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داخل العدد

«كورونا» يهبط بإيرادات السينما
إلى أسوأ مستوياتها ص ١١

حظر األعراس والديوانيات

«الصحة» :في األماكن العامة والخاصة ...وتكليف الشرطة تنفيذ القرار
• الغانم :مجلس الوزراء يناقش اليوم منع التجول
في حين كشف رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أن قرار فرض
حظر التجول ،بسبب أزمة فيروس كورونا ،سيكون على طاولة
مجلس الوزراء خالل اجتماعه اليوم ،أصدر وزير الصحة الشيخ
ً
ً
د .باسل الصباح ق ــرارا وزاري ــا يحظر إقــامــة الـحـفــات ،بما فيها
حفالت األع ــراس وغيرها ،ســواء أقيمت فــي مكان عــام أو خــاص،
بما فيها السكن الخاص ،والديوانيات الخاصة ،وذلــك في إطار
اإلج ــراء ات االحـتــرازيــة التي تتخذها الحكومة للحد مــن انتشار
الفيروس ،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للحفاظ على
سالمة المواطنين والمقيمين.
02

الخالد :توجيهات سامية بتوفير مستلزمات المواطنين والمقيمين

ّ
«هيئة األسواق» تخفض شفافية البورصة!

●

ف ــي خ ـط ــوة مـسـتـغــربــة م ــن شــأن ـهــا تخفيض
شـفــافـيــة ال ـب ــورص ــة ،قـ ــررت هـيـئــة أس ـ ــواق الـمــال
إلــزام كل الشركات المدرجة في البورصة بعدم

تقرير اقتصادي

البورصة
تراجعات َ ْ ُ
َّ
الحادة ...كشف
ُّ
تسلل لـ «المحفظة
الوطنية»!
08

«الصحة» 12 :إصابة
جديدة ...وشفاء 15

02

05-04

مستشفى دار الشفاء
يفتتح مركزًا خاصًا للتبرع
بالدم

اقتصاد

مراجعة جديدة لمؤسسة
«فوتسي راسل» لبورصة
الكويت على مرحلتين

اعتماد بياناتها المالية المنتهية في ،2020/3/31
وتأجيل اإلفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة
بشكل متزامن ،إلى حين حلول المواعيد المقررة
لبياناتها المالية المنتهية في  ،2020/6/30وما
يرتبط بها من أحكام.
02

نصف طالب
العالم محرومون
من الدراسة
وأكثر من 8000
وفاة بـ «كورونا»

٠٦

08

• ّأجلت اإلفصاح عن بيانات الربع األول إلى منتصف العام
• قرار التأجيل ال يصب في مصلحة السوق والمستثمرين
عيسى عبدالسالم

محليات

رياضة
ً
ً
ً
رئيس الوزراء يجري اتصاال مرئيا مباشرا مع سفراء الكويت ،خالل
اجتماعه مع قيادات وزارة الخارجية أمس
03
ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو
الشيخ صباح الخالد أن سمو أمير البالد
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد وج ــه بـتــوفـيــر كل
ال ـم ـس ـت ـلــزمــات لـلـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن،
ً
مـعــربــا عــن شـكــره وتـقــديــره لـمــا تـقــوم به
وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة
لـلـصـنــاعــة وال ـشــركــة الـكــويـتـيــة للتموين

وش ـ ــرك ـ ــة مـ ـط ــاح ــن الـ ــدق ـ ـيـ ــق والـ ـمـ ـخ ــاب ــز
الكويتية.
وق ــال ال ـخــالــد ،خ ــال اج ـت ـمــاع س ـمــوه مع
قيادات «التجارة» والجهات التابعة لها بمقر
الهيئة العامة للصناعة ،للوقوف على خطط
توفير السلع والمواد الغذائية ،إن إجراءاتهم
«مبعث اطمئنان للمواطنين والمقيمين».

وشدد على الدعم الحكومي الكامل لكل ما
ّ
يسهل ويساعد قيام الوزارة والجهات التابعة
ً
لها بعملها المطلوب ،الفتا في الوقت ذاته إلى
أهمية دور المنتجين المحليين في تزويد
السوق بكل احتياجاته« ،وعلينا مساعدتهم
ً
بــأن يـكــونــوا راف ــدا لـلــدولــة فــي توفير السلع
والمنتجات األساسية».
03

١٩
انتقادات واسعة
لعدم تأجيل أولمبياد
طوكيو

ةديرجلا

•
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الثانية

 12إصابة جديدة ترفع اإلجمالي إلى  ...142وشفاء 15
السند :حالة مواطن مصاب ما زالت في التقصي الوبائي ...و 573خرجوا من المحاجر الصحية
عادل سامي

ال دراسة
تؤكد خمول
«كوفيد»19 -
مع حلول
الصيف
نتعامل
مع فيروس
جديد ولدينا
مساحة
من المجهول

أعلن المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة د .عبدالله السند
تسجيل  12حالة جــديــدة مؤكدة
ثبتت إصابتها بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد )19 -في الكويت،
خالل الـ  24ساعة الماضية ،ليرتفع
بذلك عــدد الـحــاالت المسجلة في
ال ـب ــاد إل ــى  142ح ــال ــة ،مـنـهــا 15
حالة تم شفاؤها« ،ليصبح لدينا
 127حالة تتلقى الرعاية الصحية
حاليا».
وقـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــد ،فـ ــي ال ـم ــؤت ـمــر
الصحافي ال ـ  18ل ــوزارة الصحة،
أمــس ،إن الحاالت ال ـ  12الجديدة
ال ـم ـس ـج ـل ــة هـ ــي ثـ ـم ــان ــي حـ ــاالت
مــرت ـب ـطــة بــال ـس ـفــر إلـ ــى الـمـمـلـكــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،م ـن ـه ــا س ـ ــت ح ـ ــاالت
لكويتيين ،وحالة واحدة أميركية،
وأخرى إسبانية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـن ــاك حــال ـت ـيــن
م ـخ ــال ـط ـت ـي ــن ل ـ ـحـ ــاالت مــرت ـب ـطــة
بــالـسـفــر إل ــى الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
وحــالــة واحـ ــدة لـمــواطــن مرتبطة

بــالـسـفــر إل ــى ســوي ـســرا ،والـحــالــة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـ ـمـ ــواطـ ــن م ـ ــا زال فــي
التقصي الوبائي.
وأشار إلى أن هناك أربع حاالت
فــي العناية الـمــركــزة ،منها ثالث
حــاالت حرجة ،وواحــدة مستقرة،
فــي حين بلغ عــدد الــذيــن خرجوا
من المحاجر الصحية  573حالة،
وبلغ عدد المسوحات المأخوذة
 12997مسحة.

الخطط الوقائية
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن تـ ـق ـ ّـص ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت
الـ ـمـ ـص ــاب ــة ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا
والـمـخــالـطـيــن وت ـ ُّ
ـرص ــد ال ـعــدوى
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـخ ـطــط الــوقــائ ـيــة
ب ــالـ ـك ــوي ــت ت ـس ـي ــر ف ـ ــي االت ـ ـجـ ــاه
المرسوم لها.
وذك ـ ـ ــر ال ـس ـن ــد أن هـ ـن ــاك 161
نظاما صحيا فــي الـعــالــم تواجه
هــذا الـتـحــدي ،منها الـكــويــت ،في
حين أثبتت تقارير منظمة الصحة

 %5نسبة اإلصابة بين األطفال
ب ـشــأن أع ـمــار ال ـح ــاالت ال ـتــي تـمــاثـلــت للشفاء
حتى اآلن في الكويت ،ذكر السند أنها من جميع
األعمار المختلفة ،مؤكدا إصرار الوزارة على زيادة
التوعية حول بعض الحاالت التي تحمل عوامل
االختطار ،ومنها الـحــاالت المزمنة التي تعاني
بعض األم ــراض المزمنة ومــن كبار السن الذين
تزيد أعمارهم على  60سنة ،مع حــرص الجميع

على سبل الوقاية لحماية أنفسهم من اإلصابة بهذا
الفيروس .وأشار إلى دراسة مشتركة أعدت أخيرا
في الصين مع منظمة الصحة العالمية ،بالنسبة
إلــى األعـمــار التي تصاب بالفيروس ،أظـهــرت أن
جميع األعمار تصاب بالفيروس وأن هناك خطورة
على األعـمــار فــوق ال ــ 60سنة ،لكن معدل إصابة
األطفال هو األقل ،وبمعدل يقارب  5في المئة.

الطواقم الطبية في الصفوف األمامية في مركز الفحص
الـعــالـمـيــة أن ع ــدد ال ـح ــاالت التي
ثـبـتــت وت ــأك ــدت اصــاب ـت ـهــا حــول
العالم يفوق الحاالت التي ثبتت
وتأكدت داخل الصين ،وهي البؤرة
التي خرج منها الفيروس.
وأش ـ ــار إل ــى أن ع ــدد ال ـح ــاالت
المسجلة خــارج الصين بلغ 101
ألــف حــالــة ،أمــا داخــل الصين فلم
يتجاوز الـ  81ألفا ،ويبدو أنه في
استقرار.
وعــن ال ـحــاالت فــي إقليم شرق
الـ ـمـ ـت ــوس ــط ب ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
العالمية ،الذي تنتمي إليه الكويت،
أوضح أنها فاقت الـ  18ألف حالة،
وبلغ عدد الدول في اإلقليم ،التي
أعلنت تسجيل إصــابــات لديها،
 18دولة من أصل  ،22وهناك أربع
دول فيها لم تتأكد أي إصابة فيها
حتى اآلن.
ولفت السند إلى أن عدد حاالت
الشفاء في إقليم شرق المتوسط
ج ـ ــاوز  5599ح ــال ــة ،أمـ ــا عــالـمـيــا

فـحــاالت الشفاء أكثر مــن  80ألف
حالة.
وأكـ ــد الـسـنــد أن ــه ال تــوجــد أي
دراسة يمكن االعتماد عليها تؤكد
خمول فيروس كورونا مع ارتفاع
درجـ ـ ــات الـ ـح ــرارة وح ـل ــول فصل
الصيف الحار في الكويت.
وقــال إن هــذا الــرأي استند إلى
الـعــديــد مــن مـنــاطــق ح ــول العالم
ارت ـف ـعــت فـيـهــا درجـ ـ ــات ال ـح ــرارة
ووجـ ـ ـ ــدت ف ـي ـهــا إص ـ ــاب ـ ــات ،عـلــى
سبيل المثال بالشرق في الهند،
وبـ ــال ـ ـغـ ــرب ف ـ ــي بـ ـع ــض م ـن ــاط ــق
الواليات المتحدة األميركية ،بلغت
درجــة الحرارة  28درجــة ،وما زال
الفيروس نشيطا.

التماثل للشفاء
وعن مدى اكتساب األشخاص
ال ـم ـص ــاب ـي ــن بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
وت ـمــاث ـلــوا لـلـشـفــاء أي ش ـكــل من

أجهزة الفحص السريع وصلت إلى الكويت
البدر :لم نرخص لبيعها ونحذر من عمليات الغش واالحتيال
●

عادل سامي

وصـ ــل أمـ ــس  400ألـ ــف جـهــاز
للفحص السريع لفيروس كورونا،
وهــي الدفعة األول ــى مــن مجموع
مليون جهاز سيصل للكويت في
فترات الحقة من هذا الشهر.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ـص ـ ــادر صـ ـحـ ـي ــة ل ـ
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ان جـ ـه ــاز ال ـف ـحــص
الـجــديــد سـيــدخــل الـخــدمــة األحــد
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع مـ ـ ـط ـ ــارات
الكويت وسيساعد الطاقم الطبي
ف ــي ســرعــة الـتـشـخـيــص وم ــن ثم
اس ـت ـك ـم ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات األخـ ـ ــرى،
موضحة ان الجهاز يمكنه الكشف

عــن مــرض «كوفيد  »19خــال 10
دقــائــق كحد أقـصــى ،وهــو شبيه
بفحص الحوامل ،حيث سيتم أخذ
عينة دم من الشخص المفحوص
ووض ـع ـه ــا ع ـلــى ال ـج ـه ــاز والـ ــذي
س ـي ـقــوم ب ـ ــدوره ب ــإع ــان سلبية
العينة أو إيجابيتها.
وأشــارت إلى أن وزارة الصحة
تنتظر دفعتين جديدتين من هذا
الجهاز بإجمالي  600ألف جهاز،
عـلــى أن يـكــون إجـمــالــي االجـهــزة
التي ستصل للبالد مليون جهاز
خالل الشهر الجاري.
وأك ـ ــدت أن الـ ـ ـ ــوزارة مـسـتـعــدة
تماما الستقبال آالف المواطنين

من عــدة دول ســواء القادمين من
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
أو أوروب ـ ــا ،الفـتــة إل ــى أن ــه سيتم
استخدام جهاز الفحص الجديد
للقادمين من الــواليــات المتحدة
والمملكة المتحدة ودول أخــرى
خالل األيام القليلة المقبلة.
وأوض ـح ــت أن الـطــاقــم الطبي
ال ـت ــاب ــع ل ـق ـطــاع ال ـص ـحــة ال ـعــامــة
س ـي ـقــوم ب ـف ـحــص ال ـق ــادم ـي ــن في
ال ـ ـطـ ــائـ ــرة حـ ـف ــاظ ــا عـ ـل ــى ص ـحــة
وسالمة المواطنين وعدم وضعهم
وانـتـظــارهــم فــي طــوابـيــر حفاظا
على صحتهم وسالمتهم.
وأشــارت المصادر إلى أن هذا

ال ـف ـح ــص لـ ــن ي ـل ـغ ــي اإلج ـ ـ ـ ــراءات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــوم ب ـهــا
وزارة الصحة وفــرقـهــا الوقائية
وال ـعــاج ـيــة ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة،
حـ ـ ـي ـ ــث ا نـ ـ ـ ـ ــه إذا ثـ ـ ـب ـ ــت س ـل ـب ـي ــة
الفحوصات لألشخاص القادمين
مــن دول عــالـيــة ال ـخ ـطــورة سيتم
وضـعـهــم فــي الـحـجــر المؤسسي
ومــاح ـظ ـت ـهــم م ــن ج ــان ــب ال ـفــرق
الطبية لمدة  14يوما.

الغش واالحتيال
مــن جهة أخ ــرى ،حــذرت وزارة
ال ـص ـحــة م ــن ع ـم ـل ـيــات االح ـت ـيــال

ً
والغش ،التي بــدأت تظهر حاليا
مستغلة انتشار فيروس كورونا
المستجد (كــوفـيــد ،)19 -مــؤكــدة
أنها لم ترخص ألي شركة محلية
أو صيدلية ت ــداول وبـيــع أجهزة
اخـ ـتـ ـب ــار ف ـح ــص الـ ـفـ ـي ــروس فــي
السوق المحلي.
وقال الوكيل المساعد لشؤون
الــرقــابــة الــدوائ ـيــة والـغــذائـيــة في
«ال ـص ـحــة» د .عـبــدالـلــه ال ـبــدر ،في
تصريح صحافي أمس ،إن الوزارة
تعتبر الجهة الوحيدة في الدولة
ال ـتــي ت ـقــوم ب ــإج ــراء الـفـحــوصــات
الالزمة وتحت إشراف طاقم طبي
متخصص.

أشكال المناعة ضد المرض ،أفاد
ب ــأن ــه ب ـعــد إعـ ــان ال ـش ـفــاء يــذهــب
المريض إلــى الجناح التأهيلي،
وكــذلــك هـنــاك فـتــرة ع ــزل بالبيت
قــرابــة  14يــومــا ،بـعــد ذل ــك تكون
ه ـنــاك مـسـحــة لـلـتــأكــد مــن وجــود
الفيروس أو خلوه للمتابعة.
واسـ ـتـ ـط ــرد أن هـ ـن ــاك دراس ـ ــة
كانت في الصين أثبتت أنه بنسبة
 14فــي الـمـئــة مــن ال ـح ــاالت خــال
المسحات التي تم أخذها كمتابعة
بعد الخروج من المستشفى وبعد
 14يوما لم تظهر عليها أعراض،
وكان الفيروس موجودا بالمسحة،
وإلى اآلن ال يعرف ما إذا كانت هذه
بقايا الفيروس كورونا أو فيروس
جديد قــد كــان أصيب بــه مــن قبل
ألنه لم تظهر أي أعراض.
ولفت السند إلى أنه كانت هناك
حــالــة واح ــدة لسيدة بــدت عليها
أعراض ،وكان الفيروس موجودا،
ً
مـبـيـنــا« :إن ـن ــا ال ـي ــوم نـتـعــامــل مع

فيروس جديد ،ولدينا مساحة من
المعلوم ومساحة من المجهول،
وما زالت األبحاث قيد الدراسة».
وأكد أن قطاعات وزارة الصحة
المعنية تعمل على مــدار الساعة
دون ت ــوق ــف ،إض ــاف ــة إل ــى مــراكــز
الرعاية الصحية حيث آلية العمل
فـيـهــا كــال ـم ـع ـتــاد وي ـب ـلــغ عــددهــا
 105مــراكــز صحية فــي الـكــويــت،
إلى جانب المرور على المرضى،
مثمنا الجهود الكبيرة المقدمة من
الطواقم الطبية والفنية.
وق ــال إن هناك متابعة يومية
ومـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ل ـج ـم ـي ــع الـ ـم ــرض ــى
ال ـم ــوج ــودي ــن ف ــي األج ـن ـح ــة ،إلــى
جانب أقسام الطوارئ التي تعمل
على مدار الساعة وتستقبل جميع
ال ـحــاالت .أمــا بالنسبة للمرضى
ال ــذي ــن لــدي ـهــم م ــن ال ـع ــاج ــات ما
يستلزم وصفها بصفة دورية فإن
وصف العالجات مازال متوفرا في
صيدليات العيادات الخارجية.
وأشــار إلى أن بعض العيادات
مثل عـيــادات الباطنية واألطـفــال
تقوم بعملها ،وهناك تواصل ما
بين األطباء وكذلك المرضى الذين
يراجعون في العيادات.
وأكد حرص الوزارة على خلق
نوع من التوازن ومحاولة أال يأتي
الـمــراجـعــون إل ــى المستشفى إال
بحال ال ـضــرورة حماية وحفاظا
عليهم ،كما نحاول المحافظة على
المتابعة الدورية لهذا المريض،
مع األخــذ بعين االعتبار ضرورة
وج ــود األدويـ ــة وأخــذهــا بالوقت
المطلوب.

 23ألف وافد خضعوا للفحص
اختتمت وزارة الـصـحــة أم ــس فـحــص آالف الــوافــديــن في
عيادات أرض المعارض بصالة رقم  ،6والتي تم تخصيصها
لفحص الوافدين القادمين إلى الكويت منذ تاريخ  27فبراير
الماضي وحتى  11مارس الجاري.
وكـشـفــت م ـصــادر صـحـيــة مـطـلـعــة أن نـحــو  23أل ــف وافــد
خضعوا للفحص االحترازي من فيروس كورونا المستجد
«كــوفـيــد  »19خــال الـفـتــرة الـتــي حــددتـهــا وزارة الصحة من
 12حتى  18مــارس الـجــاري لجميع الوافدين المقيمين في
محافظات الكويت الست ،من الساعة الثامنة صباحا حتى
السادسة مساء.
وأوضحت المصادر أن فحص الوافدين في أرض المعارض
ج ــاء ضـمــن حــزمــة إجـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة اسـتـبــاقـيــة الح ـتــواء
ومــواجـهــة فـيــروس «ك ــورون ــا» حفاظا على صحة المجتمع
الكويتي بشكل عام.
وأشارت المصادر إلى أن الفحوصات بدأت يوم  12مارس
الجاري للوافدين من قاطني محافظة الجهراء ثم الوافدين في
المحافظات األخرى ،واختتمت أمس األربعاء بفحص الوافدين
القاطنين في محافظة العاصمة.

«المالية» :االستغناء عن محجر الكوت «الداخلية» :ال تشغيل للخدم بنظام الساعات
●
ً
محمد الشرهان

جار تعقيمه تمهيدا لفتحه للجمهور
أعلن الوكيل المساعد لشؤون الخدمات في وزارة
المالية عــادل المناعي ،أمــس ،أنه سيتم بناء على
طلب من وزارة الصحة االستغناء عن محجر الكوت
وهو أحد المحاجر الصحية في الكويت للوقاية

والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد
 .)19وقال المناعي لـ «كونا» إنه جار حاليا تعقيم
وتنظيف محجر الكوت بالتعاون مع وزارة الصحة
مثمنا التعاون والتنسيق معها في هذا الشأن.

ً
تجنبا للمخاطر المحتملة
مــن نـقــل ف ـيــروس ك ــورون ــا ،أكــد
الوكيل المساعد لشؤون اإلقامة
ب ـ ــوزارة الــداخـلـيــة ال ـل ــواء طــال
م ـعــرفــي ض ـ ــرورة ع ــدم تشغيل
الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ال ـتــي تعمل

ً
ً
 298مصريا إلى القاهرة بينهم  ٩٦مبعدا
●

يوسف العبدالله

ق ــرر  298مـصــريــا ال ـعــودة إلــى
ال ـقــاهــرة ظـهــر أمـ ــس ،ف ــي تسيير
أج ــرت ــه اإلدارة ال ـعــامــة لـلـطـيــران
ال ـمــدنــي لــرحـلــة إجـ ــاء م ــن مطار
الكويت الدولي إلى مطار القاهرة
الدولي ،ضمن خطط واستعدادات
للتعامل مع فيروس «كورونا» ،بعد
تعليق الرحالت في مطار الكويت
الدولي منذ األسبوع الماضي.
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون
االقتصادية مريم العقيل مغادرة
 96وافــدا من الجنسية المصرية
مــن الـمـبـعــديــن إداريـ ـ ــا ،عـلــى متن
طائرة شركة مصر للطيران ،التي
أق ـل ـعــت أم ــس م ــن م ـط ــار الـكــويــت
الــدولــي إلــى القاهرة ،وتضم 298
راكبا.

وقالت العقيل ،لــ«كــونــا» ،عقب
زيارتها مطار الكويت الدولي أمس
لــإشــراف على إجـ ــراءات مـغــادرة
المبعدين إداريا ،إن من بين الـ298
راكبا هناك  96وافــدا تم إبعادهم
إداريا ،أما البقية فهم من أصحاب
تأشيرات الزيارة «الفيزا» التجارية
والعائلية المنتهية ،وممن رغب
في مغادرة البالد بناء على طلبه.
ولفتت إلى أن حكومة الكويت
تكفلت بدفع القيمة المالية لتذاكر
ال ـط ـيــران لـشــركــة مـصــر للطيران
لهؤالء المبعدين إداريا.
وكشف المدير العام لـ«الطيران
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي» م .ي ــوس ــف ال ـ ـف ـ ــوزان،
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» ،أن تـسـيـيــر رحـلــة
الجالية المصرية إلى بالدها جاء
حـســب طـلــب ال ـس ـفــارة المصرية،
وبالتنسيق مع وزارة الخارجية
الكويتية.

بـنـظــام ال ـســاعــات؛ لمخالفتهم
القانون بتغيبهم عن أصحاب
ال ـع ـمــل ،أو انـتـمــائـهــم للعمالة
السائبة.
وحـ ـ ـ ــذر م ـ ـعـ ــرفـ ــي ،ف ـ ــي ب ـي ــان
أمس ،الجميع من مصاحبة أو
مخالطة تلك الفئة من العمالة
المخالفة ،حتى ال ينتقل إليهم

الفيروس أو ألسرهم وأطفالهم،
إذ مــن الممكن أن تختلط تلك
الـعـمــالــة بــأشـخــاص مصابين،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أنـ ـه ــم م ـط ـلــوبــون
ً
أمنيا.
ودع ــا الـجـمـيــع إل ــى ض ــرورة
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع رجـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ــن،
وااللـ ـت ــزام بــالـقــوانـيــن ،وســرعــة

حظر األعراس...

العقيل تشرف على إجراءات مغادرة المبعدين
وبين الفوزان أن الرحلة تعتبر
الـثــانـيــة ال ـتــي يـتــم تسييرها من
مطار الكويت الــدولــي للجاليات
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وال ـل ـت ـي ــن ان ـت ـه ـتــا

م ــن «ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي» بـنـجــاح،
بالتنسيق مع السفارات األجنبية،
الفتا إلى أن تسيير الرحلة األولى
لإلجالء كانت متجهة إلى بيروت.

أقصى العقوبات تجاه مخالفي الحجر

دفعة إجالء أخرى للمصريين

أعلنت الوزيرة العقيل ،أنها كلفت اللجنة الرباعية بسرعة
ات ـخــاذ الـ ــازم فــي ش ــأن الـمـخــالـفـيــن ل ــإج ــراءات االح ـتــرازيــة
لمكافحة الفيروس .وكشفت العقيل أنه إذا ما تبين خضوعهم
للحجر المنزلي يتم على الفور اتخاذ إجراءات غلق المنشآت
التي يعملون بها ،مع اتخاذ أقصى العقوبات المقررة في
شأنهم.

علمت «الجريدة» ،من مصادرها الخاصة ،أن السفارة المصرية
بالكويت لديها دفعات أخرى تعمل على تسيير رحالت إجالء لهم
من الكويت ،وإعادتهم إلى مصر ،بعد أخذ الموافقات الالزمة من
السلطات الكويتية .وأشارت المصادر إلى أن عددا من المصريين
تقدموا بطلبات رسمية إلى السفارة المصرية في الكويت ،طالبين
العودة إلى ديارهم.

وتضمن القرار ،الذي حصلت «كونا» على نسخة منه ،حظر إقامة
الوالئم ،وحفالت االستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة ،إضافة إلى
منع االستقباالت أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.
ونص القرار على تكليف أفــراد الشرطة ،الذين يحددهم وكيل
وزارة الــداخـلـيــة ،بتنفيذ أحـكــام ال ـقــرار ،وات ـخــاذ مــا يـلــزم لعرض
المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه إلــى المحاكمة
العاجلة؛ لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم  8لسنة
 1969الخاص باالحتياطات الصحية للوقاية من األمراض السارية.
وفي تصريح صحافي أمس ،عقب اجتماعه بمكتبه مع وزيرة
الشؤون وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية مريم العقيل ،بحضور
ً
 13نــائـبــا ،لـلــرد عـلــى الكثير مــن االسـتـفـســارات ح ــول الجمعيات
التعاونية والمخزون االستراتيجي من األغذية ،والعمالة الوافدة
وإجالء بعضهم ً
بناء على رغبتهم وتوفير السبل الالزمة لهذا األمر،
طالب الرئيس الغانم بأن يكون حظر التجول ،إذا تم إقراره اليوم،
في أوقــات محددة ،وأن يكون بالمناطق التي توجد بها مشاكل
ً
فقط ،مشددا على ضرورة مراعاة كبار السن.
وقال الغانم ،إن النواب طلبوا من الوزيرة ،في حال تطبيق الحظر،
األخذ باالعتبار العديد من األمور وأهمها شريحة كبار السن؛ ألن
انقطاع أبنائهم وبناتهم فترة طويلة عنهم أمر صعب ،ويعرضهم
للمشاكل الصحية.
وأضاف« :وأنا بدوري سأنقل هذه االقتراحات لرئيس الوزراء،
وال نريد لشريحة كبار السن أن يكون بينهم وبين أسرهم انقطاع».
وأش ــار إلــى أنــه سيبحث مــع أعـضــاء مكتب المجلس والـنــواب
إمكانية عقد جلسة إلقرار القوانين المستعجلة والطارئة ،ومنها
مـشــروع الحكومة ،واق ـتــراح بــدر الـمــا وآخــريــن المتعلق بتقديم
الدعاوى القضائية ،ومراعاة العطلة الرسمية الراهنة ،واالقتراحان
بشأن صندوق وجهاز األزمــات والـكــوارث ،وتعديل قانون العمل
األهلي.
ً
ً
وأك ــد« :لــن أتخذ ق ــرارا مـنـفــردا بخصوص الجلسة ،كما سيتم
االلتزام بإرشادات وزارة الصحة ،حيث ستعقد اللجان اجتماعات

المساعدة فــي اإلب ــاغ عــن هذه
ً
الفئة من العمالة ،حفاظا على
المصلحة العامة للبالد.

سلة أخبار
الفارس تفقدت المركز
الحكومي لضبط الجودة

تفقدت وزيرة األشغال وزيرة
الدولـ ــة لشؤون االسكان
د .رنا الفارس أمس بشكل
مفاجئ مقر المركز الحكومي
للفحوصات وضبط الجودة
في صبحان.
وقالت مصادر مطلعة
لـ«الجريدة» إن الوزيرة
الفارس التقت فريق
العمل الذي يتولى إجراء
الفحوصات الالزمة لضمان
استمرار مشاريع الدولة
اإلنشائية قيد التنفيذ
ومنها أعمال مشروع المطار
وأعمال فحوصات أغطية
المناهيل وأسوار الطرق
والدهانات والحواجز
المجلفنة والحديدية.
وأوضحت المصادر أن
الفارس أثنت على جهود
الفريق التابع لمختبر
اإلنشائية والجهود التي
يبذلونها في ظل الظروف
الحال ـي ــة وبدور الوكـيل
المسـ ـ ــاعـ ــد للقط ـ ـ ــاع
م .عبدالمحسن العنزي ومديرة
إدارة مختـ ـب ـ ـ ــرات االن ـشـ ـ ــاءات
د .خديجة المطيري.

غلق محال لمخالفتها
اإلجراءات االحترازية
أعلنت وزارة التجارة
والصناعة ،أمس ،إغالق ثالثة
محال تجارية وبسطات
خضراوات لم تلتزم بالقرارات
المنظمة واإلجراءات
االحترازية المعمول بها
لمواجهة انتشار عدوى
فيروس كورونا المستجد
(كوفيد  .)19 -وقالت
«التجارة» في بيان تلقته
«كونا» إن الفرق المعنية
قامت بالتدقيق والتفتيش
على  238صيدلية في حين
حررت  72محضر ضبط
لمحال تجارية لمخالفتها
القوانين فضال عن فتح
تسعة محال بعد أخذ
تعهدات بإزالة المخالفات
المرصودة .وأضافت أن
الفرق التفتيش راقبت 23
فرعا لمراكز التموين ومخبزا
تابعا لشركة المطاحن
الكويتية لتسهيل عمليات
البيع والوقوف على آلية سير
العمل.
وأفادت بأن مركز الطوارئ
التابع لها قام بتجديد
وتغيير في البطاقة
التموينية لعدد  262بطاقة
كما استقبلت  433شكوى
عبر الخط الساخن رقم (.)135
وشددت على ضرورة االلتزام
بالقانون لما تمر به البالد
من ظرف استثنائي مؤكدة
أنها وفرقها التفتيشية تقفان
بالمرصاد لكل من تسول له
نفسه استغالل هذا الظرف.

ُ َ
مصغرة قبل الجلسة التي ستعقد بأقل عدد ممكن من الموظفين،
بعد فحصهم ،وبإذن الله لن نتأخر في إقرار القوانين التي تساعد
الحكومة على مواجهة هذه اآلفة».

ُ ّ
«هيئة األسواق» تخفض شفافية...

واستثنى ق ــرار الهيئة ،صناديق االسـتـثـمــار ،إلــى جــانــب جميع
الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ،على أن تقدم التقارير
والبيانات المطلوبة منها ،بموجب قواعد وتعليمات «المركزي» ،في
المواعيد المحددة فيها.
وقالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» ،إن هذا القرار قد ال يصب في
ً
مصلحة السوق والمستثمرين ،خصوصا أن أبواب البورصة مفتوحة
ُ
ً
للتداول ،وأن إحدى ركائز اتخاذ القرار االستثماري تجرى بناء على
البيانات المتاحة لكل المستثمرين ،السيما أن المعلومات المتعلقة
بالبيانات المالية هي التي تتضح فيها األرقام والمعلومات بصورة
جلية للمستثمرين ،وبناء على ذلك ُيتخذ القرار بالبيع والشراء على
األسهم المدرجة.
وأضافت المصادر أن تأجيل اإلفصاح عن البيانات المالية للربع
األول إلى حين حلول الربع الثاني من  ،2020يقلل من الشفافية في
البورصة ،باعتبار أنه يحق للمستثمر الحصول على البيانات المالية
للشركة المستثمر فيها ،وهناك التزام من الجهات الرقابية بتوفير
ً
تلك البيانات لجميع المستثمرين ،السيما أن هناك أسهما مدرجة
باتت على مرمى المؤسسات والصناديق العالمية ،بعد الترقية إلى
نــادي األســواق الناشئة من «فوتسي راســل» ،و«ستاندر آنــد بــورز»،
و«مورغان ستانلي».
وبينت أن القرار المتخذ ربما يكون له أثر سلبي على االستثمار
المؤسسي بالنسبة إلى الصناديق والمحافظ االستثمارية ،سواء
األجنبية أو المحلية ،مما قد يزيد حدة المضاربات بسبب أن تلك
ً
الفترة ستشهد نــوعــا مــن الضبابية حــول نتائج أعـمــال الشركات،
ُ
َ
ومدى انعكاسها على البيانات المالية ،التي يفترض أن تكون متاحة
للجمهور عند لحظة اتخاذ القرار.
٠٩
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الخالد :توجيهات أميرية بتوفير كل المستلزمات للمواطنين والمقيمين

ً
عقد اجتماعا مع الناصر والجارالله لمناقشة أوضاع الكويتيين بالخارج ومع قيادات «التجارة» وزار «المطاحن» و«التموين»
• «أمامنا مسؤولية كبيرة وندير أزمة عميقة تتطلب تضافر الجهود والتواصل مع مواطنينا بالخارج وتوفير متطلباتهم»
تنسيق مع
السلطات
الصحية
بالكويت
لوضع
برنامج لعودة
المواطنين
في الخارج

نشكر مفتشي
وزارة التجارة
ونثمن دورهم
في إشاعة
الطمأنينة
ومراقبة
السلع
وأسعارها

اجتمع رئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،أمس،
بحضور وزير التجارة والصناعة
خالد الروضان مع قيادات الوزارة
وال ـج ـهــات الـتــابـعــة بمقر الهيئة
الـعــامــة للصناعة لـلــوقــوف على
خ ـط ــط ت ــوف ـي ــر ال ـس ـل ــع وال ـ ـمـ ــواد
الغذائية للمواطنين والمقيمين
والجهود المبذولة في اإلجراءات
االس ـت ـبــاق ـيــة ل ـمــواج ـهــة ف ـيــروس
كورونا المستجد.
وأك ــد سـمــوه أن ال ــزي ــارة تأتي
لـ ـت ــرجـ ـم ــة ت ــوجـ ـيـ ـه ــات ص ــاح ــب
الـ ـسـ ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـ ـب ـ ــاد ،ب ـتــوف ـيــر
كـ ــل ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن وال ــدع ــم الـحـكــومــي
ال ـكــامــل لـكــل م ــا يـسـهــل ويـســاعــد
قيام الوزارة والجهات التابعة لها
بعملهم المطلوب.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن شـ ـك ــره
وتقديره للحضور الالفت لطواقم
ال ــوزارة فــي الـمـيــدان ومتابعتهم
ل ـكــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي اتـخــذتـهــا
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـفـ ـعـ ـي ــل خ ـط ــة
الطوارئ.
وأضــاف أن ما تقوم به وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة وال ـه ـي ـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة والـ ـش ــرك ــة
الكويتية للتموين وشركة مطاحن
الدقيق والمخابز الكويتية مبعث
اطمئنان للمواطنين والمقيمين
م ـ ـقـ ــدرا ال ـ ـ ـ ــدور ال ـك ـب ـي ــر لـجـمـيــع
ال ـج ـهــود ف ــي ال ـم ـي ــدان والــرقــابــة
ال ـت ـج ــاري ــة ل ـتــأك ـيــد أن الـ ـق ــرارات
والتعاميم التي تصدرها وزارة
التجارة والصناعة يتم تنفيذها
لضمان أسـعــار السلع وتوفرها
في كل وقت ومكان.
وأكد سموه على دور المنتجين

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أطـ ـلـ ـع ــه عـ ـل ــى ك ــاف ــة
اإلج ــراءات التي قامت بها وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ـت ـش ـك ـي ـل ـهــا فــري ـقــا
لـلـطــوارئ وتنسيق اجتماعاتها
المستمرة وال ـفــرق الـتــي تشكلت
مع جميع البعثات الدبلوماسية
والقنصلية التي تتواصل بدورها
مع األعداد الكبيرة من المواطنين
الكويتيين في القارات الخمس.

جهود مشرفة

الخالد خالل جولة تفقدية للوقوف على خطط توفير المواد الغذائية
المحليين في تزويد السوق بكل
احـتـيــاجــاتــه وعلينا مساعدتهم
بأن يكونوا رافدا للدولة في توفير
السلع والمنتجات األساسية.

تفعيل الطوارئ
وثمن سموه الدور الهام الذي
تقوم به الشركة الكويتية للتموين
في توفير الـمــواد الغذائية وسد
الـحــاجــة مــن الـسـلــع والمنتجات
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وتـ ــوف ـ ـيـ ــر وتـ ــوريـ ــد
الـ ـم ــواد ال ـت ـمــوي ـن ـيــة وتـنـسـيـقـهــا
م ــع وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
وكذلك الدور الكبير الذي تقوم به
شركة مطاحن الدقيق والمخابز
الكويتية في العمل وتفعيل خطة
الطوارئ وأن مخزونها الكبير جاء

نتيجة العمل الدؤوب على مراحل
زمنية طويلة.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب سـ ـ ـم ـ ــوه عـ ـ ــن شـ ـك ــره
وتقديره لمفتشي وزارة التجارة
والصناعة الموجودين في الميدان
ودوره ـ ــم فــي إشــاعــة الطمأنينة
وم ــراق ـب ــة ك ــل ال ـس ـلــع وأس ـعــارهــا
وم ــدى تــوفــرهــا لـســد احتياجات
ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن ف ــي كل
محافظات الكويت.
ع ـق ــب ذل ـ ــك ق ـ ــام س ـم ــو رئ ـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ــرافـ ـق ــه وزيـ ــر
التجارة والصناعة بزيارة ميدانية
للمقر الرئيسي لشركة مطاحن
الدقيق والمخابز الكويتية حيث
اس ـت ـم ــع إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح م ـف ـص ــل مــن
الرئيس التنفيذي للشركة مطلق
الــزايــد عــن سـيــر الـعـمــل والــرقــابــة

عـلــى عـمـلـيــات اإلن ـت ــاج لمختلف
المنتجات التي تقوم بها الشركة
على مدار الساعة.
ثم قــام سموه بزيارة لمخازن
الشركة الكويتية للتموين حيث
اسـ ـتـ ـم ــع إلـ ـ ــى شـ ـ ــرح مـ ــن رئ ـي ــس
م ـج ـل ــس إدارة الـ ـش ــرك ــة ص ــاح
الـ ـكـ ـلـ ـي ــب ع ـ ــن حـ ـج ــم الـ ـمـ ـخ ــزون
االسـتــراتـيـجــي لـلـمــواد الـغــذائـيــة
المتنوعة التي تستوردها الشركة
وتوفرها في السوق.

متابعة أوضاع الكويتيين
مــن جهة أخ ــرى ،اجتمع سمو
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد مــع وزيــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـش ـي ـ ـ ـ ـ ــخ د .أح ـم ــد
الناصر ونــائــب وزي ــر الخارجية

جانب من االتصال المرئي مع عدد من رؤساء البعثات
خالد الجارالله وكبار المسؤولين
بــالــوزارة لمناقشة جـهــود وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ودورهـ ـ ـ ـ ــا ل ـم ـتــاب ـعــة
أوضـ ــاع الـكــويـتـيـيــن فــي ال ـخــارج
ت ـن ـف ـي ــذا ل ـخ ـط ــة ال ـ ـط ـ ــوارئ ال ـتــي
اع ـت ـمــدت ـهــا ال ــدول ــة ف ــي مــواجـهــة
ان ـت ـش ــار وب ـ ــاء فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد (كوفيد .)19
وقـ ـ ـ ــال سـ ـم ــو رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء إن وجـ ـ ـ ــوده ف ــي وزارة
الخارجية يأتي تنفيذا لتوجيهات
صـ ــاحـ ــب الـ ـسـ ـم ــو أم ـ ـيـ ــر الـ ـب ــاد
ب ــااله ـت ـم ــام الـ ـت ــام بــالـمــواطـنـيــن

الكويتيين في الخارج وتقديم كل
وسائل الدعم لهم لحين عودتهم
إلى أرض الوطن.
وشـ ـ ــدد سـ ـم ــوه ع ـل ــى ض ـ ــرورة
توفير جميع سبل الرعاية التامة
للمواطنين الكويتيين الموجودين
فــي ال ـخــارج بحسب التوجيهات
الـســامـيــة لـصــاحــب الـسـمــو أمـيــر
البالد وتقديم كل وسائل الراحة
لـ ـه ــم حـ ـت ــى يـ ـت ــم ال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
الـسـلـطــات الـصـحـيــة فــي الـكــويــت
لوضع برنامج عودتهم للبالد.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف س ـ ـ ـمـ ـ ــوه أن وزي ـ ـ ــر

وأعـ ـ ـ ـ ــرب س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خ ــال ــص
شكره لمنتسبي وزارة الخارجية
وأع ـضــاء البعثات الدبلوماسية
الكويتية في الخارج على جهودهم
الــوط ـن ـيــة ال ـم ـشــرفــة ،م ـش ـيــرا إلــى
أن زيــارتــه اليوم تأتي الستكمال
مناقشة ما تم إنجازه والمراحل
المستقبلية المطلوب إنجازها.
وقال سموه «أمامنا مسؤولية
كبيرة وندير أزمة عميقة تتطلب
تـضــافــر ال ـج ـهــود وال ـتــواصــل مع
ج ـم ـيــع م ــواط ـن ـي ـن ــا ف ــي الـ ـخ ــارج
وتوفير جميع األم ــور المطلوبة
لـهــم» مـعــربــا عــن تمنياته فــي أن
تتكلل الجهود بعودة المواطنين
ال ــى بـلــدهــم بـصـحــة وســامــة في
أقرب وقت.
عـقــب االج ـت ـمــاع أج ــرى سموه
اتصاال مرئيا مباشرا مع سفراء
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ك ـ ــل م ـ ــن ال ـم ـم ـل ـكــة
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ومـ ـ ـص ـ ــر وفـ ــرن ـ ـسـ ــا
وايطاليا حيث تم استعراض آخر
ال ـت ـط ــورات ب ـشــأن تــوفـيــر السكن
للمواطنين الكويتيين وتأمين
الــرعــايــة الصحية المطلوبة لهم
في هذه الدول والخطوات المتخذة
لتسهيل عودتهم الى البالد.

المقصيد لـ ةديرجلا• :تقليص المناهج لـ  6أسابيع «المدارس الخاصة» :سداد رسوم
أكد أن عودة الدراسة مرهونة بـ «الصحة» ومجلس الوزراء ...وسالمة الطلبة فوق كل اعتبار الطلبة أو التعويض من الحكومة
●

فهد الرمضان

بينما أعلن وزير التربية وزير التعليم
ال ـع ــال ــي د .س ـع ــود ال ـح ــرب ــي عـ ــدم قـنــاعـتــه
بانهاء الـعــام الــدراســي فــي الــوقــت الحالي
وانتظار ما ستؤول إليه األمــور وتطورات
الــوضــع الـصـحــي ،كشف الــوكـيــل المساعد
لـلـتـنـمـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة واألن ـش ـط ــة الـطــابـيــة
والناطق الرسمي للتربية فيصل المقصيد
ل ـ «ال ـجــريــدة» عــن اعـتـمــاد «الـتــربـيــة» لخطة
ب ـت ـق ـل ـيــص ال ـم ـن ــاه ــج الـ ـخ ــاص ــة بــال ـف ـصــل
ال ــدراس ــي ال ـثــانــي ل ـت ـكــون  6أســاب ـيــع فقط
لجميع المراحل الدراسية.
وقــال المقصيد ان الــوزيــر الحربي عقد
عدة اجتماعات مع قياديي الوزارة وخاصة
ق ـطــاعــي الـتـعـلـيــم ال ـع ــام وال ـم ـنــاهــج وع ــدد
مــن التربويين مــن أهــل الـمـيــدان للتباحث
حــول أمــر الـعــام الــدراســي فــي ظــل الظروف
الصحية الراهنة أكثر من مرة خالل الفترة
الماضية ،الفتا إلى أنه تم اتخاذ قرار بشأن
تقليص المناهج الدراسية للفصل الدراسي
ال ـث ــان ــي ل ـت ـكــون ع ـلــى مـ ــدى ش ـهــر ونـصــف
لجميع المراحل الدراسية ويبقى توقيت
العودة للدراسة مرهون بالوضع الصحي

وتــوص ـيــات الـسـلـطــات الـصـحـيــة ومجلس
الوزراء بهذا الشأن.

خطط بديلة
وش ــدد المقصيد عـلــى أن مـســألــة انـهــاء
العام الدراسي أو عودة الطلبة إلى مقاعدهم
الــدراس ـيــة مــرهــونــة بــالــوضــع الـصـحــي في
الـ ـب ــاد وال ـ ـقـ ــرار ال ـن ـه ــائ ــي ب ـي ــد ال ـس ـل ـطــات
الصحية ومجلس الوزراء ،مضيفا «نحن في
وزارة التربية أكدنا أكثر من مرة أن صحة
وســامــة أبـنــائـنــا الطلبة ف ــوق كــل اعـتـبــار،
وهناك دائما خطط بديلة».
ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار بعدم انهاء
العام الدراسي في الوقت الحالي من خالل
رأي مجلس الوكالء وأهل الميدان التربوي
إال أن هذا االمر مرتبط بالمشورة المقدمة
من وزارة الصحة والتداعيات والتطورات
ال ـخــاصــة ب ـمــدى ان ـت ـشــار ف ـي ــروس «كــورنــا
المستجد».
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن م ـق ـت ــرح ــات ع ـ ــدة تـمــت
مناقشتها لعملية استئناف ا لــدرا ســة في
ح ــال سـمـحــت ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة بــذلــك،
منها أنــه في حــال حصل استقرار للوضع

الجبري :ال تهاون مع مروجي
األخبار الكاذبة والشائعات
أكد أن المخزون الغذائي متوفر وال داعي للخوف
قــال وزيــر االع ــام وزيــر الــدولــة لـشــؤون الشباب محمد
ال ـج ـبــري إن ــه م ـنــذ ب ــداي ــة أزمـ ــة ان ـت ـشــار ف ـي ــروس كــورونــا
المستجد (كوفيد  )19 -في البالد تمت إحالة  23حسابا
مرخصا من قبل وزارة اإلعــام إلــى النيابة العامة لبثها
الشائعات واألخبار الكاذبة مما تسبب ببث الهلع والخوف
بين المواطنين والمقيمين في البالد.
وش ــدد الـجـبــري فــي مــداخـلــة على تلفزيون الكويت،
أمس األول ،على أنه ال تهاون مع تلك الحسابات التي
تثير الفزع والفرقة في المجتمع ،مؤكدا استمرار الوزارة
في هذه اإلحاالت مع وضع أسمائهم في المرات القادمة
ليكونوا عبرة لمن تسول لــه نفسه لنشر تلك األخبار
والشائعات.
وعــن الـمـخــزون الـغــذائــي فــي الـبــاد أوض ــح الجبري أن
ال ـم ـخــزون مـتــوفــر -ول ـلــه الـحـمــد -وال يــوجــد داع للخوف
والهلع فكل الكميات متوافرة لعدة أشهر ،مشيرا إلى وجود
استدامة في المخزون وهو «ما صرح به اخواني الوزراء
المختصون».
وأضاف أن الدولة كلها في حالة استنفار في مواجهة
ال ـف ـيــروس وال ـح ـكــومــة ف ــي ان ـع ـقــاد دائـ ــم والـلـجـنــة العليا
للطوارئ أيضا في انعقاد مستمر لوضع حلول لألوضاع
االستثنائية التي تمر بها البالد.
من جهة أخرى ،قام الوزير الجبري ،أمس األول ،بزيارة
التحاد منتجي األلبان الطازجة بمنطقة الصليبية لالطالع
على المخزون االستراتيجي للحليب ومشتقاته والمخزون
المتوفر ووضع خطة مستقبلية عاجلة التنفيذ للوصول
الى االكتفاء الذاتي في هذا الجانب.

الصحي في شهر ابريل يعود الطلبة إلى
م ـقــاعــدهــم ال ــدراس ـي ــة ل ـم ــدة ش ـهــر ونـصــف
الن ـهــاء ال ـعــام ال ــدراس ــي الـحــالــي مــع توفير
االجراءات االحترازية الالزمة في المدارس،
مضيفا :هناك مقترح آخر في حال استمرار
تعليق الــدراســة إلــى مــا بـعــد شـهــر يونيو
وعـ ـ ــودة ال ـط ـل ـبــة إلـ ــى الـ ــدراسـ ــة بـ ــأن يـكــون
الدوام مسائيا لمدة  4ساعات بحيث يبدأ
من الرابعة عصرا حتى الثامنة ليال مراعاة
لظروف الطقس ،مستدركا بالقول «وهــذه
كلها مقترحات تعتمد على الوضع الصحي
في البالد».
وذكر أن من ضمن المقترحات التي تمت
مناقشها أن يرحل الفصل الدراسي الثاني
إ ل ــى شـهــر سبتمبر المقبل بحيث يــدرس
الـطـلـبــة ل ـمــدة شـهــر ون ـصــف الن ـه ــاء الـعــام
الــدراســي الحالي ،ثــم يبدأ الـعــام الــدراســي
المقبل ،مشددا على أن كل هذه المقترحات
وال ـخ ـط ــط ال ـبــدي ـلــة س ـت ـكــون م ـق ـيــدة ب ــرأي
وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء بهذا
الخصوص كونهما الجهتين المختصتين
في ظل الظروف الصحية الراهنة.

