا

أحمد الناصر

إلعادتهم إلــى البالد فــور إقــرار
السلطات المعنية ذلك.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه أكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
الكويتي لدى المملكة المتحدة
واي ــرل ـن ــدا خــالــد ال ــدوي ـس ــان ان
الـحـكــومــة حــريـصــة عـلــى عــودة
ابـنــائـهــا الـعــالـقـيــن فــي الـخــارج
وذلــك اثــر اغــاق مطار الكويت
ال ـ ــدول ـ ــي اح ـ ـتـ ــرازيـ ــا ل ـل ـح ــد مــن
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
المستجد.
وقال الدويسان في تصريح
ل ـ ـ ـ "كـ ـ ــونـ ـ ــا" أم ـ ـ ــس االول ع ـقــب
زيــارتــه لمقر اقــامــة المواطنين
في الفندق الذي خصصته لهم
السفارة بجانب مطار "هيثرو"
ان ــه اع ـط ــى تـعـلـيـمــات واض ـحــة

ل ـل ـعــام ـل ـيــن ب ــال ـس ـف ــارة بـتـلـبـيــة
طلبات المواطنين خــال فترة
اقامتهم.
وطمأن الدويسان المواطنين
الـكــويـتـيـيــن بـمــن فـيـهــم الطلبة
والـطــالـبــات فــي مختلف المدن
ب ــان الـقـيــادة الـسـيــاسـيــة وعلى
رأسها سمو امير البالد الشيخ
صـ ـب ــاح االحـ ـم ــد ت ــول ــي جـمـيــع
المواطنين في الـخــارج "رعاية
خاصة" ،مضيفا انهم سيبقون
االولــويــة االولــى للسفارة حتى
ع ــودتـ ـه ــم س ــال ـم ـي ــن ال ـ ــى ارض
ال ــوط ــن .واوضـ ـ ــح ان ال ـس ـفــارة
سـ ـتـ ـق ــوم بـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ـخ ــدم ــات
ا لــاز مــة للمواطنين المقيمين
في الفندق.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا أك ـ ـ ــدت سـ ـف ــارة
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن ان ـ ــه ال
تـ ــوجـ ــد أي إصـ ــابـ ــة ب ـف ـي ــروس
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ض ـم ــن
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
حتى أمس.
وأهابت السفارة في بيان لها
بالطلبة والمواطنين الكويتيين
المقيمين في الواليات المتحدة
ال ـ ــى مـ ــازمـ ــة م ـق ــر ال ـس ـك ــن فــي
جميع األوق ــات وع ــدم الـخــروج
إال للضرورة القصوى.
ودعت المواطنين الى تجنب
التجمعات واألماكن ذات الكثافة

العالية كما حثتهم على متابعة
موقع مركز السيطرة والوقاية
من األمراض األميركي لالطالع
على توصيات المركز وتطورات
ف ـيــروس ك ــورون ــا فــي الــواليــات
المتحدة.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ،دع ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـف ـ ــارة
الكويت في المغرب الموطنين
إلـ ــى ضـ ـ ــرورة االل ـ ـتـ ــزام ال ـكــامــل
بــالـقــرارات والتدابير الـصــادرة
عن ُّ
السلطات المغربية لمواجهة
فيروس كورونا.
و ق ــال السفير الكويتي لدى
ا لـمـغــرب ،عبداللطيف اليحيا،
فــي تصريح لــ"كــونــا" ،أمــس ،إن
الـظــروف االستثنائية الراهنة
تـ ـسـ ـت ــدع ــي تـ ـ ـج ـ ــاوب ال ـج ـم ـي ــع
م ــع الـتــوجـيـهــات الـ ـص ــادرة من
ُّ
السلطات المغربية.
َّ
ولفت إلى أن السفارة شكلت
لجنة ط ــوارئ تعمل على مــدار
 24ساعة لمتابعة المستجدات،
م ــوض ـح ــا أن الـ ـسـ ـف ــارة أجـ ــرت
ً
حصرا للكويتيين الموجودين
في المغرب ،إذ يتجاوز عددهم
 220شـخـصــا ،وأنـ ــه ت ــم توفير
سـ ـك ــن فـ ـن ــدق ــي م ـ ــع ال ــوجـ ـب ــات
الرئيسية للكويتيين العالقين
ً
فــي الـمـغــرب تمهيدا إلعادتهم
إلى البالد.

لبنانيو الكويت يطلقون حملة
«ع الحلوه و ُ
عالمره مع بعض»
بيضون لـ ةديرجلا  :لجنة تطوع لبنانية للمساعدة
•

تـ ـ ـح ـ ــت ش ـ ـ ـعـ ـ ــار "ع ا ل ـ ـح ـ ـلـ ــوه
وع ــال ـ ُـم ــره" ،راج خ ــال الـيــومـيــن
الـمــاضـيـيــن فـيــديــو أع ـ ـ َّـده بعض
ً
اللبنانيين في الكويت ،تعبيرا عن
التضامن فــي مواجهة الشدائد،
كـمــا أش ــار الـفـيــديــو إل ــى اإلع ــداد
لـل ـج ـنــة ت ـط ــوع ل ـب ـنــان ـيــة تـســانــد
ال ـ ــدف ـ ــاع الـ ـم ــدن ــي ال ـك ــوي ـت ــي فــي
مواجهة تحديات فيروس كورونا.
وأعـلــن مطلق الـمـبــادرة ،نديم
بيضون ،في تصريح لـ"الجريدة"،
أن الحملة هــي "أقــل مــا يمكن أن
يفعله اللبنانيون مع الكويت في
وقت الشدائد ،فرسالتنا واضحة،
ومـ ـف ــاده ــامـ ــا ي ـص ـي ــب ال ـك ــوي ــت
ي ـص ـي ـب ـنــا" .وأوض ـ ــح أن "ش ـعــار
(ع الـحـلــوه وعــالـ ُـمــره مــع بعض)
ي ـع ـ ِّـب ــر عـ ــن ف ــزع ـت ـن ــا ،وي ـخ ـت ـصــر
محبتنا لهذا البلد ،وعشرة ُ
العمر
ِ
ا لـتــي تجمع الشعبين الكويتي
واللبناني ،والمستمرة على مدى
أجيال".
وتــابــع" :هــذه مناسبة لنبعث
بـ ــرسـ ــالـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـلـ ــب ،أنـ ـ ـن ـ ــا ال
نـنـســى كــأبـنــاء لـبـنــان المقيمين
ف ــي ال ـكــويــت م ــواق ــف سـمــو أمـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ صـ ـب ــاح األح ـم ــد
وق ــت ال ـشــدائــد مــع بـلــدنــا لـبـنــان،
فمواقفه وأفعاله تجاهنا تركت
فــي وجــدان ـنــا كــل ال ـحــب والـخـيــر
لبلد الخير وأمير اإلنسانية".

شعار الفيديو
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ي ـس ـع ـنــا إال أن
نشكر جهود الحكومة الكويتية
على إجــراء اتـهــا التي تسعى من
خاللها إلــى الحفاظ على صحة
وســامــة الجميع دون استثناء،
ونقول للعالم إننا بخير في بلد
الخير ،حفظها الله من كل مكروه".
وختم بيضون" :نحن بصدد
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـم ـيــع ،إلن ـشــاء
ل ـج ـن ــة تـ ـط ــوع ل ـب ـن ــان ـي ــة ت ـســانــد

الدفاع المدني الكويتي ،أو اللجان
ال ـشـ ـب ــابـ ـي ــة ،وسـ ـنـ ـض ــع أن ـف ـس ـنــا
بالتصرف .شـ ّـدة وسـتــزول بــإذن
الله ،فأيدينا بأيدي بعض ،فنحن
والكويتيون أهل".

«الهالل األحمر» 1000 :وجبة للعمال في «أمغرة» «المطاحن» :مستعدون لمواكبة المستجدات
أعلنت جمعية الهالل األحمر
ت ـ ــوزي ـ ــع  1000وج ـ ـبـ ــة غ ــذائ ـي ــة
ومـنـظـفــات صـحـيــة عـلــى الـعـمــال
فــي مقر سكنهم بمنطقة أمغرة
فــي حملة تحت شـعــار "مــن أجل
الكويت اقعد بالبيت".
وقـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
الــدك ـتــور ه ــال الـســايــر لـ ـ "كــونــا"
ام ـ ـ ـ ـ ــس ع ـ ـل ـ ــى ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش ت ـ ــوزي ـ ــع
الوجبات الغذائية والمستلزمات
الصحية إن الجمعية تقوم بذلك
حــرصــا عـلــى ســامــة المواطنين

وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ودع ـ ـمـ ــا ل ـل ـج ـهــود
ال ـم ـبــذولــة ف ــي مـكــافـحــة فـيــروس
كورونا المستجد.
وأض ــاف الـســايــر أن الجمعية
ع ـم ـل ــت ع ـل ــى تـ ــوزيـ ــع ال ــوج ـب ــات
الـغــذائـيــة ومـسـتـلــزمــات النظافة
للعمالة في مقر سكنها ،إضافة
الـ ـ ـ ــى ت ــوعـ ـيـ ـتـ ـه ــم بـ ـ ـ ــاإلرشـ ـ ـ ــادات
لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس م ـب ــدي ــا
استعداده الستقبال المتبرعين
م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص ورج ـ ـ ــال
األع ـ ـمـ ــال ل ـح ـم ـل ـت ـهــم اإلن ـس ــان ـي ــة

التي تتضمن توزيع  1000وجبة
يــوم ـيــا ع ـلــى ال ـع ـم ــال مـ ــدة شهر
كامل لمساعدتهم فــي الحصول
ع ـلــى وج ـب ــة صـحـيــة آم ـن ــة وهــي
لمسة إنسانية تبرز سماحة أهل
الكويت في الشدائد.
ول ـ ـفـ ــت إلـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة ت ـكــريــس
كــل اإلمـكــانــات البشرية والفنية
والـتـقـنـيــة وال ـص ـح ـيــة لـمــواجـهــة
ال ـم ـخــاطــر الـمـحـتـمـلــة ل ـف ـيــروس
كورونا مع ضرورة التصدي لها
لحماية المواطنين والمقيمين.

مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا أك ـ ـ ــدت األم ـي ـن ــة
العامة في الجمعية مها البرجس
فــي تـصــريــح مـمــاثــل ل ـ "كــونــا" أن
أهـ ــل ال ـك ــوي ــت أث ـب ـت ــوا كـعــادتـهــم
ف ــي ال ـش ــدائ ــد م ـعــدن ـهــم األص ـيــل
مـ ــن خ ـ ــال الـ ـقـ ـي ــام ب ــواج ـب ــات ـه ــم
الوطنية لمكافحة انتشار كورونا
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــروا بـ ـ ـ ـ ــأداء واج ـب ــات ـه ــم
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن خـ ـ ــال االل ـ ـت ـ ــزام
بالتوجيهات الرسمية الصادرة
من الحكومة.

أكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة م ـ ـطـ ــاحـ ــن
ال ــدق ـي ــق وال ـم ـخ ــاب ــز الـكــويـتـيــة
استمرارها في تلبية احتياجات
المستهلكين و تــو فـيــر مخزون
كــاف مــن جميع المنتجات في
الجمعيات التعاونية واألسواق
الـمــركــزيــة واسـتـعــدادهــا الــدائــم
ل ـمــواك ـبــة أي م ـس ـت ـجــدات وفــق
خطة طوارئ معمول بها سابقا.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
للشركة مطلق الــزايــد ل ـ "كونا"
امـ ــس إن ال ـش ــرك ــة ت ـح ـمــل على

فريق تطوعي كويتي لتعقيم «الزهراء»
• يوسف العبدالله
فــي م ـب ــادرة وطـنـيــة جميلة،
تـ ـ ـق ـ ــدم عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
المتطوعين في منطقة الزهراء
السكنية بجنوب السرة لتشكيل
فريق تطوعي من ابناء المنطقة
لـ ـلـ ـح ــد مـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ـمـ ــرض
المعدي كورونا من خالل تعقيم
مـ ــرافـ ــق ال ـم ـن ـط ـقــة وال ـم ـس ــاج ــد
ً
والمحالت ،فضال عن التواجد
فــي جمعية الــزهــراء التعاونية
وأف ــرع ـه ــا وإلـ ـ ـ ــزام ج ـم ـيــع رواد
الجمعية بتعقيم ايديهم وارتداء
القفازات.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـف ــري ــق فـهــد
العجيل ل ـ "ال ـجــريــدة" ،انــه عمل
على تأسيس الفريق بمشاركة
ً
 40مواطنا حتى اآلن ويعملون
على فترتين لمواجهة المرض
المعدي المستجد كــورونــا من
خ ــال تـعـقـيــم م ــراف ــق الـمـنـطـقــة
الضرورية لتجنب نقل العدوى

بــرش وتعقيم السوق المركزي
والـمـســاجــد ومـحـيــط الجمعية
وألـ ـ ـع ـ ــاب االطـ ـ ـف ـ ــال ال ـخ ــارج ـي ــة
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة م ــع ت ـج ـنــب الـ ـم ــواد
الغذائية لسالمتها.
وذك ـ ـ ــر ال ـع ـج ـي ــل ان ال ـف ــري ــق
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــي ي ـ ـع ـ ـمـ ــل م ـ ـ ــن ب ـ ــاب
المسؤولية الوطنية ودون اي
دعــم مــادي مــن جهات مسؤولة
ً
في الدولة ،مثمنا في الوقت ذاته
جهود جمعية الــزهــراء باعطاء
صالحيات التعامل مع الجمهور
وخاصة رئيس مجلس االدارة
ً
م .سعد العتيبي لثقته ،مشيرا
الــى ان الـفــريــق يعمل اآلن على
التنسيق مع جمعيات تعاونية
أخ ـ ـ ــرى ل ـن ـق ــل خـ ـب ــرات ــه وم ـن ـهــا
جمعية السالم التعاونية.

مفخرة ألهل الكويت
مــن جــانـبــه ،اكــد العتيبي ان
الفريق التطوعي في الجمعية

مـ ـفـ ـخ ــرة أله ـ ــل الـ ـك ــوي ــت وه ــو
االمر غير المستغرب على اهل
الكويت الذين جبلوا منذ القدم
على مساعدة بعضهم بعضا.
وقال العتيبي لـ "الجريدة"،
ان مـ ـجـ ـل ــس ادارة ج ـم ـع ـيــة
الزهراء سمح للفريق التطوعي
ب ــال ـم ـش ــارك ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ال
سـيـمــا فــي ظــل ال ـظ ــروف التي
تـ ـم ــر بـ ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد م ـ ــع م ــرض
ً
كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ،م ـش ـيــرا
الــى ان الفريق سيتم التعامل
م ـعــه ف ــي ج ـم ـيــع الـم ـنــاس ـبــات
الطارئة المستقبلية بما فيها
االعياد والمواسم التي بحاجة
ل ـم ـســانــدة الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة،
ً
مــؤكــدا ان الجمعية تــوفــر كل
ً
الــدعــم لـهــذا الـفــريــق تشجيعا
لجهودهم.

إحدى المتطوعات خالل تعقيم الجمعية

عــات ـق ـهــا م ـه ـمــة ت ـح ـق ـيــق األم ــن
الغذائي للبالد وتمكنت في ظل
أزمة فيروس كورونا المستجد
مــن تحقيق إن ـج ــازات واضـحــة
على الصعد اإلنتاجية كافة.
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـ ــزاي ـ ــد أن إن ـت ــاج
وت ــوزي ــع ش ــرك ــة ال ـم ـطــاحــن من
الخبز العربي ارتفع خالل هذه
األزم ــة إل ــى مــا ي ـقــارب الضعف
خالل الفترة بين  12و 15مارس
الجاري مقارنة بالعام الماضي،
مـبـيـنــا أن ال ـك ـم ـيــات الـمـسـلـمــة

«الخدمات العامة»:
نضع إمكاناتنا تحت
تصرف «الصحة»
أك ـ ــدت ش ــرك ــة ال ـخــدمــات
الـ ـع ــام ــة أنـ ـه ــا وش ــرك ــات ـه ــا
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـف ـحــص الـطـبــي
فــي ال ـخــارج (الـهـنــد ومصر
واألردن) تضع كل إمكاناتها
تحت تصرف وزارة الصحة،
وب ـ ـمـ ــا تـ ـ ـ ــراه مـ ـن ــاسـ ـب ــا فــي
احتواء فيروس كورونا.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ،ف ــي
كتاب أرسله رئيس مجلس
إدارتـ ـه ــا ص ـبــاح الـسـلـمــان،
إلــى وزيــر الصحة د .باسل
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ،إن ـ ـ ـهـ ـ ــا ت ـح ـي ــي
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـ ـج ـ ـب ـ ــارة ال ـت ــي
يـ ـق ــوم ب ـه ــا الـ ـع ــامـ ـل ــون فــي
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ب ـج ـم ـيــع
ك ــوادره ــا الـطـبـيــة والـفـنـيــة
وال ـت ـمــري ـض ـيــة واإلداري ـ ـ ـ ــة،
وبقية الجهات الحكومية،
في مواجهة وباء "كورونا".

للجمعيات التعاونية ومراكز
الـتــوزيــع واألك ـش ــاك خ ــال هــذه
الفترة بمعدل يومي بلغ نحو
سبعة ماليين من الخبز العربي
ونـ ـح ــو م ـل ـي ــون ـي ــن مـ ــن ال ـخ ـبــز
األوروبي.
وذكـ ـ ـ ــر أن إنـ ـ ـت ـ ــاج وتـ ــوزيـ ــع
ال ـش ــرك ــة م ــن أكـ ـي ــاس الـطـحـيــن
وزن  50كيلوغراما خالل الفترة
ب ـيــن  12و 15م ـ ــارس ال ـج ــاري
بلغ  1338طنا بما يعادل 17.1
مليون خـبــزة ،مبينا أن إنتاج

وتـ ــوزيـ ــع الـ ـش ــرك ــة مـ ــن طـحـيــن
التنور بلغ نحو  217طنا بما
يعادل  1.6مليون خبزة.
وقـ ـ ـ ــال إن إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـخ ـب ــز
الـ ـ ـم ـ ــوزع ب ــأن ــواع ــه خـ ـ ــال تـلــك
الـفـتــرة بلغ  54.7مليون خبزة
مما أدى إلى تحقيق انخفاض
ع ـل ــى ط ـل ــب ال ـخ ـب ــز واالكـ ـتـ ـف ــاء
وتلبية احتياجات المستهلك.

«الشباب» :محاضرات عن ُبعد
للتوعية بشأن الفيروس
ق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن
ال ـم ـط ـي ــري إن م ـ ـشـ ــروع وادي
الشباب للعلوم والتكنولوجيا
والبحث العلمي التابع للهيئة
س ـي ـق ــدم مـ ـح ــاض ــرات ودورات
ت ـ ــدري ـ ــب ع ـ ــن ُبـ ـ ـع ـ ــد ،مـتـضـمـنــة
محاضرات توعوية للشباب عن
كل ما يتعلق بمكافحة فيروس
كورونا المستجد.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــري ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،أن
ال ـه ـي ـئــة ح ــري ـص ــة ع ـل ــى تــوفـيــر
ال ـب ـي ـئــة ال ـم ـنــاس ـبــة الس ـت ـث ـمــار
أوقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــراغ ،ب ـم ــا ي ـت ــواف ــق
مـ ـ ــع تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات وت ــوجـ ـيـ ـه ــات
الـجـهــات الـمـخـتـصــة ،مــن خــال
تـ ــوف ـ ـيـ ــر مـ ـنـ ـص ــة ل ـل ـت ـع ـل ــم عــن
ب ـ ـعـ ــد ،إذ يـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي ت ـق ــدي ــم
المحاضرات ودورات التدريب
متخصصون في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا.

وأض ـ ــاف أن ب ــاب التسجيل
لـ ـه ــذه األن ـش ـط ــة س ـي ـف ـتــح عـلــى
الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـلـهـيـئــة
العامة للشباب غــدا ،على تبدأ
المحاضرات ودورات التدريب
األحد المقبل.
وأوض ـ ـ ـ ــح أن هـ ـن ــاك ب ــرام ــج
ت ــدري ــب ع ــن ب ـع ــد سـتـخـصــص
ل ـل ـم ـت ـطــوع ـيــن ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
مــركــز العمل الـتـطــوعــي ،والتي
س ـت ــزوده ــم ب ــأس ــس ومـ ـه ــارات
العمل التطوعي ،في ظل حاجة
البالد إلى الشباب المتطوعين
لمكافحة هذا الوباء.
وذكر أن الهيئة حرصت على
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى م ـجــال ال ـت ـطــوع،
لـتـثـقـيــف ال ـش ـبــاب ب ـهــذا العمل
اإلنـ ـس ــان ــي وأه ـم ـي ـت ــه وكـيـفـيــة
ممارسته بصورة صحيحة ،بما
يـخــدم العمل الـحـكــومــي ،وذلــك
لتمكينهم من خدمة بلدهم.

د.روضة كريز

«كورونا» ...فقاعة أم حقيقة صحية؟
َ
مقالي هــذا َقــول الـلــه رب العالمين "أ ِطـيـ ُـعــوا
خير مـ ُـا أب ــدأ َّ بــه َ َ ُ
َّ َ
ْ
ُ
ولــي ال ْمـ ِـر ِمنك ْم" ...جزى الله الحكومة
الل َه َوأ ِطيعوا
الر ُسول وأ ِ
والـ ـ ـ ــوزارات وال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى أم ــن ال ـب ــاد وال ـع ـب ــاد وحـمــايـتـهــم
ً
ً
وسالمتهم كل خير ،وزادهم خيرا .فهم لم يتهاونوا أبدا في حفظ
البالد وحقوق أمانها وأمنها من كل النواحي.
وجـنــدت الــدولــة كــل موظفيها المختصين لرعاية المرضى
وحماية السليمين والحد من انتشار العدوى في زمن "كورونا".
هــذا الفيروس الدخيل على البالد مع زمــرة من المسافرين من
جنسيات عالمية! ووجبت علينا طاعة أولي األمر واالختصاص
ً
ً
أمرا من الله ،وحفاظا على سالمة الجميع وحفظ مصالحهم.
ً
لقد ترددت كثيرا في كتابة هذا المقال منذ بداية هذه األزمة
الصحية التي اجتاحت العالم باسم "وباء كورونا" ،وذلك الختالط
الحابل بالنابل من كثرة األخبار والمعلومات عن فيروس كورونا،
وخاصة العالمية المتداولة على مواقع التواصل االجتماعي.
غير أن الكثير من هذه األخبار غير صحيح وبشكل ممرض
ومرعب ،ويصيب الكثيرين باالكتئاب ،مما يثبط الجهاز المناعي
أكثر من "كورونا" نفسه.
والعجب أن أهلها يزعمون بحقيقة كالمهم وصحته دون أدلة
علمية! بينما قد تكون المعلومات صحيحة وبأقالم ذوي المهن
الصحية ،ولكن بتهويل وتشتيت العامة ،مما يثير البلبلة وعدم
األمان في المجتمع .هذا غير تدمير المستوى االقتصادي للبالد

وتعطيل كثير من المصالح.
ً
فإذا رجعنا تاريخيا ،قليال ،فسنجد أن فيروس كورونا ُع ِرف
ُ
أول مرة في سنة ُّ1937م ،حيث ظهر كمرض معد أصاب الطيور
بالتهابات في الشعب الهوائية التنفسية ،ثـ ّـم تطور الفيروس
ليصيب الثدييات ،وتصل بها إلى حاالت مميتة.
وأول ح ــال ــة ب ـشــريــة م ـصــابــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا ظ ـه ــرت في
الستينيات .وفي عام  2012نجح الطبيب المصري محمد علي
زكــريــا فــي عــزل فـيــروس كــورونــا مــن رجــل مـتــوفــى ،ليتمكن من
التعرف على حقيقته التاجية.
وق ـ ّـســم الـعـلـمــاء "ك ــورون ــا" إل ــى سـبـعــة أنـ ــواع تـحـمــل شــراســة
فيروس  SARSو MERSقبلهم .وهذه الفيروسات تسببت في موت
الكثيرين من كبار السن ،بسبب االلتهابات الرئوية والمجاري
التنفسية .وبينما األبـحــاث دائــرة في المخابر الطبية إليجاد
لقاحات فيروسية ،ظهر "كورونا" ثانية في أواخر ُ ،2019
وعرف
ٌ
ً
باسم " !"2019-nCoVوانتشر خبر أنه مفتعل مخبريا ،أو نتيجة
أو نتيجة أكل الخفافيش كما في الفيلم األميركي Contagion
ً
وغيرها من اآلراء التي لم تثبت علميا .ربما ألن انتشاره هذه
ُ
المرة بدأ من الصين كما في الفيلم ،ولكن حقيقة هذا كله لم تقر
بصحته منظمة الصحة العالمية.
ً
ولكن ُعرف أن "كورونا" أطول عمرا بااللتصاق على األسطح،
ً
وأقصر عمرا كرذاذ في الهواء ،إال عن قرب .يموت الفيروس مع

ارتـفــاع درج ــات ال ـحــرارة (والـحـمــد لله الجو فــي الكويت يتعقم
ّ
بشكل ربــانــي) ،ويقضي كله كل المعقمات والصابون العادي.
كما ُعرف بسرعة انتشاره بسبب االتصال المباشر بالشخص
المصاب بالفيروس ،إما عن طريق المصافحة باأليدي أو لمس
األسطح الملوثة من يد عميل مريض لطاولة أو كاونتر أو مفتاح
مصعد ملوث ،أو حتى بصمة الدوام اليومية أو بصمة المطار
ً
مثال .كما أنه ينتقل أســرع عن طريق استنشاق الهواء الملوث
برذاذ سعال أو عطاس الشخص المصاب بالفيروس في األماكن
المغلقة .أو لمس الفم أو األنــف أو العينين بعد إجــراء معاملة
طاف عليها مريض!
وأعـ ــراض "ك ــورون ــا" مشابهة ألع ــراض ن ــزالت ال ـبــرد الـعــاديــة
لفيروس اإلنفلونزا المعروف ،كارتفاع سريع في درجة الحرارة
نتيجة الـتـهــاب فــي الــرئــة وض ـيــق فــي الـتـنـفــس ،يـشـبــه أع ــراض
االلتهاب الرئوي البكتيري.
كما يرافقه ضيق فــي الـصــدر والتنفس واحـتـقــان فــي األنــف
والحلق وسعال .وقد ورد من بعض الحاالت الشعور بالصداع
المزمن وترجيع وإسهال .وحاالت الوفاة قد تحدث عند من يشكو
ً
أمراضا مزمنة أخرى تزيد من قوة الفيروس على المريض ،وذلك
لضعف في المناعة!
ويـ ـ ــرى ال ـم ـخ ـت ـصــون أن ال ــوق ــاي ــة م ـن ــه ه ــي الـ ـع ــاج األسـ ــرع
واألن ـســب للجميع .ويـكــون الحجر الصحي أو الـعــزل المنزلي

ً
هو الحل المثالي الناجع للمريض نفسه أو للمشتبه به حامال
ً
لـلـمــرض ،وألف ــراد المجتمع عـمــومــا ،وذل ــك للحد مــن االنـتـشــار،
ً
وألخذ احتياطات السالمة ولرعاية المرضى .علما بأن منظمة
الصحة العالمية اعترفت لهذه الساعة بأنه العالج للفيروسات
إال بالوقاية والنظافة وتقوية الجهاز المناعي ،باالبتعاد عن
األمــاكــن المزدحمة ،والتعقيم قبل وبعد األك ــل ،والـحــرص على
األغذية الصحية وشرب الماء النقي والرياضة في الهواء الطلق
(والمشي أسهلها) ،والمحافظة على النظافة العامة الشخصية
والبيئية .واألهــم من ذلك هو االلتزام بتعليمات وزارة الصحة
ّ
وتتبع األخبار الصحيحة لضمان معنويات اجتماعية مرتفعة
وتعاون مثمر بين الجهات المسؤولة للسيطرة عليه!
بينما يتم عــاج أعراضه بطريقة عادية وسهلة كاستعمال
ً
ً
دواء خافض للحرارة (فمويا أو موضعيا) ومسكنات أللم الجسم،
ً
وأدوية متوافرة تمنع الرشح والحساسية مثال .وينصح بترك
مسافة  1متر من المصاب عند التعامل معه .وعليه استعمال
الكمام بطريقة صحيحة إن كــان عنده سعال أو عطاس ،وذلك
لحماية غيره ووقايتهم .كما يجب مسح األ سـطــح وتعقيمها
بالكحول بعد استعمالها مــن ِقبله ،خاصة فــي المستشفيات
ّ
أو الدوائر أو الموالت (استعمال المصعد أو السلم الكهربائي).

ةديرجلا
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خارج السرب« :هيس كورونا»
فالح بن حجري
من مصطلحات اإلرهــاب المعتبرة مصطلح "الذئب المنفرد"،
وهو إرهابي ال يمكن رصده لعدم ارتباطه بالمنظمات اإلرهابية،
وإن كان يحمل فكرها ،هذا الشخص يظهر بدون مقدمات ليؤدي
خدماته مجانا لإلرهاب ،ويسبب ضررا كبيرا بدون أن تستطيع
المؤسسات األمنية رصده أو التنبؤ بوجوده أصال.
إره ــاب كــورونــا الحالي يحمل فــي مـســاره العالمي مصطلحا
مشابها بالمعنى مختلفا باالسم ،وهو "الهيس المنفرد" ،ويتخذ
أشكاال عديدة يمكن رصدها في العالم وعندنا في الكويت أيضا،
والهيس باللهجة العامية هو الكسول المعدوم المنفعة.
وهذا "الهيس المنفرد" ،مواطنا كان أم مقيما ،هو خادم مطيع
دون أن يشعر إلرهاب كورونا الذي يستهدف الوطن حاليا ،وقد
ُ
يكون من الذين طلب منهم الحجر المنزلي فخالف األوامر ،ونشر
الفيروس يمينا وشماال ألن "هرمون القز" عنده مرتفع وال يستطيع
التحكم فيه.
"الهيس المنفرد" قد يكون من الخارجين وبرعونة من صف
الدعم الشعبي لإلجراءات الحكومية الصحية ،ليمارس تحلطمه
وتذمره على أخطاء بسيطة ال تلغي الجهود المبذولة حكوميا
وشعبيا لمكافحة الوباء.
و"الهيس المنفرد" هو من يــزرع الفتن العنصرية والطائفية
فــي أرض كــورونــا ويــرويـهــا بـجــرعــات إدمــانــه الـقــذر لشق الصف
والـلـعــب على وتــر الـفــرقــة وال ـخــاف ،و"الـهـيــس الـمـنـفــرد" هــو ذاك
الناشر لإلشاعات في مواقع التواصل ليمارس "بالغة شفه" على
حساب مصلحة الوطن ،ومفجرا موجات الهلع ،ومقوضا كل جهود
السلطات لنقل المعلومات الصحيحة وبكل شفافية.
من أهم مسؤوليات المجتمع حاليا لدعم سلطات البالد وجهود
أبنائها في الصفوف األولــى في معركة كورونا كشف كل "هيس
مـنـفــرد" ولـجــم خـطــره قــوال وفـعــا ،حتى ننتهي مــن هــذه الحرب
المريرة ضد كورونا ،اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.

محاوالت مستمرة لتنقيح
الدستور

خليل علي حيدر

ً
بعيدا عن هموم ...كورونا ()4-3
«العربي» أوردت في ًعدد
مارس  2020تعريفا
بالروائي «علي المقري»،
بأنه «روائي يمني بارز
معروف على الصعيدين
العربي والعالمي ،يقيم
في باريس ،ولد عام
 1966وبدأ حياته بكتابة
الشعر» ،ومحور إحدى
رواياته يهود اليمن.

كورونا ...واالنتقال
إلى التعلم اإللكتروني
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
لم أدرك عندما خضت تجربة التعلم اإللكتروني قبل عامين مع
جامعة ليفربول للحصول على ماجستير التعليم ونظريات القيادة
أنه سيأتي اليوم الذي أعود ألوراقي إلعداد مذكرة وتصورات حول
هذا النمط من التعليم ،وأن أستعد في الوقت ذاته للمحاضرات عبر
شاشة الكمبيوتر وإتمام المنهج التعليمي للطلبة.
ً
ول ـيــس األمـ ــر س ـه ــا ،إذ يـتـطـلــب ج ـهــاز كـمـبـيــوتــر وتـطـبـيـقــات
لتحميل المحاضرات عبر الموقع اإللكتروني للجامعة وساحة
الحوار اإللكتروني وهوية الطالب والتواصل عبر الكاميرا والبريد
اإللكتروني والهاتف المحمول.
وقـبــل الــدخــول فــي مـقــارنــات بين "ج ــرأة" الجامعات األجنبية
و"خشية" الجامعات العربية من التعلم اإللكتروني ال بد أن نتوقف
عند الكارثة الصحية العالمية ،والمتمثلة بوباء كورونا ،والتي
تسببت في توقف الدراسة في دول عديدة وتحويل المحاضرات
من الطريقة التقليدية إلى التعليم اإللكتروني.
وكما ذكرنا في مقاالت سابقة فمن أساسيات التعليم اإللكتروني
النسخة اإللكترونية من المقررات الدراسية ،يتم رفعها إلى المنصة
اإللكترونية فيدخل الطالب إلى الموقع في أي وقت ومن أي مكان،
وه ـنــاك أيـضــا بــرنــامــج الـتـفــاعــل بـيــن الـتــدريــس مــن خ ــال العالقة
المباشرة بين الطالب والمدرس وتستخدم فيه تقنيات متطورة.
خالصة الحديث ...خالل أزمــة كورونا أثبتت النظم التعليمية
التقليدية ضعفها وعدم استعدادها للتغيير والخروج من قوقعة
الماضي.
ورغم نجاح تجارب جامعات افتراضية خليجية ومنها (كاوست)
بالمملكة العربية السعودية وجامعة حمدان بدولة اإلمارات فإننا
مازلنا مترددين ،فماذا ننتظر؟ فالمؤسسات التعليمية الكبرى قد
ً
واكبت الثورة المعلوماتية وأنشأت فروعا افتراضية للدراسات
العليا عبر التعليم اإللكتروني ومنها جامعتا ليفربول وأكسفورد
الـتــي تمنح درج ــة الماجستير بــالـقــانــون الــدولــي عـبــر االنـتـســاب
اإللكتروني ،أضف إليها جامعة هارفارد التي اتخذت من التعليم
اإللكتروني وسيلة إلقناع الطلبة بالمكوث في منازلهم ومواصلة
التعليم.
ً
إذا فما المشكلة؟ ولماذا التشكيك في التعليم اإللكتروني؟ السبب
أخي القارئ يكمن في ثقافة الشك والرفض لكل ما هو جديد.

ع ــرف ع ــدد م ــارس  2020مــن مجلة العربي
القراء بالروائي «علي المقري» ،وقالت المجلة
في التعريف إنه «روائي يمني بارز معروف على
الصعيدين العربي والعالمي ،يقيم في باريس،
ولد عام  1966وبدأ حياته بكتابة الشعر».
محور إحــدى رواي ــات «علي المقري» يهود
اليمن« :أحداث روايتك «اليهودي الحالي» تبدأ
فــي إح ــدى قــرى الـيـمــن ،عندما تـقــوم «فاطمة»
الفتاة المراهقة ،ابنة اإل م ــام المسلم ،بتعليم
«س ــال ــم» ال ـش ــاب ال ـي ـه ــودي الـ ـق ــراءة وال ـك ـتــابــة
بالعربية ،ويعلمها هو اللغة العبرية ،فيقعان
في حب بعضهما ،حيث هربا معا للعيش في
صنعاء ،غير مكترثين باألصوات المعترضة،
فبدأت رحلتها الشاقة».
نشرت «العربي» مع المقابلة صورة غالف
الــروايــة ،والـتــي طبعت للمرة الـســادســة ،وقــال
مجري المقابلة «أحمد الــاونــدي» إن الرواية
ترجمت إلــى لغات كـثـيــرة ...ويـقــول الــاونــدي،
ســألـتــه بـهــذه المناسبة عــن نـطــرتــه إل ــى واقــع
ترجمة األعمال العربية إلى اللغات األوروبية،
فأجاب الروائي اليمني إن األدباء العرب يجرون
خـلــف وه ــم فــي م ـجــال الـتــرجـمــة« :رب ـمــا تكون
رواياتي ضمن روايات عربية قليلة استطاعت
أن تصل إلى القارئ في مختلف أنحاء العالم،
ولكن ،بالمقابل هناك و هــم يصيب الكثيرين
من األدباء العرب ،وهو وهم الترجمة ،فالكثير
مــن ال ــرواي ــات العربية المترجمة إلــى اللغات
المنتشرة تذهب إلى المخازن ،وتكاد مبيعاتها
ال ت ــذك ــر ،ه ــذا م ــا سـمـعـتــه م ــن دور نـشــر ومــن
مـتــرجـمـيــن ك ـثــر ،وال أع ــرف ف ــي الـحـقـيـقــة ،هل
يتعلق األمر بمستوى ما ينجزه الكاتب العربي،
أم أن معاملة دور الـنـشــر لـهــذه الـكـتــابــات من
حيث الترويج أو الدعاية ليس في المستوى
المطلوب».
(العربي ،ص)72
ّ
م ــن ال ـم ـع ــروف أن ب ـعــض األدبـ ـ ــاء وال ـكــتــاب
ً
العرب يدفعون ماال في سبيل ترجمة أعمالهم
التي قــد ال تستحق الترجمة بــالـضــرورة ،وال
ب ــد للمهتمين ب ــازده ــار س ــوق تــرجـمــة األدب
العربي مــن دراس ــة األع ـمــال الناجحة ،وكذلك
تلك التي ينصرف عنها الغربيون ،وهل تكمن
األسباب في الحالة الثانية في صــورة العرب
والمسلمين أم في مواضيع األعمال المترجمة
أم ف ــي م ـس ـتــوى الـمـعــالـجــة وال ـتــرج ـمــة أم دار
النشر والدعاية ،وقد تكون الكرة كما في أشياء
أخرى ...داخل ملعبنا!
وت ـ ـنـ ــاولـ ــت فـ ــي ال ـ ـعـ ــدد ن ـف ـس ــه األك ــادي ـم ـي ــة

د .عبد المحسن حمادة
اللبنانية «د .ربــى نــاصــر الـشـعــرانــي» مشاكل
َ ْ
فوجدتها
وآف ــات التعليم فــي العالم الـعــربــي،
تزيد على عشرة أمراض ومشاكل! منها ضبابية
المنهاج الدراسي وغموض األهداف التعليمية
عـلــى جميع الـمـسـتــويــات فــي ظــل غـيــاب رؤيــة
وفـلـسـفــة اجـتـمــاعـيــة تــربــويــة ،بمعنى تحديد
الغايات والنتائج في الجهد التعليمي ،والمهن
المتصورة للخريجين.
وق ــال ــت الـبــاحـثــة الـلـبـنــانـيــة إن م ــن مشاكل
التعليم «مــزاجـيــة ال ـق ــرارات اإلداري ـ ــة ،أي عــدم
خـضــوعـهــا لـمـنـظــومــة تــربــويــة وس ـنــد علمي،
ً
ً
فـهــي تــؤخــذ جــزافــا بـعـيــدا عــن خـطــة مــدروســة
محكمة تـتـنــاول حــاجــات ال ـبــاد التعليمية»،
ومن المشاكل التي تشير إليها ضعف مستوى
اإلدارة التربوية بسبب عجز التأهيل ،ومنها
كذلك غياب الخطط والدراسات العلمية وهيمنة
أجــواء «التنظير في تنظير ،والكالم في كالم»
وهـ ـك ــذا ،ت ـض ـيــف« ،ت ـب ـقــى ال ـم ـس ـيــرة الـتــربــويــة
ً
جــامــدة ،تــراوح مكانها رغــم إشباعها تنظيرا
وفق منهجية كالم في كالم».
ويـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ال ـ ــوض ـ ــع س ـ ـ ـ ــوءا بـ ـسـ ـب ــب «غـ ـي ــاب
استراتيجية تدريب المعلمين ،فأهدافهم في
تالطم مع الضياع اإلداري ،وبعد عن متطلبات
العصر» .ومن المشاكل هيمنة حشو األدمغة
وإهمال تطوير اإلبــداع الفكري ،وكذلك غياب
الـبـيـئــة الـتـعـلـيـمـيــة ال ـف ـن ـيــة ،وإهـ ـم ــال التعليم
المهني والتقني ،وتختتم مالحظاتها باإلشارة
إلى «غياب ثقافة االهتمام بتعليم الطالب ذوي
االحتياجات الخاصة الذين يشكلون نسبة ال
يستهان بها من المجتمع العربي ،تتراوح بين
 15-10في المئة».
(العربي ،ص )29
ولهذا كله يبقى التعليم في العالم العربي
من «معوقات النهضة» ،ويظل بعيدا عن التعليم
اآلس ـي ــوي ب ـخــاصــة ،ال ــذي تـسـعــى دول كثيرة
إلى تطوير تجربتها التعليمية على خطاها،
وتشير الباحثة في خاتمة مقالها إلى التجربة
الماليزية فـتـقــول« :دول ــة مثل ماليزيا أقامت
مؤتمرات عام  1985لتحديد رؤيتها في قضية
التعليم ،ليكون القرار في جعل ماليزيا دولة
صناعية ،وعلى أساسه تتغير مناهج التربية
والتعليم ونظم البعثات الدراسية ونظم الهجرة
واالس ـت ـث ـم ــار ،وت ـت ـحــول ال ـب ــرام ــج وال ـم ـق ــررات
الدراسية لخدمة هذه الرؤية .وكانت النتيجة
أن أصبحت عــام  1995عــاشــر دول ــة صناعية
في العالم».
ً
يتبع غدا،،،

اليابان تختار الواليات المتحدة شريكة لها
لتصنيع طائرتها المقاتلة المقبلة ...ماذا بعد؟
بعد أن استعملت اليابان أسلوب المراوغة وألمحت إلى
احتمال أن تختار مشروع "تمبست" أو حتى "نظام المستقبل
الجوي القتالي األوروبي" ،اختارت الواليات المتحدة
شريكتها لتصنيع طائرتها المقاتلة من الجيل القادم.

