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المغنية شارلوت لورانس أصغر
المشاهير المصابين بـ «كورونا»

ص ١٣

استئناف العام الدراسي  4أغسطس

الحربي :مدة الدراسة المستأنفة للصف  12ستتراوح بين  5و 6أسابيع
• مجلس الوزراء يكلف «الدفاع» تجهيز أرض المعارض كمستشفى ميداني
علي الصنيدح
وفهد الرمضان

قرر مجلس الوزراء باجتماعه أمس ،تمديد العمل بقراره المتخذ
خالل اجتماعه االستثنائي في  26فبراير الماضي بشأن تعطيل
الــدراســة للمدارس ،والجامعات ،والكليات الحكومية والخاصة،
والكليات العسكرية ،ومراكز وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
على أن تستأنف بكل مــراحــل التعليم الـعــام والـعــالــي الحكومي
والخاص في  4أغسطس المقبل.
وق ــال وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم الـعــالــي د .سـعــود الـحــربــي،
فــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ال ــذي ُع ـ ِقــد بـمــركــز ال ـتــواصــل الحكومي
بقصر السيف عقب جلسة مجلس الوزراء أمس ،للحديث عن آخر
المستجدات الحكومية بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد  ،)19 -إنه سيتم استئناف الفصل الدراسي الثاني من العام
الدراسي  2020/2019في  4أغسطس ،ألعضاء الهيئتين التدريسية
واإلداريــة ،على أن يبدأ دوام طلبة الثاني عشر  9أغسطس ،وذلك
ً
بناء على تقارير وزارة الصحة التي أفادت بأن الظروف لن تكون
مالئمة لبدء الدراسة قبل هذا التاريخ.
02

«فحص النواب وموظفي األمانة ومن سيحضر الجلسة األحد»
●

فهد التركي

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
عقد جلسة برلمانية الثالثاء المقبل؛ إلقرار
القوانين المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس
«كورونا».

«زجران سناب» :وزراء حاليون وسابقون ونواب
وشيوخ يمدونني بالمعلومات
ُ
ع ِثر بحوزته على بطاقة هوية تسمح له بدخول أماكن حساسة في الدولة
●

محمد الشرهان

أح ــال ــت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة مـسـتـخــدم
ح ـســاب "زج ـ ــران س ـن ــاب" ،الـشـهـيــر ،إلــى
الجهات القضائية المختصة للتحقيق
معه بعدما "دأب على نشر الشائعات
واألخبار الكاذبة".

وكشفت مصادر أمنية لـ "الجريدة"،
أن رجال مباحث أمن الدولة تمكنوا من
ضبط المتهم "أ .ش" ،وابــن خاله "ع.ع"،
الفتة إلــى أن المتهم اعـتــرف بــأن وزراء
ً
ً
حاليين وسابقين ونوابا وشيوخا كانوا
يمدونه بالمعلومات.
وأضافت المصادر أن المتهم استخدم

«عمومية ًزين» تعتمد توزيع 33
ً
فلسا حدا أدنى لـ  3سنوات

١١

حسابات دولية ،وآخر محلي ،الفتة إلى
أن رجــال المباحث عثروا بحوزته على
بطاقة هوية ،استخرجها له أحد أقاربه،
ت ـس ـمــح ل ــه ب ــال ــدخ ــول إلـ ــى عـ ــدة أم ــاك ــن
حساسة ،منها مجلسا ال ــوزراء واألمــة،
والديوان األميري ،ومواقع أخرى كقاعة
التشريفات ،والمطار األميري٠٣ .

SMS
لـيــس الـمـهــم «زجـ ـ ـ ــران» ...بــل مــن يـقــف وراء
منحه بطاقة تخوله د خ ــول أ مــا كــن حساسة
بالدولة ،في اختراق أمني خطير يجب الوقوف
عنده!.