االتحاد شدد على سرعة حسم مصير الدراسة

فيصل المقصيد

مقترح بأن
يكون الدوام
ً
مسائيا لمدة
 4ساعات

ش ــدد االت ـح ــاد الـكــويـتــي ألص ـح ــاب ال ـم ــدارس
الـخــاصــة والـمـعــاهــد الثقافية على أهمية حسم
قرار إنهاء العام الدراسي في أسرع وقت ،حتي يتم
اتخاذ التدابير الالزمة ،مع التأكيد على ضرورة
إل ـ ــزام أول ـي ــاء األم ـ ــور ب ـس ــداد ال ــرس ــوم الــدراس ـيــة
المتبقية.
وأشار االتحاد ،خالل اجتماعه أمس مع وزير
التربية وزيــر التعليم العالي د .سعود الحربي
لـمـنــاقـشــة أوضـ ــاع الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ،ف ــي ظل
ازم ـ ــة ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـعــال ـم ـيــة ،إلــى
أهمية المحافظة على الحقوق المالية للمدارس
ال ـخ ــاص ــة ،ف ــي حــالــة صـ ــدور قـ ــرار بــإن ـهــاء ال ـعــام
الــدراســي  ،2020/2019وأن «عـلــى أول ـيــاء األمــور
ســداد الــرســوم الــدراسـيــة المتبقية على أبنائهم
ً
نظرا اللتزام المدارس برواتب وإيجارات المباني،
وم ـصــاريــف وال ـت ــزام ــات أخـ ــرى يتعلق ســدادهــا
بالرسوم الدراسية».
ون ــاش ــد ال ــدول ــة تـعــويــض أص ـح ــاب ال ـم ــدارس
الخاصة عن األضرار المالية التي لحقت بها لسداد
ما عليها من التزامات مالية من رواتب المعلمين
واإلداريين والعاملين واإليجارات ،سواء ايجارت

العفاسي :خطة لتوزيع المساعدات على المستحقين
العتيبي :سلمناها لـ  2117أسرة وجار دراسة الصرف للبقية
●

محمد راشد

ذكـ ـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل وزي ـ ـ ــر
األوق ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســامـيــة
رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة
ال ـم ـس ـت ـشــار د .ف ـه ــد ال ـع ـفــاســي
أن البيت و ضــع خطة متكاملة
لـ ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ع ـل ــى
ً
األ ســر المستحقة مراعيا بذلك
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ال ـتــي
وضـعـتـهــا وزارة الـصـحــة أثـنــاء
عـمـلـيــة االس ـت ـق ـب ــال وال ـت ــوزي ــع،
م ـش ـيــرا إل ــى ان ــه بــالـنـسـبــة لمن
ل ـيــس ل ــدي ــه ح ـس ــاب ب ـن ـكــي فتم
تصدير شيكات وسيتم التواصل
مـ ـعـ ـه ــم لـ ـتـ ـسـ ـل ــم مـ ـس ــاع ــداتـ ـه ــم
بالطريقة المناسبة.
جاء ذلك خالل اجتماع عقده
الــوزيــر العفاسي ،صباح أمس،
مع بيت الزكاة واألمانة العامة
لألوقاف في بيت الزكاة لبحث
اس ـت ـع ــدادات ـه ـم ــا بـ ـش ــأن تـقــديــم
الـمـســاعــدات وال ــدع ــوم المتاحة
فــي ظــل األوض ــاع الحالية التي
تمر بها البالد.
وبـيــن العفاسي فــي تصريح
صحافي ،أنــه أصــدر توجيهاته
لـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة األمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة

«الكويتية» :ننتظر التعليمات
إلجالء المواطنين من الخارج
قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية يوسف الجاسم،
إن الشركة بانتظار تعليمات السلطات الصحية والحكومية
المختصة ا لـتــي تتولى إدارة األز م ــة للسماح لها بتشغيل
رحالت إجالء المواطنين من خارج البالد.
وأكــد الجاسم ،في تصريح صحافي ،أمــس ،ان «الخطوط
الـكــويـتـيــة عـلــى أت ــم االس ـت ـعــداد لتنفيذ طـلـبــات اإلجـ ــاء من
خــال أسطولها من الطائرات وكــوادرهــا التنفيذية والفنية
والتشغيلية المستعدة لوضع كل إمكاناتها تحت تصرف
الـحـكــومــة فــي جميع مــا ت ـقــرره تـجــاه خــدمــة وطـنـنــا الغالي
وشعبنا الكريم وللوفاء بدورها الناقل الوطني للكويت».

ً
العفاسي مترئسا االجتماع
لألوقاف مع بيت الزكاة لتقديم
كل أوجه الدعم ألسر بيت الزكاة
الـمـسـتـحـقــة وذل ــك فــي ال ـظــروف
االستثنائية على أن يتولى بيت
ال ــزك ــاة آل ـيــة صــرفـهــا بالطريقة
التي يراها.
من جهته ،أعلن المدير العام
لـبـيــت ال ــزك ــاة م ـحـمــد الـعـتـيـبــي
أن الـبـيــت حــريــص عـلــى إيـصــال
الـمـســاعــدات لــأســر المستحقة
على الرغم من توقف العمل في
بيت الزكاة كسائر المؤسسات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة حـ ـس ــب ت ــوص ـي ــات
مجلس ال ـ ــوزراء ،وذل ــك بجهود
أبناء بيت الزكاة الذين شاركوا

من وزارة التربية أو أمــاك الدولة والمصروفات
األخ ــرى ،وذل ــك فــي حالة عــدم دفــع أولـيــاء األمــور
الرسوم الدراسية المتبقية على أبنائهم.
وطالب االتحاد وزير التربية باعتماد نتيجة
الفصل الــدراســي األول كنتيجة نهائية للطالب،
ً
موضحا أن «هناك تجربة ناجحة للدمج مرت بها
الوزارة بعد التحرير ،حيث تم دمج سنتين بسنة
واح ــدة ،وسميت سنة الــدمــج ،والق ــت الكثير من
االستحسان من جميع جهات الدولة والمواطنين»،
فضال عن «السماح للهيئتين التعليمية واإلدارية
بمغادرة البالد في أسرع وقت ،لمساعدة الحكومة
فــي التركيز على مكافحة الــوبــاء وتقليل العبء
على الجهود المبذولة ،ومنها استهالك الطاقة
الكهربائية وسبل الوقاية من الفيروس».
وع ـ ــارض االتـ ـح ــاد ف ـك ــرة اس ـت ـئ ـنــاف ال ــدراس ــة
إلكترونيا «التعليم عن بعد» لما لها من مثالب
عديدة ،منها أن طالب المدارس غير مدربين على
هذا النظام من التعليم ،وعدم وجود تفاعل كامل
بين الطالب والمعلمين ،وعدم وجود آلية واضحة
ً
للتقييم والمتابعة ،مـحــذرا في الوقت نفسه من
استئناف العام الدراسي في ظل الظروف الراهنة.

هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة وتـ ـط ــوع ــوا
للعمل والمساهمة في مساعدة
هذه األسر.
وقــال العتيبي إن بيت الزكاة
خــال اليومين الماضيين حول
المساعدات الشهرية للحسابات
ً
البنكية أللــف أس ــرة تقريبا وتم
استدعاء  1117أســرة عــن طريق
الرسائل النصية لمن ليس لديهم
حـســا بــات بنكية و ت ــم تسليمهم
شيكاتهم.
وبـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات
ل ـبــاقــي األسـ ـ ــر ،أوض ـ ــح أنـ ــه جــار
الترتيب ودراسة اآللية والطريقة
المناسبة إلعادة الصرف لهم من

خــال ملفاتهم الـمــوجــودة أصال
ل ــدى ب ـيــت ال ــزك ــاة دون الـحــاجــة
ال ــى مــراج ـعــة بـيــت ال ــزك ــاة حيث
يـ ـج ــري اآلن ح ـص ــر ال ـمــوظ ـف ـيــن
المتطوعين للعمل عـلــى تنفيذ
العمل بالصورة الصحيحة.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي أن ال ـب ـي ــت
ً
م ـ ـ ــازال م ـس ـت ـم ــرا ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة لتسليم
المستحقين المساعدات العينية
أما بخصوص األسر التي كانت
تتسلم المساعدات العينية بشكل
مـبــاشــر مــن بـيــت الــزكــاة فالعمل
ج ـ ــار إليـ ـص ــال ــه ل ـه ــم بــال ـطــري ـقــة
المناسبة خالل الفترة القادمة.
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نصف طالب العالم محرومون من الدراسة ...وأكثر من
● الحكومة البريطانية تقترح قانون طوارئ يمنحها سلطات استثنائية سنتين ...وباريس تشدد قيود التجول
● تحذيرات من عدم االلتزام باإلجراءات االحترازية ...وأستراليا تستبعد «اإلغالق التام» وتبقي المدارس مفتوحة
ارتفعت حصيلة اإلصابات
والوفيات بفيروس كورونا
المستجد ،الذي َّ
عطل الحركة
بين الدول وداخل كل دولة،
في حين بات أكثر من 850
مليون شاب في العالم ،أي نحو
نصف عدد التالميذ والطالب
محرومين من الدراسة.

أعلنت منظمة األمــم المتحدة
لـ ـلـ ـت ــربـ ـي ــة والـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة
(ي ــون ـس ـك ــو) ،أم ـ ــس ،أن أك ـث ــر من
 850م ـل ـي ــون شـ ــاب ف ــي ال ـع ــال ــم،
أي ن ـحــو ن ـصــف عـ ــدد الـتــامـيــذ
والـ ـط ــاب ،اض ـط ــروا حـتــى أمــس
األول إلى البقاء في منازلهم دون
إمـكــان الـتــوجــه إلــى مؤسساتهم
التعليمية بسبب وباء «كورونا».
وق ــال ــت الـمـنـظـمــة إنـ ــه بسبب
اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ـكـ ـ ــامـ ـ ــل لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــدارس
والجامعات في  102بلد ،واإلغالق
الجزئي فــي  11بلدا آخــر بسبب
الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،فـ ـ ــإن عـ ـ ــدد مـ ــن ح ــرم ــوا
ال ــدراس ــة ت ـج ــاوز الـضـعــف ف ــي 4
أيام ،ويتوقع أن يزداد ،مما يشكل
«ت ـح ــدي ــا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق» لـقـطــاع
التعليم.

وفيات
إلــى ذل ــك ،أسـفــر وب ــاء كــورونــا
عن وفــاة أكثر من  8000شخص
في العالم ،وفق إحصاء لـ «فرانس
برس» ،استندت فيه إلى معلومات
رسمية.
وأمس ،حتى الساعة  12.00ت
غ ،أحصيت  8092وفاة غالبيتها
في أوروبا ( )3422وآسيا (،)3384
ومع وفاة  684مصابا إضافيا في
الساعات الــ 24األخيرة من أصل
 78766مصابا ،فــإن أوروب ــا هي
القارة التي تشهد التفشي األسرع
للفيروس.

تحذيرات علمية

أزمة شاحنات بين
النمسا والمجر...
وبنغالدش تسجل
أول وفاة والفلبين
تتخوف من إصابة
ً
 75ألفا في  3أشهر

وح ـ ـ ــذر ع ـل ـم ــاء مـ ــن أن م ـئــات
اآلالف قد يموتون في بريطانيا
والــواليــات المتحدة إذا انحصر
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تــأخ ـيــر إو إب ـطــاء
اإلصابات بالفيروس.
وخلصت الوثيقة ،التي شارك
في إعدادها  30من أعضاء فريق
ال ـت ـعــامــل م ــع «كــوف ـيــد  »19 -في
كلية امبيريال كولدج بلندن ،إلى
أن وق ــف ال ـف ـيــروس هــو «الـخـيــار
المفضل».
وق ــال العلماء إن ذلــك يتطلب
م ـج ـم ــوع ــة إجـ ـ ـ ـ ــراءات ه ــي «ع ــدم
االخـ ـت ــاط االج ـت ـم ــاع ــي وال ـع ــزل
الـ ـمـ ـن ــزل ــي ل ـ ـل ـ ـحـ ــاالت والـ ـحـ ـج ــر
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــزل ـ ــي ألف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ع ـ ــائ ـ ــات

الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن» ،مـ ـضـ ـيـ ـفـ ـي ــن أن
«إجـ ــراء ات الـتــدخــل المكثف هذه
يجب أن تستمر حتى يتوافر لقاح
(ربما خالل  18شهرا أو أكثر)».
واس ـت ـنــدت دراس ــة «امـبـيــريــال
كولدج» إلــى بيانات من إيطاليا
لــاس ـتــرشــاد ب ـتــأث ـيــر ال ـف ـيــروس
المحتمل في بريطانيا والواليات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ح ــال وجـ ــود بيئة
اجتماعية خارجة عن السيطرة.
وت ــوقـ ـع ــت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إص ــاب ــة
 81ف ــي الـمـئــة م ــن الـبــريـطــانـيـيــن
واالميركيين بالفيروس ،ووفــاة
 519ألــف شخص فــي بريطانيا،
و 2.2م ـ ـل ـ ـيـ ــون ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ــوال ي ـ ـ ــات
المتحدة ،على أن تبلغ الذروة بعد
 3أشهر في حال عدم التدخل .لكن
في حال واصل البلدان سياسات
التخفيف من تأثيرات الفيروس
التي أعلنا عنها مؤخرا ،فإن عدد
الوفيات قد ينخفض الى النصف،
ول ـكــن أنـظـمــة الــرعــايــة الصحية
ستبقى مثقلة.
وحـ ــذر مـعـهــد «روبـ ـ ــرت ك ــوخ»
األلماني لألبحاث والتحاليل من
إصابة نحو  10ماليين شخص
بألمانيا في غضون أشهر قليلة،
فــي حــال عــدم االل ـتــزام بــإجــراءات
الوقاية الالزمة.
وقـ ــال رئ ـيــس ال ـم ـع ـهــد ،لــوتــار
فيلر ،أمس ،في برلين ،إن هذا من
الممكن أن يـحــدث فــي حــال عدم
االل ـتــزام ب ــاإلج ــراءات الـتــي أمــرت
بها الحكومة ،موضحا أن أعداد
اإلص ــاب ــات ت ـت ـضــاعــف ،مـنــاشــدا
ال ـم ــواط ـن ـي ــن خ ـف ــض االخـ ـت ــاط
االجتماعي.
وأض ـ ـ ــاف ف ـي ـلــر أن ال ـف ـي ــروس
ي ـن ـت ـقــل ح ــال ـي ــا ف ـق ــط م ــن إن ـس ــان
إلن ـســان ،مـشـيــرا إل ــى أن المعهد
سـ ـج ــل حـ ـت ــى اآلن نـ ـح ــو 8200
حالة إصابة مؤكدة في ألمانيا،
بزيادة قدرها  100حالة مقارنة
بأمس األول ،ويتوقع باحثون أن
ُيصاب بالفيروس في ألمانيا ما
يتراوح بين  60و 70في المئة ،أي
ما يعادل  50إلى  58مليون نسمة
بين إجمالي عدد السكان البالغ
 83مليونا.

باريس
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرط ـ ـ ـ ــة فـ ــي

بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس ق ـ ـ ـيـ ـ ــودهـ ـ ــا ل ـت ـط ـب ـي ــق
اإلغـ ــاق بــالـمــديـنــة ،حـيــث يعمل
الـجـيــش عـلــى تـقــديــم الـمـســاعــدة
للمستشفيات فــي ش ــرق الـبــاد،
وقالت الشرطة إنــه تم إجــراء 10
آالف فحص حتى صـبــاح أمــس،
كما تم تغريم  518شخصا لعدم
احترام القواعد.
وعملت قوات الشرطة بالقرب
م ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـ ــرج إي ـ ـ ـفـ ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ف ـح ــص
الـتـصــاريــح الـمــوقـعــة الـتــي تفيد
بــأن األشـخــاص الموجودين في
الـ ـش ــوارع خ ــرج ــوا م ــن مـنــازلـهــم
ألسباب معينة ،مثل العمل وشراء
االحتياجات األساسية.
وشـهــدت ال ـشــوارع فــي جنوب
بــاريــس ه ـ ــدوءا ،حـيــث شــوهــدت
ح ـف ـنــة م ــن الـ ـ ـم ـ ــارة .وقـ ـ ــال وزي ــر
الصحة الفرنسي أو لـيـفــر فيران
إنـ ــه ي ــأم ــل أن ت ـ ــؤدي اإلج ـ ـ ــراءات
الن ـخ ـف ــاض م ـل ـح ــوظ ف ــي م ـعــدل
االصــابــات خــال « 8أو  10أو 12
يوما».

أستراليا
وطلبت الحكومة االسترالية
م ــن مــواط ـن ـي ـهــا أمـ ــس االم ـت ـن ــاع
عن السفر إلى الخارج ،كما دعت
الـمـســافــريــن حــالـيــا إل ــى ال ـعــودة
ب ـس ــرع ــة إلـ ــى ب ـل ــده ــم ،وذل ـ ــك فــي
إطــار إج ــراء ات غير مسبوقة في
تاريخ البالد تهدف إلى الحد من
تفشي الوباء.
وأمر رئيس الوزراء االسترالي
سـكــوت مــوريـســون ،الــذي وصف
وبـ ـ ــاء كـ ــورونـ ــا ب ــأن ــه «حـ ـ ــدث مــن
الـنــوع الــذي نشهده مــرة كــل مئة
عام» ،بالحد من التجمعات «غير
الضرورية» ألكثر من  10شخص
في األماكن الداخلية ،بعد حظر
ف ــرض مـسـبـقــا عـلــى تـجـمــع أكـثــر
م ـ ــن  500شـ ـخ ــص أثـ ـ ـ ــار ذه ـ ــول
األستراليين المعروفين بحبهم
للنشاطات الرياضية.
ومـ ـ ــع أن مـ ــوري ـ ـسـ ــون وص ــف
قــرار الحد من السفر بأنه «حظر
غير محدد زمنيا» للرحالت إلى
الخارج ،جاءت نصيحة الحكومة
بشكل توصية.
واستثنى موريسون من قرار
مـنــع الـتـجـمـعــات ألك ـثــر م ــن 100
شـ ـخ ــص ،وسـ ــائـ ــل ال ـن ـق ــل ال ـع ــام

وم ـ ــواق ـ ــع الـ ـتـ ـس ــوق وال ـم ـن ـش ــآت
ال ـص ـح ـي ــة والـ ـ ـم ـ ــدارس ،ورفـ ــض
الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـت ـ ــي وجـ ـ ـه ـ ــت إلـ ــى
الـحـكــومــة إلغ ــاق كــل ال ـم ــدارس،
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل فـ ـ ــي دول أخـ ـ ـ ــرى،
م ــوضـ ـح ــا أن ت ــأثـ ـي ــر ذلـ ـ ــك عـلــى
الـمـجـتـمــع واالقـ ـتـ ـص ــاد سـيـكــون
«قاسيا» ويكلف «عشرات اآلالف
من الوظائف».
ّ
وذك ـ ــر ان «أي إجـ ـ ــراء نــت ـخــذه
يجب أن يمتد  6أشهر على األقل»،
مبينا أن إغالق المدارس سيحرم
القطاع الصحي  30في المئة من
العاملين فيه ،إذ سيجبر اآلبــاء
واألمهات من بينهم على مالزمة
ال ـم ـنــزل م ــع أوالدهـ ـ ــم .واسـتـبـعــد
ك ـب ـيــر أطـ ـب ــاء اس ـت ــرال ـي ــا ب ــرن ــدان
مورفي أيضا اتخاذ إجراءات
إغـ ـ ـ ـ ـ ــاق واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ـث ـ ــل ت ـل ــك
ال ـت ــي ف ــرض ــت ف ــي ب ـعــض الـ ــدول
األوروبية.
وقـ ـ ــال مـ ــورفـ ــي ،ف ــي ال ـمــؤت ـمــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي م ـ ـ ــع م ـ ــوري ـ ـس ـ ــون،
إن «إغـ ــاقـ ــا ل ـف ـت ــرة ق ـص ـي ــرة مــن
أس ـبــوع ـيــن إلـ ــى أربـ ـع ــة أســاب ـيــع
ال يــوصــي بــه أي مــن خـبــرائـنــا»،
مـضـيـفــا« :هـ ــذا ال يـحـقــق شـيـئــا،
وعـلـيـنــا أن ن ــواج ــه ه ــذا الــوضــع
لفترة طويلة».

بريطانيا
وكـ ــانـ ــت ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـم ـت ـح ــدة
نـصـحــت أ م ــس األول مواطنيها
بعدم السفر غير الـضــروري إلى
جميع أنحاء العالم خالل الثالثين
يــومــا الـمـقـبـلــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
حذر كبير مستشاريها العلميين
ال ـس ـيــر بــاتــريــك ف ــاالن ــس ،م ــن أن
ح ــدوث  20أل ــف حــالــة وف ــاة فقط
بسبب كــورونــا سيكون «نتيجة
ج ـي ــدة» ،واص ـف ــا ال ـف ـيــروس بــأنــه
سيكون مروعا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
ال ـبــري ـطــانــي دوم ـي ـن ـيــك راب إنــه
س ـي ـع ـم ــل مـ ــع شـ ــركـ ــات ال ـش ـحــن
للحفاظ عـلــى طــرق الـتـجــارة من
وإلــى المملكة المتحدة مفتوحة
بـ ـع ــد أن ح ـ ــث رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ب ـ ـ ــوري ـ ـ ــس ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون الـ ـشـ ـع ــب
البريطاني على تجنب االتصال
بـ ــاألش ـ ـخـ ــاص اآلخ ـ ــري ـ ــن ووقـ ــف
الـ ــرحـ ــات غ ـي ــر ال ـ ـضـ ــروريـ ــة فــي

طاقم طبي في مطار شريميتيفو
بموسكو أمس (أ ف ب)
محاولة لمكافحة الــوبــاء سريع
االنـ ـتـ ـش ــار ،وفـ ـق ــا ل ــوك ــال ــة أن ـب ــاء
بلومبرغ.
ويـتــوقــع أن تـفــرض السلطات
ً
قـ ـي ــودا أك ـث ــر ص ــرام ــة ف ــي األيـ ــام
المقبلة ،بينها إجبار األشخاص
الذين يعانون من مشاكل صحية
خطيرة على البقاء في منازلهم
 3أشهر لتخفيف الضغوط على
النظام الصحي في البالد.
وكشفت الحكومة البريطانية
عـ ـ ــن م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ـ ــانـ ـ ــون طـ ـ ـ ــوارئ
ي ـم ـن ـح ـهــا س ـل ـط ــات اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
لمكافحة انتشار فيروس كورونا،
وي ـ ـس ـ ـمـ ــح بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ــوقـ ـي ــف
حماية للصحة العامة أو تعبئة
المتعاقدين الذين كانوا يعملون
في الخدمات الصحية.
وسيعرض نص القانون على

ش ــرط ــي ف ــرن ـس ــي ي ــدق ــق ب ـ ـ «إذن الـ ـخ ــروج»
الخاص برجل مسن في باريس أمس (أ ف ب)

الفيروس قد يعيش في الهواء ساعات

ً
عند السعال يكون قابال للحياة بضع ثوان فقط
قد يعيش فيروس كورونا المستجد ساعات
خارج جسم اإلنسان على أسطح مختلفة أو في
الهواء ،وفق ما أظهرت دراسة نشرت أمس األول.
وق ــد وج ــد م ـعــدو ه ــذه ال ــدراس ــة الـمـمــولــة من
الحكومة االميركية أن الفيروس المسبب لوباء
«كوفيد  »19يتمتع بقابلية البقاء في الهواء الطلق
مقارنة بفيروس ســارس (الـمـتــازمــة التنفسية
الحادة الوخيمة).
وق ــد يـعـنــي ه ــذا األم ــر أن م ــدى انـتـشــار وبــاء
كوفيد  19أكبر بكثير من سارس الذي تفشى في
 ،2003-2002ومرتبط بأنه ينتقل بسهولة أكبر
مــن حــامــل الـمــرض ال ــذي ال تظهر عليه أعــراض
إلى شخص آخر.
ونشرت هذه الدراسة في مجلة «نيو إنغالند
ج ــورن ــال أوف م ـيــدي ـســن» وأج ــراه ــا ع ـل ـمــاء من
مــراكــز مكافحة األم ــراض والــوقــايــة ،منها «سي
دي سي» وجامعتا كاليفورنيا في لوس أنجلس
وبرينستون.
وأظـهــرت التجارب التي قاموا بها أنــه يمكن
رصد الفيروس مدة تصل من يومين إلى ثالثة
أي ـ ــام ع ـل ــى األسـ ـط ــح ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة أو ال ـف ــوالذ
الـمـقــاوم لـلـصــدأ ،ومــا يصل إلــى  24ســاعــة على
الورق المقوى.
واستخدم الباحثون أيضا البخاخات لنشر
الـفـيــروس فــي ال ـهــواء ،واكتشفوا مــن خــال هذه

التقنية أن آث ــارا للفيروس على شكل هـبــاء ،أي
جــزيـئــات معلقة فــي ال ـه ــواء ،بقيت فــي االج ــواء
ثالث ساعات.
وواجهت هذه الدراسة انتقادات بحيث يرى
الخبراء أن استخدام البخاخات ال يحاكي سعال
المريض بشكل فعال كما أنه يزيد خطر التلوث
ً
المحمول جوا اصطناعيا.
وينتقل الـفـيــروس بشكل رئيسي عــن طريق
قطرات صغيرة يخرجها المرضى عندما يسعلون
أو يعطسون ،وفي هذه الحال يكون قابال للحياة
بضع ثوان فقط.
وق ــد أجـ ــرى ال ـفــريــق ال ـم ـس ــؤول ع ــن ال ــدراس ــة
الحالية اختبارات مماثلة على فيروس سارس
ووجـ ـ ــدوا أن ال ـف ـيــروس ـيــن مـتـشــابـهــان ف ــي هــذه
النقطة.
وال يفسر هــذا سبب إصــابــة كوفيد  19نحو
 200ألف شخص مع  8آالف حالة وفــاة تقريبا،
بينما أصــاب ســارس  8آالف شخص فقط وقتل
 800مريض.
وي ـق ــول م ـعــدو ال ــدراس ــة إن االخ ـت ــاف ــات بين
الوبائين «قد تكون ناجمة عن عوامل أخرى مثل
الحمل الفيروسي العالي في الجهاز التنفسي
العلوي» وقدرة المرضى الذين ال يعانون أعراضا
على نقل فيروس كورونا المستجد.
(أ ف ب)

مجلس العموم اليوم ،ويهدف إلى
مساعدة نظام الصحة العام (أن
إتش أس) على مواجهة الفيروس
وإبطاء انتشاره.
وستحظى الشرطة بصالحية
توقيف أشخاص وعزلهم لحماية
الـ ـصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة .وق ـ ـ ــد ي ــدع ــى
الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـص ـحــة
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدون االج ـت ـم ــاع ـي ــون
المتقاعدون إلى العمل مجددا.
وس ـ ـ ـي ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ــل مـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــوع ـ ــون
يساعدون في االعتناء بالمرضى
على ضمانات تسمح بـ»تعليق»
عـ ـمـ ـلـ ـه ــم الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة 4
أس ــاب ـي ــع ك ـح ــد أقـ ـص ــى ،وسـيـتــم
تبسيط الـمـعــامــات اإلداري ــة في
الـمـسـتـشـفـيــات لـلـسـمــاح بــإتــاحــة
أسرة بأسرع وقت ممكن.
ولن تدخل كل هذه اإلجراءات،

الـ ـت ــي ك ـش ــف ع ـن ـه ــا ع ـل ــى مــوقــع
الـ ـحـ ـك ــوم ــة اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ح ـيــز
التنفيذ فورا ،وتمتد على سنتين
كحد أقصى.
وذك ــرت صحيفة «ذي تايمز»
أن مـ ـش ــروع الـ ـق ــان ــون سـيـعـتـمــد
خ ـ ـ ــال األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـ ــراهـ ـ ــن دون
أن ي ـ ـصـ ــوت ع ـل ـي ــه الـ ـ ـن ـ ــواب ،إذ
إن األح ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة واف ـقــت
عـلــى اإلج ـ ــراءات ال ـتــي يـحــويـهــا،
ويفترض أن يدخل القانون حيز
التنفيذ قبل العطلة البرلمانية
األسبوع المقبل ،وانتقد النائب
العمالي كريس براينت «إجراءات
الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ـ ـصـ ــارمـ ــة» ،م ـطــال ـبــا
بــإشــراف منتظم للبرلمان خالل
فترة السنتين.
وأعلنت إيــران أمس  147وفاة
جديدة بوباء كورونا ،مما يشكل
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سلة أخبار
اإلمارات توقف إصدار
تأشيرات عند الوصول

● اإلمارات تمنع السفر وألمانيا ترفض
عبور  21ألف مسافر بيومين

قالت سفارة دولة اإلمارات
العربية املتحدة في لندن على
"تويتر" أمس إن اإلمارات
ستوقف مؤقتا إصدار
تأشيرات الدخول عند الوصول
باستثناء حاملي جوازات
السفر الدبلوماسية اعتبارا من
 19مارس.
وقالت سفارتا أستراليا
ونيوزيلندا في اإلمارات إن
املوجودين بالدولة الخليجية
ولديهم تأشيرة سارية لن
يتأثروا.

سفارات أميركا في 100
دولة تعلق التأشيرات

عـ ـ ــددا ق ـيــاس ـيــا ي ــوم ـي ــا ف ــي أح ــد
البلدان األكثر تضررا بالفيروس،
ويـ ــرفـ ــع ال ـح ـص ـي ـل ــة االج ـم ــال ـي ــة
للوفيات الى .1135
وقال نائب وزير الصحة علي
رضا رئيسي ،في مؤتمر صحافي
نقله التلفزيون« ،الجميع باتوا
يعلمون اآلن بالمرض ،والغريب
أن هـنــاك أشـخــاصــا ال يــأخــذونــه
على محمل الـجــد» ،مضيفا« :إذا
ساعد الناس نستطيع السيطرة
عليه ،وإال فلنتوقع أن يطول هذا
االمر اكثر من شهرين».
وأش ـ ـ ــار ن ــائ ــب وزي ـ ــر الـصـحــة
الـ ــى تـسـجـيــل إص ــاب ــة  1192في
الـ ـس ــاع ــات ال ـ ـ ــ 24االخـ ـ ـي ـ ــرة ،مـمــا
يرفع الى  17161العدد االجمالي
لالصابات ،وسجل العدد االكبر
في محافظة طهران ( 213إصابة)،
تليها أصفهان فــي وســط البالد

( ،)162وأذربـيـجــان الشرقية في
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـغ ــرب ــي ( ،)84وش ـكــا
رئ ـي ـس ــي م ــن أن «األسـ ـ ـ ـ ــواق» فــي
ط ـ ـهـ ــران «مـ ـلـ ـيـ ـئ ــة» ،وأن ال ـن ــاس
ي ـت ـن ـق ـل ــون فـ ــي سـ ـي ــاراتـ ـه ــم رغ ــم
تحذيرهم من هذا األمر.
ودافع الرئيس االيراني حسن
روحاني أمس عن تعامل حكومته
مع الوباء ،رغم عدم فرضها اغالقا
على البالد لمنع انتشار الوباء.
وقال« :لقد أنجزنا اشياء عظيمة
(من بينها) اجــراءات لم تتخذها
دول أخرى».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
تـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة ع ـ ـقـ ــب االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع
االسبوعي لحكومته والى جانبه
وزراء يرتدون اقنعة« :سنتجاوز
هذه األوقات الصعبة».
وق ـ ــال رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ط ـه ــران
بيروز هاناتشي إن االقتصاد قد

ال يحتمل كلفة االغالق خاصة في
ظل العقوبات االميركية القاسية.
ونـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــت عـ ـ ـن ـ ــه وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة م ـه ــر
االخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ق ــول ــه «ف ـ ــي ال ــوض ــع
ال ـع ــادي وف ــي االق ـت ـصــاد الـجـيــد،
ربما كنا نستطيع فرض اغالق».
وتــابــع «ولـكــن مــا يــأتــي الحقا
م ـثــل تــوف ـيــر ال ـس ـلــع ال ـض ــروري ــة
وال ـت ـع ــوي ــض ع ــن ال ـخ ـس ــائ ــر فــي
انحاء ايران ،ليس ممكنا ،ولذلك
ال يمكن فرض اغالق تام».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،م ـن ـع ــت ال ـس ـل ـطــات
اإلمــارتـيــة مــواطـنــي اإلم ــارات من
الـ ـسـ ـف ــر لـ ـلـ ـخ ــارج حـ ـت ــى إشـ ـع ــار
آخر ،بينما أعلنت سلطنة عمان
تـعـطـيــل ال ـن ـقــل ال ـع ــام وس ـي ــارات
األجرة.
وطـلــب الـمـغــرب مــن مواطنيه
ع ــدم مـ ـغ ــادرة ال ـم ـنــزل إال ل ـشــراء
ال ـس ـل ــع الـ ـض ــروري ــة أو ال ــرع ــاي ــة

ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة أو ال ـ ـع ـ ـم ـ ــل .وكـ ــانـ ــت
ال ـس ـعــوديــة أع ـل ـنــت ،م ـســاء أمــس
األول ،تعليق حـضــور العاملين
ل ـل ـم ـكــاتــب ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـمـنـشــآت
الـقـطــاع الـخــاص لـمــدة  15يوما،
عدا األنشطة التي تتعلق بتوفير
الغذاء والدواء ،كما أعلنت إيقاف
الصالة في المساجد باستثناء
الحرمين.

أزمات حدودية
وش ـ ـهـ ــدت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن دول
ال ـع ــال ــم أزم ـ ـ ــات ع ـل ــى الـ ـح ــدود.
وردت ا لـ ـسـ ـلـ ـط ــات األ لـ ـم ــا نـ ـي ــة
نـ ـح ــو  21أل ـ ـ ــف أجـ ـنـ ـب ــي ع ـلــى
ال ـح ــدود ف ــي غ ـضــون الـيــومـيــن
األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ،راف ـ ـضـ ــة دخ ــول ـه ــم
األراض ـ ـ ــي األل ـم ــان ـي ــة .وحـ ــذرت
السلطات النمساوية السائقين

باالبتعاد عن الحدود المجرية
المغلقة ،حيث وصــل االزدحــام
المروري هناك إلى  45كيلومترا،
وانـ ــدل ـ ـعـ ــت احـ ـتـ ـج ــاج ــات بـيــن
المسافرين الذين تقطعت بهم
السبل.

إسرائيل
وأف ـ ـ ـ ــادت وزارة ال ـص ـح ــة فــي
إســرائ ـيــل أم ــس ب ــأن ع ــدد حــاالت
اإلصابة قفز  40في المئة إلى 427
حالة في الساعات الـ 24الماضية،
وتــوقـعــت زي ــادة أكـبــر مــع تنفيذ
عمليات فحص جماعي.
وحث رئيس الــوزراء بنيامين
ن ـت ـن ـيــاهــو اإلس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن عـلــى
البقاء فــي بيوتهم ،وأقــر مراقبة
ت ـحــركــات ـهــم إل ـك ـتــرون ـيــا لتقليل
احـتـمــاالت ال ـع ــدوى ،مضيفا انــه

لبنان معزول مع إقفال حدوده ونقص حاد بأجهزة الفحص
●

بيروت  -ريان شربل

دخل قرار الحكومة اللبنانية تعليق كل الرحالت
من مطار رفيق الحريري الدولي وإليه حيز التنفيذ
منتصف ليل الثالثاء -االربعاء ،وذلك يعني أن لبنان
أصبح معزوال تماما عن العالم الخارجي بعد إقفال
حدوده البرية قبل يومين في سابقة لم يشهدها لبنان
في تاريخه الحديث.
ويهدف هذا اإلجراء الى تزخيم اإلجراءات للحد من
انتشار فيروس «كورونا» مع تسجيل رابع وفاة مساء
مساء امس االول وارتفاع عدد المصابين الى ،133
إال ان الالفت ،أمس ،كان تداول معلومات حول وجود

حــوالــي  1500حالة فحص »كــورونــا» فــي مستشفى
ُ
الحريري الحكومي لم تجر لهم االختبارات بسبب
النقص الحاد في اجهزة الفحص ،مما أدى الى موجة
مــن الهلع فــي صـفــوف المواطنين مــع دخ ــول لبنان
«االسبوعين الدقيقين» بحسب ما اعلن وزير الصحة
حمد حسن قبل يومين.
وكشف مصدر طبي أن «الــراهــب اليسوعي فادي
الشدياق أصيب بفيروس كورونا أثناء وجــوده في
إيطاليا» ،مضيفا« :حين عاد الى لبنان ،نقل العدوى
ً
الى أفــراد عائلته من دون أن يكون مدركا بإصابته.
الكثير من المصابين ،ومنهم مارون كرم
وهذه حال
ّ
الذي سبق أن توفي بعد إصابته بالفيروس».

وتابع« :من أفراد العائلة الذين أصيبوا كان والد
الراهب الذي توفيُ ،
ويدعى مارون الشدياق (من بلدة
ّ
ّ
داري ــا قـضــاء ك ـس ــروان) ،وهــو رجــل مـتـقــدم فــي السن
ويعاني مشاكل في القلب».
ّ
وختم« :لم ُي ّ
حدد موعد مراسم الدفن بعد ،كما أن
ّ
ّ
ّ
زوجة المتوفي تعاني مشاكل صحية وقد تم إخفاء
خبر الوفاة عنها».
وكانت انتشرت عبر بعض المواقع اإللكترونية
ووسائل التواصل االجتماعي ،صور لزحمة في قاعة
المغادرة في مطار بيروت ،أمس ،تبين أنها من العام
الماضي حين كان يشهد المطار زحمة مسافرين.

«التقنين الطبي» يقلق أطباء أميركا
قد تواجه المستشفيات في الواليات
المتحدة التي ضربها فـيــروس كورونا
ً
الـمـسـتـجــد ،ن ـق ـصــا ف ــي ب ـعــض ال ـم ـعــدات
ّ
الـطـبـيــة ال ــازم ــة واألس ـ ـ ــرة ،مـمــا يصيب
األط ـبــاء بــالـقـلــق مــن أنـهــم قــد يضطرون
يوما إلى معالجة مرضى من دون غيرهم.
وقال توماس تساي الجراح والباحث
في كلية الطب في جامعة هــارفــرد« :لقد
رأيتم صور الرفوف الفارغة في المتاجر»،
والـضـغــط الـنــاتــج عــن «الـنـقــص فــي ورق
المرحاض» ،مضيفا« :تخيلوا الذعر إذا
كــانــت المستشفيات تفتقر إلــى مـعــدات
ال ــوق ــاي ــة ل ــأط ـب ــاء أو أجـ ـه ــزة الـتـنـفــس
لـلـمــرضــى .ه ــذه هــي ال ـصــورة الـتــي أفكر
فيها» .ولم تصل الواليات المتحدة بعد
إلــى مرحلة حــرجــة مــع تسجيلها 4400
إصابة بفيروس كورونا،
لـ ـ ـك ـ ــن أك ـ ـ ـبـ ـ ــر قـ ـ ـ ـ ــوة اق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ف ــي
ال ـع ــال ــم ل ــدي ـه ــا م ـل ـي ــون س ــري ــر ف ـق ــط فــي
الـمـسـتـشـفـيــات ،ب ـم ـعــدل  2.8ســريــر لكل
ألف شخص ،وهو أدنى بكثير من الدول
األخ ــرى الـتــي تـضــررت بـشــدة مــن الــوبــاء
( 12.3ف ــي ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة و 4.3في
الصين و 3.2فــي إيـطــالـيــا) ،وفـقــا ألرقــام
منظمة الـتـعــاون والتنمية فــي الـمـيــدان
االقتصادي.
أم ــا بالنسبة إل ــى األس ــرة الـمــوجــودة
في العناية المركزة ،فهناك أقل من 100

خيم قرب مستشفى في ماساشوستس (ا ف ب)

ألف وأغلبيتها غير شاغرة وفقا لجمعية
المستشفيات األميركية.
ت ـق ــدر وزارة ال ـص ـحــة أن ث ـمــة حــاجــة
إلــى  200ألــف سرير على األقــل للتعامل
مع أزمة معتدلة ،وإلى ما يصل إلى 2.9
مـلـيــون فــي ح ــال ح ــدوث أزم ــة حـ ــادة ،إذ
يكون  5في المئة من المرضى في حاجة
إل ــى إدخــالـهــم الـعـنــايــة ال ـمــركــزة .وغالبا
ً
م ــا ي ـح ـتــاج هـ ــؤالء ال ـمــرضــى أي ـض ــا إلــى
مساعدة الجهاز التنفسي ،لكن الواليات
المتحدة لديها  160ألف جهاز فقط وهو
كاف.
عدد غير ٍ
ووفقا لوسائل إعــام أميركية ،نصح
الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب حـكــام الــواليــات

بالعمل للحصول عليها دون االعتماد
على الحكومة الفدرالية بالضرورة.
وفي ظل هذه الظروف ،يخشى بعض
ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـط ـب ــي م ــن أن
يصبحوا مجبرين عـلــى ات ـخــاذ ق ــرارات
مفجعة.
وفي مقال بعنوان «كابوس التقنين
الصحي» نشر في صحيفة «واشنطن
بــوســت» ،قــال الطبيب تــومــاس كيرش
إن ـ ــه ال ي ـ ـ ــزال ي ـس ـت ـي ـقــظ ل ـي ــا م ــرت ـع ــدا
بـعــد عـشــر س ـن ــوات عـلــى مـهـمــة ل ــه في
هايتي ،اضطر خاللها إلــى أن يختار
ال ـم ــرض ــى ال ــذي ــن ي ـج ــب أن يـحـصـلــوا
عـلــى األول ــوي ــة ف ــي ال ـع ــاج ،ن ـظــرا إلــى

النقص فــي الـمـعــدات الطبية الــازمــة.
وقالت نانسي كاس نائبة مدير معهد
بيرمان ألخالقيات البيولوجيا في جونز
هوبكنز« :إذا وضع قرار توزيع األسرة أو
أجهزة التنفس على عاتق مقدمي الرعاية،
فسيكونون تحت ضغط أخالقي هائل».
وت ـس ـع ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات إلـ ــى تـقـلـيــل
الزيارات والتشخيص عن بعد ،لكن قبل
كل شيء تأجيل كل اإلجراءات الطبية غير
العاجلة أو الضرورية.
وأوضــح كيرش الـجــراح المتخصص
ب ــاألورام« :لقد أمضيت فترة قبل الظهر
أت ـحــدث مــع مــرضــاي لـمـعــرفــة مــن منهم
يمكنه االنتظار لبضعة أشـهــر» ،مشيرا
إلى أن جهوده قد تؤدي إلى زيادة األسرة
المتاحة بنسبة  25في المئة.
ويفكر آخــرون باللجوء إلــى الجيش،
فـقــد كـتــب حــاكــم والي ــة ن ـيــويــورك أن ــدرو
كــوومــو ،األح ــد ،فــي رســالــة مفتوحة إلى
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب« :بـ ــدون تـحــرك
فـ ـ ـ ــوري ف ـ ــإن الـ ـفـ ـش ــل ال ــوشـ ـي ــك ل ـل ـن ـظــام
االستشفائي مضمون».
فـ ــي غ ـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ــدأ الـ ـع ــدي ــد مــن
الـمـسـتـشـفـيــات م ــن كــال ـي ـفــورن ـيــا م ــرورا
بفلوريدا وصــوال إلــى نــورث كاروالينا،
إقـ ــامـ ــة الـ ـخـ ـي ــم أمـ ـ ـ ــام م ــدخ ـل ـه ــا إلجـ ـ ــراء
الفحوص األول ـيــة ،قبل دخــول المرضى
إلى حرمها.

سيتم إج ــراء  3000فـحــص على
األقل يوميا.
وقال موشي بار سيمون-توف،
ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ب ـ ـ ــوزارة الـصـحــة،
إلذاع ـ ـ ــة ال ـج ـي ــش« ،س ـن ـص ــل إل ــى
مرحلة تصاب فيها مئات عديدة،
وربما أكثر يوميا».
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـف ـ ـ ــة ال ـ ـغ ـ ــرب ـ ـي ـ ــة
المحتلة ،أكــد مـســؤولــو الصحة
الفلسطينيون  44حالة إصابة،
بينما لــم يتم رصــد أي إصابات
فـ ـ ــي قـ ـ ـط ـ ــاع غـ ـ ـ ــزة ذي الـ ـكـ ـث ــاف ــة
السكانية العالية.
وأغلقت إسرائيل أمس مناطق
فــي الـضـفــة الـغــربـيــة ،بالتنسيق
مع الحكومة الفلسطينية في رام
الله ،وقال مدير القسم الدولي في
وحدة وزارة الدفاع اإلسرائيلية،
المشرفة على األنشطة المدنية
ف ــي األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة« ،تــم
ال ـي ــوم إغـ ــاق ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار إغ ـ ــاق
ال ـم ـع ـبــر ب ـي ــن إس ــرائـ ـي ــل وق ـط ــاع
غ ــزة .ويـعـمــل فــي إســرائـيــل نحو
 70أ ل ــف فلسطيني مــن مختلف
م ــدن الـضـفــة الـغــربـيــة الـمـحـتـلــة،
يعبرون الحواجز ذهــابــا وإيابا
بشكل يومي.

بنغالدش وباكستان
وأعلن مسؤول في بنغالدش
أمـ ــس ت ـس ـج ـيــل أول ح ــال ــة وف ــاة

بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا و 4حـ ــاالت
إصابة أخــرى ،ليرتفع بذلك عدد
الحاالت المصابة إلى  ،14وبعد
يـ ــوم م ــن إع ـ ــان إغ ـ ــاق الـمـعــالــم
ال ـس ـي ــاح ـي ــة قـ ـ ــال وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
للشؤون الخارجية في الحكومة
ال ـه ـن ــدي ــة أم ـ ــس إن  276هـنــديــا
إجماال ثبتت إصابتهم بفيروس
ك ــورون ــا فــي ال ـخ ــارج حـتــى اآلن،
وكــانــت باكستان كشفت ان عدد
حــاالت اإلصــابــة زادت بأكثر من
الضعف أمس األول لليوم الثاني
على التوالي لتصل إلى  187حالة.

ماليزيا
وخيم أمس صمت غريب على
ش ــوارع كــواالل ـم ـبــور ،الـتــي عــادة
مــا تتسم بالصخب ،حيث بــدأت
ماليزيا إغالقا جزئيا في البالد
مــدتــه أس ـبــوعــان ،بـهــدف التغلب
على الزيادة األخيرة المرعبة في
أع ــداد حــاالت اإلصــابــة بفيروس
ك ــورون ــا ،وال ـت ــي وص ـلــت إل ــى ما
يقرب من  800حالة ،بينما عززت
السلطات الفلبينية أمس جهودها
إلبقاء الماليين من الفلبينيين في
مـنــازلـهــم ،حـيــث ح ــذرت سلطات
الـصـحــة مــن أن ع ــدد المصابين
ي ـم ـك ــن أن ي ــرت ـف ــع إل ـ ــى  75أل ـفــا
خالل  3شهور إذا لم يتم تطبيق
إجراءات صارمة.

قالت السفارة األميركية في
كوريا الجنوبية أمس إن عددا
من سفارات الواليات املتحدة
على مستوى العالم سيعلق
خدمة تأشيرات الدخول كإجراء
وقائي.
وأفاد موقع وزارة الخارجية
األميركية أنه اعتبارا من
أمس سيشمل التعليق مئة
دولة صدرت لها تحذيرات.
وتتراوح أسباب التحذيرات
بني تفشي فيروس كورونا
والحرب والجرائم .وفي كوريا
الجنوبية ،التي شهدت أعلى
عدد من املصابني بفيروس
كورونا في آسيا خارج الصني،
ستلغى املقابالت في السفارة
اعتبارا من اليوم .وستظل
املواعيد الطارئة وخدمة
املواطنني األميركيني متاحة
بالسفارات.

وثيقة أوروبية:
روسيا تضلل
أفادت وثيقة لالتحاد األوروبي
اطلعت عليها "رويترز" أن
وسائل اإلعالم الروسية لجأت
إلى "حملة تضليل كبرى" ضد
الغرب للتهويل من أثر فيروس
كورونا وخلق حالة من الذعر
ونشر أجواء عدم الثقة.
وجاء في الوثيقة التي حملت
تاريخ  16مارس "هناك حملة
تضليل كبرى من وسائل
اإلعالم الروسية والجهات
املؤيدة للكرملني فيما يتعلق
بكوفيد  ."19وأضافت الوثيقة
التي صدرت عن خدمة العمل
الخارجي األوروبي التابعة
لالتحاد "الهدف النهائي
لحملة التضليل التي يقوم بها
الكرملني هو تضخيم األزمة
الصحية العامة في الدول
الغربية ...بما يتماشى مع
استراتيجية الكرملني األشمل
التي تحاول تدمير املجتمعات
األوروبية".
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ً
ً
مستشفى دار الشفاء يفتتح مركزا خاصا للتبرع بالدم

يساهم في سد احتياجات مخزون الدم بالكويت في ظل الظروف الصحية الحالية

فاطمة النجار وطالب جراق يتوسطان مسؤولي مستشفى دار الشفاء

المركز ِّ
يجسد
التعاون
المثمر بين
القطاعين
الخاص
والحكومي

الرضوان

توفير أغلى
ما يحتاجه
المرضى
خالل هذه
الفترة الحرجة
واجب إنساني
ووطني

نصرالله

افتتح مستشفى دار الشفاء،
ً
ً
أمـ ـ ــس ،م ـ ــرك ـ ــزا خـ ــاصـ ــا ل ـل ـت ـبــرع
ب ــال ــدم ،بــال ـت ـعــاون م ــع ب ـنــك ال ــدم
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،بـ ـحـ ـض ــور ال ــوك ـي ـل ــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـقـ ـط ــاع
الصحي األهـلــي ب ــوزارة الصحة
فاطمة النجار ،والمديرة الطبية
ل ـب ـنــك الـ ـ ــدم الـ ـم ــرك ــزي ال ـكــوي ـتــي
ً
د .ري ـ ــم الـ ـ ــرضـ ـ ــوان ،ح ــرص ــا مــن
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى عـ ـل ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــة
فــي ســد احـتـيــاجــات الـكــويــت من
م ـخ ــزون ال ـ ــدم ،ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
الـصـحـيــة ال ـت ــي ت ـمــر ب ـهــا ال ـبــاد
والعالم بأسره.
وكـ ـ ـ ــان عـ ـل ــى رأس ال ـح ـض ــور
رئيس مجلس إدارة المستشفى
ط ــال ــب جـ ـ ـ ــراق ،وعـ ـض ــو مـجـلــس
اإلدارة نـ ـ ــر جـ ـ ــس ا ل ـ ـيـ ــو س ـ ـفـ ــي،
وال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي أحـ ـم ــد
نصرالله ،ورئيس الهيئة الطبية
د .م ـح ـمــد إس ـم ــاع ـي ــل ،وال ـم ــدي ــر
الطبي د .مجدي النواوي.
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن ال ـم ــرك ــز
سيستمر في استقبال المتبرعين
ً
ً
يــومـيــا مــن ال ــواح ــدة ظ ـهــرا حتى
ً
السابعة مساء عدا يومي الجمعة
والسبت ،حيث يتم فرز المتقدمين
للتبرع  -والذين يتم استقبالهم
ً
طـبـقــا لـمــواعـيــد الـتـبــرع ال ـتــي تم
ً
تحديدها مسبقا ،من خالل الخط
الساخن للمستشفى (– )1802555
كما تتم مراجعة تاريخهم الطبي،
وح ــالـ ـتـ ـه ــم الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وجـ ـ ــدول
ت ـن ـقــات ـهــم خـ ـ ــارج الـ ـب ــاد خ ــال
األشهر الستة المنصرمة ،إضافة
إل ــى تــزويــدهــم بــاألقـنـعــة الطبية
ومعقمات األيدي.