كلمة أخيرة:

شاشي ثارور*

غاندي المنسي
دفعت األنباء حول اعتقال غاندي عشرات اآلالف
إلى االنضمام إلى المسيرة ،التي استمرت في الحادي
والعشرين من مايو ،فهاجمت قــوات الشرطة 2500
من المتظاهرين السلميين وانهالت عليهم ضربا،
وبحلول نهاية عام  ،1930كان ما يقرب من  60ألف
ُ
جـنوا.
شخص قد سـ ِ
َلم يعاين الحاكم البريطاني أي شيء من هذا القبيل
من قـبل ،وأدركت السلطات اإلمبراطورية أن استمرار
القمع واالحتجاز أمر غير وارد ،فأطلق سراح غاندي
من الحجز في يناير من عام  1931وبدأ المفاوضات
مــع إيــرويــن ،وب ــدأت الـهــدنــة رسميا بموجب ميثاق
غاندي-إيروين ،الذي جرى توقيعه في الخامس من
مارس من عام  ،1931ومهدت تهدئة التوترات الطريق
أمام غاندي ،الذي كان يمثل المؤتمر الوطني الهندي،
لحضور الجلسة الثانية من مؤتمر المائدة المستديرة
فــي ل ـنــدن ،ونـجـحــت حـمـلــة الـعـصـيــان الـمــدنــي التي
أطلقها؛ وكان النصر األخالقي من نصيبه.
يستدعي حزب المؤتمر الوطني الهندي ،وهو في
المعارضة اآلن ،هــذه اللحظة بإعادة تمثيل مسيرة
دانـ ــدي جــزئ ـيــا ،وف ــي ال ـق ـيــام ب ـه ــذا ،يـحــاكــي الـحــزب
جــواهــر الل ن ـهــرو ،أول رئـيــس وزراء للهند ،وال ــذي
تـحــدث فــي لحظة االسـتـقــال عــن المهاتما على أنه
«يجسد روح الهند القديمة» ،وأن «أجيال المستقبل»
ستتذكر رسالته.
ماذا كانت تلك الرسالة؟ قاد المهاتما أول حركة «ال
عنف» ناجحة في تاريخ العالم لالستقالل عن الحكم
االستعماري ،وفي الوقت ذاته كان غاندي فيلسوفا
سعى بــا انقطاع إلــى تطبيق أفـكــاره عمليا ،ســواء
كانت تنطبق على تحسين الذات الفردية أو التغيير
االجتماعي :ومــا ينبئنا بالكثير أن سيرته الذاتية
كانت تحمل عنوان «قصة تجاربي مع الحقيقة».
لن نجد أي قاموس يصف كلمة «الحقيقة» بالعمق
ال ــذي أضـفــاه غــانــدي على معناها ،فكانت حقيقته
نــاشـئــة ع ــن ق ـنــاعــاتــه :فـلــم تـكــن تـعـنــي م ــا ه ــو دقـيــق
فحسب؛ بل كانت تعني أيضا ما هو عادل وبالتالي

بعد االستقالل أرادت الكويت أن تكون دولة ديمقراطية،
ولتحقيق ذلك تم انتحاب مجلس تأسيسي  1961لمدة عام
ليضع دسـتــورا للدولة ،وبعد االتـفــاق على مــواد الدستور
تــم انـتـخــاب أول مجلس نـيــابــي  ،1962وق ــد ج ــاء الــدسـتــور
متوازنا ،فراعى حقوق الحاكم والمواطنين ،وأعطى للحاكم
صالحيات واختصاصات واسعة تمكنه من تشكيل حكومة
قوية وحازمة يتمكن من خاللها إدارة الدولة إدارة جيدة إذا
أحسن اختيار الوزراء.
كما أعطى الدستور حقوقا للشعب يتمكن من خاللها
من اختيار نــواب يمثلونه في مجلس األمــة لمراقبة أعمال
ا لـحـكــو مــة ومحاسبتها عـلــى أ خـطــا ئـهــا ،وليتمكن الشعب
من خالل نوابه من المشاركة في اتخاذ الـقــرارات التي تهم
الدولة ،ومنذ االستقالل حتى يومنا الحاضر واجه نظامنا
الديمقراطي أزمات حادة ،منها كما يعتقد تزوير انتخابات
 ،1967وحل المجلس عامي  1976و 1986حال غير دستوري،
وكذلك حل المجلس حال دستوريا في أعــوام  1999و2006
و 2008و.2009
ويتضح من خــال تحليل تلك األزم ــات أن سببها يرجع
إلى أن أطرافا من السلطة مستاء ة من الحقوق التي حصل
عليها الشعب من دستور  ،1961وكأنها تستكثر عليه تلك
الحقوق وتحاول تقليصها ،علما أن واضعي الدستور قد
نـصــوا على أن تلك الـحــريــات والـحـقــوق تمثل الـحــد األدنــى
وال يجوز تغييرها إال لتحقيق مزيد من الحرية ،لذا باء ت
جميع محاوالت السلطة للنيل من الحريات والعبث بمواد
الدستور بالفشل ،وفي كل مرة تعطل فيها الحياة الدستورية،
وتدعي الحكومة أن المجلس هو من يعرقل مشاريع العمل،
وتزداد األوضاع سوء ا بعد حل المجلس وانفراد الحكومة
بالسلطة ،مما يضطر الحكومة إلعادة المجلس ليساعدها
في تحمل المسؤولية.
ولـعــل آخــر مـحــاولــة فاشلة قــامــت بها الحكومة لتنقيح
الدستور عام  1990والتي تمخض عنها مقترح أطلق عليه
المجلس الوطني ليكون بديال عن مجلس األمة ،وكان ذلك
ا لـمـجـلــس يـتـكــون مــن  75ع ـضــوا  50منتخبا و 25معينا،
ورفضت غالبية الشعب تلك التعديالت التي طبقتها الحكومة
بالرغم من معارضة غالبية الشعب لها ،مما أدى إلى قيام
مظاهرات تعبر عن سخط الشارع الكويتي ضد تلك اإلجراءات
فأغرى ذلك المجرم صدام ليحتل الكويت.
ورفض الشعب الكويتي المحتل ،ولم يجد فردا يتعاون
معه ،واجتمع الكويتيون في مؤتمر جدة وتعاهدوا حكومة
وشعبا على أن تكون الكويت بعد تحريرها دولة ديمقراطية
تـحـكــم بـمــوجــب دس ـتــور  ،1962وب ـعــد الـتـحــريــر هـنــأ بــوش
بصفته رئيس أكبر دولة ساهمت في تحرير الكويت الشعب
الكويتي واألمير بتحرير الكويت ،وتمنى أن تحكم بموجب
دستور .1962
ولما رجع صاحب السمو األمير الراحل جابر ،رحمه الله،
إلى أرض الكويت بعد التحرير ،شكر الشعب الكويتي على
وقفته المؤيدة للشرعية ،قائال" :إذا حييتم بتحية فحيوا
بــأحـســن مـنـهــا أو ردوه ـ ــا"( .ال ـن ـســاء  ،)86وتـعـهــد أن تلتزم
الحكومة بإسعاد الشعب ما استطاعت إلى ذلك من سبيال،
ونتمنى اسـتـمــرار ذلــك العهد واالبـتـعــاد عــن إي ــذاء الشعب
بتشكيل لجان تدمر الدستور.

روبرت فارلي*

نحن بحاجة إلى إنشاء المجلس الوطني لنظم الدراسة عن بعد
والتعليم اإللكتروني لبدء مرحلة جديدة من التكنولوجيا والتعليم.

صادف في الثاني عشر من مارس الذكرى السنوية
التسعين لواحد من أعظم األحــداث في نضال الهند
القومي :بداية مسيرة ال ِـملح ،التي افتتح بها المهاتما
غاندي أكثر محاوالته نجاحا في العصيان المدني
ضد الحكم البريطاني ،واليوم وقد أصبحت التعددية
والديمقراطية في الهند تحت تهديد أعظم من أي وقت
االستقالل ،فإن الدروس المستفادة من تلك
مضى منذ
َ
المسيرة لم تكن قط أكثر أهمية مما هي عليه اآلن.
كانت جذور مسيرة ال ِـملح ممتدة إلى مظلمة طال
أمدها ،فقد حول البريطانيون إنتاج ال ِـملح وتوزيعه
إلى احتكار مربح ،وكــان إنتاج أو بيع ال ِـملح بشكل
مستقل مـحـظــورا على الـهـنــود ،الــذيــن اضـطــروا إلى
شراء ِمـلح مستورد غالبا وبأسعار باهظة متحملين
ضــرائــب ثقيلة ،فقد ب ــدأت احـتـجــاجــات الـهـنــود ضد
ضــريـبــة الـ ـ ِـمـلــح فــي الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،لـكــن الـقــرار
الذي اتخذه غاندي في عام  1930بالتظاهر ضد هذه
الضريبة كان بمثابة لحظة فارقة.
بدأ غاندي مسيرته من معتكفه في أحمد أباد إلى
بلدة داندي التي تقع على بحر العرب ،على ُبـعد 385
كيلومترا ،وعـلــى طــول الـطــريــق ،توقفت مجموعته
في القرى ،حيث تجمعت حشود أكبر لالستماع إلى
المهاتما يدين الضريبة ،وانضم المئات إلى المسيرة
التي شقت طريقها إلى الساحل.
في الخامس من إبريل وصلت المسيرة إلى بلدة
دانــدي ،وفــي الصباح التالي التقط غاندي وأتباعه
حفنا من ال ِـملح على طول الشاطئ ،وبهذا «أنتجوا»
ال ِـملح عمليا وخرقوا القانون ،وهو عمل مقنع بصريا
ّ
وفعال للغاية من أعمال العصيان المدني.
استحوذ هــذا الحدث الــدرامــي على مخيلة الهند
والعالم ،وواصل غاندي احتجاجه ضد ضريبة الملح
ط ــوال الشهرين التاليين ،وحــث الـهـنــود على خرق
قوانين ال ِـملح ،وألقي القبض على اآلالف ُ
وس ِـجنوا؛
ُ
واعتـ ِقـل المهاتما في أوائــل شهر مايو بعد أن أبلغ
نــائــب الـمـلــك إي ــروي ــن أن ــه يـعـتــزم ق ـيــادة مـسـيــرة إلــى
المالحات في داراسانا.
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زوايا ورؤى

فـهــو ح ــق ،وإن الـحـقـيـقــة ال يـمـكــن ال ـح ـصــول عليها
بوسائل «غير صادقة» أو غير عادلة ،والتي تضمنت
ممارسة العنف ضد الخصم.
ولـ ـ ــوصـ ـ ــف طـ ــري ـ ـق ـ ـتـ ــه صـ ـ ـ ـ ــاغ غـ ـ ــانـ ـ ــدي ت ـع ـب ـي ــر
«ساتياجراها» ،وهو يعني حرفيا «التمسك بالحقيقة»
أو كما وصفها بشكل مختلف « ،ق ــوة الحقيقة» ،أو
«قــوة الحب» ،أو «قــوة الــروح» ،وكــان يكره المصطلح
اإلنكليزي «( »passive resistanceالمقاومة السلبية)،
ألن ساتياجراها تتطلب العمل الناشط ال السلبية،
وشعر غاندي بأن المرء ال يملك ترف السلبية ،إذا كان
يؤمن بالحقيقة ويهتم بالقدر الكافي بالوصول إليها:
بل يجب أن يكون مستعدا للمعاناة من أجل الحقيقة.
وعـلــى هــذا فــإن مـفـهــوم الــاعـنــف ،مثله مـثــل عــدم
التعاون أو عدم االنحياز ،كان يعني ما هو أعظم كثيرا
من إنكار عكسه ،ولم يقتصر معناه ضمنا على غياب
العنف ،فالمرء قــادر على إثـبــات الحقيقة مــن خالل
إلحاق المعاناة بذاته ال خصمه ،وكان قبول العقوبة
ضرورة أساسية إلثبات قوة قناعات المرء.
كــان هــذا هو النهج الــذي جلبه غاندي إلــى حركة
اس ـت ـقــال ال ـه ـنــد ،وع ـلــى نـقـيــض اإلره ـ ــاب المتقطع
والدستورية المعتدلة ،نجح ذلك النهج ،حيث حمل
غاندي قضية الحرية إلى الجماهير باعتبارها قضية
صــواب وخطأ بسيطة ومنحهم أسلوبا لم يستطع
البريطانيون الرد عليه.
من خالل نبذ العنف انتزع غاندي الميزة األخالقية،
ومن خالل خرق القانون دون اللجوء إلى العنف ،سلط
الضوء على ظلم القانون ،وبقبول العقوبات
ُ
غاندي َ
الـتــي فـ ـ ِـرضـ ــت عـلـيــه ،أرغ ــم َسـ ـ َّـجـ ــانـيــه عـلــى مواجهة
سلوكهم الوحشي ،وبإخضاع نفسه طواعية لإلضراب
عن الطعام ،أظهر المدى الذي لن يتردد في الذهاب
إليه في الدفاع عما كان يعتبره الصواب والحق ،وفي
النهاية نجح في جعل استمرار الحكم البريطاني في
حكم المستحيل.
تقدم مسيرة ال ِـملح إلى داندي ويقدم غاندي إلى
الهند الـيــوم أكـثــر مــن مـجــرد صــدى تــاريـخــي ،ولكن

ينبغي لنا أن نعترف بحقيقة واحدة :من غير الممكن
أن تنجح حركة العصيان المدني التي تنبذ العنف
على طريقة غاندي إال في مواجهة خصوم معرضين
لخسارة السلطة األخالقية ،حكومة تستجيب للرأي
العام المحلي والدولي وقابلة للشعور بالخجل إلى
الحد الــذي يجعلها تقر بالهزيمة ،ولــن تخلف مثل
َ
هذه الحركة أثرا ُيـذكـر على أولئك الذين ال يبالون بما
َ
ُ
إذا كانوا على خطأ ،فمن منظورهم يـعـد استعدادك
للخضوع للعقاب إلثبات خطئهم الوسيلة األنسب
لتحقيق الـنـصــر ،لــذلــك ف ــإن ِفـ ـكــر غــانــدي فــي غياب
الـسـلـطــة األخــاق ـيــة أش ـبــه بــالـفـكــر الـمــاركـســي بــدون
بروليتاريا (الطبقة العاملة).
مع ذلــك ،كان ِقلة من أولئك الذين جربوا أساليب
غاندي يتمتعون بمثل نزاهته الشخصية أو مكانته
األخالقية ،ففي حين كان العالم ينزلق إلى الفاشية،
والعنف ،والحرب ،كان المهاتما يعلم الناس فضائل
الحقيقة ،والــاعـنــف ،والـســام ،لقد نجح فــي تدمير
مصداقية االستعمار بمعارضة مبدأ القوة ،وقد حدد
وحقق معايير شخصية لإليمان الراسخ والشجاعة
لن يضاهيه فيها إال ِقلة من الناس ،كان غاندي ذلك
القائد النادر الذي لم يقيده قصور أتباعه.
ال يزال الناس في مختلف أنحاء العالم يستلهمون
من أصالة ِفكر غاندي ومثال حياته ،ومن المؤسف
أن عالمنا أصبح مكانا حيث يتعين على الـمــرء أن
يتساءل ما إذا كنا تعلمنا حقا ماذا كان غاندي يعني
بالحقيقةظ وكيف يمكننا تعريفها والدفاع عنها؟
* شغل سابقا مناصب وكيل األمين العام لألمم
المتحدة ،ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير
الدولة لتنمية الموارد البشرية في الهند ،وهو
عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الهندي.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

اختارت اليابان شريكتها لتصنيع طائرتها المقاتلة
م ــن ال ـج ـيــل الـ ـق ــادم ،ح ـيــث يــذكــر ري ـكــو مـيـكــي م ــن مــوقــع
"مراجعة نيكاي اآلسيوية" أن اليابانيين ،بعد مداوالت
بسيطة ومــن دون تشويق مفرط اخـتــاروا أن يتعاونوا
مع الواليات المتحدة بدل بريطانيا ،فاستعملت اليابان
أسلوب المراوغة ،وألمحت إلى احتمال أن تختار مشروع
"تـمـبـســت" أو حـتــى "ن ـظ ــام الـمـسـتـقـبــل ال ـج ــوي الـقـتــالــي
األوروبي" ،لكن لطالما ظن معظم المحللين أن الواليات
المتحدة تتفوق على الجهات األخرى ،حيث فرض الرئيس
ً
ترامب ضغوطا شديدة على اليابان كي تصبح شريكة
الواليات المتحدة ال بريطانيا ،وال شك أن طوكيو تدرك
منافع عقد شراكة مع األميركيين على المدى الطويل ،بدل
بريطانيا التي تبقى مكانتها الجغرافية واالستراتيجية
محدودة.
في التفصيل تبحث اليابان عن طائرة مقاتلة ثقيلة
وبعيدة المدى تتمتع بخصائص خفية يمكن استعمالها
إلجراء الدوريات وحماية مساحاتها البحرية الشاسعة،
إذ سيبدأ العمل بالطائرة المقاتلة في العقد الثالث من
القرن الحادي والعشرين ،فقد كانت اليابان تسعى إلى
تقاسم تكاليف التطوير وا لـمـخــا طــر التكنولوجية مع
بلد آخــر ،وتتمتع الــواليــات المتحدة ،مــن بين الشركاء
المحتملين ،بأعلى درجــات الخبرة في مجال الطائرات
المقاتلة المتقدمة ،ومع ذلك أوضحت طوكيو استعدادها
للتعاون مع األوروبيين أو البريطانيين لفرض درجة من
النفوذ في تعاملها مع الواليات المتحدة.
يعني ذلــك أن تصدير أي طائرات يابانية مستقبلية
سيخضع لـحــق الـنـقــض األم ـيــركــي ،لـكــن مــن المستبعد
ً
ً
أن تـبــدي ال ـيــابــان اهـتـمــامــا كـبـيــرا فــي تـصــديــر طــائــرات
إل ــى ب ـلــدان ال تحبذها ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي أي ظــرف
من الـظــروف ،ومــع ذلــك ذكــرت وزارة الدفاع اليابانية أن
أولويات التفاوض ستشمل الحق في إحداث التعديالت
ً
ُ
حبطة في
والتحديثات ،علما أن هــذه المشكلة كانت م ِ
أسطول الطائرات المقاتلة "إف."2 -
لقد زاد االهتمام بالتعاقد على حقوق نقل التكنولوجيا
والملكية الفكرية بدرجة ملحوظة منذ طائرة "إف،"2 -
ُ ّ
إذ تكثف البلدان والشركات اليوم تركيزها على حقوق
المدى الطويل ،لهذا
التصليح وتكاليف الصيانة على ّ
الـسـبــب يـظــن ميكي أن الـيــابــان ستفضل تـطــويــر مهمة
الطائرة وأنظمتها اإللكترونية بنفسها ،مع أنها ّ
مدت
يدها لبريطانيا بخصوص هذه المتطلبات.
سيكون القرار الياباني برفض التعاون في "تمبست"
ً
كـفـيــا بـتـهــديــد ال ـم ـشــروع الـبــريـطــانــي ك ـلــه ،وع ـلــى غــرار
اليابان ،ال تزال بريطانيا تستثمر في طائرات "إف"35 -
لملصحة القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية ،ولم
يتضح حتى اآلن مدى قدرتها على الصمود عبر مشروع
طائرات جديد خاص بها في حين تبدو ميزانيتها غير
مؤكدة ،وباستثناء روسيا تملك بريطانيا أصغر اقتصاد
بلد يحاول تطوير طائرة مقاتلة من الجيل
بالنسبة إلى ٍ
السادس.
* "ذا دبلومات"
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

4.475

4.023

4.707

2.667 2.938 3.226

ً
 ٢٧سهما عوائدها النقدية توازي  7أضعاف الفائدة الجديدة
ً
ً
ً
تمنح المساهمين عائدا مضمونا ...وضخ  350مليون دينار توزيعات نقدية اعتبارا من نهاية مارس
محمد اإلتربي

وســط الركام الــذي خلفته تداعيات
أزم ـ ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ع ـلــى ال ـســوق
المالي ،وما شهده من تراجعات حادة
لمستويات األس ـعــار ،ورغ ــم اسـتـمــرار
ح ــال ــة ال ـه ـل ــع ال ـم ــدف ــوع ــة بــال ـض ـغــوط
الـنـفـسـيــة ف ــي ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،تـبــرز
ع ــوام ــل إي ـجــاب ـيــة أخ ـ ــرى ،تـتـمـثــل فــي
ارتفاع العوائد النقدية ،حيث رصدت
"الـجــريــدة" نحو  ٢٧سهما فــي السوق
تـمـنــح مـسـتـثـمــريـهــا تــوزي ـعــات نقدية
ت ـتــراوح عــوائــدهــا بـيــن  11.5و 2.1في
المئة ،حيث تقدم بعض األسهم عوائد
تمثل  7أضعاف الفائدة الحالية على
الدينار.
الـجــديــر بــالــذكــر أن أغلبية القائمة
سالفة الــذكــر ال تــزال أسهمها محملة
ب ــاألرب ــاح ،حـيــث إن بـعــض ال ـشــركــات،
ا لـتــي عـقــدت جمعياتها العمومية ،ال
ت ــزال أمــامـهــا فــرصــة ي ــوم االسـتـحـقــاق
للمستثمرين الراغبين في تملك السهم.
وقالت مصادر مالية واستثمارية،
ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إن هـنــاك عـمـلـيــات شــراء
وانتقاء مدروسة على األسهم الممتازة،
والمعروف عنها االتزان والتحوط وقوة
استثماراتها وتنوعها سواء في الداخل
أو الـخــارج ،وذلــك ألهــداف استثمارية

ط ــوي ـل ــة األج ـ ـ ــل ،خ ـص ــوص ــا أن بـعــض
ه ــذه األس ـه ــم وص ـلــت إل ــى مـسـتــويــات
غير مسبوقة ،تكاد تقترب من القيمة
االسمية للسهم عند الـتأسيس.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن األغ ـل ـب ـيــة
المطلقة مــن الـسـيــولــة ،الـتــي يشهدها
الـســوق حــالـيــا ،هــي سيولة مؤسسية
تعود لمختلف الصناديق والمحافظ
وبعض المستثمرين األجانب بنسبة
تصل إلى نحو  97في المئة ،بينما الـ3
في المئة الباقية يتوزعها المتداولون
المحترفون من األفراد.
وب ـي ـنــت أن ــه ف ــي ظ ــل ردود األف ـعــال
الـســريـعــة عـلــى ال ـجــانــب االق ـت ـصــادي،
السـيـمــا مــن الـبـنــك ال ـمــركــزي ،بخفض
الفائدة وتوجيه البنوك بوقف تسييل
الرهونات وهيكلة الديون والتعاون مع
المستحق ،وكلها عوامل إيجابية ،يجب
أن تــرافـقـهــا إج ـ ــراءات أخ ــرى إجـبــاريــة
خ ــال الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،لـضـمــان حد
أدنى من الكفاءة التشغيلية اقتصاديا،
وهي إجــراء ات آتية ال محالة لمواكبة
السيستم العالمي ،الذي هرع إلى ضخ
مئات المليارات ،والسوق الكويتي لن
يكون استثناء.
ويمكن اإلشــارة الــى حجم السيولة

المتنامي في السوق ،أمــس ،حيث إنه
مـقــابــل مــن ب ــاع وت ـخ ــارج ه ـنــاك طــرف
مقابل قــام بالشراء ،حيث بلغت قيمة
التداول أمس  49.7مليون دينار ،وتشير
مصادر إلى أنه رغم الظرف االستثنائي
تــوجــد ف ــرص ج ـيــدة اسـتـثـمــاريــة لمن
يبحث ويدقق جيدا ،خصوصا أن هناك
ب ــوادر تماسك وأداء جيدا مــن السوق
الصيني منبع األزمة الصحية.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،تـ ــوزع شــركــات
االسـتـثـمــار مـسـتــويــات الـسـيــولــة التي
لديها حاليا بشكل أسبوعي ويومي،
وحسب درجة اغراء الفرص ،ولضمان
المحافظة على التوازن بين السائلية
واألصول التي بحوزتها.
فــي سـيــاق متصل ،أش ــارت مصادر
ال ـ ــى ان ـ ــه م ــع ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر الـ ـج ــاري
ستضخ كبرى الشركات والبنوك ،التي
عقدت جمعياتها العمومية ،توزيعاتها
النقدية في السوق ،والتي تقدر بنحو
 350مـلـيــون دي ـن ــار ،وس ـت ـكــون فــرصــة
إلع ـ ــادة اس ـت ـث ـمــار ج ــزء مـنـهــا وإعـ ــادة
ضخها فــي الـبــورصــة ،وانـتـقــاء بعض
الـ ـف ــرص الـ ـجـ ـي ــدة ،ف ــي ح ـي ــن سـيــوجــه
جــزء لـســداد الــديــون القائمة والـعــودة
لالقتراض بأسعار أقل.

ً

عائد التوزيعات النقدية لـ  ٢٧سهما
في البورصة حسب إقفال أمس األول
اسم الشركة

عائد
التوزيعات
النقدية

التوزيعات
النقدية المعلنة
لعام ( 2019فلس)

بوبيان للبتروكيماويات

%11.5

50

أسس القابضة

مجموعة االمتياز االستثمارية

%11.5

10

شركة الصالحية العقارية

%6.4

أسمنت بورتالند

%10.4

75

البنك األهلي المتحد

%5.9

15

جي إف إتش المالية

%10.5

5.57

شركة أالفكو

%5.3

8

أركان الكويت العقارية

%10.3

8

التجارية العقارية

%5.4

5

االستثمارات الوطنية

%9.8

9

البنك الوطني

%4.8

35

طيران الجزيرة

%8.2

35

أجيليتي

%4.7

20

زين

%7.7

33

األولى للتسويق المحلي

4.5

5

عقار لالستثمارات العقارية

%7.1

5

السور لتسويق الوقود

%4.5

5

الوطنية نابسكو

% 7.4

70

بيت التمويل الكويتي

%3.6

20

هيومن سوفت

%7.4

200

البنك الدولي

%3.3

7

أوريدو

%7.3

50

المباني

%2.8

14

التجارة واالستثمار العقاري

%7.1

3

بنك بوبيان

%2.1

9

شركة إس تي سي

%7.0

50

اسم الشركة

عائد
التوزيعات
النقدية

التوزيعات
النقدية المعلنة
لعام ( 2019فلس)

%6.8

7
25

أخبار الشركات
«الوطنية م ب» تربح  4.2ماليين دينار
ً
وتوزع  %10نقدا
بلغت أرباح شركة الصناعات الوطنية  4.29ماليين دينار،
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2019مقارنة مع
أربــاح قيمتها  3.96ماليين دينار ،خالل الفترة المذكورة من
عام  ،2018حيث بلغت ربحية السهم  12.3فلسا للسهم الواحد.
وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع  10في المئة أرباحا نقدية،
بما قيمته  3.49ماليين دينار.

وقف المدد التنظيمية
لحين انتهاء العطلة

مؤشرات البورصة تعاود الصعود والسيولة  49.7مليون دينار

تذبذب كبير في األداء ومضاربات على أسهم قيادية وصغيرة
●

علي العنزي

أنهت مؤشرات بورصة الكويت تعامالت جلستها
أمــس على تباين ،حيث ربــح مؤشرا السوق العام
واالول ،وخسر «الرئيسي» ،وجاءت اإلقفاالت بنمو
مؤشر السوق العام بنسبة  0.42في المئة ،أي ما
يعادل  18.75نقطة ،ليقفل على مستوى 4475.18
نقطة بسيولة مرتفعة  49.7مليون دينار تداولت
 213.3مليون سهم عبر  13503صفقة ،وتم تداول
 111سهما ،ربح منها  ،33بينما خسر  ،67وثبتت
أسعار .11
وك ــان الــدعــم مــن مكونات الـســوق األول التي
صعدت به بعد تذبذب بنسبة  1في المئة تقريبا،
أي  46.2نقطة ،ليقفل على مستوى  4707.36نقاط
وبسيولة كبيرة كانت  46.1مليون دينار تداولت
 126.8مليون سهم عبر  10772صفقة ،وتم تداول
 18سهما ربــح منها  7أسـهــم فقط وخـســر ،10

وثبت سهم مشاريع دون تغير.
وت ــراج ــع م ــؤش ــر «رئ ـي ـس ــي  »50بـنـقـطــة مـئــويــة
وعشر النقطة ،والـتــي تـعــادل  45.25نقطة ،ليقفل
على مستوى  3983.01نقطة ،وبسيولة متواضعة
لم تتجاوز  3.2ماليين دينار ،تداولت  77.8مليون
سهم ،وتــم ت ــداول  45سهما ربــح منها  11سهما،
وخسر  ،28واستقرت  6دون تغير.

تذبذب وضغط
واسـتـمــر الضغط على قـطــاع الـبـنــوك رغــم نمو
مــؤشــري الـبــورصــة الـعــام واالول ،وواجـهــت أسهم
بيتك ووط ـنــي وبــرقــان وورب ــة وبــوب ـيــان عمليات
بيع ابقتها خاسرة ،حيث تراجعت أسعار  6بنوك
إضافة الى اسهم ميزان والمتكاملة وهيومن سوفت
وبوبيان بتروكيماويات ،الذي خسر  3.5في المئة،
وجاء الدعم من النمو الكبير ألسهم المباني ،الذي

حقق ارتفاعا بنسبة  10في المئة ،وأجيليتي وأهلي
متحد وزين وصناعات والقرين.
وج ــاء ت االرتـفــاعــات بعد بــدايــة سلبية خسرت
خاللها المؤشرات العامة نحو  2في المئة ،قبل أن
تعوض من خالل أسهم السوق األول ويزداد الضغط
على أسهم السوق الرئيسي ورئيسي  50الذي واصل
الخسائر وسجل تراجعا وعمليات بيع على أسهم
ذات سيولة ،مثل االمتياز وكابالت ومتحد واعيان.
وربحت بعض األسهم لكنها بسيولة أقل ،أبرزها
سهما نــور ومستثمرون ولــم تكن كافية إلخــراج
الـمــؤشــر للمنطقة ال ـخ ـضــراء ،وبـقــي خــاســرا نحو
نقطة مئوية على عكس االول ،واستمرت مراقبة
اداء اسعار النفط والمؤشرات العالمية التي تحقق
الـخـســائــر فــي كــل جلسة ع ــدا ارت ـ ــدادات مضاربية
محدودة.
خليجيا ،كــان الــافــت لألنظار استمرار تراجع
مؤشري سوق اإلمــارات بقوة ،وسط عمليات بيع

مستمرة ،ليفقد مؤشر سوق دبي نحو  5في المئة
ويستقر على مستوى  1750نقطة ،لتبلغ خسائره
لهذا العام نحو  38في المئة ،بينما سقط مؤشر
أبوظبي بنسبة أكبر كانت  6.3في المئة هي 91.8
نقطة ،ليقفل على مستوى  3323نقطة,
وكانت تراجعات سوقي مسقط والمنامة بنسب
محدودة ،بينما ربحت ثالثة مؤشرات أبرزها مؤشر
السوق السعودي بنسبة قريبة من  2.5في المئة،
كما استمر القطري في النمو ليبلغ  8500نقطة،
مسجال ارتفاعا بنسبة  1في المئة.
ودارت أس ـع ــار ن ـفــط ب ــرن ــت ح ــول م ـس ـتــوى 30
دوالرا بشدة أمس ،بعد أن كسرته واستقر نايمكس
الخفيف دونــه وعلى مستوى  29دوالرا للبرميل،
واستمر الترقب الفتتاح مؤشر األسواق األميركية
الذي سجل خسارة فادحة في آخر جلساته الجمعة،
وال ـت ــي ك ــان م ــن الـمـنـتـظــر أن ي ـعــوض ج ــزءا منها
مساء أمس.

أع ـل ـن ــت بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت،
وقف جميع المدد التنظيمية،
بشأن اإلفصاحات عن البيانات
المالية والمرتبطة بها ،وكذلك
إفـصــاحــات الـصـنــاديــق ،خــال
فترة العطلة الرسمية ،بموجب
قرار مجلس الوزراء ،والمؤرخ
 ،2020-3-11و ل ـح ـيــن ا نـتـهــاء
العطلة الرسمية ،وعليه سوف
تمدد جميع هذه المدد لفترة
عشرة أيام عمل.

ترسية مناقصة على
«المواشي» بمبلغ
 4.5ماليين دينار
أف ــادت شركة نقل وتجارة
والـمــواشــي (ال ـمــواشــي) ،بأنه
تمت ترسية مناقصة توريد
مواشي حية لمصلحة إحدى
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة عـلــى
«المواشي» بمبلغ  4.55ماليين
دينار ،خالل الربع الثاني من
العام الحالي.

«عقار» تحصل على تسهيالت ائتمانية
ذكـ ــرت ش ــرك ــة ع ـق ــار لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـع ـق ــاري ــة ،أن ـه ــا قــامــت
بالحصول على تسهيالت ائتمانية من أحد البنوك المحلية،
بمبلغ  2.2مـلـيــون دي ـنــار ،بـفــائــدة قــدرهــا  1.5فــي الـمـئــة فــوق
سعر الخصم المعلن من البنك المركزي .وسوف تقوم الشركة
باستخدام المبلغ في دعم أنشطة الشركة التشغيلية.

تعطيل البورصة األحد بمناسبة اإلسراء والمعراج
ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة بـ ـ ــورصـ ـ ــة
ال ـك ــوي ــت ،إن أع ـمــال ـهــا ســوف
تعطل يوم األحد ( 22الجاري)،
بمناسبة حلول ذكرى اإلسراء

وال ـم ـعــراج ،على أن يستأنف
الدوام الرسمي كالمعتاد يوم
االثنين.

ً
البرميل الكويتي ينخفض  3.3دوالرات ليبلغ  32.16دوالرا

ً
أسعار النفط بحدود  30دوالرا مع مخاوف من ركود اقتصادي
ان ـخ ـفــض س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط ال ـكــوي ـتــي 3.3
دوالرات ليبلغ  32.16دوالرا في تداوالت االثنين
مقابل  35.46دوالرا في تداوالت الجمعة الماضي
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وع ــال ـم ـيــا ان ـخ ـف ـضــت أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط الـ ــى 30
دوالرا للبرميل الـثــاثــاء لتفاقم خسائرها بعد
أن فقدت ُعشر قيمتها أمس االثنين ،مع إضرار
انتشار فيروس كورونا المستجد بالطلب ورفع
الـسـعــوديــة لــإنـتــاج لمستوى قـيــاســي فــي إطــار
حربها مع روسيا على الحصص السوقية.
وهبط خــام برنت  0.5بالمئة مسجال 29.91
دوالرا للبرميل بحلول ا لـســا عــة  0946بتوقيت
غرينتش بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 31.25
دوالرا للبرميل.