وت ـ ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوة
ً
االح ـت ــرازي ــة تـطـبـيـقــا لسياسات
المستشفى الـتــي تــم اعـتـمــادهــا
أخـ ـ ـي ـ ــرا ،ب ـع ــد اكـ ـتـ ـش ــاف حـ ــاالت
إص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا فــي
ال ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب ال ـحــد
من التجمعات ،وتقديم كل سبل
التعقيم اآلمن ُ
والمركز في جميع
المرافق.
وخـ ـ ـ ـ ــال االف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــاح ،أع ــرب ــت
ال ــوكـ ـيـ ـل ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة لـ ـش ــؤون
القطاع الصحي األهـلــي ب ــوزارة
ال ـص ـحــة ع ــن خ ــال ــص سـعــادتـهــا
بالجهود المتميزة التي يبذلها
المستشفى ،وتقديمه يد العون
تحت إشراف بنك الدم المركزي،
من خالل الحمالت المستمرة كل
ُ
ً
عام ،والتي تعد مثاال ُيحتذى به.
كـمــا أشـ ــادت ال ـن ـجــار بــالـتــزام
ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــي ب ـج ـم ـيــع
اإلرشـ ـ ــادات وال ـتــداب ـيــر ال ـتــي تم
تطبيقها داخل أروقة المستشفى،

 ...وخالل افتتاح المركز الخاص للتبرع

جانب من المتبرعين في المركز
مــا يـقــدم أكـبــر ق ــدر مــن الحماية
للمرضى والــزائــريــن ،عبر نقاط
الفرز على كل المداخل ،ومقاعد
انـ ـتـ ـظ ــار ل ـل ـم ــرض ــى م ـت ـب ــاع ــدة،
ً
واستقبال المرضى طبقا لنظام
الـ ـم ــواعـ ـي ــد ال ـم ـس ـب ـق ــة ،إض ــاف ــة

النجار في حديث مع أحد المتبرعين

إل ـ ــى إلـ ـ ـغ ـ ــاء ج ـم ـي ــع ال ـع ـم ـل ـي ــات
االختيارية.

تعاون مثمر
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،قــالــت

الـ ــرضـ ــوان«ُ :يـ ـع ــد هـ ــذا ال ـمــركــز
خالصة التعاون المثمر ما بين
القطاعين الخاص والحكومي،
وكعادته مستشفى دار الشفاء
ً
دائ ـ ـمـ ــا م ــا ي ـش ــارك ـن ــا هـمــومـنــا
ون ـجــاحــات ـنــا ،م ــن أج ــل تــوفـيــر
مـ ــا ي ـح ـت ــاج ــه كـ ــل م ــري ــض فــي
الكويت».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أوض ـ ـ ــح رئ ـيــس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارة م ـس ـت ـش ـف ــى
دار ال ـش ـف ــاء ط ــال ــب ج ـ ـ ــراق ،أن
«المستشفى مستمر في شراكته
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ــع ب ـن ــك ال ــدم
المركزي ،وهذا المقر ما هو إال
مساهمة ومشاركة بسيطة في
د عـمــه ،ونتطلع فــي المستقبل
القريب إلى القيام بالمزيد من
المبادرات».
كـمــا أش ــاد ج ــراق بالتنظيم
ا ل ـم ـم ـي ــز فـ ــي إدارة ا س ـت ـق ـب ــال
ً
ال ـم ـت ـبــرع ـيــن ،تـطـبـيـقــا لجميع
الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـتـ ــي يـ ـلـ ـت ــزم ب ـهــا

المستشفى
ملتزم بجميع
اإلرشادات
والتدابير
ِّ
ويقدم أكبر قدر
من الحماية
للمرضى
والزائرين

النجار

ق ـ ــام م ـح ــاف ــظ ح ــول ــي ال ـش ـي ــخ احـ ـم ــد الـ ـن ــواف
بمبادرة لدعم العمل التطوعي في مواجهة خطر
انتشار ڤيروس «كورونا» الخطير وذلك من خالل
اإليعاز لمدير ادارة مكتبه العقيد خالد النجار،
وم ـس ــؤول ال ـعــاقــات الـحـكــومـيــة ال ـل ــواء م .خالد
ا ل ـفــارس ،بتسليم جمعية المكفوفين الكويتية
السلة الوقائية حيث كان في استقبالهما الرئيس
الفخري للجمعية فهد صياح ابوشيبه ،ورئيس

مجلس االدارة فايز الفــي الـعــازمــي ،وأمـيــن سر
الجمعية منصور العنزي ،ورئيس لجنة العالقات
العامة فهد العنزي.
وعبر ابوشيبه عن خالص شكره وامتنانه على
هذه المبادرة الطيبة والتي تعكس ترابط الشعب
الكويتي إبان الشدائد.

«الغوص» :خطط
طوارئ لمواجهة األزمة
أكــد رئيس فريق الـغــوص الكويتي التابع
للمبرة التطوعية البيئية ولـيــد الـفــاضــل ،أن
الفريق يسخر طاقاته وإمكاناته كافة لمساعدة
الجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا
الـمـسـتـجــد (كــوف ـيــد  ،)19 -ل ـت ـعــزيــز ال ـشــراكــة
المجتمعية وتوافقا مع الجهود الوطنية في
هذه المجاالت ،خصوصا خالل هذه األزمة.
وقال الفاضل ،لـ «كونا» أمس ،إن الفريق على
تواصل دائم مع اإلدارة العامة لخفر السواحل
والـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـلــزراعــة والـ ـث ــروة السمكية
ومؤسسة الموانئ الكويتية ووزارة المواصالت
والهيئة العامة للبيئة وجهات أخرى ،من أجل
العمل المشترك ضمن خطط الطوارئ البحرية.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـف ــري ــق تـ ــولـ ــى ت ـج ـه ـي ــز كــل
ً
ّ
االستعدادات لهذا األمر ،وشكل لجانا تطوعية
من أعضائه الذين يعملون ليال ونـهــارا ،وتم
تجهيز سبعة ق ــوارب للمساعدة وبإمكانات
تعزيزية مناسبة ،كي تغطي سواحل الكويت
وبحرها من الشمال الى الجنوب.
من جانبه ،قال مسؤول العمليات البحرية
بالفريق وليد الشطي إن الفريق يقوم بدوريات
يومية لمراقبة مواقع المالحة البحرية ،لرفع
أي أضــرار تؤثر على حركة السفن والـقــوارب
ويتلقى البالغات بشكل مستمر ،الفتا إلى أنه
رفع شباك صيد مهملة عدة في جون الكويت
وحباال كبيرة عائمة بالبحر وأخشابا تؤثر
على المالحة البحرية.

واجب وطني
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ــرئـ ـي ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى دار
الـ ـشـ ـف ــاء أح ـ ـمـ ــد نـ ـص ــرالـ ـل ــه ،أن
«مـسـتـشـفــى دار ال ـش ـف ــاء اع ـتــاد
كــل ع ــام أن يقيم حملة سنوية
كبيرة للتبرع بالدم يتم خاللها
جـمــع الـمـئــات مــن أك ـيــاس ال ــدم.
وقـ ــد كـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر أن يـقـيــم
الـمـسـتـشـفــى حـمـلـتــه ه ــذا الـعــام
ً
خــال الشهر المقبل ،لكن نظرا
للوضع الصحي القاهر الذي تمر
بــه الكويت والعالم بشكل عــام،
فـقــد ب ــادر المستشفى بالطلب
م ــن ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي ،لـيـسـمــح
ً
للمستشفى أن يقيم مقرا للتبرع
بـشـكــل يــومــي ومـسـتـمــر ،كـجــزء
من الواجب اإلنساني والوطني
للمستشفى في توفير أغلى ما
قد يحتاجه المرضى خالل هذه
الفترة الحرجة».

نتطلع في
المستقبل
القريب إلى
المزيد من
المبادرات
فاطمة النجار

طالب جراق

«حولي» :سلة وقائية لـ «المكفوفين» «التبريد واألكسجين» :إمكانياتنا تحت طلب الدولة
أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـش ــرك ــة ال ـت ـبــريــد
واألكسجين المحدودة الحارث عبدالرزاق
الخالد ،وضع كل أنشطة الشركة تحت طلب
الدولة؛ لتوفير المتطلبات الالزمة لــوزارة
الصحة ،ومرافقها ،ولجميع مستشفياتها،
خالل األزمة التي تمر بها البالد لمواجهة
تفشي فيروس كورونا.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـخـ ــالـ ــد ،فـ ــي خـ ـط ــاب م ــوج ــه
إل ــى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
ص ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،ووزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة الـشـيــخ
ً
د .باسل الصباح ،أن ذلك يأتي «التزاما منا
ً
بمسؤوليتنا الوطنية ،وإيـمــانــا بضرورة
وحتمية مواجهة الظروف االستثنائية التي

المستشفى ً
بناء على توجيهات
وزارة الصحة.

تمر بها البالد ،والتي تحتم علينا كمؤسسة
اقتصادية التكاتف والتعاضد لمواجهة
األزمة بالوقوف إلى جانب وطننا العزيز؛
لتجاوز هذه األزمة ،وزوال هذا الوباء».
وشـ ــدد عـلــى أن «ال ـشــركــة ت ـحــرص على
ت ـف ـع ـيــل م ـســؤول ـي ـت ـهــا ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ال ـتــي
تعتبرها الـتــزامـ ًـا أخــاقـيـ ًـا يـ ّ
ـرســخ مفاهيم
الترابط والـتــوافــق مــع المجتمع الكويتي،
وال ـ ـتـ ــي ط ــالـ ـم ــا ج ـع ـل ـت ـهــا الـ ـش ــرك ــة ضـمــن
إستراتيجياتها وخططها الدائمة».
ً
وتـ ــابـ ــع« :وانـ ـط ــاق ــا م ــن ح ــرص ـن ــا عـلــى
مبدأ التضامن االجتماعي ،يسرنا وضع
أنشطة الشركة كافة تحت طلب الدولة؛ لسد

حاجاتها بتوفير المتطلبات الالزمة لوزارة
الصحة ،ومرافقها ،ولجميع المستشفيات
التابعة للدولة خالل هذه األزمة».
ولفت إلى أن «الشركة على أتم االستعداد
لـتــوفـيــر أي ــة مـتـطـلـبــات يـحـتــاجـهــا الـمــرفــق
منا
الصحي على مــدار الساعة ،كمحاولة ً
لتخطي ه ــذه الـفـتــرة ال ـتــي نــراهــا مــؤقـتــة-
ب ــإذن ال ـلــه -وسـتـتـجــاوزهــا أج ـهــزة الــدولــة
بـمــا لـهــا مــن ق ـيــادة وك ـف ــاءة فــي ظــل قـيــادة
حضرة صاحب السمو أمير الـبــاد وولــي
عهده األمين».

محافظ العاصمة :علينا التكاتف
والتحلي بروح المسؤولية
دعا المواطنين والمقيمين إلى االلتزام بقرارات الحكومة
أهــاب محافظ العاصمة ،الشيخ طالل
الخالد ،بجميع مواطني وسكان المحافظة
االل ـت ــزام ب ـق ــرارات مجلس ال ـ ــوزراء بشأن
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة وال ــوق ــائ ـي ــة فــي
مواجهة فيروس كورونا ،داعيا الجميع
إلــى االلـتــزام بالبيوت ،وعــدم الـخــروج إال
للضرورة القصوى.
ودع ــا الـمـحــافــظ ال ـخــالــد ،فــي تصريح
صحافي ،أمس ،جموع األهالي والسكان
السـ ـتـ ـشـ ـع ــار الـ ـخـ ـط ــر ،والـ ـتـ ـحـ ـل ــي بـ ــروح
المسؤولية ،واالرتقاء إلى مستوى التعاون
َّ
المعنية ،حتى تمر
المطلوب مع الجهات
أزمة الفيروس وتعود األوضاع لالستقرار،
م ـنــوهــا إل ــى أن «أهـ ــل ال ـكــويــت يـتـسـمــون
دوما بروح المسؤولية ،ودائما ما تظهر
معادنهم األصيلة في مثل هذه الشدائد».
وقــال الخالد« :علينا جميعا التكاتف
والتماسك فــي مواجهة هــذا الــوبــاء ،عبر
تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة في
هذا الشأن ،خصوصا فيما يتعلق بتجنب
التجمعات ،بجميع صــور هــا وأشكالها،
سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي الـ ــديـ ــوان ـ ـيـ ــات أو األع ـ ـ ـ ــراس،
واالبـتـعــاد عــن الـمـخــالـطــات ،وغـيــرهــا من
ُسبل نشر العدوى التي توضحها الجهات

َّ
المعنية في برامجها التوعوية بوسائل
اإلعالم المختلفة».
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة ع ــدم االسـتـهــانــة
ب ـم ــواج ـه ــة هـ ــذا الـ ــوبـ ــاء ،ت ـج ـن ـبــا لـتـفــاقــم
األوضــاع ،خصوصا أن هناك دوال كبرى
تراخت في اإلجراءات االحترازية والوقائية
م ــن الـ ـفـ ـي ــروس ،م ــا ت ـس ـ َّـب ــب ف ــي ان ـت ـشــار
العدوى بين سكانها.
وأردف « :ع ـل ـي ـنــا أن ن ـت ـحـ َّـمــل جـمـيـعــا
تداعيات مواجهة هذا الفيروس ،فمعظم
دول العالم تواصل جهود المواجهة ضد
هذا المرض بكل حسم» ،داعيا إلى ضرورة
االلتزام بروح المبادرة والتعاون ،لتخطي
هذه األزمة.
وت ــاب ــع الـ ـخ ــال ــد« :تـ ــواصـ ــل حـكــومـتـنــا
جهودها المخلصة والدؤوبة لمحاصرة
انتشار العدوى والوباء ،خصوصا وزارتي
الصحة والداخلية ،وغيرهما من الجهات
األمنية والتنفيذية .وتبذل الطواقم الطبية
واألمـنـيــة ،وغيرها مــن الـفــرق التطوعية،
جـ ـه ــودا جـ ـب ــارة ل ـم ــواج ـه ــة الـ ـفـ ـي ــروس»،
مــوض ـحــا أن «ه ـ ــذه ال ـج ـه ــود الـمـخـلـصــة
تستحق الثناء والتقدير ،وستظل مبعثا
على الفخر واالعتزاز».

جراق

«الحركة التقدمية» تدعو إلى
التطوع لتلبية نداء الواجب
دعـ ــت ال ـح ــرك ــة الـتـقــدمـيــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـ ــا
وأصدقاءها وعموم الشعب
ال ـك ــوي ـت ــي وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن فــي
الـ ـك ــوي ــت إلـ ـ ــى ت ـل ـب ـي ــة نـ ــداء
الواجب بالتطوع لمواجهة
وبـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
المستجد.
وقالت الحركة ،في بيان،
أمــس ،إن نــداء التطوع يأتي
ً
دعـ ـم ــا ل ـل ـج ـه ــود ال ـم ـب ــذول ــة
ً
وتـ ـحـ ـسـ ـب ــا ألي نـ ـق ــص فــي
ّ
التطوع في
الكوادر ،من خالل
اإلدارة العامة للدفاع المدني
ع ـب ــر ال ـت ـس ـج ـيــل فـ ــي مــوقــع
وزارة الداخلية الكويتية.

المكاتب الهندسية
لتدريب الشباب الكويتيين
أش ـ ـ ـ ـ ـ ــاد رئـ ـ ـي ـ ــس اتـ ـ ـح ـ ــاد
المكاتب الهندسية والــدور
االستشارية م .بدر السلمان
بدور بلدية الكويت ووزارة
األش ـ ـغـ ــال ال ـع ــام ــة ف ــي دع ــم
ال ـع ـمــل ال ـح ـكــومــي الــرسـمــي
بمواجهة فـيــروس كــورونــا،
الف ـت ــا الـ ــى أن ق ـي ــام ال ـمــديــر
الـ ـع ــام ل ـل ـب ـلــديــة وج ـه ــازه ــا
الـتـنـفـيــذي وال ـف ـنــي بـقـيــادة
ال ـ ــوزي ـ ــر م .ولـ ـي ــد ال ـج ــاس ــم
و كـ ـ ــذ لـ ـ ــك وزارة األ شـ ـ ـغ ـ ــال
العامة بقيادة الوزيرة د .رنا
الفارس من عمليات متابعة
م ـيــدان ـيــة لـصـيـقــة تستحق
االش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة وخ ـ ــاص ـ ــة قـ ـي ــام
هــات ـيــن الـجـهـتـيــن بـتــدريــب
وتأهيل الكويتيين الشباب
م ــن مــوظ ـف ـيــن ومـتـطــوعـيــن
بمختلف المحافظات على
ت ـش ـغ ـيــل وقـ ـ ـي ـ ــادة مـخـتـلــف
اآلليات المتعلقة بالصيانة
بـ ـ ـ ــاألش ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــال وال ـ ـن ـ ـظ ـ ــاف ـ ــة
بـ ــال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة ن ـقــل
النفايات وتنظيف المناطق
وال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن ال ـن ـف ــاي ــات
بطريقة صحية بيئية.

ةديرجلا
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خليل علي حيدر

«ماكو أوضح»

ً
بعيدا عن هموم ...كورونا ()4-4
في عدد مارس  2020من مجلة العربي ثالثة
مقاالت عن السينما ،منها مقال عن "أبطال الصف
الثاني" في السينما العربية ،وهو اختيار طريف
لشدة اهتمام الكتاب بالنجوم و"أبـطــال الصف
األول" ومقالة بعنوان "السينما والحياة" ،وفي
العدد تحدث الباحث السينمائي واالقتصادي
األسـتــاذ "عــامــر التميمي" عــن السينما الهندية
ً
والعربية ،وقال" :السينما في الهند قطعت شوطا
طــويــا لتبلغ األهـمـيــة الـتــي تمثلها فــي الــوقــت
الراهن ،حيث تعتبر األكثر إنتاجا لألفالم ،التي
ً
تقدر ب ــ 1600فيلم سنويا ،كما أن مداخيل هذه
ً
األف ــام تـصــل إل ــى  2.4مـلـيــار دوالر سـنــويــا ،أي
المرتبة الثالثة من حيث الدخل في العالم .وهناك
ما يقدر بـ 6آالف دار عرض سينمائية في البالد،
وقد بدأت السينما في الهند منذ العروض األولى
في عقد التسعينيات من القرن التاسع عشر".
(ص)142
لست من متابعي السينما الهندية ،وال أعلم
كيف يتعاملون مــع الـتـعــدد الـلـغــوي والثقافي،
ولكن ما ساعد في ازدهارها على األغلب اتساع
ســوقـهــا وضـخــامــة خبرتها ووج ــود الجاليات
الـهـنــديــة فــي دول كـثـيــرة ،ورب ـمــا قـلــة الضغوط
الدينية وغيرها ،وشهرة "بوليود" ال تقل اليوم
عن سمعة هوليود ،ولم َأر تسمية رائجة للسينما
العربية من الوزن نفسه ،ربما "أرابوود"!
يـقــول أ .التميمي إن األف ــام الـهـنــديــة شكلت
ً
ً
نموذجا محددا للسينما" ،حيث تتصاعد خاللها
االنفعاالت اإلنسانية وترتفع درجة المبالغة في
ال ـق ــدرات الشخصية لــأبـطــال مــن حـيــث الـقــدرة
ً
على هزيمة األعداء وكسب حب الجميالت ،فضال
عــن الشجن والتطويل والـتـشــويــق ،لكن ذلــك لم
ً
يمنع إنتاج أفالم متميزة ،خصوصا في سنوات
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي،
ومــن أهــم األف ــام الـتــي أنتجت وتــركــت بصمات
واضحة "األم"  "Mother of indiaالذي اعتمد على
محاكاة للواقع االجتماعي في الهند".
وينتقل "التميمي" إلى السينما العربية ،ويقول
إنها مقتصرة اليوم على اإلنتاج المصري ،مهما
كــان حجم الــريــادة المصرية ،ويضيف عن دول
أخ ــرى فــي الـعــالــم ال ـعــربــي" :قـطـعــت ب ـلــدان ،مثل
المغرب والجزائر وتونس ولبنان والسعودية
ً
أشـ ـ ــواطـ ـ ــا ال بـ ـ ــأس ب ـه ــا فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات اإلنـ ـت ــاج

السينمائي ،وهـنــاك أف ــام متميزة تــم إنتاجها
خـ ــال ال ـع ـق ــود والـ ـسـ ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة،
وق ــد رش ــح بـعـضـهــا ل ـجــوائــز األف ـ ــام األجـنـبـيــة
ف ــي مـســابـقــة األوسـ ـك ــار األم ـيــرك ـيــة ،كـمــا ش ــارك
منتجو هذه األفالم في مهرجانات دولية مهمة،
مثل مهرجان برلين ومـهــرجــان كــان ومهرجان
فينيسيا ،وعدد آخر من المهرجانات ،لكن تظل
الـسـيـنـمــا الـمـصــريــة رائ ـ ــدة لـلـعـمــل السينمائي
الـعــربــي ،حيث ب ــدأت أعـمــال السينما فــي مصر
منذ عام ."1907
وعن حجم اإلنتاج السينمائي في مصر يقول:
"هناك تقديرات بأن إنتاج السينما المصرية قد
بلغ حتى اآلن ما يقارب  4آالف فيلم ،وهو يعادل
ثالثة أرباع اإلنتاج السينمائي في العالم العربي،
ويعتبر العصر الذهبي للسينما المصرية في
عقود األربعينيات والخمسينيات والستينيات
من القرن الماضي".
وعــن تــاريــخ هــذه السينما كـتــب" :بـعــد نهاية
ال ـع ـه ــد ال ـم ـل ـكــي ف ــي م ـص ــر ت ــم ت ــأم ـي ــم الـسـيـنـمــا
وتأسست المؤسسة العامة للسينما ،وقامت تلك
المؤسسة بإنتاج أفالم روائية عديدة ،وكان من
بين تلك األفالم ما يمكن أن يحسب ضمن أفضل
األفالم العالمية التي أنتجت في العقود األخيرة
من القرن العشرين.
وم ــرت الـسـيـنـمــا الـمـصــريــة ب ــأوض ــاع متقلبة
ً
وشهدت تدهورا خالل حقبة "سينما المقاوالت"
التي امتدت من بداية السبعينيات حتى نهاية
الثمانينيات ،لكن ظهرت محاوالت جادة لالرتقاء
بأوضاع السينما في مصر".
(ص)143
ومن المستبعد ،فيما هو مشاهد ومعروف ،أن
تلحق أي دولة عربية بمصر في معظم مستلزمات
العمل السينمائي ،ولكن تطور تقنيات التصوير
الحالية واقتصادات اإلنتاج السينمائي في الدول
الخليجية وبيروت وربما المغرب ،وتطور أجهزة
ً
التواصل واإللكترونيات ،قد تشكل واقعا يحسب
ً
له حساب في هذا الفن مستقبال.
ثم إن السينما المصرية -العربية تشق طريقها
منذ عقود وسط جو معاد من الهجوم والتحريم!
ً
وكثيرا ما تعلن بطالت التمثيل والغناء والمسرح
"التوبة من العمل السينمائي" و"لبس الحجاب"
أو "إطـ ــاق الـلـحــى" ل ـلــرجــال! وال أدري إن كانت

علي محمود خاجه
السينما الهندية مثال تجابة الظواهر نفسها ،أو
الدراما التركية!
تناول الباحث "التميمي" نــادي السينما في
الكويت ،وقد كانت الكويت كما هو معروف من
الدول الخليجية السباقة في مجال تقبل السينما
التجارية والمنزلية والتعليمية ،وتقول مراجع
التاريخ إن "أول سينما دخلت الكويت كانت في
سـنــة  ،1936أحـضــرهــا ا ُلـسـيــد ع ــزت جـعـفــر معه
للشيخ أحمد الجابر ،ووضعت في قصر دسمان"،
ثم تشكلت عام  1954أول شركة للسينما باسم
"شــركــة السينما الوطنية الـكــويـتـيــة" ،أمــا نــادي
السينما الذي تأسس في الكويت عام  1976فكان
أب ــرز أدواره ،فيما يعرضه الـبــاحــث "التميمي"،
تعريف الجمهور بالسينما التي كانت آنذاك غير
رائجة أو ال تعرض في الدور المعروفة.
ويقول التميمي في مقاله إن نــادي السينما
"تـمـكــن مــن ع ــرض ع ـشــرات األفـ ــام الـمـهـمــة على
م ــدى أك ـثــر م ــن أرب ـع ـيــن سـنــة مـنــذ تــأسـيـســه في
ً
عام  ،1976حيث عرض أفالما من دول المعسكر
االشتراكي آنذاك ،مثل روسيا والمجر وبلغاريا
وبولندا ،كما عرض أفالما مصرية رئيسة وأفالما
فلسطينية ،وكذلك أفالما عراقية وأخرى سورية
وعددا من أفالم المغرب العربي ،الجزائر وتونس
والمغرب ،باإلضافة إلى إقامة مهرجانات لألفالم
اآلسيوية ،الهندية والصينية واليابانية ،أي أن
ذلــك ال ـنــادي عمق مــن فهم السينما فــي أوســاط
المهتمين بالكويت".
(العربي)
لـســت م ــن الـبــاحـثـيــن المنتظمين ف ــي مـجــال
الـسـيـنـمــا كــالـبــاحــث ال ـفــاضــل "الـتـمـيـمــي" ،ولـكــن
يشغلني ســؤال عابر وهــو :لـ َـم قمنا في الكويت
ب ـه ــدم ك ــل ال ـم ـب ــان ــي ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ل ـ ــدور ال ـع ــرض
الـسـيـنـمــائـيــة داخ ـ ــل ال ـمــدي ـنــة وخ ــارج ـه ــا بـهــذه
السرعة؟
ً
استوقفني أخيرا في عدد مارس من (العربي)
مقال حول "المقاهي" التي تطورت عبر تاريخها
من "بيت القهوة" أمس ،إلى "كافية شوب" اليوم.
فنحن نعرف الجدل الذي رافق دخول القهوة
إل ــى ال ـعــالــم ال ـعــربــي ك ـم ـشــروب ،وك ـيــف اعـتـبــرت
الـقـهــوة لبعض الــوقــت مــن الـمـحــرمــات ،فقد كان
أول ظهور لـ"بيوت القهوة" ببالد اليمن السعيد
قبل  500سنة أو أكثر ،حيث انتشرت في القاهرة

وإسطنبول ،وقد أخذها إلى تركيا "رجل شامي
األصل".
وأضافت كاتبة المقال "لبنى صالح سليمان"
عن انتشارها في الــدول األخــرى" :عرفت أوروبــا
ال ـم ـقــاهــي ب ـ ــدءا م ــن ال ـن ـصــف ال ـث ــان ــي م ــن ال ـقــرن
السادس عشر وحتى أوائــل القرن السابع عشر
الميالدي ،وذلك عن طريق التجار األرمن واليهود
الـقــادمـيــن إليها مــن ال ـشــرق ،وكــانــت الـبــدايــة في
فينيسيا ،تلتها إنكلترا وفرنسا ،وكانت المقاهي
بالنسبة لألوروبيين شيئا مختلفا عن الفنادق
وال ـم ـطــاعــم ال ـتــي كــانــت مـنـتـشــرة لــدي ـهــم آنـ ــذاك.
وتــأتــي القاهرة حــاضــرة الخالفة اإلسالمية في
ذلك الوقت عند بداية المقاهي ووجودها ،التي
بلغت فــي مطلع ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر الـمـيــادي
م ــا يـ ـق ــارب م ــن ألـ ــف وم ـئ ـتــي م ـق ـهــى ،دارت بين
جنباتها كثير مــن األح ــداث ،وامـتــزجــت داخلها
ع ــادات وتقاليد وثـقــافــات متنوعة بتنوع فئات
رواده ــا وجنسياتهم وأصــولـهــم ،وعــن المقاهي
يــذكــر المستشرق الفرنسي كــونــت دي شــابــرول
الذي صاحب الحملة الفرنسية على مصر أواخر
القرن الثامن عشر الميالدي ،أن المقاهي بالقاهرة
تختلف اختالفا كبيرا عن المقاهي في أوروبــا
بصفة عامة ،وفرنسا بصفة خاصة ،ووجه الشبه
بينها يتمثل في مشروب القهوة الشهير الذي
تختلف طريقة تحضيره واحتسائه فــي مصر
وبالد الشرق عن أوروبا ،حيث يحتسيه الشرقيون
من دون سكر".
هذا عن القهوة في المدن العربية واإلسالمية،
ولكن هل من درس القهوة وثقافة تقديمها ،في
البادية العربية ،حيث تقدم في مجالسها بتقاليد
ً
مختلفة تماما عن مقاهي المدن؟!
اش ـت ـهــرت مـجـلــة ال ـعــرب ـيــة ب ــزاوي ـت ــي "ط ــرائ ــف
ع ــربـ ـي ــة" و"طـ ـ ــرائـ ـ ــف غ ــربـ ـي ــة" نـ ـخـ ـت ــار مـ ــن ع ــدد
م ــارس هــذه "النصيحة الـغــربـيــة" ،ونـحــن وســط
أزم ــة كــورونــا والـحـجــر الـصـحــي ومـنــع الـطـيــران
والـسـفــر" :ك ــان الـطــالــب الـشــاب يستعد لمغادرة
فرنسا في رحلة إلى إنكلترا للمرة األولى ،فسأل
ج ــده الـنـصـيـحــة ،فــأجــابــه ج ــده :أفـضــل نصيحة
للمسافرين لقضاء عطالتهم :حدد كمية الثياب
التي تحتاج إليها ،وكمية النقود الالزمة للرحلة...
ثم خذ نصف هــذه الثياب وضعف هــذه النقود،
وستتمتع برحلة رائعة".

براين ويتمور*

شراكة محدودة
تكرر أمامنا مشهد مألوف حين اجتمع فالديمير بوتين ورجب
طيب أردوغان في موسكو لالتفاق على وقف إطالق النار في محافظة
إدلب السورية ،كما حصل بين العامين  2015و ،2016أوشكت روسيا
ّ
وتركيا على خوض صراع مسلح بسبب مصالحهما المتضاربة في
سورية ،وكما جرى قبل أربع سنوات ،تراجع أردوغان بعد أشهر من
المواقف الهجومية والمجازفات السياسية وانتصر بوتين.
ً
اليوم ،تحتدم المواجهة بين روسيا وتركيا مجددا في سورية،
ِّ
مصممة على حماية حدودها ومنع تدفق موجة جديدة
وتبدو أنقرة
من الالجئين إلى أرضها ،في المقابل تميل موسكو إلى حماية نظام
األسد ومساعدته في إعادة توحيد سورية.
بشار ً
نتيجة لــذلــك ،احتدمت االشتباكات بين الطرفين فــي محافظة
بدعم من روسيا ،إلى هرب نحو
إدلب ،حيث أدى هجوم نظام األسد،
مليون شخص باتجاه الحدود التركيةّ ٍ ،
فردت تركيا بهجوم مضاد
في محاولةٍ منها للتصدي لهذا الوضع.
في  5مارس في موسكو ،اتفق أردوغان على وقف محدود إلطالق
ّ
يصب في مصلحة روسيا واألســد ،ويضمن هذا
النار ،وهو اتفاق
ّ
االتفاق تجميد القتال على الجبهات ،ويرسخ المكاسب التي حققتها
قوات األسد منذ أن انتهكت معاهدة وقف إطالق النار في .2018
ال تقتصر اللعبة التي يخوضها بوتين مع تركيا على التفوق
في سورية بكل بساطة ،بل إنها مناورة إلضعاف حلف الناتو عبر
إبـعــاد تركيا عــن األم ــم المتحدة والـتـحــالــف الـغــربــي ،حيث تطرح
األزم ــة القائمة فــي الـعــاقــات الــروسـيــة التركية مجموعة مخاطر
وفرص للغرب ،لكن ال بد من فهم حقائق محورية في عالقات روسيا
ً
وتركيا أوال.

الصراع غير محصور في سورية
ال ينحصر التنافس بين روسيا وتركيا في سورية ،بل ُيعتبر
هذان البلدان من أهم صانعي القرار السياسي في المنطقة ،وهما
ً
ً
يؤيدان أطرافا متناحرة في الحرب األهلية الليبية أيضا ،فتدعم
تركيا حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في طرابلس،
ً
وهي حكومة معترف بها دوليا وتسيطر على غرب ليبيا ،أما روسيا
فتؤيد الجيش الوطني الليبي برئاسة القائد العسكري خليفة حفتر،
وهو يسيطر على شرق ليبيا ويحاول االستيالء على السلطة بالقوة.
نشرت روسيا نحو  1500مرتزقة من مجموعة "واغنر" لدعم حفتر،
وفي يناير نشر أردوغان من جهته القوات التركية في ليبيا "لدعم
الحكومة الشرعية وتجنب المآسي اإلنسانية" ،كذلك تشتبك تركيا
وروسيا في البلدان السوفياتية السابقة ،فأصبحت أنقرة داعمة
أساسية ألذربيجان في صراعها الجامد والقديم مع أرمينيا في
ُ
"ناغورنو كاراباخ" ،وفي المقابل تعتبر روسيا أهم داعمة عسكرية
ألرمينياّ ،
فتقدم لها أكبر حصة من القدرات الدفاعية.
على صعيد آخر أطلق أردوغــان مواقف هجومية صريحة ضد
ً
االعتداءات الروسية في أوكرانيا ودعما لجماعات التتار المقموعة
في شبه جزيرة القرم ،وخالل زيارة له إلى كييف في فبراير الماضي،
أعلن الرئيس التركي أن أنقرة ال تعترف بضم روسيا شبه جزيرة
القرم بطريقة غير شرعية ،كما أنها تدعم سيادة أوكرانيا.

فرصة ّقيمة أمام الغرب
عمدت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،وفــق تقرير صادر
عن وكالة "رويترز" في  3مارس ،خالل اجتماع مغلق مع حلفائها
السياسيين بعد مكالمتها الهاتفية مع بوتين ،إلى انتقاد رئيس
الكرملين ألنه رفض المشاركة في اجتماع مع أردوغــان والرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع تصعيد األزمة في إدلب.
بعد يومين في موسكو أجبر بوتين أردوغــان على فرض وقف
ً
ّ
يصب في مصلحة روسيا ،ويعكس هذا الوضع نمطا
إطالق النار بما
ً
بشكل متكرر على يد روسيا ،سواء
تاريخيا حيث كانت تركيا تنهزم
ٍ
ً
ً
دبلوماسيا أو عسكريا ،حين تتصرف وحدها ،لكنها تفوز عندما
تتحرك بالتعاون مع الحلفاء.
قد تكون األزمــة المستمرة بين تركيا وروسيا نقطة مفصلية،
فتعطي الغرب فرصة مناسبة إلعادة ضبط عالقاته مع تركيا.
ّ
فــي هــذا السياق ،كتب المعلق السياسي بارشين يينانش في
صحيفة "حرييت" التركية" :تثبت أزمة إدلب أننا وصلنا إلى آخر
حدود العالقة االستراتيجية المزعومة بين تركيا وروسيا".
وقد ّ
تقربت روسيا من تركيا في المرة األخيرة خالل  2016إلثارة
خالف بين أنقرة وحلف الناتو ،باإلضافة إلى التوقيع على اتفاق
لبناء خط أنابيب الغاز الطبيعي "ترك ستريم" ،أثارت تركيا غضب
حلفائها الغربيين عبر شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-
 ،"400وهــذه المرة يجب أن تستغل الــواليــات المتحدة والتحالف
العابر لألطلسي االضطرابات القائمة بين أنقرة وموسكو إلقناع
تركيا بأن الغرب هو الذي يضمن مستقبلها وأمنها.
* "مركز تحليل السياسات األوروبية"
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ً
ه ــي أزمـ ــة ت ـكــرس مـ ـج ــددا م ــا عــايـشـتــه ال ـكــويــت ف ــي أزم ــات
وتحديات سابقة ،هي أزمة عالمية لم تقتصر على منطقة أو
إقليم في العالم ،بل امتدت إلى كل الدول بما تملكه بعض تلك
ال ــدول مــن إمـكــانــات هائلة تـفــوق الكويت بمراحل وفــي شتى
المجاالت.
إال أن الـكــويــت لــم تــواكــب الـتـعــاطــي الـجـيــد مــع ه ــذه األزم ــة
ف ـح ـســب ،ب ــل ت ـفــوقــت إل ــى اآلن ف ــي ال ـت ـعــامــل مـعـهــا وم ـحــاولــة
احتوائها ولله الحمد ،أقول تفوقت ولم تواكب وأشدد على ذلك
بحسب ما نتابعه من إشادة عالمية بحسن اإلجراءات الكويتية
من جانب ،ومن جانب آخر فإن ما يثبت التفوق الكويتي هو أن
بعض الدول المتقدمة هاجمها الفيروس بعد الكويت ،وبمقارنة
نسبية بسيطة نجد كيف أن الكويت تفوقت على الكثير من تلك
الدول ،واألجمل من ذلك أن هذا التفوق الذي نسأل الله أن يستمر
لحين القضاء على الفيروس ،أقول بأن هذا التفوق الكويتي لم
يتم بالقوة أو بتجاوز القانون ،بل بالتعاون ومساهمة الغالبية
العظمى من قاطني الكويت.
طيب ،لنقيم الوضع قليال ونشاهد أين يكمن تفوقنا ،فإن
قارنا أنفسنا بالدول العظمى وأعني هنا الواليات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا ،على سبيل المثال ال الحصر ،فمواردهم
المالية تفوقنا بمراحل ،وكذلك مؤسساتهم الصحية عطفا على
تفوق قواتهم األمنية ،أي أنهم يمتلكون كل القدرات التي تؤهلهم
على النجاح والتفوق في التعاطي مع مثل هذه الظروف ،إال أن
الكويت ما زالت األكثر نجاحا بينهم.
المسألة باختصار تكمن فــي العنصر الـبـشــري ،وال أعني
هنا بالعدد بكل تأكيد بل العقليات ،إن سر تفوقنا اليوم هو
العنصر البشري الكويتي في المقام األول ،وشركاء الوطن من
مختلف المقيمين في أرض الكويت ممن أحسنوا وضع الخطط
والتدابير في زمن قياسي جدا ،رغم مداهمة الظروف الفجائية
وتزامنها مع موسم سفر أساسي ،وهو عطلة األعياد الوطنية
التي امتدت تسعة أيام كانت كفيلة بمغادرة اآلالف من سكان
دولة الكويت إلى الخارج.
وضعنا الخطط والتدابير رغم بعض الهفوات الطبيعية في
الظروف القاسية ،وقمنا بتنفيذ هذه الخطط بشكل مميز إلى
اآلن ولله الحمد ،فكانت النتيجة التفوق عالميا.
لقد أثبتت األزمات أن العنصر البشري في الكويت هو الرقم
الصعب في كل أزمــة ،وهــو من يغير المعادلة ،الغزو نموذج،
وكيف استمرت كل الحياة داخل الكويت من كهرباء وماء ووقود
وغذاء دون نقصان ،إطفاء اآلبار في ثمانية شهور نموذج آخر،
وهو من أعظم الكوارث البيئية عالميا ،واليوم هذا الفيروس
العالمي يثبت مجددا تفوق العنصر البشري في الكويت.
ما أقوله ال أبالغ فيه وال ينطلق من منطلق التحفيز والدعم
المعنوي ،بل هو واقع وحقيقة بالنسبة إلي ،وما أقصده هنا
أن األزمات كل األزمات تبرهن أن مقومنا األساسي هم البشر،
واالستفادة من هذه العقول والسواعد هي ما يمكننا من مقارعة
الدول العظمى بل التفوق عليها أيضا ،وهذا ما أثبتته األيام
والظروف.

جيمي ماكاي*

تضامن مستجد في إيطاليا وسط
إجراءات الحجر المنزلي

جون ماكلولين*

هل اقتربت نهاية اللعبة في سورية؟
بعد ثماني سنوات من الحرب في سورية،
ن ـش ــأ ص ـ ــراع م ـل ـح ـمــي ف ــي إح ـ ــدى م ـحــاف ـظــات
الشمال الغربي في إدلب ،وهي آخر أرض تحول
دون استرجاع الرئيس الـســوري بشار األسد
ُ
سيطرته التامة على البلد .وبما أنها تعتبر
ً
ً
ّ
ملجأ أخيرا للكثيرين ،شكلت نقطة جذب ألكثر
ً
الـجـمــاعــات تـنــوعــا فــي الـعــالــم ،فـيـتــراوح فيها
السكان بين ماليين الالجئين األبــريــاء وعدد
كبير مــن الـجـمــاعــات المقاتلة ،أبــرزهــا "هيئة
تحرير الشام" (فرع من القاعدة) وفيها  20ألف
ُ
مقاتل ،وتعتبر هذه الهيئة أشبه بسلطة حاكمة
في المحافظة منذ أشهر.
فــي الــوقــت الــراهــن ال تشبه هــذه األرض أي
ّ
منطقة أخــرى في العالم كونها تشكل ساحة
معركة محتدمة تتنافس فيها مصالح أر بــع
قــوى كبرى على األقــل (روسـيــا ،تركيا ،إيــران،
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة) ،وت ـن ـشــر ال ـق ــوى ال ـثــاث
األولــى عناصر قتالية ميدانية في إدلــب ،فقد
ب ــدأت الـقــوات الـســوريــة المدعومة مــن روسيا
تـتـقــدم مــن ال ـج ـنــوب ،فــدفـعــت  700أل ــف الجــئ
ومقاتل معارض للنظام نحو الحدود مع تركيا،
وخسرت تركيا المنتسبة إلى حلف الناتو أكثر
ً
من  30جنديا وأسقطت ثالث طائرات سورية
وتحاول التصدي للخصوم بكل قوتها ،وتقول
أنقرة إنها ال تستطيع استضافة عدد إضافي
مــن الــاجـئـيــن ،ل ــذا ب ــدأت تـ ّ
ـوجــه األعـ ــداد التي
استقبلتها نحو الحدود مع اليونان وباتجاه
ً
أوروبــا ،ويبدو دور إيران أقل وضوحا ،لكنها
وقت سابق من هذا الشهر بمقتل
اعترفت في ٍ
عدد كبير من حلفائها في حزب الله اللبناني،
باإلضافة إلى مقاتلين من الميليشيات الشيعية
ال ـتــي تـقــودهــا فــي إدلـ ــب ،مــن ج ــراء الـضــربــات
التركية ،إذ تنتشر القوات األميركية المحدودة
الـمـتـبـقـيــة فــي أمــاكــن أخ ــرى مــن س ــوري ــة ،لكن
تأمل واشنطن وصــول المساعدات اإلنسانية
إلى المنطقة.
قد يكون هذا الصراع آخر معركة حاسمة في
الحرب السورية ،رغم استمرار القتال المنخفض
الـمـسـتــوى مـنــذ س ـنــوات ،فـمــا مــوقــع الالعبين
ً
الكبار في هذه المعركة إذا؟
ً
لقد انتصر األس ــد ،عسكريا على األق ــل ،إذ
اندلعت حربه في عام  ،2011حين بدأ السوريون
يـحـتـ ّـجــون عـلــى حكمه ال ـصــارم وس ــط أح ــداث
الربيع العربي ،أي االنتفاضات التي انطلقت

ضد األنظمة االستبدادية في تونس وانتشرت
ً
ً
سريعا في أنحاء المنطقة ،وتحديدا في مصر
وليبيا والـيـمــن ،ومــن بين ال ـقــادة اإلقليميين
الذين ّ
أججوا احتجاجات محلية عنيفة ،نجح
األسد وحده في التمسك بالسلطة.
ويــديــن األس ــد ب ـص ـمــوده لــروس ـيــا وإيـ ــران،
ً
فهما نشرتا أعدادا كبيرة من القوات الميدانية
والـجــويــة إلن ـقــاذه ،ولـكــن بـعــد مقتل  400ألــف
ســوري ،وهــروب  5.7ماليين من البلد ،ونزوح
ً
ً
 6.1ماليين داخليا ،حيث أصبح األسد حاكما
بال شرعية ،مما يعني أنه ال يستطيع المطالبة
بأي مساعدات دولية إلعادة بناء البلد.
ً
تتحمل روسيا جزءا من اللوم على المعاناة
اإلنـســانـيــة ه ـنــاك ،لـكــن وف ــق الـمـنـطــق الغريب
والمهووس بالسلطة في الشرق األوسط ،ظهرت
موسكو بصورة القوة العظمى التي وقفت إلى
جانب حليفها وأبــدت استعدادها للمجازفة
بقوتها وسمعتها مــن أجــل األس ــد .ال تسعى
روسيا إلى أداء دور الوساطة في عدد كبير من
الصراعات في الشرق األوسط ،لكن سمحت لها
سياستها الدبلوماسية البارعة بإقامة عالقات
مـمـتــازة مــع جميع ال ــدول الـعــربـيــة وإســرائـيــل
وإي ــران ،إذ يقصد حـكــام هــذه الـبـلــدان روسيا
ً
دومــا للتشاور ،لذا قد يكون الرئيس الروسي
فالديمير بوتين اليوم أقوى زعيم خارجي في
الشرق األوسط.
تسعى إيران إلى ترسيخ موقعها في سورية
وتخطط للبقاء هناك ،فوفق تقديرات "مجموعة
ّ
دراسـ ـ ــة سـ ــوريـ ــة" الـ ـت ــي شــك ـل ـهــا ال ـكــون ـغــرس
األميركي ،يتراوح الوجود العسكري اإليراني
فــي ســوريــة بـيــن الـمـئــات واآلالف ،إل ــى جانب
الـمـقــاتـلـيــن ف ــي الـمـيـلـيـشـيــات ال ـتــي تـ ّ
ـوجـهـهــا
وتدعمها باإلمدادات ،كذلك جلبت إيران أنظمة
أسلحة متقدمة وأنشأت مراكز قيادة عسكرية
وتعتبر سورية جسر نفوذ بين الخليج ومنطقة
ً
ّ
البحر األبيض المتوسط ،كما أنها تشكل طبعا
منصة إلطالق التهديدات ضد إسرائيل.
أما تركيا فتتخبط بين اتجاهات متعددة،
فهي تعارض تقدم األسد لكنها ال تريد محاربة
روس ـ ـيـ ــا ،ب ــل تـ ـح ــاول ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ع ــاق ــات
حسنة معها على أمــل أن تؤثر على التسوية
السياسية ا لـســور يــة النهائية ،ال سيما فيما
يخص مستقبل األكــراد في البالد ،كما تعتبر
أنقرة أكراد سورية حلفاء لألكراد األتراك الذين

يدخلون في خانة اإلرهابيين واالنفصاليين
بنظر قادة تركيا ،وفي غضون ذلك يؤدي رفض
تركيا استقبال أعداد إضافية من الالجئين إلى
توتر عالقاتها مع أوروب ــا ،كما أن سياستها
ال ـصــارمــة ت ـجــاه األك ـ ــراد زادت خــافــاتـهــا مع
الــواليــات المتحدة ،حليفتها فــي الناتو التي
تعاونت عن قرب مع األكراد في العراق وسورية.
خسرت الواليات المتحدة معظم نفوذها في
سورية وفقدت قدرتها على تحديد مستقبل
البلد بسبب سياستها المترددة في عهد أوباما
وسياستها الخرقاء في عهد الرئيس دونالد
ترامب ،فقد كانت القوة األميركية المحدودة في
الشمال الشرقي (نحو ألف عنصر) تتمتع بنفوذ
ً
يـفــوق حجمها للحفاظ على االسـتـقــرار نظرا
ً
إلــى تواصلها مــع قــوات أميركية أكبر حجما
وأكثر قــوة في أماكن أخــرى من المنطقة ،لكن
ّ
وتغير
مع تراجع األعداد العسكرية األميركية
طبيعة مهامها (تـتــولــى اآلن حـمــايــة مـخــزون
النفط الضئيل في سورية) ،لم يعد الالعبون
األســاس ـيــون فــي ســوريــة والـمـنـطـقــة يفهمون
نواياها ،بل باتوا يشككون ّ
بجديتها ونفوذها.
من المتوقع أن يكون حكم التاريخ على هذه
ً
األحداث كلها قاسيا ،فمن وجهة نظر إنسانية
تـتـجــاوز ال ـمــأســاة فــي ســوريــة مــآســي حــروب
الـبـلـقــان ب ــأش ــواط ،حـتــى أنـهــا تتخطى أه ــوال
اإلبادة الجماعية في رواندا في عام  1994على
بعض المستويات.
من الناحية االستراتيجية ،قد تفوق خسائر
الــواليــات المتحدة جميع توقعاتنا الراهنة،
ومــن المبرر أال يرغب األميركيون في خوض
حرب أخرى في الشرق األوسط ،لكنهم بالغوا
ـدروس مــن
ع ـل ــى األرج ـ ـ ــح ف ــي اس ـت ـخ ــاص الـ ـ ـ ـ ً ّ
تجربة العراق ،ولم تكن سورية يوما ّمرشحة
لذلك النوع من التدخل األميركي المكثف ،بل
إنها كانت تحتاج في المقام األول إلى أهداف
متماسكة وأولويات واضحة ،إلى جانب سياسة
دبلوماسية متقنة وقــوة عسكرية متواضعة،
ربما فــات األوان على هــذه المعادلة اآلن ،لكن
ً
مستعدا ّ
لتقبل القيادة األميركية
يبقى العالم
ع ـلــى ن ـحــو م ـفــاجــئ مـهـمــا حـ ـص ــل ...ح ـتــى لو
ُ
عملت تلك القيادة في مرحلة متأخرة!
است ِ
* أوزي