وفـقــد خــام غــرب تكساس الــوسـيــط األميركي
أغلب مكاسبه التي حققها في وقت سابق بصعود
نسبته  4.7بالمئة ليهبط مسجال  29.04دوالرا
للبرميل.
وحذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب من أن
ب ــاده قــد تـكــون متجهة صــوب رك ــود اقتصادي
مع تباطؤ األنشطة االقتصادية في أنحاء العالم
وتراجع أسواق األسهم.
وق ــال ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة إن ـه ــا ستستغل
انخفاض أسعار النفط لملء االحتياطي البترولي
االستراتيجي وتعتزم دول وشركات أخرى اتخاذ
إجراءات مماثلة لملء المخزونات.
وقال ستيفن إينز كبير الخبراء االستراتيجيين
لألسواق في أكسي كورب «لكن منشآت التخزين

تلك تمتلئ بسرعة ...وإذا امتألت بالفعل ،وقضت
على هذا الطلب فستنهار أسعار النفط أكثر بال
شك وعندها ستضطر األسواق العالمية لتعليق
آمالها على حل الخالف بين السعودية وروسيا
قبل أن نصل لنقطة الال عودة».
وقــالــت أرامـكــو السعودية إنها ستطبق على
األرجح خطط زيادة اإلنتاج المزمعة لشهر أبريل
خ ــال مــايــو وإن ـهــا «مــرتــاحــة ج ــدا» مــع سـعــر 30
دوالرا للبرميل.
وعلى صعيد اخر ،أظهرت بيانات رفينيتيف
أيكون أن خصم برنت عن مبادالت دبي زاد بمقدار
 88سنتا الثالثاء إلى  3.08دوالرات للبرميل وهو
األكـبــر على اإلط ــاق منذ  2004على األقــل حين
أصبحت البيانات متاحة.

ومبادالت بورصة العقود اآلجلة لخام برنت-
دبـ ــي ه ــو فـ ــرق س ـعــر يـسـمــح لـمـتـعــامـلــي الـنـفــط
بتقييم القوة النسبية ألسعار الخامات منخفضة
الـكـبــريــت المرتبطة بـبــرنــت وال ـخــامــات مرتفعة
الكبريت المرتبطة بخام دبي.
وف ــي  11مـ ــارس ،ن ــزل بــرنــت إل ــى خـصــم عن
مبادالت دبي للمرة األولى منذ مايو 2010
في ظل انهيار العقود اآلجلة للنفط في
الـعــالــم بفعل ص ــدام بين السعودية
وروس ـ ـي ـ ــا بـ ـش ــأن س ـيــاســة
اإلمدادات.

ةديرجلا
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«االستثمارات الوطنية» 10.7 :ماليين دينار أرباح 2019
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %9

النتائج
اإليجابية دليل
واضح على
نهج التوازن
الذي تتبعه
الشركة

العميري

االستحواذ
على عقار
تجاري في
بريطانيا
بـ 44.5
مليون جنيه
إسترليني

المخيزيم

كـشـفــت ش ــرك ــة االس ـت ـث ـمــارات
الــوطـنـيــة ع ــن نـتــائـجـهــا الـمــالـيــة
للعام المنتهي فــي  31ديسمبر
 ،2019إذ ب ـلــغ إج ـم ــال ــي أص ــول
الـشــركــة  214.901مـلـيــون ديـنــار
ب ــزي ــادة ق ــدره ــا  8.93ف ــي الـمـئــة
مقارنة مع عام .2018
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ب ـ ـ ـيـ ـ ــان صـ ـح ــاف ــي
لـلـشــركــة ،ارت ـفــع إجـمــالــي حقوق
المساهمين للشركة األم بنسبة
 1.91فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة لـ ـيـ ـص ــل إ لـ ــى
 180.913مليون دينار ،في حين
بلغ صافي الربح  10.727ماليين
دينار.
أمـ ــا إج ـم ــال ــي اإليـ ـ ـ ـ ــرادات فـقــد
بلغت مــا قيمته  20.329مليون
دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،ب ـي ـن ـم ــا بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي
المصروفات  8.431ماليين دينار،
وبلغت ربحية السهم  13فلسا
للسهم الواحد.
وأوصى مجلس إدارة الشركة
ب ــرف ــع ت ــوصـ ـي ــة إلـ ـ ــى ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية العادية بتوزيع أرباح
ن ـقــديــة بـنـسـبــة  9ف ــي ال ـم ـئــة من
رأس المال بواقع  9فلوس للسهم
الواحد.

األصول المدارة
وقـ ــال رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
حـ ـم ــد الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،إن إج ـم ــال ــي
األصول المدارة من الشركة بلغت
 1.033مليار دينار في نهاية عام
ً
 ،2019الفتا إلى أن إجمالي قيمة
األصـ ــول ارت ـف ـعــت إل ــى 214.901
مليون دينار ،بزيادة قدرها 8.93
فــي ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بـ ـ 197.279
مليون دينار للفترة المقابلة من
العام الماضي.
وأف ــاد الـعـمـيــري بــأن النتائج

الذهب يواصل الهبوط
تـ ــراجـ ــع الـ ــذهـ ــب أكـ ـث ــر مــن
واحد في المئة ،أمس ،ليواصل
خسائره ،بعد الهبوط الحاد
فـ ــي ال ـج ـل ـس ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،مــع
استمرار مستثمرين في بيع
أص ـ ــول لــاح ـت ـفــاظ بـسـيــولــة،
بسبب تنامي المخاوف بشأن
األثـ ـ ـ ــر االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي لـتـفـشــي
فيروس كورونا.
ون ــزل الــذهــب بالمعامالت
الـ ـف ــوري ــة  1.1ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 1496.78دوالرا ل ــأو ق ـي ــة
(األونـ ـ ـص ـ ــة) ب ـح ـلــول ال ـســاعــة
 5:40بـ ـت ــو قـ ـي ــت غ ــر ي ـن ـت ــش،
ب ـع ــدم ــا ه ـب ــط  5.1ف ــي الـمـئــة
أمس األول ألقل مستوى منذ
نوفمبر  .2019وكسب الذهب
بالمعامالت اآلجلة األميركية
 1.1ف ــي الـمـئــة إل ــى 1503.20
دوالرات.
ون ــزل ــت األس ـه ــم اآلسـيــويــة

ف ـ ــي أعـ ـ ـق ـ ــاب ت ـس ـج ـي ــل "وول
ستريت" أكبر خسارة يومية
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــخ ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا أض ـ ـ ــرت
عناوين األخـبــار عــن التفشي
وأث ـ ــره االق ـت ـص ــادي الـعــالـمــي
بمعنويات المستثمرين كثيرا.
وارت ـفــع ال ـبــاديــوم  2.1في
ا ل ـم ـئــة إ لـ ــى  1651.26دوالرا
لألوقية ،بعدما هــوى  18في
المئة بالجلسة السابقة.
واس ـ ـت ـ ـقـ ــر الـ ـب ــاتـ ـي ــن ع ـنــد
 663.09دوالرا ،بـعــد مــا ُمني
بأكبر خسارة يومية بالنسبة
الـمـئــويــة عـلــى اإلطـ ــاق أمــس
األول.
وتــراج ـعــت الـفـضــة  1.5في
المئة إلــى  12.71دوالرا ،بعد
أن سجلت أدنى مستوى منذ
 2009في الجلسة السابقة.
(رويترز)

ً
المالية المطمئنة جاءت انعكاسا
السـتــراتـيـجـيــة طــويـلــة األم ــد تم
اعـ ـتـ ـم ــاده ــا مـ ــن م ـج ـل ــس إدارة
الـ ـش ــرك ــة ،والـ ـت ــي ت ـع ـمــل اإلدارة
التنفيذية على تطبيقها بمهنية
عــال ـيــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـنـتــائــج
اإليجابية للشركة دليل وا ضــح
على نهج التوازن الذي تتبعه.
وأكـ ــد أن تـلــك الـخـطــط ترتكز
ً
أســاســا على قاعدتين مهمتين؛
هـ ـم ــا تـ ـن ــوي ــع م ـ ـصـ ــادر ال ــدخ ــل،
ً
وتـ ـقـ ـلـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ،مـ ـشـ ـي ــدا
بالجهود الـمـبــذولــة مــن الجهاز
التنفيذي للشركة ،والــذي يعمل
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا ع ـل ــى ت ــرج ـم ــة ت ـط ـل ـعــات
ً
مجلس اإلدارة الذي ال يألو جهدا
في تحقيق طموحات المساهمين
والعمالء.

تعاون جماعي
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي "االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة" فـ ـه ــد ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
ال ـم ـخ ـيــزيــم ،أن ال ـش ــرك ــة تعتمد
ً
دائ ـ ـمـ ــا ع ـل ــى وضـ ــع ال ـت ـص ــورات
والـخـطــط الـمـتـعــددة ،لتظل على
اس ـت ـع ــداد تـ ــام لـلـتـعــامــل م ــع أي
م ـت ـغ ـيــرات ق ــد تـشـهــدهــا أس ــواق
المنطقة بما يضمن استقرار أداء
الشركة وتوازنه.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـيـ ــزيـ ــم ،إن م ــا
ت ـح ـق ـقــه ال ـش ــرك ــة م ــن أداء جـيــد
مــا هــو إال نـتــاج تـعــاون جماعي
ل ـكــل مــوظـفـيـهــا وك ــل الـقـطــاعــات
ً
واإلدارات ،معربا عن تقديره لدعم
مجلس اإلدارة وجميع العاملين
بالشركة.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــم أن
ً
"االستثمارات" تحرص دائما على
وضع نطاق خطة شاملة للتعامل

ا ل ـ ـب ـ ـيـ ــان ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــا فـ ــي ،أن أداء
ال ـم ـحــافــظ الـ ـم ــدارة م ــن الـشــركــة
ً
جاء إيجابيا ،وكان لقطاع إدارة
الثروات في عام  2019األثر األكبر
ف ــي اس ـت ـق ـط ــاب ق ــاع ــدة ج ــدي ــدة
م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن الـ ـعـ ـم ــاء شـمـلــت
الـجـهــات الـحـكــومـيــة والـشــركــات
واألف ـ ــراد ذوي ال ـم ــاءة الـمــالـيــة،
إض ــاف ــة إل ــى م ـنــح ال ـع ــاق ــات مع
ال ـع ـم ــاء ال ـحــال ـي ـيــن ال ـك ـث ـيــر من
الرعاية واالهتمام كغاية جوهرية
من خالل تقديم منتجات وحلول
استثمارية مبتكرة.
فهد المخيزيم

حمد العميري

مــع التحديات والـتـطــورات التي
ً
ً
تطرأ على السوق محليا وإقليميا
ً
وعالميا ،وذلك بهدف مواكبتها
ب ـق ــرارات وإج ـ ــراءات تـحــافــظ من
خــال ـهــا ع ـلــى مـ ـق ــدرات ال ـشــركــة
وحقوق مساهميها.
وأش ـ ــار إل ــى ارتـ ـف ــاع إجـمــالــي
حقوق المساهمين للشركة األم
إل ــى  180.913مـلـيــون دي ـنــار في
نهاية عام  ،2019مع األخذ بعين
االعـتـبــار قيامها بـتــوزيــع أربــاح
نقدية عن عام  2018بقيمة 6.38
ماليين دينار.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع أن "االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
ال ــوط ـن ـي ــة" أنـ ـج ــزت ال ـك ـث ـي ــر مــن
المهام والمشاريع الموكلة إليها،
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى ال ـق ـي ــام بـ ـ ــدور وك ـيــل
االك ـت ـتــاب لـلـطــرح ال ـع ــام بــزيــادة
رأس ـم ــال شــركــة "وربـ ــة كــابـيـتــال
القابضة" بمبلغ  25مليون دوالر.

بالنسبة لـلـقـطــاع ،و ف ــي قسميه
الرئيسين ،الخدمات االستشارية
واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــارات الـ ـ ـب ـ ــديـ ـ ـل ـ ــة،
ف ـع ـلــى ص ـع ـيــد إدارة ال ـخــدمــات
االسـتـشــاريــة الـمــالـيــة ،تــم إنجاز
 12عـمـلـيــة اس ـت ـشــاريــة ج ــدي ــدة.
وعلى صعيد إدارة االستثمارات
الـ ـب ــديـ ـل ــة ،ت ـ ــم انـ ـ ـج ـ ــاز ع ـ ــدد مــن
الـصـفـقــات الــرئـيـسـيــة خ ــال عــام
 ،2019ك ــان فــي مقدمتها قـيــادة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـح ــوذت
على ما نسبته  44في المئة من
بــورصــة الـكــويــت ،بــاإلضــافــة إلى
ذلك ،عمدت اإلدارة إلى تنظيم أول
صفقة عقارية لعمالئها تضمنت
شـ ـ ــراء عـ ـق ــار تـ ـج ــاري بـمـســاحــة
 117ألــف قــدم مربعة فــي مدينة
مــانـشـسـتــر (الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة)
المؤجر لشركة تيسكو (،)Tesco
بقيمة بلغت  44.5مليون جنيه
إسترليني ،والــذي يحقق عائدا
نقديا قدره  9في المئة سنويا.

وعــن أداء قطاع االستثمارات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة قـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـخـ ـي ــزي ــم:
ً
"ك ـ ـ ــان ع ـ ــام  2019ع ــام ــا م ـم ـي ــزا

محافظ استثمارية

االستثمارات المصرفية

وأوضــح المخيزيم في سياق

أداء الصناديق
وع ــن أداء صـنــاديــق الـشــركــة،
قــال المخيزيم" :حـقــق صندوق
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري الـ ــذي
يستثمر في األسهم المدرجة في
بورصة الكويت وأسهم الشركات
غير الـمــدرجــة فــي دول ــة الكويت
ً
عـ ــائـ ــدا ب ـل ــغ  19.53فـ ــي ال ـم ـئ ــة،
عـلـمــا ب ــأن ص ــاف ــي قـيـمــة أص ــول
الصندوق قد بلغت  136.9مليون
دي ـن ــار ،وك ــذل ــك ص ـن ــدوق م ــوارد
لـلـصـنــاعــة وال ـخ ــدم ــات النفطية
الذي يستثمر في أسهم الشركات
الـمـحـلـيــة وال ـعــرب ـيــة الـمـتــوافـقــة
مــع أح ـكــام الـشــريـعــة اإلســامـيــة
ً
ال ــذي سـجــل ع ــائ ــدا قـيـمـتــه 3.94
في المئة ،وكذلك الحال بالنسبة
إلـ ــى صـ ـن ــدوق زاج ـ ــل لـلـخــدمــات
واالت ـص ــاالت ال ــذي يستثمر في
أسهم الشركات المحلية والعربية
الـ ـمـ ـت ــوافـ ـق ــة أي ـ ـضـ ــا م ـ ــع أحـ ـك ــام
ً
الشريعة اإلسالمية ،وسجل عائدا
بقيمة  10.23في المئة.
وف ـ ـ ــي ذات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ت ـم ـكــن
ص ـن ــدوق الـ ـ ــدارج االس ـت ـث ـمــاري،
الذي يستثمر في أسهم الشركات

فــي األس ــواق المالية الخليجية
الـمـتــوافـقــة م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة
االس ــامـ ـي ــة ،م ــن ت ـح ـق ـيــق عــائــد
بـلــغ  8.04فــي الـمـئــة ،كـمــا سجل
صـ ـن ــدوق الـ ـم ــدى االس ـت ـث ـم ــاري،
الذي يستثمر في أسهم الشركات
فــي األس ــواق المالية الخليجية
الـمـتــوافـقــة م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة
ً
اإلس ــام ـي ــة ،ع ــائ ــدا قـيـمـتــه 6.06
في المئة.
وك ـ ـ ــان قـ ـط ــاع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ال ـع ـقــاريــة ل ــدى ال ـش ــرك ــة ،وال ــذي
ً ً
يدير محافظ عقارية ،مميزا جدا،
إذ أوضــح المخيزيم" :زاد حجم
التداول للقطاع السكني بنسبة
 16في المئة ،والتجاري بنسبة 5
في المئة بسوق العقار المحلي".
أ م ـ ـ ــا ب ــا ل ـن ـس ـب ــة ألداء ق ـط ــاع
االستثمارات العقارية بالشركة
خالل عام  ،2019فقد تمت زيادة
حجم محفظة إدارة أمــاك الغير
بـنـسـبــة  37ف ــي ال ـم ـئــة ،ليصبح
إج ـمــالــي ال ـع ـق ــارات الـ ـم ــدارة من
القطاع  70عقارا ،منهم التجاري
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــي واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري،
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،فـقــد حافظ
الـقـطــاع على مستوى اإلي ــرادات
مع تخفيض المصاريف بنسبة
 9في المئة.

ِّ
ُ
عمان تخفض ميزانية  2020المخصصة للوكاالت الحكومية %5
استجابة للتحديات المالية التي تواجهها السلطنة
أف ـ ـ ـ ــاد م ـ ـ ـصـ ـ ــدران ومـ ـنـ ـش ــور
ح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــي ،اطـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه
"رويـ ـت ــرز" ،ب ــأن وزارة الـمــالـيــة
فـ ــي س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان سـتـقـلــص
الميزانية المخصصة للوكاالت
الحكومية بنسبة  5فــي المئة
فــي عــام  ،2020وان الـقــرار جاء
"ا سـتـجــا بــة للتحديات المالية
التي تواجهها البالد".
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ـش ـهــد
الـسـلـطـنــة ع ـجــزا مـتـنــامـيــا هــذا
العام ،بسبب انخفاض أسعار
النفط .والسلطنة ،وهــي منتج
خليجي صغير للنفط ،مصنفة
عـنــد مـسـتــوى عــالــي المخاطر
مــن جــانــب وكـ ــاالت التصنيف
االئتماني الرئيسية.
وجـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي مـ ـنـ ـش ــور وزارة
ال ـمــال ـيــة ،ال ــذي يــرجــع تــاريـخــه

إلى  12مارس ،انه استنادا لقرار
الـحـكــومــة خـفــض الـمـيــزانـيــات
الـ ـت ــي تـ ــم إقـ ـ ــرارهـ ـ ــا ل ـل ــوك ــاالت
المدنية والعسكرية واألمنية
ل ـ ـع ـ ــام  2020بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  5ف ــي
المئة ،فإن الــوزارة تبلغ جميع
ال ـ ــوك ـ ــاالت ال ـح ـك ــوم ـي ــة تـنـفـيــذ
الخصم المذكور من الميزانية
المعتمدة لكل جهاز.
وذك ــر الـمـنـشــور أن ــه لــن يتم
تــوفـيــر أي تـمــويــل إضــافــي إذا
لم تلتزم الوزارات بالميزانيات
المعدلة .كما طلبت الحكومة
من الوكاالت الحكومية مراجعة
جميع جوانب اإلنفاق.
وهوت أسعار النفط األسبوع
الماضي بعد انهيار اتفاق قيود
اإلن ـ ـتـ ــاج ب ـي ــن م ـن ـت ـجــي الـنـفــط
مــن أعـضــاء "أوب ــك" وخــارجـهــا،

مما قــاد إلــى حــرب أسعار بين
السعودية وروسيا.
ويــرزح اقتصاد عمان تحت
ع ـ ـ ــبء مـ ـسـ ـت ــوي ــات ع ــالـ ـي ــة مــن
الدين ،وهو عرضة لخطر التأثر
بتقلبات أسعار الخام ،وتحديدا
التي تضاف حاليا إلى توقعات
الـتـبــاطــؤ االق ـت ـصــادي إقليميا
وعالميا بسبب تفشي فيروس
كورونا ،الــذي أعلنت عمان 24
حالة إصابة به حتى اآلن.
وخفضت وكالتا التصنيف
مـ ــوديـ ــز وف ـي ـت ــش ه ـ ــذا ال ـش ـهــر
تصنيف عمان ،ليدخل بدرجة
أكبر في نطاق عالي المخاطر،
وأشــارتــا إلــى اسـتـمــرار التآكل
ف ــي ال ــوض ــع ال ـم ــال ــي الــداخ ـلــي
والخارجي.
وق ـ ــال ـ ــت "فـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش" ال ـشـ ـه ــر

الماضي" :نعتقد أن هناك فرصة
ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـت ـس ــري ــع اإلص ـ ـ ــاح
الـ ـم ــال ــي تـ ـح ــت حـ ـك ــم ال ـع ــاه ــل
العماني الجديد ،السلطان هيثم
بــن ط ــارق ،ال ــذي أعـطــى أولــويــة
لتقليص الدين".
وت ــوق ـع ــت عـ ـم ــان عـ ـج ــزا فــي
الميزانية  2.5مليار ريال عماني
( 6.50مـلـيــارات دوالر) فــي عام
 ،2020وهذا يوازي عجزا ماليا
 8في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
وقــالــت "سـتــانــدرد آنــد بــورز
جلوبال" للتصنيف االئتماني،
ف ــي ت ـق ــري ــر ،إن ع ـم ــان تـخـطــط
لتمويل  80في المئة من العجز
مــن خــال االقـتــراض الخارجي
والـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،ول ـ ـكـ ــن ال ـم ـش ــاك ــل
االقتصادية الناجمة عن تفشي

فيروس كــورونــا قد تعقد هذه
الخطط.
وذكـ ــرت م ـصــادر ل ــ"روي ـتــرز"
ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر أن عـ ـم ــان ت ـجــري
م ـح ــادث ــات م ــع ب ـن ــوك م ــن أجــل
قـ ــرض بـقـيـمــة م ـل ـي ــاري دوالر،
وه ـ ــي خـ ـط ــوة ربـ ـم ــا تـحـمـيـهــا
ج ـ ــزئـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ــن ت ـ ـق ـ ـلـ ــب أس ـ ـ ـ ــواق
السندات.
وزادت عـ ــائـ ــدات ال ـس ـن ــدات
الدولية لعمان المستحقة في
 2048ب ـن ـحــو  4ن ـق ــاط مـئــو يــة
منذ انهيار مـحــادثــات "أوب ــك"،
وض ـ ـ ـعـ ـ ــف الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـم ــان ــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرت ـ ـ ـبـ ـ ــط ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــدوالر إلـ ـ ــى
مـسـتــويــات تــاريـخـيــة األسـبــوع
ال ـمــاضــي ب ـعــد ت ـه ــاوي أس ـعــار
النفط.

ُ
صدمة أسعار النفط ...تقلص حلول االقتراض لدول الخليج

ّ
ضخمت العجز في الموازنات وأضعفت احتماالت النمو االقتصادي
يـعــد تـفـشــي ف ـي ــروس كــورونــا
وهـ ـب ــوط أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ضــربــة
مزدوجة ال تترك لحكومات دول
ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــرب ـيــة خـ ـي ــارا ُيــذكــر
لتحقيق اال سـتـقــرار لموازناتها
المالية ،في الوقت الــذي تحاول
ف ـ ـيـ ــه ح ـ ـمـ ــايـ ــة اق ـ ـت ـ ـصـ ــادهـ ــا مــن
المخاطر والدفاع عن مستويات
ربط عمالتها.
وح ـت ــى ال ـس ـع ــودي ــة س ـتــواجــه
مصاعب ،رغم أنها صاحبة أكبر
اق ـت ـصــاد ف ــي الـمـنـطـقــة الـعــربـيــة،
وهي التي بدأت حربا مع روسيا
مـ ــن أج ـ ــل ح ـم ــاي ــة ح ـص ـت ـهــا فــي
الـســوق ،في أعقاب انهيار اتفاق
بين منظمة أوبــك وحلفائها في
ال ـ ـسـ ــادس مـ ــن م ـ ــارس أدى إل ــى
ه ـبــوط األسـ ـع ــار بـنـسـبــة  30في
المئة.
وكـ ـ ــان االنـ ـهـ ـي ــار ال ـس ــاب ــق فــي
أس ـعــار الـنـفــط فــي ع ــام  2014قد
د ف ــع المنطقة ا لـتــي تعتمد على
ص ـ ــادرات ال ـطــاقــة إل ــى تخفيض
ال ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــي ل ـل ـمــواط ـن ـيــن،
واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ضـ ــرائـ ــب ل ـت ـنــويــع
م ـ ـصـ ــادر اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ومـ ـح ــاول ــة
تقليص نظم الرفاهية والقطاع
العام المتضخم.
أمـ ــا اآلن ،فـسـتـجــد ح ـكــومــات
مجلس التعاون الخليجي الست
ص ـع ــوب ــة ف ــي إدارة ال ـع ـج ــز فــي
مــوازنــات ـهــا أو زي ـ ــادة الـضــرائــب
أو خـفــض الــدعــم بـفـعــل الـتــركـيــز
على تحفيز النشاط االقتصادي
والتخفيف من أثر انتشار فيروس
كورونا على سكانها.
ويـ ـمـ ـك ــن ألغ ـ ـلـ ــب ال ـح ـك ــوم ــات
االستعانة باحتياطياتها المالية

الضخمة إذا لــم تنتعش أسعار
الـنـفــط .وبوسعها أيـضــا خفض
اإلنفاق االستثماري إلدارة العجز
ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة أو ك ـســب الــوقــت
باالستدانة.
غ ـي ــر أن م ـص ــرف ـي ــا س ـع ــودي ــا
تـحــدث شريطة عــدم الكشف عن
هــوي ـتــه ،ق ــال إن "االح ـت ـيــاط ـيــات
النقدية ال يمكنها الحفاظ على
اإلنـ ـف ــاق ال ـح ــال ــي ل ـف ـتــرة طــويـلــة
جـ ـ ــدا" ،وه ـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن ـ ــه "ق ــد
يتعين عليها (الحكومات) خفض
اإلنفاق".
وأضاف المصرفي" :هذه أوقات
ص ـع ـب ــة .الـ ـن ــاس بـ ـ ــدأت تـتـحــدث
وبـ ـ ــدأت تـسـتـعــد ل ـمــا ق ــد يـحــدث
مستقبال".
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـعـ ـ ــرضـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات
الـخـلـيـجـيــة ال ـمــربــوطــة ب ــال ــدوالر
األم ـيــركــي مـنــذ ع ـشــرات السنين
لـضـغــوط بـفـعــل الـتــوقـعــات بقلة
السيولة.

اختالفات
ثمة اختالفات شديدة بين دول
مجلس التعاون الست.
ف ـق ـط ــر ت ـت ـم ـت ــع بـ ـف ــائ ــض فــي
الـ ـم ــوازن ــة واق ـت ـص ــاده ــا يـعـتـمــد
ع ـلــى صـ ـ ــادرات ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
المسال ،الذي كان تأثره المباشر
بأسعار النفط أقل شدة ،في حين
أن اقتصاد عمان والبحرين وهما
أصغر منتجتين للنفط وتعانيان
م ــن عـ ــبء الـ ــديـ ــون أكـ ـث ــر عــرضــة
لتقلبات األسعار.
غـيــر أن شــركــة أرق ــام كابيتال
قالت إن "الصورة المالية العامة

لدول مجلس التعاون الخليجي
تتدهور تدهورا حادا".
ومن المحتمل أن تكبد أسعار
النفط بين  30و 40دوالرا للبرميل
هــذا الـعــام دول الخليج عـشــرات
الـ ـمـ ـلـ ـي ــارات مـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات مــن
إيراداتها.

إجراءات مؤلمة
قـ ـ ـ ــال ب ـ ـعـ ــض الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـلـ ـي ــن إن
الـتـخـفـيـضــات ف ــي ح ــد ذات ـه ــا قد
تفضي إلــى الــركــود فــي ضــوء أن
اإلنفاق الحكومي أحد المحركات
الرئيسية للنمو في المنطقة.
وقد عرضت البنوك المركزية
فــي الـسـعــوديــة واإلمـ ــارات وقطر
ت ــدابـ ـي ــر ت ـح ـف ـي ــزي ــة ب ـم ــا قـيـمـتــه
اإل ج ـ ـمـ ــا ل ـ ـيـ ــة  60م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر
للتخفيف مــن تــداعـيــات فيروس
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــن خ ـف ـض ــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــات رسـ ـ ــوم ال ـص ـف ـق ــات
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة ورسـ ـ ـ ـ ـ ــوم ال ـ ـمـ ــرافـ ــق
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـق ـط ــاع
الخاص.
وق ــال ــت مــونـيـكــا م ــال ــك كـبـيــرة
االق ـت ـص ــادي ـي ــن ب ـب ـن ــك أب ــوظ ـب ــي
الـتـجــاري" :تــاريـخـيــا ،تميل دول
مجلس التعاون الخليجي لخفض
اإلن ـف ــاق الــرأس ـمــالــي فــي الـبــدايــة
أكـثــر مــن ميلها لخفض اإلنـفــاق
الجاري".
وأض ـ ــاف ـ ــت مـ ــالـ ــك" :وم ـ ـ ــع ذل ــك
فاستمرار الضغوط النزولية على
سـعــر ا لـنـفــط سيستلزم تراجعا
كبيرا في اإلنفاق الجاري".
وتراجع االلـتــزام باإلنفاق في
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة م ــع انـتـعــاش

اقتصاد
سلة أخبار
«التجارية» :إعفاء
المستأجرين المتضررين
في عقاراتها

تحت شعار "نحن نهتم"،
وانطالقًا من دورها الريادي
في مجال املسؤولية
االجتماعية ،كشف رئيس
مجلس إدارة الشركة
التجارية العقارية عبدالفتاح
معرفي عن إطالق حملة "ال
تحاتون التجارية وياكم"،
حيث قرر إعفاء املستأجرين
املتضررين من سداد األجرة
الشهرية مدة تتراوح بني
الشهر ونصف الشهر،
والشهرين حسب النشاط،
وحتى إشعار آخر.
ُ
بحيث تعفى املحالت
التجارية ،والنوادي الصحية،
والصالونات ،واملطاعم،
واملقاهي من سداد أجرة
ُ
شهر ونصف ،بينما تعفى
املطاعم واملقاهي التي تقدم
نشاط الشيشة من سداد
أجرة شهرين.
وأكد معرفي أن هذه الخطوة
تأتي من منطلق دعم الشركة
ملستثمريها في ظل األوضاع
االقتصادية الراهنة ،خاصة
بعد قرار مجلس الوزراء
بإغالق جميع املجمعات
التجارية واملطاعم واملقاهي،
وإيمانًا منه بأهمية التعاون
ً
في هذه املحنة امتثاال لقول
رسولنا الكريم" :املؤمن
للمؤمن كالبنيان املرصوص
يشد بعضهم بعضًا".

«المركزي» السعودي:
العمل عن ُبعد للبنوك
قالت مؤسسة النقد العربي
السعودي (البنك املركزي)،
إنها طلبت من موظفيها
تعليق العمل في املقر
الرئيسي واألفرع ،على أن
تطبق إجراءات العمل عن
ُبعد للمؤسسات املالية،
باستثناء الوظائف الحرجة.
وذكرت املؤسسة ،في بيان،
أن القرار يتماشى مع
توجيه الحكومة بتعليق
حضور املوظفني في جميع
الجهات الحكومية" ،عدا
القطاعات الصحية واألمنية
والعسكرية".
وقالت "ساما" إنها "عملت
على تفعيل خطة استمرارية
األعمال ،لضمان عدم انقطاع
خدمات نظم املدفوعات،
واستمرار عمل املنظومة
املالية واملصرفية".
(رويترز)

«المركزي» التركي يخفض
الفائدة إلى % 9.75
قررت لجنة السياسة
النقدية بالبنك املركزي
التركي خالل اجتماع
طارئ ،أمس ،خفض سعر
الفائدة الرئيسي من 10.75
في املئة ،إلى  9.75في املئة.
وعقدت اللجنة اجتماعها،
بعدما كان مقررا غدًا،
"لبحث التأثير االقتصادي
واملالي املحتمل لفيروس
كورونا" ،وفقا ملا نقلته
وكالة بلومبرغ لألنباء عن
البنك.
(د ب أ)

ِّ
«فولكسفاغن» تعلق
اإلنتاج مؤقتًا

أسعار النفط واتجاه الحكومات
لمنح األولوية للنمو االقتصادي.
وأرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأت ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـ ـ ـ ــدول م ـثــل
س ـل ـط ـنــة عـ ـم ــان ف ـ ــرض ض ــرائ ــب
أو تـخـفـيـضــات أك ـبــر ف ــي الــدعــم،
لتجنب القالقل السياسية.

مزيد من الديون
وق ـ ــال ـ ــت مـ ــالـ ــك إن اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
والـ ـك ــوي ــت وقـ ـط ــر الـ ـت ــي تـتـمـتــع
ب ــوس ــائ ــل حـ ـم ــاي ــة م ــالـ ـي ــة أك ـب ــر
مــن الـسـعــوديــة بــوسـعـهــا تحمل
ضعف أسعار النفط لفترة أطول،
لكن "من المستبعد أن ترغب في
وجود عجز كبير لفترة طويلة".

ولـ ـتـ ـح ــاش ــي اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ت ــداب ـي ــر
مؤلمة ،يمكن للحكومات أن تزيد
االق ـتــراض أو تـعــزز السيولة من
خالل بيع أصول.
ومـ ـن ــذ ع ـ ــام  2014اس ـت ــدان ــت
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة م ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج ب ـمــا
يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز  100م ـ ـل ـ ـيـ ــار دوالر
مـسـتـفـيــدة مــن انـخـفــاض أسـعــار
الفائدة العالمية.
ويمكن للسعودية ،نـظــرا ألن
ديونها تعادل  20في المئة فقط
من الناتج المحلي اإلجمالي ،أن
تـقـتــرض لتمويل الـعـجــز ،لكنها
قد تختار بدال من ذلك استغالل
احتياطياتها ا لـتــي بلغت نحو
 469مليار ري ــال ( 124.96مليار

دوالر) في عام  2019أي ما يعادل
 17في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي.
وقــال كريسيانيس كرستينز
ال ـ ـمـ ــديـ ــر ض ـ ـمـ ــن ف ـ ــري ـ ــق ف ـي ـتــش
ل ـل ـت ـص ـن ـي ـف ــات االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة فــي
الشرق األوسط وإفريقيا" :عمليا
كانت الحكومة تخطط القتراض
حوالي ثالثة في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي هذا العام (وكان
العجز المتوقع في الموازنة 6.4
ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي) ،وربما يكون بإمكانها
اقتراض المزيد من أسواق المال
إذا اقتضت الضرورة".
غ ـ ـيـ ــر أن ت ـك ـل ـف ــة االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض

ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
الخليجية إقباال على بيعها ،بعد
انخفاض أسعار النفط .وتصنف
وك ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف االئ ـت ـمــانــي
ال ـك ـب ــرى بــال ـف ـعــل س ـن ــدات عـمــان
وال ـب ـحــريــن ،ضـمــن الـتـصـنـيـفــات
االستثمارية عالية المخاطر.
ك ـم ــا أن ت ـك ـل ـفــة ال ـت ــأم ـي ــن مــن
مخاطر احتمال تخلف السعودية
ع ــن س ـ ــداد ال ـت ــزام ــات ـه ــا ارت ـف ـعــت
األسبوع الماضي لثالثة أمثالها
لتسجل أ عـلــى مستوى منذ عام
.2016
(دبي -رويترز)

تعتزم مجموعة
"فولكسفاغن" األملانية
لصناعة السيارات تعليق
اإلنتاج في العديد من
مصانعها مؤقتًا ،بسبب وباء
فيروس كورونا.
وذكرت مصادر من مجلس
شؤون العاملني بالشركة في
مقرها بمدينة فولفسبورغ
األملانية ،أن معظم مصانع
الشركة ستنهي دورتها
األخيرة يوم الجمعة املقبل.
وأفادت املصادر لوكالة
األنباء األملانية (د ب أ) ،بأنه
"تم اتخاذ القرار في ضوء
العاملني الذين يعملون
جنبا إلى جنب على
خطوط التجميع ،وهو أمر
ال يتماشى مع توجيهات
الحكومة بالحفاظ على
املسافات بني األفراد".
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اقتصاد
عدم اليقين ...سبب هبوط األسواق وانعدام الثقة
ةديرجلا

•
العدد  / 4376األربعاء  18مارس 2020م  23 /رجب 1441هـ

economy@aljarida●com

دراسة أعدها أستاذا العلوم اإلدارية سعود الثاقب وبراك الغربللي

أكد األستاذان في كلية العلوم
اإلدارية بجامعة الكويت،
د .سعود الثاقب ،من قسم
التمويل ،ود .براك الغربللي
من قسم اإلدارة العامة،
دراسة عن حالة عدم اليقين
ودورها في هبوط األسواق
وانعدام الثقة والتأثير المرتبط
بها على اقتصاد الدول
والشركات واألفراد والمطلوب
اليوم بعد ظهور فيروس
كورونا وانتشاره في الصين
وكل أنحاء العالم ،مما زاد من
نسبة «عدم اليقين».

في ظل انتشار فيروس كــورونــا اليوم بشكل سريع حــول العالم،
وهـبــوط أسـعــار النفط المفاجئ ،وع ــدم اسـتـقــرار السياسة النقدية،
وتأثيرهم الكبير والواضح على االقتصاد العالمي ،يتساءل كثيرون:
ما عالقة عدم اليقين باالقتصاد؟
لهذا السؤال العديد من األجوبة ،فمنذ األزمة المالية العالمية في
 ،٢٠٠٨ظهرت العديد من التحديات السياسية واالقتصادية ،مما ّ
سبب
زيــادة عدم اليقين العالمي ،بــدء ا بـالربيع العربي ،وانتخاب دونالد
ً
ترامب رئيسا للواليات المتحدة األميركية ،وظهور أيديولوجيات
سياسية يمينية ،وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،كلها عوامل
زادت من الشكوك حول مستقبل السياسات االقتصادية حول العالم،
ً
مع استمرار ّ
تطور العالم بوتيرة سريعة ،خلقت هذه التغييرات شعورا
بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي ،مما يزيد من حالة عدم اليقين
في جميع أنحاء العالم.
باختصار يعود الكثير من التذبذب باالقتصاد العالمي لموضوع
«عدم اليقين» ،خصوصا عندما يتعلق بالتوقعات بالمستقبلية ،فكلما
زادت الضبابية ونسبة عدوم الوضوح ،زادت تخوفات الناس والشركات
والدول ،وهذا ينعكس بشكل مباشر على قراراتهم المالية واالقتصادية
وثقتهم ب ــاألس ــواق والـسـلـطــات التنظيمية والــرقــابـيــة ،فالموضوع
ليس مجرد «كــورونــا» ،بل هو مرتبط بكل حدث يزيد من نسبة عدم
اليقين مثل الحروب والكوارث الطبيعية ،أو حتى في الفترات األولى
بعد انتخاب رئيس جديد في الدول الديمقراطية ،فهناك إجماع عام
اليوم على أن عدم اليقين في السياسة االقتصادية له آثار ضارة على
العديد من العوامل االقتصادية وسياسات اإلدارة المالية للشركات،
فمن الـضــروري أن يكون هناك فهم أوســع لكيفية تأثير عــدم اليقين
على قراراتنا ،لذلك قمنا في بحث نشر أخيرا بأحد المجالت العلمية
العالمية المحكمة ،جمعنا خالله تأثيرات «عدم اليقين في السياسات
االقتصادية» على األفراد ،والشركات ،واالقتصاد ككل ،وسنحاول أن
ّ
ً
نلخص هذا البحث بهذا المقال ،ألهمية الموضوع ،خصوصا في ظل
أحداث اليوم المتداخلة التي زادت من نسبة عدم اليقين االقتصادي.