عشية يوم االثنين الماضي ،أعلن رئيس الوزراء اإليطالي
جــوزي ـبــي كــونـتــي أن إيـطــالـيــا بــأســرهــا ستصبح "منطقة
فرض فيها منع التجول بعدما ّ
ُ
وسي َ
سجل البلد
محمية"،
 9172إصابة من مرض "كوفيد "19 -ووصلت حاالت الوفاة
سي َ
إلــى  463حــالــة ،حتى  3أبــريــل المقبلُ ،
جبر  60مليون
إيطالي على مالزمة منازلهم ،من دون أن يخرجوا إال للقيام
بــأعـمــال "ط ــارئ ــة" أو ال ــذه ــاب إل ــى الـطـبـيــب أو ش ــراء الـمــؤن
األساسية.
تثبت الوقائع الكامنة وراء هذا الوضع خطورة الخالف
السياسي الداخلي فــي الـحــاالت الـطــارئــة ،لكن رغــم التوتر
السياسي في البالد ،ال يمكن تجاهل الجهود التي بذلتها
السلطات اإليطالية ككل ،إذ يتابع خـبــراء الصحة اعتبار
ً
ً
إيطاليا مـثــاال نـمــوذ جـيــا الستكشاف طريقة التعامل مع
وقت قصير من إعالن كونتي ،أشاد
فيروس كورونا ،فقبل
ٍ
مــديــر ع ــام مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،ت ـي ــدروس أده ــان ــوم
غيبريسوس ،بـ"التدابير الصارمة" التي اتخذها اإليطاليون،
وف َرق
وأكد دعم المنظمة الكامل إلجراءاتهم ،ونجح األطباء ِ
التمريض في إيطاليا في تعقب ومعالجة "كوفيد."19 -
أخذ البلد ّ 53826
عينة إلجراء الفحص الذي يكشف عن
الفيروس ،وهو أعلى من جميع األرقام المسجلة في أي بلد
أوروبي آخر ،وكان المعنيون شفافين في تقاسم المعلومات
الضرورية ،حيث ُيفترض أن تسمح هذه المقاربة إليطاليا
بتفعيل قدرتها على احـتــواء المرض على المدى الطويل،
ّ
واألهم من ذلك هو أن هذه البيانات سبق أن مكنت كونتي
من إعالن حالة الطوارئ وضمان تنازالت في موضوع قيود
االقتراض في االتحاد األوروبي لمعالجة المشاكل الشائكة،
وأع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة بــرنــام ـجــا مــؤل ـفــا م ــن إع ــان ــات األجـ ــور،
والتخفيضات الضريبية ،وإعفاء ات من فواتير الخدمات،
وتعليق س ــداد الــرهــون الـعـقــاريــة ،لـمـســاعــدة ال ـنــاس تحت
الحجر الصحي.
ّ
يصر كونتي حتى اآلن على أن الحكومة اإليطالية ستعطي
األولــويــة لصحة المواطنين بــدل الميزانية ،مما يعني أن
ً
تنفق كل ما يلزم للحد من الوباء الناشئ ،فال عجب إذا في
إصرار
أن يشعر اإليطاليون بالرضا على أنفسهم بعد سماع
ّ
دونالد ترامب على تشبيه كورونا بالزكام العادي ،أو تأخر
بريطانيا في تطبيق تدابير مثل منع التجمعات الحاشدة
أو المباريات الرياضية.
ً
ً
نسبيا ،لكن ّ
سجل البلد
ال يزال معدل الوفيات منخفضا
ً
ً
ارت ـفــاعــا هــائــا فــي عــدد الـمــرضــى المحتاجين إلــى دخــول
العناية الـمـشــددة ،وتشمل منطقة "لــومـبــارديــا" على وجه
ُ
ً
الـتـحــديــد ع ــددا مــن أه ــم المستشفيات اإليـطــالـيــة وتعتبر
مــن أف ـضــل الـمـنــاطــق ال ــرائ ــدة فــي م ـجــال الــرعــايــة الصحية
االقتصادي
من بين الــدول المنتسبة إلــى منظمة التعاون َ
والتنمية ،لكن حتى هذه المنطقة بدأت تفتقر إلى األ ِس ّرة في
المستشفيات وأصبحت الخدمات المتاحة فيها محدودة،
ولتجنب وضــع مشابه في بلدان أخــرى شـ ّـدد األطباء على
ضرورة أن تحدد الحكومات الخارجية اإلصابات الجماعية
في أبكر مرحلة ممكنة ،وأن تفرض الحجر المنزلي بطريقة
ّ
ّ
وموحدة أكثر مما فعلت إيطاليا.
منظمة
رغم الهلع الذي أصاب الناس بسبب الحجر المنزلي في
المرحلة األولى ،يسهل أن نالحظ نشوء حس من التضامن،
ً
ولو أنه ال يزال خجوال ،بين الشعب اإليطالي للمرة األولى
منذ بــدايــة هــذه األزم ــة ،فأصبح هــاشـتــاغ iorestoacasa#
ً
("ســأب ـقــى فــي ال ـم ـنــزل") مــن الـمــواضـيــع األك ـثــر تـ ــداوال على
ّ
ويشجع المشاهير والشركات الناس على أخذ هذه
"تويتر"،
التدابير الجديدة على محمل الجد ،فقد نجح هذا القرار في
لفت أنظار الناس ّ
وبدد الفكرة القائلة إن كبار السن وحدهم
ً
يجب أن يقلقوا من المرض أو أنه سيتالشى تلقائيا خالل
أسابيع قليلة ،وال شك أن أماكن أخرى ستحتاج إلى التدبير
نفسه خالل األشهر المقبلة .لكن حتى اآلن ،حصل اإليطاليون
على فرصة ّ
قيمة كي يثبتوا لبقية دول العالم أن التضامن
يستطيع التغلب على الهلع في ظل هذه الحالة الطارئة.
* «الغارديان»

ةديرجلا

•
العدد  / 4377الخميس  19مارس 2020م  24 /رجب 1441هـ

8

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٦٦٤

٤.٤٤٣

٤.٠١٤

2.٧٢٢ 2.٩٥١ 3.٢٢١

َّ َ ْ ُ ُّ
تراجعات البورصة الحادة ...كشف تسلل لـ «المحفظة الوطنية»!
ُ

تقرير اقتصادي

● هل أسست القتناص الفرص أم لمحاباة شركات َّ
معينة؟
َ
● البنك المركزي كان أفضل من تعاطى مع األزمة بمستواها المطلوب
منذ إعالن حكومة قطر
تدخلها ،سجلت بورصتها
مكاسب تكاد تكون فريدة
على مستوى العالم ،بلغت
حتى يوم أمس ،%5.2
مقابل ُّ
تكبد معظم األسواق
العالمية والخليجية خسائر
تراوحت بين  6و.%8

أعــاد قــرار الحكومة القطرية توجيه
الصناديق السيادية لزيادة استثماراتها
ف ــي ب ــورص ــة ق ـطــر بـمـبـلــغ  10م ـل ـيــارات
ريال قطري ( 800مليون دينار كويتي)؛
لـمــواجـهــة اآلث ــار السلبية عـلــى سوقها
الـمــالــي ،نتيجة تــداعـيــات أزمــة كــورونــا-
أعاد إلى األذهان المحفظة االستثمارية
الوطنية الكويتية ،التي كــاد مستثمرو
ً
بورصة الكويت نسيانها بعد  12عاما
من تأسيسها.
فـمـنــذ إعـ ــان ح ـكــومــة ق ـطــر تــدخـلـهــا،
سجلت بورصتها مكاسب تـكــاد تكون
فريدة على مستوى العالم بلغت حتى
ي ــوم أم ــس  5.2ف ــي ال ـم ـئــة ،مـقــابــل ُّ
تكبد
مـعـظــم األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة والخليجية
خـســائــر ت ــراوح ــت بـيــن  6و 8فــي الـمـئــة.
وكــانــت الـخـســائــر الجماعية لـمــؤشــرات
بورصة الكويت الثالثة الرئيسية ،خالل
 4أيام تــداول ،بعد عودة التعامالت هذا
األسـبــوع؛  9فــي المئة لمؤشرها العام،
و 11فــي الـمـئــة لـلـســوق األول ،و 5.1في
المئة للرئيسي.
أما خسائر بورصة الكويت منذ بداية
العام ،فكانت بواقع  29في المئة للمؤشر

العام ،و 33في المئة للسوق األول ،و18
ف ــي ال ـم ـئــة ل ـلــرئ ـي ـســي ،ف ــي ح ـيــن بـلـغــت
خسائر القيمة السوقية منذ بداية العام
 11مليار دينار.

خالل  9سنوات من تأسيسها ،حتى آخر
إفـصــاح عــن بياناتها فــي مــارس ،2018
مكاسب بلغت فقط  2.9في المئة ،إذ بلغت
قيمتها السوقية  477.6مليون دينار.

مالحظات وأهداف

ضعف شفافية

هــذه األرق ــام ليست دع ــوة الستخدام
أموال الدولة في دعم أسهم البورصة ،كما
فعلت حكومة قطر ،فلكل ســوق -وحتى
اقتصاد -طبيعته ،بل هي تنبيه لمعرفة
دور المحفظة الوطنية لالستثمار في
ال ـبــورصــة ،السـيـمــا أن ـهــا أمـ ــوال الهيئة
العامة لالستثمار ،التي ُيــدار معظمها
مــن ا لـشــر كــة الكويتية لالستثمار شبه
الحكومية.
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ه ـ ـن ـ ــاك م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
المالحظات على أداء المحفظة ،ومــدى
اتساقها مع األهــداف التي تأسست من
ً
أج ـل ـهــا عـ ــام  ،2009خ ـص ــوص ــا ال ـهــدف
األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ،وهـ ـ ـ ــو اق ـ ـت ـ ـنـ ــاص الـ ـف ــرص
االسـتـثـمــاريــة الـجـيــدة ذات الـعــوائــد في
ال ـب ــورص ــة ،وهـ ــو أمـ ــر تـنـفـيــه ال ـب ـيــانــات
المعلنة للمحفظة الوطنية ،التي حققت

وإذا كانت النتائج الضئيلة للمحفظة
ً
الوطنية مقبولة ،نظرا لظروف البورصة
خالل  9سنوات ،مع أن هناك العديد من
األسهم القيادية التي حقتت نتائج أعلى
بكثير مــن أداء المحفظة ،فــإنــه مــن غير
المقبول توقف إعالن بيانات األداء منذ
ً
ً
عامين تقريبا ،خصوصا أن سوق األسهم
ً
سجل خاللهما مكاسب قوية ،مدعوما
بترقيات من جهات دولية ،مثل «فوتسي
راسـ ــل» و»م ــورغ ــان س ـتــان ـلــي» ،وتـعــافــي
العديد من القطاعات واألسهم.
وبالتالي ،فإن الشكوك تزداد حول
ً
كفاء ة أداء المحفظة ،فضال عن مدى
التزامها باألسهم الجيدة ذات العوائد،
ً
مقابل شراء أسهم وفقا لـ»مجامالت»
أو اعتبارات غير مهنية أو استثمارية،
وه ـ ـ ــي شـ ـ ـك ـ ــوك تـ ـتـ ـن ــام ــى مـ ـ ــع غ ـي ــاب

الشفافية عن أداء المحفظة وأعمالها.
فــال ـم ـط ـلــوب م ــن الـمـحـفـظــة الــوطـنـيــة
أن تكون شفافة ،مــن خــال نشر تقارير
دورية؛ شهرية وربعية وسنوية ،لألداء،
مــن حيث الحجم والمكونات ،كاألسهم
وحصص الصناديق والودائع والسيولة،
مــع بـيــان أفـضــل وأس ــوأ أداء للمديرين
مــن شــركــات االستثمار ،واأله ــم مــن ذلك
ُ
كله االلتزام باألهداف االستثمارية التي
تأسست من أجلها المحفظة.

الجهات الحكومية
في المقابل ،وعند تقييم أداء الجهات
َّ
المعنية بمتابعة آثــار فيروس كورونا
ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ،ن ـجــد أن ب ـنــك الـكــويــت
ْ
المركزي كان أفضل َمن تعاطى مع األزمة
بمستواها المطلوب ،مــن خــال إصــدار
قرارات استثنائية احترازية ،وأخرى على
مستوى السياسات النقدية ،مثل :منع
البنوك من تسييل ضمانات الرهونات
م ـق ــاب ــل ال ـ ـقـ ــروض ،أو خ ـف ــض مـسـتــوى
سعر الخصم ب ــ 1فــي المئة إلــى  1.5في
المئة كسعر خصم تاريخي ،أو تأجيل

االستحقاقات المترتبة على المتضررين
 3أشهر دون رسوم جزائية.
في حين كانت إجراءات بعض الجهات
َ
مثل
الحكومية األخ ــرى شـبــه مـعــدومــةً ،
الـهـيـئــة الـعــامــة لــاسـتـثـمــار ،أو مرتبكة
ً
كهيئة أســواق المال ،التي اتخذت قــرارا
ً
بوقف تعامالت البورصة ،اتساقا مع قرار
مجلس ال ــوزراء ،دون أن ِّ
تبين مخاطره
عـلــى ُسـمـعــة ال ـســوق الـمــالــي بــاألوســاط
المالية الــدولـيــة ،بينما كانت المبادرة
من شركة البورصة نفسها ،التي ضغطت
لعودة التداول يوم األحد الماضي!
إن أداء المحفظة الــوطـنـيــة يـجــب أن
ي ـق ـتــرن ف ــي ال ـب ــورص ــة ب ــدرج ــات عــالـيــة
م ـ ــن الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار األس ـ ـهـ ــم،
وال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي ب ـي ــان األداء ،وتـطــويــر
المديرين ،والتجاوب مع األدوات المالية
المستحدثة في البورصة ،والقيام بدور
المبادرة ،ليس في الجانب المالي فقط،
ً
ب ــل أيـ ـض ــا ع ـلــى م ـس ـتــويــات ال ـم ـشــاركــة
ً
بنظم صانع السوق مثال ،أو الصناديق
ً
العقارية المعروفة بـ ( REITsالريت) ،فضال
عــن تشجيع أي أداة أو خــد مــة لتطوير
السوق.

محمد البغلي
ALBAGHLI74@GMAIL.COM

السوق األول توزع
في
مدرجة
شركة
11
راسل»
«فوتسي
لمؤسسة
جديدة
مراجعة
ً
 808.7ماليين دينار أرباحا نقدية للمساهمين
لبورصة الكويت على مرحلتين
األولى تجرى اليوم بقدر  %25والثانية في يونيو بنسبة %75
●

عيسى عبدالسالم

قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»،
إن هناك مراجعة جديدة تحمل سيولة
مــؤس ـس ـيــة إض ــاف ـي ــة ل ـس ــوق الـكــويــت
لألوراق المالية ،على ضوء المراجعة
الجديدة لمؤسسة فوتسي راسل ،إذ
قررت إعادة الموازنة لألسهم الكويتية
لمؤشرات «فوتسي» وتقسيمها على
مرحلتين.
وأوض ـحــت الـمـصــادر أن «فوتسي
راس ــل» اتـخــذت ق ــرارا بتقسيم إعــادة
الموازنة على مرحلتين؛ األولى تجرى
اليوم بنسبة قدرها  25في المئة .أما
المرحلة الثانية ،فستكون بنسبة 75
في المئة ،وستتم في يونيو المقبل.
وت ــوقـ ـع ــت أن األمـ ـ ـ ـ ــوال ال ـم ــرت ـق ــب
دخولها إلــى الـســوق الكويتي ضمن
ال ـم ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ل ــن ت ـك ــون ك ـب ـيــرة،
السـ ـيـ ـم ــا أن ال ـن ـس ـب ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة لـهــا
حــددت بنسبة  25فــي المئة ،مشيرة
إل ــى أن ال ـســوق الـكــويـتــي حـقــق نقلة
نوعية كبيرة منذ ترقيته على مؤشر
فوتسي ،إذ إن السيولة المتدفقة هي
سيولة مؤسسية استثمارية ألهداف
طويلة األجل ،لذلك تستهدف األسهم
الثقيلة في البورصة.
وب ـي ـن ــت أن الـ ـب ــورص ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
تـتــرقــب تـحــديــد ال ـشــركــات وأوزان ـه ــا
المتوقعة على ضوء التغييرات التي
طـ ــرأت ع ـلــى س ــوق ال ـكــويــت لـ ــأوراق
المالية ،والتي يتوقع أن تجذب مزيدا
من التدفقات النقدية األجنبية التي
وجدت في البورصة وجهة استثمارية
ج ــذاب ــة ،مـنــوهــة ب ــأن حـجــم الـسـيــولــة
الـمـتــوقــع لـلــدخــول عـلــى ه ــذه األسـهــم
ل ـيــس ك ـب ـي ــرا ،ق ـيــاســا ع ـلــى الـسـيــولــة
الـمـتــدفـقــة عـلــى ال ـســوق الـكــويـتــي في
المرحلة الثانية في يونيو المقبل.
ولفتت الـمـصــادر إلــى أن مــا حدث

من تدفق سيولة يؤكد متانة الخطط
الـتــي اتبعها فــريــق بــورصــة الكويت
لألوراق المالية خالل الفترة الماضية،
بــال ـت ـن ـس ـيــق وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ــع أط ـ ــراف
الـمـنـظــومــة ،م ـثــل :ال ـشــركــة الكويتية
للمقاصة وشركات الوساطة ،بقيادة
هيئة أسواق المال.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ت ـط ــويــر الـبـنـيــة
الـتـحـتـيــة ،وإن ـج ــاز مــرحـلـتــي تطوير
السوق ،والدفعة األولــى من المرحلة
الثالثة ،وطرح قواعد اإلدراج والتداول
ال ـ ـتـ ــي أص ـ ــدرتـ ـ ـه ـ ــا وف ـ ـ ــق ال ـم ـع ــاي ـي ــر
العالمية ،والعمل على تعزيز الشفافية
واإلفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح ،وتـ ـع ــدي ــل الـ ـم ــؤش ــرات
الوزنية ،وتسهيل اإلجراءات ،جميعها
ســاه ـمــت بـشـكــل كـبـيــر ف ــي اسـتـيـفــاء
الشروط المطلوبة لترقية السوق.
وذك ـ ـ ــرت أن الـ ـب ــورص ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
باتت في مرمى كبريات المؤسسات
العالمية ،إذ أصبحت تحت مجهرها
م ـن ــذ أن ن ــال ــت ب ـط ــاق ــة ال ـت ــرق ـي ــة إل ــى
الناشئة ،مبينة أن نظام التداول ،وما
خضع له من تحديثات خــال الفترة
ً
الماضية ،بــات ق ــادرا على استيعاب
ً
نحو  4ماليين صفقة يوميا.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن االنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام إلـ ــى
المؤشرات العالمية لألسواق الناشئة
ي ــؤك ــد ت ــزاي ــد ث ـقــة الـمـسـتـثـمــريــن في
السوق الكويتي ،كما يبين التطبيق
ال ـ ـسـ ــريـ ــع والـ ـ ـن ـ ــاج ـ ــح لـ ــإصـ ــاحـ ــات
ّ
والتطورات واسعة النطاق ،التي عززت
إمكانية وصول المستثمرين الدوليين
إل ـ ــى بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،الس ـي ـم ــا أن
استهداف رأس المال األجنبي يحتاج
إلى جهود هائلة من أي سوق ناشئ،
متوقعة أن يؤدي إدراج المؤشر إلى
تدفق ملحوظ لالستثمارات األجنبية،
م ــا س ـي ـع ــزز احـ ـج ــام ال ـس ـي ــول ــة ال ـتــي
تساعد على استقرار األسواق.

أثر ايجابي للسيولة على عدة مفاصل في الدورة االقتصادية
●

محمد اإلتربي

أظهرت إحصائية مالية أن 11
شــركــة مــدرجــة فــي ال ـســوق األول
من أصل  18ستمنح المساهمين
 808.7م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار ك ــأرب ــاح
نقدية فقط ،إضافة إلى نحو 200
مليون أقرتها شركات أخرى في
السوق الرئيسي ،مما يعني أنه
حتى اآلن توجد توزيعات نقدية
م ــوص ــى ب ـه ــا ت ــزي ــد ع ـل ــى مـلـيــار
ديـ ـن ــار س ـت ـتــدفــق إلـ ــى ح ـســابــات
المستثمرين والمساهمين بشكل
آلي عبر حساباتهم المصرفية.
فــي هــذا اإلط ــار ،قالت مصادر
استثمارية ومالية ،لـ «الجريدة»،
إن أحـ ـ ــد أب ـ ـ ــرز ال ـ ـم ـ ـبـ ــررات ال ـتــي
ت ـ ـج ـ ــذب م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات أج ـن ـب ـي ــة
وت ــدف ــع الـمـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب
إلـ ــى االح ـت ـف ــاظ بـمـلـكـيــاتـهــم في
الشركات الجيدة ذات التوزيعات
ال ـن ـق ــدي ــة ه ــي الـ ـع ــوائ ــد ال ـعــال ـيــة
والتوزيع النقدي المرتفع ،حتى
فــي ظــل الـتـحــديــات الـتــي تفرض
ن ـف ـس ـهــا ،م ــؤك ــدة أن ح ـج ــم 808
مــايـيــن تــوزيـعــات نـقــديــة يعتبر
مبالغ قياسية ي ــوازي نحو 2.6
مليار دوالر.
وأضـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
التوزيعات النقدية في األســواق
العالمية تعتبر مــن التوزيعات
النادرة ،حيث يغلب طابع توزيع
ال ـم ـن ــح أك ـ ـثـ ــر ،ل ــذل ــك ت ـب ـق ــى تـلــك
الميزة من ميزات بورصة الكويت،
وي ـت ــوق ــع أن ت ــام ــس ت ــوزي ـع ــات
ال ـ ـسـ ــوق األول ال ـن ـق ــدي ــة حــاجــز
المليار دينار ،خصوصا أن هناك
 7شــركــات لــم تـعـلــن توصياتها
حتى اآلن.
فــي ال ـس ـيــاق نـفـســه ،أوضـحــت

العالمية التي تسعى كل الجهات
ف ــي الـ ــدولـ ــة إلـ ــى تــرق ـي ـت ـهــا عـلــى
م ــؤش ــرات ج ــدي ــدة ،وال ــدف ــع بها
لمراكز متقدمة ،وأن تكون بورصة
ت ـنــاف ـس ـيــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة جــاذبــة
لرأس المال.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ت ـح ـق ـيــق وإكـ ـم ــال
هـ ــذا ال ـط ـم ــوح سـيـبـقــى مــرتـبـطــا
ب ـت ـح ــري ــر الـ ـ ـس ـ ــوق م ـ ــن اإلغ ـ ــاق
القسري لفترات طويلة من العام،
أو أن اس ـت ـم ــرار ال ـن ـهــج الـســابــق
سـيـعـنــي خ ــروج ـه ــا م ــن مــواك ـبــة
السيستم والنظام المالي العالمي
كسوق مفضل ،ويحظى بأولوية
وتوصيات لتوجيه األموال اليه.

المصادر أن تدفق تلك السيولة
س ـي ـك ــون ل ــه اث ـ ــر اي ـج ــاب ــي كـبـيــر
ع ـل ــى م ـف ــاص ــل ع ـ ــدة ف ــي الـ ـ ــدورة
االق ـت ـصــاديــة ،مــن بينها الـســوق
ال ـمــالــي ،مـتـســائـلــة ان ــه ل ــو كــانــت
ال ـب ــورص ــة مـغـلـقــة ح ــال ـي ــا ،كيف
كـ ــانـ ــت سـ ـ ـت ـ ــوزع تـ ـل ــك األربـ ـ ـ ـ ــاح؟
وكيف كان سيحصل المساهمون
ع ـلــى ن ـت ــاج اس ـت ـث ـمــارات ـهــم الـتــي
ينتظرونها؟
وأع ــرب ــت ع ــن تـطـلـعــاتـهــا إلــى
أن تبقى بــورصــة الكويت خــارج
نظام العطل واإلجازات الرسمية
الـ ـط ــويـ ـل ــة فـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،عـ ـل ــى أن
يتم ربطها مستقبال بــاأل ســواق

إحصائية عن التوزيعات النقدية لـ  11شركة
في السوق األول
نسبة التوزيع قيمة التوزيع النقدي
مليون دينار
النقدي

الشركة
البنك الوطني

%35

226.372.506

بنك الخليج

%11

31.879.466

بنك الكويت الدولي

%7

6.797.248

بنك برقان

%12

31.444.438

بيت التمويل الكويتي

%20

137.980.399

بنك بوبيان

%9

25.953.735

شركة المباني

%14

14.550.105

شركة أجيليتي

%20

33.279.038

زين

%33

142.792.943

هيومن سوفت

%200

24.330.870

أهلي متحد

%20

133.371.553

-

808.752.303

اإلجمالي

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة  48.8مليون دينار
●

علي العنزي

ت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
الرئيسية ،وفقدت مكاسبها التي حققتها
أم ــس األول ،فـيـمــا ع ـ َّـوض مــؤشــر الـســوق
الــرئ ـي ـســي  50ب ـعــض خ ـس ــائ ــره ،وأق ـف ـلــت
المؤشرات على تباين واضــح ،حيث فقد
مؤشر السوق العام نسبة  0.7في المئة،
تـعــادل  31.49نقطة ،ليقفل على مستوى
 4443.69ن ـق ـطــة ،بـسـيــولــة قــري ـبــة م ــن 49
مليون دينار ( 48.8مليون دينار) ،تداولت
 175.7م ـل ـيــون س ـهــم ع ــن ط ــري ــق 12.963
صـفـقــة ،وك ــان تــم ت ــداول  104أس ـهــم ،ربــح
منها  24سهما ،وخسرت أسهم  67شركة،
فيما استقر  13سهما دون تغير.

وكان الضغط من مؤشر السوق األول،
الـ ــذي خ ـســر ن ـحــو نـقـطــة م ـئــويــة ،ت ـعــادل
 42.66نقطة ،ليقفل على مستوى 4664.7
نقطة ،بسيولة كبيرة بحوالي  46مليون
دي ـن ــار ،ت ــداول ــت  120.8مـلـيــون سـهــم عن
ط ــري ــق  10860ص ـف ـقــة ،وس ـج ــل سـهـمــان
فقط مكاسب ،هـمــا :المباني وصناعات
وطنية ،فيما خسر  15سهما ،وبقي سهم
واحد دون تغير.
وفــي الـمـقــابــل ،ربــح مــؤشــر رئيسي 50
ُع ـشــري نقطة مـئــويــة ،تـســاوي  7.8نقاط،
ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  3945.81ن ـق ـطــة،
بسيولة محدودة هي األدنــى منذ إطالقه
بـ  2.7مليون ديـنــار ،تــداولــت  51.5مليون
سهم عــن طريق  1895صفقة ،وتــم تــداول

 46سهما ربح منها  13سهما ،وتراجعت
أسعار  23سهما ،فيما استقرت  10أسهم
دون تغير.

تذبذب ومضاربات
حضرت المضاربات أمس على مستوى
األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة بـ ـق ــوة ،وك ــان ــت تـتـبــدل
ألوانها بشكل سريع ومنذ انطالق الجلسة
باللون األخضر ،واستمرار عمليات الشراء
عـلــى أس ـهــم خـ ــارج ن ـطــاق ق ـطــاع الـبـنــوك،
كأجيليتي وزين والمباني وصناعات ،فيما
كانت عمليات الشراء في قطاع البنوك أقل،
وربحت نصف أسهمه منتصف الجلسة،
بـمــا فـيـهــا سـهــم «ال ــوط ـن ــي» ،ال ــذي تــراجــع

سريعا وحتى فترة الـمــزاد ،التي شهدت
عمليات بيع كبيرة على األسهم القيادية،
حيث تــراجـعــت أسـعــار النفط وقــت إقفال
ال ـبــورصــة الـكــويـتـيــة ب ـش ــدة ،وف ـقــد بــرنــت
مستوى  28دوالرا للبرميل.
ونــزفــت م ــؤش ــرات األس ـ ــواق األوروب ـي ــة
بحدة ،وبحوالي  5في المئة ،فيما خسر
مــؤشــر الفيوتشر لـ ــ»داو جــونــز» مــا ربحه
أمس األول ،لتزداد الضغوط على األسهم
القيادية ،وتــوضــع كميات بيع بالحدود
الدنيا فاقت المليون سهم على مجموعة
من األسهم ،لتخسر إيجابيتها ،خصوصا
«أجيليتي» و»زين» ،اللتين تداولتا باللون
األخضر كل فترات الجلسة ،وبقي سهما
«المباني» و»صناعات» على ارتفاع ،وزاد

الـضـغــط عـلــى ال ـب ـنــوك ،لتبلغ مستويات
تاريخية ،رغم أنها محملة باألرباح ،لكن
البيع والهلع نتيجة غـمــوض المستقبل
ليس فقط على األسهم الكويتية ،بل على
االقتصاد العالمي بشكل عام ،وكم يحتاج
ل ـت ـجــاوز ال ــرك ــود ال ـحــالــي ال ــذي ب ــدأ بـقــوة
فــي قـطــاع السياحة وال ـط ـيــران ،ومــن غير
المعروف إلى أين ينتهي.
ووسط تركيز المتعاملين على رخص
أس ـع ــار ال ـس ــوق األول وج ـ ــودة مـكــونــاتــه،
ت ــراجـ ـع ــت تـ ـع ــام ــات ال ـ ـسـ ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي
ب ـ ـقـ ــوة ،عـ ـ ــدا بـ ـع ــض األس ـ ـهـ ــم ذات األداء
الـتـشـغـيـلــي ،وكـ ــان أفـضـلـهــا ارت ـ ــداد سهم
«االمـ ـتـ ـي ــاز» و»كـ ــابـ ــات» ،فـيـمــا ع ــاد سهم
«الـ ـج ــزي ــرة» لـتـحـقـيــق ال ـخ ـســائــر ،وف ـق ــد 5

في المئة ،لتنتهي الجلسة وفي ظاهرها
تـبــايــن م ــؤش ــرات ال ـس ــوق ،وف ــي حقيقتها
قلق مستمر واقتصاد عالمي يذهب إلى
المجهول ،نتيجة تفشي فيروس كورونا
بدول العالم.
وخليجيا ،تباينت مــؤشــرات األســواق
المالية بدول مجلس التعاون ،وسط حالة
مـسـتـمــرة م ــن ال ـتــذبــذب وال ـق ـلــق ،وربـحــت
أسواق السعودية وقطر واإلمارات وبنسب
جـيــدة بين  2و 1فــي الـمـئــة ،فيما خسرت
أســواق الكويت ومسقط والمنامة ،لكنها
بنسب محدودة نسبيا وتراجعت أسعار
النفط ،وحقق نايمكس أدنى سعر منذ 27
عاما تقريبا عند  25دوالرا للبرميل.
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• أجلت اإلفصاح عن بيانات الربع األول إلى منتصف العام
• مستثمرون لـ ةديرجلا•  :التأجيل يقلل الشفافية ويزيد المضاربة واإلشاعات في السوق
عيسى عبدالسالم

في خطوة مستغربة ،قررت
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال إلـ ــزام كل
الشركات المدرجة في البورصة
بعدم اعتماد بياناتها المالية
ا ل ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي ،2020/3/31
وتــأج ـيــل اإلف ـص ــاح عـنـهــا لكل
مــن الهيئة وال ـبــورصــة بشكل
متزامن ،لحين حلول المواعيد
الـ ـمـ ـق ــررة ل ـب ـيــانــات ـهــا ال ـمــال ـيــة
المنتهية في  ،2020/6/30وما
يرتبط بها من أحكام.
واسـتـثـنــى ال ـقــرار صناديق
االستثمار ،إ لــى جانب جميع
الـ ــوحـ ــدات ال ـخــاض ـعــة لــرقــابــة
بنك الكويت المركزي بتقديم
التقارير والبيانات المطلوبة
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــب ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد
وتعليمات البنك المركزي في
المواعيد المحددة فيها.

ردة فعل
وف ــي ردة فـعــل عـلــى ال ـقــرار،
قـ ــالـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر اس ـت ـث ـم ــاري ــة
لــ"الـجــريــدة" ،إن هــذا الـقــرار قد
ال يـصــب فــي مصلحة الـســوق

والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،خ ـصــوصــا
أن أبـ ــواب ال ـبــورصــة مفتوحة
لـ ـلـ ـت ــداول ،وأن إحـ ـ ــدى رك ــائ ــز
ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرار االس ـت ـث ـم ــاري
تـ ـج ــرى بـ ـن ــاء ع ـل ــى ال ـب ـي ــان ــات
ال ـم ـتــاحــة ل ـكــل الـمـسـتـثـمــريــن،
ال س ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا أن ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــو مـ ــات
المتعلقة بــا لـبـيــا نــات المالية
هي التي تتضح فيها األرقــام
وال ـم ـع ـلــومــات بـ ـص ــورة جلية
للمستثمرين ،وعليه يتم اتخاذ
الـ ـق ــرار بــالـبـيــع والـ ـش ــراء على
األسهم المدرجة.
وأضافت المصادر أن تأجيل
اإلفصاح عن البيانات المالية
للربع األول وتأجيلها لحين
حلول الــربــع الثاني مــن العام
 ،2020يقلل مــن الشفافية في
الـ ـب ــورص ــة ،ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن ــه
ي ـح ــق ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر ال ـح ـص ــول
على البيانات المالية للشركة
المستثمر فيها ،وهناك التزام
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـجـ ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة
بتوفير تلك البيانات لجميع
المستثمرين ،السيما أن هناك
ً
أسـ ـهـ ـم ــا مـ ــدرجـ ــة ب ــات ــت عـلــى

مرمى المؤسسات والصناديق
ال ـعــال ـم ـيــة ،ب ـعــد ال ـتــرق ـيــة إلــى
نادي األسواق الناشئة من قبل
"فوتسي راسل" و"ستاندر أند
بورز" و"مورغان ستانلي".
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
ال ـقــرار المتخذ ربـمــا يـكــون له
أث ـ ــر س ـل ـبــي ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إلـ ــى
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي ـ ـ ــق والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ
االستثمارية ،ســواء األجنبية
أو المحلية ،األمر الذي قد يزيد
من حدة المضاربات على أثر
ً
أن تلك الفترة ستشهد نوعا من
الضبابية حــول نتائج أعمال
الـ ـش ــرك ــات وم ـ ــدى انـعـكــاسـهــا
ع ـلــى ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة الـتــي
من المفترض أن تكون متاحة
لـلـجـمـهــور عـنــد لـحـظــة اتـخــاذ
القرار.
وأشـ ــارت إل ــى أن مسؤولية
ه ـي ـئ ــة االس ـ ـ ـ ـ ــواق ه ـ ــي تــوف ـيــر
اعلى درجــات الشفافية ،وكان
االفضل ان تمد اجل االفصاح
عــن البيانات المالية اسابيع
ً
او شهرا إضافيا ،بدال من الغاء

مبررات هيئة األسواق ومقترحات المعالجة
م

مبررات هيئة االسواق

1

العطلة الرسمية لدولة الكويت

2

تعطيل أعمال مراقب الحسابات

3

تأجيل أو صعوبة انعقاد الجمعية العامة

4

وقف المدد التنظيمية من قبل الهيئة

اص ـ ــدار ب ـيــانــات ال ــرب ــع االول،
مؤكدة أن مبررات القرار التي
استندت إليها الهيئة ،ومنها
الـعـطـلــة الــرس ـم ـيــة ،واه ـيــة وال
تتناسب مع قرار الموافقة على
عـ ــودة الـ ـت ــداول ف ــي ال ـبــورصــة
يوم األحد الماضي ،خصوصا
ان ق ـطــاعــات اخـ ــرى مـهـمــة في
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ك ــالـ ـنـ ـف ــط والـ ـصـ ـح ــة
وال ـك ـه ــرب ــاء ت ــواص ــل اعـمــالـهــا

مقترحات المعالجة
يمكن الـحـصــول على مــوافـقــات الـجـهــات المعنية بعمل الهيئة بكل
قطاعاتها أو القطاعات الضرورية المرتبطة وفقا لحساسية الوضع
المالي واالقتصادي
بعض مؤسسات القطاعات العامة والخاصة تعمل مثل البنوك وبعض
شــركــات االسـتـثـمــار واالت ـص ــاالت ويمكن أن يـقــوم مــراقــب الحسابات
باعتماد البيانات المالية
ليس له عالقة بالبيانات المالية المتعلقة بالربع األول كونها نتائج
مرحلية وليست سنوية
كان يمكن تمديد الفترة أو تشجيعهم على اصدار بيانات أولية غير
مدققة ،علما بأن بعض الشركات سلكت ذلك النهج منذ فترة.

ب ـش ـك ــل اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،وه ـي ـئ ــة
اسـ ـ ــواق ال ـم ــال يـمـكــن ان تجد
ال ـم ـخــرج الـمـنــاســب لمعالجة
ب ــطء اصـ ــدار الـنـتــائــج المالية
بدال من الغائها أو ضمها مع
نتائج الربع الثاني.
وشـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ع ـلــى
ان ب ـعــض مـ ـب ــررات ال ـه ـي ـئــة ال
ع ــاق ــة ل ـهــا ب ــالـ ـق ــرار ،كـمـســألــة
ص ـعــوبــة ان ـع ـق ــاد الـجـمـعـيــات

العمومية للشركات المدرجة،
ألن نتائج الربع االول ال عالقة
ل ـه ــا ب ـب ـي ــان ــات ن ـه ــاي ــة الـ ـع ــام،
وال تتطلب ا كـثــر مــن اجتماع
مـجـلــس االدارة ،ال ا لـجـمـعـيــة
العمومية ،كما أن وقف اعمال
م ــراقـ ـب ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات م ــؤق ــت
أص ـ ـ ــا ،ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـه ــم ال ـع ـم ــل،
ك ـم ــا تـ ــم اعـ ـ ـ ــادة ع ـم ــل ال ـعــديــد
مـ ــن جـ ـه ــات الـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص

كالبنوك وشركات االستثمار
ً
واالتصاالت والبورصة ،فضال
عن أن وقــف المدد التنظيمية
يمكن أن يعطي الهيئة هامشا
لتمديد اصدار البيانات المالية
لفترة أطول ال إلغائها.

أخبار الشركات
«المشتركة» :ترسية مناقصة في
أبوظبي بـ  24.95مليون دينار
أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت
تــرسـيــة مناقصة عـلــى إح ــدى شــركــاتـهــا التابعة
بأبوظبي بقيمة  295.8مليون درهــم ،بما يعادل
 24.95م ـل ـيــون دي ـ ـنـ ــار .وق ــال ــت "ال ـم ـش ـت ــرك ــة" إن
المناقصة تمت ترسيتها على شركة المجموعة
المشتركة للمقاوالت اإلمارات التابعة للمجموعة،
وتتعلق بتنفيذ مشروع تطوير شبكة خط صرف
مياه األمـطــار الخاصة بمنطقة الــريــف السكنية،
ً
بمدة تنفيذ تبلغ  730يوما.

«األهلي المتحد» :تعليق تداول األسهم في «البحرين» و«الكويت»
قال البنك األهلي المتحد إنه باإلشارة إلى العرض
الطوعي المقدم لالستحواذ على  100في المئة من أسهم
األهلي المتحد العادية الصادرة والمدفوعة "العرض"،
فــإن األهـلــي المتحد يخطر الـســوق بأنه سيتم تعليق
التداول بأسهم األهلي المتحد المدرجة في بورصتي
البحرين والكويت ،اعتبارا من  23الجاري حتى التاريخ
األقرب ألي من:
 - 1تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعالنه غير
مشروط من ناحية القبول.
 - 2تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعالنه

غير مشروط من كل النواحي.
 تاريخ النفاذ ،كما هو معروف في مستند العرضال ـص ــادر عــن "ب ـي ـتــك" ،وعـلـيــه سـيـقــوم األه ـلــي المتحد
بإخطار المساهمين بذلك.
وأضاف البنك أنه سيتم تعليق التداول وفقا للجدول
الزمني ،كما هو مبين في مستند العرض الصادر عن
"ب ـي ـتــك" ،وال ــذي تـمــت الـمــوافـقــة عليه مــن قـبــل مصرف
البحرين الـمــركــزي ،وتــم نـشــره مــن قبل "بيتك" فــي 25
فبراير  ،2020ومتطلبات تعليق الـتــداول المطبقة في
إطار عملية االستحواذ.

«عقار» تحصل على تسهيالت
من «بوبيان» لمدة سنة
حصلت شركة عقار لالستثمارات العقارية
على تسهيالت ائتمانية من بنك بوبيان لمدة
سنة قابلة للتجديد.
وأوضحت الشركة أن التسهيالت بنظام
المرابحة تتم إعــادة جدولتها خــال  3إلى
 6أشهر.
وكانت «عقار» أعلنت أمس األول حصولها
عـلــى تـسـهـيــات ائـتـمــانـيــة مــن أح ــد الـبـنــوك
المحلية بقيمة  2.2مليون دينار.

«زين» توفر لمساهميها البث
المباشر لعموميتها
أكــدت شركة االتـصــاالت المتنقلة "زيــن" التزامها
تجاه مساهميها بتوفير البث المباشر عبر الفيديو
لجمعيتها العمومية العادية غدا ،على الرابط www.
.zainlivestreamin.com
وأشـ ـ ــارت "زي ـ ــن" إل ــى أن الـتـسـجـيــل ع ـلــى ال ــراب ــط
يتيح للمساهمين االطالع على أعمالها ،ولمن يريد
المشاركة في التصويت عليه التسجيل لدى "الكويتية
للمقاصة".

10
اقتصاد
النفط يهبط لليوم الثالث مع التوسع في حظر السفر
ً
ً
ةديرجلا

•
العدد  / 4377الخميس  19مارس 2020م  24 /رجب 1441هـ

economy@aljarida●com

البرميل الكويتي ينخفض  27سنتا ليبلغ  31.89دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  27سنتا ليبلغ
 31.89دوالرا في تداوالت الثالثاء مقابل  32.16دوالرا في
تداوالت االثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وعالميا تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على
التوالي امس األربعاء لتسجل تراجعا  17بالمئة منذ بداية
األسبوع الجاري مع تدهور التوقعات للطلب على الوقود
لتبدو أكثر قتامة وســط توقف لحركة السفر واألنشطة
االجتماعية بسبب وباء فيروس كورونا.
ونزل خام القياس العالمي برنت  43سنتا ما يعادل 1.5
بالمئة إلى  28.30دوالرا للبرميل وكــان قد بلغ في وقت
سابق  28.26دوالرا وهــو أقــل مستوى منذ أوائــل .2016
وفقد خام القياس العالمي  4.3بالمئة أمس.
وتراجع الخام األميركي  47سنتا ما يعادل  1.7بالمئة
إلى  26.48دوالرا للبرميل بعدما نزل في وقت سابق إلى

 26.20دوالرا هــو أيـضــا أق ــل مـسـتــوى فــي أكـثــر مــن أربــع
سـنــوات .ونــزل خــام غــرب تكساس الوسيط ستة بالمئة
أمس.
ولقيت األسعار بعض الدعم من بيانات تفيد انخفاض
م ـخــزونــات ال ـخ ــام وال ـب ـنــزيــن والـمـشـتـقــات ف ــي ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،لـكــن تــوقـعــات الـطـلــب تـظــل قــاتـمــة وس ــط حــرب
أسعار بين المنتجين الرئيسيين.
كما توقع البنك انكماش الطلب بواقع ثمانية ماليين
برميل يوميا بحلول نهاية مارس بسبب الوباء وأن يبلغ
التراجع السنوي  1.1مليون برميل يوميا في  2020وهو
ما وصفه بأكبر انخفاض مسجل.

خام الشاهين
وعلى صعيد االسعار ،قال مصدران تجاريان إن قطر

للبترول باعت ثالث شحنات من خام الشاهين للتحميل
في مايو بمتوسط خصم  3.07دوالرات للبرميل لألسعار
ال ـم ـعــروضــة ل ـخــام دب ــي ع ـبــر ع ـطــاء فـ ــوري ش ـهــري تمت
ترسيته الـثــا ثــاء ،وهــو مستوى قياسي منخفض على
األرجح للخام.
ولم تتسن على الفور معرفة مشتري الشحنة.
وجرى عرض الشحنات الثالث البالغ حجم كل منها 500
ألف برميل للتحميل خالل الفترة بين العاشر والحادي
عشر من مايو ،والخامس عشر والسادس عشر من الشهر
نفسه والتاسع والعشرين والثالثين من ذات الشهر.
كما قال أحد المصدرين إن قطر للبترول حددت سعر
خام الشاهين للمشترين بعقود محددة األجل عند خصم
 3.01دوالرات للبرميل لألسعار المعروضة لخام دبي.
وفي الشهر الماضي ،باعت قطر للبترول ثالث شحنات
من خام الشاهين للتحميل في أبريل بمتوسط عالوة أربعة

سنتات تقريبا للبرميل إلى األسعار المعروضة لخام دبي
عبر عطاء فوري.

الذهب
على صعيد ذي صلة ،ارتفعت أسـعــار الــذهــب إذ أدى
تـحـفـيــز إض ــاف ــي م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة لـتـهــدئــة بعض
الـمـخــاوف حـيــال الـتــأثـيــر االق ـت ـصــادي لـفـيــروس كــورونــا
وأوقف اتجاها لبيع المعادن النفيسة للحصول على النقد،
على الرغم من أن صعود الدوالر كبح المكاسب.
وارتفع الذهب في المعامالت الفورية  0.1بالمئة إلى
 1529.01دوالرا لألوقية (األونصة) بحلول الساعة 0513
بتوقيت غرينتش ،بعد أن زاد نحو واحد بالمئة في وقت
ســابــق مــن الـجـلـســة .وص ـعــدت الـعـقــود األمـيــركـيــة اآلجـلــة
للذهب  0.3بالمئة إلى  1529.40دوالرا لألوقية.

ُ
ّ
«زين» تغير اسم شبكتها إلى  stc STAY HOMEتطلق حملة «سالمتك تهمنا»
ً
تماشيا مع توجيهات مجلس الوزراء للتذكير بضرورة البقاء في المنزل

أعـلـنــت «زيـ ــن» تـغـيـيــرهــا الســم
ش ـب ـك ـت ـه ــا إ ل ـ ــى ،STAY HOME
ً
ت ـمــاش ـيــا م ــع تــوج ـي ـهــات مجلس
الـ ــوزراء والـجـهــود الـجـبــارة التي
تقوم بها الدولة في هذه الظروف
االسـتـثـنــائـيــة لـلـتـصــدي النـتـشــار
فيروس كورونا ُ
المستجد– كوفيد
 ،19وذلك لتذكير عمالئها الكرام
ب ـض ــرورة الـبـقــاء فــي الـمـنــزل قــدر
اإلمـكــان ُ
والمساهمة فــي القضاء
ً
على هذا الوباء معا.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـشـ ــركـ ــة فـ ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أن ـ ـ ـهـ ـ ــا أط ـ ـل ـ ـقـ ــت هـ ــذه
ً
ال ـم ـبــادرة ال ـتــزامــا مـنـهــا بتفعيل
دور مــؤسـســات الـقـطــاع الـخــاص
ال ـك ــوي ـت ــي ف ــي ُمـ ـس ــان ــدة ال ـق ـطــاع
العام بكل ما فيه مصلحة الوطن،
هذا باإلضافة إلى إطالقها حملة
تــوعــويــة ع ـبــر وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي بعنوان #هذاـوقتك»،
تـقــوم مــن خاللها بنشر التوعية
اإليجابية حول أهمية اإلحساس
بالمسؤولية الوطنية في مثل هذه
األزمات وعدم االلتفات للشائعات
أو نقلها ،وأهـمـيــة الـ ُـمـشــاركــة في
ال ـح ـم ــات ال ـت ـطــوع ـيــة واالل ـ ـتـ ــزام
ب ــال ـب ـق ــاء فـ ــي الـ ـمـ ـن ــزل ،وال ـت ـق ـيــد

ب ـت ـع ـل ـي ـمــات الـ ـجـ ـه ــات الــرس ـم ـيــة
المختلفة.
ً
وقدمت «زين» مؤخرا بالتعاون
مع وزارة الصحة ُمكالمات مجانية
ل ـع ـمــائ ـهــا ع ـن ــد ات ـص ــال ـه ــم ب ــأي
م ــن ال ـخ ـطــوط الـســاخـنــة الـتــابـعــة
لــوزارة الصحة ،وهي 24970967
و 96049698و ،99048619وذلــك
ّ
ليتمكنوا مــن االسـتـعــام عــن أي
معلومات طبية أو صحية حول
الفيروس من فريق الوزارة الطبي
الـ ُـمـتـخـصــص ،وأخ ــذ المعلومات
الصحيحة من الجهات الرسمية
المعتمدة من الدولة.
وأضـ ــافـ ــت «زي ـ ـ ــن» أنـ ـه ــا قــامــت
ً
أي ـ ـضـ ــا فـ ــي إطـ ـ ــار تـ ـع ــاونـ ـه ــا مــع
وزارة ال ـص ـحــة بـتـسـخـيــر خــدمــة
ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـصـ ـي ــة ال ـق ـص ـي ــرة
ً
 SMSم ـجــانــا ل ـ ـلـ ــوزارة ،ليتسنى
لـ ـه ــا إرس ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى ال ـط ـبــي
ال ـت ــوع ــوي لـلـمـجـتـمــع خ ــال هــذه
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ،كـ ـم ــا ن ـ ـشـ ــرت الـ ـش ــرك ــة
مجموعة مــن الرسائل التوعوية
بــالـتـعــاون مــع فــريــق ال ــوزارة عبر
ق ـن ــوات ـه ــا ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي وس ــائ ــل
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إض ــاف ــة
إل ــى ب ــث مـقــاطــع ڤـيــديــو تــوعــويــة

رسـمـيــة مــن وزارة الـصـحــة حــول
الـفـيــروس بسبع لـغــات ُمختلفة،
وه ــي الـتــامـيـلـيــة وال ـت ـي ـلــوغــويــة،
واألوردو ،والفارسية ،والفلبينية،
والبنغالية ،والسنهالية ،هذا إلى
جانب استضافتها الختصاصي
طــب الـعــائـلــة د .أح ـمــد عبدالملك
فــي بــث ُمـبــاشــر عـبــر «إنـسـتـغــرام»
الستقبال استفسارات متابعيها
عــن الـفـيــروس وتـقــديــم النصائح
الطبية حول طرق الوقاية منه.
وأكــدت الشركة التزامها التام
بجميع الـتـعـلـيـمــات واإلج ـ ــراءات
ال ــوق ــائـ ـي ــة ال ـ ـص ـ ــادرة عـ ــن وزارة
الصحة ُ
للمساهمة فــي الـحــد من
ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس ف ــي ال ـكــويــت،
حيث ّ
زودت جميع أجـهــزة الدفع
اآلل ـ ــي وأجـ ـه ــزة ال ـخ ــدم ــة الــذات ـيــة

ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء
الكويت بأجهزة التعقيم ،ويقوم
ف ــري ــق الـ ـش ــرك ــة ب ـش ـك ــل مـسـتـمــر
بـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــم وتـ ـطـ ـهـ ـي ــر أجـ ـه ــزتـ ـه ــا
ً
بشكل دوري حرصا على سالمة
عمالئها ،كما قامت زين بإخطار
مــوظـفــي األفـ ــرع بــاالل ـتــزام بلبس
ال ـق ـفــازات الـطـبـيــة ،ووق ــف العمل
بـ ــاألج ـ ـهـ ــزة الـ ـبـ ـي ــومـ ـت ــري ــة ألخ ــذ
ب ـص ـمــات ال ـع ـم ــاء ،وغ ـي ــره ــا مــن
اإلجراءات.