تعريف عدم اليقين

زيادة نسبة عدم
الوضوح ترتبط
بازدياد نسبة
البطالة إضافة إلى
التباطؤ في اإلنتاج
والتوظيف
ً
وترتبط سلبيا
حتى بنسبة الفائدة
ونسب التضخم

ما المقصود بـ «عدم اليقين»؟ فال يوجد تعريف واحد وثابت لهذا
أو التشغيلية ،أو
المصطلح ،فقد يشمل المخاطر الجيوسياسيةّ ،
حتى األخبار الخاصة بالشركات ،مثل عدم دقة توقعات المبيعات،
والشائعات حول رحيل الرئيس التنفيذي ،أو التغيير في اإلدارة ،أو
حتى ضبابية السياسة النقدية وأسعار الفائدة على مستوى الدولة،
أو عدم وضوح السياسة المالية للحكومات من عجز وفائض ،أو عدم
القدرة على التنبؤ بالسياسات والقوانين والتشريعات المرتبطة بها،
من الواضح أن العديد من العوامل تؤثر على عدم اليقين ،لذلك يمكن
تعريف حالة عدم اليقين االقتصادي بأنها اسم جامع لجميع هذه
المتغيرات التي تؤثر على النظام االقتصادي ،وفي بحثنا ركزنا على
عدم اليقين بالسياسات االقتصادية ،والمقصود فيها عدم وضوح
السياسات الجديدة التي سيتم اتخاذها بناء على األحداث العالمية
ً
والمحلية (مثال :لمواجهة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط) ،فهذه
السياسات قد يكون لها تأثير محلي وعالمي على االقتصاد ككل ،فبعد
األزمة المالية العالمية في عام  ،٢٠٠٨بلغت الشكوك حول السياسات
الحكومية ذروتها ،فحالة عدم اليقين أدت بشكل خاص إلى تأخير
التعافي من الركود ،حيث ّ
أجلت كثير من الشركات واألفراد قراراتهم
بشأن نفقات االستثمار واالستهالك.
فـيـتـبــادر ال ـس ــؤال كـيــف ن ـحــدد ونـقـيــس نـسـبــة ع ــدم الـيـقـيــن؟ جمع
مجموعة من الباحثين االقتصاديين العالميين هــذا المصطلح في
مــؤشــر واح ــد ،وهــو مــؤشــر «ع ــدم اليقين بالسياسات االقـتـصــاديــة»،
ويقيس هذا المؤشر نسبة عدم وضــوح السياسات االقتصادية عن
طريق تحليل مــؤشــرات األس ــواق ،والسياسات العالمية والمحلية،
والمؤشرات االقتصادية ،وحتى يشمل تحليل لعناوين األخبار في
الصحف ،ويجمع هــذا المؤشر الجديد كافة هــذه العوامل بمقياس
واح ــد ،كلما زادت قيمته يعني زي ــادة نسبة عــدم يقين فــي األســواق

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

واالقتصاد ،لذلك سنحاول تسليط الضوء على العالقة بين المؤشر
وبقية أركان االقتصاد.

االنعكاس على األفراد
عدم اليقين في السياسات له تأثير كبير على اإلنفاق االستهالكي،
فعدم الوضوح يؤثر على القرارات االستهالكية واالستثمارية لألفراد
بسبب المخاوف من انخفاض الدخل الشخصي ،وهــذا أمــر طبيعي،
فالكثير من القرارات يتم تأجيلها أو إلغاؤها إلى حين استقرار األوضاع،
ً
ً
خصوصا إذا كانت ليست
ووضوح الصورة بشكل أكبر تفاديا للمخاطر،
من األولويات والضروريات ،وكذلك تقل ربحية الشركات ،مما يقلل من
حافز االستثمار فيها بالنسبة لألفراد ،وهذه اآلثار أقوى خالل فترات
الركود ،لذلك تــؤدي صدمة انخفاض الطلب الناجمة عن التغيير في
سلوك األفراد واألسر إلى انخفاض في اإلنتاج والثروة ككل ،وبالتالي
سنري تأثيره على السياسات المالية للشركات المتداولة في جميع
أنحاء العالم.

السياسة المالية للشركات
التأثيرات السلبية ليست مقتصرة على األفراد فقط ،فتبين الدراسات
أن عــدم اليقين يمكن أن يؤثر على ق ــرارات الشركات على الصعيدين
ً
الداخلي والخارجي :داخليا عن طريق تقليل القابلية ألخذ المخاطرة،
ً
وخارجيا عن طريق زيــادة صعوبة االقتراض أو حتى صعوبة جذب
مستثمرين لزيادة رأس المال ،فتشير نتائج األبحاث إلى أن عدم اليقين
له تأثيرات كبيرة على سياسات الشركات المالية ،فهو يدفع الشركات
ّ
إلى اتباع سياسات أكثر تحفظا ،فتزيد تكلفة االقتراض وتقل معها
خيارات التمويل المتاحة ،فتنفق الشركات أقل على المشاريع الرأسمالية،
ً
وتقل أيضا عدد الطروح األولية لالكتتاب العام بهذه الفترات ،وكذلك
عمليات االندماج واالستحواذ ( ،)M&Aوتحتفظ الشركات بالمزيد من
ً
تحسبا ألي طارئ ،والتأثير السلبي ال يقتصر على ذلك ،بل يصيب
النقد
االبتكارات التي تقل في فترات عدم اليقين ،وبعبارة أخرى وملخصة،
تكون الشركات
أوقات ارتفاع مخاطر الشكوك وعدم وضوح الرؤيةّ ،
خالل ّ
أكثر تحفظا بقراراتها ،أو أن تضطر إلى أن تكون أكثر تحفظا بسبب
ظروف السوق المالية.

األسواق المالية
ً
ً
ً
عدد كبير من الدراسات تعتبر عدم اليقين عامال رئيسيا مؤثرا على
األسواق المالية ،وتشير إلى أهمية قياسه ومتابعته ،وتسليط الضوء
على تأثيراته على القرارات المالية كما ذكرنا ،فبالتالي عوائد األسواق
المالية تكون أقل في فترات عدم اليقين في االقتصاد ،بل وحتى له تأثير
على كمية التداول والسيولة في البورصات العالمية ،والتأثير يطال القيم
السوقية لألسهم واألوراق المالية المتداولة ،وحتى ردود األفعال األسواق
على اإلفصاحات المفاجئة تكون أقل ،حتى لو كانت األخبار إيجابية،
وتزيد نسبة التشتت والتذبذب عند ارتفاع مؤشر عدم اليقين ،ويمكن
قياس ذلك بالفرق العالي بين أسعار العرض والطلب ،وكذلك اتساع هوة
التذبذب في التداول اليومي ،عالوة على كل ذلك ،تصاحب هذه الفترات
انخفاض كفاءة األسواق وتزيد فيها المخاطر ً
دائما.
كذلك زيــادة نسبة عدم اليقين مرتبطة بزيادة التقلبات الكلية في
األسواق ،والشركات أكثر عرضة لتأثيرات عدم اليقين خالل هذه الفترات،
والتأثير ال يقتصر على أسواق األسهم والبورصات ،بل يمتد لجميع
أسواق رأس المال وبقية األصــول؛ ومرتبط أيضا بقيمة برميل النفط
وقيمة الذهب وبقية السلع بأسواق العقود المستقلبية ،ناهيك بارتباطها
ّ
بتحرك معنويات المستثمرين ،فهي واحدة من العوامل الرئيسية
الوثيق
على انتشار الخوف والتشاؤم في األسواق ،على الرغم من
تساعد
التي
ّ
أن الباحثين يوثقون أهمية عدم اليقين وآثاره على االقتصاد واألسواق
المالية ،إال أن المستثمرين ليسوا على استعداد للتحوط ضده ،على
الرغم من انخفاض تكاليف التحوط من المخاطر في السنوات األخيرة.

براك الغربللي *

سعود الثاقب *

االستثمارية العمل على توفير منتجات استثمارية مختلفة ومتنوعة،
ً
خصوصا األفراد ،لحماية
لتحتوي وتلبي رغبات جميع المستثمرين،
األسواق من التقلبات المستقبلية.

زيادة الشفافية
والتوصية األهم هي زيادة الشفافية في جميع أركان بيئة األعمال
االقتصادية ،وعلى وجه الخصوص بين الشركات والمستثمرين ،عن
طريق زيادة اإلفصاحات الطوعية ،وعدم االلتزام بالحد األدني فقط من
المتطلبات الرقابية ،والمزيد من الشفافية الحكومية ،من خالل شرح
سياساتها العامة مع المواطنين ،وبالتحديد السياسات الضريبية،
للحد من مخاطر زيادة عدم اليقين االقتصادي ،وتأتي أهمية ذلك بعد
زيادة احتمال إنشاء ضرائب جديدة في الكويت ،بعد الدخول باتفاقيات
ضريبية مع دول مجلس التعاون ،وينبغي جعل السياسات االقتصادية
أكـثــر شفافية وأكـثــر قابلية للتنبؤ مــن خــال وضــع قــوانـيــن بسيطة
وواضـحــة وسهلة اإلدارة ،تشجع على االستثمار طويل الـمــدى ،ومن
الضروري أيضا أن يتم وضع سياسات مالية ونقدية إلدارة المخاطر
للتقليل من خطر األزمات.
وال يمكن أن نختم من غير التذكير بأهمية إعــادة هيكلة اقتصاد
ّ
دولة الكويت ،فمن غير المعقول ان نعلق مستقبل وآمــال البلد بسعر
برميل نفط ال نملك أي سلطة وال قــدرة على التحكم فيه ،مما يجعل
ً
اقتصادنا غير مستقر ومستقبله مليئا بعدم اليقين ،وسط غياب أي
رؤية اقتصادية حقيقية ،فميزانية دولة الكويت المقترحة للسنة المالية
 ٢٠٢١/ ٢٠٢٠تعكس أحد أكبر العجوزات في تاريخ الكويت ( ٩.٢مليارات
دينار) ،وهذا العجز تم تنبؤه بافتراض أن متوسط برميل النفط سيكون
 ٥٥دوالرا ،وهو سعر أعلى من سعر برميل النفط الحالي ،مما قد يدفع
لزيادة العجز في الميزانية اذا استمر سعر برميل النفط بهذه األسعار
المنخفضة ،فال بـ ّـد من التفكير بجدية بخريطة طريق جــادة ،ورؤيــة
حقيقية لتنويع مـصــادر الــدخــل ،مــن أجــل الــوصــول إلــى اقتصاد أكثر
استقرارا لنا وألبنائنا ،واألهم أن تكون هناك حصافة وواقعية وقابلية
للتطبيق ألي خطة اقتصادية جديدة.
* د .براك الغربللي
قسم اإلدارة العامة في كلية العلوم اإلدارية – جامعة الكويت
Balgharabali@cba.edu.kw
* د .سعود الثاقب
قسم التمويل في كلية العلوم اإلدارية  -جامعة الكويت
Althaqeb@cba.edu.kw

ظهور «كورونا»
وانتشاره في الصين
وكل أنحاء العالم زاد
نسبة «عدم اليقين»
فال استشاري الطب
وال خبير االقتصاد
وال أي أحد اليوم
قادر على التنبؤ إلى
أي مدى سينتشر
الفيروس ومتى
سيتم القضاء عليه
ً
نهائيا

اقتصادات الدول
التأثيرات السلبية على الشركات واألفراد من الطبيعي لهم انعكاس
ً
سلبي على االقتصاد ككل ،فترتبط أيضا زيــادة نسبة عدم الوضوح
ب ــازدي ــاد نسبة الـبـطــالــة ،إضــافــة إل ــى تباطؤ فــي اإلن ـتــاج والتوظيف،
وترتبط بشكل سلبي حتى بنسبة الفائدة ونسب التضخم ،فيؤدي
إلى تباطؤ في النمو االقتصادي ،لذلك فإن عدم اليقين يرتبط بعالقة
عكسية بالدورة االقتصادية ،ينخفض خالل فترات االزدهــار ،ويرتفع
خالل فترات الركود ،لذلك فإن زيادة عدم اليقين سيكون لها تأثير طويل
األجل على االستثمارات الرأسمالية ،مما يعني أن انعكاساتها على النمو
االقتصادي تكون طويلة األمد.
فبكل اخـتـصــار زي ــادة نسبة عــدم الــوضــوح مرتبطة بكل مكونات
االقتصاد المحلي والعالمي بما في ذلك االقتصادات النامية والمتقدمة،
ولكن تأثير عدم اليقين أكبر على االقتصادات الضعيفة مثل دولنا في
المنطقة ،وتأثير ال يكون محليا فقط ،بل له القدرة على االنتشار واالنتقال
الجغرافي لدول واقتصادات أخرى مجاورة.

ما المطلوب في زمن «عدم اليقين»؟
يكون السؤال التالي الطبيعي ،ما هو المطلوب اليوم؟ ظهور فيروس
كورونا وانتشاره في الصين وكافة أنحاء العالم زاد من نسبة «عدم
اليقين» ،فال استشاري الطب وال خبير االقتصاد وال أي أحد اليوم قادر
على التنبؤ إلى أي مدى سينتشر الفيروس ،ومتى سيتم القضاء عليه
بشكل نهائي ،وهذا كله له تداعيات اقتصادية كبيرة ،فبداية انتشاره
بالصين يعني أن الكثير من المصانع اضطرت إلى أن تتوقف عن اإلنتاج
والعمل لفترة زمنية ،والكثير من الشركات العالمية معتمدة بشكل ّكبير
على مصانع الصين ،وحالة الهلع العامة في العالم من الفيروس أثرت
على أغلب القطاعات ،ومن الطبيعي أن كل هذه األمور ستنعكس بشكل
سلبي على االقتصاد العالمي ،فها نحن اليوم نرى هبوط مفاجئ وكبير
بكل البورصات العالمية من غير أي استثناء ،وهذا الهبوط مصحوب
بهبوط كبير بسعر برميل النفط العالمي لسعر لم تشهده األســواق
منذ سنوات ،خصوصا بعد الخالف بين أعضاء دول منظمة أوبك على
كمية اإلنـتــاج ،وكــل هــذه األح ــداث ظهرت بوقت فيه مالمح قــرب أزمــة
اقتصادية جديدة.
بعد استعراض نتائج مجموعة كبيرة من األبحاث والدراسات في هذا
المجال ،والتأكيد على مدى تأثير عدم اليقين على إنفاق واستثمارات
الشركات واألفراد واألسواق المالية واالقتصاد ككل ،ننصح األفراد بعدم
التسرع باالستثمار في هذه األوقات ،وفي الوقت نفسه عدم المبالغة في
الخوف والهلع ،وأفضل الخيارات االتجاه نحو االستثمار المؤسسي،
لتقليل االنحيازات السلوكية والعاطفية التي قد تؤثر على القرارات
االستثمارية واالدخ ــاري ــة ،وفــي الــوقــت نفسه المطلوب مــن الشركات

ننصح األفراد بعدم التسرع باالستثمار في هذه
األوقات وفي الوقت نفسه عدم المبالغة في الخوف
والهلع وأفضل الخيارات االتجاه نحو االستثمار
المؤسسي لتقليل االنحيازات السلوكية والعاطفية
عدم اليقين في السياسات يؤثر على قرارات
له تأثير كبير على اإلنفاق الشركات على الصعيدين
الداخلي والخارجي
االستهالكي
عوائد األسواق المالية تكون أقل في فترات عدم
اليقين في االقتصاد وله تأثير على كمية التداول
والسيولة في البورصات العالمية والتأثير يصيب
القيم السوقية لألسهم واألوراق المالية المتداولة
ال ّبد ّمن هيكلة اقتصاد دولة الكويت فمن غير المعقول
أن نعلق مستقبل البلد وآماله بسعر برميل نفط ال نملك
أي سلطة وال قدرة على ًالتحكم فيه مما يجعل اقتصادنا
غير مستقر ومستقبله مليئا بعدم اليقين

مزاج
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ُ
ضع كتاب «اختراع األمس» ضمن
و ِ
سلسلة «روائع القصص» التي
تنشرها «نيويورك تايمز» ،وكان له
رواج واسع في الوسطين الثقافي
واإلعالمي.
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برع الفنان أحمد عيد في آخر
أعماله فيلم "خالويص" وهو
صاحب إطاللة مميزة عرفه
الجمهور من أدواره الكوميدية .
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أصدر عدد من المؤسساتً الفنية ً
والجمعيات الثقافية بيانا تضامنيا
مع اإلجراءات التي اتخذتها دولة
الكويت للحد من خطورة فيروس
كورونا المستجد.

تايلور سويفت تناشد محبيها :اعزلوا
أنفسكم بقدر المستطاع
إدريس إلبا يصاب بـ«كورونا» وتوم هانكس في الحجر المنزلي
ي ـب ــدو أن ح ـمــى ك ــورون ــا ت ـش ـتــد ف ــي عــالــم
هوليوود ،إذ أعربت نجمة البوب األميركية،
تايلور سويفت ،عــن قلقها بسبب استمرار
معجبيها في االحتفال ،رغم ما يشهده العالم
من انتشار الفيروس.
ونقل موقع «كونتاكت ميوزيك» اإللكتروني
ال ـم ـع ـنــي ب ــأخ ـب ــار ال ـم ـشــاه ـيــر ،ع ــن الـمـغـنـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة ق ــول ـه ــا لـمـتــابـعـيـهــا ع ـل ــى مــوقــع
«ان ـس ـت ـغــرام»« :أن ـتــم بـحــاجــة إل ــى أن تلتزموا
الهدوء» ،وطلبت منهم االبتعاد بقدر اإلمكان
عن اللقاء ات الجماعية ،من أجل منع انتشار
أمراض الجهاز التنفسي ،وذلك حتى لو كانوا
يشعرون بأنهم في حالة ًجيدة.
وكتبت سويفت  30عاما« :أتابعكم من خالل
اإلنترنت وأحبكم كثيرا وأحتاج إلى أن أعرب
عــن قلقي مــن أنــه ال يتم التعامل مــع األمــور
على محمل الجد بالقدر الكافي اآلن ،فأنا أرى
الكثير من التجمعات والتنزهات والحفالت
التي ما زالت قائمة».
وأكدت« :هذا هو الوقت المناسب إللغاء أي
خطط ،اعــزلــوا أنفسكم بقدر المستطاع ،وال
تفترضوا أنه بسبب عدم شعوركم بالمرض،
فإنه من المحتمل أنكم ال تنقلون شيئا (أي
الفيروس) إلى شخص مسن أو ضعيف».

من جهتها ،دعت نجمة البوب األميركية،
مــايـلــي س ــاي ــرس ،إل ــى الـتـعــاطــف وال ـتــراحــم،
وحثت األميركيين على عدم تخزين الطعام،
في ظل األزمة الصحية الحالية التي يشهدها
الـعــالــم ،م ـحــذرة مــن أن ــه «كـلـمــا زاد تخزيننا
الحتياجاتنا ،كلما صارت الضروريات أكثر
ندرة وتكلفة».
وكتبت سايرس على «انستغرام»« :ال يحتاج
المرء إلى جميع أنواع الحساء الموجودة ُ في
المتجر ،فكلما زاد تخزيننا الحتياجاتنا ترك
الكثير مــن االش ـخــاص ب ــدون مــا يحتاجون
إليه».
وأكدت« :هذا هو وقت رائع للتحلي بضبط
النفس ،فمن الصعب جدا اتخاذ قرارات ذكية
أثناء الشعور بالذعر».
وقــالــت مــايـلــي  -الـتــي لــديـهــا  105ماليين
متابع على إنستغرام  -إن «هناك ما يكفي إذا
اعتنى كل منا باآلخر ،ولكن فكر مرتين قبل
أن تسير وراء اإلحساس بالذعر والال مباالة».
م ــن جــان ـبــه ،ق ــام ن ـجــم ه ــول ـي ــوود الشهير
توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون
(كالهما  63عاما) بعزل نفسيهما في المنزل،
عقب تلقيهما معالجة في أحد المستشفيات
األسترالية.

وأعلن الزوجان ،في منشور عبر صفحتهما
على مــو قــع تويتر ،أنهما يخضعان للعزلة
حتى ال ينتشر الفيروس أكثر.
وأثار هانكس موجة من التعليقات المازحة
مــن مضيفيه ،بعد نشره صــورا على مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي تظهره يـتـنــاول كمية
كبيرة من معجون فيجيمايت المحلي ،ونشر
صــورة تظهر قطعتين من الخبز المحمص
مع كمية وفيرة من فيجيمايت ،وهو معجون
م ــال ــح وح ـ ـ ـ ّ
ـاد ال ـط ـع ــم م ـص ـن ــوع م ــن خــاصــة
الخميرة.
وحــول إصابات النجوم بالفيروس ،أعلن
الممثل البريطاني إدريس إلبا إصابته ،عبر
تغريدة ،موضحا أنه وضع نفسه في الحجر
المنزلي ،من دون أن تظهر عليه أي أعراض
بعد.
وغ ـ ـ ــرد ال ـم ـم ـث ــل قـ ــائـ ــا« :ث ـب ـت ــت إص ــاب ـت ــي
بفيروس كوفيد ،-19أنا في حالة جيدة ولم
تظهر علي أي أعراض حتى اآلن ،لكني عزلت
نفسي منذ اكتشفت أنني قد أكــون تعرضت
للفيروس».
(د ب أ  -أ ف ب)

تايلور سويفت

مهرجانات عربية سينمائية وموسيقية تؤجل فعالياتها

الحمراء في منازل صناع
السجادة
ً
األفالم تعويضا عن المهرجانات

شعار مهرجان عمان السينمائي
أعـلــن األردن تــأجـيــل مـهــرجــان عـ ّـمــان
السينمائي الــدولــي َّ -أول فيلم ،التزاما
بالقيود على الحركة والتجمعات بسبب
فيروس كورونا.
و قـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــت إدارة م ـ ـ ـهـ ـ ــر جـ ـ ــان عـ ـم ــان
السينمائي الدولي ،في بيان صحافي،
«نــأســف لـهــذا الـخـبــر ،ونـعـمــل اآلن على
ُّ
التكيف مع هذا الوضع غير المسبوق،
لقد أعدنا جدولة المهرجان مبدئيا من
 20إلى  25أغسطس المقبل ،على أمل أن
يتم حل أزمة الصحة العالمية قبل ذلك

الــوقــت» .وتــابـعــت اإلدارة« :اتـخــذنــا هذا
الـقــرار إثــر القيود الصارمة المفروضة
ع ـل ــى ال ـس ـف ــر والـ ـتـ ـجـ ـم ــع ،ت ـم ــاش ـي ــا مــع
متطلبات الصحة العامة ،ونتفهم خيبة
أمل الكثيرين ،من ُّصناع أفالم ومبدعين
وأصحاب مصالح تجارية ،الذين كانوا
يتطلعون إلــى تنظيم مثل هــذا الحدث
الثقافي الــدولــي فــي األردن ،وال ــذي من
شأنه أن يساعد على عــرض اإلنجازات
السينمائية األولى».
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ذك ــرت األم ـي ــرة ريــم

كيندال جينر

علي ،رئيسة المهرجان« ،نحن ملتزمون
برؤية وقيم المهرجان ،ونعمل باستمرار
ع ـلــى ال ـت ــأك ــد م ــن أن ال ـم ـه ــرج ــان ،حين
يـحــدث ،سيتمكن مــن تحقيق تطلعات
صانعي األفالم» ،مضيفة« :نظرا لخطورة
الــوضــع وع ــدم اس ـت ـقــراره ،ال يسعنا إال
أن نـتـحـلــى بــالـمـســؤولـيــة فـيـمــا يتعلق
بالسالمة العامة».
وفي المغرب ،ألغيت الدورة التاسعة
ع ـشــرة م ــن م ـهــرجــان م ــوازي ــن إي ـقــاعــات
العالم ،والتي كانت ستقام من  19إلى 27

مارلين مونرو

معجب يطلب يد كيندال مارلين مونرو خضعت
جينر للزواج في الشارع لعمليات تجميل
ذكـ ــرت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ،أن مـعـجـبــا ق ــام بــالـتـقــدم
إلــى عارضة األزي ــاء ونجمة تلفزيون الــواقــعكيندال
جينر ،ليطلب يدها للزواج وسط الشارع في "ويست
هوليوود" ،واقترب منها خالل مغادرتها بسيارتها،
وركع على ركبتيه ،وطلب يدها ،فكانت ردة فعل كيندال
ُ
لطيفة جــدا ،وحاولت أال تحرج الشاب ،فقالت" :أنت
جميل جدا ،لكن نحن ال نعرف حتى بعضنا بعضا".
واندهشت النجمة وعارضة األزياء من الطلب ،إال
أنها حاولت أن ترفض عــرض الشاب بلياقة" :أنــا ال
أعرف حتى اسمك ،لكن سعيدة لمقابلتك .أنت لطيف
جدا".

أف ــادت تـقــاريــر إعــامـيــة ،بــأن رمــز الـجـمــال وال ـمــرأة،
مارلين مورنو ،التي اختيرت األجمل على ِّ
مر العصور،
خضعت لعمليات تجميلية ،لكي تصبح بالشكل الذي
اشتهرت به.
ً
ولفتت إلى أن جمالها لم يكن طبيعيا ،بل خضعت
لعملية تجميل لتصحيح فكها وأنفها قبل أن تشتهر،
وبعدها أقنعها المنتجون ورجال األعمال في التلفزيون
ً
بأن تخضع لعملية أخرى ،حتى تصبح رمزا لألنوثة
المطلقة.
ُيذكر أن مونرو انتحرت في  4أغسطس  ،1962عن
ً
ُعمر  36عاما ،بعدما تناولت جرعة زائدة من المخدرات.

يونيو .وقالت إدارة المهرجان ،في بيان،
إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار
فيروس كورونا ،وتماشيا مع اإلجراءات
الــوقــائ ـيــة ال ـتــي أوصـ ــت ب ـهــا الـسـلـطــات
المغربية ومنظمة الصحة العالمية.
وفي االتجاه ذاته ،تقرر إلغاء فعاليات
مـهــرجــان تيميتار الـمــوسـيـقــي الــدولــي
بالمغرب ،الذي كان من المقرر انطالقه
مــن  3إل ــى  6يــولـيــو الـمـقـبــل فــي مدينة
أغادير الساحلية.

بوراك أوزجيفيت

صحافي ينتقد مسلسل
بوراك أوزجيفيت
انتقد الصحافي التركي أمير دونالتشن مسلسل
"المؤسس عثمان" ،للنجم التركيبوراك أوزجيفيت
 ،مشيرا إلى أنه األفشل بين المسلسالت التاريخية
ً
الـتــي ُعــرضــت فــي تــركـيــا ،معلال ذلــك بــأنــه يتضمن
أفكارا دينية متطرفة ّتؤثر سلبا على المشاهدين،
داع ـيــا إيــاهــم إل ــى ال ـكــف عــن مـشــاهــدتــه ،لكنه أشــاد
بموهبة بوراك ،ونجاحه في أعماله األخرى.
بدورهَّ ،
رد بوراك على أمير قائال إن مسلسله لو
كان فاشال لما تابعه المشاهدون ،إذ يحصل عكس
ذلك ،ويحقق نسب مشاهدة عالية.

غابت السجادة الحمراء من المهرجانات
وج ـ ــد مـ ـخ ــرج ــون ه ــولـ ـي ــوودي ــون أل ـغ ـيــت
ال ـع ــروض األولـ ــى ألفــام ـهــم بـسـبــب فـيــروس
كــورونــا المستجد طــرقــا ابـتـكــاريــة للترويج
ألعمالهم من بينها نقل السجادة الحمراء إلى
غرف الجلوس في منازلهم.
فقد ألغيت مهرجانات سينمائية عدة في
األيام االخيرة من أبرزها "ساوث باي ساوث
ويست" في تكساس و"ترايبيكا" في نيويورك
مــع انتشار الــوبــاء القاتل ،مــا أدى إلــى إلغاء
اإلع ــان ــات وال ـح ـف ــات وب ـق ــاء م ـئ ــات األف ــام
بدون توزيع.
وإثـ ــر ذلـ ــك ،ق ــرر ال ـق ـي ـمــون ع ـلــى فـيـلــم "ذي
كارنيفورز" الــذي كــان سيطلق فــي مهرجان
ت ـك ـســاس إق ــام ــة "الـ ـع ــرض األول" ف ــي مـنــزل
المصور السينمائي آدم مينيك في أوستن.
وقـ ــال ال ـم ـخــرج كــالـيــب مــايـكــل جــونـســون:
"لدينا حفلة عشاء وسجادة حمراء ،وهناك
م ـصــور كـمــا أن ه ـنــاك صـحــافـيـيــن للتغطية
المحلية للحدث".
ومـ ـ ــدت الـ ـسـ ـج ــادة الـ ـحـ ـم ــراء مـ ــن ال ـشــرفــة
األمــام ـيــة مـ ــرورا ب ــداخ ــل ال ـم ـنــزل لـتـصــل إلــى
منصة لشطائر التاكو ّ
قدمها طرف راع محلي
مجانا.
وجاءت الفكرة بعد محادثة استمرت ثالث
ساعات في اليوم الذي تم فيه إلغاء المهرجان.
وروى مينيك" :لقد كان األمر غريبا ،ألننا لم
نكن في حالة سكر حتى! لقد جــاء ت األفكار
بسرعة كبيرة".
واستخدم الطريقة نفسها الممثل األميركي
ديفيد أركيت الذي نقل العرض األول لفيلمه
الــوثــائـقــي مــن مـهــرجــان "س ــاوث ب ــاي ســاوث
ويست" إلى منزله قرب هوليوود في غضون
 24ساعة.
وق ــال جــونـســون إن الـنـطــاق الضيق لهذه
الفعاليات الجديدة يجعل الضيوف مطمئنين
لناحية ع ــدم إصــابـتـهــم بــال ـعــدوى ،لـكــن ثمة
أش ـخــاصــا يـمـتـنـعــون ع ــن ح ـضــور فـعــالـيــات
مماثلة نهائيا ويتحولون إلى التكنولوجيا
الرقمية.
أما ديفيد ماغدايل وهو وكيل أعمال كان

يهتم بإقامة ع ــروض أول ــى ألربـعــة أف ــام في
مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" فحاول أن
يستعيض عنها بعرضها في مكاتب وكاالت
تعمل فــي هــولـيــوود ،بعد إلـغــاء المهرجان،
لكنه اضطر إلى إلغاء ذلك أيضا بعد إغالق
كل شيء في المدينة.
ول ـ ـح ـ ـسـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــظ ،مـ ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت الـ ـصـ ـح ــاف ــة
السينمائية ومنها "إنــدي وايــر" ،تنوي نشر
مقاالت نقد لألفالم التي كان مقررا أن تعرض
للمرة األولى في المهرجان.
وأوض ــح مــاغــدايــل" :م ــن نــاحـيـتـنــا ،أي من
ناحية العالقات العامة ،ما زلنا مستمرين كما
لو أن المهرجان ما زال قائما".
وستستمر المنافسة فــي هــذا المهرجان،
كـمــا هومخطط لـهــا ،مــع إتــاحــة األف ــام على
اإلنترنت للجنة التحكيم.
بدورها ،قالت جانيت بيرسن ،وهي إحدى
منظمات المهرجان" :نحن نعلم أنه ال بديل
عن إقامة مهرجان ساوث باي ساوث ويست
بشكل مباشر مــع جمهوره الفريد والــرائــع،
لكن على األقــل هناك طريقة لجذب االنتباه
إلى هذه األفالم".
ك ـمــا س ـي ـبــث ف ـي ـلــم "شــوت ـي ـنــغ ه ـيــروي ـيــن"
لسبنسر فــولـمــار الـجــديــد حــول أزم ــة الـمــواد
األفيونية ،الــذي كان من المفترض أن يطلق
في مهرجان بيفرلي هيلز السينمائي المؤجل،
على المنصات اإللكترونية فــي الـيــوم الــذي
ك ــان مــن الـمـقــرر أن يـطـلــق فـيــه فــي ال ـصــاالت
بأنحاء البالد.
وقال المخرج" :إنه ألمر مؤسف ،استغرق
الفيلم سنتين من التحضير ،والجميع يحب
التجربة في صالة السينما".
(أ ف ب)

ثقافات 12
ً
«جمهورية األرض» تئن معاناة من ذيول
الخصائل الحيوانية لإلنسان
ةديرجلا
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تميم أنصاري فتح باب النقاش وعبدالمحسن حيات لم يغلقه
حمزة عليان

قبل الدخول في صلب الموضوع ،يحتاح الحديث الى شيء من التمهيد والتعريف مذكرات «غرب كابول» ،في حين أن كتابه الثالث «،»East of New York
«شرق نيويورك» خرج بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001وكان له صدى كبير في
بصاحبه ،فهذا جزء من الملف المطروح.
المجتمع.
الكتاب الذي نحن بصدده ،حمل اسم «اختراع األمس» ،ووضع ضمن سلسلة
وبحكم الغربة التي عاشها المؤلف ،جاءت أفكاره مستمدة من ًبيئته األفغانية
«روائع القصص» التي تنشرها «نيويورك تايمز» ،وكان له رواج واسع في
ّ
التي ولد فيها ،أما كتبه فتدرس في الجامعات األميركية ،وحاليا يكتب في موقع
الوسطين الثقافي واإلعالمي.
المؤلف أميركي من أصل أفغاني ،يدعى تميم أنصاري ،وله إصدارات نالت شهرة وصحف  Incartaو«سان فرانسيسكو كرونيكال» ولوس أنجلس تايمز» ،ويعد
ّ
من الكتاب الكبار الذين احتلت مؤلفاتهم المراكز األولى بقائمة الـ .Best seller
واهتماما واسعين ،منها « ،»THE other side fo skyوترجمته «الجانب
كتاب «اختراع األمس 50 ،ألف سنة من تاريخ ثقافة اإلنسان وصراعاته
اآلخر للسماء» ،باالشتراك مع فرح أحمدي.
الكتاب الثاني ،الذي حظي بقراءات عميقة هو « ،»west of Kabulعبارة عن وعالقاته» ،صدر في أكتوبر .2019

الحضارات
ُبنيت على
قاعدة «هم ونحن»
Us and them -

يوم انقلبت
الطاولة ...حدثت
أكبر مجزرة في
التاريخ

الحدث المروع الذي
ّ
غير مجرى حياة
أنصاري كان
 11سبتمبر ٢٠٠١

أوهام االنتماءات
كانت المبادرة بدعوة من المخرج السينمائي
والسيناريست األ سـتــاذ عبدالمحسن حيات،
الذي أراد بدوره إيصال رسالة مفادها «طالما
ب ـقــي ال ـب ـشــر مـتـمـسـكـيــن ب ــأوه ــام االن ـت ـم ــاءات،
بـمـخـتــف أش ـكــال ـهــا ،ف ـلــن ي ـك ــون ب ـم ـقــدورنــا أن
نقيم «العالم الواحد» ،وبعبارة أخــرى« ،طالما
لم يتخلص اإلنسان من خصائله الحيوانية،
سـيـكــون مــن المستحيل أن نـجـعــل القاطنين
عـلــى ه ــذه األرض يـتـعــايـشــون فــي «جـمـهــوريــة
كونية واحدة».
الحوار الذي أجريناه مع حيات ّ
تعدى حدود
ال ـســؤال وال ـج ــواب ،وك ــان أشـبــه بـتـنــاول أفـكــار
من وحي الكتاب ،وبصورة تتخطى األسلوب
التقليدي في العرض.

تساقط األسئلة
أول الغيث بجلسة الحوار ،تساقط األسئلة
واحدا تلو اآلخر على من يقرأ ويفكر....
* هل نبقى على هذه األرض؟ هل يجب علينا
أن نستعمر الـفـضــاء؟ هــل الــذكــاء االصطناعي
يتوقف علينا كبشر! وكيف نصنع المستقبل؟
أمضى صاحب الكتاب عمره في «بورتالند»
األمـيــركـيــة بــواليــة أوري ـغ ــون ،ال ـحــدث الفاصل
والمروع الذي ّ
غير مجرى حياته ،كان عام ،٢٠٠١
بعد أحداث سبتمبر وزيارته الى مسقط رأسه،
كــان الناس يكثرون من األسئلة ،ويــريــدون أن
يعرفوا المزيد عن اإلسالم وعن أفغانستان.
أدرك بعدها أن القضية أكـبــر عــن ذل ــك ،كان
مهتما بما يحدث في األماكن الجغرافية التي
تـتــداخــل فيها الـثـقــافــات ،استكشف مــن خــال
«العيون اإلسالمية»  -إن صح التعبير  -تاريخ
العالم وعلى نطاق الحضارات بمجملها.
انشغل طوال ست سنوات بأشكال الصراعات
ّ
وأنواع التصادم ومظاهر التواصل ،وتطلب منه
األمر التفرغ إلنتاج هذا اإلصدار.
الكتاب «اخـتــراع األم ــس» ،ذو طابع تاريخي
فلسفي يسرد قصة اإلنسان منذ العصر الحجري
وحتى العصر الرقمي في أكثر من  400صفحة.

الفارق بين اإلنسان والشمبانزي

اختراع اآللة أحدث
ً
تغيرا في معظم
مناحي الحياة
حتى مفهوم القوة

أنصاري انشغل
طوال  6سنوات
بأشكال الصراعات
وأنواع التصادم
ومظاهر التواصل

الكرة األرضية ...اإلنسان ّ
يدمر نفسه على كوكب األرض
اس ـت ـك ـمــل ع ـنــاصــر ب ـنــائــه ال ـث ــاب ـت ــة ،والـمـمـثـلــة
باختراعه اللغة ثم األدوات ووجوده في المسرح
البيئي المناسب» ،وبفضل هــذه االخـتــراعــات
أنشئت الحضارات األربع زائد واحد.
وهي حضارة الفراعنة في مصر ،المتمركزة
ح ــول نـهــر ال ـن ـيــل ،وح ـض ــارة مــا بـيــن النهرين
القائمة بين دجلة والفرات ،وحضارة اإلندوز في
القارة الهندية وحول نهر اإلندوز ،والحضارة
الـصـيـنـيــة ح ــول الـنـهــر األص ـف ــر «ه ــوان ــغ ه ــي»،
وال ـح ـضــارة الـبــدويــة الـمـمـتــدة ،الـتــي لـهــا شــأن
عظيم ،والتي اعتمدت كل الـغــزوات المتالكها
القوة ،وبــرز فيها المغول والتتار ،وتواصلت
تلك الحضارات مع اإلغريق والفرس والرومان،
وبالتوازي معها جاءت األديان لتنظيم العالقات
بين بني البشر.

أكبر الكوارث البشرية
يقدم المخرج السينمائي عبدالمحسن حيات
صــاحــب الـفـيـلــم اإلب ــداع ــي ال ـف ــارق HTTPS. %1
 ،youtube.be.ML7zBsyRdUوالذي يتبنى نبذ
الـعـنــف وال ـح ــروب بــأسـلــوب إنـســانــي وفلسفي
وعـلـمــي ،أن يـكــون الـتـصــويــب نـحــو «جمهورية
األرض» ،حيث ال حدود ،وال جوازات ،وال أعالم،
وال ان ـت ـم ــاء ات ،رب ـمــا ألن ال ـف ــارق بـيــن اإلن ـســان
والشمبانزي بكونه أرقى أنواع القرود من حيث
« ،»DNAال يـتـعــدى  ،%1.4أي بنسبة ،%98.6
وباعتبار أن أقرب القرود لإلنسان من الحيوانات،
هي هــذه الفصيلة ،في حين أن درجــة التشابه،
أي ما هو مشترك بمعايير الـ ،DNAبين اإلنسان
والدجاج ،%82 ،وبينه وبين الكالب  ،%87وهذا
على سبيل المثال ال الحصر.

من العصر الحجري إلى الرقمي
ي ـعــاد ط ــرح ال ـس ــؤال ،وع ـلــى ض ــوء مضمون
الكتاب «اختراع األمس» ،هل من أمل باإلنسانية
م ــن دون ح ـ ــروب؟ بـعــد أن انـتـقــل اإلن ـس ــان من
العصر الحجري إلى العصر الرقمي؟
يــذهــب الـمــؤلــف األمـيــركــي مــن أصــل أفغاني
ل ـل ـقــول إن «الـ ـمـ ـس ــرح جـ ــرى ت ـج ـه ـيــزه ب ـعــد أن

ً
ً
رويدا رويدا ،دخلنا عصر النهضة ،ومن ثم
ج ــاء ت ال ـثــورة الصناعية واخ ـتــراع اآلل ــة التي
قلبت الموازين وطغت على أنشطة اإلنسان في
ُ
هذا الكوكب ،لتحدث التغيير الجذري في معظم
مناحي الحياة ،إن لم تكن كلها ،حتى مفهوم
ً
القوة أصابه التغيير أيضا.
كان في إفــرازات الثورة الصناعية ،اكتشاف
األميركيتين ،بواسطة الدول الغربية المتقدمة
ب ــال ـن ـق ــل وب ــالـ ـق ــوة ال ـب ـح ــري ــة ،م ـث ــل ال ـب ــرت ـغ ــال
وإس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا وه ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا وإي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا وف ــرنـ ـس ــا
وبريطانيا ،كل حسب عهده بتلك القوة.
ه ـ ـ ــذا االكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف «لـ ـلـ ـع ــال ــم الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،أي
األمـيــركـيـتـيــن ،أدى ال ــى إحـ ــدى أك ـبــر ال ـك ــوارث
البشرية التي كان ضحيتها السكان األصليون
(الـهـنــود الـحـمــر) عــن طــريــق اق ـتــاع ج ــزء كبير
م ـن ـهــم ب ــال ـق ـت ــل ب ــواسـ ـط ــة ال ـ ـسـ ــاح ،وت ـصــديــر
األم ـ ـ ــراض إل ـي ـه ــم ،ال ـت ــي ل ــم ت ـكــن م ـع ــروف ــة في
القارتين حينذاك.

من قيود المؤسسات ،وتبعتها الحقوق المدنية،
الـمـكـفــولــة بــالـقــوانـيــن ،وه ــي مــرحـلــة االزدهـ ــار
الفكري ،تقدمت فيها التكنولوجيا وتراجعت
العنصرية ،ووصــل اإلنـســان الــى سطح القمر.
وضعفت الى حد ما نظرية «نحن وهم».

متجهون إلى الفناء

المخرج السينمائي عبدالمحسن حيات

من إيجابيات «كورونا» أنه ّ
وحد
اإلنسانية وأبعد االنتماءات
المشاركة بالملكية
والثروة ليست
مباحة إال إذا كانت
هناك مصلحة
مشتركة

المكتشفون الجدد
اآلن انـقـلـبــت ال ـطــاولــة عـلــى ي ــد المكتشفين
ال ـج ــدد ،فــالـغــرب أراد االس ـت ـحــواذ عـلــى م ــوارد
استئنائية كان يملكها الشرق ،ولم تكن متوافرة
لديهم في حينه.
ه ــذا الـتـمــدد الـغــربــي ،فــي األميركيتين عــزز
األرضية ّ
الصلبة للقوميات ودعمها.

عندما انقلبت الطاولة

الحروب قبل اآللة وبعدها

تميم أنصاري

ت ـ ـم ـ ـيـ ــم ،ذهـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــى أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان بـ ــداعـ ــي
االس ـت ـك ـشــاف ،وب ـعــد أح ـ ــداث سـبـتـمـبــر ،2001
لمعت عنده الفكرة الرئيسية في الكتاب .طالما
أن حاجياتنا بالحياة مشتركة ،لماذا الخالفات
والصراعات؟ ولماذا يحاربون بعضهم البعض؟
هنا ُولدت فكرة أخرى.
فكرة تقوم على مفهوم «نحن وهم» Us and
 ،»Themأي أن المشاركة «بالملكية» وبالثروة»
ل ـي ـســت م ـبــا حــة إال إذا ك ــا ن ــت ه ـن ــاك مصلحة
مشتركة وعالقة عقيدة أو عرق.
الـ ـم ــوض ــوع أخ ـ ــذ م ـن ـحــى جـ ــديـ ــدا ،ووج ـ ــود
المصلحة خـلــق ا ّل ـت ـجــارة ،وه ــذا ب ــدوره أوجــد
حــا فــزا آ خــر يتمثل باستخدام العقل البشري
وبـكـيـفـيــة الـتـفـكـيــر بـ ـ ــإدارة ه ــذه ال ـت ـج ــارة عبر
شركات أو تكتالت ،وعلى طريقة شركة الهند
الشرقية ،كمثال.

الغرب عمل
على تصدير
األمراض
إلى األميركيين

أكبر وباء في
التاريخ نقله الغرب
عندما اكتشف
األميركيتين
واستملكهما

على قاعدة «نحن وهم»
امبراطوريات حديثة ظهرت ،قوامها القوة
البحرية ،وعمادها أسلوب التجارة والتسويق.
صحيح ّأن األفكار الجديدة ساهمت بتطور
البشرية ،لكنها في الوقت نفسه خلقت مشكالت
جــديــدة ،وربـمــا كــانــت المقولة الشهيرة ألحد
الـفــاسـفــة األمـيــركـيـيــن ال ـك ـبــار ،وه ــو ت ــي .إس.
إل ـيــوت ،هــي األق ــرب لـهــذه النتيجة «فــي نهاية
اكتشافاتنا ،نصل الى النقطة التي انطلقنا منها
متوهمين بأننا نراها للمرة األولى».
بـ ـق ــي الـ ـ ـس ـ ــؤال يـ ـ ـت ـ ــردد ص ـ ـ ـ ــداه ،ف ـ ــي ت ــاري ــخ
الـحـضــارات ،لـمــاذا أعطي ثــروتــي للغير ،فهذه
ّ
الحضارات بنيت على قاعدة «نحن وهم» ،والكل
يتصارع على نهب ثروات اآلخرين؟
أفكار جديدة تتصارع على األرض ،قوميات،
معتقدات أيديولوجية (ماركس ،ماوتسي تونغ)،
جاءت مرحلة ما بعد الحربين ،عنوانها التحرر

نـصــل ال ــى خــواتـيـمـهــا ،إذا اسـتـمــرت البشرية
تسير وفق نظرية «نحن وهم» ،فنحن متجهون الى
االنقراض والفناء ،هكذا ينظر المخرج السينمائي
عبدالمحسن حيات إليها.
اليوم نعيش السيناريوهات نفسها ،ممثلون
جدد ،مشاكل وصراعات متكررة.
نعيد فعل ما عمله اإلنسان من دمار في زمن
جديد ،وهو نفس ما كان يحصل من قبل ،لكنه
اآلن بلباس مختلف.
ستبقى البشرية مهددة باالنقراض طالما ال
تزال العوامل المسببة لذلك ،كالكوارث الطبيعية
وتفشي األوبئة وانتشارها ،والحروب النووية،
والذكاء االصطناعي.
لذلك ،لن يكون مفيدا الركون الى ما قيل بأن
الخطأ يكمن في النجوم ،فالكائنات تأتي وتذهب،
ومقومات االندثار موجودة على المسرح (األرض).
خالصات مخيفة ،لكننا نطرحها اليوم على
ضوء قراءات قد تشعل الوقود الفكري في عقول
النخب وأص ـحــاب االخـتـصــاص مــن أجــل إيجاد
حياة آمنة على «جمهورية األرض»ّ ،
نؤمل العيش
فيها قبل أن تنقرض الحياة من على هذا الكوكب.
قبل أن نختم الحوار مع المخرج حيات وفي
مـحــاكــاة مـبــاشــرة لما يـحــدث الـيــوم مــن انشغال
كامل بمحاربة وإيقاف انتشار وباء كورونا ،قال:
ربما كــان من إيجابيات هــذا الــوبــاء ربــط العالم
بأكمله ،بعضه مع بعض ،بحيث ّ
وحدته اإلنسانية
وأبعدته  -ولو مؤقتا  -عن االنتماء ات ،وجعلته
يفكر بجدية في أن مصير اإلنسان واحــد ،مهما
كانت انتماءاته.

طائرة ...من أدوات القتل في الحضارة الجديدة

توابل ةديرجلا

•
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أحمد عيد :أخوض تجربة جديدة في «اختراق »2
«المسلسل كتابته مميزة والشخصية التي أجسدها فيه مؤثرة»
القاهرة  -محمد قدري

*تشارك في الجزء الثاني من
مـسـلـســل "اخ ـ ـتـ ــراق" ،حــدث ـنــا عن
الترشيح للدور؟

ا لـمـصــر يـيــن يـعـمـلــون بالمملكة
ويستطيعون التعامل بسهولة،
فنحن جميعا وطن عربي واحد،
وم ــن الـمـفـتــرض أن يـقـصــر الـفــن
الـ ـمـ ـس ــاف ــات ب ـي ــن أب ـ ـنـ ــاء وط ـن ـنــا
الـعــربــي ،فهو الـمــدخــل ،وذل ــك ما
دفعني لخوض التجربة الجديدة
ف ـهــو ت ـحــد ج ــدي ــد ،وال ـس ـعــوديــة
حاليا تحاول تقديم فن أكثر من
السنوات الماضية من خالل حركة
االنفتاح الحديثة.

حين يكون هناك عمل مميزمن المؤكد أن الممثل سيدخله،
وي ـشــارك بــه ،ففي السينما أقــدم
مـثــا عـمــا سـنــويــا ،أق ــدم أعـمــاال
خــاصــة أق ــوم ببطولتها وتـكــون
ل ـه ــا ت ـك ـل ـف ـت ـهــا ولـ ـه ــا إي ــراداتـ ـه ــا
وجمهورها ،وهــو نــوع من الفن،
ويتماشى مـعــي ،وال بــد أن أقــدم
فيلما به هدف ومحتوى ووجهة
نظر ،فلذلك تصبح تركيبة صعبة
ً
لــذلــك تجدني مـتــواجــدا كــل فترة
طويلة.

م ــرك ــب ،وح ـيــن يـتــابــع الـجـمـهــور
ال ـع ـم ــل وق ـ ــت ع ــرض ــه سـيـشــاهــد
هـ ــذا وس ـي ــاح ــظ أن ب ــه عـنــاصــر
فنية كثيرة.
*أشـ ـ ـ ـ ـ ــرت ل ـ ــإنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـ ـم ـ ــادي
ال ـم ـح ـتــرم ف ــي ال ـع ـم ــل ...ك ـنــت قد
ش ــارك ــت ف ــي أع ـم ــال بـهــا مشكلة
تـ ـم ــوي ــل ،ك ـي ــف ي ــؤث ــر ذل ـ ــك عـلــى
الفنان؟ وكيف ترى الفرق؟
قــدمــت أح ــد الـمـسـلـســات فيمـ ـص ــر كـ ـ ــان "مـ ـه ــزل ــة إن ـت ــاج ـي ــة"
والـعـمــل أضــرنــي لـلـغــايــة ..فحين
ال يـ ـك ــون ال ـع ـم ــل مـ ـخ ــدوم ــا ف ــإن
ذلــك يؤثر عليه بشكل عــام ،وفي
المقابل حين يخدم العمل بطريقة
مناسبة فذلك يظهر عليه ،وهو
م ــا ي ـف ــرق ب ـي ــن ال ـم ـن ـتــج الـمـمـيــز
وغير المحترف ،وهنا في العمل
الجديد تتوافر فيه كل العناصر
اإلنتاجية الميزة.

فـلـمــاذا أمــانــع ،وغـيــر صحيح ما
يـثــار حــول رفـضــي أو تصميمي
عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،وع ـ ـلـ ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الشخصي أنــا ممكن أقــدم فيلما
كبطل ومـمـكــن أق ــدم دورا ثانيا،
وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات ،ولـ ـك ــن
الحكم هنا لجودة الــدور ،ففكرة
اشتراطي البطولة المطلقة دائما
غير صحيح ،ودعني أقــل لك انه
من الممكن أن يعرض علي فيلم
ب ـب ـط ــول ــة م ـط ـل ـقــة وأرفـ ـ ـ ــض ألن ــه
ال يـلـيــق ب ــي وال يـنــاسـبـنــي ،في
الوقت نفسه أوافق على دور ثان
ألنــه مناسب لــي ،وفــي مسلسلي
السعودي أنــا لست البطل األول
ل ـل ـع ـمــل ،ب ــل ال ـث ــان ــي ،ول ـك ــن كـمــا
ق ـلــت إن ــه ت ـجــربــة ج ــدي ــدة ،وبـهــا
م ـح ـت ــوى ،وهـ ـ ــذا م ــا ي ـث ـبــت ع ــدم
صحة هذا الكالم ،والعام الماضي
عرض علي مسلسل رمضاني في
ال ـمــوســم نـفـســه ،ورف ـض ـتــه لـعــدم
م ـنــاس ـب ـتــه لـ ــي ،ول ــأس ــف مـ ــازال
متوقفا حتى اآلن.

الفنان أحمد عيد ،صاحب
إطاللة مميزة ،عرفه
الجمهور من خالل أدواره
الكوميدية في السينما والدراما
التلفزيونية ،وكان آخر أعماله
فيلم «خالويص» الذي ينتمي
إلى «الكوميديا السوداء»،
الدور مكتمل
يقرب
غاب عن جمهوره ما
دور ثان
*ع ـ ــرفـ ـ ـن ـ ــا أحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ع ـ ـي ـ ــد ف ــي
من عامين ،حتى عاد اآلن
*ه ـ ــل ل ـ ــدى أحـ ـم ــد ع ـي ــد مــانــع
الكوميديا الصريحة ...لكن العمل
بتجربته الجديدة «اختراق »2
هـ ــذه الـ ـم ــرة ي ـم ــزج ب ـي ــن اإلث ـ ــارة ل ـل ـم ـشــاركــة م ــع ب ـطــل م ــن أب ـطــال
المقرر عرضه خالل الموسم
والتراجيديا فلماذا هذا التحول؟ األع ـ ـمـ ــال ذات ال ـت ـك ـل ـفــة ال ـعــال ـيــة
لكل مرحلة مفرداتها ،ولها ما والتخلي عن فكرة البطل األوحد؟الرمضاني القادم .حول عمله هدف درامي
ع ـلــى اإلط ـ ــاق ..بــالـعـكــس أنــايناسبها ،فمن الطبيعي أن ينتقل
الجديد كان لـ «الجريدة»
*لكن ما المميز في الدور الذي الممثل من لون آلخر ،فالعمل هنا ف ـنــان لــو ع ــرض ع ـلـ ّـي دور مميز
معه هذا اللقاء ...وفيما يلي
لـيــس تــراج ـيــديــا ف ـقــط ،ول ـكــن به أشــارك به كرقم  ،2وال ــدور يكون
جعلك تخوض هذه التجربة؟
ال ـم ـس ـل ـس ــل ك ـت ــاب ـت ــه م ـم ـيــزة كوميديا أيـضــا ،فــالــدور مكتمل ب ــه ع ــام ــة ،وبـ ــه م ـح ـتــوى ي ـقــدم،التفاصيل:
فـ ــي الـ ـب ــداي ــة جـ ــاء ال ـتــرش ـيــحع ـبــر م ــؤل ــف الـمـسـلـســل مـحـمــود
حـمــدان ،ال ــذي عــرض ال ــدور ّ
علي
ً
ووجدته مميزا للغاية ومناسبا
ل ــي ،وحـ ــدث ات ـص ــال م ــع الـشــركــة
المنتجة للعمل ،وبالفعل وقعت
تـعــاقــد الـعـمــل وبـ ــدأت الـتـصــويــر
مع نخبة من النجوم السعوديين
والمصريين ،على رأسهم النجم
ط ــال ال ـس ــدر وم ــي سـلـيــم ورن ــدا
البحيري وعدد من النجوم العرب،
ومن المقرر عرضه خالل رمضان
القادم.

والشخصية التي أجسدها مؤثرة
ول ــديـ ـه ــا ه ـ ــدف درام ـ ـ ـ ــي ،وف ـك ــرة
دكتور مصري يعمل في المملكة
العربية السعودية كانت جديدة
عـ ـل ـ ّـي ،وأق ــدمـ ـه ــا ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى،
وأعتقد أنه حين يعرض العمل في
رمضان سينال إعجاب الجمهور،
حـيــث إن تنفيذه مميز وعنصر
اإلنـفــاق المالي مميز ،باإلضافة
إلـ ــى أن ـن ــي ال أع ـم ــل ف ــي ال ــدرام ــا
التلفزيونية كثيرا.

كتابة المؤلف

إذا ُع ِرضت
ّ
علي المشاركة
في عمل بدور
ثان فسأقبل
بشرط أن
ً
يكون دورا
ً
مميزا

*تقدم دور دكتور كيميائي...
مـ ـ ــا مـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور وكـ ـي ــف
اسـ ـتـ ـع ــددت ل ـ ــه؟ وه ـ ــل واج ـه ـتــك
مشكلة في اللهجة السعودية؟
ف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ك ــان ــت ك ـتــابــةال ـ ـمـ ــؤلـ ــف واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ،وبـ ـ ـه ـ ــا كــل
العناصر الخاصة بالشخصية،
والـ ـ ــدور م ـل ــيء ب ــال ــدرام ــا ،وب ـنــاء
عليه دخلت للتصوير وأنــا على
أرض صلبة ،أما بالنسبة للهجة
فـلــم تـكــن ه ـنــاك أي مـشـكـلــة على
اإلطـ ـ ـ ــاق ،وال ـل ـه ـج ــة ال ـس ـعــوديــة
م ـف ـه ــوم ــة تـ ـم ــام ــا ،فــال ـك ـث ـيــر مــن

فترة طويلة
*ت ـ ـ ـعـ ـ ــود بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـعــد
غ ـيــاب عــام ـيــن م ـنــذ آخ ــر أفــامــك
"خــاويــص" ما السبب الحقيقي
لالبتعاد؟

لم يعد إضافة
*كانت هناك تجربة سينمائية

13

مزاج

أخبار النجوم

تعقيم أبطال مسلسل «سكر زيادة»

نادية الجندي
خضع أبطال مسلسل "سكر زيادة" لعملية تعقيم تام
قبل بدء تصوير المشاهد ،في لبنان ،كإجراء احترازي
من تفشي الفيروس ،من قبل فريق تابع لوزارة الصحة،
ومن المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان .2020
وت ــدور أح ــداث المسلسل فــي إط ــار كــومـيــدي ،وهو
أقـ ــرب إل ــى "س ـيــت كـ ــوم" ،وي ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه نــاديــة
الـجـنــدي ونبيلة عبيد وسميحة أي ــوب وهــالــة فاخر،
إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف ،ومنهم روجينا،
بيومي فؤاد ،مصطفى أبوسريع ،مايان السيد ،بدرية
طلبة ،هنادي مهنى ،خالد أنور ،سليمان عيد ،هيفاء
وهبي ،إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر إعالن
أسمائهم تباعا.

وفاة والدة الفنان ياسر الطوبجي

أحمد عيد
ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـ ـ ــدأت الـ ـعـ ـم ــل ع ـل ـي ـهــا
وتوقفت ...ما السبب؟
اكـتـشـفــت أن الـعـمــل قــد يكونً
جـيــدا ومـكـتــوبــا بطريقة مميزة،
ولكن على المستوى الشخصي
ل ـ ــي كـ ــأح ـ ـمـ ــد ع ـ ـي ـ ــد ،ل ـ ــم أر أنـ ــه
سيضيف لما قدمته خالل الفترة
ال ـمــاض ـيــة ،ف ـق ــررت االعـ ـت ــذار عن
العمل بكل هدوء ،وانسحبت.

تجربة سينمائية
*ماذا عن األعمال الجديدة؟
م ــن الـمـقــرر أن أدخ ــل تجربةسينمائية جديدة بعد عيد الفطر
القادم ،وعقب االنتهاء من تصوير
ال ـم ـس ـل ـس ــل سـ ـنـ ـب ــدأ ال ـت ـح ـض ـيــر

لـلـعـمــل ،وس ـي ـكــون م ــن بـطــولـتــي
ودخلته حين رأيته مناسبا لي..
وح ـي ــن ن ــوق ــع ال ـع ـقــود الـنـهــائـيــة
سنعلن التفاصيل.

لكل مرحلة
مفرداتها وما
يناسبها ومن
الطبيعي أن
ينتقل الممثل
من لون إلى
آخر

ياسر الطوبجي
توفيت صباح أمس األول والدة الفنان ياسر الطوبجي،
الذي تخرج في كلية اآلداب قسم المسرح ،وشارك في عدة
أعمال تلفزيونية ومسرحية وسينمائية ،أهمها "سنة أولى
نصب" عام " ،2004األولة في الغرام" عام " ،2007أدرينالين"
عام " ،2009بلبل حيران" عام " ،2010فبراير األسود" عام
" ،2013سالح التالميذ" عام " ،2015ماتروشكا" عام ،2018
"قصة حب" عام .2019
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كلمات متقاطعة
عجمان

كلمة السر

 – 9ص ـ ـ ـفـ ـ ــح و غـ ـ ـ ـف ـ ـ ــر –
يفارق بيته.
 – 5م ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــا ب ـ ـ ـهـ ـ ــان – صرخة باألجنبية – تاب.
 – 10مجار تكون تحت
يبعثون.
 – 6فـ ـن ــان ــة مـ ـص ــري ــة – األرض – إحدى القارات.
 – 11مـ ــرتـ ـ ٍـو ب ــالـ ـم ــاء –
عائلة.
 – 7ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـط ـ ـل ـ ـي ـ ـعـ ــة – البشر.
يغطيه.
 – 8دولة أوروبية – قادم.
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الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاب فـ ـ ــي الـ ـجـ ـه ــاز
التنفسي أو الهضمي.
 – 2شـ ـ ـ ـ ــاالت ش ـه ـي ــرة
فــي أمـيــركــا الـشـمــالـيــة –
للمصاحبة.
ً
:
عموديا
 – 3يــرمــي بــالـحـجــارة –
 – 1ن ـ ـ ــوع م ـ ــن ا ل ـح ـ ّـم ــى من األلبسة.
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــة ي ـص ـح ـب ـه ــا  – 4معبر – عائش – لم

الميزان

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
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العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنياَ :من أراد أن يزيد معرفته في مهنته ،فعليه مهنيا :المعرفة شجرة تستطيع بالعمل الجاد
قطف ثمارها.
أن يبحث ويسأل.
ً
ً
عاطفياَّ :
تتقرب من شخص من الطرف اآلخر ،لكنه عاطفيا :ظروفك المادية تجعلك تفتري على
ً
الحبيب ،مما يزعجه كثيرا.
ال ُيفسح لك المجال.
ً
ً
اجتماعيا :لماذا تبصر كل األشياء حولك ،وال ترى اجتماعيا :اجتنب الظن في صديق لك ،كي ال
ً
تندم الحقا.
األخطاء التي تفعلها أنت؟
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
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 22يونيو  22 -يوليو

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :إذا أردت معرفة الـمــزيــد عــن مهنتك ،فال مهنيا  :المشكلة ليست فــي المستحيل ا لــذي
َ
تتمناه ،بل في تقاعسك عنه.
تخش السؤال.
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :أبهج ما في الحياة عندما تعلم أنــك ال عاطفيا :تجتهد ،وتعمل ليال ونهارا ،من أجل
ً
تفارق ّ
سعادتكما المستقبلية.
مخيلة الحبيب أبدا.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تـصــادف شخصا أو أكثر لــم تلتقهم اجتماعيا :يرغب األصدقاء في تمضية الوقت
معك ،ألنك لبق في حديثك.
منذ زمن بعيد.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

sudoku

4

السرطان

ً
ً
مـهـنـيــا :الـعـمــل ال ــذي ت ـقــوم بــه يـبـعــد عـنــك الملل مهنيا :نتائج أعمالك هي البوصلة التي تدل
على المسار الصحيح.
والحاجة والرذيلة.
ً
ً
ً
عاطفيا  :حياتكما معا ينقصها بعض التغيير عاطفيا  :قلب الحبيب أبيض كالثلج ،فأبعد
ّ
الشكوك عن مخيلتك.
وإبعاد الملل عنها.
َّ
ً
ً
ً
ً
ً
اجتماعياَ :من علمك حرفا صار لك أبا وصديقا ،اجتماعيا :روح التسامح لديك تعطي البعض
ً
َّ
سببا كي يعيد إساءته.
فال تتنكر له.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

3

9

 – 1فقر دم – أعطى على
سبيل االسترجاع.
 – 2فنانة مصرية.
 – 3فاسق غير مكترث –
دولة أميركية.
 – 4أداة ا سـ ـط ــوا نـ ـي ــة
محشوة بـمــواد شديدة
التفجر – نهر آسيوي –
عملة آسيوية.
 – 5للندبة – حظر ومنع
– قصد.
 – 6فتى أسطوري عشق
صــور تــه المنعكسة في
الماء – جامعة أميركية
مشهورة.
 – 7أتى بقصد االلتقاء -
غالب في الجدال والكالم
– للتعريف.
 – 8أعولت المرأة – نظم
ورتب.
 – 9ب ـيــض ال ـن ـمــل – من
وسائل اإلعالم.
 – 10عـ ـ ـ ــرف وأ ت ـ ـ ـقـ ـ ــن –
اكتراث ومباالة.

5

3

6

أفقيا:

2

1

ًكلمات متقاطعة

3

8
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الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :برجك في وسط أفالك معادية سوف تؤثر مهنيا :يعطيك القدر فرصة للقبول بمشروع
ً
مربح ،فاغتنمها.
عليك سلبا.
ً
ً
ً
عاطفيا :دع الحبيب يشاركك أحيانا في قراراتك ،عــاطـفـيــا :يـهــدد الحبيب بقطع الـعــاقــة ،ألنــك
تحرمه من رؤيتك.
فرأيه مصيب.
ً
ً
اجتماعيا :أحد المغرورين َّ
يدعي أن ما يعرفه
اجتماعيا :الفضيلة في المعرفة هي في مشاركة
يفوق بكثير معرفتك.
اآلخرين بها.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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 21مارس  19 -أبريل
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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

3

سكان
تقسيم
نزاع
نسمة
كثافة
شيخ
عام
حاجة
توسع
تطور
مجتمع
خليج
نصر
مباركة
إقرار
تواصل
تعليق
عبر

ق

ر

ا

فلك

sudoku

من  5أحــرف وهي اسم خامسة اإلمــارات العربية
المتحدة وأصغرها مساحة.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :سوف تصل بعملك إلى القمة إذا واصلت م ـه ـن ـيــا :ي ـقــع خ ـطــأ غ ـيــر م ـق ـصــود ف ــي عـمـلــك،
َّ
ويتهرب جميع الزمالء منه.
اجتهادك بمهارة وصدق.
ً
ً
عاطفيا  :عندما يطلب الحبيب النصيحة ،فإنه عاطفيا :إن منحت األمان لشريك عمرك حصدت
أسعد أيام حياتك.
يريد أن توافقه على رأيه.
ً
ً
ً
ُاجتماعيا :تأتمن صديقا على سر ،ثم تندم بعدما اجتماعيا :الحياة مستمرة ،وعليك أنت معرفة
كيفية عيشها.
أذيع.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :ابدأ في عملك بالضروري أوال ،كي تستطيع
إنجاز ما تراكم لديك.
ً
عاطفيا :كل يوم يكشف الحبيب لك مقدار ّ
حبه لك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :يقاوم أحد أفراد العائلة مرضا شديدا،
وعليك أن تكون بجانبه.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا  :إن لــم تــزد معرفتك علما  ،فإنها مع
الوقت سوف تتناقص.
ً
عاطفيا :عندما يجادلك الحبيب ويحقق معك،
اعلم أنه يحبك.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى وقت تنسجم فيه مع
ً
نفسك لالنطالق مجددا.
رقم الحظ.22 :

15
الفنانون يدعمون جهود الكويت ضد «كورونا»:
نضع أنفسنا رهن إشارة أجهزة الدولة
توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4376األربعاء  18مارس 2020م  23 /رجب 1441هـ

tawabil@aljarida●com

عبدالرسول سلمان

أحمد الشطي

أحمد السلمان

أبدى فنانو الكويت استعدادهم للمشاركة في أي توجيهات تراها أجهزة الدولة مناسبة،
خالل الظروف االستثنائية التي تعيشها البالد في مكافحة فيروس كورونا المستجد،
مشيرين إلى أنهم يضعون أنفسهم رهن إشارة أجهزة الدولة المختلفة ،للقيام بأي واجبات
أو مسؤوليات تسند إليهم.

الفنانون أشادوا بكل
الجهود المبذولة
للحفاظ على األمن
الصحي للبالد

أصدر عدد من المؤسسات
الفنية وا لـجـمـعـيــات الثقافية
ً
ً
بيانا تضامنيا مع اإلجراء ات
ال ـتــي اتـخــذتـهــا دول ــة الـكــويــت
ل ـل ـح ــد مـ ــن خ ـ ـطـ ــورة ف ـي ــروس
كــورونــا الـمـسـتـجــد ،مشيدين
بــالـخـطــوات االح ـت ــرازي ــة التي
س ـي ـكــون ل ـهــا األثـ ــر اإلي ـجــابــي
على الصحة العامة.
وشارك في البيان الصحافي
كـ ـ ــل مـ ـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن
الكويتيين ،و نـقــا بــة الفنانين
واإلع ـ ــامـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،وال ـج ـم ـع ـي ــة
الكويتية للفنون التشكيلية،
والمسرح الشعبي ،والمسرح
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،ومـ ـ ـس ـ ــرح ال ـخ ـل ـيــج
العربي ،والمسرح الكويتي.
وق ــال ال ـب ـيــان" :نـشـيــد نحن
الفنانين في دولة الكويت بكل
التقدير والثناء بالقرارات التي
اتخذها مجلس الوزراء الموقر،

الخالدي« :كويت بالس»
لتعزيز الترفيه المنزلي
●

محمد جمعة

كـشــف وكـيــل وزارة اإلعــام
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون اإلذاعـ ـ ـ ــة
سعود الخالدي عن إطالق قناة
"كــويــت ب ــاس" ،لـتـكــون بديلة
عن قناة "سبورت بالس" ،التي
توقفت بسبب تعليق النشاط
الرياضي في الكويت.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــدي ،ف ــي
ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي" ،ت ـم ــاش ـي ــا
م ـ ــع اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ح ــرص ـن ــا عـلــى
إطالق قناة كويت بالس ،التي
تتضمن مجموعة من البرامج
المتنوعة التي تبث على مدار
الساعة".
وأك ـ ـ ــد أن إط ـ ـ ــاق ال ـق ـن ــاة
ال ـج ــدي ــدة ج ــاء بـتــوجـيـهــات
من وزير اإلعالم وزير الدولة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب م ـح ـمــد
ال ـ ـج ـ ـبـ ــري ،ووكـ ـيـ ـل ــة وزارة
اإلعـ ـ ـ ــام م ـن ـي ــرة الـ ـه ــوي ــدي،
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـت ــرفـ ـي ــه
التلفزيوني المنزلي لألسر
الـكــويـتـيــة والـمـقـيـمـيــن على
أرض ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ا ل ـح ـب ـي ـب ــة،
الس ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل الـ ـظ ــروف
الصحية السائدة ،وتماشيا
مع تعليمات مجلس الوزراء

ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن
بالبقاء في المنزل.
وأش ــار إلــى أن قناة "كويت
بــاس" تقدم باقة من البرامج
المختارة المحلية والخليجية
والـ ـع ــربـ ـي ــة مـ ــن ال ـم ـس ـل ـســات
الدرامية والمسرحية واألفالم
السينمائية.
وشدد على حرص تلفزيون
ال ـك ــوي ــت دوم ـ ــا ع ـل ــى مــواك ـبــة
األح ـ ــداث ،إل ــى جــانــب إرض ــاء
أذواق المشاهدين ،مؤكدا أنه
ل ــن ي ــدخ ــر ج ـه ــدا ف ــي إس ـع ــاد
المشاهدين ،وخلق المزيد من
الترفيه بما يتناسب مع القيم
واألهداف االجتماعية.

عبدالعزيز المفرج مع عدد من أعضاء جمعية الفنانين الكويتيين

بشأن اإلجراءات االحترازية في
ال ـت ـطــورات األخ ـيــرة المتعلقة
بـ ـتـ ـفـ ـش ــي ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
ال ـم ـس ـت ـجــد ،وذل ـ ــك لـخـطــورتــه
ع ـلــى ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ألب ـنــاء
ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
أرض ـهــا ال ـطــاهــرة ،األم ــر الــذي
تطلب اتخاذ إجراءات احترازية
سريعة غير مسبوقة تهدف في
المقام األول إلى الحفاظ على
الصحة العامة.

والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص وال ـق ـط ــاع
االهلي للجهات ذات العالقة،
للحفاظ على صحة المواطنين
والمقيمين.
ون ــؤك ــد ب ــأن ال ـج ـهــود الـتــي
اتخذتها حكومة دولة الكويت
ك ــان ــت م ـح ــل إشـ ـ ـ ــادة عــالـمـيــة
واس ـع ــة ،حـيــث ك ــان لـهــا األث ــر
االيجابي على الصحة العامة
وستظهر نتائجها اإليجابية
في األيام القليلة القادمة بإذن
الله".

ملحمة وطنية كبيرة
وأضاف" :نشيد باإلجراءات
الـ ـ ـت ـ ــي ات ـ ـخـ ــذت ـ ـهـ ــا الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـ ــرش ـ ـيـ ــدة ،ب ــأق ـص ــى درج ـ ــات
ال ـ ــدق ـ ــة وال ـ ـسـ ــرعـ ــة وال ـع ـن ــاي ــة
والــرعــايــة ،فــي ملحمة وطنية
كبيرة تتضافر فيها جهود كل
العاملين في القطاع الحكومي

جهود اللجان التطوعية

البيان يثمن دور
جمعيات النفع
العام وجهود
اللجان التطوعية

وتابع" :نشيد بكل الجهود
ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة م ـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين الــذيــن يــواصـلــون
الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ
ع ـلــى األم ـ ــن ال ـص ـحــي ل ـل ـبــاد،
ونـسـتــذكــر بــالـشـكــر والـتـقــديــر

ال ـج ـهــود ال ـتــي تـبــذلـهــا وزارة
ا لـ ـصـ ـح ــة ووزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
ووزارة الدفاع ووزارة االعالم
واالدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـط ـي ــران
المدني والمؤسسات االعالمية
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا م ــن
الجهات الحكومية وجمعيات
الـنـفــع ال ـع ــام وج ـه ــود الـلـجــان
التطوعية الذين يقفون صفا
واحـ ـ ـ ـ ــدا عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة
لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة".

التعليمات واإلرشادات الوقائية
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان" :وف ـ ــي
مثل هــذه ال ـظــروف الـتــي يمر
بها الــوطــن العزيز ال يسعنا
إال ان ن ـش ـي ــد بــا ل ـمــوا ط ـن ـيــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ،ال ـ ــذي ـ ــن أبـ ـ ــدوا
ك ـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع االج ـ ـهـ ــزة
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة بـ ـ ــالـ ـ ــدولـ ـ ــة ،ل ـي ـعــم

االمـ ــن واالم ـ ــان واالط ـم ـئ ـنــان،
وك ــان ــوا ومـ ــازالـ ــوا ع ـلــى قــدر
المسؤولية اللتزامهم بكافة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات واالرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
الــوقــائ ـيــة ،وال ـتــي ستنعكس
بإذن الله تعالى على اجتياز
ه ــذه ال ـمــرح ـلــة بــأمــن وأمـ ــان،
وفي هذه الظروف نعلن نحن
فـنــانــي دولـ ــة ال ـكــويــت ،بأننا
رهـ ــن إشـ ـ ــارة اجـ ـه ــزة ال ــدول ــة
المختلفة ،للقيام بأي واجبات
أو مـســؤو لـيــات تسند إلينا،
أو تتطلب تــواجــدنــا فــي مثل
هــذه الـظـ ـ ــروف االستثنائية،
وحفظ الله الكويت وشعبها
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن عـ ـل ــى أرضـ ـه ــا
الطيبة مــن كــل م ـكــروه تحت
الـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ـك ـي ـمــة لـحـضــرة
صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
ال ـم ـف ــدى ،وس ـمــو ول ــى عـهــده
األمين ،حفظهما الله".

ّ
علي العوض« :كورونا» حفزني إلنتاج عمل من الخزف

صنعه في األيام السابقة خالل إقامته بالمملكة المتحدة
●

سعود الخالدي

مسك وعنبر

فضة المعيلي

ق ــام ال ـخ ــزاف عـلــي الـعــوض
بتشكيل عمل فني من الخزف
أط ـل ــق عـلـيــه "كـ ــورونـ ــا" ،أث ـنــاء
وج ـ ـ ــوده ح ــال ـي ــا ف ــي الـمـمـلـكــة
المتحدة.
وبهذا الصدد ،قال العوض:
"أخذت الدوالب لحبي لصناعة
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــزف ،واس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال ه ـ ــذه
الفترة الطويلة أ ثـنــاء مكوثي
فــي المملكة الـمـتـحــدة ،وقمت
بــالـبـحــث ع ــن ال ـط ـيــن وشــرائــه
مـ ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ـ ــد االس ـ ـ ـتـ ـ ــديـ ـ ــوهـ ـ ــات
الخزفية ،وقمت بالتعرف على
ال ـم ـت ـخ ـص ـيــن بـ ـه ــذا ال ـم ـج ــال،
وبدأت العمل وصنع مجموعة
من األعمال الخزفية المنوعة".

القطع الخزفية
وأضاف" :بدأت أزمة كورونا
أثـ ـن ــاء وج ـ ـ ــودي ف ــي الـمـمـلـكــة
المتحدة ،ونسمع األخبار على
المستوى العالمي والمحلي
فيما يخص دو لـتـنــا الحبيبة
ال ـكــويــت ،وأس ــرن ــا ،وأب ـنــاء نــا،
وه ــذا الـتـفــاعــل دفـعـنــي كفنان
إلــى تفريغ مشاعري ولــم يكن
أمامي إال الطين".