منصة تشمل األخبار والتحديثات المتعلقة بـ «كورونا»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة  ،stcإطـ ـ ـ ــاق ح ـم ـلــة
«سالمتك تهمنا» ،والتي تستهدف
تـ ـع ــزي ــز ال ـ ــوع ـ ــي ون ـ ـشـ ــر ج ـم ـيــع
األخ ـب ــار واإلرشـ ـ ـ ــادات المتعلقة
بفيروس كورونا أوال بأول.
وتــأتــي الـحـمـلــة ،وال ـتــي تضم
عــددا من األنشطة ،عبر منصات
 stcالرقمية المختلفة ،من موقع
إلـ ـكـ ـت ــرون ــي ووس ـ ــائ ـ ــل ت ــواص ــل
اجتماعية ،في إطار استراتيجية
 stcفـيـمــا يـتـعـلــق بــالـمـســؤولـيــة
المجتمعية ا لـخــا صــة بالصحة
والسالمة ،مدعومة بتكنولوجيات
متطورة توفرها الشركة في إطار
نهجها لتمكين التحول الرقمي
في تعزيز أسلوب الحياة.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،كـشـفــت stc
عــن إط ــاق قسم خــاص للتوعية
بـ ـش ــأن فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ضـمــن
موقعها اإللكتروني يتضمن آخر
األخ ـبــار والـتـحــديـثــات والـمــواقــع
الـمـهـمــة وذات الـصـلــة بــالــوقــايــة
ومـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وك ــذل ــك
إرشادات ونصائح وإحصائيات
ً
 19-COVIDفي الكويت ،مستندا
إلــى مـصــادر وحـســابــات األخـبــار

ً
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ،ف ـض ــا
ع ـ ــن الـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات اإلرش ـ ــادي ـ ــة
والـ ـت ــوع ــوي ــة ،وت ـغ ـط ـي ــة شــام ـلــة
لألحداث والفعاليات والمبادرات
ال ـت ــي أط ـل ـق ـت ـهــا  stcم ـنــذ تفشي
الفيروس.
من جهتها ،قالت دانة الجاسم،
المديرة العامة إلدارة اتصاالت
الـ ـش ــرك ــات ف ــي « :stcت ــأت ــي ه ــذه
الحملة فــي الــوقــت ال ــذي تنتشر
مـ ـخ ــاط ــر اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ب ـ ــاألم ـ ــراض
َّ
الـ ُـمـعــديــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي َّحتم
ع ـل ــى  stcأن تـ ـق ــوم ب ـ ــدور ب ــن ــاء
وم ـس ــاه ــم ف ــي ال ــوق ــاي ــة م ــن ه ــذا
ً
المرض ،حرصا على سالمة أهلنا
ً
ووطننا الكويت ،وانعكاسا للدور
المحوري الــذي يقوم بــه القطاع
الخاص تجاه دعم المجتمع».
وأك ــدت الجاسم« :كما تعكس
ه ــذه ال ـخ ـطــوة االه ـت ـم ــام الـكـبـيــر
الذي توليه  stcلمواجهة فيروس
كـ ــورونـ ــا ،وك ــذل ــك ال ـح ــرص على
س ــام ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع ،لـ ـ ــذا عـ ــززت
 stcجـهــودهــا الـمـتــواصـلــة لدعم
أن ـش ـط ــة ال ــوق ــاي ــة م ــن األمـ ـ ــراض
ُ
المعدية ،وذلك في إطار سياستها
الـمـسـتــدامــة ب ـشــأن دع ــم الصحة

والسالمة والتوعية المجتمعية».
وأضافت« :بالنيابة عن فريق
عـمــل  ،stcأود أن أت ـقــدم بالشكر
وخــالــص االم ـت ـنــان للمؤسسات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،عـلــى
الـ ـمـ ـجـ ـه ــودات الـ ـمـ ـت ــواصـ ـل ــة فــي
س ـب ـيــل ال ـتــوع ـيــة وم ـن ــع ان ـت ـشــار
الفيروس ،وتوفير كل المعلومات
واإلرشـ ــادات المتعلقة بالقضاء
عـ ـلـ ـي ــه ،وك ـ ــذل ـ ــك عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون
الملموس الــذي شهدناه من تلك
ال ـمــؤس ـســات ف ــي دع ــم أنشطتنا
التوعوية».
وي ـضــم الـمــوقــع روابـ ــط مهمة
لمختلف مؤسسات الــدولــة ذات
الـ ـصـ ـل ــة ،مـ ـث ــل :م ــرك ــز ال ـت ــواص ــل
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء،
وك ــال ــة األن ـب ــاء الـكــويـتـيــة ،وزارة
اإلع ـ ـ ــام ،مـجـلــس ال ـص ـحــة ل ــدول
مجلس التعاون الخليجي ،وزارة
الداخلية ،وزارة الخارجية ،وزارة
الصحة ،وزارة التربية ،الطيران
المدني ،مجلس األمة ،بنك الكويت
المركزي ،وجمعية الهالل األحمر
الكويتية.

دانة الجاسم

«الصناعة» تنظم عمليات رفع اإلنتاج
فـ ـ ــي ض ـ ـ ــوء الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات
المتسارعة لفيروس كورونا
المستجد ،وبناء على قرارات
مجلس الوزراء الصادرة بهذا
ال ـشــأن ،والـمـتـضـمـنــة تكليف
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة،
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق م ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الحكومية والقطاع الخاص،
ب ــات ـخ ــاذ الـ ـ ــازم ن ـحــو زيـ ــادة
الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة للمصانع
المحلية ،وتشغيلها بأقصى
طاقة إنتاجية لتوفير مخزون
اسـتــراتـيـجــي م ــن الـمـنـتـجــات
ال ـت ــي ي ـح ـتــاج إل ـي ـهــا ال ـســوق
الـمـحـلــي ،ورغ ـب ــة م ــن الهيئة
الـعــامــة لـلـصـنــاعــة فــي تذليل
أي معوقات تواجه مستثمري
القسائم الصناعية في سبيل
ت ـح ـق ـيــق ذل ـ ــك ،ت ـع ـلــن الـهـيـئــة
التالي:
« فــي حــال رغبة مستثمري
القسائم الصناعية ،التي تقوم
ً
ح ــال ـي ــا بـتـشـغـيــل مـصــانـعـهــا
إل ـ ــى أقـ ـص ــى ط ــاق ــة إن ـتــاج ـيــة
اتـ ـخ ــاذ الـ ـ ــازم ن ـح ــو تـجـهـيــز
سكن عمالتها بصفة مؤقتة
م ـ ــدة  6أشـ ـه ــر داخـ ـ ــل حـ ــدود

المصارف :األحد
عطلة للبنوك بمناسبة
اإلسراء والمعراج

تـ ـل ــك الـ ـمـ ـص ــان ــع ،أو م ــواق ــع
االرتـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـمــاص ـقــة ل ـهــا،
ال ـت ـق ــدم ب ـك ـت ــاب إل ـ ــى الـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــة ي ــوض ــح
موقع سكن العمال ومساحته،
حـ ـت ــى يـ ـت ــم ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
مـ ــواف ـ ـقـ ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة عـ ـل ــى ذل ــك
شريطة أن تكون أبنية سكن
العمال مؤقتة وليست دائمة».

وأض ــاف ــت أن ــه «ف ــي ح ــال عــدم
قـ ـ ــدرة ال ـم ـص ـن ــع ع ـل ــى إق ــام ــة
س ـكــن ال ـع ـم ــال ال ـم ــؤق ــت ،يـتــم
مــراسـلــة الـهـيـئــة عـلــى الـبــريــد
اإللكتروني
،i n f o . p a i @ p a i . g o v . k w
بـ ــأس ـ ـمـ ــاء ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة وأرق ـ ـ ـ ــام
وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـق ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــي،
ومـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع م ـ ـ ــراك ـ ـ ــز ال ـ ـس ـ ـكـ ــن،

ل ـي ـت ـس ـنــى ل ـل ـه ـي ـئــة الـتـنـسـيــق
مــع ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة ذات
الصلة ليتم تسهيل إجراء ات
انتقالهم إليها».

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

حمد الحساوي

صـ ـ ـ ـ ــرح األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
التح ـ ــاد مص ـ ــارف الكـ ــوي ـ ــت
د .حمد الحساوي ،بأنه بعد
الـتـنـسـيــق مــع بـنــك الـكــويــت
ال ـمــركــزي ،ستعطل البنوك
ال ـم ـح ـل ـي ــة أع ـم ــال ـه ــا األحـ ــد
المقبل  22م ــارس الـجــاري،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ع ـط ـل ــة رس ـم ـيــة
ب ـم ـنــاس ـبــة ذك ـ ــرى اإلس ـ ــراء
والمعراج ،على أن تستأنف
فروع البنوك المقرر عملها
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــن ع ـ ـن ـ ـهـ ــا تـ ـق ــدي ــم
خــد مــا تـهــا للعمالء االثنين
 23الجاري.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثقافات

12

مسك وعنبر

مزاج
om

في الوقت الذي يسيطر
تباشر الفنانة اللبنانية
رعب «كورونا» على األنشطة مادلين طبر تقديم حلقات
الثقافية والفنية ،قرر
برنامجها "مسا الورد" في
فنانان مصريان افتتاح
موسمه األول.
معرضيهما.
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bil@aljarida.
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أعلن مهرجان البحر األحمر
تخوض الفنانة هيا
صندوق
إطالق
السينمائي،
الدرامي
عبدالسالم ،السباق
ّ
دعم اجتماعي عاجل لصناع
الرمضاني بمسلسل
«مانيكان» ،الذي يطرح إشكالية األفالم في السعودية يصل
إلى  200ألف ريال.
الخالف بين المرأة والرجل.

«كورونا» يهبط بإيرادات السينما
إلى أسوأ مستوياتها
الخسائر تقترب من معدالت أحداث  11سبتمبر 2001
هيمن فيروس كورونا على أخبار دور
العرض السينمائية في العالم ،وكان األكثر
تــداوال بين المؤسسات الفنية الضخمة،
بعدما ساهم في تحصيل أسوأ اإليرادات
خالل األسبوع الماضي ،حيث َّ
تكبدت هذه
المؤسسات خسائر لم تكن بالحسبان.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت ت ـ ـقـ ــاريـ ــر إعـ ــام ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ــى أن
ان ـخ ـفــاض إيـ ـ ــرادات الـسـيـنـمــا تـقـتــرب من
الخسائر التي واكبت أحداث  11سبتمبر
.2001
وضمن هذا السياق ،قالت شركة والت
ديزني ،في بيان صحافي ،إنها ستؤجل
ط ــرح فـيـلــم "بـ ــاك ويـ ـ ــدو" ،بـسـبــب تفشي
"ك ـ ــورون ـ ــا" ،ف ــي ظ ــل إغ ـ ــاق دور ال ـعــرض
السينمائية ،و تــو جـيــه النصائح للناس
بتجنب التجمعات.
والفيلم الذي ينتمي إلى نوعية الحركة
واإلثـ ـ ــارة م ــن بـطــولــة الـمـمـثـلــة سـكــارلـيــت
جوهانسون ،وكان من المفترض أن يفتتح
موسم الصيف السينمائي ويبدأ عرضه
بصاالت السينما في أول مايو .ولم تعلن
"ديزني" موعدا جديدا لطرح الفيلم ،الذي
تـ ــدور أح ــداث ــه ف ــي عــالــم م ــارف ــل لــأبـطــال
الخارقين ضمن سلسلة أفالم أفنغرز.

كما أعلنت مؤسسات فنية أخرى تأجيل
عرض أعمالها في هذه الفترة .ومن أبرز
األفالم التي كان من المقرر طرحها خالل
أيام وتم تأجيلها بسبب تفشي الفيروس،
هي:
No Time To Die
The New Mutants
A Quiet Place 2
Mulan
Peter Rabbit 2
Fast & Furious 9
Antlers
The Woman in the Window
The Personal History of David
Copperfield
وكــانــت إي ـ ــرادات الـتــذاكــر تــراجـعــت إلــى
أدنــى مستوياتها فــي آخــر  20عاما على
األقل بدور السينما في أميركا الشمالية،
حـيــث أدى وب ــاء ك ــورون ــا إل ــى واحـ ــدة من
هوليوود
أسوأ عطالت نهاية األسبوع في
ُ
بشباك التذاكر .ووفقا للتقرير الذي نشر
عبر تقارير إعالمية ،بلغ إجمالي الخسارة
ن ـحــو  55.3م ـل ـيــون دوالر ف ــي ال ـم ـســارح
األميركية وكندا.

وحــدث هــذا األمــر في عــام  ،2001حيث
كــانــت إي ـ ــرادات شـبــاك ال ـتــذاكــر فــي عطلة
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع مـنـخـفـضــة ج ـ ــدا ،وفـقــا
لشركة البيانات  ،Comscoreعندما تم بيع
تذاكر بقيمة  54.5مليون دوالر بعطلة
نهاية أسبوع في سبتمبر ،لكن
ذهب المزيد من األشخاض
إل ــى الـسـيـنـمــا م ــع نـهــايــة
األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع ب ـ ـ ـعـ ـ ــد 11
سبتمبر .2001
من جهة أخرى،
كشفت الممثلة
األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
راش ـيــل ماثيو ز
(  2 6عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا )
ع ـ ـ ـ ــن إص ـ ــابـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا
بـ ـ ــ"ك ـ ــورونـ ـ ـا" ،ح ـي ــث شـ ـع ــرت بــإصــاب ـت ـهــا
بأعراض الفيروس ،فخضعت للفحوصات،
التي أثبتت أنها حاملة للمرض ،وخضعت
بعدها للحجر الصحي.
بدورها ،خضعت نجمة تلفزيون الواقع
ً
كريس جينر ( 64عاما) لكشف طبي ،من
أجل التأكد من إصابتها بـ"كورونا" ،حيث
جاءت نتيجته سلبية.

أعضاء فرقة JLS

ً
أعضاء فرقة  JLSيلتئم شملهم قريبا

سكارليت جوهانسون

بنيلوبي كروز وجوني ديب

لقطة من «»Onward

بنيلوبي كروز تدافع عن صديقها جوني ديب « »Onwardيحقق أكثر من  100مليون دوالر

بعد سبع سنوات من االنفصال ،أعلنت فرقة  J LSعودتها عبر جولة جديدة
ً
ستبدأ قريبا .
َّ
وتحد ث جي بي جيل حول تجربة األ بــوة التي عاشها كل أعضاء الفرقة منذ
انفصالها عام  ،2013في تقارير إعالمية ،وقال إن "المشاركة في العودة للغناء
ال َّ
تقد ر بثمن ،فال يمكننا الحصول على أفضل من ذلك".
بدوره ،قال هيومز ،العضو اآلخر في الفرقة" :جميعنا نحب أن يكون أطفالنا
معنا على المسرح ،وستكون تلك لحظة جميلة".
َّ
ُيشار إلى أن فرقة  J LSمؤلفة من أستون ميريغولد وأوريتسي ويليامز ومارفن
هيومز وجي بي جيل.

دافـعــت النجمةبنيلوبي كــروز عــن النجم جوني ديــب حــول خالفه مــع زوجته
السابقة الممثلةأمبر هيرد ،ووقفت إلى جانب صديقها ديب ،ووصفته بأنه كريم
ولطيف.
وقالت" :قابلت جوني حينما ُ
كنت بعمر الـ .19في ذلك الوقت لم يكن بمقدوري
سوى نطق جملتين باللغة اإلنكليزية ،هما :كيف حالك؟ وأريد العمل مع جوني ديب".
َّ
سنوات عديدة لم أشاركه فقط ثالثة أفالم فحسب ،بل اعتمدت عليه
وتابعت" :مرت ُ
كصديق عظيم ،فقد أعجبت دائما بلطفه ،وعقله الفذ ،وموهبته ،وروحه الفكاهية
الغريبة ،وكرمه".
ُيذكر أن هيرد تتهم ديب بتعنيفها وإساءة معاملتها.

وصلت إيــرادات فيلم األنيميشن ( )Onwardإلى  101مليون و 690ألف دوالر ،منذ
طرحه في  6الجاري بدور العرض حول العالم .وكان العمل حقق افتتاحية وصلت إلى
 12مليونا و 166ألف دوالر ،في  4310دور عرض.
فيلم األنيميشن من إنتاج شركتي  Disneyو ،Pixarويدور حول شقيقين قزمان في
سن المراهقة يقعان في عالم خيالي ،حيث يريدان تمضية يومهم األخير مع والدهما،
الذي توفي عندما كانا صغارا.
ُيذكر أن الفيلم جاء بأصوات النجوم :توم هوالند وكريس برات وجون راتزينبرجر
وجوليا لويس دريفوس وأوكتافيا سبنسر.

وقف التصوير السينمائي والتلفزيوني بالهند حتى إشعار آخر
جـ ـ ـ ـ ــرى إل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر
ال ـس ـي ـن ـمــائــي وال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي،
وغـ ـ ـل ـ ــق ال ـ ـم ـ ـعـ ــابـ ــد الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة
ومجمعات التسوق في الهند،
حـ ـت ــى إشـ ـ ـع ـ ــار آخ ـ ـ ــر .وط ـل ـبــت
الشركات من الموظفين العمل
من المنزل في مومباي ،فيما
تـبـ َّـيــن أن المنطقة هــي األ كـثــر
ض ـ ـ ــررا مـ ــن ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
بالهند.
وقـ ــال م ـســؤولــو الـصـحــة إن
والية ماهارشترا ،وعاصمتها
مومباي ،سجلت زيادة مفاجئة
في الحاالت اإلصابة بكورونا،
بــواقــع  37حالة مــن أصــل 114
إص ــاب ــة ف ــي ال ـه ـن ــد .ومـ ــن بين

هذه الحاالت ،سجلت مومباي
ومدينة بوني القريبة  24حالة.
وذكرت االتحادات والنقابات
فــي صناعة السينما الهندية
(بـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــوود) ،أن ك ـ ــل أع ـ ـمـ ــال
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــويـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــائ ـ ـيـ ــة
والـتـلـفــزيــونـيــة س ــوف تتوقف
بدء ا من الخميس حتى إشعار
آخر ،في إطار جهود للسيطرة
على انتشار الفيروس.
ُ
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــومـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاي مـ ــركـ ــز
ب ــولـ ـي ــوود ،وهـ ــي إح ـ ــدى أكـبــر
صناعات السينما في العالم،
حيث يوجد بها أكثر من 230
ألف موظف .وجرى غلق معبد
سيدهيفيناياك فــي مومباي،

وهـ ـ ــو أحـ ـ ــد أش ـ ـهـ ــر األضـ ــرحـ ــة
بالهند.
ول ــم تشهد الـهـنــد ،الـتــي يبلغ
تعداد سكانها  1.3مليار نسمة،
سوى حالتي وفاة جراء "كورونا".
وبــدأت العديد من الحكومات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك دل ـهــي،
حظر التجمعات الكبيرة ،وبدأت
غلق المجمعات التجارية ودور
السينما.
ل ـك ــن خـ ـب ــراء ال ـص ـح ــة أع ــرب ــوا
عن قلقهم من أن الهند ال تمتلك
البنية الطبية المالئمة للتعامل
م ــع ارت ـ ـفـ ــاع ك ـب ـيــر ف ــي الـ ـح ــاالت
المصابة بـ"كورونا".
(د ب أ)

بريانكا تشوبرا في أحد أعمالها السينمائية
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تشكيليان مصريان يواجهان «كورونا» بـ «فاكهة
ّ
محرمة» و«مبني للمجهول»
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

في وقت يسيطر رعب كورونا
على جميع األنشطة الثقافية
والفنية في دول العالم كافة،
ومن بينها مصر ،قرر اثنان
من الفنانين التشكيليين ،هما
حلمي التوني ،وإسالم زاهر،
افتتاح معرضيهما خالل
األيام القليلة الماضية.

لوحات حلمي
التوني تنطلق من
الموروث الشعبي
بألوان مبهجة

المعرض األول يحمل عنوان
"ف ــواك ــه ُم ـح ـ ّـرم ــة" ،ويستضيفه
غ ــال ـي ــري ب ـي ـكــاســو ف ــي منطقة
ال ــزم ــال ــك ب ــالـ ـق ــاه ــرة ح ـت ــى 21
الجاري ،ويقدم من خالله الفنان
المعروف حلمي التوني النساء
ف ــي س ـيــاق واحـ ــد م ــع الـفــاكـهــة،
حيث أطلق على لوحاته عناوين
منها "سـيــدة ال ـ ّ
ـرم ــان" و"سـيــدة
الـ ـ ـف ـ ــراول ـ ــة" ،و"سـ ـ ـي ـ ــدة ال ـت ـي ــن"،
منطلقا مــن الفلكلور الشعبي
الـ ـ ـ ــذي يـ ـص ــف ج ـ ـمـ ــال ال ـن ـس ــاء
ب ــاس ـت ـخ ــدام أوصـ ـ ــاف الـفــاكـهــة
وثمارها.
والـ ـفـ ـن ــان الـ ـت ــون ــي م ـع ــروف
بــأس ـلــوبــه ال ـم ـم ـيــز ف ــي ال ــرس ــم،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا رس ـ ـ ـمـ ـ ــه ل ـ ـحـ ــواء
ف ــي ق ــوال ــب إب ــداع ـي ــة مـتـنــوعــة،
ع ـبــر عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـلــوحــات
وال ـم ـع ــارض الـتـشـكـيـلـيــة الـتــي
تـ ــرصـ ــد ح ـ ـيـ ــاة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ،وه ــو
مـ ـش ــروع ي ـمـ ّـيــز ري ـش ـتــه كـفـنــان
بـ ـ ــاس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ،حـ ـ ـت ـ ــى أن ه ـ ــذا
ً
ي ـت ـج ـلــى أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ال ـل ــوح ــات
ا لـتــي تستخدم كأغلفة للكتب
والروايات.
ويـ ـض ــم الـ ـمـ ـع ــرض ال ـج ــدي ــد
نحو  34لوحة ،وفي مكوناتها
تتناغم نـســاء بورتريهاته في
عوالمهن الحالمة التي تتسع
للموسيقى وا لـحــب والفاكهة،

من أعمال الفنان حلمي التوني

وك ــذل ــك لـلـطــرب الـشـعـبــي ال ــذي
يـنـتـمــي إل ـي ــه ال ـم ـطــرب ال ــراح ــل
محمد عبدالمطلب ،حيث ّ
زين
إحـ ـ ـ ــدى ل ــوح ــات ــه بـ ـعـ ـب ــارة "ي ــا
حــاســديــن ال ـن ــاس مــالـكــم وم ــال
ال ـ ـن ـ ــاس" ،وه ـ ــي م ـط ـل ــع أغ ـن ـيــة
شهيرة لعبدالمطلب.
ويتشابك الموروث الشعبي
م ــع ال ـمــوس ـي ـقــى واألل ـ ـ ـ ــوان فــي
ّ
أعـمــال ذات طــابــع فــريــد ،يشكل
بـصـمــة م ـم ـيــزة ألع ـم ــال الـفـنــان
الكبير ،كما أنه غالبا ما ينطلق
من تفاصيل وأجواء ذات طابع
محلي ،وهو ما يظهر بوضوح
فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن لـ ــوحـ ــات
معرضه الـجــديــد ،حيث يرصد
ال ـن ــواف ــذ الـخـشـبـيــة الـتـقـلـيــديــة
باعتبارها شباك عبور المرأة
إلــى الحياة والـعــالــم الخارجي
من حولها.
وك ـ ـعـ ــادتـ ــه احـ ـتـ ـل ــت األل ـ ـ ــوان
ال ـم ـب ـه ـجــة م ـســاحــة ك ـب ـيــرة من
ال ـلــوحــات ال ـتــي عـكـســت أج ــواء
ال ـح ـيــاة ال ـصــاف ـيــة ف ــي الـبـيــوت
المصرية البسيطة ،وما تحمله
من حكايات استلهمها الفنان
وتنضح بها أعماله البديعة.

حالة درامية
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،يحتفي
"غ ــالـ ـي ــري م ـص ــر" ب ـب ــدء ع ــرض
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـف ـن ـيــة ال ـج ــدي ــدة
للفنان إسالم زاهر تحت عنوان
 passive constructionأو
مــا تــرجـمـتــه بــالـعــربـيــة "الـبـنــاء
السلبي" ،أو مــا اخـتــاره الفنان
ً
عـ ـن ــوان ــا ب ــال ـع ــرب ـي ــة لـمـعــرضــه
ُ
ال ــذي افتتح األح ــد  15الـجــاري
وه ــو "مـبـنــي لـلـمـجـهــول" ،وهــو
معنى مـجــازي دقـيــق يعبر من
خالله عن البنايات التي يجري
هدمها فــي وقــت يحلم بسطاء
(م ـ ـج ـ ـهـ ــولـ ــون) ب ـ ـعـ ــدم ه ــدم ـه ــا
ليسكنوا فيها.
وع ـ ــن ه ـ ــذا الـ ـمـ ـع ــرض ي ـقــول
م ــدي ــر غ ــال ـي ــري م ـص ــر ،ال ـف ـنــان
م ـح ـمــد ط ـل ـعــت"ُ :يـ ـق ــدم ال ـف ـنــان

حلمي التوني
َّ َ
الذين َحنطتهم رواسب البركان
ممه الملتهبة ،بعد
وح ِ
الترابية ِ
أن باغتتهم ثورته الكارثية.
وتابع" :ظلت كلمات األغنية
وم ــوسـ ـيـ ـق ــاه ــا مـ ـ ــع ال ـل ـق ـط ــات
االستثنائية للمدينة القديمة
وس ـكــان ـهــا ال ـم ـن ـكــوب ـيــن عــالـقــة

لوحة للفنان إسالم زاهر

ف ــي ذه ـن ــي ل ـت ـم ـتــزج بـ َـم ـشــاهــد
الـ ـط ــري ــق ...ش ـ ــوارع ب ــا أس ـمــاء
وص ـ ـ ـ ــراع ع ـب ـث ــي ال يـ ـه ــدأ بـيــن
ال ـه ــدم وال ـب ـن ــاء ،وق ــد أصبحت
البنايات المتهدمة تشبه جحور
الحيوانات الصغيرة ،وتخيلتها
وقد زحف إليها أناس رماديون
من دون مالمح وكأنما العدوى
قد انتقلت من المبنى المحروم
سكانه! وكأنهم
من االكتمال إلى
ّ
ً
سيجدون أيضا من ينقب عنهم
في المستقبل" .ويستمر العرض
حتى  9أبريل المقبل.

نكبة مدينة بومبي
أوحت للفنان إسالم
زاهر فكرة معرضه
الجديد

«غوغل» يحتفي بالتشكيلي الجزائري محمد خدة
المتاحف العالمية تقتني أعمال ابن مدينة مستغانم المطلة على البحر المتوسط

ً
واض ــح ج ــدا ،أن األث ــر ال ــذي نـشــره وب ــاء "كــورونــا" على المسلك
ً
ّ
االجتماعي كبير ،بل كبير جــدا ،لدرجة أنه ما كان يمكن تصوره.
فإحدى الطرق األنجح لمحاربة "كورونا" هي البقاء في البيت .وبقدر
ً
ما يبدو األمر سهال للوهلة األولى فإنه أثار ويثير الكثير من الدالالت
االجتماعية اإليجابية والسلبية .فمن أعظم الخصال التي يتصف
ّ
التعود ،وهي في اآلن نفسه ،واحدة من أكثر
بها اإلنسان قدرته على
ً
خصال اإلنسان إساءة إليه ،في كونه يصبح عبدا لما اعتاده ،وأنه
متى ما صار يمارس هذه العادة بجسمه دون حاجة لعقله ،تمكنت
ً
منه ،وصارت جزءا من ال وعيه .وبالتالي توجب عليه بذل جهد كبير
ُ
تعب حتى يتمكن من التخلص منها ،والتأقلم مع وضع جديد،
وم ِ
ً
.ونبذ عاد ٍة عاش بها ولها سنوات وربما عقودا
باختراعه العظيم للتلفون " "Steven Jobsلقد ّ
كرس ستيف جوبز
ً
ً
الذكي ،وحدة اإلنسان وانعزاله ،وأدخل على البشرية مسلكا جديدا،
يتمثل فــي اكـتـفــاء اإلن ـســان بــوحــدتــه ومـصــاحـبــة الـتـلـفــون الــذكــي،
بمحركات البحث ،ومواقع اإلنترنت ،وشبكات التواصل االجتماعي،
مما أخــذ البشر للعيش في العالم االفتراضي ،وبالتالي أدى إلى
المواطن المكتفي بذاته- Digital Citizen"، ،والدة "المواطن الرقمي
والمتصل بفضاء العالم ،والمبتعد عمن حوله ،حتى صرنا نرى
أســرة مكونة من أم وأب وولــديــن ،يجلسون في غرفة واحــدة ،وكل
منهم منشغل بتلفونه النقال ،وال شيء يجمع بينهم سوى الصمت
.والغربة
ستيف جوبز اخترق المسلك اإلنساني الطبيعي ،حيث الحاجة
لآلخر ،وحيث المثل الشعبي القائل" :الجنة بدون ناس ما تنداس".
فمنذ ما يزيد على العقد من الزمن ،تناولت دراســات كثيرة فكرية
وعلمية ونفسية واجتماعية واقـتـصــاديــة وسياسية أثــر انغالق
اإلنسان على نفسه ،ومعاقرته لوحدته ،وانتهت في أغلبها إلى أن
هذا المسلك يضر باإلنسان أكثر بكثير مما ينفعه .لكن هذه المسلك
ّ
تكرس في العقد األخير ،حيث يولد الطفل ،ليفتح عينيه أمام لعب
ً
وأغاني التلفون الذكي ،وأفالم الفيديو في "اآلي باد" ،مما أوجد جيال
ال يرى في اآلخر الواقعي ،أكثر من آخر افتراضي ،وهذا صبغ البعض
بصبغة العزلة ،وأفقدهم قدرة التواصل اإلنساني الطبيعي .فالحديث
مع اآلخر ومصاحبته والتمتع بصداقته ممارسة إنسانية جميلة
وضرورية ،صاحبت البشرية منذ اكتشفت وعرفت اللغة ،وبدونها
.يفقد اإلنسان واحدة من أهم المهارات التي يحتاجها لعيشه
ً
فيروس "كــورونــا" زلــزل العالم ،بخطره الصحي ،وزلــزلــه أيضا
في الحاجة لمليارات من الدوالرات لمواجهته والوقوف في وجهه،
وهبط بالبورصات العالمية ،خالل فترة وجيزة لمستويات قياسية
ً
موجعة ،وعزل دوال عن دول ،وأوقف حركة المالحة الجوية ،وتسبب
في وفاة اآلالف ،وترتب عليه ويترتب في كل لحظة أمر جديد يجب
ً
التنبه إليه .لكن ،الوجه اآلخر لـ "كورونا" ،وقد يكون إيجابيا ،أنه
ّ
وحد العالم ،وأجبرهم على التعاون فيما بينهم بغية سالمتهم ،كما
أنه فرض على البشر مالزمة بيوتهم ،وأعادهم بالتالي إلى حضن
ّ
التكيف مع عادة جديدة تتمثل في نسج
األسرة واألهل ،وإلى ضرورة
عالقة ،عن طيب نفس ،مع المكان واألسرة واألهل ،وكأن لسان الحال
يقول :ليس لإلنسان في الملمات إال اإلنسان ،وليس للشخص إال
بيته وأهله .صحيح أن التلفون الذكي واستخداماته مازالت متوفرة،
ً
لكن الصحيح أيضا ،أنه تحتم على اإلنسان ،عدم الخروج لعمله،
وقضاء ساعات طويلة ،في البيت ،ومن غير المعقول صرف كل هذه
الساعات مع التلفون أو الكمبيوتر أو التلفزيون ،خاصة ،واآلخر
.على الحب والقرب والمصير المشترك
كورونا" ،أعاد الكثير والكثير من البشر ،حول العالم ،إلى حضن"
بيوتهم ورحابة وابتسامة أحبابهمّ ،
ودس في الكثير من العالقات
ً
األسرية وأعــاد إليها شيئا من الــدفء والحنان والمحبة ،وهو ما
ً
افـتـقــدتــه ط ــوي ــا" ...ك ــورون ــا" ،الـفـيــروس الـخـفــي ،الـفـيــروس الـقــاتــل،
ّ
استطاع الــوقــوف فــي وجــه عبقرية ستيف جــوبــز! وحــد البشرية،
وأجبرها على التعاون العلمي والتقني واالقتصادي واالجتماعي
بغية النجاة بأبنائها ،وفرض رقابة صارمة على األسرة تجبرها
.بالوجود والتواصل الملموس ،والعودة للحضن اإلنساني
ً
بالء "كورونا" عظيم ،لكنه أوجد شيئا من الوصل البشري الذي
ُ
.طالما شغفنا بمحاولة الوصول إليه

حصاد

قدم الفنان الجزائري
محمد
التشكيلي ً
الراحل ً
خدة نفسه رائدا عالميا في
فنون الخط العربي ،السيما
أن لوحاته عرضت في
متاحف عالمية كثيرة.

«األنثى المقدسة» ...جديد
ميرال الطحاوي
محرك « غوغل» احتفى به
اح ـت ـفــت ال ـج ــزائ ــر وال ــوس ــط الـثـقــافــي
العالمي بــالــذكــرى الـ ـ  90لميالد الفنان
التشكيلي الـجــزائــري محمد خــدة الــذي
يعد مــن رواد الفن الحديث فــي الجزائر
وأبرز من استخدم جماليات الخط العربي
في لوحاته ،حتى بلغت شهرته االقاصي
مما حتم على محرك البحث "غوغل" ،أن
يكرمه أيما تكريم من خــال رســم له في
صفحته الرئيسية.

مرسم غراندشومير

خدة عشق شجرة
الزيتون التي
ً
يعدها عنصرا
ً
بارزا في البيئة
المتوسطية

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

األول يحتفي بالنساء ...والثاني يتعاطف مع البنايات المهدمة
المتميز إســام زاهــر مجموعة
غاية في الروعة من األعمال التي
تعكس رؤي ــة الـفـنــان المغايرة
وإحساسه الفني بمشاهد ربما
ً
مررنا بها جميعا ،لكن إحساسه
الـفـنــي الـتـصــويــري خـلــق منها
ح ــال ــة إب ــداع ـي ــة عـمـيـقــة ال ـطــرح
ً
متشابكا بين الواجب واألوجب،
وأع ـنــي هـنــا مـشــاهــد الـبـنــايــات
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـطـ ــاردهـ ــا
المحليات بالهدم كواجب ،لكن
إح ـ ـسـ ــاس الـ ـفـ ـن ــان خ ـل ــق حــالــة
درامية إنسانية شديدة الرهافة
ّ
بتخيله هذه البنايات بحالها،
وقد أوجد بين فراغات ومظاهر
ً
الهدم أناسا بسطاء حلموا بأن
تــأوي ـهــم ه ــذه ال ـب ـنــايــات ،فـتــرك
المشهد كما هــو وأدخ ــل عليه
رؤيـ ـت ــه ل ــآخ ــر الـ ـ ــذي ش ـع ــر بــه
وتـخـ ّـيـلــه وحـ ــاول أن يـكــون هو
في رسالة للفن غاية في الرقي
والجمال".
في حين أوضح إسالم زاهر
أن الفكرة استوحاها من أغنية
"أصداء" لفريق الروك اإلنكليزي
 Pink Floydو مـ ـ ــا تـضـمـنـتــه
مشاهد الفيديو ا لـخــا صــة بها
التي ُصــورت من داخــل المدرج
ال ــروم ــان ــي ل ـمــدي ـنــة Pompeii
(ب ــوم ـب ــي) ،واس ـت ـعــرضــت نكبة
المدينة األثرية ورفات سكانها

«كورونا»...
الوجه الحسن!

ولـ ــد خـ ــدة ف ــي  14م ـ ــارس عـ ــام 1930
بـمــديـنــة مـسـتـغــانــم الـمـطـلــة عـلــى البحر
الـمـتــوســط غــربــي ال ـبــاد ،وه ــي عاصمة
والية مستغانم.
وعمل في طفولته في مطبعة لمساعدة
والديه الكفيفين ،ومنذ صباه اتجه للرسم
واألل ـ ـ ــوان ح ـيــث ش ــرع ف ــي تـعـلـيــم نفسه
الرسم عن طريق المراسلة قبل االلتحاق
بمدرسة للفنون في مدينة وهران.
وفــي عــام  ،1953انتقل إلــى العاصمة

الفرنسية بــاريــس حيث عمل فــي مرسم
غــرانــدشــومـيــر ال ـم ـعــروف فــي الـعــاصـمــة
الفرنسية وعاش هناك  10سنوات ،وبعد
االستقالل عاد إلى بالده عام  ،1962حيث
أق ــام أول مـعــرض لــه فــي ال ـجــزائــر باسم
"السالم الضائع" في عام .1963

حركات فنية
وبعد التحول السياسي الذي شهدته
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب ح ـص ــول ـه ــا عـلــى
استقاللها عن المستعمر الفرنسي ظهرت
فيها حــركــات فنية جــديــدة فــي النصف
األخير من ستينيات القرن الماضي مثل
حركة "الوشم" ،وما يعرف باسم "مدرسة
اإلشـ ـ ــارة" وك ــان مـحـمــد خ ــدة م ــن أعـمــدة
األخيرة.

الحرف العربي
واتجه خدة في أسلوبه الفني إلى مزج
تقنيات الرسم الغربي مع انسيابية الخط
العربي ليمثل بذلك جيال مــن الفنانين
الـجــزائــريـيــن الــذيــن عـمـلــوا مـعــا إليـجــاد
توليفة بين إرث الخط العربي والمدرسة
التجريدية الغربية ،كما اهتم بالعمارة
اإلسالمية والنحت ،وكان يعشق شجرة
الــزيـتــون الـتــي يعدها عنصرا ب ــارزا في
البيئة المتوسطية بشكل عام والجزائرية
بشكل خاص.
وغ ـل ـب ــت ع ـل ــى ل ــوح ــات خـ ــدة األلـ ـ ــوان
الترابية وتشكيالت تعلو فيها كتابات
وزخــارف الخط العربي مساحات لونية
مجردة.

توظيف الحرف
من لوحاته

حول توظيف الحرف العربي كعنصر
ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــن الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـل ــي ،ق ـ ـ ــال خ ـ ـ ــدة فــي

محمد خدة
تصريحات صحفية :لم أستعمل الحرف
قط من أجــل الحرف نفسه ،فهي حروف
ترقص باأللوان فتقول ما ال يقوله نص
بنيته من الحروف.
وب ــدأ خــدة حياته الفنية عندما كان
مهتما بــا لــر ســم التشخيصي ومحاولة
إت ـق ــان ال ــرس ــم بـطــريـقــة أكــادي ـم ـيــة ،لكنه
انتقل الحقا إلــى الرسم الالتشخيصي،
محاوال تأصيل فنه باستثمار جماليات
الفن اإلسالمي الــذي يغلب عليه النزوع
التجريدي ونبذ التصوير والتشخيص.
ويعد خدة أحد األعضاء المؤسسين لـ
"االتحاد الوطني للفنون البصرية" الذي
أسس عام  ،1964وساهم في تصميم عدد
مــن اللوحات الـجــداريــة الجماعية خالل
سبعينيات القرن الماضي.

تخطيطات للكتب
وأقـ ــام ال ـف ـنــان ال ـج ــزائ ــري ال ـعــديــد من
المعارض داخل الجزائر وخارجها ،كما
عــرف أيضا برسم لــوحــات وتخطيطات
للكتب فــزيـنــت أعـمــالــه طـبـعــات ع ــدد من
رواي ــات كبار الكتاب الجزائريين أمثال
رشـ ـي ــد بـ ـ ــوجـ ـ ــدرة ،واه ـ ـتـ ــم خـ ـ ــدة أي ـض ــا
بتصميم األزياء والديكورات لمسرحيات
ج ـ ــزائ ـ ــري ـ ــة ،وم ـ ـ ــن أش ـ ـهـ ــرهـ ــا ت ـص ـم ـي ـمــه

لديكورات مسرحية "الشهداء يعودون هذا
األسـبــوع" التي أخرجها المخرج زياني
شــريــف عـيــاد عــن قـصــة شـهـيــرة لــأديــب
الجزائري الطاهر وطار ،كما صمم الكثير
من المسرحيات التي أخرجها المخرج
عبدالقادر علولة.

المتاحف العالمية
ويقتني عــدد مــن المتاحف العالمية
أع ـمــاال فـنـيــة ل ـخــدة ،كـمــا هــي ال ـحــال مع
ال ـم ـت ـح ــف ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة
بالجزائر ،ومتحف الفن الحديث بباريس.
وكان محمد خدة جمع أعماله الفنية
فــي كتابين هـمــا "مـعـطـيــات مــن أجــل فن
جديد" و"صفحات متناثرة مترابطة".
وتوفي الفنان محمد خدة في العاصمة
الجزائرية يــوم  4مايو  ،1991وفــي عام
 ،2015أطـلـقــت ال ـجــزائــر جــائــزة للفنون
التشكيلية تحمل اسمه.
واح ـت ـفــى ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـغــرديــن في
الجزائر والشرق األوســط بذكرى ميالد
الفنان الراحل محمد خدة وأبرزوا احتفال
غوغل به.

أص ـ ــدرت دار ب ـتــانــة لـلـنـشــر
أخـ ـي ــرا ،ك ـتــابــا ج ــدي ــدا لــأديـبــة
ميرال الطحاوي بعنوان "األنثى
المقدسة" ،يتناول سيرة المرأة
مع الصحراء العربية وقصصها
األسطورية.
وجاء في تقديم الكتاب "لما
ك ــان ــت ال ـ ـص ـ ـحـ ــراوات ال ـعــرب ـيــة
أيـضــا متنوعة عرقيا ،ومــن ثم
ف ــإن لـهــا تـشـكـيــاتـهــا الـثـقــافـيــة
وبـطــونـهــا وأصــول ـهــا مـتـعــددة،
فهي تنقسم من حيث الجغرافيا
 على أقل تقدير -إلى منطقتينمتمايزتين :الـصـحــراء الكبرى
اإلفريقية ،و هــي تشغل منطقة
شديدة الجفاف تضم أجزاء من
موريتانيا والمغرب والجزائر
وتـ ــونـ ــس ول ـي ـب ـي ــا ،وت ـس ـك ـن ـهــا
العديد من القبائل ذات األصول
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ل ـك ـن ـه ــا  -ع ــرقـ ـي ــا -
أرض أه ــل الـلـثــام ،كـمــا سماها
الرحالة ،وموطن قبائل الطوارق
واألمازيغ.
ويعد الكتاب تجربة جديدة
لألديبة الـطـحــاوي ،التي صدر
لها من قبل العديد من الروايات
منها" :نقرات الظباء" و"الخباء"
و"ال ـ ـب ـ ــاذن ـ ـج ـ ــان ـ ــة

غالف " ا

ألنثى المقدسة "

ميرال الطحاوي

الــزرقــاء"" ،وبروكلين هايتس"،
وفــازت األخيرة بجائزة نجيب
محفوظ التي تمنحها الجامعة
األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة ع ـ ـ ــام  ،2010ك ـمــا
وصـلــت إل ــى الـقــائـمــة القصيرة
لجائزة البوكر العربية ،وتدور
ج ــل أعـمــالـهــا بـيــن عــالــم الـبــدو
وت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــده وع ـ ــال ـ ــم ال ـم ــدي ـن ــة
بسماته.
ي ــذك ــر أن مـ ـي ــرال ولـ ـ ــدت فــي
مــدي ـنــة الـحـسـيـنـيــة بـمـحــافـظــة
ال ـش ــرق ـي ــة ب ـم ـص ــر ،وه ـ ــي اب ـنــة
لقبيلة "الـطـحــاويــة" الـتــي تعد
م ــن أه ــم وأك ـب ــر الـقـبــائــل
ال ـ ـب ـ ــدوي ـ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة،
وح ـص ـل ــت ع ـل ــى درجـ ــة
ال ـل ـي ـس ــان ــس فـ ــي ال ـل ـغــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ج ــام ـع ــة
ال ــزق ــازي ــق ،ك ـمــا حصلت
على درجتي الماجستير
والـ ــدك ـ ـتـ ــوراه ،وال ـت ـح ـقــت
ب ـه ـي ـئــة تـ ــدريـ ــس جــام ـعــة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة ،ث ـ ـ ــم انـ ـتـ ـقـ ـل ــت
ع ــام  ،2007إل ــى ال ــوالي ــات
المتحدة ،حيث تعمل حاليا
أس ـ ـت ـ ــاذة مـ ـس ــاع ــدة بـقـســم
ال ـل ـغــات األجـنـبـيــة بجامعة
والية أريزونا.

توابل ةديرجلا
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مادلين طبر :سعدت بردود الفعل على «الضاهر»
رغم خسارتي المادية
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مزاج

أخبار النجوم

أمينة تطرح «ادعيلي ياما»
بمناسبة عيد األم

«التقديم لن يشغلني عن التمثيل وأعاني ندرة األدوار الجيدة»
القاهرة – هيثم عسران

تباشر الفنانة اللبنانية مادلين
طبر تقديم حلقات برنامجها
"مسا الورد" في موسمه
البرنامج الذي
األول ،وهو
ً
انطلق عرضه مؤخرا.
في دردشتها مع "الجريدة"
تتحدث مادلين عن البرنامج،
"الضاهر" الذي
ومسلسل ً
عرض مؤخرا ،وغير ذلك،
وفيما يلي التفاصيل:

ترفض الظهور في
برامج المقالب

* كـيــف استقبلت ردود الفعل
على تجربتك في "الضاهر"؟
 س ـع ــدت ب ـع ــرض الـمـسـلـســلب ـعــد ف ـت ــرة طــوي ـلــة م ــن ال ـتــوقــف
والتأجيل ،فالمسلسل من االعمال
التي تشجعت فــور قراء تها ،ألن
الدور مهم ومؤثر باإلضافة إلى
اخ ـت ــاف ــه ع ــن أدواري ال ـســاب ـقــة،
لكن بالرغم من الظروف التي مر
بـهــا الـعـمــل وال ـتــوق ـفــات الكثيرة
ف ــأن ردود ال ـف ـعــل م ــن الـجـمـهــور
أسعدتني كثيرا.
*إل ـ ــى أيـ ــن ان ـت ـهــت األزمـ ـ ــة مع
منتج المسلسل تامر عبد المنعم؟
 بــالــرغــم مــن خـســارتــي لجزءكبير مــن أج ــري فــي ه ــذا العمل،
والذي لم أتقاضه حتى اآلن ،رغم
ان ــه مثبت فــي الـتـعــاقــد مــع تامر
باعتباره منتج المسلسل ،لكنني
سعدت برد فعل الجمهور.
ـت إل ـ ــى ت ـقــديــم
*ل ـ ـمـ ــاذا ات ـ ًج ـه ـ ِ
البرامج مؤخرا؟
 درسـ ـ ـ ــت ف ـ ــي ك ـل ـي ــة اإلع ـ ــاموح ـص ـلــت ع ـلــى مــاج ـس ـت ـيــر فـيــه
بـ ـب ــداي ــات ــي ،وع ـم ـل ــت ص ـحــاف ـيــة
فــور تخرجي مــن الـجــامـعــة ،قبل
ان ألتحق بالتلفزيون اللبناني

ألعمل مذيعة ربط ،وهذا الظهور
فـ ــي الـ ـم ــاض ــي ك ــان ــت لـ ــه أه ـم ـيــة
كبيرة ،فمذيعة الــربــط هــي التي
ت ـق ــوم ب ــإخ ـب ــار ال ـم ـشــاهــديــن عن
ال ـخ ــري ـط ــة الـ ـب ــرامـ ـجـ ـي ــة ،ومـ ـ ــاذا
سـيـشــاهــدون عـلــى الـشــاشــة بعد
ذل ـ ــك ،وه ـ ــذه ال ـمــرح ـلــة اس ـت ـفــدت
مـ ـنـ ـه ــا بـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــرات،
وتعلمت في التلفزيون الرسمي
اللبناني ،حتى منحني سيمون
أس ـمــر فــرصــة تـقــديــم مــوســم من
بــرنــامــج "س ـت ــودي ــو ال ـف ــن" وهــي
الخطوة التي شكلت نقلة مهمة
في حياتي ألقدم بعدها برنامج
"ن ـ ـجـ ــوم الـ ـ ـغ ـ ــد" ،ول ـ ـ ــدي ت ـج ــارب
إذاع ـيــة بـعــدة دول عــربـيــة ،لــذا ال
أعتبر أنني اتجهت إلى البرامج،
ولـكـنـنــي ع ــدت إلـيـهــا بـعــد غياب
خالل السنوات الماضية نتيجة
انشغالي بالتمثيل.
*وما سبب اختيار "مسا الورد"
لتعودي من خالله؟
 ف ـكــرة ال ـبــرنــامــج اعجبتني،الس ـي ـم ــا أنـ ـن ــا ن ـن ــاق ــش ق ـضــايــا
مـخـتـلـفــة اج ـت ـمــاع ـيــة ون ـســائ ـيــة
وف ـن ـي ــة وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـق ـضــايــا
المختلفة ،فالبرنامج ال يعتمد
على الصوت العالي ولكن يقدم

مادلين طبر مع مجموعة من الفنانين

م ـنــاق ـشــة ج ـ ــادة وبـ ـن ــاءة بحيث
يمكن ان نقدم المعلومة للجمهور
ب ـش ـكــل واض ـ ـ ــح ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ال ـمــداخ ـلــة الـفـنـيــة ف ــي الـبــرنــامــج
والـ ـت ــي ن ـت ـح ــدث ف ـي ـهــا م ــع أح ــد
ص ـنــاع ال ـفــن الـمـهـمـيــن ونـنــاقــش
ً
مـ ـعـ ــه ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا مـ ـ ــن الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل،
ولمست ردود فعل إيجابية بشأن
البرنامج خــال الفترة الماضية
حتى من الجمهور البسيط سواء
في لقاءاتي بالشارع أو من خالل
مواقع التواصل االجتماعي.
*هل خبرتك القديمة ساعدتك
في "مسا الورد"؟
 ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،اس ـ ـت ـ ـفـ ــدت مــنتـجــاربــي الـقــديـمــة وتـعــامـلــت مع
األمر بتحضير واستعداد يناسب
الـ ـظـ ـه ــور ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت الـ ـح ــال ــي،
خ ـص ــوص ــا أن ـن ــي ح ــرص ــت عـلــى
تجنب سلبيات كثيرة شاهدتها
فـ ــي ت ـ ـجـ ــارب اخ ـ ــرى وأن يـتـســم
البرنامج بالرقي والبساطة في
مخاطبة الـجـمـهــور ،فــا اري ــد أن
اقدم مادة اعالمية جافة.
ً
كما أن التمثيل ساعدني أيضا
في التقديم ،وربما يجد البعض
ً
ه ــذا األمـ ــر غــري ـبــا لـكـنــه حقيقة،
فالتمثيل جعلني اقدم االنفعاالت
بصدق ،وطبيعة البرنامج على
ال ـه ــواء تجعلني اتـفــاعــل مــع كل
ما يحدث.
*لكن تقديم برنامج تلفزيوني
قد يشغل الفنان عن التمثيل؟
ً
 ال اخـفـيــك س ــرا أنـنــي اعــانــين ــدرة األدوار الجيدة الـتــي تقدم
ل ــي ف ــي ال ـ ــدرام ـ ــا ،ف ـن ـحــن نــواجــه
م ـش ـك ـل ــة ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـت ــي
تـ ـق ــدم ل ـن ــا ب ـس ـبــب األدوار غـيــر
ال ـج ـيــدة ،وال ــوض ــع ال ـعــام أصبح
ً
سـيـئــا ف ـن ـيــا ،وهـ ــذا األمـ ــر يمكن
ان تلمسه عـبــر ع ــدة مستويات،
فهناك أزمــة حقيقية فــي األدوار
التي تضيف للفنان ،ال أن تمنحه
التواجد فحسب ،أضف إلى ذلك
م ــوق ــف ش ـخ ـصــي بــال ـن ـس ـبــة لــي
مــرت ـبــط ب ـش ـع ــوري بــاالس ـت ـفــزاز

أمينة

مادلين طبر
من بعض مما يقومون بتقديمه
على الشاشة ،فهناك شخصيات
استفزازية وتقدم محتوى ليس
له عالقة باإلعالم.
*كيف ترين تجربة الفنانين
في تقديم البرامج؟
 ثمة تـجــارب قــدمــت بالفعل،لـكــن دع ـنــا نـنـظــر ل ــأم ــور بشكل
أكثر عقالنية ،فلكي يقدم الفنان
ً
برنامجا يجب أن يكون لديه فكر
وموهبة في التعامل مع الكاميرا
كمذيع وليس كممثل ،فالتقديم
الـتـلـفــزيــونــي يـتـطـلــب "كــاريــزمــا"
مـ ـح ــددة ي ـت ـســم صــاح ـب ـهــا بـقــوة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة وسـ ــرعـ ــة ال ـب ــدي ـه ــة
وال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى اخ ـت ـي ــار االل ـف ــاظ
المناسبة للتعبير ،وهذه األمور
هـ ــي الـ ـت ــي تـ ـح ــدد مـ ــا إذ ك ــان ــت
ال ـت ـجــربــة نــاج ـحــة أم ال ،فـهـنــاك
بــرامــج قــدمـهــا ن ـجــوم لــم تنجح،
ً
ً
وأخ ـ ـ ــرى ح ـق ـقــت ن ـج ــاح ــا ك ـب ـيــرا
وأضافت ألصحابها.
*تتحدثين بشغف عن التقديم
التلفزيوني!
 -بــالـفـعــل ،ل ــدي اهـتـمــام كبير

بــال ـت ـقــديــم ال ـت ـل ـفــزيــونــي ،ورأي ــي
ً
دائـمــا أن كل إعالمي على عاتقه
مسؤولية كبيرة ،وعلى المستوى
الـشـخـصــي ل ــدي ط ـمــوح لتقديم
بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـنـ ــوعـ ــات ك ــومـ ـي ــدي
استعراضي على الشاشة لكن هذا
ً
البرنامج يتطلب تصورا وتكلفة
كبيرة على المستوى اإلنتاجي.
*ل ـك ــن ال ـب ــرام ــج ال ـت ــي تحظى
بـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام كـ ـبـ ـي ــر ه ـ ــي بـ ــرامـ ــج
المقالب؟
 أشـ ـع ــر بـ ــاإلهـ ــانـ ــة مـ ــن ه ــذهالبرامج ،ألن الفنان يتعرض فيها
لــإهــانــة والـسـخــريــة ،وال اش ــارك
ً
ً
فـيـهــا مـطـلـقــا ،ورف ـضــت عــروضــا
ل ـل ـظ ـهــور ف ـي ـهــا خـ ــال ال ـس ـنــوات
ال ـم ــاض ـي ــة ،ف ــا ي ـم ـكــن أن اه ـيــن
نفسي وتاريخي من أجل المبلغ
الـ ـم ــال ــي ال ـ ـ ــذي س ــأح ـص ــل عـلـيــه
لـلـمـشــاركــة فــي ال ـبــرنــامــج ،وهــذا
ً
األم ــر هــو نـفــس رأي ــي أي ـضــا في
برامج "الهارد توك" التي تسعى
السـتـفــزاز الضيف والـتــدخــل في
حياته ،فال يمكن ان اقدم مثل هذه
النوعية من البرامج.

ّ
أحمد السقا ومحمد إمام ونانسي عجرم يزينون
مسلسالت رمضان بأدوار «ضيوف الشرف»
نجوم الصف األول يجاملون أصدقاءهم بالظهور في أعمالهم خالل الشهر الكريم
●

القاهرة  -محمد قدري

جامل عدد من نجوم
الساحة الفنية المصرية
زمالءهم بمشاركتهم
كضيوف شرف في األعمال
المقرر عرضها خالل
رمضان المقبل.

ّ
صور عدد كبير من الفنانين
م ــن ن ـجــوم ال ـصــف األول ع ــددا
مــن المشاهد فــي المسلسالت
الرمضانية التي يتم تصويرها
ُ
حاليا لــتـعــرض بعد شهر من
اآلن خالل الموسم الرمضاني،
كنوع من أنواع المجاملة التي
ّ
يقدمها الفنانون ألصدقائهم،
وهـ ـ ــو نـ ـظ ــام م ـت ـب ــع فـ ــي مـصــر
خ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
لـكــن الـمــاحــظ هــو تــزايــد هــذه
الظاهرة هــذا العام ،خاصة أن
معظم ه ــؤالء الفنانين ليست
ل ـه ــم أع ـ ـمـ ــال مـ ـع ــروض ــة خ ــال
رمضان.

«االختيار» يستحوذ على
األبطال

«النهاية» يجمع
العديد من مطربي
األغنية الشعبية

يعد مسلسل «االختيار» عن
قـصــة الـشـهـيــد أح ـمــد المنسي
واإلرهابي هشام عشماوي من
بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد
ال ـ ـعـ ــوضـ ــي م ـ ــن ال ـم ـس ـل ـس ــات
المهمة خالل الموسم المقبل،
وه ــو الـمـسـلـســل صــاحــب أكبر
عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ض ـ ـ ـيـ ـ ــوف الـ ـ ـش ـ ــرف
ومعظمهم مــن الفنانين ممن
لــم يـكــن لــديـهــم الـحــظ للظهور
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـهـ ــم
الفنان محمد عــادل إمــام الذي
ّ
يجسد دور ضابط صاعقة في
الجيش المصري ،وصور عدة

تامر يجدد التعاون مع الملحن
رحيم في ألبومه الجديد

تامر حسني
يتعاون الفنان تامر حسني مع الملحن محمد رحيم
في أغنيتين يتضمنهما ألبومه الجديد ،األولى من كلمات
أمير طعيمة ،والثانية من كلماته وألحانه ،ومن المقرر أن
يتم طرحه خالل موسم الصيف المقبل.
لم تكن هذه المرة هي األولى التي يتعاون فيها رحيم
م ــع ت ــام ــر ح ـس ـنــي ،ح ـيــث ت ـع ــاون ــا م ــن ق ـبــل ف ــي عـ ــدد من
األغنيات ،من ضمنها أغنية "اطمن" ،والتي قدمها حسني
مع المطربة الشابة علياء ،فضال عن دويتو نجم الجيل
عالء عبدالخالق ،والذي حمل عنوان "رسمي فهمي نظمي"،
وهي من كلمات وألحان محمد رحيم ،وتوزيع موسيقي
كريم عبدالوهاب.
في السياق ذاته ،يستعد النجم تامر حسني لطرح أولى
أغنيات ألبومه الجديد ،بعنوان "أنــت لــوحــدك" ،األغنية
من كلمات رمضان محمد ،وألحان محمد جمال ،وتوزيع
موسيقي إلهامي دهيمة ،ومن المقرر أن يتم طرحه خالل
األيام المقبلة.
يذكر أن تامر يواصل تصوير مشاهده في فيلم "مش
أنا" ،في شوارع القاهرة ،والفيلم قصة وحوار تامر حسني
وإخ ــراج ســارة وفـيــق ،ويـشــارك فــي بطولة الفيلم كــل من
النجوم ماجد الكدواني ،وحال شيحة ،وسوسن بدر ،وعدد
آخر من الشباب.

مروة األطرش تشارك في
مسلسل « دفعة بيروت»
محمد إمام
مشاهد خالل الفترة الماضية،
وح ـض ــر ال ـف ـن ــان م ـح ـمــد رجــب
أيـ ـض ــا بــال ـم ـس ـل ـســل م ــن خ ــال
مشاهد قليلة بطلب من الشركة
المنتجة.
ويظهر بالمسلسل الفنانان
كريم عبدالعزيز وآسر ياسين
بمشاهد قليلة ،كما تم االتفاق
م ـ ــع ال ـ ـف ـ ـنـ ــان أح ـ ـمـ ــد ع ـ ــز ع ـلــى
الظهور ،وفي حالة توافر وقت
لـلـتـصــويــر سـيـصــور مـشــاهــده
قـ ـب ــل شـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان الـ ـ ـق ـ ــادم،
ومن األسماء التي وافقت على
الـظـهــور أيـضــا الـفـنــانــون إيــاد
ن ـص ــار وأحـ ـم ــد رزق وشــريــف
مـنـيــر وال ـف ـن ــان ال ـقــديــر صــاح
ع ـب ــدال ـل ــه ،وي ــرب ــط ب ـيــن ه ــؤالء
الـفـنــانـيــن وأم ـي ــر كـ ــرارة عــاقــة
صداقة قوية كانت هي الدافع
األول لـ ــذلـ ــك ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن
ال ـم ـس ـل ـس ــل مـ ــن ال ـم ـس ـل ـســات
الوطنية التي يتوقع لها نسبة
مشاهدة عالية.

بالموسم الرمضاني المقبل،
وحـ ـ ــرصـ ـ ــت الـ ـنـ ـجـ ـمـ ـت ــان ع ـلــى
االتـفــاق مــع الفنانين للوجود
بـ ـكـ ـث ــرة فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ك ـض ـيــوف
ش ــرف لــوضــع الـمـسـلـســل على
خــريـطــة الـمـنــافـســة ،معتمدين
ع ـلــى ع ــاق ــات الـمـنـتــج ص ــادق
الصباح القوية.
وك ـ ــان ـ ــت أولـ ـ ـ ــى ال ـم ـف ــاج ــآت
م ــواف ـق ــة ال ـن ـج ــم أحـ ـم ــد الـسـقــا
ع ـل ــى ال ـظ ـه ــور ك ـض ـيــف ش ــرف
باإلضافة إلى النجمة اللبنانية
ن ــانـ ـس ــي ع ـ ـجـ ــرم ال ـ ـتـ ــي ت ــوج ــد
ب ـم ـش ــاه ــد وأغـ ـنـ ـي ــة ب ــال ـع ـم ــل،
ويصور حمدي الميرغني خالل
األيــام الفادمة عدة مشاهد في
ظهور شرفي له ،ويظهر كل من
النجمة روجينا والفنان بيومي
ف ــؤاد وأم ـيــر هــانــي ومصطفى
أبــو ســريــع والـمـطــرب الشعبي
عـبــدالـبــاســط ح ـم ــودة وبــدريــة
طـلـبــة وه ـن ــادي مـهـنــا وإنـجــي
علي وميدو عادل.

«نساء من ذهب» ينافس بقوة يوسف الشريف يعتمد على
الشباب
نجومه

نانسي عجرم

طرحت المطربة أمينة أغنية جديدة بمناسبة عيد األم
بعنوان "ادعيلي ياما" ،من كلمات مصطفى حسن ،وألحان
محمد عبدالمنعم ،و تــوز يــع موسيقي خالد نبيل ،على
حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب".
على جانب آخر ،طرحت المطربة أمينة العام الماضي
آخر ألبوماتها الغنائية ،الذي يحمل عنوان "اللي راحوا"،
على اليوتيوب ومحطات الــراديــو ،وذلــك بعد فترة عمل
طويلة ألمينة على أغــانــي األلـبــوم مــع عــدد مــن الشعراء
والملحنين وا لـمــوز عـيــن الموسيقيين ،لتقديم أغنيات
متنوعة ومختلفة.
وكان األلبوم ضم  10أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد
مــرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو ،و"فــي شرع
مين" كلمات مالك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل،
و"عاش يا وحش" كلمات مالك عادل وألحان هاني فاروق
وتوزيع أشرف البرنس ،و"السهرة ولعانه" كلمات مالك
عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو ،و"صاحبتي"
كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع أشرف البرنس،
و"اللي راحــوا" كلمات مالك عــادل وألحان مدين وتوزيع
زيزو فاروق ،و"الجديد" كلمات مالك عادل وألحان عصام
اسماعيل وتوزيع زيزو فاروق ،و"على جمر الهوا" كلمات
وألحان عمرو العلي وتوزيع كريم عبدالوهاب ،و"ارجع
لبيتك" كلمات مصطفى حسن وأ لـحــان أحمد مصطفى
وتوزيع شريف قاسم ،و"آه بحبه".

وص ــور طــاقــم عمل مسلسل
«نـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء م ـ ـ ــن ذه ـ ـ ـ ـ ــب» بـ ـط ــول ــة
الفنانتين نبيلة عبيد ونادية
الجدي ثلث حلقات المسلسل
بـ ـلـ ـبـ ـن ــان ،وتـ ـسـ ـعـ ـي ــان ل ـل ـحــاق

ويـ ـعـ ـتـ ـم ــد ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ي ــوس ــف
الشريف على عدد من ضيوف
ال ـشــرف فــي مسلسله الـجــديــد
«الـ ـنـ ـه ــاي ــة» ،الـ ـ ــذي قـ ـ ــارب عـلــى
االنتهاء من تصويره ،ومعظم

أحمد السقا
ضيوفه هذا العام من الشباب،
حـ ـي ــث وافـ ـ ـ ــق ال ـ ـف ـ ـنـ ــان الـ ـش ــاب
مـحـمــد ك ـيــانــي ع ـلــى الـظـهــور
ك ـض ـي ــف شـ ـ ــرف بــال ـم ـس ـل ـســل،
وكذلك الفنانون محمد محمود
عبدالعزيز وحسام داغر ،إضافة
إلى شريف منير.

حضور كبير لألصدقاء
وي ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــر ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ضـ ـي ــوف
الـ ـش ــرف ،مـعـظـمـهــم م ــن نـجــوم
ال ـ ـطـ ــرب ال ـش ـع ـب ــي م ـث ــل ري ـكــو
وع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــط حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــودة
وح ـ ـسـ ــن ش ـ ــاك ـ ــوش وغـ ـي ــره ــم
مـ ــن ال ـم ـط ــرب ـي ــن ،والـ ـعـ ـم ــل مــن
ب ـط ــول ــة س ـم ـيــر غ ــان ــم وف ــري ــدة
سـيــف ال ـن ـصــر ،بــاإلضــافــة إلــى
الفنان الكوميدي هشام ماجد،
الـ ــذي يـظـهــر ف ــي ع ــدة مـشــاهــد
ب ــال ـم ـس ـل ـس ــل نـ ـفـ ـس ــه ،وواف ـ ـ ــق
الفنان أحمد رزق على الظهور
بمجموعة من المشاهد كضيف
شـ ــرف ف ــي مـسـلـســل «ال ـق ــاه ــرة
ك ــاب ــول» بـطــولــة الـفـنــان فتحي
عـبــدالــوهــاب وخــالــد الـصــاوي،
فـ ــي وق ـ ــت واف ـ ـ ــق ع ـب ــدال ــوه ــاب
على الظهور كضيف شرف في
مسلسل «ال ـف ـتــوة» ،مــن بطولة
ي ــاس ــر ج ـ ـ ــال ،رغـ ـ ــم ان ـش ـغ ــال ــه
الـ ـش ــدي ــد ب ـت ـص ــوي ــر مـسـلـسـلــه

الجديد ،إال أن الصداقة القوية
بـيـنـهـمــا ج ـع ـل ـتــه ي ــواف ــق عـلــى
الظهور دون تردد.
ويـبـحــث الـفـنــان الـكــومـيــدي
علي ربيع عن عدد من النجوم
لـلـظـهــور مـعــه كـضـيــوف شــرف
فــي المسلسل الـجــديــد «وصــل
أمانة» ،وحتى اآلن ضم الفنان
عبدالله مشرف للظهور في عدة
ح ـل ـقــات ،إض ــاف ــة إل ــى الـمـطــرب
الشعبي محمود الليثي.
وتـعــاقــدت الفنانة السورية
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان نـ ـ ـج ـ ــم ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ع ـل ــى
ال ـظ ـه ــور ب ـم ـس ـل ـســل «لـ ـم ــا كـنــا
صـغـيــريــن» مــع الـفـنــانــة ريـهــام
حجاج كضيفة شــرف ،ويظهر
ال ـف ـنــان أح ـمــد فـتـحــي مجاملة
لصديقيه محمد عبدالرحمن
وال ـ ـف ـ ـن ـ ــان مـ ـحـ ـم ــد سـ ـ ـ ــام فــي
مسلسلهما الجديد «جمجوم
وفيديو» ،المكون من  15حلقة،
ويعرض على «إم بي سي» في
رمضان ،وتظهر النجمة ماجدة
زك ــي ضـيـفــة ش ــرف المسلسل
المخابراتي «هجمة مرتدة» من
بطولة النجم أحمد عز ،واألمر
نفسه مــع نضال الشافعي في
المسلسل نفسه.

مروة األطرش
تشارك الممثلة الشابة مروة األطرش حفيدة المطربة
اس ـم ـهــان ،وال ـم ـطــرب فــريــد األط ــرش فــي مسلسل «دفـعــة
بيروت» للمخرج علي العلي ،والكاتبة هبة مشاري حمادة
ً
ً
ً
بمشاركة أكثر من  60نجما عربيا وخليجيا فيه.
وك ـ ــان ق ــد عـ ــرض ف ــي رمـ ـض ــان الـ ـم ــاض ــي ،الـمـسـلـســل
ال ـخ ـل ـي ـجــي «دفـ ـع ــة الـ ـق ــاه ــرة» وق ـ ــدم ف ــي ال ـع ـمــل قصص
مجموعة طالبات كويتيات ،وما تعرضن له خالل فترة
دراستهن الجامعية في مصر ،ويبدو أن تلك الحكايات
لم تنته مع إسدال الستار على مسلسل «دفعة القاهرة»،
فها هي تتجدد مرة أخرى ،ولكن هذه المرة في العاصمة
اللبنانية بيروت.
ويوجد عــدد كبير من نجوم «القاهرة» في المسلسل
ً
ً
الجديد ،الــذي ضمت قائمته طيفا متنوعا من األسماء
ً
ً
ً
التي تمتلك «وزنــا ثقيال» في الدراما الخليجية ،وأيضا
العربية ،وعلى رأسهم جاء الفنان الكويتي بشار الشطي،
وزميلته نور الغندور ،ومهند الحمدي ،وفاطمة الصفي،
وخــالــد ال ـشــاعــر ،ون ــور ال ـش ـيــخ ،وع ـلــي كــاكــولــي ،وحمد
أشكناني ،وشيالء سبت ،وروان المهدي ،في حين يضم
ً
ً
العمل أيضا عددا من نجوم لبنان ،ومن بينهم سارة أبي
كنعان ،وأنطوانيت عقيقي ،وأسعد رشدان وغيرهم ،إلى
ً
جانب نجوم من سورية والمغرب العربي أيضا.
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 21مايو  21 -يونيو
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ّ
ً
ً
مهنيا :ثــابــر على عملك بــدقــة فــا بـ ّـد أن ينتهي مهنيا :أنت رائع في أسلوب تعاملك مع الزبائن
وسمعتك ّ
طيبة.
وتقطف ثماره.
ّ
ّ
ً
ً
ّ
يتذمر أمامك لكنه يشتاق عاطفيا :تقترب من حياتكما غيوم سوداء لكنك
عاطفيا :شريك العمر ال
ً
كفيل بإبعادها.
كثيرا الى حضورك.
ً
ً
اجتماعيا :ابحث عن رياضة تمارسها وال تترك اجتماعيا :يدعوك قريب لك الى سهرة عامرة
ً
األيام ّ
تهنأ فيها كثيرا.
تمر دون افادة منها.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ّ
ّ ً
ً
ً
مهنياّ :
سيدا لك بل اعرف كيف
يقدم برجك لك الجوز ولكن عليك أن تقشره مهنيا :ال تجعل المال
تستخدمه.
لتأكله.
ً
ً
عاطفيا :تجد نفسك متوتر األعصاب بعد حصول عاطفيا :دع حبيبك يحلم كي ال يبكي عندما
يعود الى عالمه ّ
المر.
عتاب معً الحبيبّ .
ً
اجتماعيا :تعرف أنك تعيش في مجتمع تافه ومع اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ي ـن ـق ـصــك الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـق ـنــاعــة
ً
لتستطيع أن تعيش سعيدا.
ذلك فأنت تتعايش معه.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

1
 1ط
 2و
 3ب
 4و
 5غ
 6ر
 7ا
 8ف
 9ي
 10ا
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الدلو

 20يناير  18 -فبراير

كلمات متقاطعة
عقيق

كلمة السر

 – 5دولة أوروبية – للنداء – 9 .فنانة مصرية راحلة.
 – 6م ـت ـش ــا ب ـه ــان – نــو تــة  – 10شـ ــا عـ ــر عـ ـب ــا س ــي –
اشترع القوانين.
موسيقية – دماغ.
 – 7سريع الوقوع – صميم  – 11اشـتـهــر بـهــا جـحــا –
شهر عربي.
الوجود.
 – 8أنـشــد – اشـتــاق إلــى –
قديس.

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
ّ
يهمك التعب بمقدار ما ّ
مهنيا :ال ّ
يهمك أن تكون
مهنية أشمل من التي
مهنيا :تحتاج الــى ثقافة
نتيجة عملك مفيدة.
تحوزها.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ــدع شــريــك ح ـيــاتــك يـغـضــب فتفقد عاطفيا :يضعك الحبيب في موضوع القداسة
ّ
ألنه يعلم مقدار اخالصك له.
نصف حبه لك.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :احترس من الذي يظن أن لديك مصلحة اجتماعيا :الثروة التي تستطيع االحتفاظ بها
هي التي تهبها من أجل البرّ.
ّ
التقرب منه.
في
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

sudoku

 – 1مخرج مصري.
 – 2ابن أذينة وزنوبيا ملك
ب ــوص ــاي ــة أمـ ــه ب ـعــد مــوت 2
والده – نهر أوروبي.
 – 3ق ـط ــع – أداة ج ـ ــزم – 3
قعدوا.
ّ
ّ
 – 4ف ـ ـ ــرق و قـ ــسـ ــم – غ ـ
ـاب 4
ً
الـ ـنـ ـج ــم – كـ ـ ــان م ـت ـم ـس ـكــا
بأفكاره ال يحيد عنها.
5
 – 5دولة أميركية – جادل
وناقش.
قاص – دولة أميركية6 .
–6
 – 7عاصمة دولة أفريقية
7
– قطع.
 – 8إســم يطلق على بــوذا
في الصين – ما بين رابع 8
وسادس.
 – 9إ سـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـط ـ ـلـ ــق ع ـلــى 9
األمـ ـي ــرك ــي ابـ ــن ال ــوالي ــات
المتحدة – مدينة فرنسية10 .
 – 10ج ــائ ــزة سـيـنـمــائـيــة
ـة
تـ ـ ـ ــوزع سـ ـن ــوي ــا – م ــارك ـ فيها وكل ما هي عليه من
سيارات.
حاالت.
 – 2تحركوا – حرف هجاء.
ً
عموديا:
 – 3إلــه – بــواصــر – يبس
الخبز.
 – 1و صـ ـ ـ ـ ــف أرض م ــن  – 4تكلم – يفصل أ ج ــزاء
األراضي ورسمها بكل ما مترابطة.
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 23يوليو  22 -أغسطس
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السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً ّ
ً
مهنيا  :تبحث عــن عمل مختلف عــن عملك ألنك مهنيا :يتضح للمسؤولين عنك مقدار المجهود
الذي تقوم به في عملك.
مللت منه.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :يـخــالـفــك ال ـشــريــك ال ـ ــرأي وي ــدع ــوك الــى عاطفيا :يحترم الحبيب فيك التزامك بالوعود
التي تقطعها.
التفكير أكثر في المستقبل.
ً
ً
ً
ً
سدى ألنه المادة التي
اج ـت ـمــاع ـيــا :تــرغــب ف ــي االنـ ـ ــزواء قـلـيــا وال تــريــد اجتماعيا :ال تهدر وقتك
ُ
صنعت منها الحياة.
االتصال بأي شخص.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

9
9

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :أحدهم ال تعجبه نتيجة عملك فأعد النظر مهنيا :األفالك الى جانبك تقودك وتدعمك شرط
ً
مضاعفة جهدك.
إن كان صائبا.
ً ّ
ً
عاطفيا :مل الحبيب من االنتظار وعدم تخصيص عاطفيا :ينزعج الحبيب من شـ ّـدة انتقادك له
ً
علما بأنه يداريك.
وقت له وحده.
ً
ً
ً
ّ
تصرف عند انفعالك
اجتماعيا :أحيانا تهمل السؤال عن الوالدين وقد اجتماعيا :قبل القيام بأي
ً
تمالك أعصابك.
تندم سريعا.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

9

1
9
3
8
4
5
2
7
6

أفقيا:

ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الشبكة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مربعات
صـغـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء المربعات
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
مـ ـ ــن  1ا لـ ـ ـ ــى ،9
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط عـ ـ ـ ـ ــدم
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار ال ـ ــرق ـ ــم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ــرة
واحـ ـ ــدة ف ــي كل
مربع كبير وفي
ك ـ ــل خ ـ ــط أف ـق ــي
وعمودي.

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
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مصلحة
بحث
مساعدة
منظمة
لو
زراعة
حاجة
محبة
وقت
توازن
دولة
مادة
حرارة
واجب
سلطة
دفاع
أزمة
قيمة
حب
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4377الخميس  19مارس 2020م  24 /رجب 1441هـ

ً
مهنياُ :يفتح أمــامــك بــاب جديد لالستثمار غير
عملك العادي.
ً
عاطفيا :لشريك عمرك القدرة على تغيير حياتك
إن عاملته بلطف.
ً
اجتماعيا :ترتكب حماقة مع أحد الرفاق فيبتعد
عنك ويقاطعك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ّ
ً
مـهـنـيــا :الـنـجــاح فــي م ـجــال مهنتك يتطلب
ّ
الكثير من الكد والجهد.
عــاط ـف ـيـ ًـا :ع ـب ـقـ ّ
ـريــة ال ـشــريــك تـكـمــن ف ــي قلبه
فاعرف كيف تعامله.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :لـلـحـيــاة حـ ـ ـ ّـدان :األمـ ــل وال ـيــأس
وعليك االختيار بين االثنين.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4377الخميس  19مارس 2020م  24 /رجب 1441هـ

tawabil@aljarida●com

15

مسك وعنبر

هيا« :مانيكان» يناقش الصراع بين المرأة والرجل
«المسلسل يستهدف شريحة أكبر من الجمهور ويطرح قضية هامة في قالب كوميدي»
اسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة
هيا عـبــدالـســام أن تحقق
ال ـ ـم ـ ـعـ ــادلـ ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة فــي
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع ب ـ ـ ـيـ ـ ــن اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج
والـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ،لـ ـتـ ـت ــرج ــم مــا
ي ـ ـجـ ــول ف ـ ــي خ ــاط ــره ــا مــن
أفكار ،وتشرف على تنفيذ
العمل من خلف الكاميرات،
ولـ ـك ــن ذل ـ ــك لـ ــم ي ـ ُ
ـح ــل دون
أن ت ـم ــارس شـغـفـهــا األول
ام ـ ـ ــام ال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرا ،وت ـن ـت ـقــل
بــرشــاقــة ب ـيــن شـخـصـيــات
ع ــدة أحبتها وأجـ ــادت في
التعبير عنها دراميا.
ً
هـ ـي ــا م ـش ـغ ــول ــة ح ــال ـي ــا
ب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــر مـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل
"مانيكان" من تأليف مريم
ن ـ ـص ـ ـيـ ــر ،الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـن ــاف ــس
ب ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق شـ ـه ــر
رمضان المقبل ...وحول
أه ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــي ي ـ ـ ـنـ ـ ــاق ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــا
المسلسل ودورها كان
لـ"الجريدة" معها هذا
اللقاء.
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ه ـ ـ ـيـ ـ ــا ع ــن
تـجــربـتـهــا الــدرام ـيــة
الجديدة "مانيكان":
"أث ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــر نـ ـ ـق ـ ــاش ـ ــي
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــر مـ ــع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤل ـ ـ ـفـ ـ ــة م ـ ــري ـ ــم
نـ ـصـ ـي ــر عـ ـ ــن فـ ـك ــرة
(مـ ـ ــان ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــان) ال ـ ـتـ ــي
اس ـتــوح ـي ـنــاهــا م ــن عــدة
أعـمــال أجنبية ،ولـكــن تم
اس ـق ــاط ـه ــا ع ـل ــى واق ـع ـنــا
ال ـم ـح ـل ــي وط ـ ـ ــرح قـضـيــة
اجـتـمــاعـيــة خـلـيـجـيــة من
خالله ،ويطرح المسلسل
بشكل كــومـيــدي الـصــراح
األزلي بين المرأة والرجل
وعدم االنسجام والتفاهم
بينهما".
وحول سبب إطالق اسم
"مانيكان" على المسلسل
أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن "ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة
والرجل لم يخلقا ليكونا
على قياس المانيكان،
ق ـ ـ ــد ي ـ ـن ـ ـقـ ــص ال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة
أشياء وكذلك الرجل،
وبــاألخـيــر كــل منهما
يكمل اآلخــر" ،مشددة
ع ـ ـلـ ــى أن ا ل ـم ـس ـل ـســل
لــم يتحيز لـلــر جــل على
ح ـس ــاب ال ـ ـمـ ــرأة وال ـع ـكــس،

محمد جمعة

تخوض الفنانة هيا
عبدالسالم ،السباق الدرامي
الرمضاني بمسلسل
"مانيكان" ،الذي
يطرح إشكالية
الخالف بين المرأة
والرجل.

هيا عبد السالم

شقيق ياسمين عبدالعزيز يطالبها
بإعالن زواجها السري
يبدو أن خالف وائــل ،شقيق
الـفـنــانــة يــاسـمـيــن عـبــدالـعــزيــز،
ال يــزال قائما ،بسبب عالقتها
بالفنان الشاب أحمد العوضي،
وهــو مــا دفــع وائ ــل إلــى توجيه
رسالة جديدة إليهما ،ألمح من
خاللها إلى أنهما تزوجا سرا،
وطالبهما بــإعــان ذلــك ال ــزواج
عمال بالعرف واألصول.
وكتب وائل ،على حسابه في
"فيسبوك" ،مخاطبا العوضي:
"عـ ـن ــدم ــا أرس ـ ـلـ ــت لـ ــك ألعــات ـبــك
جاء ردك على هيئة سباب طال
أسـ ــرتـ ــي ،ومـ ــع األسـ ـ ــف الـخـطــأ
ال تـتـحـمـلــه وح ـ ــدك ،وإن ـم ــا من
سـمـحــت لــك ب ــأن تـت ـطــاول على
أسرتها".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وائ ـ ـ ـ ـ ــل م ـخ ــاط ـب ــا
ال ـع ــوض ــي وش ـق ـي ـق ـتــه" :طــال ـمــا
انـ ـكـ ـم ــا تـ ـظـ ـه ــران مـ ـع ــا فـ ــي كــل
مكان ،سواء المنزل أو العمل أو
األماكن العامة ،فلماذا ال تعلنان
الصفة الرسمية الرتباطكما؟
لماذا الصمت؟ لن أفرط في حقي
وح ــق أســرتــي حـتــى يـتــم وضــع
األمور في نصابها الصحيح".

ياسمين عبد العزيز

قصص وحكايات من الماضي
في «والدي العزيز»
ب ـ ــدأ أم ـ ــس األول ع ــرض
أول ـ ـ ـ ـ ــى حـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــات ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا
االجتماعية "والدي العزيز"
ل ـل ـك ــات ــب ح ـس ـيــن ال ـم ـهــدي
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج ع ـ ـلـ ــي الـ ـعـ ـل ــي،
عـلــى  .MBC1ويـسـتـعــرض
الـعـمــل قـصـصــا وحـكــايــات
مـ ــن الـ ـم ــاض ــي ،تـ ـع ــود إل ــى
الـ ـح ــاض ــر ،وت ـغ ـ ّـي ــر مــامــح
المستقبل.
وتدور أحداث المسلسل
حول قصة حب فاشلة أدت
إلــى انـفـصــال رجــل وام ــرأة،
ً
ليلتقيا مجددا بعد سنوات،
ّ
فتتأجج قصة حبها وتعيد
معها الكثير مــن القضايا
ُ
والمالبسات التي ما زالت
ع ـ ــالـ ـ ـق ـ ــة ،وتـ ـ ــرسـ ـ ــم م ــام ــح

جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـ ّيــن
ً
شـخـصـيــات الـعـمــل مــؤثــرة
في حاضرهم ومستقبلهم.
ي ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــع الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل كـ ــا
م ـ ـ ــن ابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـحـ ــربـ ــي،
ومحمد العجيمي ،ومــرام،
وع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـق ـف ــاص،
وروان مـ ـه ــدي ،وع ـبــدال ـلــه
الطليحي ،وغدير السبتي،
وروان ا لـ ـعـ ـل ــي ،و ي ــو س ــف
الحشاش ،وأسامة المزيعل،
وحسن ابراهيم وآخرين.

واس ـ ـت ـ ـطـ ــردت فـ ــي ال ـس ـي ــاق
ن ـف ـســه" :ن ـق ــف ع ـلــى مـســافــة
واح ـ ـ ـ ـ ــدة مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال درام ـ ـ ــا
اجتماعية في قالب كوميدي
خ ـف ـي ــف ،ن ـع ــم قـ ــد تـ ـب ــدو أن
القضية الرئيسية بسيطة،
ولـ ـكـ ـنـ ـن ــا نـ ـط ــرحـ ـه ــا ب ـش ـكــل
ع ـم ـيــق ع ـب ــر م ـج ـمــوعــة مــن
الـخـطــوط الــدرامـيــة المهمة
والمتشعبة ،والتي تناقش
قضايا العنف األسري على
سبيل المثال والتنمر على
األ ط ـفــال والتعنيف وتأخر
اإلنجاب أيضا سوف يظهر
ابطال العمل في شخصيات
مـخـتـلـفــة ،وك ــل مـنـهــا تعبر
عـ ــن ح ــال ــة إن ـس ــان ـي ــة بـ ــأدق
تفاصيلها".
وأوض ـحــت" :نـقــدم بعض
الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــة
لنكشف بعض التحوالت في
حـيــاة اإلن ـســان مــن شخص
سـ ــوي إلـ ــى طـ ـم ــاع ،وأي ـضــا
ن ـس ـلــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى واق ــع
ح ـي ــاة ال ـش ـخــص ال ـم ـت ــردد،
لـنـطــرح ت ـس ــاؤال مـهـمــا :هل
يـسـتـطـيــع ان ي ـت ـغ ـلــب على
هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـل ــوك ال ـس ـل ـب ــي أم
يعيش فــي منطقة معزولة
عن العالم؟".
وتـضـيــف هـيــا عــن البعد
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــي" :ك ـ ــذل ـ ــك ن ـت ـطــرق
ل ـش ــرائ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع الـغـنــي
والفقير ونعرج على قضايا
النسب".

آلية العمل
أمـ ــا ع ــن آل ـي ــة ال ـع ـمــل في
ال ـ ـ ـقـ ـ ــروب ال ـ ـ ـ ــذي ي ـج ـم ـع ـهــا
والفنان فؤاد علي والكاتبة
مريم نصير للخروج بفكرة
ج ــدي ــدة ف ـقــالــت" :اآلن نحن
ب ـصــدد ال ـم ـشــروع الــدرامــي
الرابع ،وفي كل عام نحاول
أن ن ـ ـقـ ــدم مـ ـحـ ـت ــوى ول ــون ــا
جديدا مختلف عن السابق،
كــانــت ال ـبــدايــة فــي مسلسل
"كالم أصفر" بفكرة بسيطة
وغـ ـ ـي ـ ــر مـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،ول ـك ـن ـن ــا
ت ـنــاول ـنــا مــوضــوعــا مــؤثــرا
وحيويا وهــو كــام الناس،
امـ ــا ف ــي م ـس ـل ـســل "أجـ ـن ــدة"
ف ـق ــد ت ـع ـم ـق ـنــا فـ ــي الـ ــدرامـ ــا
ال ـم ــأس ــاوي ــة لـنـسـبــر أغـ ــوار

النفس البشرية ،بينما في
"رقـ ـ ــم الـ ـح ــظ  "7ج ــان ــب ذو
طـ ــابـ ــع ك ــومـ ـي ــدي مـخـتـلــف
وت ـ ـنـ ــاول طـ ـم ــوح ال ـش ـب ــاب،
لــذا دائـمــا نـحــاول أن يكون
الـ ـق ــال ــب ال ـ ــدرام ـ ــي مـخـتـلـفــا
ونوعية التمثيل والقضية
التي نتطرق لها.
وأ ثـنــت هيا على الكاتبة
مــريــم نـصـيــر مـعـتـبــرة انـهــا
مـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة" :م ـ ــري ـ ــم غ ــري ـب ــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي حـ ـي ــث ان ـه ــا
ه ــادئ ــة وخ ـج ــول ــة ،ولـكـنـهــا
ت ـم ـلــك ف ــي جـعـبـتـهــا أف ـك ــارا
غريبة وجديدة ،وتنتقل من
منطقة إلــى أخــرى ،وتتلون
كأنها أربــع أو خمس كتاب
في شخصية واحدة ،قلمها
أصبح أجــرأ وأق ــوى وتحب
أن تـ ـ ـط ـ ــرح ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات
بصورة مختلفة ،وجرأتها
ف ــي ال ـط ــرح ون ـ ــوع ال ـت ـنــاول
على سبيل المثال موضوع
الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــراع بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــل
ب ـكــوم ـيــديــا خ ـف ـي ـفــة ،وه ـنــا
تمكن الصعوبة أن تناقش
مـثــل ه ــذا ال ـمــوضــوع بـهــذه
البساطة.

شراكة مثمرة
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وم ـ ــري ـ ــم
وفؤاد بينهم شراكة مثمرة
وأنهم على مــدار  4سنوات
استطاعوا أن يجمعوا بين
الـعــديــد مــن نـجــوم الساحة
الفنية والشباب ،موضحة:
"ان ـ ـ ـضـ ـ ــم ل ـ ـنـ ــا الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـشـبــاب والـفـتـيــات ونـعــول
عليهم أن يصبحوا نجوما
فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل" ،م ـع ـت ـبــرة
ان مـ ـسـ ـلـ ـس ــل " مـ ــا ن ـ ـي ـ ـكـ ــان"
يخاطب جميع افراد األسرة،
وأضافت" :حاولنا أيضا ان
نـتــوســع مــن حـيــث القضية
ال ـتــي نـطــرحـهــا والـشــريـحــة
المستهدفة".
وأك ــدت هيا أنـهــا ال تحبذ
ال ـك ـشــف ع ــن ك ــاف ــة تـفــاصـيــل
الـشـخـصـيــة ال ـتــي تجسدها،
واكـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــت بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــول" :أق ـ ـ ـ ــدم
شخصية مريم ،وهي مترددة
تعيش في المنزل الذي يضم
الـ ـمـ ـشـ ـغ ــل ومـ ـق ــابـ ـل ــه ك ــاف ـي ــه
ي ـل ـت ـق ــي فـ ـي ــه مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن

األص ــدق ــاء ،مــريــم مــن النساء
الــاتــي يــؤيــدن قضية الـمــرأة
وي ـنــاصــرن ـهــا ،ول ـك ــن ب ـمــرور
الــوقــت تـحــدث ت ـحــوالت عــدة
في شخصيتها".
وح ـ ــول ن ـظــرت ـهــا لــأل ـقــاب
ال ـف ـن ـي ــة تـ ـق ــول هـ ـي ــا" :سـ ـ ــواء
ه ـنــاك لـقــب يسبق أم الفنان
أو ال ف ـ ــإن ذل ـ ــك ال ي ـح ـقــق لــه
االفضلية وال يعبر عن قيمة
ما يقدمه للوسط الفني ،الن
قيمة الفنان الحقيقية يبرزها
نجاحه ونتاجه الفني في كل
روافد الفن".
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص مـ ــوعـ ــد
ع ــرض مـسـلـســل "رق ـ ــم الـحــظ
 "7أوضحت" :اشتغلنا عليه
ف ــي ب ــداي ــة ال ـس ـنــة ،وإن شــاء
الله سيرى النور قريبا ،هو
يعتبر اول تجربة كوميدية
ل ــي ،وا لـعـمــل مختلف تماما
عـمــا س ـبــق ،وقــدمــت مــن قبل
من تأليف مريم نصير ومن
إخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج مـ ـصـ ـطـ ـف ــى رشـ ـي ــد
ويشارك في بطولته مجموعة
م ـم ـيــزة م ــن ال ـف ـنــان ـيــن منهم
فؤاد علي وميثم بدر وفيصل
بـ ــوغـ ــازي ون ـ ــوف ال ـس ـل ـطــان،
وأق ـ ــدم م ــن خ ــال ــه شخصية
مـ ـنـ ـي ــرة وه ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــدة ق ــوي ــة
ج ــدا ،لــديـهــا شخصية قوية
وم ـس ـي ـط ــرة ،ورغ ـ ــم ذلـ ــك هي

طيبة ومحبوبة ،وسوف نرى
تغير منيرة بالحلقات بعدما
ت ـت ـع ــرف ع ـل ــى س ـ ـعـ ــود ،وم ــا
القصة التي ستغير حياتها
رأسا على عقب".
يذكر ان مسلسل "مانيكان"،
مـ ـ ــن تـ ــأل ـ ـيـ ــف م ـ ــري ـ ــم ن ـص ـيــر
وإخ ـ ـ ـ ــراج ه ـي ــا ع ـب ــدال ـس ــام،
وبـ ـط ــول ــة م ـج ـم ــوع ــة م ـم ـيــزة
من الفنانين بينهم أسمهان
ت ــوفـ ـي ــق وه ـ ـيـ ــا ع ـب ــدال ـس ــام
وف ـ ـ ـ ــؤاد عـ ـل ــي وه ـ ـبـ ــة الـ ـ ــدري
ومحمد العلوي وفهد باسم
وفـ ــاط ـ ـمـ ــة ال ـ ـط ـ ـبـ ــاخ وأحـ ـم ــد
ال ـ ـ ـعـ ـ ــوضـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
األسماء المميزة.

ترى أن
المؤلفة مريم
نصير تملك
في جعبتها
أفكارا غريبة
وجديدة

مهرجان البحر األحمر يدعم صناع األفالم
السعودية المتضررين بسبب «كورونا»
أعـلـنــت مــؤسـســة مـهــرجــان الـبـحــر األحـمــر
السينمائي ،التي تنظم مهرجان البحر األحمر
ال ـس ـعــودي ّ ،إط ــاق ص ـنــدوق دع ــم اجتماعي
عــاجــل لـصــنــاع األف ــام فــي الـسـعــوديــة ،يصل
إلى  200ألف ريال.
وي ـهــدف ّص ـنــدوق الــدعــم االجـتـمــاعــي إلــى
مساعدة صناع األفالم في السعودية ممن تأثر
دخلهم بشكل مباشر وبــالــغ ،إثــر اإلج ــراء ات
الــوقــائـيــة االح ـتــرازيــة لكبح انـتـشــار فيروس
كورونا ،ويستهدف الصندوق تقديم معونة
مالية مباشرة ألي من العاملين في صناعة
السينما المحلية ،ممن تعطلت أعمالهم أو
تأثر دخلهم بشكل ملحوظ وباتوا غير قادرين
على استيفاء التزاماتهم المعيشية األساسية،
أو ما يترتب من التزامات صحية ّ طارئة.
وتـ ـش ــدد الـ ـمـ ـب ــادرة ع ـل ــى ص ــن ــاع األف ـ ــام
بـ ـض ــرورة ال ـت ـق ـيــد ب ـ ــاإلج ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
والوقائية ،وااللتزام بعدم مزاولة المهنة طوال
فترة التعليق الرسمي ،تأييدا لجهود كبح
انتشار فيروس كورونا.
وك ــان ــت إدارة م ـه ــرج ــان ال ـب ـح ــر األح ـم ــر
السينمائي فــي الـسـعــوديــة ،أجـلــت فعاليات
الــدورة المقبلة التي كان من المقرر إقامتها
 12مــارس ال ـجــاري ،فــي مدينة جــدة ،كإجراء
احترازى لتجنب انتشار الفيروس.

وأصـ ـ ـ ــدرت إدارة ال ـم ـهــرجــان
ب ـي ــان ــا ج ـ ــاء فـ ـي ــه" :ت ـم ــاش ـي ــا مــع
اإلج ــراءات االحـتــرازيــة الوقائية،
وحرصا منا على صحة وسالمة
ض ـي ــوف ـن ــا وجـ ـمـ ـه ــورن ــا وف ــري ــق
الـ ـعـ ـم ــل ،ي ـع ـلــن مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـحــر
األح ـمــر الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي عن
تــأجـيــل دورت ــه االفـتـتــاحـيــة ،التي
ك ـ ــان مـ ـ ـق ـ ــررا إق ــامـ ـتـ ـه ــا ف ـ ــي ج ــدة
التاريخية مــن  12إلــى  21مــارس
."2020
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان" :ن ـت ـق ــدم لكل
صـنــاع ومحبي السينما بأسفنا
العميق لهذا القرار الصعب ،إال أنه
يجب علينا جميعا مواجهة انتشار
فـيــروس كــورونــا ،واال نتوانى في
دعــم وتلبية الجهود واإلج ــراء ات
المفروضة استجابة لكبح انتشار
الفيروس عالميا".
واردف " :ن ـ ـع ـ ـلـ ــم مـ ـ ـ ــدى ت ــر ق ــب
الجميع لدورة المهرجان االفتتاحية،
ونتقدم لكم بعميق شكرنا وامتناننا لدعمكم
ووقوفكم إلى جانبنا ،ونعدكم بأن المهرجان
سـيـعـقــد ف ــي وقـ ــت الح ـ ــق ،ون ــؤك ــد اس ـت ـمــرار
ال ـت ــزام ـن ــا إزاء ص ـن ــاع األف ـ ــام والـمـنـتـجـيــن

هاني سالمة يستعد
لفيلم «أموال عامة»

تعاقد الفنان هاني سالمة
على فيلم "أموال عامة" خالل
الشهور الماضية ،ليعود من
خالله إلى السينما بعد غياب
 9أعوام ،والفيلم من إخراج
هادي الباجوري ،وتأليف
هيثم الخميسي.
وتدور أحداث الفيلم ،الذي
يحمل اسما مؤقتا ،ويتجه
صناعه إلى تغييره خالل
األيام القليلة المقبلة ،في
إطار من الغموض واإلثارة
حول عدد من الجرائم الكبيرة
التي يتم التخطيط لها بطرق
مختلفة ودقيقة جدا ،ومن
المقرر أن ينطلق تصوير
الفيلم منتصف الشهر
المقبل ،بعد االنتهاء من
األزمة الحالية التي يمر بها
العالم ،والمتمثلة في فيروس
كورونا .وتعاقد هاني ،خالل
الفترة الماضية ،أيضا ،على
فيلم "الكاهن" للنجمة درة،
تأليف محمد ناير ،وإخراج
عثمان أبو لبن ،والمقرر أن
ينطلق تصويره بعد شهر
رمضان المقبل.