علي العوض
وأوض ــح أن تعبير الخزاف
ف ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة ي ـ ـكـ ــون ب ــال ـق ـط ــع
الخزفية ،ولكنه وجد في شكل
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،حـ ـس ــب ال ـص ـحــف
والـ ـج ــرائ ــد ،أنـ ــه غ ــري ــب ،إذ له
رؤوس كــأ ن ـهــا فــو هــة القطعة
الخزفية ،فازدحمت في ذهنه
األف ـ ـ ـكـ ـ ــار وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت ت ـص ــول
و تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــول ف ـ ـ ـقـ ـ ــرر أن ي ـص ـن ــع
قـطـعــة خــزفـيــة ويـطـلــق عليها
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مـشـيــرا إلــى
أنـ ــه بـ ــدأ ي ـب ـحــث ف ــي الـصـحــف
واإلنترنت عن شكل الفيروس
وع ـ ــن الـ ـف ــوه ــات الـ ـت ــي ت ـخــرج

م ـنــه ،وع ـمــل "سـكـتــش ورقـ ــي"،
وبــدأ تطبيق العمل عن طريق
التشكيل على الدوالب.

تعبير فني
ول ـفــت إل ــى أن الـعـمــل مجرد
ت ـع ـب ـيــر ف ـن ــي ع ــن األزم ـ ـ ــة ال ـتــي
ً
يـمــر بـهــا ال ـعــالــم ،مــوض ـحــا أن
الفنان يتفاعل مع األحداث التي
تحدث حوله ،وجاء هذا التفاعل
ً
بإنتاج قطعة خزفية ،متمنيا
في ختام حديثه أن تــزول هذه
األزمة وتصبح ذكرى.

أطلق الفنان عبدالله بوشهري تغريدة ،أمس
األول ،أعلن فيها خبر تمديد الحجر الصحي،
وانتقاله من «الكوت» إلى منتجعات الخيران
مدة  10أيام مقبلة ،مما َّ
تسبب في سيل من
التعليقات ،مع التمنيات بالعودة السريعة لألهل
والجمهور.
«الجريدة» أجرت معه مكالمة هاتفية حول
وضعه الصحي ،وغيرها من الموضوعات..
وإلى التفاصيل:

عبدالله بوشهري

َّ
لم أتخل عن
الرومانسية
التي عرفني
بها الجمهور

●

ً
• مــاذا عن وضعك الصحي بعد  20يوما
من الحجر؟
ال ـح ـمــد ل ـلــه ،أن ــا بـصـحــة ج ـي ــدة ،وحــالـتــي
مستقرة ،ولم َّ
أتعرض ألي مؤشرات خطيرة،
ف ــال ــوض ــع ت ـحــت ال ـس ـي ـط ــرة ،ون ـت ـل ـقــى رعــايــة
صحية وفحصا مستمرا.
أعـتـقــد أنـنــي مـحـظــوظ بالحجر الصحي،
َّ
يتخوف منه الناس ،فأنا أخضع لرعاية
الذي
َّ
صحية على أعلى مستوى ،لضمان سالمتي
وسالمة أسرتي وأصدقائي ،وكل َمن أتعامل
مـعـهــم ،وإن ش ــاء الـلــه أع ــود قــريـبــا لممارسة
حياتي الطبيعية.
• هل تقصد إطالق رسالة طمأنة للجميع
حول الخضوع للفحص؟
ن ـع ــم ،فـلـيــس ك ــل م ــا يـعـنـيـنــي ه ــو طـمــأنــة
المتابعين على نفسي ،لكن يعنيني أيضا أن
أطمئن على جميع مواطني بلدي والمقيمين،
وكل َمن يعيش على أرض الكويت ،لذلك دائما
م ــا أشـ ــارك الـمـتــابـعـيــن عـبــر صـفـحــاتــي على
مــواقــع الـســوشـيــال مـيــديــا ص ــوري ومـقــاطــع
فيديو مــن داخــل الحجر الصحي ،ليتأكدوا
بأنفسهم أن الرعاية الصحية طيبة.
• وكـيــف تتعامل أســرتــك مــع ظ ــروف منع
الزيارة طوال هذه الفترة؟

شباك التذاكر األميركي
في أدنى مستوى

مع التباطؤ الكبير في
النشاط بالواليات المتحدة
وكندا ،في إطار مكافحة
الفيروس ،كانت صاالت
السينما شبه خالية ،ال بل
أغلق بعضها أبوابه ،فسجل
شباك التذاكر في أميركا
الشمالية أدنى مستوى له
منذ  20عاما.
فمع إرجاء بدء عرض
االنتاجات الضخمة حققت
األفالم الـ 12األولى في
الترتيب أقل من  51مليون
دوالر ،وهذه اإليرادات أقل
بمرتين تقريبا عن مداخيل
عطلة نهاية األسبوع
الماضي البالغة  93مليونا.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي
تصدر فيلم "أونوورد"،
من إنتاج "ديزني" ،شباك
التذاكر لألسبوع الثاني
على التوالي مع  10.6ماليين
دوالر ،متقدما على فيلمين
جديدين هما "بلودشوت"،
بطولة فان ديزل ( 9.2ماليين
دوالر) و"ستيل بيليف" (9.1
ماليين).
وحل في المرتبة الرابعة
"إنفزبل مان" مع  5.9ماليين
دوالر ،أما المرتبة الخامسة
فكانت من نصيب "ذي هانت"
الذي حقق  5.3ماليين.

«تيت موردن» يقيم
معرضًا لستيف ماكوين

يقيم متحف "تيت موردن"
في لندن معرضا خاصا
للفنان والمخرج السينمائي
البريطاني ستيف ماكوين،
ليضم مقاطع فيديو ودارا
للعرض.
وقال مدير المتحف فرانسيس
موريس إنه بعد نحو 20
عاما من فوز ماكوين بجائزة
"ترنر" المرموقة عام ،1999
وبعد  6سنوات من حصوله
على األوسكار عن فيلم "12
عاما عبدا" ،يعد المعرض
اختبارا للمسيرة "الكاملة"
للفنان ،ويستمر حتى 11
مايو المقبل.
وقال موريس إن التعبير
الشعري لماكوين ،وبحثه
العنيد عن الحقيقة،
وحساسيته في التعامل
مع البيئة االجتماعية
والسياسية ،جعلته أحد أكثر
الفنانين االستثنائيين في
عالم اليوم.
(د ب أ)

وقف التصوير السينمائي
والتلفزيوني بالهند

عمل الكورونا

عبدالله بوشهري :تمديد الحجر الصحي خطوة لمصلحتي
عزة إبراهيم

خبريات

هــم يتفهمون الـظــرف الــراهــن الــذي يمر به
العالم أجمع ،ويتمنون لي السالمة ،وأتواصل
معهم يوميا عبر مكالمات الفيديو .أما زوجتي
وابـنـتــي ،فهما فــي ل ـنــدن ،ويـنـتـظــران وصــول
طائرة إجالء كويتية للعودة للبالد ،وأطمئنهم
باستمرار على حالتي ،وفي انتظار الخروج في
غضون  10أيام بإذن الله ،حيث ُيعد االنتقال
إلى منتجعات الخيران وتمديده في مصلحتي،
وخ ـط ــوة إيـجــابـيــة مطمئنة عـلــى خ ـلــوي من
الفيروس أنا ومجموعة كبيرة ممن خضعوا
للحجز في الكوت طوال الـ  20يوما الماضية.
• كيف ترى التجربة التي مررت بها دون
توقعات؟
هي تجربة مؤثرة ،وتعلمت منها الكثير،
ُ
وتـعــد فــي نظر الكثيرين محنة ،لكني أراهــا
ً
منحة ،فقد استفدت جدا من تلك الفترة ،التي
أتــاحــت لــي فــرصــة االخ ـتــاء بنفسي ،فأعدت
تقييم الـعــديــد مــن األمـ ــور فــي حـيــاتــي ،فهي
بمنزلة مرحلة نقاهة نفسية وذ هـنـيــة ،كما
زادت ارتباطي بأصدقائي وأهلي وجمهوري،
الذي تضاعف بسرعة غير مسبوقة لالطمئنان
على صحتي ،فصفحتي على "سناب شات"
كانت تضم  3ماليين متابع ،وفي أقل من شهر
تضاعف العدد إلى  6ماليين.
• وم ــا تــأث ـيــر ف ـتــرة ال ـح ـجــر ع ـلــى أعـمــالــك
وارتباطك الفنية؟

لم يكن لدي أي ارتباط خالل الفترة الحالية
أو المقبلة ،فقد انتهيت من تصوير دوري في
مسلسل "ش ـغ ــف" ،ال ــذي أخ ــوض بــه السباق
الــدرامــي لــرمـضــان الـمـقـبــل ،وقــد اعـتــدت منذ
سنوات على خوض رمضان بعمل واحد ،فأنا
أسعى لتقليد كبار الـنـجــوم ،الــذيــن يقدمون
بــالـمــوســم الــواحــد عـمــا دسـمــا وثــريــا ،وهــي
خطتي منذ أعوام.
• ل ـت ـك ـشــف ل ـن ــا ع ــن ت ـفــاص ـيــل دورك فــي
"شغف"؟
أقـ ِّـدم شخصية "فيصل" ،وهو شاب يعول
أســرتــه ،نـظــرا لقسوة األب ،ويـجـ ِّـســده الفنان
ناصر كرماني ،وأخـتــي بالعمل الفنانة ريم
أرح ـم ــه .ورغ ــم أن ـنــي أح ــب الــريــاضــة وأت ـقــدم
للعديد من الوظائف ،فإن الحال يضيق بي،
فأعمل في مرسم الفنانة هدى حسين ،وتدور
بينا العديد من األحداث.
• اع ـ ـتـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ع ـل ـي ــك فـ ــي األدوار
الرومانسية ...فهل تطل بنفس النمط؟
ف ــي "ش ـغ ــف" ال أب ـت ـعــد ك ـث ـيــرا ع ــن خــوض
تـ ـج ــرب ــة ع ــاط ـف ـي ــة ت ـت ـخ ـل ـل ـهــا مـ ـش ــاه ــد حــب
جميلة ،لكن العمل في مجمله جــاد ،ويطرح
قـضــايــا مـهـمــة ،كـمــا أنــا دوري يحمل الكثير
م ــن ال ـتــراج ـيــديــا ،لــذلــك ســأفــاجــئ الـجـمـهــور
بشخصيتي الجديدة.

جرى إلغاء التصوير
السينمائي والتلفزيوني،
وغلق المعابد الشهيرة
ومجمعات التسوق في
الهند ،وطلبت الشركات من
الموظفين العمل من المنزل
في مومباي ،فيما تبين أن
المنطقة هي األكثر ضررا من
فيروس كورونا في الهند.
وأغلقت السلطات المحلية
بشكل جزئي مومباي
وبوني و 4مدن أخرى ،حيث
أغلقت المدارس والجامعات
وحمامات السباحة والصاالت
الرياضية ومراكز اللياقة
البدنية واألماكن العامة،
وألغت أيضا الفعاليات العامة
والمواكب الدينية حتى 31
مارس.
وقالت االتحادات والنقابات
في صناعة السينما الهندية
(بوليوود) إن كل أعمال
التصوير السينمائية
والتلفزيونية ستتوقف حتى
نهاية الشهر.
وتعد مومباي مركز بوليوود،
وهي أحد أكبر صناعات
السينما في العالم ،حيث
يوجد بها أكثر من  230ألف
(د ب أ)
موظف.

ةديرجلا
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العراق :صالح يكلف الزرفي تشكيل حكومة جديدة
مقرب من واشنطن ومتحالف مع العبادي ومتهم من طهران بحرق قنصليتها في النجف
دخل العراق في مرحلة جديدة
بعد تكليف النائب عدنان
الزرفي بتشكيل حكومة ،وهو
أكثر ًمرشح يمكن اعتباره
مقربا من المحتجين .ورغم
أن عالقته مضطربة مع
إيران ،ويحسب أنه مقرب من
واشنطن ،لكن يبدو أن ال فيتو
ً
إيرانيا عليه.

مع انتهاء المهلة الدستورية
لتكليف مــر شــح جــد يــد لتشكيل
الـحـكــومــة بـعــد اع ـتــذار المرشح
الـ ـس ــاب ــق م ـح ـمــد عـ ـ ـ ــاوي ،كـلــف
الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي بــرهــم صــالــح
أم ـ ــس الـ ـن ــائ ــب عـ ــدنـ ــان ال ــزرف ــي
بتشكيل حكومة جديدة.
وحضر جلسة التكليف رئيس
ال ـم ـح ـك ـم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة م ــدح ــت
المحمود ورئيس مجلس القضاء
األع ـ ـلـ ــى ف ــائ ــق زيـ ـ ـ ــدان ورئ ـي ــس
البرلمان محمد الحلبوسي.
وجـ ـ ــاء ت ـك ـل ـيــف الـ ــزرفـ ــي بـعــد
اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذار عـ ـ ـ ـ ــاوي عـ ـ ــن ت ـش ـك ـيــل
الـحـكــومــة لـتـعــذر إي ـجــاد تــوافــق
س ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال ت ـ ــزال
ح ـ ـكـ ــومـ ــة عـ ـ ـ ـ ــادل عـ ـب ــدالـ ـمـ ـه ــدي
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـيـ ــل م ـ ـن ـ ــذ ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر
بسبب االحـتـجــاجــات المطالبة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـ ــات س ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ت ـق ــوم بـتـصــريــف
األعمال.
ودع ـ ـ ـ ــا صـ ــالـ ــح الـ ـ ــزرفـ ـ ــي ال ــى
االخ ـ ــذ ب ـم ـطــالــب االح ـت ـجــاجــات
المتواصلة منذ اكتوبر الماضي.
وقــالــت الــرئــاســة فــي بـيــان إن
"ال ــرئـ ـي ــس اعـ ـ ــرب خـ ــال م ــراس ــم
الـتـكـلـيــف ال ـتــي ج ــرت ف ــي قصر
الـ ـس ــام بـ ـبـ ـغ ــداد ،ع ــن أم ـن ـيــاتــه
ل ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـمـ ـكـ ـل ــف
بالتوفيق والـنـجــاح فــي مهامه
الجديدة ،وأن يعمل على إجــراء
ان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات مـ ـبـ ـك ــرة ون ــزيـ ـه ــة،
وي ـح ـق ــق ت ـط ـل ـعــات ال ـعــراق ـي ـيــن،
وي ـل ـب ــي م ـط ــال ــب ال ـم ـت ـظــاهــريــن
السلميين المشروعة مــن خالل
إنجاز اإلصالحات المطلوبة ،وأن
يـحــافــظ عـلــى س ـيــادة واسـتـقــرار
وأمن العراق".
وأضافت أن رئيس الجمهورية
اش ـ ــار إلـ ــى أن الـ ـع ــراق يستحق
األفضل وشعبه بذل التضحيات
الجليلة مــن أجــل الحياة الحرة
ال ـك ــري ـم ــة وال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ــواع ــد
ً
لـجـمـيــع أب ـنــائــه ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
الكثير من المهام واالستحقاقات
التي ينتظرها الشعب العراقي
بكافة مكوناته وأطيافه ال تزال
أمامنا ،وهــي أمــانــة ومسؤولية
ً
ف ـ ــي أعـ ـن ــاقـ ـن ــا ن ـس ـع ــى ج ـم ـي ـعــا
لتحقيقها.

هجوم صاروخي
على قاعدة تضم
أجانب ...وبغداد
تشكو واشنطن إلى
مجلس األمن

محافظ النجف
وك ــان ــت ت ـق ــاري ــر أف ـ ـ ــادت ب ــأن
فصائل مقربة من إيران اعترضت
على تسمية الــزرفــي ( 54عاما)،
الذي ينتمي الى "تحالف النصر"
ال ـ ــذي ي ـتــزع ـمــه رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء

ً
مستقبال الزرفي لتكليفه في قصر السالم ببغداد (أ ف ب)
صالح
السابق حيدر العبادي.
ولدى الزرفي ،العضو السابق
ف ــي ح ــزب "الـ ــدعـ ــوة" ال ـم ـعــارض
الـ ـشـ ـيـ ـع ــي ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي ل ـن ـظ ــام
ً
صدام حسين 30 ،يوما لتشكيل
ال ـح ـكــومــة ون ـي ــل ث ـقــة ال ـبــرل ـمــان
ً
تمهيدا لتنظيم انتخابات نيابية
مبكرة.
ولجأ الزرفي الى مخيم رفحاء
في المملكة العربية السعودية
بين عامي  1991و ،1994ثم اتتقل
ال ــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ليقيم
هناك حتى عودته الى بغداد بعد
سقوط نظام صدام في .2003
شغل منصب عضو في فريق
هيئة اإلعـمــار ،الــذي تشكل بعد
سقوط النظام السابق ،ثم أصبح
ً
محافظا للنجف في عدة دورات،
كما شغل منصب وكيل مساعد
ش ـ ــؤون االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ب ـ ــوزارة
الداخلية.
دعــم الــزرفــي تظاهرات "ثــورة
اكتوبر" واتهمته إيران بالهجوم
في ديسمبر على قنصليتها في
مدينة النجف ،كما أعلنت "سرايا
عـ ــاشـ ــوراء" ال ـج ـن ــاح الـعـسـكــري
المؤيد لعمار الحكيم عن عزمها
مقاضاته بتهمة الــوقــوف وراء
م ـهــاج ـمــة م ـت ـظــاهــريــن لـضــريــح

م ــؤس ــس ال ـم ـج ـل ــس اإلس ــام ــي
األعلى محمد باقر الحكيم.

زيارة شمخاني
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــق الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــل األم ـ ـ ـنـ ـ ــي
والسياسي هشام الهاشمي على
تكليف ال ــزرف ــي قــائــا إن زي ــارة
سكرتير األمــن القومي اإليراني
علي شمخاني األخـيــرة لبغداد
"قلبت معادلة البيت السياسي
الشيعي الختيار مرشح لمنصب
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ف ــأص ـب ـح ــت
انسجاما اميركيا وديمقراطيا
ً
ومـقـبــولـيــة إيــران ـيــة ح ــذرة ،بــدل
م ـ ــن والء ايـ ـ ــرانـ ـ ــي وم ـق ـب ــول ـي ــة
أميركية" ،واضــاف :جــاء الزرفي
بـظــرف زمــانــي يشبه ال ــذي جــاء
بــه ال ـع ـبــادي بـيــن  2014و2018
فهل ينجح كما نجح العبادي،
ويتجاوز األزمات الحالية؟

"العصائب"
وقـ ـ ــال ح ـس ــن س ــال ــم ،ال ـنــائــب
عـ ــن "ك ـت ـل ــة صـ ـ ــادقـ ـ ــون" ،ال ـ ــذراع
البرلمانية لحركة "عصائب اهل
الحق" المسلحة الموالية لطهران
إن كتل "سائرون" برعاية مقتدى

الصدر و"الحكمة" برعاية عمار
ال ـح ـك ـيــم و"الـ ـنـ ـص ــر" وال ــرئ ـي ــس
ً
صالح يدعمون الزرفي ،منتقدا
تكليفه.
وأع ـ ـل ـ ــن "ت ـ ـحـ ــالـ ــف الـ ـفـ ـت ــح"،
برئاسة هــادي العامري ،أمس،
رف ـضــه تـكـلـيــف ال ــزرف ــي ،وذك ــر:
"نرفض الخطوة غير الدستورية
التي قام بها رئيس الجمهورية
بتكليف مرشح خارج السياقات
الــدس ـتــوريــة ،ال ـتــي تـنــص على
تـكـلـيــف مــرشــح الـكـتـلــة األك ـبــر،
وإعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــه رس ـ ـم ـ ـيـ ــا ارت ـ ـكـ ــابـ ــه
لـلـمـخــالـفــة ال ــدس ـت ــوري ــة بــذلــك،
وي ـكــرر ال ـيــوم نـفــس المخالفة،
فهو تجاوز الدستور من جهة،
ولم يلتزم بالتوافق بين القوى
السياسية من جهة أخرى".
وحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل "الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح" رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة "كـ ــل الـمـســؤولـيــة
ع ــن ت ــداع ـي ــات هـ ــذه ال ـخ ـطــوات
االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازيـ ــة ،وسـ ـن ــأخ ــذ كــل
اإلجراءات لمنع هذا االستخفاف
بالقانون والدستور".

معسكر بسماية
وسقط صاروخان على قاعدة
عسكرية ت ــؤوي ق ــوات أجنبية

قــرب بـغــداد ،كما أعلن الجيش
العراقي أمس ،في ثالث هجوم
من نوعه خالل أقل من أسبوع.
واسـتـهــدف الـصــاروخــان في
وق ــت م ـتــأخــر االث ـن ـيــن معسكر
بسماية الواقع على بعد  60كلم
جنوب بغداد ،حيث يتمركز جزء
من عناصر الوحدة اإلسبانية
في التحالف الدولي الذي تقوده
واشنطن وقوات من حلف شمال
األطلسي.
ً
وتـضــم الـقــاعــدة أيـضــا قــوات
أمـيــركـيــة وبــريـطــانـيــة وكـنــديــة
ً
وأس ـت ــرال ـي ــة ،ت ـق ــوم خ ـصــوصــا
بتدريب عسكريين عراقيين على
إطالق النار وتشغيل الدبابات.
ومنذ أواخــر أكتوبر ،استهدف
ً
ً
نحو  24هجوما مماثال قوات
أجنبية في العراق ،لم يتبنها أي
طــرف حتى اآلن ،لكن واشنطن
تنسبها ل ـ "كـتــائــب ح ــزب الـلــه ـ
العراق" الموالية إليران.

شكوى
وأع ـل ـنــت وزارة الـخــارجـيــة
الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـق ــدم ـه ــا
ب ـش ـك ــوى إل ـ ــى م ـج ـل ــس األمـ ــن
واألم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة بـخـصــوص

القصف األميركي على القوات
العراقية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ً
الــوزارة أحمد الصحاف ،وفقا
لــوكــالــة األن ـب ــاء الــرس ـم ـيــة ،إن
"وزارة الخارجية بعثت شكوى
بــرســال ـت ـيــن مـتـطــابـقـتـيــن إلــى
األمم المتحدة ،ومجلس األمن
بخصوص القصف األميركي
على القوات العراقية" .وأضاف
الصحاف ،أن "وزارة الخارجية
وصفت القصف األميركي بهذه
ال ـش ـك ــوى ب ــأن ــه ع ـمــل ع ــدائ ــي،
وخــرق فاضح لشروط تواجد
للقوات األميركية في العراق".
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن "ال ـش ـك ــوى
أ كـ ـ ـ ـ ــدت أن أي هـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــات ،أو
تحركات عسكرية في األراضي
الـ ـع ــراقـ ـي ــة م ـ ــن دون م ــواف ـق ــة
ً
الحكومة العراقية تعد عمال
ً
استفزازيا".
وك ــان ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
أعـ ـلـ ـن ــت ،ال ـج ـم ـعــة ال ـمــاض ـيــة،
استدعاء السفير األميركي في
العراق ماثيو تولر وتسليمه
م ــذك ــرة اح ـت ـج ــاج بـخـصــوص
القصف األميركي.

لبنان :ضغوط واشنطن السياسية تفرج عن فاخوري
«حزب الله» يكتفي ببيان رفع عتب ...والقضاء يميز الحكم
●

بيروت  -ريان شربل

رغـ ــم ان ـش ـغ ــال الـلـبـنــانـيـيــن
القابعين في بيوتهم ،بأخبار
"ك ــورون ــا" وم ــا سجله ال ـعـ ّـداد
م ـ ــن إصـ ـ ــابـ ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ف ــإن
خ ـبــر إطـ ــاق سـ ــراح ال ـمــواطــن
االم ـي ــرك ــي م ــن اص ــل لـبـنــانــي،
عامر فــاخــوري طغى على ما
عداه من أخبار.
وكشفت مصادر سياسية
رفيعة لـ "الجريدة" ،أمس ،أن
ق ـ ــرار اإلف ـ ـ ــراج ع ــن ف ــاخ ــوري،
ـرا لسجن
الــذي كــان يعمل آم ـ ً
ال ـخ ـيــام خ ــال ف ـت ــرة اح ـتــال
اسـ ــرائ ـ ـيـ ــل لـ ـجـ ـن ــوب ل ـب ـن ــان،
"قرار سياسي وأتى من أعلى
المراجع في الدولة اللبنانية"،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرة ال ـ ـ ـ ــى ان " س ـ ـف ـ ـيـ ــرة
الواليات المتحدة األميركية
الجديدة لدى لبنان دوروثي
شيا ،انتهزت فرصة تقديمها
أوراق اعـتـمــادهــا إلــى رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة مـ ـيـ ـش ــال ع ــون
لـتـطـلــب م ـنــه ب ـش ـكــل مـبــاشــر

رغبة اإلدارة األميركية اإلفراج
عن فاخوري".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
ال ـس ـف ـيــرة األم ـي ــرك ـي ــة طــرحــت
أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ــوالت ـ ـ ـهـ ـ ــا
ال ـبــروتــوكــول ـيــة عـلــى رئيسي
المجلس ا لـنـيــا بــي نبيه بــري
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ح ـ ـسـ ــان دي ـ ـ ــاب،
م ـ ـسـ ــألـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ت ــوق ـي ــف
ف ـ ـ ــاخ ـ ـ ــوري ،طـ ــال ـ ـبـ ــة اإلف ـ ـ ـ ــراج
الفوري عنه.
وذكـ ــرت أن "ال ـس ـف ـيــرة شيا
أخذت على عاتقها إعادة فتح
م ـل ــف ت ـس ـل ـيــم ف ـ ــاخ ـ ــوري إل ــى
بناء على توجيهات
واشنطن ً
من الخارجية األميركية" ،الفتة
الى انها "استكملت ما سبق أن
بدأه وكيل الشؤون السياسية
في وزارة الخارجية األميركية
مــن ات ـصــاالت ول ـق ــاءات خــال
االش ـه ــر ال ـمــاض ـيــة وت ـحــديــدا
اج ـت ـمــاع ال ـث ــاث س ــاع ــات مع
رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
النائب جبران باسيل في منزل
االخير".

ورأت المصادر ان "المحكمة
العسكرية (المحسوب رئيسها
على "الثنائي الشيعي") لم تكن
لتقدم على قرار خطير كهذا لو
لــم تــأتــه إش ــارات أو إيـحــاء ات
مـعـيـنــة م ــن ح ــزب ال ـلــه وكــأنــه
أدار أذنه الطرشاء للموضوع".
وت ــاب ـع ــت" :أتـ ــى ال ـب ـيــان ال ــذي
اصـ ـ ــدره حـ ــزب ال ـل ــه م ــن قبيل
إال لحفظ
ر فـ ــع ا ل ـع ـتــب ل ـيــس ّ
ماء وجهه امام جمهوره رغم
اعتباره أن هذا اليوم هو يوم
حزين ،وأنه كان على القضاة
أن يستقيلوا قبل أن يصدروا
ح ـك ـم ـ ًـا كـ ـه ــذا ب ــاس ــم ال ـش ـعــب
اللبناني".
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب
ال ـس ـيــاســي ل ـحــركــة "أمـ ـ ــل" في
بيان ،أمس ،أن "تاريخ العميل
فاخوري االجرامي ،من عمالة
وت ـعــذيــب وإخـ ـف ــاء ج ــرائ ــم ،ال
ي ـم ـحــوه م ـ ــرور ال ــزم ــن ،ال في
قانون العقوبات وال في قانون
الـلــه" ،مضيفا أن "االف ــراج عن
فاخوري قرار نرفضه وسنقف

شغب في سجن «رومية»
قام عدد من السجناء المحكومين في سجن
"رومية" المركزي ،مساء أمس األول ،بأعمال
شغب بذريعة االحتجاج على القرار القضائي
الصادر بإطالق عامر الفاخوري من الحجز.
وعـ ـم ــل ال ـم ـح ـك ــوم ــون ع ـل ــى خ ـل ــع األبـ ـ ــواب
وإشـ ـع ــال الـ ـن ــار ف ــي ب ـعــض ط ــواب ــق ال ـس ـجــن،

معلنين انتفاضتهم على السلطة ،ومطالبين
بـتـمــدد حــالــة االح ـت ـجــاج فــي بـقـيــة الـسـجــون.
واتى قرار اإلفراج عن فاخوري في وقت يطالب
سجناء "رومية" وبقية السجون بالعفو العام
عن الجرائم العادية.

سلة أخبار
«التحالف» ُي ّدمر زورقين
ّ
مفخخين أطلقهما الحوثيون

أعلن تحالف دعم الشرعية في
اليمن ،الذي تقوده المملكة
العربية السعودية ،تدمير
ّ
ومسيرين
زورقين مفخخين
عن بعد أطلقتهما جماعة
الحوثي.
ونقلت "وكالة األنباء
السعودية" الرسمية (واس)
عن المتحدث الرسمي باسم
قوات التحالف العقيد الركن
تركي المالكي ،ان قوات
التحالف البحرية رصدت
صباح امس" ،محاولة
للمليشيا الحوثية اإلرهابية
المدعومة من إيران القيام
بعمل عدائي وإرهابي
وشيك بجنوب البحر األحمر
باستخدام زورقين مفخخين
ّ
ومسيرين عن بعد ،قامت
المليشيا الحوثية اإلرهابية
بإطالقهما من محافظة
الحديدة".
وأضاف أنه "تم إعطاب
وتدمير الزورقين اللذين
ً
يمثالن تهديدا لألمن
اإلقليمي والدولي وطرق
المواصالت البحرية والتجارة
العالمية بمضيق باب المندب
وجنوب البحر األحمر".

ليبيا :اتهام «الوفاق»
بتجنيد مقاتلين أفارقة

كشف رئيس جهاز المتابعة
والرصد في القيادة العامة
للجيش الليبي غيث نوري
اسباق ،أن "حكومة الوفاق
تستمر في تجنيد المقاتلين
األفارقة من دول الساحل
والصحراء لدعم ّ
قواتها وتعزز
ّ
صفوف الميليشيات المسلحة
في معركة العاصمة طرابلس،
وعرقلة تقدم الجيش الليبي".
وأوضح في تصريح لـ "العربية.
نت" ،أن "االستخبارات
العسكرية التابعة للجيش،
رصدت خطوط ومسارات نقل
المرتزقة األفارقة من بلدانهم
إلى العاصمة طرابلس ،حيث
ّ
تبين أن العملية تتم تحت
رعاية حكومة الوفاق وبطرق
رسمية عبر المطارات الليبية
وعلى متن الطائرات ،خاصة
مطار غدامس الذي توجد به
مجموعة تابعة لقائد العمليات
العسكرية بالمنطقة الغربية
أسامة الجويلي".

نيامي تعلن «تحييد»
 50من «بوكو حرام»

جانب من اجتماع مجلس الوزراء أمس (داالتي ونهرا)
ب ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــه كـ ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ــل الـ ـشـ ـع ــب
اللبناني ال نــه ال يشبه لبنان
وتضحياته وتاريخه المقاوم".
إلى ذلك ،قال رئيس الحزب
"التقدمي االشتراكي" النائب
الـ ـس ــاب ــق ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط فــي
"تـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة" أمـ ـ ـ ــس" :ف ـ ـ ــي أوج
األزمة الصحية واالقتصادية،
م ـحــامــي ال ـش ـي ـطــان ف ــي مــركــز
الـ ـق ــرار وال ـ ـمـ ــزدوج الـ ـ ــوالءات،
يجد الفتوى المناسبة لإلفراج
عــن العميل فــاخــوري .مــا نفع
كـ ــل ال ـت ـش ـك ـي ــات ال ـق ـضــائ ـيــة
والـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ــن اس ـت ـق ــال ـي ــة
الـقـضــاء مــع تـقــديــري لرئيس

م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء األعـ ـ ـل ـ ــى
ولـ ـلـ ـقـ ـض ــاة ال ـ ــذي ـ ــن ح ــاكـ ـم ــوا
الـ ـعـ ـمـ ـي ــل .انـ ـه ــا ج ــرع ــة ال ـســم
للرئاسة".
في موازاة ذلكّ ،
ميز مفوض
الحكومة لدى محكمة التمييز
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـق ــاض ــي غ ـســان
ال ـخــوري ،الحكم ال ـصــادر عن
المحكمة العسكرية ا لــدا ئـمــة
أمس االول ،والذي قضى بكف
التعقبات عن فاخوري .وطلب
من محكمة التمييز العسكرية
نقض الحكم وإص ــدار مذكرة
توقيف بحقه وإعادة محاكمته
من جديد بالجرائم المنسوبة

الـ ـي ــه ،وهـ ــي خ ـطــف وت ـعــذيــب
وح ـ ـ ـجـ ـ ــز حـ ـ ــريـ ـ ــة مـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
لبنانيين داخل معتقل الخيام،
وقـتــل وم ـحــاولــة قـتــل آخــريــن.
وق ـ ـ ــد سـ ـج ــل طـ ـل ــب ال ـت ـم ـي ـيــز
صـبــاح ال ـيــوم (أمـ ــس) فــي قلم
محكمة التمييز العسكرية".
واستند القاضي الـخــوري
ف ــي ت ـم ـي ـيــزه إلـ ــى م ــا اع ـت ـبــره
خـطــأ فــي تــوصـيــف المحكمة
العسكرية للجرم ،إذ اعتبرت
األخيرة أن الجرم آني وسقط
ّ
بـ ـم ــرور ال ــزم ــن ال ـع ـش ــري ،في
حين لفت الخوري ،في مذكرة
ال ـط ـعــن ،إل ــى أن ال ـج ــرم ال ــذي

متماد
ارتكبه فاخوري "جــرم
ٍ
ال يسقط بمرور الزمن" ،مذكرا
بـ ـ ــأن لـ ـبـ ـن ــان يـ ـنـ ـض ــوي تـحــت
ال ـم ـعــاهــدات الــدول ـيــة لحقوق
االنـ ـ ـس ـ ــان الـ ـت ــي تـ ـتـ ـق ــدم عـلــى
القانون.

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية،
ّ ً
ّ
أن  50مسلحا من جماعة
«بوكو حرام» االرهابية تمّ
«تحييدهم» خالل معركة دارت
ليل األحد في منطقة تومور
في جنوب شرقي البالد.
ّ
وقالت الوزارة في بيان إن
«عناصر إرهابية من بوكو
حرام ّ
مدججة باألسلحة
هاجمت على متن  20آلية
مركز االستطالع العسكري في
ّ
تومور في مقاطعة ديفا .إن
ّ
الرد التلقائي لقواتنا الدفاعية
ّ
واألمنية أتاح صد العدو».
ّ
وأضاف البيان أن «الحصيلة
المؤقتة هي سقوط جريح
واحد في صفوفنا وتحييد
(مقتل)  50من بوكو حرام».
وأوضحت الوزارة في بيانها
ّ
أن وحدات من الجيش «الحقت
فلول المهاجمين حتى
مخبئهم على ضفة بحيرة
تشاد» ،مشيرة إلى اعتقال
«العديد من المشتبه بهم»
وضبط «آليتين وأسلحة
كثيرة».