عباس إبراهيم طرح
أغنية «المحزم»

طرح المطرب السعودي
عباس إبراهيم أغنية جديدة
بعنوان "المحزم" ،عبر
الصفحة الرسمية لشركة
روتانا على "يوتيوب"،
وحملت "المحزم" توقيع
سعود البابطين مؤلف
الكلمات ،وألحان نواف
عبدالله ،وتوزيع هشام
السكران ،ومكس جاسم
محمد ،وإيقاع هاني
الدوسري.
وحققت األغنية حجم متابعة
كبيرا عبر "يويتوب" ،كما
حصدت العديد من تعليقات
جمهور عباس إبراهيم ،الذي
تفاعل معهم عبر صفحته
الرسمية على "تويتر" ،واعدا
جمهوره بالمزيد من األعمال
الجديدة خالل الفترة المقبلة.
وعبر إبراهيم عن سعادته برد
فعل الجمهور على األغنية
التي شهدت استمرار التعاون
مع البابطين ،الذي قدم العديد
من األعمال المميزة لكبار
نجوم الوسط الغنائي في
العالم العربي ،وعاد إبراهيم
إلى الوسط الفني من خالل
"بوابة النور" بعد انقطاع
تجاوز  6سنوات.

إبراهيم الحكمي يعود
للغناء باللهجة المصرية

وشركائنا وجمهورنا ،حيث سنقوم بإعالن
المواعيد الـجــديــدة ل ــدورة عــام  2020حالما
أمكن ذلك ،وسنبذل كل ما بوسعنا لموافاتكم
بآخر المستجدات ...مع تمنياتنا لكم بالصحة
والسالمة".

السينمات المصرية تكتفي
بـ  %35من روادها
أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية بيانا
بشأن دور العرض المصرية ،ألخذ االحتياطات
الالزمة لعدم انتشار فيروس "كــورونــا" والحد
منه.
ون ــص الـبـيــان عـلــى أن "إدارة غــرفــة صناعة
السينما تهيب بأصحاب ومستغلي دور العرض
السينمائي اتخاذ اإلجراءات االحترازية ،للحفاظ
على صحة المواطنين من فيروس كورونا".
وأوض ــح الـبـيــان أن ه ــذه اإلج ـ ــراء ات تتمثل
في "أال تزيد نسبة اإلشغال على  35في المئة
من كل قاعة لترك مساحات مناسبة بين الرواد
الحاضرين ،وتعقيم صاالت العرض ،وبعد كل
عرض ،ووضع مواد مطهرة بمداخل دور العرض
ودورات المياه".
وجــاء البيان لينفي ما أثير خــال الساعات

خبريات

الماضية أن الحكومة المصرية ق ــررت إ غــاق
السينمات ،ورغم ذلك لجأ بعض أصحاب دور
العرض إلغالقها طوعا بعد التراجع الحاد في
أعداد الجمهور.
وتـنــاقــل رواد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
صورا لدور العرض السينمائية في منطقة وسط
البلد بالعاصمة المصرية القاهرة بعد إغالقها،
وأبرزت الصور الشوارع المحيطة بالسينمات
خاوية من المارة بعد تعليمات الحكومة بتقليل
التنقل والخروج كإجراء احترازي للوقاية من
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،فــي ص ــورة قــد تـبـكــي عشاق
السينما في كل مكان ،وهو المكان الــذي تلجأ
إل ـيــه األسـ ــر ف ــي ال ـم ــواســم وال ـع ـط ــات للترفيه
ويكتظ بالمواطنين.

يتعاون المطرب السعودي
إبراهيم الحكمي مع الشاعر
الغنائي محمد أبونعمة
بأغنية جديدة لم يستقر
على اسمها حتى اآلن ،ألحان
مصطفى العسال ،وتوزيع
موسيقي محمد مجدي ،ومن
المقرر طرحها خالل األيام
المقبلة عقب االنتهاء من
كل تفاصيلها من مكساج
وماستر .وتصدى الحكمي
لغناء العديد من مقدمات
المسلسالت المصرية ،منها
"هموم جبلين" في تتر
مسلسل "جبل الحالل" للنجم
محمود عبدالعزيز وإخراج
عادل أديب قبل  6سنوات،
وتتر مسلسل "الطوفان"
للمخرج خيري بشارة بعنوان
ً
"فدان فلوس" ،وأخيرا غنى
تتر بداية مسلسل "نسر
الصعيد" للنجم محمد
رمضان العام قبل الماضي
بعنوان "يا زين يا ولد الزين".
يذكر أن آخر أغنيات الحكمي
كانت تحمل اسم "مهما تبعد"،
كلمات وألحان المطرب أحمد
زعيم ،وتوزيع موسيقي أحمد
األمين ،وهندسة صوتية
ياسر أنور.
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العراق :أميركا تنسحب من قاعدة قرب حدود سورية
• رفض تكليف الزرفي يتسع • بومبيو يشترط لدعم الحكومة الجديدة • الصدر يطالب بعدم التدخل

أخلت قوات التحالف الدولي
ضد «داعش» ،بقيادة الواليات
المتحدة ،قاعدة استراتيجية
على حدود العراق مع سورية،
وسلمتها للجيش العراقي،
فيما انحسرت فرص نجاح
رئيس الحكومة المكلف عدنان
الزرفي ،بعد توسع رفض
األحزاب الشيعية طريقة
تكليفه من الرئيس برهم
صالح.

إصابة  3كانوا
في مبنى تضرر
بعد استهداف
«المنطقة الخضراء»
بصاروخين

بعد سلسلة هجمات يعتقد
أن ف ـص ــائ ــل ع ــراقـ ـي ــة مــوال ـيــة
إليران تقف وراءها ،وفي إطار
س ـي ــاس ــة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الــرام ـيــة إلــى
تـقـلـيــص ال ـت ــدخ ــل الـعـسـكــري
فــي ال ـصــراعــات ح ــول الـعــالــم،
انـ ـسـ ـحـ ـب ــت قـ ـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف
الدولي ضد «داعــش» ،بقيادة
الواليات المتحدة ،من قاعدة
القائم االستراتيجية ،الواقعة
على حدود العراق مع سورية،
وسلمتها للجيش العراقي.
وق ـ ــال ـ ــت غـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــة
لـ«التحالف» ،في بيان أصدرته
مساء أمس األول ،إنها أقامت
م ـ ـ ــراس ـ ـ ــم رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ل ـت ـس ـل ـي ــم
«القاعدة» إلى القوات العراقية،
بمشاركة مدير شــؤون قــوات
ال ـ ــدع ـ ــم ،الـ ـف ــري ــق األمـ ـي ــرك ــي،
فينسنت باركر.
وذكر باركر ،في كلمة ألقاها
خالل مراسم التسليم« :يرمز
ه ــذا ال ـي ــوم لـلـحـظــة تــاريـخـيــة
لـغــرفــة الـعـمـلـيــات الـمـشـتــركــة
ل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزم ال ـ ـص ـ ـلـ ــب
وش ــرك ــائ ـن ــا ف ــي قـ ـ ــوات األم ــن
العراقية».
وأضـ ـ ـ ــاف« :خ ــدم ــت ق ــاع ــدة
ال ـ ـقـ ــائـ ــم كـ ـم ــوق ــع ح ـ ـيـ ــوي فــي
الـ ـح ــرب ع ـل ــى داع ـ ـ ــش ،لـلـمــرة
األول ــى عندما حــررت الـقــوات
ال ـعــراق ـيــة مـنـطـقــة ال ـقــائــم من
ال ــوج ــود ال ـشــريــر ل ـلــدواعــش،
والح ـقــا كـقــاعــدة مـهـمــة خــال
مـعــركــة ال ـبــاغــوز فــي ســوريــة،
األراضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ال ـ ـتـ ــي
كانت تحت سيطرة التنظيم
ال ـم ـت ـشــدد» ،مـتــابـعــا« :تسليم
الـقــاعــدة الـيــوم أصـبــح ممكنا
بـ ـفـ ـض ــل ج ـ ـهـ ــود ونـ ـج ــاح ــات
ش ــرك ــائـ ـن ــا ف ـ ــي قـ ـ ـ ــوات األم ـ ــن
العراقية».
وج ـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـسـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـمـ ــوقـ ــع
للقوات العراقية بعد ساعات
مــن هـجــوم صــاروخــي جديد،
اس ـت ـه ــدف ق ــاع ــدة «ال ـت ــاج ــي»
ا لـعــرا قـيــة ،ا لـتــي تنتشر فيها
قــوات أميركية ،وهــو الهجوم
الـمـمــاثــل ال ـ ــ 24خ ــال أق ــل من
 6أشهر.
و سـ ـب ــق أن أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة
الــدفــاع األمـيــركـيــة أن قواتها

وفاة األمين العام لرئاسة
السلطة الفلسطينية
قائد القوات األميركية بـ«القائم» خالل آخر جولة تفقدية قبل تسليمها للقوات العراقية أمس األول
ستنسحب من قاعدة «القائم»
خـ ــال أس ــابـ ـي ــع ،إض ــاف ــة إل ــى
قاعدتين عسكريتين أخريين
في العراق.

استهداف «الخضراء»
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مـ ـ ــع مـ ــراسـ ــم
ال ـت ـس ـل ـي ــم ،سـ ـق ــط صـ ــاروخـ ــا
ك ــاتـ ـي ــوش ــا ق ـ ـ ــرب «ال ـم ـن ـط ـق ــة
الـ ـخـ ـض ــراء» ،ال ـت ــي ت ـضــم مقر
السفارة األميركية في وسط
بغداد.
وسـ ـق ــط ال ـ ـصـ ــاروخـ ــان فــي
مـنـطـقــة ال ـج ــادري ــة الـسـكـنـيــة،
ال ـم ـحــاذيــة لـلـمـنـطـقــة شــديــدة
ا لـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــن ،مـ ـم ــا أدى إ ل ــى

الـمـهـنـيــة ف ــي ال ـت ـش ــاور وتـشـكـيــل اي حـكــومــة
خـطـيـئــة ك ـبــرى سـتـعـمــق أزمـ ــة ال ـع ــراق وربـمــا
ت ـع ـصــف ب ـ ــه» .واضـ ـ ــاف ع ـ ــاوي أن «الـعـمـلـيــة
السياسية اصيبت بامراض شديدة ولم تعد
ممثلة حقيقية لـشـعـبـنــا» ،م ـشــددا عـلــى انها
«تحتاج عالجات جوهرية».
وخـتــم ع ــاوي تغريدته بــالـقــول «لــن يكتب
لها (العملية السياسية) النجاح دون مشاركة
قوى شعبنا كله».

إصابة  3أشخاص كانوا في
مبنى أصيب بأضرار.

فرص الزرفي
إلى ذلك ،تزايد احتمال فشل
رئيس الوزراء المكلف عدنان
ال ــزرف ــي ف ــي مـهـمـتــه بتشكيل
ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ف ــي ال ـع ــراق،
بـعــدمــا أعـلـنــت كـتــل سياسية
شيعية عدة رفضها تسميته.
وان ـض ـم ــت الئ ـح ـت ــا رئ ـيــس
الوزراء األسبق نوري المالكي
ورج ـ ـ ــل الـ ــديـ ــن الـ ـ ـب ـ ــارز ع ـمــار
الحكيم إلى الجبهة المناهضة
ل ـل ــزرف ــي ،إض ــاف ــة إل ــى أح ــزاب
صغيرة أخــرى أمــس .واعتبر
ال ـح ـك ـيــم أن ط ــري ـق ــة تــرش ـيــح
الزرفي من رئيس الجمهورية
برهم صالح غير دستورية.
وقـ ـ ــال ال ـم ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي
لتيار الحكمة « :تــا بــع تيارنا
اآلل ـيــة ال ـتــي اعـتـمــدهــا رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ف ـ ــي ال ـت ـك ـل ـيــف
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ل ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ت ـش ـك ـي ــل
الحكومة االنتقالية القادمة،
ونـ ـ ـب ـ ــدي اعـ ـت ــراضـ ـن ــا عـل ـي ـهــا
وتحفظنا على الطريقة التي
اعـ ـتـ ـم ــدت فـ ــي ه ـ ــذا الـتـكـلـيــف
بـنـحــو يـعـكــس ع ــدم االك ـتــراث
لعدد مهم من القوى األساسية
في الساحة السياسية».

وأع ـل ـن ــت  4ك ـتــل سـيــاسـيــة
م ـعــارض ـت ـهــا تـكـلـيــف ال ــزرف ــي
تشكيل كابينة وزاري ــة ،أمس
األول ،و ه ـ ـ ــددت ب ــا س ـت ـخ ــدام
جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـط ـ ــرق والـ ــوسـ ــائـ ــل
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
والشعبية ،إليقاف ما أسمته
بالتداعي ال ــذي سـيــؤدي إلى
السلم األهلي ويفكك النسيج
الوطني في حال استمراره.
وأصـ ـ ـ ــدرت ك ـت ـلــة «ال ـف ـت ــح»،
ال ـ ـ ـ ـ ــذراع الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة لـ ـق ــوات
«ال ـ ـح ـ ـشـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي» ،الـ ـت ــي
تضم فصائل شــد يــدة الصلة
بـطـهــران ،وال ـتــي تشغل نحو
 50م ـ ـق ـ ـعـ ــدا مـ ـ ــن أ صـ ـ ـ ــل 329
ف ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان ،ب ـي ــان ــا ن ــددت
فـ ـي ــه ب ـع ـم ـل ـيــة ت ـك ـل ـي ــف «غ ـي ــر
دستورية» ،أمس األول.
وج ــاء تكليف الــزرفــي بعد
اعـتــذار محمد توفيق عالوي
ع ــن عـ ــدم ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة،
لتعذر إيجاد توافق سياسي
في البرلمان ،األكثر انقساما
في تاريخ العراق ،وبالتالي ال
تزال حكومة عادل عبدالمهدي
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـي ــل م ـ ـنـ ــذ دي ـس ـم ـب ــر
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،تـ ـق ــوم ب ـت ـصــريــف
األعمال.
ويــرث الــزرفــي ملف تواجد
القوات األجنبية على األراضي
العراقية ،حيث تواصل القوات

(سنتكوم)

المحلية تنفيذ عـمـلـيــات مع
«التحالف» ضد «داعش» ،لكن
الـبــرلـمــان صــوت بــدايــة الـعــام
عـلــى ان ـس ـحــاب  5200جـنــدي
أميركي من البالد.
ول ـ ــن يـ ـك ــون ه ـ ــذا ال ـت ـحــدي
الــوحـيــد أم ــام رئـيــس ال ــوزراء
الـ ـمـ ـكـ ـل ــف ،بـ ــل أي ـ ـضـ ــا ت ـمــريــر
م ـ ـ ـ ــواز ن ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــام  ،2020م ــع
عـقـبــة ت ــده ــور أس ـع ــار ال ـخــام،
إض ــاف ــة إل ــى كـيـفـيــة الـتـعــامــل
م ــع وبـ ــاء «كـ ــورونـ ــا» ،ف ــي بلد
ي ـ ـعـ ــانـ ــي نـ ـقـ ـص ــا مـ ــزم ـ ـنـ ــا فــي
الـ ـمـ ـع ــدات ال ـط ـب ـيــة واألدوي ـ ـ ــة
والمستشفيات.

بومبيو والصدر
فــي هــذه األث ـنــاء ،قــال وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي مــايــك
بــوم ـب ـيــو إن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
الـ ـع ــراق ــي ال ـم ـك ـلــف سـيـحـظــى
ب ــدع ــم واش ـن ـط ــن والـمـجـتـمــع
ا ل ـ ـ ــدو ل ـ ـ ــي إذا كـ ـ ـ ــان س ـي ــد ع ــم
سيادة العراق ،وينأى بنفسه
عــن ال ـف ـســاد ،ويـحـمــي حـقــوق
اإلنسان ضمن أمور أخرى.
وأكد بومبيو أن العراقيين
يريدون حكومة تدعم سيادة
ال ـب ــاد ،وت ــوف ــر االحـتـيــاجــات
األساسية ،وال يشوبها فساد،
وتحترم حقوقهم اإلنسانية.

ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،قـ ـ ــال زع ـي ــم
التيار الصدري مقتدى الصدر
إن ت ـك ـل ـي ــف عـ ــدنـ ــان الـ ــزرفـ ــي
بتشكيل ا لـحـكــو مــة هــو شــأن
داخلي ،وال داعي لتدخل دول
الجوار و«المحتل» ،في إشارة
إلى أميركا.
وك ـ ـتـ ــب فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـلــى
«تويتر»« :ســواء كان المرشح
وف ـ ــق الـ ـض ــواب ــط أو لـ ــم يـكــن
كذلك فهذا أمر راجع لنا نحن
ال ـع ــراق ـي ـي ــن ال غـ ـي ــر ،وس ـ ــواء
كانت آلية اختياره صحيحة
أم ل ــم ت ـكــن ك ــذل ــك ف ـه ــذا شــأن
عراقي بحت ،فال داعي لتدخل
أصدقائنا من دول الجوار أو
غيرهم ،السيما المحتل».
وأضاف« :لتعلموا أن صراع
السياسيين الشيعة الــذي ما
ع ــاد ي ـطــاق ه ــو م ــن غـيــر آلـيــة
االختيار ،كما أن اختياراتهم
ألناس غير أكفاء أو اختالفهم
وعدم توافقهم على مرشح هو
مــا اسـتــدعــى اخـتـيــار شخص
غير مقرب لنا ولــك» ،متابعا:
«عـمــومــا لـســت بـصــدد إعـطــاء
رأيــي بهذا المرشح أو غيره،
بـ ــل جـ ــل مـ ــا ي ـه ـم ـن ــي سـ ـي ــادة
العراق».
(بغداد  -وكاالت)

إيران ردت وسترد على اغتيال سليماني
روحاني:
ً

واشنطن تفرض مزيدا من العقوبات
ف ــي إشـ ــارة إل ــى أن قصف
قــواعــد أمـيــركـيــة بــالـعــراق لم
ً
يـكــن كــاف ـيــا ،هــاجــم الــرئـيــس
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي حـ ـس ــن روحـ ــانـ ــي
الــواليــات المتحدة ،وقــال إن
ط ـ ـهـ ــران ردت و س ـ ـتـ ــرد عـلــى
اغتيال واشنطن لقائد «فيلق
الـ ـق ــدس» ،ال ـتــابــع لـ ـ «ال ـحــرس
الـ ـث ــوري» ،قــاســم سـلـيـمــانــي،
ف ــي ض ــرب ــة ب ـطــائــرة مـسـيــرة
ببغداد مطلع يناير الماضي.
وق ــال روح ــان ــي ،فــي كلمة
عـ ـ ـق ـ ــب اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع حـ ـك ــوم ــي
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـسـ ـن ــة
ال ـم ــال ـي ــة فـ ــي ط ـ ـهـ ــران أمـ ــس،
«األميركيون اغتالوا قائدنا
ال ـع ـظ ـي ــم .ق ـم ـنــا ب ــال ــرد عـلــى
الـ ـعـ ـم ــل اإلرهـ ـ ــابـ ـ ــي وسـ ـن ــرد
عـ ـلـ ـي ــه» ،م ـع ـت ـب ــرا أن قـصــف
قاعدة «عين األسد» بالعراق
«ضربة قوية ضد الوحشية
األميركية».
وب ـي ـن ـم ــا ت ـع ـت ـبــر وس ــائ ــل
إعـ ـ ـ ـ ــام ودوائـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ح ـك ــوم ـي ــة
إي ــران ـي ــة أن ال ـض ــرب ــات الـتــي
وجـهـتـهــا ط ـه ــران إل ــى «عـيــن
األسـ ـ ــد» دق ـي ـقــة وق ــوي ــة ،فــإن
ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي يـتـحــدث
عن إصابات بشرية ال تتعدى
االرتجاج الدماغي.
في المقابل ،ردت الواليات
المتحدة على مطالب دولية
ب ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات ع ــن إيـ ــران

لـتـمـكـيـنـهــا م ــن و ق ــف تفشي
فـ ـي ــروس «ك ـ ــورون ـ ــا» ب ـفــرض
عـ ـ ـق ـ ــوب ـ ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة ع ـ ـلـ ــى 9
ش ـ ــرك ـ ــات ص ـي ـن ـي ــة وجـ ـن ــوب
إفريقية ،التهامها بمساعدة
طهران في قطاعها النفطي.
وإلـ ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـش ــرك ــات
التسع ،أكــد وزيــر الخارجية
األم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ــايـ ــك بــوم ـب ـيــو
فـ ـ ـ ـ ــرض ع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــات ع ـ ـ ـلـ ـ ــى 3
شـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات إي ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة،
الرتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ب ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
ب ـ ـ ـيـ ـ ــع وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
الـبـتــروكـيـمــاويــات اإليــرانــي،
وشـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة
مرتبطة بــا لـقــوات المسلحة
للجمهورية اإلسالمية.
ك ـمــا ت ـش ـمــل ال ـع ـق ــوب ــات 5
عـ ـلـ ـم ــاء ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـط ــاق ــة
ال ـن ــووي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،بـسـبــب
مــا وصـفــه الــوزيــر األمـيــركــي
باستمرار طهران في تحدي
المجتمع الدولي بنشاطاتها
النووية.
واتهم بومبيو المسؤولين
اإلي ــران ـي ـي ــن ب ــال ـك ــذب ب ـشــأن
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بالتصدي لفيروس كورونا،
ب ـ ـ ـ ــدال م ـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ــن
المعونات لمواجهته.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،اع ـت ـب ــر وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ــي محمد
جـ ــواد ظــريــف أن الـعـقــوبــات

حزب نتنياهو يقدم «ضم
مستوطنات» و«اإلعدام»

تقدم حزب «الليكود» اليميني،
الذي يقوده رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو ،بمشروعي
قانون لضم أجزاء واسعة من
الضفة الغربية الفلسطينية
المحتلة ،وفرض عقوبة اإلعدام
على أسرى فلسطينيين،
متهمين بقتل إسرائيليين.
وذكرت تقارير إسرائيلية أمس
أن رئيس كتلة «الليكود» في
الكنيست ،ميكي زوهر ،قدم
مشروعي القانون إلى البرلمان.
وأضافت أن هدف «الليكود»
من الخطوة هو «إحراج»
ّ
كل من حزب «أزرق أبيض»،
برئاسة بيني غانتس ،وحزب
«إسرائيل بيتنا» برئاسة
أفيغدور ليبرمان عشية
الحديث عن إمكانية تشكيل
غانتس لحكومة ضيقة،
بدعم من «القائمة المشتركة»،
وهي تحالف  4أحزاب عربية
بالبرلمان.

عالوي ينتقد «تجاوز» المتظاهرين واالتحادات
اعتبر رئيس ائتالف الوطنية اياد عالوي،
أمـ ـ ــس «ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز» ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن ال ـس ـل ـم ـي ـيــن
واالتـ ـح ــادات الـمـهـنـيــة فــي ال ـت ـشــاور لتشكيل
اي حكومة «خطيئة كبرى» ،فيما اشار الى ان
العملية السياسية اصيبت «بأمراض شديدة»
ولم تعد ممثلة حقيقية للشعب.
وقـ ــال عـ ــاوي ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»،
اطـلـعــت ان «ت ـج ــاوز الـمـتـظــاهــريــن السلميين
والقوى العاملة الوطنية المعتدلة لالتحادات

سلة أخبار

األم ـي ــرك ـي ــة غ ـي ــر ال ـقــانــون ـيــة
جففت ا لـمــوارد االقتصادية
إليران ،وأعاقت قدرتها على
مكافحة الفيروس.
وقال ظريف ،عبر «تويتر»،
«حـ ـ ــرف ـ ـ ـيـ ـ ــا إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم يـ ـقـ ـتـ ـل ــون
األبرياء ،ومن غير األخالقي
رؤية األبرياء يموتون بسبب
العقوبات األميركية».
(طهران  -وكاالت)

توفي األمين العام لرئاسة
السلطة الفلسطينية الطيب
عبدالرحيم ،أمس ،عن عمر
يناهز الـ 76عاما .ونعى
رئيس السلطة محمود عباس
عبدالرحيم الذي شغل أيضا
عضو اللجنة المركزية السابق
لحركة «فتح» .وقال عباس في
بيان إننا «نودع هذا اليوم
أخا عزيزا وصديقا وفيا
ومناضال صلبا ،قدم الكثير
لفلسطين وشعبها ،وكان مثاال
للعطاء والتضحية ،ومتمسكا
بالثوابت الوطنية والشرعية
الفلسطينية» ،مضيفا أنه
«تربت على يديه أجيال كثيرة».

اشتباكات بين األمن ومسلحي
«الجنوبي» بسقطرى

اندلعت فجر أمس ،اشتباكات
بين قوات األمن اليمنية
ومسلحين تابعين لقوات
موالية للمجلس االنتقالي
الجنوبي ،عقب اقتحام
األخيرين ميناء سقطرى
جنوبي البالد .وقال مسؤول
رفيع في ميناء سقطرى ،إن
مجاميع مسلحة تتبع المجلس
االنفصالي ،اقتحمت ميناء
سقطرى لمحاولة تهريب
أسلحة ومعدات وعربة مدرعة،
تتحفظ عليها السلطات.
ولفت الى أن قوات األمن في
محافظة أرخبيل سقطرى،
ألقت القبض على اثنين من
المسلحين وأودعتهما السجن،
فيما ال تزال تتعقب اآلخرين
الذين الذوا بالفرار.

البرلمان النيوزيلندي يصوت
لصالح تقنين اإلجهاض

ً
ثيابا خاصة للوقاية من كورونا
موظفو مصرف في طهران يرتدون

(رويترز)

نجل الشاه« :النظام الجرثومي» يدفعنا إلى الهاوية
في مقطع فيديو بمناسبة السنة اإليرانية الجديدة
واحتفاالت «عيد نوروز» ،رأى رضا بهلوي ،نجل آخر
شــاه حكم إيــران قبل قيام الثورة اإلسالمية ،1979
أن بالده تمر بواحدة من أكثر الفترات الحرجة في
تاريخها .وشدد بهلوي ،خالل الفيديو الذي نشره
أم ــس ،على أن «العقبة الرئيسية الـتــي تـحــول دون
الوقاية من هذه األزمــة وحلها ،هي النظام الحالي
ن ـف ـســه» ف ــي إش ـ ــارة إل ــى تـفـشــي اإلص ــاب ــة بـفـيــروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد .وقـ ــال« :ل ـيــس ل ــدي نـ ــوروز هــذا

الـعــام ،ومــع بداية السنة ،سألتزم دقيقة صمت من
أجل جميع القتلى».
ووصف بهلوي نظام الجمهورية اإلسالمية بأنه
ً
«يدفع إيران إلى حافة الهاوية» ،مؤكدا لإليرانيين أن
«أي توقع بتغيير في السلوك الطفيلي الــذي ضرب
البالد ليس عديم الجدوى فحسب ،ولكنه خطير».
وتــابــع نـجــل ال ـش ــاه ،مـخــاطـبــا اإليــران ـي ـيــن« :ليس
لدينا طريق آخر سوى االعتماد على اإلرادة الوطنية
الس ـت ـئ ـصــال ه ــذا ال ـن ـظــام ال ـجــرثــومــي م ــن الـهـضـبــة

ً
اإليرانية ،وسيصبح يومنا جديدا عندما تتم إزاحة
هذا الطفيلي الذي أصاب شعبنا ووطننا ،من أرضنا».
ً
واردف قائال« :إن الحكومة الفاشلة هي التي تفشل
فــي تــوفـيــر أبـســط ال ـخــدمــات ال ـعــامــة؛ وال ـتــي تفتقر
إل ــى الـشــرعـيــة؛ وتـعــانــي أزم ــة اقـتـصــاديــة مستمرة؛
ً
وغــارقــة فــي الفساد المتفشي؛ وأخ ـيــرا ،غير قــادرة
على إقامة عالقات سليمة وطبيعية مع دول أخرى
في العالم» .واعتبر أن «الجمهورية اإلسالمية ككل
دولة متداعية».

أجرى البرلمان النيوزيلندي
أمس تصويتا حول إلغاء
تجريم اإلجهاض والسماح
للنساء باتخاذ القرار مع
أطبائهن خالل األسابيع
العشرين األولى من الحمل.
وأقر البرلمان مشروع القانون،
في قراءته الثالثة ،بأغلبية 68
صوتا مؤيدا مقابل  51صوتا
معارضا .وسوف يتم إرساله
إلى الحاكم العام النيوزيلندي
لتوقيعه ليصبح قانونا ،لكن
هذا مجرد إجراء شكلي.
يشار إلى أن اإلجهاض هو
ً
جريمة حاليا في نيوزيلندا.

ةديرجلا
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دوليات

بايدن يوسع الفارق مع ساندرز

لبنان :هيبة «القضاء األعلى» على المحك

فاز في  3واليات باالنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي

ملف التشكيالت القضائية يغيب عن طاولة الحكومة

بايدن في ميتشيغين قبل أيام
ح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــق نـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
األم ـيــركــي الـســابــق جــو بــايــدن،
أمـ ـ ــس 3 ،ان ـ ـت ـ ـصـ ــارات حــاس ـمــة
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـم ـه ـيــديــة
للديمقراطيين ،متقدما بفارق
ك ـب ـي ــر عـ ـل ــى مـ ـن ــافـ ـس ــه ب ـي ــرن ــي
ســانــدرز ،مما يجعله أقــرب من
أي وقت مضى إلى نيل ترشيح
حزبه لمنافسة الرئيس دونالد
ترامب في نوفمبر.
وب ـي ـن ـم ــا ت ـن ـش ـغــل ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة فــي مـكــافـحــة انـتـشــار
ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا ،أع ـ ـطـ ــى
ال ـنــاخ ـبــون ب ــاي ــدن فـ ــوزا كـبـيــرا
في فلوريدا ،التي تتضمن عددا
كبيرا من المندوبين ،وكذلك في
إيلينوي وأريزونا.
وي ـع ـكــس ذل ــك رغ ـبــة الـعــديــد
من الديمقراطيين في االلتفاف
حول شخصية معتدلة تنافس
ال ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،ب ـع ــدم ــا ان ـس ـح ــب ع ــدة
م ــرش ـح ـي ــن دي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن فــي
األس ــابـ ـي ــع الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ودع ـ ــوا
ناخبيهم إلى التصويت لبايدن.
في فلوريدا فاز بايدن بنسبة
 62في المئة ،مقابل  23لساندرز،
السيناتور عــن فيرمونت ،كما
فــاز عليه فــي إيلينوي ،الوالية
الـصـنــاعـيــة الــواق ـعــة ف ــي شـمــال
ش ــرق ال ـب ــاد ،بـحـســب تــوقـعــات
لشبكات تـلـفــزة أمـيــركـيــة .وإثــر
صدور نتائج هاتين الواليتين
قـ ــال ب ــاي ــدن ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة على

(أ ف ب)

ً
«تـ ــوي ـ ـتـ ــر»« ،شـ ـ ـك ـ ــرا ف ـ ـلـ ــوريـ ــدا!»
ً
و«شكرا إيلينوي».
وفي أريزونا ،الوالية الواقعة
فــي جـنــوب غــرب ال ـبــاد ،والتي
كــانــت آخ ــر مــن أغ ـلــق صـنــاديــق
االقتراع أمس األول ،كان بايدن
ي ـت ـجــه إلـ ــى فـ ــوز ث ــال ــث ن ـهــائــي،
ل ـي ـح ـق ــق فـ ـ ـ ــوزه الـ ـت ــاس ــع عـشــر
ف ــي ع ـم ـل ـيــات االنـ ـتـ ـخ ــاب الـ ـ ــ24
الماضية.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ،ف ـ ــي ح ــدي ــث
متلفز مــن مـنــزلــه فــي ديــاويــر،
«لقد شهدت حملتنا ليلة جيدة
جدا» ،مضيفا« :لقد اقتربنا من
نيل تسمية الحزب الديمقراطي
لخوض السباق الرئاسي ،ونقوم
بذلك عبر بناء تحالف واســع»
من أجل الفوز في نوفمبر.
ويشكل ذلــك تغييرا مفاجئا
ف ــي ح ـم ـلــة بـ ــايـ ــدن ،الـ ـت ــي ب ــدت
لمدة شهر متعثرة ،بعدما حقق
نتائج متواضعة فــي الــواليــات
التي افتتحت عملية التصويت.
لكن بعد سلسلة انتصارات
فـ ـ ـ ـ ــي والي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـه ـ ـم ـ ــة بـ ـ ـ ـ ــدءا
بكاروالينا الجنوبية في أواخر
فبراير وصــوال الــى الفوز أمس
األول ،ب ـ ـ ــات ب ـ ــا ي ـ ــدن م ـت ـق ــد م ــا
ف ــي عـ ــدد أص ـ ـ ــوات ال ـم ـنــدوب ـيــن
ال ـ ــذي ـ ــن س ـي ـن ـت ـخ ـب ــون رس ـم ـي ــا
م ــرش ــح ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي
إلى االنتخابات الرئاسية ،فقد
ضـمــن أص ــوات أكـثــر مــن نصف
األغلبية الالزمة لحسم المعركة

بينه وبين ساندرز وهي 1991
مندوبا.
وبلغ عدد أصوات المندوبين
الـ ــذي ن ــال ــه ب ــاي ــدن ب ـعــد نـتــائــج
أمس األول  ،1147مقارنة بـ861
لساندرز ،بحسب إحصاء أعدته
صحيفة نيويورك تايمز.
ول ـ ـطـ ــال ـ ـمـ ــا قـ ـ ـ ــال بـ ـ ــايـ ـ ــدن إن
األميركيين بحاجة إلــى نتائج
عملية وليس «الثورة» السياسية
التي يدعو اليها ساندرز ،لكنه
تــوجــه أم ــس األول ال ــى ناخبي
ساندرز بالقول« :الى الناخبين
الشباب الذين ألهمهم ساندرز،
أنا أصغي إليكم».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ي ـش ــاط ــر
ســانــدرز «رؤي ــة مشتركة» تقوم
ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع نـ ـظ ــام ال ـض ـمــان
ال ـص ـح ــي وم ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـف ــاوت
االج ـت ـمــاعــي وم ـحــاربــة التغير
المناخي.
وألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــدرز خـ ـط ــاب ــا
أم ــس األول اس ـت ـمــر  20دقـيـقــة
ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت ،لـكـنــه ل ــم يــذكــر
االنـتـخــابــات الـتـمـهـيــديــة ،وركــز
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات ل ـم ــواج ـه ــة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ب ـم ــا يـشـمــل
ضـ ــخ ن ـح ــو ت ــري ـل ـي ــون ــي دوالر
لمنع الــوفـيــات و»تـجـنــب كارثة
اقتصادية».
وك ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
تـجــري االنـتـخــابــات التمهيدية
أمس األول في والية رابعة هي
أوه ــاي ــو ،لـكــن سـلـطــاتـهــا قــررت

في اللحظات األخيرة إرجاء هذا
االستحقاق ا لــى يونيو بسبب
تفشي وباء كورونا.
وتستعد الهيئات االنتخابية
الح ـت ـم ــال ح ـ ــدوث ت ـغ ـي ــرات في
ال ـبــرنــامــج االن ـت ـخــابــي ،ك ـمــا أن
إدارة ترامب حضت األميركيين
على تجنب التجمعات ألكثر من
 10أش ـخ ــاص .ورغ ــم الـعـقـبــات،
تمكنت عــدة والي ــات مــن انجاز
انتخاباتها التمهيدية بشكل
ناجح.
فــي فـلــوريــدا ،قالت غابرييال
كارييو ( 51عــامــا) ،التي تعمل
ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـت ـ ـسـ ــو يـ ــق ق ـ ـبـ ــل االدالء
بـ ـص ــوتـ ـه ــا ف ـ ــي م ـ ــدرس ـ ــة ش ـبــه
خــالـيــة فــي مـيــامــي« ،أعـتـقــد أنــه
إذا ل ــم نـ ـش ــارك فـ ــإن األمـ ـ ــور لن
تتغير أبدا».
وأض ــاف ــت ان ـهــا ش ـعــرت مثل
آخــريــن ب ــاألم ــان لـلـمـشــاركــة في
عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت .وقـ ــال مــات
دون ( 29عاما)« :أدوات التعقيم
موجودة في كل مكان».
ويــازم األميركيون منازلهم
مـ ــع ت ـط ـب ـيــق ال ـ ـبـ ــاد إجـ ـ ـ ــراءات
طــارئــة .وبــاتــت مــاريــانــد أمــس
األول آخر والية ترجئ عمليات
ال ـت ـصــويــت م ــن  28أب ــري ــل الــى
 2يــونـيــو ،كـمــا أرج ــأت كنتاكي
ول ــوي ــزي ــان ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات إل ــى
يونيو ،بينما أرجأتها جورجيا
إلى مايو.
(ميامي  -أ ف ب)

●

بيروت  -ةديرجلا

•

يـ ـغـ ـي ــب مـ ـل ــف ال ـت ـش ـك ـي ــات
القضائية عــن طــاولــة مجلس
الـ ــوزراء ال ــذي يلتئم فــي قصر
بـ ـعـ ـب ــدا الـ ـ ـي ـ ــوم .ف ـب ـع ــد انـ ـج ــاز
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء االع ـ ـ ـلـ ـ ــى
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــات م ـ ـنـ ــذ اس ــابـ ـي ــع
ورفعها الــى الجهات المعنية
ردت وزيــرة العدل مــاري كلود
ن ـجــم ال ـم ـلــف ال ــى «ال ـم ـج ـلــس»،
مـ ــرف ـ ـقـ ــا بـ ـجـ ـمـ ـل ــة م ــاحـ ـظ ــات
تـطــاول الشكل والمعايير ،اال
ان المجلس ا ع ــاد قبل يومين
التشكيالت الــى وزيــرة العدل،
م ـ ــن دون أي ت ـ ـعـ ــد يـ ــل .وأ ت ـ ــى
ذل ــك بـعــد سلسلة اجـتـمــاعــات
ع ـ ـقـ ــدهـ ــا اعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاؤه ب ــرئ ــاس ــة
الـقــاضــي سهيل عـبــود ،بعيدا
عـ ـ ــن االضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ن ـ ــاق ـ ــش ف ـي ـهــا
مطوال وموضوعيا مقترحات
نجم ،ارتــأى المجلس التمسك
بمشروعه ،ورف ــض ادخ ــال اي
تغييرات عليه .وقالت مصادر
م ـتــاب ـعــة ان «الـ ـح ــدي ــث انـتـقــل
ال ــى اح ـت ـمــال ان ت ـضــع وزي ــرة
الدفاع زينة عكر ،فيتو عليها
ُ
كونها لم تستشر في تعيينات
المحكمة العسكرية .كما يحكى
عن احتمال عدم توقيع رئيس
الجمهورية العماد ميشال عون
عـلـيـهــا ،ف ــي ان ـت ـظــار تـغـيـيــرات
ُ
تـنـصــف الـقــاضـيــة غـ ــادة عــون
وترضي ايضا الثنائي الشيعي
(تطاول محكمة الجنايات)».

شاب يمر أمام الفتة تنتقد الوضع االقتصادي في طرابلس
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ان
«ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات لـ ـ ــن ت ـح ـص ــل،
ع ـلــى م ــا يــؤكــد أداء الـقـضــاء
االع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى» ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة الـ ـ ـ ــى ان
«مصداقية المجلس اضحت
ع ـلــى ال ـم ـحــك فــإمــا يستسلم
للضغوط السياسية او يثبت
انه مستقل تماما عن السلطة
التنفيذية».
فـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،تـسـلـمــت
م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـيــز الـعـسـكــريــة

 ال ـغ ــرف ــة ال ـج ـنــائ ـيــة بــرئــاســةال ـق ــاض ــي ط ــان ــي ل ـط ــوف طلب
الـتـمـيـيــز ال ـم ـق ــدم م ــن مـفــوض
الحكومة لدى محكمة التمييز
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـق ــاض ــي غ ـس ــان
الخوري طعنا بالقرار الصادر
عــن المحكمة العسكرية بكف
ال ـت ـع ـق ـبــات ع ــن ال ـع ـم ـيــل عــامــر
الفاخوري ،على أن يتم اتخاذ
ال ـ ـقـ ــرار م ــن م ـح ـك ـمــة الـتـمـيـيــز
بـ ــإعـ ــادة ال ـم ـحــاك ـمــة .وب ـعــدمــا

(أ ف ب)
أف ـ ــادت مـعـلــومــات ب ــأن طــائــرة
خاصة آتية من أثينا ستصل
الـ ــى بـ ـي ــروت ل ـيــل أمـ ــس االول
ُ
ل ــتـ ـق ــل الـ ـعـ ـمـ ـي ــل الـ ـ ـف ـ ــاخ ـ ــوري،
أك ــدت الـمـعـلــومــات األمـنـيــة أن
«الـفــاخــوري لــم يـغــادر ليال من
مطار رفيق الحريري كما كان
م ـق ــررا وال ـط ــائ ــرة ال ـخــاصــة لم
تأت» .ويأتي ذلك ،في ظل تكتم
عـمــا اذا ك ــان ال ـفــاخــوري خــرج
بطريقة اخرى من البالد.

كينيا تدعم الموقف المصري بملف سد النهضة
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

ً
ً
ً
حققت القاهرة اختراقا إفريقيا مهما
لـمـصـلـحـتـهــا ف ــي م ـلــف س ــد الـنـهـضــة،
بحصولها على تأييد كينيا لموقفها
إزاء إث ـيــوب ـيــا ،وقـ ــال ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـم ـصــريــة بـســام
راضي ،إن الرئيس عبدالفتاح السيسي
بـ ـح ــث مـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ال ـك ـي ـن ــي أوه ـ ـ ــورو
ك ـي ـن ـيــاتــا ،آخـ ــر ت ـ ـطـ ــورات م ـل ــف ال ـس ــد،
خلصت إلـيــه مـفــاوضــات
فــي ض ــوء مــا
َّ
واشنطن من اتفاق وقعت عليه القاهرة،
وإن كينياتا أعرب عن دعمه لـ«الموقف
اإلي ـجــابــي ال ـم ـصــري ،والـ ــذي يــأتــي من
منطلق ُحسن النية واإلرادة السياسية
الصادقة».
وأوض ـ ــح أن الـسـيـســي أك ــد األهـمـيــة
الخاصة التي يوليها للتشاور وتبادل
وجـهــات النظر مــع كينياتا ،فــي ضوء

العالقات الثنائية التي تربط البلدين،
ً
مشيرا إلى حرص القاهرة على تعزيز
ال ـت ـع ــاون ب ـيــن الــدول ـت ـيــن ف ــي مختلف
المجاالت.
وأعرب السيسي عن تقديره للموقف
ً
الكيني الــداعــم للقاهرة ،مــؤكــدا أهمية
ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون االس ـت ــرات ـي ـج ــي بين
دول حوض النيل ،في إطار المصلحة
المشتركة وتحقيق التنمية.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق ذي صـ ـل ــة ،بـ ـ ــدأ وزيـ ــر
الخارجية المصري سامح شكري ،أمس
األول ،جولة إفريقية تشمل  6دول ،بدأت
بزيارة بورندي ،ثم جنوب إفريقيا ،كما
قــام مـســاعــدو وزي ــر الخارجية بــزيــارة
جيبوتي والصومال والجزائر وتونس
وموريتانيا ،حيث التقوا وزراء خارجية
تلك الدول ،لتسليم رسائل من السيسي
إلـ ــى ق ــادت ـه ــا ب ـش ــأن م ـف ــاوض ــات الـســد
الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل،

واستعراض ُمحددات وثوابت الموقف
المصري في هذا الخصوص.
ف ــي األثـ ـن ــاء ،أعـلـنــت الـلـجـنــة الـعــامــة
المشرفة على انتخابات النقابة العامة
للمحامين ،أم ــس ،ف ــوز رجــائــي عطية
بـمـنـصــب ن ـق ـيــب ال ـم ـحــام ـيــن ب ـ ـ ــ35665
ص ــوت ــا ،فـيـمــا حـصــل الـنـقـيــب الـســابــق
سامح عاشور على  26005أصوات.
وفــي سياق منفصل ،أكــدت مصادر
حقوقية القبض على األكاديمية ليلى
سـ ــويـ ــف ،والـ ـ ـ ــدة الـ ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي
المحبوس عالء عبدالفتاح ،ود .أهداف
سويف ،ومنى سيف ،ود .رباب المهدي،
واق ـت ـيــادهــن لـقـســم قـصــر ال ـن ـيــل ،أثـنــاء
وقوفهن على الرصيف المقابل لمجلس
الـ ـ ـش ـ ــورى ،ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ــإط ــاق س ــراح
ً
المحبوسين احتياطيا ،خشية عليهن
من اإلصابة بفيروس كورونا.

ةديرجلا

•
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ً
كعبار :برنامجان لشباب «الطائرة» استعدادا للفترة المقبلة

أكد أن هيئة تدريب المنتخبات الوطنية لديها خطة طويلة األجل

جانب من تدريب سابق لمنتخب الكويت

محمد عبدالعزيز

المنافسة
مستمرة
بين األربعة
الكبار...
والجهراء
األقرب لدائرة
الضوء

أكد مدرب منتخبنا الوطني للشباب للكرة
ال ـط ــائ ــرة ال ـتــون ـســي مـحـمــد ك ـع ـبــار أن هيئة
ت ــدري ــب الـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة لــدي ـهــا خطة
طويلة االجل ومقننة للعمل في الفترة المقبلة
لـمــواصـلــة خـطــة الـنـهــوض باللعب بـعــد رفــع
االيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية وكذلك
لتالفي سلبيات تعليق النشاط الرياضي في
الفترة الحالية بسبب االجــراء ات االحترازية
من فيروس كورونا الذي تمر به البالد حاليا
والعالم بشكل عام.
وقال كعبار في تصريح خاص لـ "الجريدة":
لدينا برنامجان للعمل مع منتخب الشباب
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـم ـق ـب ـلــة ،اسـ ـتـ ـع ــدادا لـخــوض
بطولتي اسيا للناشئين تحت  18سنة المزمع
إقامتهما في البحرين خالل الفترة من  7الى
 15يوليو والبطولة الخليجية الـ 15للشباب
للكرة الطائرة المقرر اقامتها في سلطنة عمان
خالل الفترة من  9حتى  18اغسطس المقبل،
وذلك في حالة إقامتهما في موعدهما وعدم
الـتــأجـيــل بـسـبــب ف ـيــروس ك ــورون ــا ،وسـيـبــدأ
البرنامج في هذه الحالة مع نهاية شهر مايو
ً
المقبل وبصورة متدرجة مرة واحدة اسبوعيا
وبعدها ترتفع وتيرة التدريب ليكون بشكل
يومي مكثف قبل موعد خوض كل بطولة مع
التركيز على االحتكاك القوي مع مستويات

عالية في اللعبة قبل االنخراط في المباريات
الرسمية في البطولتين.

البرنامج الثاني
وأضــاف كعبار :أمــا فــي حالة إلـغــاء إقامة
الـبـطــولـتـيــن بـسـبــب الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة
لفيروس كورونا فسيكون البديل او البرنامج
الثاني هو التدريب المحلي بصورة مستمرة
خالل فترة الصيف مع ضــرورة إقامة بعض
ال ـم ـع ـس ـكــرات ال ـخــارج ـيــة ل ـخ ــوض م ـبــاريــات
تجريبية قوية مع مستويات عالية في اللعبة
بـهــدف االحـتـكــاك واكـتـســاب الـخـبــرة الــازمــة
ً
اس ـت ـع ـ ً
ـدادا لـلـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة خ ـصــوصــا ان
المنتخبين يضمان مجموعة مــن الالعبين
الصاعدين الذين يحتاجون لفترات اعدادية
طــويـلــة م ــن أج ــل صـقــل م ـهــارات ـهــم وقــدرتـهــم
على تمثيل الكويت بأفضل صورة ممكنة في
اقرب فرصة.

التدريب مستمر
واكد كعبار أن التدريب مستمر في برامج
المنتخبات الوطنية "ا لـشـبــاب والناشئين"
ً
طـ ــوال ال ـع ــام وب ـ ــدون ت ــوق ــف م ــرة أس ـبــوع ـيــا

ع ـل ــى اقـ ــل ت ـق ــدي ــر وال ـ ـبـ ــاب م ـف ـت ــوح ل ـض ــم أو
االستغناء عن اي العب من التشكيلة المختارة
للمنتخبين ،مشيرا الى انه تم تجميع العبي
المنتخبين "الشباب والناشئين" خالل شهر
يناير الماضي وعلى مدار  3اسابيع وتضمن
البرنامج تدريبا يوميا مكثفا طبقا للبرنامج
المعد وحضره جميع الالعبين المختارين
وكــانــت الـفـتــرة مفيدة جــدا للجميع ،لكن تم
تأجيل فترة التجمع الثانية التي كان مقررا
لها في شهر فبراير بسبب إجراءات "كورونا".

المحترف األجنبي
وع ــن رأي ــه ف ــي مـسـتــوى ال ـ ــدوري المحلي
هذا الموسم قال كعبار إن الموسم الحالي او
القسم األول من ال ــدوري الممتاز كــان أفضل
فـنـيــا م ــن ال ـم ــواس ــم ال ـســاب ـقــة بـسـبــب وج ــود
المحترف االجنبي الذي أعاد البريق المفقود
للمسابقات المحلية ورفــع المستوى الفني
للبطولة بشكل عام.
كما اثـنــى كعبار على تطبيق ق ــرار حرية
انتقال الالعبين الذين بلغوا  30عاما "الالعب
الحر" بين األندية لما له من اثار إيجابية على
األندية والالعبين في نفس الوقت ،مؤكدا ان
القرار سيجبر الالعبين على المحافظة على

أنفسهم في الملعب والعمل "التدريب" بجد
ً
طمعا فــي االسـتـمــرار فــي المالعب
واجتهاد
بمستوى مميز ألطول فترة ممكنة.

الجهراء األقرب
وذكـ ـ ـ ــر كـ ـعـ ـب ــار ان ال ـم ـن ــاف ـس ــة
م ــازال ــت مـسـتـمــرة بـيــن األربـعــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــار "ال ـ ـكـ ــويـ ــت وك ــاظ ـم ــة
والـقــادسـيــة وال ـعــربــي" على
األل ـ ـقـ ــاب ال ـم ـح ـل ـيــة بـ ــدون
منافسة تــذكــر مــن باقي
األن ـ ــدي ـ ــة ،ل ـك ـنــه اعـتـبــر
ال ـج ـه ــراء اقـ ــرب فــريــق
لـ ـ ــديـ ـ ــه الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدرة ع ـل ــى
ال ـ ـ ـ ــدخ ـ ـ ـ ــول ف ـ ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ــرة
ال ـضــوء فــي المستقبل
ولـ ــو م ــن ب ـع ـيــد بسبب
وجود العبين مميزين
وجـ ـه ــاز ف ـن ــي جـ ـي ــد ،لـكــن
الفريق يحتاج لعمل طــويــل وشــاق
واهتمام خاص من قبل إدارة النادي
حتى يتمكن من الدخول في سباق
المنافسة خالل المواسم المقبلة.

محمد كعبار

«كورونا» يؤجل كأس إفريقيا للمحليين السودان يوقف النشاطات الرياضية
أعلنت الكاميرون أمــس األول تأجيل
بطولة كأس األمم اإلفريقية للمحليين
(شـ ـ ــان) الـ ـت ــي ك ـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر ان
تستضيفها بين الــرابــع مــن أبريل
و 25م ـن ــه ،ب ـس ـبــب الـ ـمـ ـخ ــاوف مــن
تفشي فيروس كورونا المستجد.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــة
الكاميروني نرسيس مويل كومبي
في بيان ان اللجنة المنظمة اتخذت هذا
القرار "بعد تقييم الوضع االستثنائي الناجم عن
وبــاء فيروس كــورونــا" ،مشيرا الــى ان "الموعد
الجديد للبطولة سيتم تحديده وفقا للتطورات
وسيعلن عنه في الوقت المناسب".

وأكـ ــدت ال ـكــام ـيــرون ان ال ـق ــرار اتـخــذ
باالتفاق مــع االتـحــاد الـقــاري للعبة
(كاف).
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن تـ ـق ــام
ال ـن ـه ــائ ـي ــات الـ ـت ــي ي ـ ـشـ ــارك فـيـهــا
 16مـنـتـخـبــا ت ـتــألــف م ــن العـبـيــن
ينافسون في بطوالتهم الوطنية
فقط ،في ثالث مدن في الكاميرون
(ياوندي ودواال وليمبي).
وكانت البطولة بمثابة تحضير للكاميرون
قبل عــام من استضافتها النسخة المقبلة من
بطولة كأس األمم اإلفريقية .2021
(أ ف ب)

عودة الدوري المصري
أول أبريل مهددة
كشفت م ـصــادر داخ ــل ات ـحــاد ال ـكــرة الـمـصــري عن
صعوبة عودة استئناف مباريات الــدوري أول أبريل
المقبل ،عقب نهاية فترة التوقف الحالية بسبب تفشي
فيروس كورونا ،الذي يهدد الجميع ،وأدى إلى تعليق
كل األنشطة الرياضية في معظم بلدان العالم.
وأكدت المصادر أن هناك حالة من الغموض تسيطر
على األجواء داخل مصر حاليا ،بسبب زيادة اإلجراءات
الوقائية الـصــادرة عن الحكومة المصرية لمواجهة
الفيروس ،السيما بعد زيادة أعداد المصابين خالل
األيام الماضية ،مما يهدد بصدور قرار من الجبالية
بعودة مباريات الدوري بعد  12يوما من اآلن.
وأض ــاف ــت أن ــه مــن الـصـعــب إعـ ــداد ج ــدول مــواعـيــد
ل ـم ـبــاريــات ال ـ ــدوري خ ــال تـلــك ال ـف ـتــرة ،ن ـظــرا لضيق
الوقت ،حيث إن هناك بعض المباريات تحتاج أوال
إلى الحصول على موافقات أمنية قبل تحديد موعدها،
وعلى رأسها قمة األهلي والزمالك في الجولة  21من
عمر المسابقة ،إضــافــة إلــى المواجهات التي تجمع
القطبين مع اإلسماعيلي والمصري وبيراميدز.
وأوضحت أن أهم األسباب التي تمنع صدور قرار
باستئناف ال ــدوري أول أبــريــل ابتعاد الالعبين عن
التدريبات والمباريات الودية ،مما سيكون له تأثير
سلبي على مستواهم البدني والذهني والفني ،حيث
يحتاجون مدة ال تقل عن  10أيام الستعادة عافيتهم.
وكــان اتحاد الكرة المصري أعلن في وقــت سابق
تجميد النشاط الكروي في مصر لمدة  15يوما ،مع
وجود تحذيرات لجميع األندية من العودة الستئناف
التدريبات الجماعية قبل انتهاء فترة تعليق النشاط.

أعلنت وزيرة الصحة السودانية
والء ا ل ـ ـبـ ــو شـ ــي أ مـ ـ ـ ــس األول أن
الـ ـ ـس ـ ــودان أوقـ ـ ــف ك ــل ال ـن ـشــاطــات
الرياضية فــي الـبــاد بما فــي ذلك
منافسات كرة القدم ،وذلك في إطار
إجــراء ات الحد من تفشي فيروس
كورونا المستجد.
وقــالــت الـبــوشــي للصحافيين:
"ق ــررن ــا إي ـقــاف جـمـيــع الـنـشــاطــات
الرياضية بما فــي ذلــك منافسات
كـ ــرة الـ ـق ــدم ،ح ـفــاظــا ع ـلــى ســامــة
ال ــاع ـب ـي ــن والـ ـحـ ـك ــام وال ـم ــدرب ـي ــن
وجـمـيــع الـمـشــاركـيــن فــي الـنـشــاط
الرياضي".

ويــأتــي ه ــذا ال ـق ــرار غ ــداة إعــان
السلطات في البالد حال الطوارئ
الصحية ،بقرار من مجلس األمن
والدفاع.
وأعلن السودان في الثالث عشر
من مــارس رصد أول حالة إصابة
بالفيروس ووفاة المصاب.
وتـ ـ ـ ــم وضـ ـ ـ ــع  44شـ ـخـ ـص ــا فــي
ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي ب ـع ــد االش ـت ـب ــاه
ف ــي اح ـت ـمــال إصــابـتـهــم بـفـيــروس
"كوفيد."19-

ُ ّ
األهلي يحذر العبيه من خطورة «كورونا»
ويطالبهم بالبقاء في المنازل
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

وجه الجهاز الفني لألهلي بقيادة رينيه
فــاي ـلــر عـ ــدة ت ـح ــذي ــرات ط ـب ـيــة إلـ ــى العـبــي
الـفــريــق األول ل ـكــرة ال ـقــدم مــن خ ــال خالد
محمود طبيب الفريق ،قبل فترة اإلجــازة
ال ـتــي ح ـص ـلــوا عـلـيـهــا م ــدة  6أي ـ ــام ،ضمن
قـ ـ ــرارات ت ــوق ــف ال ـن ـشــاط ف ــي م ـص ــر ،للحد
م ــن ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
وطلب طبيب الفريق من الالعبين ضرورة
االل ـت ــزام بالتعليمات الطبية والـبـقــاء في
المنزل وتقليل االختالط بالغير ،كما شدد
عليهم بضرورة متابعته بحالتهم الصحية
والتواصل معه فــورا حال شعور أي العب
بأعراض تتعلق بالبرد واإلنفلونزا أو أي
أعراض غريبة.
كما طلب طبيب األهلي ضرورة اتباعهم
الـنـظــام ال ـغــذائــي ال ـمــوضــوع ل ـهــم ،لتجنب
زيادة الوزن والحفاظ على لياقتهم البدنية
والحركية من خالل أداء بعض التدريبات
في المنزل.
في سياق آخر ،يسعى مسؤولو األهلي
الستغالل فترة التوقف الحالية ،من أجل
التجهيز للصفقات الصيفية قبل الموسم

المقبل ،خاصة أن األوض ــاع حاليا تعتبر
س ــاك ـن ــة نـ ـظ ــرا ل ـت ــوق ــف ال ـم ـب ــاري ــات
والـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــات ،ح ـ ـيـ ــث ت ـع ـقــد
ل ـج ـن ــة ال ـت ـخ ـط ـي ــط بــال ـق ـل ـعــة
الحمراء اجتماعات مستمرة
وتـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل م ـ ــع ال ـ ـم ـ ــدرب
السويسري رينيه فايلر من
أجل متابعته ومعرفة رأيه
في المراكز التي تحتاج إلى
دعــم ،قبل انـطــاق الموسم
المقبل.
ويعد رجب بكار ،ظهير
أيمن فريق بيراميدز ،هو
الصفقة األقرب لالنضمام
إلـ ــى ال ـق ـل ـعــة ال ـح ـم ــراء في
الصيف ،بعد أن اتفق معه
مـ ـس ــؤول ــو األه ـ ـلـ ــي الـ ــذي
اسـتـغــل عــاقــاتــه الـجـيــدة
بمسؤولي الفريق ووجود
ع ـبــدال ـعــزيــز ع ـبــدال ـشــافــي
في نــادي بيراميدز ،إلنهاء
هــذه الصفقة ،ومــن المقرر أن
يتم عقد جلسات حاسمة بين مسؤولي
الناديين في الفترة المقبلة.
مدرب االهلي رينيه فايلر

ةديرجلا

•
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انتقادات واسعة لعدم تأجيل أولمبياد طوكيو

سلة أخبار
يوفنتوس يعلن إصابة
ماتويدي بـ « كورونا»

الرياضيون يتهمون اللجنة األولمبية الدولية بوضعهم في خطر
القت اللجنة األولمبية الدولية
والسلطات اليابانية انتقادات
واسعة بسبب عدم اتخاذ
قرار بتأجيل ً أولمبياد طوكيو
 2020نظرا لتداعيات انتشار
فيروس كورونا.

يـبــدي ريــاضـيــون قلقهم من
إصـ ـ ـ ــرار ال ـس ـل ـط ــات ال ـيــابــان ـيــة
واللجنة األولمبية الدولية على
الـمـضــي قــدمــا فــي إقــامــة دورة
أل ـ ـعـ ــاب ط ــوك ـي ــو فـ ــي م ــوع ــده ــا
هــذا الصيف ،معتبرين ان ذلك
يضعهم بخطر فــي ظــل تفشي
فيروس كورونا المستجد الذي
ّ
شل الرياضة عالميا.
وت ـس ـبــب وب ـ ــاء "ك ــوف ـي ــد"-19
بــوفــاة أكـثــر مــن  7500شخص
ح ـت ــى اآلن ،وفـ ــرضـ ــت غــالـبـيــة
دول العالم قيودا صارمة على
حركة التنقل والسفر للحد من
ِّ
انتشاره .وفي الرياضة ،علقت
معظم المنافسات المقررة في
الفترة الحالية وألغيت أخرى،
وب ـ ـ ــدأ ت ــأجـ ـي ــل أح ـ ـ ـ ــداث ك ـب ـيــرة
كانت مقررة هذا الصيف ،مثل
نهائيات كأس أوروبــا وبطولة
كوبا أميركا األميركية الجنوبية
لكرة القدم.
وأع ـل ــن االتـ ـح ــادان ال ـقــاريــان
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــان ب ــالـ ـبـ ـط ــولـ ـتـ ـي ــن
إرجــاء ه ـمــا ال ــى ع ــام  ،2021في
يوم أكــدت اللجنة األولمبية ان
ال حاجة حاليا التخاذ قــرارات
"جـ ـ ــذريـ ـ ــة" بـ ـش ــأن األولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد
ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر بـ ـي ــن  24ي ــولـ ـي ــو و9
أغسطس.
لكن مروحة االنتقادات حيال
ال ـل ـج ـنــة ب ـ ــدأت ت ـت ـســع ،وطــالــت
أيضا بيتها الداخلي ،مع اعتبار
ا لـعـضــوة فيها الكندية هايلي

ويكنهايزر ،ان "هذه األزمة هي
أك ـب ــر ح ـتــى م ــن دورة األل ـع ــاب
األولمبية" التي تعد أكبر حدث
رياضي في العالم ،وتستقطب
لـ ــدى إق ــام ـت ـه ــا مـ ــرة ك ــل أرب ـع ــة
أعوام ،آالف الرياضيين وماليين
المشجعين.
وأضافت الرياضية السابقة
المتوجة بأربع ميداليات ذهبية
فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات الـ ـه ــوك ــي عـلــى
الجليد "من وجهة نظر رياضية،
يمكنني ان أ تـخـيــل ا لـقـلــق ()...
الذي يشعر به الرياضيون في
هذه األثناء".
وتابعت "الشك وعدم معرفتك
أين ستتمرن غدا في ظل إقفال
مراكز التدريب وإلغاء منافسات
التأهل في مختلف أنحاء العالم،
ه ـ ــو أم ـ ـ ــر ره ـ ـيـ ــب ب ـ ـحـ ــال ك ـنــت
تستعد ط ــوال حياتك مــن أجل
ذلك (المشاركة في األولمبياد)".
وأضافت ويكنهايزر "اعتقد
ان إصـ ـ ــرار ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
ال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا،
بهذا القدر من االقتناع ،هو غير
حساس وغير مسؤول بالنظر
الى الوضع الحالي لالنسانية".

ستيفاندي :األمر ال يصدق
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت حـ ـ ــام ـ ـ ـلـ ـ ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة
أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد ريـ ـ ــو  2016لـلـقـفــز
ب ــال ــزان ــة ،ال ـيــونــان ـيــة كــاتـيــريـنــا
ستيفاندي "األمر ال يصدق ()...

مــاذا عــن الــريــاضــات الجماعية
حـيــث يضطر الجميع للتمرن
معا؟ ماذا عن السباحة؟ ماذا عن
الجمباز حيث يضطرون للمس
التجهيزات نفسها؟".
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت "ال يـ ـقـ ـيـ ـم ــون أي
اعتبار للخطر الذي يضعوننا
فيه حاليا".
وبـ ــدأت الـشـكــوك تـتــزايــد في
األي ــام الماضية بـشــأن انطالق
األلعاب في موعدها ،حتى من
قبل اليابانيين أنفسهم .وأظهر
اسـتـطــاع ل ـلــرأي أجــرتــه وكــالــة
"كيودو" لألنباء ونشرت نتائجه
اإلثنين ،ان  69.9بالمئة من أصل
ألـ ــف مـ ـش ــارك ف ــي االس ـت ـط ــاع،
يرون ان طوكيو لن تكون قادرة

على إقامة األلعاب في موعدها.
لـكــن فــي ال ـيــوم نـفـســه ،بقيت
اللجنة األولمبية الدولية على
موقفها المعلن مــن أي تعديل
م ـح ـت ـمــل ،م ــؤك ــدة أن ـه ــا "تـبـقــى
م ـل ـت ــزم ــة ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ب ـ ــدورة
األلعاب األولمبية طوكيو ،2020
ومع تبقي أكثر من أربعة أشهر
ع ـلــى ان ـط ــاق ـه ــا ،ال ح ــاج ــة في
هذه المرحلة التخاذ أي قرارات
جــذريــة ،وأي تكهنات فــي هذه
الفترة ستكون غير منتجة".

تأثر التحضيرات
ورأت ا ل ـل ـج ـنــة ان "ا ل ــو ض ــع
المحيط بفيروس (كوفيد)-19

قرارات صعبة تنتظر كرة القدم بعد إرجاء كأس أوروبا
مـنــح ق ــرار االت ـحــاد األوروبـ ــي لكرة
ال ـقــدم (وي ـف ــا) تــأجـيــل نـهــائـيــات كــأس
أوروبا  2020الى العام المقبل بسبب
فيروس كورونا المستجد ،أندية القارة
بعض الوقت لتقرير خطواتها المقبلة،
ل ـكــن قـ ـ ــرارات صـعـبــة تـنـتـظــر الجميع
بشأن مصير الموسم الحالي.
وق ـ ــال رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد االوروب ـ ـ ــي،
ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر ت ـش ـف ـيــريــن،
"بصفته الهيئة الناظمة لـكــرة القدم
األوروبية ،قاد االتحاد األوروبي لكرة
ال ـق ــدم الـعـمـلـيــة وقـ ـ ّـدم أك ـبــر تضحية.
نقل كــاس أوروب ــا  2020يأتي بتكلفة
باهظة".
ويــواجــه االت ـحــاد ال ـقــاري واألنــديــة
الكبرى في القارة العجوز احتمال ّ
تكبد
المزيد مــن األعـبــاء المالية مــا لــم يتم

إكمال مسابقة دوري األبطال.
وف ــي الـمــوســم الـمــاضــي ،دف ــع ويفا
 1.9مليار ي ــورو ( 2.1مـلـيــاري دوالر)
كـجــوائــز مــالـيــة وإي ـ ــرادات تلفزيونية
لألندية المتنافسة في المسابقة األم.
لكن فيروس كورونا دفع هذا الموسم
الى تعليق منافساتها بعد بلوغ إياب
ال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي ،وض ـمــان أربـعــة
فرق (من ثمانية) تأهلها لربع النهائي.
وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد
الستئناف هذه المسابقة ،أو المسابقة
الـثــانـيــة لــأنــديــة األوروبـ ـي ــة (يــوروبــا
ليغ) ،ينصب التركيز حاليا على إيجاد
السبل الكفيلة باستكمال الموسم ،وهو
ما يفرض تعقيدات واسعة على صعيد
الـجــدولــة الـمــزدحـمــة أص ــا حـتــى قبل
التوقف القسري الحالي.

وق ـ ــال اإلي ـط ــال ــي أن ــدري ــا أنـيـيـلـلــي،
رئيس رابطة األندية األوروبية ورئيس
ن ــادي يــوف ـن ـتــوس" ،س ـي ـكــون الـتــركـيــز
اآلن على ابتكار حلول الختتام موسم
البطوالت المحلية  2019-2020بطريقة
عملية ،وأبـعــد مــن ذلــك ،ضمان عــودة
كرة القدم ،والمجتمع ككل ،في أسرع
وقت ممكن" الى الحياة الطبيعية.
ورأى رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد اإلس ـب ــان ــي
للعبة لويس روبياليس "يجب انهاء
المنافسات قبل  30يونيو إذا امكن،
لـكــن ال يـجــب ل ـهــذا ال ـمــوعــد ان يـكــون
جدارا ال يمكن تخطيه".
ل ـكــن هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ال ي ـب ــدو جــديــا،
وليس فقط بسبب النزاهة الرياضية.
فعدم استكمال المباريات يحمل معه
مخاطر أخرى ،أبرزها البنود الجزائية

الـمــدرجــة فــي عـقــود بيع حـقــوق البث
الـتـلـفــزيــونــي ،كــذلــك امـكــانـيــة مطالبة
حاملي التذاكر الموسمية باسترداد
أمــوالـهــم ،وهــو مــا قــد ي ــؤدي لخسائر
بالمليارات.
ومن الحلول الممكنة ،إعادة هيكلة
البطوالت الوطنية على المدى القصير.
وعلى سبيل المثال ،تم طرح توسيع
دوري الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ف ــي أل ـمــان ـيــا
لـمــوســم واح ــد مــن  18فــريـقــا ال ــى ،22
وإلغاء الهبوط.
كـمــا ع ــرض خ ـيــار م ـمــاثــل ل ـلــدوري
اإلنكليزي الممتاز بــزيــادة عــدد فرقه
من  20الى .22

يــؤثــر أيـضــا على التحضيرات
ل ــألـ ـع ــاب األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة طــوك ـيــو
 ،2020وه ــذا وض ــع يـتـبــدل كل
يوم" ،مشجعة الرياضيين على
مواصلة تحضيراتهم "بأفضل
طريقة ممكنة".
ولقيت هذه الدعوة انتقادات
أيـ ـض ــا ،وم ـن ـه ــا ل ـب ـط ـلــة ال ـعــالــم
للسباعية البريطانية كاتارينا
جونسون-تومسون التي قالت
"أشـ ـع ــر بــأن ـنــي ت ـحــت الـضـغــط
للتمرن والحفاظ على الروتين
نفسه ،وهذا أمر مستحيل" في
ظل الوضع الحالي.
أم ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداءة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــات
المتوسطة البريطانية جيس
جود فكتبت عبر "تويتر"" ،كيف

يجدر بنا ان نواصل التحضير
بــأف ـضــل م ــا ي ـم ـكــن؟ ه ــل يمكن
أل حــد أن يخبرني أي سباقات
يمكن ان نشارك فيها لتسجيل
األوقـ ــات ،ومـتــى يمكن ان تقام
ال ـس ـبــاقــات الـتـجــريـبـيــة ،ومـتــى
يمكن معاودة التمارين بشكل
طبيعي؟".
(أ ف ب)

«يويفا» ينفي مزاعم تتويج
متصدري البطوالت
ن ـ ـفـ ــى االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ال ـش ــائ ـع ــات حــول
نية "يويفا" تتويج متصدري
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــوالت األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ق ـبــل
التوقف ،بسبب تفشي فيروس
كورونا.
وقـ ـ ــال أل ـك ـس ـن ــدر س ـي ـفــريــن،
رئيس "يويفا"" :كل األندية التي
تـتـصــدر ب ـط ــوالت ال ـ ــدوري في
الوقت الراهم لن تتوج باللقب
حال عدم استكمال المسابقات،
وال ت ــوج ــد تــوص ـيــة ب ــذل ــك من
األساس".
وأبـ ـل ــغ االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
لكرة القدم مسؤولي االتحادات
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ب ـ ـضـ ــرورة إن ـه ــاء
الـمـســابـقــات المحلية قـبــل 30
يونيو المقبل.

ووص ـ ـ ـ ـ ـ ــف س ـ ـي ـ ـف ـ ــري ـ ــن ،ف ــي
ت ـصــري ـحــات نـقـلـتـهــا صحيفة
م ـي ــرور اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،األخ ـب ــارة
ً
المتداولة بأنها مزيفة ،مؤكدا
أن لـ ـيـ ـف ــرب ــول الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـص ــدر
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ب ـفــارق 25
نقطة لــن يـتــوج باللقب إذا لم
يستكمل الموسم ،واألمــر ذاته
ينطبق على باقي البطوالت.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،رف ـ ــض
االتـحــاد األوروب ــي فكرة إقامة
مباريات فاصلة لتحديد بطل
الـ ـ ــدوري أو ال ـم ــراك ــز الـمــؤهـلــة
للبطوالت األوروب ـيــة ،والحال
ينطبق عـلــى ال ـفــرق الـصــاعــدة
إلى الدرجات األعلى أو األدنى
على حد سواء.

نوير يكشف عن رأيه في التنازل عن الراتب تشلسي يتيح فندقه لمكافحي الفيروس

مانويل نوير

ك ـشــف مــانــويــل نــويــر حـ ــارس مــرمــى فــريــق بــايــرن
ميونيخ وقائد المنتخب األلماني لكرة القدم عن رأيه
في الجدل الدائر حاليا بشأن العواقب المالية لتفشي
ف ـي ــروس "ك ــورون ــا" الـمـسـتـجــد وال ـم ـطــالــب الـخــاصــة
بالتنازل عن المرتبات قائال" :مثل باقي األشخاص
في هذا الوقت ،أفكر أنا ومحترفو كرة القدم اآلخرون
في كيفية التعامل مع الوضع بأفضل شكل ممكن".
وك ــان م ــارك ــوس س ــودي ــر رئ ـيــس وزراء والي ــة
بافاريا األلمانية دعا محترفي كرة القدم الذين
يحصلون على رواتب عالية للتفكير في التخلي
عن هذه الرواتب.
وأوضـ ــح كــريـسـتـيــان ســايـفــرت رئ ـيــس رابـطــة
الدوري األلماني (بوندسليغا) وجود مناقشات
بالفعل بين الالعبين واألندية بهذا الشأن.
وأشــارت صحيفة "بيلد" األلمانية إلــى أن
قــادة الـفــرق ال ــ 17األخ ــرى فــي البوندسليغا ال
يــرغـبــون فــي (أو غـيــر مـسـمــوح لـهــم) بالتعليق
على هذا األمر.
وأعلن نادي بوروسيا دورتموند األلماني أن "مثل
هذا الموضوع سيناقش داخليا مع الفريق".
وأوضح نادي هوفنهايم" :بالطبع ،نناقش حاليا ونضع الخطط
داخليا في أكثر من اتجاه ،ومن بينها مناقشات مع العبينا".
وتمت مناقشة هذا األمر داخليا في نادي فيردر بريمن .ولهذا ،
لن يتحدث نيكالس مويساندر عن هذا األمر "بشكل عام".

أع ـ ـلـ ــن ت ـش ـل ـس ــي ال ـم ـن ـت ـمــي
ل ـل ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز
لكرة القدم أمــس األربـعــاء أنه
سيجعل فندق ميلينيوم في
استاد ستامفورد بريدج في
لندن متاحا لهيئة الخدمات
ال ـص ـح ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة لـتــوفـيــر
الراحة للعاملين في ظل جهود
مكافحة انتشار وباء فيروس
كورونا.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي إن
م ــالـ ـك ــه الـ ـمـ ـلـ ـي ــاردي ــر رومـ ـ ــان
أب ـ ــرام ـ ــوفـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش س ـي ـت ـح ـم ــل
تـكــالـيــف اإلق ــام ــة وأن ال ـنــادي
سيجعل كل الغرف متاحة في
حال الحاجة.
وأ ع ـلــن تشيلسي فــي بيان
"يعمل الكثير من أفراد الطاقم
الطبي لفترات طويلة وربما
ال يكون بوسعهم السفر إلى
م ـنــازل ـهــم أو ق ــد ي ـك ــون ــوا في
حاجة إلى تنقالت طويلة".
وأضــاف "ستساعد اإلقامة
الـمـحـلـيــة ع ـلــى ال ـح ـفــاظ على

جدل كبير حول الموعد الجديد لروالن غاروس
أعلن االتـحــاد الفرنسي لكرة المضرب
أمس األول إرجاء بطولة روالن
غ ـ ــاروس ،ثــانـيــة الـبـطــوالت
األرب ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،ح ـتــى
سبتمبر بسبب فيروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،في
خ ـط ــوة لـق ـيــت ان ـت ـق ــادات
م ـ ـ ــن الع ـ ـب ـ ـيـ ــن والع ـ ـ ـبـ ـ ــات
ألن ال ـمــوعــد ال ـجــديــد يــأتــي
بعد أي ــام فقط مــن نهاية بطولة
فالشينغ ميدوز األميركية.
وأشار االتحاد الى ان البطولة التي تقام
في باريس وتعد تتويجا للموسم الترابي،
سـتـنـطـلــق ف ــي  20سـبـتـمـبــر بـعــدمــا كــانــت
مـقــررة بين  24مايو والسابع مــن يونيو،
وذلك بسبب تفشي "كوفيد."-19
وي ـبــدو أن ال ـقــرار اتـخــذ دون اسـتـشــارة
األطراف األساسيين المعنيين ،أي الالعبين
وال ــاع ـب ــات ،بـحـســب م ــا ب ــدر ع ــن الـكـنــدي
فــاس ـيــك بــوسـبـيـسـيــل ،وه ــو أح ــد أع ـضــاء

مجلس الــاعـبـيــن فــي راب ـطــة المحترفين
"ايه تي بي".
ورأى االت ـحــاد الـفــرنـســي "أن األزم ــة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـ ـمـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ـفـ ـي ــروس
كوفيد -19تؤثر على جميع السكان.
من أجل ضمان صحة وسالمة جميع
الذين كانوا يعملون في التحضير
للبطولة ،قرر االتحاد الفرنسي لكرة
ال ـم ـض ــرب أن ي ـن ـظــم ن ـس ـخــة  2020من
بـطــولــة روالن غـ ــاروس بـيــن  20سبتمبر
و 4أكتوبر".
وفـ ــي غ ـي ــاب أي ت ـع ــدي ــل إض ــاف ــي عـلــى
روزن ــام ــة مـنــافـســات ال ـك ــرة ال ـص ـف ــراء ،من
ال ـم ـقــرر ان ت ـبــدأ الـبـطــولــة الـفــرنـسـيــة بعد
أسبوع من نهائي فردي الرجال في بطولة
فالشينغ ميدوز األميركية ،آخر البطوالت
األربع الكبرى للموسم.
وأف ــاد االت ـحــاد الفرنسي فــي بيانه أنه
"على الرغم من عدم قدرة أي شخص على
التنبؤ بما سيكون عليه الــوضــع فــي 18

مــايــو (م ــوع ــد ان ـط ــاق تـصـفـيــات الـبـطــولــة
الفرنسية) ،فإن إجراءات الحجر (الصحي)
الحالية جعلت من المستحيل بالنسبة لنا
مــواصـلــة اسـتـعــداداتـنــا .ونتيجة لــذلــك ،ال
يمكننا إقامة البطولة في المواعيد التي
كانت مقررة سابقا".
وأث ــار اخـتـيــار الـمــوعــد الـجــديــد ل ــروالن
غاروس انتقادات واسعة ،السيما ألنه من
غير المعهود إقامة بطولتين كبيرتين في
فترة زمنية متقاربة لهذا الحد.
ومـ ــن أب ـ ــرز ال ـم ـع ـتــرض ـيــن ع ـلــى الـ ـق ــرار،
المصنفة أو ل ــى عالميا ســا بـقــا اليابانية
نــاومــي أوس ــاك ــا .وغـ ــردت بـطـلــة فالشينغ
ميدوز  2018وأستراليا  2019في حسابها
على تويتر "عذرا؟" بالفرنسية.
مــن جهتها ،أعــربــت الرومانية سورانا
سيرستيا عن مفاجأتها بالقرار ،وكتبت
"م ـ ــاذا؟ م ــرة أخـ ــرى ،ال نـعـلــم بــاألمــر ســوى
عبر تويتر."...

إحدى بوابات نادي تشيلسي
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـب ـ ـقـ ــاء فـ ــي ح ــال ــة
جيدة لمثل هؤالء األشخاص
ال ـم ـه ـم ـيــن ف ــي هـ ــذا ال ـتــوق ـيــت
المهم".
وأك ــد ال ـن ــادي أن ــه سيجعل
الفندق متاحا لهيئة الخدمات
ل ـ ـمـ ــدة شـ ـه ــري ــن ث ـ ــم س ـي ـع ـيــد

رياضة

تقييم األمر بناء على الموقف
الجديد في مايو.
وتوقف الــدوري اإلنكليزي
الممتاز حتى الرابع من أبريل
بسبب وبــاء فـيــروس كورونا
الذي تسبب في فوضى ألغلب
األحداث الرياضية.

وأص ــاب ال ـف ـيــروس حــوالــي
 200أ ل ـ ـ ـ ـ ــف ش ـ ـ ـخـ ـ ــص حـ ـ ــول
الـعــالــم وقـتــل أكـثــر مــن .8400
وهناك  1950حالة إصابة في
بريطانيا مقابل  71حالة وفاة.

أعلن نادي يوفنتوس
اإليطالي أمس األول
إصابة العب وسطه
الدولي الفرنسي بليز
ماتويدي بفيروس
كورونا ،ليصبح ثاني
العب من بطل "سيري آ"
مصاب بالفيروس بعد
دانييلي روغاني.
وقال يوفنتوس ،في بيان،
"خضع بليز ماتويدي
لفحوص طبية جاءت
نتيجتها إيجابية
بفيروس كورونا" ،مضيفا:
"الالعب ،ومنذ األربعاء 11
مارس ،في عزلة منزلية
طوعية ،وسيبقى تحت
املراقبة ،وسيتبع النظام
نفسه .هو على ما يرام وال
يعاني من أعراض".
ولحق ماتويدي بزميله
روغاني ،الذي أصبح
األربعاء أول العب من
دوري الدرجة األولى يعلن
إصابته بفيروس كورونا
الذي وصل عدد ضحاياه
في العالم الى نحو 7500
شخص حتى أمس األول،
مما أدى إلى وضع الفريق
وطواقمه الفنية والطبية
وحتى رئيس النادي
أندريا أنييلي في الحجر
الصحي الطوعي.

المبارد :هودسون
تعافى بشكل رائع

قال فرانك المبارد ،مدرب
تشلسي ،إن العبه كالوم
هودسون-أودوي "يتعافى
بشكل رائع" ،بعدما أصبح
أول العب في الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم يصاب بفيروس
كورونا.
وجاءت نتيجة فحوص
الالعب ،البالغ  19عاما،
إيجابية األسبوع املاضي،
ليغلق تشيلسي مركز
التدريب كوبهام ،مع
مطالبة كل العبي الفريق
األول والجهاز التدريبي
بالعزل الذاتي كإجراء
احترازي.
وقال المبارد ،ملوقع النادي
على اإلنترنت" ،أنا سعيد
بالقول إنه بخصوص حالة
كالوم فقد تعافى بشكل
رائع ،وتقريبا يشعر بأنه
طبيعي ،وهو األمر بكل
تأكيد الذي نود جميعا
سماعه".
وأضاف" :أدرك تماما أنه
لن يكون بوسع الجميع
التعافي من هذا الفيروس،
لذا أطالب مجتمع كرة
القدم والرياضة بمواصلة
التصرف بشكل مسؤول
والتفكير في صحة
اآلخرين".

أنييلي يتبرع بـ  10ماليين
يورو لمكافحة الفيروس

«كورونا» يصيب دورانت و 3العبين
أعلن بروكلين نتس المشارك
في دوري كــرة السلة األميركي
ل ـل ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،إصـ ــابـ ــة أربـ ـع ــة
م ــن الع ـب ـيــه ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا
المستجد ،بينهم كيفن دورانت
ال ــذي اخـتــار بنفسه ان يكشف
إصابته ،رغــم ان النادي امتنع
عن تحديد هوية الالعبين.
ون ـ ـقـ ــل مـ ــوقـ ــع "ذا أث ـل ـت ـي ــك"
الــريــاضــي عــن دوران ـ ــت ،أفضل
الع ــب فــي الـ ــدوري لـعــام ،2014
والذي لم يخض أي مباراة هذا
ال ـم ــوس ــم لـتـعــافـيــه م ــن إصــابــة
سابقة ،تأكيده خضوعه لفحص
إيجابي لفيروس "كوفيد."-19
وأكــد دوران ــت ( 31عــامــا) انه
على ما يرام وال يعاني عوارض،
م ـت ــوج ـه ــا ب ــرس ــال ــة مـقـتـضـبــة
ل ـل ـم ـش ـج ـع ـي ــن واألمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن
عموما جاء فيها "على الجميع
ان يـ ـك ــون ــوا ح ـ ــذري ـ ــن ،اع ـت ـن ــوا
بأنفسكم وقوموا بحجر صحي.
سنتخطى هذا األمر".

دورانت مع كيري في مباراة سابقة
وأتـ ــى إعـ ــان دورانـ ـ ــت بعيد
ك ـ ـشـ ــف ن ـ ـتـ ــس ع ـ ـبـ ــر "تـ ــوي ـ ـتـ ــر"
إصــابــة أربـعــة مــن العـبـيــه ،مما
يرفع العدد اإلجمالي لالعبين
ال ـم ـص ــاب ـي ــن فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ــى
سبعة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق مـ ــدي ـ ـنـ ــة
ن ـي ــوي ــورك "مـ ــن ب ـيــن الــاعـبـيــن
األرب ـ ـعـ ــة ،ي ـع ــان ــي العـ ــب واح ــد

األعراض بينما ال يظهر الثالثة
اآلخرون أي أعراض".
وتابع "الالعبون األربعة في
الـعــزل حاليا وهــم تحت رعاية
أطباء الفريق" ،كاشفا أن النادي
يتصل بكل شخص "كــان لديه
احتكاك بالالعبين ،بمن فيهم
الـ ـخـ ـص ــوم الـ ــذيـ ــن ال ـت ـق ـي ـنــاهــم
مؤخرا.

تبرع أندريا أنييلي ،مالك
نادي يوفنتوس اإليطالي
لكرة القدم ،بعشرة ماليني
يورو ،نيابة عن عائلته،
للمساهمة في جهود
مكافحة فيروس كورونا،
حسبما أفادت وسائل
اإلعالم اإليطالية.
وذكرت عائلة أنييلي،
في بيان" ،عائلة أنييلي
تبرعت بعشرة ماليني يورو
ملصلحة هيئة الحماية
املدنية املسؤولة عن إدارة
هذه األزمة (مكافحة تفشي
فيروس كورونا)".
وتمتلك عائلة أنييلي
شركات عدة مثل "فيات
كرايسلر" و"فيراري".

ةديرجلا
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آخر كالم
ُع َّمال اليومية...
قنبلة موقوتة!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

آمال
عبدالمحسن جمعة

يبدو أن األزمة سيطول مداها ،وستمتد إلى عدة أسابيع
مقبلة ،وبالطبع سيكون لذلك آثار اقتصادية على شرائح
كثيرة في المجتمع ،وهو ما سيفرض على الدولة التزامات
ً
مالية تجاه القطاعات المختلفة في البلد ومواطنيها أيضا.
بحمد الـلــه ،أن لــدى الــدولــة إمكانيات لدعم المواطنين
ً
الكويتيين وحمايتهم ماليا ،ولكن هناك فئات أخــرى من
َّ
ُّ
الوافدين الذين يعيشون بيننا ستتقطع بهم السبل ،وتكون
حياتهم صعبة في المرحلة المقبلة.
نعلم أن بيننا في الكويت عشرات اآلالف من الوافدين
من ُع َّمال األجرة باليومية ،من ُع َّمال البناء وصيد األسماك
والـحــرف البسيطة المختلفة ،ون ــدري أن معظمهم لديهم
إقــامــات عـلــى كـفــاء وشــركــات وهـمـيــة ال تــدفــع لـهــم روات ــب
منتظمة ،وإذا كانت تقوم بإيداع رواتب لهم في البنوك ،فإنها
مرة أخرى ببطاقات ُ
تسحبها َّ
الع َّمال التي تحتفظ بها لديها.
هــؤالء َّالعمال اآلن فــي مرحلة السكون ،ألنهم يقتاتون
على ما تبقى لهم من أم ــوال ،نتيجة عملهم في ُّاألسابيع
ً
الماضية ،لكنهم قريبا سيكونون في مرحلة الترقب ،بعد
انتهاء أموالهم ،والتي ينتقلون بعدها إلى مرحلة التحرك،
لتوفير أم ــوال لمعيشتهم الـيــومـيــة ،والـتــي ربـمــا يرافقها
ارتكاب جرائم أو أعمال شغب.
وض ــع ه ــؤالء الــوافــديــن يتطلب مــراعــاتــه ،وب ـحــث ُسبل
الـتـعــامــل مـعــه فــي الـقــريــب ال ـعــاجــل ،وتــوجـيــه بـيــت الــزكــاة
الكويتي والجهات الخيرية المختلفة لالستعداد له ،حتى
نمنع انفجار قنبلة إنسانية
وأمنية في البلد.
كما أن مطالبات البعض بترحيل هذه العمالة أمر بالغ
الصعوبة ،وإذا افترضنا أنه تم ذلك ،فإنه بعد انتهاء هذه
ً
ً
خياليا ُ
سيحدث
األزمة ستصبح أجرة العامل اليومية أجرا
ً
ً
ً
خلال اقتصاديا بالغا في البلد.
***
البعض يدفع بسرعة إجالء الكويتيين الموجودين في
ال ـخــارج ،وســرعــة عــودتـهــم ،والــذيــن يبلغ عــددهــم أكـثــر من
ً
تسعة آالف مواطن ،وهــو أمــر -وفقا للتعليمات الصحية-
ً
ً
غير مـنــا ســب ،وسيمثل عبئا ثقيال على ا ل ـكــادر الصحي
ً
ومراكز الحجر ،وكذلك سيمثل خطرا على أسرهم ،لذا يجب
أن يـتــوقــف الـبـعــض عــن ذل ــك ،وأن يـتــركــوا األم ــر ألصـحــاب
االختصاص.

ً
ً
اللهم حربا ضروسا!
أكثر مــا يفغر األف ــواه ،فــي ظــل هذه
األخبار المنهمرة عن فيروس كورونا،
هو أعداد المتطوعين لتجربة اللقاح،
ً
خصوصا ممن ال يعاني كورونا وال
أي م ـ ــرض .ه ــو ف ـقــط م ـت ـطــوع بــدافــع
إنـســانــي ،لتجربة الـلـقــاح ،ومـســاعــدة
العلماء والباحثين ،وبالتالي مساعدة
شعوب العالم! أي تضحية هذه بالله
عليكم؟
فــي الصين ،طلب المعهد البحثي
متطوعين فتقدم إليه  108أشخاص،

محمد الوشيحي
alwashi7i@aljarida.com
وال أدري هل هذا هو الرقم المطلوب ،أم
أن هذا هو عدد المتطوعين؟ األكيد أن
ً
الرقم ليس صغيرا ،حتى وإن كان في
الصين التي يقترب عدد سكانها من
المليار ونصف المليار نسمة.
عـ ـل ــى أن ال ـ ـت ـ ـطـ ــوع الـ ـخـ ـطـ ـي ــر ه ــذا
(أقــول خطير ألن التطوع عــادة يكون
للمساعدة البدنية ،أ مــا هــذا التطوع
فتأثيره المباشر يكون على الصحة،
ونـتــائـجــه غـيــر مـضـمــونــة ،مــع اإلق ــرار
بأن التطوع بأشكاله كلها هو سنام

النبل) ،أقول هذا التطوع الخطير ليس
ً
مقصورا على الصينيين ،بل يتوزع
ع ـلــى خــري ـطــة ال ـعــالــم وع ـلــى شــركــات
إنتاج اللقاحات.
والعالم بأسره يتابع اآلن السباق
ب ـ ـيـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،أو "الـ ـ ـح ـ ــرب
ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ب ـي ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات" ،وه ــي
الحرب التي تتضرع اإلنسانية جمعاء
الش ـت ـعــال ـهــا ،وت ـت ـم ـنــى أن ت ـصــل إلــى
أبعد مدى.

تواضعوا من أجل
إنسانيتكم

حسن العيسى

سواء كانت كارثة أو أزمة تمر بها الكويت والعالم بأكمله،
فال يعني ذلك وال يبرر التنمر على اآلخرين من الضعفاء الذين
ال تحميهم هوية الجنسية الكويتية ،مهندسة مصرية أبدت
ً
ً
رأيــا عــاديــا كــأي إنسان يحاول "التنفيس" عن إحباط ذاتي
بسبب إج ــراء ات الفحص الطبي للوافدين وحالة الطوابير
الممتدة ،تلقت جزاء وعقوبة رهيبة ،إذ تم فصلها من عملها
دون مبرر من حكم القانون.
كــان هــذا الـطــرد التعسفي يتجاوب مــع مشاعر استعالء
وعنتريات وطنية استعراضية لبعض نمور "تويتر" ،وهم
في النهاية نمور بالتفاهة وخــواء الحس اإلنساني .لم يكن
أصحاب العمل الذين كانت تعمل لديهم المهندسة بحاجة إلى
هذا التفاعل البطولي مع أشخاص ،هم في النهاية ضعفاء
بحكم تبعيتهم ألرب ــاب الـعـمــل ،وبـحـكــم وجــودهــم المؤقت
ووقوعهم تحت طائلة اإلبعاد اإلداري ألي سبب.
ال تـخـتـلــف ال ـحــالــة االس ـت ـب ــدادي ــة ل ـج ـمــاعــات ال ـب ـشــر من
الـمـغــرديــن الــذيــن هـبــوا يـطــالـبــون بــالـثــأر واالن ـت ـقــام مــن تلك
المهندسة ،لمجرد تغريدة أو لقطة "إنستغرام" أبدتهما هذه
الـضـحـيــة ،عــن واق ــع السلطة ذات ـهــا حـيــن تسجن وتضطهد
ً
المغردين المواطنين أنفسهم الذين غردوا منتقدين وضعا
ً
سياسيا أو دولــة أجنبية ال تقل سلطوية عــن واقعنا هنا،
كان هذا يتم عبر قفازات القانون الجائر ،وهي قوانين قاسية
اعتباطية ال عالقة لها مع أبسط مبادئ حقوق اإلنسان.
الظلم واح ــد ال يختلف أم ــره ،س ــواء هبط مــن األعـلــى من
السلطة ذات ـهــا ،أو تفجر مــن األس ـفــل مــن م ـجــاري التعصب
والـتـشـنــج الــوطـنـيـيــن .ع ـب ــارة مـثــل "ال ـت ـط ــاول عـلــى ال ــدول ــة"
استعارها المتزلفون الوطنيون من خطاب السلطة ،ووجدوا
فيها مناسبة إلفراغ شحنات الكراهية والتعالي على الغير
"اآلخر".
ُ
الذين يحملون مشاعر األنا المتعالية عليهم ترويضها
بالثقافة والفكر اإلنسانيين ،لسنا أفضل من غيرنا بشيء،
ً
صدفة الثروة النفطية ستتالشى قريبا ،ويفترض أن أخبار
تهاوي أسعار تلك البضاعة تكون جرس إنذار للقادم من أيام
ً
الركود ،التي يحيا بها العالم اليوم ،والذي قد يصبح كسادا
ً
مدمرا إذا استمر تمدد وباء كورونا وحرب األسعار بين الدول
المنتجة لبضاعتنا اليتيمة ،وحين تهبط ا لــد خــول وتزيد
المعاناة للحاجة ،هل عندها سنفكر بالغير ،ونقول ألنفسنا
ً
"حالنا من حالهم"؟! تواضعوا قليال.

ً
السعدون لـ ةديرجلا :.فلكيا ...رمضان  24أبريل
«الحرارة ستصل في الشهر الفضيل إلى »46
●

يوسف العبدالله

ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـل ـ ـكـ ــي والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤرخ
الـكــويـتــي ع ــادل ال ـس ـعــدون إن
ً
ً
الكويت فلكيا تدخل غدا فصل
الــرب ـيــع الـ ــذي يـمـتــد  3أش ـهــر،
ً
إال أنــه فعليا قد يستمر نحو
ً
ش ـهــر ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الــربـيــع
ً
هذا العام لن يكون واضحا في
ال ـبــاد ،وسيكون فــي مناطق

متفرقة في الشمال ،لكنه ليس
م ـثــل ك ــل عـ ــام .وقـ ــال ال ـس ـعــدون
ف ــي تـصــريــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة" أم ــس،
إن الكويت على مــوعــد مــع شهر
ً
رم ـضــان الـمـتــوقــع فـلـكـيــا فــي 24
أب ــري ــل ،وإن ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم في
ً
ه ــذا ال ـعــام سيشهد ارت ـفــاعــا في
درجات الحرارة قد تصل أعالها
إلى ما بين  45و 46درجة مئوية
ً
خــال الـنـهــار ،موضحا أن فصل

مخاطبة النيابة
للتخفيف عن
ً
المحبوسين احتياطيا
●

نغمة الهاتف الهندية...
سعال ونصيحة

فــي الهند ،إذا أردت االتـصــال بشكل
مــا على الهاتف المحمول ،فلن تسمع
َّ
مسجلة مدتها 30
أي نغمة ،بل رسالة
ثانية تحتوي على إرشادات وتعليمات
لـلـتـعــريــف ب ــأع ــراض ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
وإرشادات الحماية منه.
و كـ ــا نـ ــت " بـ ـ ــي إس إن إل" و" جـ ـي ــو"
و"فودافون" من بين تلك الشركات التي
تبنت الخطوة ،بعد أن طلبت الحكومة
ذلك.
وذك ــرت "بــي بــي ســي" على موقعها
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،أمـ ــس ،أن ال ــرس ــال ــة تـبــدأ
بالتشغيل باللغة اإلنكليزية ،بسعال

وفيات

مواعيد الصالة

مطلق علي شامي الراجحي

ً
 62عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت55311566 :

نوره عبدالعزيز طارش الظاهر

زوجة مفرج مطلق السيحان المطيري
ً
 64عاما ،تشيع بعد صالة عصر اليوم ،العزاء في المقبرة فقط،
ت99555717 ،98897777 :

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

عادل السعدون

محمد الشرهان

علمت "ال ـجــريــدة" مــن م ـصــادر أمنية
مطلعة ،أن وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون المؤسسات اإلصالحية اللواء
فـ ــراج ال ــزع ـب ــي ،خــاطــب مـكـتــب التنفيذ
ال ـج ـنــائــي بــالـنـيــابــة ال ـع ــام ــة ،والـمـكـتــب
الفني باإلدارة العامة للتحقيقات ،بشأن
إعادة النظر في قرارات الحجز التحفظي
لبعض الـمــوقــوفـيــن ،واس ـت ـبــدال عقوبة
حبسهم بكفاالت مالية مــع منعهم من
السفر.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن الـمـكـتـبـيــن
ال ـ ـمـ ــذكـ ــوريـ ــن طـ ـلـ ـب ــا م ـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
اإلصالحية إعداد كشوفات بالموقوفين
ع ـلــى ذم ــة ق ـضــايــا بــالـسـجــن ال ـمــركــزي،
والسجن العمومي ،مــع تحديد نوعية
القضية الموقوف على ذمتها كل منهم.
وأشارت إلى أن قرار اإلفراج ،إن تمت
الموافقة عليه ،سيشمل الموقوفين على
ذمــة قضايا بسيطة ،الفتة إلــى أن هذه
ال ـم ـخــاط ـبــات ت ـمــت للتخفيف م ــن عــدد
الـسـجـنــاء فــي مـجـمــع الـسـجــون فــي ظل
تفشي وباء "كورونا".

www.aljarida.com

ً
ال ـص ـيــف ف ـل ـك ـيــا س ـي ـكــون ب ـعــد 3
أشهر ،إال أن حرارة طقس الصيف
سيشعر بها الجميع خالل الشهر
المقبل .وذكر السعدون أن موسم
ً
العقارب سيتنتهي غــدا ،وتدخل
الكويت موسم الحميمين ،الذي
ُسمي بذلك بسبب ُحـ ُـمـ ّـو األرض
مــن ال ـح ــرارة ،الـتــي تـبــدأ فــي هــذا
الـ ـم ــوس ــم بـ ــاالرت ـ ـفـ ــاع ،وي ـص ـبــح
النهار أطول.

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

اإلعالنات:

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

04:35
05:54
11:56
03:23
05:58
07:15

ً
شـخــص ،يسمعها المتصل بــد يــا عن
سـمــاع نغمة الـهــاتــف الـمـعـتــادة .إال أن
مــواقــع إلـكـتــرونـيــة ع ــدة ن ـشــرت طريقة
لكتمان صــوت تلك الرسالة ،بعد سيل
مــن الشكاوى حــول مــدى اإلزع ــاج الــذي
تسببه.
وت ـح ـتــوي الــرســالــة عـلــى مـعـلــومــات
حـ ــول الـ ـفـ ـي ــروس ،وأع ـ ــراض ـ ــه ،وكـيـفـيــة
الوقاية منه ،ال يسمعها إال المتصل.
وقــالــت كـيـنـجــال بــانــديــا وي ــغ ،وهــي
صحافية في "بي بي سي" ،بدلهي" :لقد
ً
َّ
مر تقريبا أسبوع منذ أن بدأنا بسماع
ً
هذه الرسالة ،بدال من نغمة الهاتف».

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

27
15
ً
 09:35صب ــاحـ ـ ــا
 07:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 02:40صب ــاحـ ـ ــا
ً
 01:46ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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