ةديرجلا
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 3واليات أميركية تنتخب بتمهيدية الديمقراطيين
أوهايو تمتنع وبايدن وساندرز يخوضان حمالتهما عبر اإلنترنت
ُدعي الماليين من األميركيين
ال ـق ـل ـق ـي ــن ل ـل ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى م ــراك ــز
االق ـ ـتـ ــراع أم ـ ــس ،ف ــي  3والي ـ ــات،
دون واليــة أوهــايــو ،بينما يلقي
انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا بثقله
على برنامج تنظيم االنتخابات
التمهيدية للديمقراطيين بين
المرشح األوفر حظا ،جو بايدن،
وم ـن ــاف ـس ــه االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ب ـيــرنــي
ساندرز.
وتـحــولــت الحملة مــن تنظيم
التجمعات إلــى إدارة الفعاليات
عبر اإلنترنت ،وتنظيم نقاشات
ب ـ ـيـ ــن الـ ـم ــرشـ ـحـ ـي ــن فـ ـ ــي غـ ـي ــاب
الجمهور ،فيما َّ
أجلت عدة واليات
انـتـخــابــاتـهــا الـتـمـهـيــديــة ،حيث
فرض الفيروس ،الذي خلف أكثر
م ــن  80وف ـ ــاة ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
ال ـب ــاد ،تـغـيـيــرات غـيــر مسبوقة
فــي المشهد السياسي فــي سنة
انتخابية.
وص ـ ــارت واليـ ــة أوه ــاي ــو آخــر
وأك ـ ـب ـ ــر والي ـ ـ ـ ــة تـ ـقـ ـل ــب ب ــرن ــام ــج
الـ ـتـ ـص ــوي ــت الـ ـمـ ـعـ ـت ــاد ،بـ ـع ــد أن
أم ــر الـمـســؤولــون بــإغــاق مــراكــز
االق ـت ــراع فـيـهــا .وت ـحــدى الحاكم
الجمهوري للوالية ،مايك ديواين،
ق ـ ـ ــرار ال ـم ـح ـك ـم ــة ،وأع ـ ـلـ ــن حــالــة
الطوارئ الصحية في وقت متأخر
أمس األول ،قبل ساعات من بدء
س ـك ــان الـ ــواليـ ــة ال ـص ـنــاع ـيــة فــي
الغرب األوسط اإلدالء بأصواتهم.
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا فـ ــي حـ ـي ــن عـلــى
الــديـمـقــراطـيـيــن اخ ـت ـيــار مــرشــح
لـمـنــافـســة الــرئ ـيــس الـجـمـهــوري
دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي ان ـت ـخــابــات
نوفمبر ،لكن الشكوك والمخاوف
خيمت على العملية.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـس ـت ـع ــد أري ـ ــزون ـ ــا
وفلوريدا وإيلينوي للتصويت،
أم ـ ـ ــس ،هـ ـن ــاك ارتـ ـ ـب ـ ــاك ع ـم ــا إذا
ك ــان ــت م ــراك ــز االقـ ـت ــراع سـتـكــون
آمـ ـن ــة ،وال ـن ــاخ ـب ــون ب ـم ـن ــأى مــن
عدوى الوباء .ويشعر الناخبون
بـ ــال ـ ـح ـ ـيـ ــرة ب ـ ـش ـ ــأن ال ـ ـم ـ ـغـ ــامـ ــرة
لــإدالء بأصواتهم ،بعد أن حث
تــرامــب األمـيــركـيـيــن عـلــى تجنب
الـتـجـمـعــات ال ـتــي تــزيــد عـلــى 10
أشخاص.
ورغ ـ ـ ــم ق ـ ـ ــرار دي ـ ــواي ـ ــن إغـ ــاق
مــراكــز االق ـتــراع فــي أوهــايــو ،بدا
أنـ ــه الـ ـص ــوت ال ــرس ـم ــي الــوح ـيــد
الــداعــي إلــى الـتــأجـيــل ،كما فشل
فــي كسب دعــم تــرامــب ال ــذي قال
إن األمــر «متروك للواليات» لكي
تقرر بشأن االنتخابات .قبل أن
يقول في نهاية األمــر« :أعتقد أن
التأجيل غير ضروري».
لكن عملية االقتراع قد تفشل
ج ــزئ ـي ــا ب ـس ـب ــب ع ــام ــل ال ـخ ــوف
المحتمل لدى كبار السن ،الذين

إيران« :الحرس الثوري» يعارض
تسلم شمخاني ملفات المنطقة
قآني يعيد تأهيل «فيلق الرضوان» نخبة «حزب الله»
●

أميركية تقترع في فلوريدا أمس (أ ف ب)
هم األكثر عرضة لخطر اإلصابة
بالفيروس.
وأفاد مسؤولون في فلوريدا،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـض ـ ــم أكـ ـ ـب ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
المندوبين في انتخابات أمس،
ب ـ ــأن الـ ــواليـ ــة ت ـف ـع ــل كـ ــل مـ ــا فــي
وسعها لضمان سالمة الناخبين.
وف ـ ـ ــي واليـ ـ ـ ــة أريـ ـ ـ ــزونـ ـ ـ ــا ،ذك ــر
الحاكم دوغ دوسي أن مسؤولي
ال ــوالي ــة والـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
اتـ ـفـ ـق ــوا عـ ـل ــى أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
التمهيدية يجب أن تـجــري كما
هــو مـقــرر ،مضيفا« :ليس لدينا
م ــا ي ـض ـمــن أن هـ ـن ــاك وقـ ـت ــا فــي
المستقبل سيكون فيه الوضع
أك ـث ــر أم ــان ــا م ــن الـ ـغ ــد .الـعـمـلـيــة
الديمقراطية يجب أن تستمر».
وي ـت ـصــدر ب ــاي ــدن ،ال ـبــالــغ 77
عاما ،استطالعات الــرأي بفارق
ك ـب ـي ــر ف ـ ــي أري ـ ــزون ـ ــا وإلـ ـيـ ـن ــوي
وخـصــوصــا فــي ف ـلــوريــدا ،حيث
يـمـكــن ل ـنــائــب الــرئ ـيــس الـســابــق
توجيه ضربة قوية ضد منافسه،
مــن خــال تحقيق تقدم فــي عدد
ال ـم ـنــدوب ـيــن ال يـمـكــن لـمـنــافـســه
مجاراته.
وتعزز تقدم بايدن مع إعالن
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األم ـيــرك ـيــة ليل
أمــس األول ف ــوزه فــي انتخابات
واليــة واشنطن ،بعد فــرز معظم
بطاقات االقتراع .ووصفت «إن بي
سي» و«نيويورك تايمز» النتائج
بأنها انتصار بـفــرق ضئيل مع

فوز بايدن بغالبية  37.9في المئة
م ــن األصـ ـ ــوات م ـقــابــل  36.4فــي
المئة لمنافسه اليساري ساندرز.
وقد يكون أمس يوما مفصليا
بالنسبة لساندرز الذي سيواجه
ضغوطا متزايدة لالنسحاب من
السباق إذا لــم يسجل فــوزا غير
متوقع.
في هذه األثناء ،يبقى ماليين
األميركيين العاملين أو الطلبة
في منازلهم ،مع تنفيذ إجراءات
طــارئــة الحـتــواء األزم ــة الصحية
المتفاقمة.
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت والي ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـنـ ـت ــاك ــي،
أمــس األول ،تأجيل االنتخابات
التمهيدية من مايو إلى يونيو،
في حين أن جورجيا التي كانت
التالية للتصويت في  24مارس،
ستؤخره إلى مايو.
وك ــان ــت لــويــزيــانــا أعـلـنــت في
وقــت سابق تأجيل االنتخابات
من أبريل إلى  20يونيو.
وقــال بــايــدن وســانــدرز إنهما
سيخوضان حمالتهما حصريا
عبر اإلنترنت في الوقت الحالي،
وهو سيناريو لم يسبق له مثيل
ف ــي ذروة م ـع ــرك ــة االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية األميركية.
ويتخذ كل منهما االحتياطات
الـ ــازمـ ــة أث ـ ـنـ ــاء ت ـف ـشــي الـ ــوبـ ــاء،
فيغسالن أيديهما بشكل متكرر،
و يـعـمــل مــو ظـفــو حملتيهما من
ال ـم ـن ــزل ،وقـ ــد أل ـغ ـيــت فـعــالـيــات

ال ـح ـم ــات ال ـح ـي ــة ،واس ـت ـض ــاف
س ــان ــدرز لـيـلــة االث ـن ـيــن «مـسـيــرة
رقمية» ،شارك فيها مؤيده البارز
مغني الروك المخضرم نيل يونغ.
ويـ ـ ـط ـ ــرح ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ع ـلــى
خوض الحملة بصورة مباشرة،
وعبر الحضور شخصيا عائقا
بشكل خاص أمام ساندرز ،الذي
نجح باستمرار في تعبئة حشود
كبيرة وحماسية خالل تجمعاته
االنتخابية.
واعـ ـت ــرف س ــان ــدرز ب ــأن ــه اآلن
األق ـ ــل ح ـظ ــوة ف ــي س ـب ــاق ال ـفــوز
بأصوات المندوبين ،لكنه شدد
على أن حركته التقدمية نجحت
في «تحويل» حملة .2020
وقـ ـ ــال« :ل ـق ــد رب ـح ـنــا ال ـن ـضــال
ـواح»،
األي ــدي ــول ــوج ــي م ــن ع ــدة ن ـ ـ ٍ
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ــذب الـ ـن ــاخـ ـبـ ـي ــن
وال ـم ــرش ـح ـي ــن الــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن
ال ـم ـت ـنــاف ـس ـيــن ن ـح ــو ط ــروح ــات ــه
ال ـت ـق ــدم ـي ــة والسـ ـيـ ـم ــا م ـجــان ـيــة
الـتـعـلـيــم ،مـبـيـنــا أن ال ــوب ــاء كــان
بـ ـمـ ـن ــزل ــة م ـ ـث ـ ــال ع ـ ـلـ ــى ال ـس ـب ــب
ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـع ــل اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد نـ ـظ ــام
شــا مــل للرعاية الصحية أفضل
لألميركيين.
ل ـ ـكـ ــن خ ـ ـطـ ــابـ ــه لـ ـ ــم ي ـ ـخـ ــل مــن
ال ــدع ــوة إل ــى تــوحـيــد الـصـفــوف.
وقــال ساندرز« :في هذه اللحظة
ال ـص ـع ـب ــة ب ـم ــا ال يـ ـق ــاس ،حـيــث
يشعر الكثير من الناس وبشكل
مبرر بــارتـبــاك وبقلق شديدين،
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دوليات

في هذه اللحظة علينا أن نتحد».
وهاجم بايدن خطة ساندرز،
الـ ـت ــي ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـه ــا «ال ــرع ــاي ــة
الطبية للجميع» ،ووصفها بأنها
غير واقعية ،نظرا لالنقسامات
السياسية اليوم ،قائال إن ساندرز
ل ــم ي ـشــرح ب ـعــد م ــن أي ــن سـيــأتــي
بــال ـمــال ل ـطــرحــه الـمـكـلــف إع ــادة
تشكيل االقتصاد.
وقـ ــال ب ــاي ــدن ،خ ــال مـنــاظــرة
مــع س ــان ــدرز ،األح ــد ،إن «الـنــاس
يـبـحـثــون عــن نـتــائــج ول ـيــس عن
ث ـ ـ ـ ــورة» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى دعـ ــوة
س ـ ــان ـ ــدرز ل ـت ـغ ـي ـي ــر اج ـت ـم ــاع ــي
واقتصادي جذري.
ول ـ ـكـ ــن يـ ـ ـ ــوم االثـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن ،وف ــي
مقطع فيديو نشر عبر حسابه
على «تويتر» ،ردد بايدن رسالة
الوحدة التي عبر عنها ساندرز،
وقــال« :سنتغلب على الفيروس.
أرج ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــم ،أرجـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــم اع ـ ـت ـ ـنـ ــوا
بأنفسكم».
(ميامي ـ ـ أ ف ب)

طهران  -فرزاد قاسمي

أكدت مصادر في فيلق القدس،
التابع للحرس الثوري ،أن قيادة
الـ ـح ــرس تـ ـع ــارض بـ ـش ــدة تـسـلــم
الـمـجـلــس األع ـلــى لــأمــن القومي
اإليراني ملفات المنطقة العربية
بدال من «الحرس» ،وتم إبالغ هذه
المعارضة للمرشد األعـلــى علي
خــامـنـئــي ك ــي يـتـخــذ قـ ـ ــرارا بـهــذا
الشأن.
ومن المعروف أن ملف العالقات
مع ال ــدول العربية الـجــارة إليــران
يقع تحت إشراف «فيلق القدس»،
التابع للحرس ،بالتعاون مع وزارة
الخارجية ،حيث إن الدبلوماسيين
العاملين في هذه الدول مضطرون
للتنسيق والـعـمــل تـحــت إش ــراف
«فـيـلــق الـ ـق ــدس» ،فـيـمــا ان ملفات
سورية ولبنان والعراق وفلسطين
واليمن وأفغانستان والبحرين بيد
«الفيلق» مباشرة.
وف ــي ع ــام  1982أرسـ ــل «فيلق
القدس» أول مجموعة تابعة له إلى
سورية ولبنان ،تحت ذريعة قتال
إسرائيل ،دون التنسيق مع وزارة
الخارجية ،على الرغم من معارضة
مؤسس الثورة اإلمام الخميني.
ودبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــات بـ ـي ــن
«الخارجية» و«الفيلق» ،واستطاع
ال ـس ـف ـي ــر اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي األس ـ ـبـ ــق فــي
سورية علي أكبر محتشمي بور،
الذي كانت تربطه عالقات وثيقة
باإلمام الخميني ،إجبار مقاتلي
الفيلق على التموضع في إحدى
الثكنات بمنطقة البقاع اللبناني،
والتي كانت حينها تحت سيطرة
ق ـ ــوات ال ـ ـ ــردع ال ـع ــرب ــي الـ ـس ــوري،
وال ـت ـمــركــز عـلــى ت ــدري ــب عناصر
مقاتلة موالية إليران (تحولت فيما
بعد إلى حزب الله بعد دمجها مع
بعضها) في هذه الثكنة ،بدال من
المشاركة في العمليات إلى جانب
الفلسطينيين.
وق ــام حينها محتشمي بــور،
وبإيعاز من حسين شيخ اإلسالم
(ن ــائ ــب ع ـلــي أك ـب ــر والي ـت ــي وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ح ـي ـن ـهــا،
والذي توفي أخيرا بسبب إصابته
بفيروس كورونا) ،بجمع العناصر
الـمــوالـيــة إلي ــران فــي لبنان تحت
لـ ــواء ح ــزب ال ـل ــه ،وتـسـلــم حينها
اللواء أحمد وحيدي (قائد فيلق
الـ ـق ــدس حـيـنـهــا وال ـ ـ ــذي أضـحــى
فيما بعد وزير الدفاع في حكومة
محمود أحمدي نجاد) ،وفريدون
م ـه ــدي ن ـج ــاد (ال ـ ــذي غ ـيــر اسـمــه
فيما بعد إلى فريدون وردي نجاد
ورأس وكالة األنباء اإليرانية ،ثم

اسماعيل قآني
أضحى سفير إي ــران فــي الصين،
واليوم هو المستشار السياسي
للرئيس حسن روحاني) ،والعميد
حسين دهقان (الذي أضحى وزير
ال ــدف ــاع ب ـعــد أح ـم ــد وح ـي ــدي في
حـكــومــة حـســن روح ــان ــي ،والـيــوم
ه ــو مـسـتـشــار خــامـنـئــي ل ـشــؤون
التصنيع الحربي) ،مهمة تأسيس
وتدريب كوادر هذا الحزب.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرت ال ـ ـ ـخـ ـ ــافـ ـ ــات فــي
الـسـيـطــرة عـلــى مـلـفــات المنطقة
بين «الفيلق» و»الخارجية» حتى
عـ ــام  ،1997ح ـيــث إنـ ــه وب ـع ــد أن
تـسـلــم ال ـف ــري ــق ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي
قيادة «الفيلق» استطاع أن يستغل
ع ــاق ــات ــه الـ ــوط ـ ـيـ ــدة ب ــال ـم ــرش ــد،
ويسيطر على ملفات عــديــدة في
المنطقة.
وب ـ ـع ـ ــد اغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال س ـل ـي ـم ــان ــي
وسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــواء إسـ ـم ــاعـ ـي ــل
ق ــآن ــي ع ـلــى ق ـي ــادة الـفـيـلــق ب ــدأت
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» تـ ـح ــرك ــات إلع ـ ــادة
س ـي ـطــرت ـهــا ع ـل ــى ال ـم ـل ـف ــات الـتــي
كانت خسرتها ،وتــم اإليـعــاز إلى
األدمـيــرال علي شمخاني ،األمين
الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس األعـ ـل ــى لــأمــن
القومي ،وال ــذي يعتبر أحــد قــادة
«الحرس» السابقين أيضا ،بتسلم
هذا الملف.
وحسب المصدر فــإن الرئيس
ح ـســن روح ــان ــي بـصـفـتــه رئـيــس
الـمـجـلــس األع ـلــى لــأمــن القومي
ق ــام بــاتـخــاذ ال ـق ــرار وإب ــاغ ــه الــى

شـمـخــانــي دون اس ـت ـش ــارة بقية
أعضاء المجلس.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ال ـ ـثـ ــوري
أبـلــغ المرشد أنــه يـعــارض بشدة
محاولة الحكومة السيطرة على
هذه الملفات ،معتبرا أن تسليمها
ل ـل ـح ـكــومــة ق ــد يـ ـ ــؤدي إلـ ــى تغير
السياسات مــع تغير كــل حكومة
بدل أن تكون ثابتة.
وبعد عودته من بغداد األسبوع
الماضي ،هاجمت وسائل اإلعالم
الموالية للحرس شمخاني بشدة،
مستغلة تصريحاته بشأن عرض
م ـس ــاع ــدة إيـ ـ ـ ــران ل ـل ـع ــراق ب ـشــأن
محاربة فيروس كورونا.
إلــى ذلــك ،أكــد مصدر رفيع في
«فيلق القدس» أن قآني امر بإعادة
تــأهـيــل «وحـ ــدة ال ــرض ــوان» ،التي
تعتبر قوات النخبة في حزب الله
اللبناني.
وأشار المصدر إلى أن قآني كان
يعمل على هذا المشروع منذ كان
سليماني قائدا لـ«فيلق القدس»،
لكن بما أن «وحدة الرضوان» كانت
مشغولة بــالـحــرب ال ـســوريــة فــإن
إع ــادة تأهيلها كــان صعبا جــدا،
لكن أخـيــرا تلقت الــوحــدة ضربة
مفاجئة مــن قبل األتـ ــراك ،وتبين
أن ه ـن ــاك ثـ ـغ ــرات ك ـب ـيــرة لــديـهــا،
خصوصا عندما تشمل المعركة
ط ــائ ــرات دون ط ـي ــار وص ــواري ــخ
موجهة عبر أقمار صناعية.
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رياضة

الشمري :ترحيل الموسم أو إلغاؤه أفضل الحلول المتاحة
إقامة دوري الدمج في الموسم المقبل
ثم العودة إلى «الدرجتين»
حازم ماهر

قال الشمري إنه سيتم ترحيل
الموسم إلى شهر أغسطس
أو إلغاؤه ،بسبب فيروس
كورونا ،مع إقامة دوري الدمج
في الموسم المقبل ،وبالتالي
العودة إلى دوري الدرجتين
في الموسم بعد المقبل.

المدرب طالب
باجتماع مدربي
األندية مع اللجنة
الفنية

أكـ ـ ــد مـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق األول
لكرة القدم بنادي برقان ماهر
الـ ـشـ ـم ــري ،أن ال ـ ـصـ ــورة ت ـبــدو
ضبابية في الوقت الراهن بشأن
استئناف الموسم الحالي من
عدمه ،بسبب فيروس كورونا
المستجد.
وقال الشمري ،في تصريح لـ
"الجريدة"" :من المؤكد أن إيقاف
ال ـن ـشــاط ال ــري ــاض ــي أم ــر رائ ــع،
ألن ــه يعمل عـلــى حـمــايــة أرواح
ال ـج ـمــاه ـيــر واألج ـ ـهـ ــزة الـفـنـيــة
واإلداري ــة والطبية والالعبين،
وه ــو أم ــر ُيـحـســب لـلــدولــة بكل
ّ
المعنية".
مؤسساتها
وأض ــاف" :مــن وجـهــة نظري
ا ل ـش ـخ ـص ـي ــة ،أرى أن تــر ح ـيــل
ال ـم ــوس ــم إلـ ــى ش ـهــر أغـسـطــس
المقبل أو حـتــى إل ـغــاء ه يبقى
الخيار األمثل واآلمن بالنسبة
للجميع ،ال سيما أنــه في حال
الـقـضــاء على فـيــروس كــورونــا
في العالم ،فمن الصعوبة بمكان
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـم ــوس ــم فـ ــي أول
أبــريــل ،حيث إن جميع األندية
ب ــا ت ــدريـ ـب ــات ،وتـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
مرحلة إعــداد جــديــدة ،وهــو ما
يعني إقامة المنافسات خالل
شهر رمـضــان الـمـبــارك وفصل
الصيف".
وأوضــح أنــه "فــي حــال إلغاء
ال ـمــوســم الـ ـج ــاري ،ف ــإن ــه يجب
إقامة دوري الدمج في الموسم
المقبل ،وسيتم تفادي سلبيات
هذا النظام بعدم وجود حافز،

إذ إن الحافز سيوجد بقوة".
واستطرد" :الحافز سيتمثل
في هبوط األندية الـ 5الموجودة
فــي ال ـمــراكــز الـخـمـســة األخـيــرة
فــي ج ــدول ال ـتــدريــب ،ه ــذا غير
ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى ال ـل ـق ــب ،وال ـ ــذي
سـ ـيـ ـك ــون مـ ـشـ ـتـ ـع ــا ،وم ـ ـ ــن ثــم
ال ـع ــودة إل ــى دوري الــدرجـتـيــن
مجددا ،ابتداء من الموسم بعد
المقبل ،وهنا يجب على اتحاد
الكرة اتخاذ قــرارات من شأنها
سـهــولــة انـتـقــال الــاعـبـيــن بين
األن ــدي ــة ،حـتــى ال يـتــم الـقـضــاء،
عـلـيـهــم م ــن خ ــال ال ـب ـقــاء على
مقاعد البدالء".
ولـفــت إل ــى انـتـهــاء عـقــده مع
النادي في شهر مايو المقبل،
وه ــو األم ــر ذات ــه بالنسبة إلــى
جـمـيــع الـمـحـتــرفـيــن وعـ ــدد من
الالعبين المحليين ،مما يعني
أن ــه ف ــي ح ــال تــرح ـيــل الـمــوســم
إلـ ـ ـ ــى ش ـ ـهـ ــر أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس س ـي ـتــم
تجديد هذه العقود أو االتفاق
م ــع ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ع ـل ــى ال ـب ـقــاء
حتى االنتهاء من المنافسات،
موضحا أنه تم إرجــاء التفكير
ف ــي ه ــذه األم ـ ــور ح ـتــى تتضح
الصورة عقب  26الجاري بشأن
استئناف النشاط الرياضي أو
استمرار تأجيله.
ووصف الشمري تجربته مع
ن ــادي بــرقــان بــالــرائـعــة ،مبينا
أن الفريق ينافس على التأهل
لـلــدوري الممتاز ،حيث يوجد
في المركز الثاني تارة والمركز

الشمري يتابع فريقه أمام خيطان
الـثــالــث ت ــارة أخ ــرى فــي جــدول
تــرتـيــب دوري الــدرجــة األول ــى.
في حين صعد في بطولة سمو
ولــي العهد إلــى دور الثمانية،
بعد تألقه وفــوزه على كاظمة،
ثــم خــروجــه بصعوبة عـلــى يد
الـعــربــي ،والـ ــدور ذات ــه لبطولة

َّ ً
«اآلسيوي» لم يتلق ردا من االتحادات
لتأكيد اللعب في مارس
ت ـل ـق ــى ات ـ ـحـ ــاد ال ـك ــرة
كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــا م ـ ـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
اآلسـ ـي ــوي ل ـك ــرة ال ـق ــدم،
أك ــد ف ـيــه األخ ـي ــر أن ــه لم
يتلق أي رد من االتحادات
األ ه ـل ـيــة يـفـيــد بموافقتها
عـلــى لـعــب مـبــاريــاتـهــا خــال
ش ـ ـهـ ــر م ـ ـ ـ ـ ــارس الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاري ،فــي
الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة الـمـشـتــركــة
المؤهلة لنهائيات كــأس العالم 2022
بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
وكـ ـ ـ ـ ــان االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اآلس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوي ،ب ـعــد
الـتـنـسـيــق م ــع االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـكــرة
الـ ـق ــدم ( ،)FIFAات ـخ ــذ ق ـ ـ ــرارا بـتــأجـيــل
المباريات المقرر إقامتها فــي مــارس
الجاري ويونيو المقبل بسبب انتشار

ف ـي ــروس ك ــورون ــا المستجد،
مع عدم ممانعته إقامة عدد من
المباريات في حال اتفق االتحادان
األ ه ـل ـيــان عـلــى لـعــب منتخبيهما في
الموعد المقرر سلفا.
وأكد "اآلسيوي" في كتابه ،أن الثالث
من مايو المقبل هو آخر موعد لتلقي
طـلـبــات م ــن االتـ ـح ــادات األه ـل ـيــة ،الـتــي
تــرغــب فــي إقــامــة الـمـبــاريــات الـتــي كان
من المقرر إقامتها في يونيو المقبل.

يذكر أن منتخبنا الوطني
األول ،الذي أوقعته القرعة
فــي الـمـجـمــوعــة الثانية
م ــن الـتـصـفـيــات ،كــان
من المقرر أن يواجه
منتخبي استراليا
ف ــي س ـيــدنــي واألردن ف ــي ال ـكــويــت
يومي  26و 31من الشهر الجاري ،في
حين يستضيف منتخب الصين تايبيه
في يونيو المقبل.

ك ـ ـ ــأس سـ ـم ــو األم ـ ـ ـيـ ـ ــر ،وال ـ ـ ــذي
سـيــواجــه خــالــه الـشـبــاب ،مما
يـعـنــي أن الـفــرصــة قــائـمــة أمــام
ب ــرق ــان ل ـل ـتــأهــل لـ ـل ــدور نـصــف
النهائي.
ّ
ووج ـ ــه ال ـش ـم ــري ،ف ــي خـتــام
تصريحه ،الشكر إ لــى مجلس

إدارة ال ـن ــادي بــرئــاســة هـمــان
ال ـه ـمــان ،وك ــذل ــك ج ـهــاز الـكــرة
على دعمها الالمحدود للفريق،
وهــو األمــر الــذي انعكس بقوة
ع ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي تـحـقـقــت
وال ـم ـس ـت ــوي ــات الـ ـت ــي يـقــدمـهــا
ال ــاعـ ـب ــون ،وال ـش ـك ــر مــوصــول

«السلة» يؤيد استكمال «السن العام»
وإلغاء «المراحل السنية»
●

جابر الشريفي

علمت "الجريدة" من مصدر مطلع أن اتحاد
كرة السلة سيرسل تصوره لمسابقات الموسم
الحالي إلى اللجنة األولمبية مساء اليوم ،بشأن
المسابقات الـخــاصــة الـتــي توقفت بـنــاء على
تــوصـيــات مجلس ال ـ ــوزراء حـســب اإلجـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة ال ـتــي ت ـقــوم بـهــا الـحـكــومــة حاليا
بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأف ــاد الـمـصــدر بــأن اتـحــاد اللعبة ذكــر في
التوصيات رغبته في إلغاء منافسات المراحل
السنية هذا الموسم ،واستكمال ما تبقى من
منافسات السن العام في سبتمبر المقبل.
ولفت إلــى أن االتـحــاد أوضــح أن منافسات

المراحل السنية تتطلب وقتا كبيرا إلنهائها،
وبــالـتــالــي مــن الـصـعــوبــة استكمالها قبل
ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ظ ــل ج ــدول
المشاركات الخارجية التي ستكون خالل
هذه الفترة.
وذكر أنه فيما يخص منافسات السن
الـعــام فــإن االتـحــاد شــرح فــي كتابه انه
يحتاج أسبوعا الستكمال منافسات
الكأس ،وأسبوعين لختام بطولة الدرع،
ألن ـهــا ت ـقــام ب ـن ـظــام خـ ــروج الـمـغـلــوب،
الس ـي ـمــا أن االتـ ـح ــاد ه ــو الــوح ـيــد في
األلـعــاب الجماعية الــذي أنهى بطولة
الــدوري قبل تداعيات هذه األزمــة بعد
أن بدأ موسمه بشكل مبكر.

المال ودهش حصال على الرخصة
فليطح يناشد أندية
الفروسية حظر التجمعات الدولية لـ «تدريب اليد»

األهلي ِّ
يغرم بادجي ورمضان
 100ألف جنيه بسبب االشتباك
●

جانب من إزالة التجاوزات
طــالــب الـمــديــر ال ـعــام للهيئة
العامة للرياضة حمود فليطح
لجنة االزالة والتعديات التابعة
لـلـهـيـئــة بـمـتــابـعــة ال ـت ــزام مــاك
ومنتسبي إسطبالت الفروسية
والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ال ــري ــاضـ ـي ــة ب ـق ــرار
مجلس الوزراء بمنع التجمعات
الحتواء انتشار فيروس كورونا
المستجد ،حيث باشرت اللجنة
جوالتها في إسطبالت فروسية
الجهراء وتقوم بمتابعة ورصد
ال ـم ـخــال ـفــات ف ــي ج ـم ـيــع أنــديــة
ال ـف ــروس ـي ــة وج ـم ـي ــع ال ـه ـي ـئــات
الرياضية.
وأكد فليطح ان المسؤولية
تـقــع عـلــى الـجـمـيــع ف ــي ترجمة
ق ـ ـ ــرارات ال ــدول ــة ل ـل ـح ـفــاظ على

المال ودهش مع الفرنسي جي بيتي والتونسية نهلة بوزينة
صـ ـح ــة وس ـ ــام ـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ،م ـث ـم ـن ــا ج ـه ــود
أعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـضــم
م ـم ـث ـل ـيــن عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـل ــر ي ــا ض ــة ووزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
وهيئة البيئة وبلدية الكويت.
ونـ ــاشـ ــد أنـ ــديـ ــة ال ـف ــروس ـي ــة
وج ـم ـي ــع ال ـه ـي ـئ ــات الــريــاض ـيــة
ب ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ب ـح ـظ ــر
ً
ال ـت ـج ـم ـعــات امـ ـتـ ـث ــاال لـ ـق ــرارات
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ف ــى مــواج ـهــة
واحتواء الفيروس.

●

محمد عبدالعزيز

حصل المدربان الوطنيان خالد
المال ومناور دهش على الرخصة
الــدولـيــة " "Dلكرة الـيــد ،وذلــك بعد
اج ـت ـي ــازه ـم ــا ال ـ ــدراس ـ ــات ال ــدول ـي ــة
للمدربين ا لـتــي أقيمت فــي مدينة
نابل التونسية ،على هامش بطولة
األمير فيصل بن فهد العربية الـ15
ل ــأن ــدي ــة األب ـ ـطـ ــال ال ـت ــي اخـتـتـمــت
ً
هـنــاك مــؤخــرا وحـصــل على لقبها
فريق الشمال القطري ،بعد تغلبه
على مواطنه العربي القطري الذي
حل بالمركز الثاني بنتيجة 31-33
في المباراة النهائية ،بينما ذهب
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث ل ـفــريــق اإلفــري ـقــي
التونسي صاحب األرض بعد فوزه
على الخليج السعودي .31-40

ايضا لألجهزة الفنية واإلدارية
والطبية والالعبين.
وطـ ــالـ ــب الـ ـشـ ـم ــري ال ـل ـج ـنــة
الفنية لعقد اجتماع مع مدربي
األندية الـ  ،15في الفترة المقبلة،
ألن ـهــم األقـ ــدر مــع الـلـجـنــة على
إيـ ـج ــاد حـ ـل ــول ب ـص ـفــة خــاصــة

ل ـل ـم ــوس ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وت ـط ــوي ــر
الكرة بصفة عامة ،على أن تنقل
ال ـل ـج ـنــة أفـ ـك ــار ال ـم ــدرب ـي ــن إلــى
مجلس إدارة االتحاد لدراستها.

وأق ـي ـم ــت الـ ـ ـ ــدورة ت ـح ــت اش ــرف
االتـحــاديــن الــدولــي والـعــربــي لكرة
ال ـ ـيـ ــد وحـ ــاضـ ــر ف ـي ـه ــا ال ـم ـح ــاض ــر
الدولي الفرنسي جي بيتي جيرالد
والـمـحــاضــرة فــي االت ـحــاد الــدولــي
لكرة اليد التونسية الدكتورة نهلة
ً
بوزينة ،وذلك بمشاركة  65دارسا
اج ـتــاز مـنـهــم ال ــدراس ــة بـنـجــاح 45
ً
مدربا فقط.
من جانبه أعرب مدرب اليرموك
خالد المال عن سعادته بالحصول
على الرخصة الدولية لمدربي كرة
ً
اليد ،مبينا أن "الفترة كانت قصيرة
وشاقة على جميع الدارسين بسبب
ض ـي ــق ال ـ ــوق ـ ــت ،ح ـي ــث تـ ــم تـقـسـيــم
 38س ــاع ــة دارسـ ـي ــة ع ـلــى فـتــرتـيــن
صباحية ومسائية بين الجانبين
النظري والعملي ،وفي النهاية تم

عـمــل اخ ـت ـبــار عـمـلــي وآخـ ــر نـظــري
للجميع".
وأ ض ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـم ـ ــا أن "ا لـ ـجـ ـمـ ـي ــع
اس ـ ـت ـ ـفـ ــاد بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن ه ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،ت ـ ـعـ ــرف ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى أحـ ـ ــدث
ً
الطرق التدريبية حاليا وسنعمل
ج ــاه ــدي ــن ع ـلــى تـطـبـيــق ذلـ ــك على
ً
أنديتنا في الفترة المقبلة" ،مشيرا
إل ــى أن اج ـت ـيــاز ال ــدراس ــة الـحــالـيــة
س ـي ــؤه ـل ـن ــا لـ ـ ـل ـ ــدارس ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة
ف ــي ال ـمــرت ـبــة " "Cب ـعــد عـ ــام ،وه ــذه
ا لـمــر تـبــة تــؤ هــل صاحبها لتدريب
ً
أي فريق ،وذلك تطبيقا للتعليمات
الـجــديــدة لــاتـحــاد الــدولــي للعبة،
والذي سيشترط وجود الدراسات
وال ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـج ـم ـي ــع
المدربين.

القاهرة  -ةديرجلا

•

َّ
وقـ ـ ـ ـ ــع م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة بـ ــال ـ ـنـ ــادي
األهـلــي ،سيد عبدالحفيظ ،عقوبة
مالية قــدرهــا  100ألــف جنيه ضد
كـ ــل مـ ــن رم ـ ـضـ ــان ص ـب ـح ــي وأل ـي ــو
بــادجــي ،العـبــي فــريــق الـكــرة األول،
بعد المشادة العنيفة التي نشبت
بينهما أم ــس األول خ ــال ال ـمــران
الـ ـجـ ـم ــاع ــي ،م ـ ــا اس ـ ـتـ ــدعـ ــى إلـ ـغ ــاء
التدريبات مــن جانب السويسري
رينيه فايلر مدرب الفريق.
وك ــان بــادجــي اع ـتــرض بطريقة
غـ ـي ــر الئـ ـق ــة عـ ـل ــى رفـ ـ ــض رمـ ـض ــان
ص ـب ـح ــي تـ ـم ــري ــر ال ـ ـكـ ــرة لـ ــه خ ــال
ال ـ ـم ـ ــران ،ل ـي ــرف ــض األخـ ـي ــر طــريـقــة
حــديــث الــاعــب مـعــه ،وتــوجــه إليه
أمام زمالئه واحتك به بدنيا وبادله
الــاعــب السنغالي هــذا االحـتـكــاك،
ال ـ ـ ــذي تـ ــواصـ ــل ح ـت ــى غ ــرف ــة خـلــع
المالبس ،لــوال تدخل عبدالحفيظ
والجهاز الفني ،وإنهاء األمر ،وقام
مــديــر ال ـكــرة بــإبــاغـهـمــا بالعقوبة
أمام جميع زمالئهما ،حتى ال يتكرر
األمر مرة أخرى.
على جانب آخر ،يحيط الغموض
ب ـمــوقــف ش ــري ــف إكـ ــرامـ ــي ،ح ــارس
الفريق من تجديد تعاقده ،في ظل
وج ــود رأيـيــن داخ ــل ال ـنــادي؛ حيث
يــرى البعض ض ــرورة التجديد له
وإب ـقــائــه داخ ــل األه ـلــي عـلــى األقــل
ل ـمــدة مــوســم آخ ــر ،لــاسـتـفــادة من
خـبــراتــه وشخصيته الـقـيــاديــة مع
الالعبين ،خصوصا الـ ُـجــدد الذين

انـضـمــوا بــالـفـتــرات األخ ـيــرة ،فيما
يرى آخرون عدم التجديد له ،وتركه
يــرحــل ،كما أعـلــن الــاعــب فــي وقت
سابق ،خصوصا أنه يرفض البقاء،
بـسـبــب جـلــوســه عـلــى دك ــة ال ـبــدالء
فترة طويلة.
ً
وب ـ ـع ـ ـيـ ــدا عـ ـ َّـمـ ــا س ـ ـبـ ــق ،ي ـن ـت ـظــر
السويسري فايلر التقرير الطبي
النهائي لحالة كريم نيدفيد ،العب
وســط الفريق ،بعد أن أجــرى ثالث
ع ـم ـل ـي ــات ج ــراحـ ـي ــة خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الـمــاضـيــة ،وتــأجـيــل عــودتــه لبداية
الـ ـم ــوس ــم ال ـم ـق ـب ــل ،ح ـي ــث يــرفــض
فايلر إصدار القرار النهائي بشأن
الــاعــب ،إال قبل مــراجـعــة التقرير،
ومـ ـع ــرف ــة م ــوق ـف ــه وح ــالـ ـت ــه وم ــدى
استجابته للبرنامج التأهيلي الذي
سيخضع له.
وت ـل ـق ــى ن ـيــدف ـيــد ص ــدم ــة ق ــوي ــة،
بسبب تـجــدد إصــابـتــه فــي الركبة،
وت ــأك ــد غ ـيــابــه ع ــن ال ـمــاعــب حتى
أغسطس المقبل .وأعلن عبدالرحمن
عادل ،محامي الالعب ،أنه سيقاضي
مــركــز تأهيله األلـمــانــي ،للمطالبة
بـ ـتـ ـع ــوي ــض عـ ـ ــن األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـت ــي
َّ
تعرض لها نيدفيد ،بعد العمليات
الـجــراحـيــة الـتــي خـضــع لـهــا ،حيث
خضع لجراحتين في الركبة خالل
أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي ،بـسـبــب ق ـطــع في
الغضروف ،قبل أن يستأصل الجزء
الملتهب في األخرى.

ةديرجلا
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«كورونا» يرحل
«كأس أوروبا» و«كوبا
أميركا» إلى 2021
قرر االتحاد األوروبي (ويفا)
واتحاد أميركا الجنوبية لكرة
القدم تأجيل نهائيات كأس
أوروبا وبطولة كوبا أميركا،
اللتين كان مقررا إقامتهما
هذا العام ،إلى صيف ،2021
في ظل تفشي فيروس
كورونا.

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم (ويفا)
أمــس إرجــاء نهائيات كــأس أوروب ــا ،التي
كانت مقررة في يونيو ويوليو المقبلين،
الى عام  ،2021في أعقاب اجتماع طارئ
لبحث مصير مسابقاته ،في ظل تفشي
فيروس كورونا.
واق ـت ــرح االت ـح ــاد ،فــي ب ـيــان ،أن تقام
الـبـطــولــة ،الـتــي تستضيفها  12مدينة
على امتداد القارة ،بين  11يونيو و11
يوليو  ،2021بدال من موعدها المقرر بين
 12يونيو و 12يوليو  ،2020موضحا أن هذا
اإلرجاء سيتيح للبطوالت الوطنية األوروبية
استكمال الموسم ،بعدما علقت المنافسات
على خلفية تفشي الفيروس.
وأكــد تعليق مسابقتي األندية ،أي دوري
األبطال والدوري األوروبي "يوروبا ليغ" ،وكل
المباريات القارية األخرى الرسمية أو الودية،
س ــواء عـلــى صـعـيــد األن ــدي ــة أو المنتخبات
للرجال والسيدات" ،حتى إشعار آخر".
أم ــا مـبــاريــات الملحق ال ـق ــاري ،الـتــي كــان
مـقــررا أن تحسم هــويــة المنتخبات األربـعــة
المتبقية لكأس أوروبا (من أصل  ،)24والتي
كانت مقررة أواخر مارس الجاري ،فتم تحديد
موعد أولــي لها خالل فترة التوقف الدولية
في يونيو المقبل" ،لكنه يرتبط بإعادة تقييم
الوضع".

وباء عالمي
ونقل بيان "ويفا" عن رئيسه السلوفيني

١٩

رياضة

ً
حامال كأس كوبا أميركا
الالعب البرازيلي السابق جونينيو باوليستا

شعار ي

ورو  2020خلف

ألكسندر تشيفيرين قوله" :نحن على رأس
ر يــا ضــة يعيشها ويتنفسها عــدد كبير من
الناس ،لكنها تراجعت في وجه هذا الخصم
غير الـمــرئــي والـســريــع الـتـحــرك" ،فــي إشــارة
إلى فيروس كورونا ،الذي بات مصنفا وباء
عالميا ،وأودى بحياة أكثر من  7000شخص
حتى صباح أمس ،وفرض شلال شبه تام على
الرياضة حول العالم.
وأضاف تشيفيرين" :في أوقات كهذه ،على
مجتمع كرة القدم أن يظهر مسؤولية ،وحدة،
تضامنا ( )...صحة المشجعين والموظفين
والــاعـبـيــن يـجــب أن تـكــون أولــويـتـنــا ،وفــي
إطــار هذه الروحية ،وضع ويفا سلسلة من
الخيارات لنتمكن من إنهاء المسابقات هذا
الموسم بشكل آمن ،وأنا فخور بردود زمالئي
على امتداد كرة القدم األوروبية".
وأت ــى ال ـقــرار على هــامــش اجـتـمــاع طــارئ
ع ـقــده االت ـح ــاد أمـ ــس ،عـبــر تـقـنـيــة االت ـصــال

سياج
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ـ ـ ــو ،م ــع
م ـم ـث ـل ـيــن لـمـخـتـلــف
المعنيين باللعبة في
القارة ،لبحث مصير مسابقتي األندية (دوري
األبطال ويوروبا ليغ) وكأس أوروبا.
ووجد "ويفا" نفسه أمام خيارات شديدة
التعقيد ،نظرا ألن أي قرار بشأن المتبقي من
الموسم الحالي أو متعلق بالموسم المقبل،
سيرتبط بــالـعــديــد مــن الـعــوامــل المتداخلة
محليا وقاريا ،ويحتاج إلى دراسة من جوانب
مختلفة ،منها الصحي والتنظيمي والمالي
والتعاقدي وغيرها.
ويطرح نقل البطولة األوروبية أسئلة على
صعيد تـضــارب جــدول المواعيد ،نظرا ألن
صيف  2021سيشهد إقامة النسخة األولى
من كأس العالم لألندية بصيغتها الجديدة،
وال ـتــي ينظمها االت ـحــاد الــدولــي (فـيـفــا) في
الصين بمشاركة  24ناديا ،ويتوقع أن تقام
تلك البطولة بين يونيو ويوليو .2021
وتزامن القرار األوروبــي مع إعــان اتحاد

أميركا الجنوبية "كونميبول" ،إرجاء بطولة
كــوبــا أمـيــركــا ،الـتــي كــانــت مـقــررة فــي الفترة
الزمنية نفسها لكأس أوروبا  ،2020الى العام
المقبل ،أيضا ،بسبب "كورونا".

كوبا أميركا
من جانب آخر ،أرجئت بطولة كوبا أميركا
األمـيــركـيــة الجنوبية لـكــرة ال ـقــدم ،الـتــي كان
مقررا أن تنطلق في يونيو المقبل ،الى عام
 ،2021بسبب تفشي فيروس كورونا ،حسبما
أعلن اتحاد "كونميبول" القاري أمس.
وأشار االتحاد إلى أن البطولة ،التي كانت
مـقــررة فــي األرجـنـتـيــن وكــولــومـبـيــا ،بين 12
يــونـيــو و 12يــولـيــو الـمـقـبـلـيــن ،أرج ـئــت الــى
صـيــف ال ـعــام الـمـقـبــل ،عـلــى أن تـقــام بـيــن 11
يونيو و 11يوليو.

«األولمبية» الدولية ال ترى
ً
حاجة لقرارات جذرية حاليا
أكدت اللجنة األولمبية الدولية أمس أنها
ال ترى حاجة التخاذ قرارات "جذرية" راهنا
ب ـشــأن دورة األل ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة الصيفية
طــوك ـيــو  ،2020ف ــي ظ ــل ال ـم ـخ ــاوف بسبب
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا وت ــأث ـي ــره ع ـلــى األح ـ ــداث
الرياضية.
وشددت اللجنة ،في بيان ،على أنها "تبقى
ملتزمة بشكل كامل بدورة األلعاب األولمبية
طوكيو  ،2020ومــع تبقي أكثر من  4أشهر
عـلــى انـطــاقـهــا (م ـق ــررة بـيــن  24يــولـيــو و9
أغسطس) ،ال حاجة في هذه المرحلة التخاذ
أي ق ـ ــرارات ج ــذري ــة ،وأي تـكـهـنــات فــي هــذه
الفترة ستكون غير منتجة".

الفيفا يطلق مبادرات للتوعية

إصابة رئيس االتحاد الياباني لكرة القدم بالفيروس مانشستر يونايتد يلغي
التدريبات الجماعية

السويسري جاني إنفانتينو

 ...وأكثر من ثلث العبي فالنسيا

كشف تقرير إخـبــاري أمس
أن رئ ـيــس االتـ ـح ــاد الـيــابــانــي
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ك ـ ـ ــوزو تــاش ـي ـمــا
أصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوى فـ ـ ـي ـ ــروس
كورونا.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
اليابانية "كـيــودو" أن مصدرا
كشف لها أن نتائج الفحوص

أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) ،السويسري جاني إنفانتينو،
أم ــس األول ،إط ــاق م ـب ــادرات للتوعية
ً
مــن مـخــاطــر ف ـيــروس ك ــورون ــا ،مطالبا
المسؤولين عن اللعبة الشعبية األولى
عالميا باتخاذ كل التدابير لمنع انتشار
الفيروس.
وج ـ ـ ــاء فـ ــي رسـ ــالـ ــة م ـف ـت ــوح ــة وج ـه ـهــا
إنـفــانـتـيـنــو إل ــى مـجـتـمــع ك ــرة ال ـق ــدم ،بكل
مكوناته ،حصلت وكالة فرانس برس على
نسخة منها" ،بالشراكة مع منظمة الصحة
العالمية ،سنطلق م ـبــادرات لبناء الوعي
تهدف إلى تقديم توصيات عملية وخطوات
للتصدي النتشار الفيروس".
ودعا رئيس الفيفا كل المعنيين باللعبة
إلى استخدام "قوة كرة القدم" للتوعية بسبل
الوقاية من الوباء ،الذي أودى بحياة أكثر
من  6500شخص حتى االثنين الماضي،
معربا عن ثقته بأن اللعبة ستكون حاسمة

فــي مـســاعــدة المجتمع عـلــى ال ـخــروج من
األزمة.
ودع ــا إل ــى "ال ـق ـيــام بـكــل مــا فــي وسعنا
لحماية المشجعين والالعبين والمدربين"،
مضيفا" :كرة القدم يمكن أن تلعب ،وأعتقد
ً
ً
أنها ستلعب ،دورا كبيرا في مساعدة عالمنا
َّ
على التعافي ،بمجرد أن يعود إلى طبيعته،
وكلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل".
وأك ــد إنـفــانـتـيـنــو أن االت ـح ــاد "سيبقى
على تواصل مع جميع الشركاء المعنيين
خ ــال ه ــذه الـفـتــرة الـصـعـبــة ،ويتطلع إلــى
إيجاد حلول في الوقت المناسب بروح من
التعاون ،مع مراعاة مصلحة كرة القدم على
جميع المستويات".
وتــأتــي رســالــة رئ ـيــس الـ ُّـسـلـطــة األعـلــى
بعالم كــرة الـقــدم ،في وقــت اخـتــارت معظم
االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ــوط ـن ـي ــة وال ـ ـقـ ــاريـ ــة تـعـلـيــق
أنشطتها ،في إطار جهود الحد من انتشار
الفيروس.

أكد فالنسيا ،أول ناد إسباني لكرة القدم يعلن
عــن إصــابــة العبيه بفيروس كــورونــا المستجد،
أن  35فــي المئة مــن تشكيلته وموظفيه جــاء ت
اختباراتهم إيجابية ،لكن دون حاالت خطيرة.
وقــال النادي االسباني ،أمس االول ،إن تفشي
الفيروس في صفوفه جاء نتيجة رحلته الشهر
الـمــاضــي إل ــى مـيــانــو (الـمـنـطـقــة المعلنة عالية
المخاطر من قبل السلطات االيطالية بعدها بأيام)،
وذلــك لخوض ذهــاب الــدور ثمن النهائي لــدوري
أبطال اوروبا ضد أتاالنتا.
وأضاف" :برغم االجــراء ات المشددة المعتمدة
من النادي ،بعد المباراة ،أظهرت النتائج األخيرة
ان الـتـعــرض الـمـتــأصــل ل ـهــذه ال ـم ـبــاريــات تسبب
بــاخ ـت ـبــارات إي ـجــاب ـيــة لـنـحــو  35ف ــي ال ـم ـئــة" من
الالعبين والمدربين.
وتابع" :كل الحاالت دون عوارض ظاهرة ،وهي
ً
معزولة راهنا في منازلها ،تتلقى التقييم الطبي

موناكو الفرنسي يعلق تدريباته
أعلن نادي موناكو الفرنسي أمس األول تعليق
تــدري ـبــات ال ـفــريــق األول ،وغ ـلــق مــركــز الـتــدريــب
واستاد لويس الثاني حتى إشعار آخر ،نتيجة
لتفشي وباء كورونا.
وقــال موناكو في بيانه ،إن "تدريبات الفريق
األول تم تعليقها حتى إشعار آخر ،وتم تحديد
برنامج تدريب فردي لكل العب".

التي خضع لها تاشيما جاءت
إيجابية.
ويـ ـشـ ـغ ــل ت ــاشـ ـيـ ـم ــا م ـن ـصــب
نائب رئيس اللجنة األولمبية
الـيــابــانـيــة ضـمــن ع ــدة مناصب
إدارية بارزة في الرياضة.
وجــاء إعــان إصابة تاشيما
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــوم فـيــه

وكان من المقرر في البداية أن يستأنف موناكو
تدريباته اليوم.
وقررت رابطة الدوري الفرنسي ،في وقت سابق،
تعطيل مـســابـقــات ك ــرة ال ـقــدم الـمـحـلـيــة ،بـعــد أن
أعلنت في البداية إقامة المباريات بدون جمهور
حتى منتصف الشهر المقبل.
(د ب أ)

ال ـش ـك ــوك حـ ــول دورة األل ـع ــاب
األولمبية المقبلة فــي "طوكيو
 ،"2020في ظل انتشار العدوى
ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـ ــذي ألـقــى
بظالله ،وال يزال ،على عدد هائل
م ــن ال ـف ـعــال ـيــات الــريــاض ـيــة في
مختلف أنحاء العالم.

وتنفذ خططها التدريبية المقررة".
وكان فالنسيا أكد ،األحد الماضي ،أن اختبارات
خ ـمـســة م ــن الع ـب ـيــه وم ــوظ ـف ـي ــه ،بـيـنـهــم مــدافـعــه
األرجنتيني إيزيكييل غاراي ،الخاصة بفيروس
كورنا المستجد جاءت إيجابية.
وأص ـبــح غـ ــاراي أول الع ــب مــن دوري الــدرجــة
األول ـ ــى اإلس ـب ــان ــي يـعـلــن ع ــن اصــاب ـتــه بـفـيــروس
كورونا المستجد.
وجــاء اإلع ــان عــن اإلصــابــة بفيروس "كوفيد-
 ،"19ال ـ ــذي أدى الـ ــى إرجـ ـ ــاء ال ـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي
لـمــرحـلـتـيــن عـلــى أق ــل ت ـقــديــر ،عـلــى ل ـســان غ ــاراي
ب ـ ــال ـ ــذات حـ ـي ــث كـ ـت ــب ف ـ ــي حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى م ــوق ــع
"انستغرام" أنه "من الواضح أنني بدأت عام 2020
بشكل سيئ ...لقد أثبتت االختبارات أنها إيجابية
بالنسبة للفيروس ،أشعر بأنني بحالة جيدة جدا،
واآلن يتبقى فقط االهتمام بتعليمات السلطات
الصحية والمكوث في عزلة".

تعليق النشاط في مانشستر يونايتد
ذكــر تقرير إخ ـبــاري ،أم ــس ،أن نــادي
مانشستر يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم
أوقف التدريبات الجماعية لالعبيه في
مركز التدريب الخاص بالنادي ،وطالبهم
بالتدريبات المنفردة ،في ظل أزمة تزايد
انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
ب ــوري ــس جــون ـســون ،نـ ــادى أم ــس األول
بالتخلي عن كل ما هو غير ضروري من
اتصال جسدي أو سفر.
وكان من المقرر أن يقود أولي جونار
ســول ـشــايــر ،ال ـمــديــر الـفـنــي لمانشستر
يونايتد ،مران الفريق أمس ،لكن النادي
أعلن إلـغــاء الـتــدريـبــات ،على أن يتدرب
الالعبون بشكل فردي.

وق ـ ـ ــال م ـت ـح ــدث ب ــاس ــم الـ ـ ـن ـ ــادي ،فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــات نـ ـش ــرتـ ـه ــا ص ـح ـي ـف ــة "ذا
غ ـ ــاردي ـ ــان" ،أم ـ ــس" :س ـن ــواص ــل مـتــابـعــة
ً
ال ــوض ــع ي ــوم ــا ب ـعــد ي ـ ــوم ،ل ـكــن ف ــي ظل
الوضع الحالي واإلرش ــادات الحكومية
األخيرة ،سيتدرب العبو الفريق بشكل
فردي ،بعيدا عن مركز التدريب".
وألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس
ك ــورون ــا بـظــالـهــا ع ـلــى ع ــدد هــائــل من
الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء
العالم ،وتسببت في تعليق المنافسات
المحلية بالعديد من الــدول ،منها دول
أوروبية ،إلى جانب المنافسات القارية.
(د ب أ)

 ...وفالمنجو البرازيلي يعلن إصابة مدربه جيسوس
أعلن نادي فالمنجو البرازيلي لكرة القدم
إصابة البرتغالي جورجي جيسوس المدير
الفني للفريق بعدوى فيروس كورونا ،طبقا
لما كشفت عنه نتائج ا لـفـحــوص الطبية،
التي وصفها النادي بأنها ال تزال "ضعيفة
أو غير حاسمة" ويجب التأكد منها.
وأوضــح النادي أنه بعد إجــراء فحوص

ف ـيــروس كــورونــا المستجد "كــوفـيــد "19 -
لــاع ـب ـيــن وال ـم ــدرب ـي ــن وج ـم ـيــع الـعــامـلـيــن
بالنادي ،والتي انتهت أمس االول االثنين،
تبين أن المدرب جورجي جيسوس مصاب
بالفيروس ،لكن سيجري التأكد من النتائج.
ويـخـضــع ال ـم ــدرب الـبــرتـغــالــي لـلــرعــايــة
الطبية من الجهاز الطبي بنادي فالمنجو،

وأشـ ــار ال ـن ــادي إل ــى أن ــه ف ــي حــالــة صحية
"مستقرة".
وأكد النادي التزامه باإلجراءات الوقائية
ف ــي ظ ــل ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا معلنا
تعليق تدريبات الفريق األول وفرق المراحل
السنية لمدة أسبوع على األقل.
(د ب أ)

جورجي جيسوس

مصاب «ماكالرين» يتعافى ...و«بيريللي» تسجل إصابة

إرجاء اللقاءات الثالثة األولى
من الدوري الماسي أللعاب القوى

واح ــد و(ف ـي ــا) ،دخـلـنــا اآلن فــي ت ـشــاور مشترك
معهما حول اآلثار المحتملة على سباق جائزة
هولندا الكبرى للفورموال واحد".
ومن الجهة اإلسبانية ،أعلن القيمون على حلبة
كتالونيا أن جميع األحداث التي كانت مقررة على
الحلبة حتى منتصف أبريل قد ألغيت.
ورغم أن هذه الفترة
ال تـ ـشـ ـم ــل الـ ـت ــاري ــخ
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدد سـ ــاب ـ ـقـ ــا
ل ـ ـجـ ــائـ ــزة إسـ ـب ــانـ ـي ــا
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،ف ـ ـقـ ــد أكـ ــد
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــون "أنـ ـ ـن ـ ــا
نـ ـ ـ ـ ــدرس الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــارات
الـمـخـتـلـفــة الـمـتــاحــة
مع الفورموال واحد"،
إذ ف ـ ـ ــرض ال ــوض ــع
الـحــالــي للفيروس
تغييرات طارئة.
(أ ف ب)

أعلن منظمو الدوري الماسي أللعاب القوى أمس إرجاء اللقاءات
الثالثة األولى لموسمه ،الذي كان من المقرر أن ينطلق في أبريل
المقبل ،بسبب المخاوف العالمية من تفشي فيروس كورونا.
وبذلك ،سيتم إرجاء لقاءات الدوحة ( 17أبريل) وشنغهاي (16
مــايــو) ،والـلـقــاء الـثــالــث ال ــذي كــان مــن الـمـقــرر فــي  9مــايــو بمدينة
صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد.
وأوض ــح المنظمون ،فــي بيانهم ،أن ق ــرار اإلرج ــاء "اتـخــذ بعد
تشاور وثيق مع اللجان المنظمة ،السلطات المحلية ،واالتحادات
الرياضية الناظمة".
ّ
وذكر المنظمون بسلسلة إجراءات تتخذها دول عدة للحد من
تفشي وباء "كوفيد ،"-19الذي أودى بحياة أكثر من  6500شخص،
ومنها قرار قطر منع الرحالت الجوية من دول عدة لفترة  30يوما،
واإلج ــراء ات الصارمة التي تفرضها الصين ،حيث كانت مدينة
ووهان البؤرة األساسية للفيروس.
وأفــاد المنظمون عن تحديد  13أغسطس موعدا جديدا للقاء
شنغهاي ،في حين ترك تحديد موعد جديد للقاءين اآلخرين إلى
وقت الحق ،مع التلميح إلى أنهما قد يقامان بعد اللقاء الختامي
لموسم الــدوري الماسي ،المقرر في زيوريخ السويسرية بين 9
و 11سبتمبر.
وأدى فيروس كورونا إلى فرض قيود واسعة عالميا على حركة
التنقل والسفر ،ودفــع إلــى إرجــاء العديد من األح ــداث الرياضية
في مختلف المنافسات ،وفــرض ما يشبه شلال كامال عليها في
الفترة الراهنة.
(أ ف ب)

أعلن فريق ماكالرين ،أمس األول ،أن العامل
ال ـ ــذي أص ـي ــب ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
وتسبب بانسحاب الفريق من جائزة أستراليا
الكبرى للفورموال وا ح ــد قبل إلغائها بشكل
كامل ،يتعافى بشكل جيد و"اختفت العوارض"
التي ظهرت عليه ،بينما أكدت شركة اإلطارات
اإلي ـطــال ـيــة "بـيــريـلـلــي" إص ــاب ــة أح ــد العاملين
لديها.
ً
ووضــع  14شخصا ممن احتكوا بالشخص
المصاب من ماكالرين في الحجر الصحي 14
يــومــا ،وهــم فــي "روح معنوية ج ـيــدة" ،بحسب
ً
ما أكد مدير الفريق زاك براون في بيان ،كاشفا
ا ن مـ ـ ــد يـ ـ ــر
ال ـس ـبــاقــات
في الفريق
أنـ ــدريـ ــاس
س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي ف ــي
أس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــا
لمساندة العالقين هناك نتيجة الحجر.
وع ـ ـ ــاد األعـ ـ ـض ـ ــاء اآلخ ـ ـ ـ ــرون ال ـ ــى ال ـم ـم ـل ـكــة
الـمـتـحــدة ،لـكــن لــن يـسـمــح لـهــم ب ــزي ــارة مقر
الفريق مدة أسبوعين كإجراء احترازي.
على صعيد آخر ،أعلنت شركة "بيريللي"

الـ ـت ــي ت ـ ـ ــزود ال ـ ـفـ ــرق الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـب ـطــولــة
ب ــاإلط ــارات ،أمــس األول ،إصــابــة أحــد العاملين
لديها في أستراليا.
وأف ــاد متحدث بــاســم الشركة أن "أح ــد أفــراد
فريق بيريللي للفورموال واحد خضع لفحص
إي ـج ــاب ــي ل ـف ـي ــروس ك ــوف ـي ــد 19 -ف ــي م ـل ـب ــورن.
الـشـخــص الـمـعـنــي يـتـبــع حــالـيــا كــل اإلجـ ــراءات
ال ــازم ــة ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة
األسترالية".
وك ـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر أن يـنـطـلــق م ــوس ــم 2020
لبطولة الفئة األولى من على حلبة ألبرت بارك
في مدينة ملبورن األسبوع الماضي ،لكن السباق
أل ـغــي قـبـيــل ب ــدء ال ـت ـجــارب
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـع ــة،
ب ـس ـبــب ال ـم ـخ ــاوف
من الفيروس.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد إلـ ـ ـغ ـ ــاء
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق ،أع ـ ـلـ ــن
منظمو بطولة العالم إرجــاء سباقي
ال ـب ـح ــري ــن وف ـي ـت ـن ــام ب ـس ـبــب ال ـف ـي ــروس،
لينضما بذلك الــى سباق جــائــزة الصين
الكبرى ،الذي سبق تأجيله للسبب عينه،
ب ـعــد ظ ـهــور ال ـف ـي ــروس ف ــي مــدي ـنــة ووه ــان
الصينية.

وبــذلــك ،سـتــرجــأ بــدايــة الـبـطــولــة رسـمـيــا الــى
مايو المقبل.

جائزة هولندا
وبـحـســب ال ـج ــدول الـمـعـلــن حـتــى اآلن ،يبقى
س ـبــاق ج ــائ ــزة هــولـنــدا
ال ـك ـب ــرى (ب ـي ــن األول
وال ـث ــال ــث م ــن مــايــو
المقبل) في موعده.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع
اإللكتروني للبطولة
ك ـش ــف أن الـقـيـمـيــن
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـب ــاق
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
إسبانيا الكبرى (المقررة في
 10مايو) ،يبحثون مع الشركة المالكة
للبطولة واالت ـح ــاد الــدولــي للسيارات
"ف ـي ــا" ف ــي ال ــوض ــع الـمـسـتـجــد ،السـيـمــا
بعدما أصبحت أوروبا البؤرة الجديدة
للفيروس المصنف وباء عالميا.
وبعيد اإلعــان عن التعديالت بشأن
السباقات األولــى ،أصــدر القيمون على
جائزة هولندا بيانا جاء فيه" :استنادا
الى التقارير الصادرة عن إدارة الفورموال

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

أزمة «كورونا»
والتعليم عن ُبعد

د .ناجي سعود الزيد

«الحب في زمن الكورونا»
لو كنت أمتلك موهبة الكتابة
الــروائ ـيــة ل ـكــان ع ـنــوان رواي ـتــي:
"الحب في زمن الكورونا".
الـ ـعـ ـن ــوان م ـق ـت ـبــس م ــن رواي ـ ــة
ل ـل ـك ــات ــب الـ ـك ــول ــومـ ـب ــي ال ـع ـظ ـيــم
Gabreil Garcia Marquez
الـحــائــز جــائــزة نــوبــل فــي اآلداب
عام  ،1982وعنوانها "الحب في
زمــن الـكــولـيــرا" ...وال مـجــال هنا
لتلخيص الرواية.
ولكن موضوعي عن الحب في
ً
زمــن "الكورونا" مختلف تماما،
وليس بقصة حب تدور أحداثها
بسالسة قلم جارسيا.
قـصــة ال ـحــب ه ــذه ه ــي أن هــذا
الشعب يعيش قصة حب مع هذا
الوطن ،ويعيش الحب نفسه بين
مــواطـنـيــه الــذيــن يـقـفــون بــإجــال
لجهود الحكومة في تنمية هذا
الحب ،وضمان استمراريته ،كما
أثبتت ظروف الكورونا.
ه ـ ــذا الـ ـح ــب ل ـل ــوط ــن فـ ــي زم ــن
الكورونا له ثوابت راسخة آخرها
محنة االحتالل العراقي قبل 30
ً
ع ــام ــا ،وب ـمــا أن ـنــا بـعــد التحرير
لــم نتعلم ولــم نستوعب الــدرس
لتغيير سلوكياتنا ،بل انتشرت
سلوكيات وتصرفات لم نعهدها
قبل االح ـتــال ...وهــا هــو الوطن
يعاني بسبب ذلك.
وكـ ـ ــل أم ـ ـلـ ــي أن ت ـ ـكـ ــون ك ــارث ــة
ً
ً
ال ـكــورونــا مـبـعـثــا وأمـ ــا إلع ــادة
الكويت إلــى الطريق المستقيم،
فالحب للوطن ولمواطنيه البد
أن يستمر إلى ما بعد الكورونا،
ح ـت ــى ال نـ ـك ــرر م ــآس ــي مـ ــا بـعــد
االحتالل!

مخطوطات تراثية للبحر الميت في واشنطن ...مزيفة
كـشـفــت أب ـح ــاث ج ــدي ــدة ،أن مـجـمــوعــة كــامـلــة
من أجــزاء مخطوطات البحر الميت المعروضة
بواشنطن ،هي في الواقع مزورة.
وذكـ ـ ـ ــر مـ ــوقـ ــع روس ـ ـيـ ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ،أمـ ـ ــس األول،
أن بــاحـثـيــن أك ـ ــدوا أن جـمـيــع األجـ ـ ــزاء الـ ـ ــ 16من
م ـخ ـطــوطــات ال ـب ـحــر ال ـم ـيــت ف ــي مـتـحــف الـكـتــاب

مصدر الخوف «حصين» و«لوزة»
يمكن أن يتلقى المرضى الذين
يعانون اضطراب ما بعد الصدمة
ً
ً
( ،)PTSDع ــاج ــا ج ــدي ــدا ،بـعــد أن
َّ
اك ـت ـش ــف ال ـع ـل ـم ــاء ك ـي ــف يـتـشــكــل
الخوف في الدماغ.
وقال علماء األحياء في الواليات
َّ
المتحدة ،إن "ذاكرة الخوف" تتشكل
ع ـن ــدم ــا ت ـت ـع ــزز ال ـ ـم ـ ـسـ ــارات بـيــن
منطقتين صغيرتين فــي الــدمــاغ،
بعد حدث صادم.

َّ
المقدس بالعاصمة (واشنطن) مــزورة ،وخدعت
َّ
جامعي التحف وبعض علماء الكتاب المقدس،
والمتحف الــذي كان يحتوي على المخطوطات
المعروضة.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـم ـت ـحــف ،ه ــاري
هارغريف ،يوم الجمعة الماضي ،في إعــان عن

اكتشاف هــذا التزوير" :إننا ضحايا التحريف،
ضحايا االحتيال".
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـقـ ـط ــع الـ ـبـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـت ـف ـت ـت ــة م ـ ــن ب ـيــن
المعروضات األكثر قيمة في المتحف ،وبعضها
ُوصفت بأنها مخطوطات من أقدم النسخ المعروفة
َّ
المقدس العبري.
الباقية من الكتاب
إال أن التحليل المجهري للمخطوطات كشف
أنه وقع إنشاء التزييف من جلد قديم ،لكن تطبيق
الحبر وقع في العصر الحديث.
ويقول موقع "ناشيونال جيوغرافيك" ،إن أكثر من
ُ
 200صفحة كتبت من قبل باحثين من مؤسسة Art
 ،Fraud Insightsتقر بأن المخطوطات مزيفة .ورغم
أنها مطبوعة على األرجح على جلد قديم ،لكنها في
ً
الواقع تحمل عددا من االختالفات الصارخة ،مقارنة
بأكثر من  100ألف جزء حقيقي من النص القديم.
ويشير فــريــق بـقـيــادة محققة االحـتـيــال الفني،
كوليت لول ،إلى أن التزييف وقع باستخدام جلد
من الصنادل الجلدية القديمة التي عثر عليها خالل
العصر الروماني ،موضحين أنه يبدو أن المنتجات
الـمــزيـفــة وق ــع نقعها فــي مـحـلــول بـلــون الكهرمان
ُيعتقد أنه نوع من غراء جلد الحيوان ،الذي ينظف
ً
الجلد ويجعله يبدو مشابها من الناحية الجمالية
لإلصدارات الحقيقية.

«كورونا» ينظف سماء إيطاليا

وأثـبـتــت الـتـجــارب عـلــى أدمـغــة
الفئران ،أن التحفيز المفرط َّ
تسبب
ف ــي زي ـ ــادة ال ـن ـش ــاط ب ـيــن هــاتـيــن
المنطقتين :الحصين واللوزة.
وذكر موقع روسيا اليوم ،أمس،
أن الـبــاحـثـيــن ي ـقــولــون إن إيـجــاد
طريقة إلضعاف هذه االتصاالت،
ي ـم ـكــن أن ي ـم ـحــو ذاك ـ ــرة ال ـخ ــوف
ويساعد المرضى على التعافي من
اضطراب ما بعد الصدمة.

ت ـك ـش ــف ل ـق ـط ــات درامـ ـ ـي ـ ــة مــن
القمر الصناعي "كوبرنيكوس"،
التابع لوكالة الفضاء األوروبية،
عن "انخفاض ملحوظ" في تلوث
الـ ـه ــواء ف ــوق إي ـطــال ـيــا" ،بـفـضــل"
انتشار «كورونا».
وذكــر موقع روسـيــا الـيــوم ،أن
ً
الوكالة األوروبية شاركت صورا
ً
ً
متحركة أظهرت تغييرا كبيرا في
مستويات التلوث فــوق إيطاليا

تدمير ذاتي لرسائل الواتساب

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

يـحــق لـكــل كــويـتــي أن يفخر ب ــاإلج ــراءات الـســريـعــة والــرائ ـعــة التي
اتخذتها الحكومة الكويتية ،وفي مقدمتها وزارة الصحة ،لمواجهة
أزم ــة فـ ُيــروس كــورونــا ،وقــد تمثلت تـلــك اإلجـ ــراءات ب ـقــرارات سريعة
وفعالة أغلقت بموجبها حركة الطيران ،وكذلك المؤسسات الحكومية
والخاصة ،بما في ذلك المؤسسات التعليمية والتربوية ،وهي كانت
سباقة في هذه اإلجراءات على الكثير من الدول الكبرى في العالم .بل إن
اإلجراءات االحترازية األخرى والمتعلقة بسكان الكويت ،من حيث إغالق
أماكن الجمهرة العامة مثل المطاعم والمقاهي والمجمعات وغيرها،
باإلضافة إلى تطمين الناس بشأن تقديم الرعاية الصحية من جهة
وتوفير كل المستلزمات التموينية والحياتية من جهة أخرى ،إنما تؤكد
فعالية اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة الحساسة،
ويحق لنا أن نستشعر في سرعة التحرك الحكومي وإجراءاته ،العودة
إلــى حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ،والتي كان
ً
فيها األداء الحكومي متميزا ،وهو ما أدى إلى تحقيق قفزات تنموية
ومدنية كبيرة في الكويت ،وهو ما يجعلنا نتمنى أن يكون هذا هو نهج
الحكومة في القادم من األيام ،في كل النواحي السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والتربوية والتعليمية وغيرها ،وأن تعود الكويت كما
ً
ً
كانت دائـمــا وأب ــدا لــؤلــؤة الخليج ،وهــذا يتطلب جـ ّـديــة مــن الحكومة
في ممارسة سلطاتها ودورها من ناحية ،وفي مواجهة الفساد الذي
انتشر في البلد بصورة مرعبة بالسنوات األخيرة من ناحية أخرى،
ّ
حتى نعود بالكويت إلى ما كانت عليه .ولعل من أهم ما أفرزته األزمة
الحالية هو استشعار ضرورة وجود بدائل سريعة وفعالة في مثل هذه
ً
وخصوصا حينما تكون هناك حاجة ّ
ملحة لتعطيل الدوائر
األزمات،
ّ
الحكومية والمؤسسات التعليمية ،ولعل أبرزها في هذه المرحلة هو
التعليم اإللكتروني (التعليم عن ُبعد) ،إذ إن هذا النوع من التعليم يكفل
استمرار العملية التعليمية دون توقف ،مع الحفاظ على جودته من
جهة ،كما أنه يحقق األمن والسالمة للطالب والمدرسين والكادر اإلداري
ً
للمؤسسات التعليمية من جهة أخرى ،إذ إن كال منهم يقوم بأداء ما هو
ً
مطلوب منه ،ولكن عن بعد ،وال يعتبر هذا النموذج من التعليم بدعا
من األمر ،بل هو المسار الذي تتبناه اليوم في القرن الواحد والعشرين
معظم المؤسسات التعليمية في العالم ،سواء على مستوى التعليم
الـعــام أو على مستوى التعليم العالي .وعليه ،فقد آن األوان أن يتم
دواع له،
التحول ًإلى هذا البديل العملي والناجح ،حينما تكون هناك ٍ
خصوصا أن المنظومة القانونية تستوعبه وتتجاوب معه ،بل البد
ً
أن يدخل هذا التحول في التعليم عن بعد في المسار الطبيعي رديفا
ً
للتعليم المباشر ،حتى تكون االستعدادات دائما على مستوى متقدم.
والشيء بالشيء ُيذكر ،فقد اتجه العالم منذ القرن الحالي إلى ما
ُي ّ
سمى العمل من المنزل ،وهو ما يمكن أن يؤدي بموجبه  60في المئة
ً
من موظفي الدولة أعمالهم من منازلهم ،وخصوصا تلك األعمال ذات
الطبيعة المكتبية ،ويكون قياس التزام الموظف بأداء المطلوب ّمنه
ً
بإنجازات محددة يجب أن ينهيها في كل يــوم ،وبذلك يكون موفيا
ّ
بواجباته الوظيفية .ولعل مؤسسات التوظيف والرقابة عليها في
الكويت اليوم أمــام ٍّ
ّ
تحد حقيقي في أن تتكيف مع هــذا النموذج من
ً
العمل ،لمواجهة أي ظــروف طــارئــة قــد تتطلب تعطيل العمل جزئيا
ً
أو كليا.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالكويت وأهلها وسكانها،
وأن يرفع عنها هذا البالء والوباء.

كولومبيا تغلق حدودها حتى  ٣٠مايو
أعـ ـ ـل ـ ــن رئـ ـ ـي ـ ــس ك ــول ــومـ ـبـ ـي ــا
إي ـ ـفـ ــان دوكـ ـ ـ ــي ،أم ـ ــس األول ،أن
بالده ستغلق كل حدودها البرية
والبحرية والنهرية حتى  30مايو
المقبل ،للحد مــن تفشي و بــاء
كورونا.
وقـ ـ ـ ــال دوكـ ـ ـ ــي ف ـ ــي ت ـغ ــري ــدة
عـلــى "تــوي ـتــر"" :ل ـقــد أم ــرت بــأن
يـتــم إغ ــاق كــل ال ـحــدود البرية
والبحرية والنهرية للبالد ،من
 17مارس  2020حتى  30مايو
المقبل".
وأضاف أن اإلجراء سيشمل
"كـ ــل ال ـمــواط ـن ـيــن واألجـ ــانـ ــب"،
وأن االستثناء الوحيد سيكون

لعبور البضائع ،إذ ُ
"سيسمح
بدخول وخروج المنتجات عن
َّ
المصرح
طريق النقاط البرية
بها".
وب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى إغ ـ ـ ــاق
الحدود ،قررت ُّ
السلطات إغالق
ال ـح ــان ــات وال ـ ـنـ ــوادي الـلـيـلـيــة،
وحـظــر الـتـجـمـعــات الـتــي يزيد
ً
عدد أفرادها على  50شخصا.
وحتى أمــس األول بلغ عدد
المصابين بفيروس كورونا في
ً
كولومبيا  57شخصا ،من دون
تسجيل أي وفاة.
(أ ف ب)

وفيات

تصمم "واتساب" ميزة سرية تتيح للمستخدمين إرسال
َّ
مخفية ،حيث تختفي رســائــل التدمير الــذاتــي
نـصــوص
بعد فترة مختارة ،أي تمحو نفسها بنفسها من هواتف
المتسلمين.
ويميل محبو الخصوصية إلــى استخدام "واتـســاب"،
ألن جميع الدردشات مشفرة ،مما يحفظها في مأمن عن
أعين المتطفلين.
لكن وجــود عدد هائل من الرسائل النصية المتراكمة
ً
عـلــى ال ـهــواتــف األخـ ــرى يـمـكــن أن يـخـلــق كــابــوســا لــأمــن
السيبراني .وربما تقوم "واتساب" بتصميم أداة "النصوص
ً
ذاتية التدمير" الجديدة هذه سرا ،لهذا السبب.
ُ
ولــأســف ،الميزة غير متاحة بعد ،لكن اكتشف دليل
على وجودها بواسطة مدونة  WABetaInfoالمتخصصة.
ويتصفح الموقع كود "بيتا واتساب" ،للحصول على
ُ
أدلــة على الميزات الجديدة .واكتشفت كل ميزة رئيسية
ً
تـقــريـبــا تـ َّـمــت إضــافـتـهــا فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة بــواسـطــة
.WABetaInfo
وفي اإلصدارات التجريبية من تطبيق الدردشة األشهر
ً
عــالـمـيــا ،يـجــري إخ ـفــاء الـمـيــزة داخ ــل إعـ ــدادات التطبيق.
ويمكن العثور عليها تحت عنوان "حذف الرسائل" ،والذي
يقول" :اختر المدة التي ستستمر فيها الرسائل الجديدة
قبل حذفها".
وتتضمن خيارات الحد الزمني للنص ما يلي" :ساعة،
يوم واحد ،أسبوع واحد ،شهر واحد وسنة واحدة".
وبعد انتهاء المهلة ،تصبح الرسالة "غير مرسلة" من
أجهزة الجميع.
وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـ ُســه ،ل ــن تـتـمـكــن "وات ـ ـسـ ــاب" م ــن حــذف
الرسائل من هاتف قطع اتصاله باإلنترنت.
ً
تجدر اإلشــارة أيضا إلى أن "واتساب" تختبر الميزات
ً
الجديدة بانتظام ،لكنها ال تصل دائما إلى اإلصدار العام
من التطبيق .وقد تقرر "واتساب" أن هذه الميزة الجديدة
ليست فكرة جيدة وتتخلص منها ،لذا ال تشعر بالحماس
الشديد حتى اآلن.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

بين يناير ومارس ،وخاصة فوق
وادي بو في الشمال (Po Valley
من المعالم الجغرافية الرئيسية
بإيطاليا).
ووقع إنشاء الصور المتحركة
ع ــن طــريــق ب ـيــانــات أداة خــاصــة
ت ـس ـم ــى  ،Tropomiعـ ـل ــى مـتــن
"كــوبــرنـيـكــوس سنتينل  5ب ــي"،
الذي يرسم آثار الغازات الضارة
في الغالف الجوي.

د .محمد المقاطع

عبدالله علي محمد مال علي

 62عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66225282 :

هيفاء محمد أحمد المهنا

 45عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66716800 :
نبيلة محمد راشد إبراهيم زوجة سعود حمد الجلق
 68عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت94966033 ،94060064 :

كفاية غلوم محمد علي

 45عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66211858 :

عبدالمحسن محسن علي األمير

ً
 84عاما ،شيع ،العزاء هاتفيا فقط ،ت66096174 :

عبدالله محمد ميرزا

 83عاما ،يشيع اليوم بعد صالة العصر ،العزاء في المقبرة فقط،
ت97553344 ،99000666 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:36

العظمى 27

الشروق

05:55

الصغرى 13

الظهر

11:56

ً
أعلى مد  08:07صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 05:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:58

ً
أدنى جزر  01:07صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:15

ً
 12:20ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

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

الشكاوى والتوزيع:

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