«أرض المعارض» نموذج للتضامن
في التصدي لـ «كورونا»
٠٦

مكاسب كبيرة لمؤشرات البورصة
والسيولة  93.1مليون دينار
أسهم أوروبا تلتقط أنفاسها بعد قرارات «المركزي» التحفيزية
●

علي العنزي

ارتدت مؤشرات البورصة
بقوة أمس ،في آخر تداوالتها
األسبوعية ،وسجلت مكاسب
م ـع ـظ ـم ـه ــا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،إذ رب ــح
مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام نسبة
 %3.7تـعــادل  164.38نقطة،
ليقفل على مستوى 4608.07

ن ـق ــاط ،بـسـيــولــة ه ــي األع ـلــى
خالل هذا العام تجاوزت 93.1
مليون دينار بقليل ،وتداولت
 325.7مـ ـلـ ـي ــون سـ ـه ــم ع ـبــر
 16621صفقة ،وتم تداول 108
أسهم ،ربح منها  ،64وخسر
 ،35بينما بقي  9دون تغير.
ويبدو أن البورصة انتهت
من التسعير األولــي ألسعار

ال ـن ـف ــط ،ال ـت ــي س ـق ـطــت أمــس
األول إل ــى مـسـتــويــات قريبة
ً
مـ ــن  20دوالرا ل ـنــا ي ـم ـكــس،
ً
و 25دوالرا لبرنت ،وارتــدت
وق ــت ارتــداده ـمــا بـعــد إعــان
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي األوروب ـ ـ ــي
ً
ً
برنامج شراء تحفيزيا كبيرا
بـ  750مليار يورو ،لمواجهة
ت ـحــديــات «ك ــورون ــا» 02

نصف مليار شخص يالزمون منازلهم
وإيطاليا تتخطى الصين في الوفيات
موت إيراني كل  10دقائق ...وانسحاب بريطاني جزئي من العراق
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الغانم :عقد جلسة الثالثاء إلقرار قوانين تتعلق بـ «كورونا»
وق ــال ال ـغــانــم ،فــي تـصــريــح بالمجلس
أم ــس ،إن «الـجـلـســة ،بــاالتـفــاق مــع أعضاء
مـ ـكـ ـت ــب الـ ـمـ ـجـ ـل ــس وغـ ــال ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب،
س ـت ـخ ـص ــص ل ـل ـق ــوان ـي ــن ال ـ ـطـ ــارئـ ــة؛ مـثــل
المشروع الحكومي بتعديل قانون الوقاية
من األمراض السارية ،واالقتراح المقدم من

واصـ ــل ال ـعــالــم حــالــة ال ـتــأهــب الـقـصــوى
لمواجهة فيروس كورونا "عدو اإلنسانية"،
الــذي أودى بحياة  9000شخص ،وأصاب
ن ـحــو  210آالف ،وأج ـب ــر أك ـث ــر م ــن نصف
م ـل ـيــار ش ـخــص ع ـلــى ال ـب ـقــاء ف ــي مـنــازلـهــم
لمنع انتشاره ،رغم بارقة األمل التي جاءت
من الصين ،التي لم تسجل أمس أي إصابة
جديدة من منشأ محلي ،في سابقة منذ بدء
ظهور الوباء بها في ديسمبر.
ومــع تأكيد إصابة أمير موناكو ألبرت
ال ـثــانــي بــال ـف ـيــروس ،تـبـقــى إيـطــالـيــا البلد
األوروبي الذي يدفع الثمن األكبر في القارة
العجوز ،مع اقتراب حصيلة الوفيات فيها
م ــن  ،3000ب ـعــد أسـ ـب ــوع م ــن بـ ــدء تطبيق
إجراءات العزل العام ،لتتقدم بهذه الوتيرة
السريعة على الصين ( 3245وفاة) ،وتصبح
البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات في
ً
يوم واحد( ٤٧٥شخصا).
02

اقتصاد

النائب بــدر المال وآخــريــن وال ــذي يتعلق
بالشكاوى والطعون واألم ــور القضائية
وما ترتب عليها بسبب العطلة الرسمية».
وأوضح أنه أحال إلى اللجنة الصحية
الـ ـمـ ـش ــروع ال ـح ـك ــوم ــي ال ـ ـ ــذي وص ـ ــل إل ــى
الـمـجـلــس أمـ ــس ،كـمــا أحـ ــال إلــى 02

 6إصابات جديدة بالكويت
و 574غادروا المحاجر
سجلت وزارة الصحة  6حاالت جديدة مصابة
بفيروس كورونا ،ليرتفع عدد الحاالت إلى ،148
شـفــي منها  ،18بينما تتلقى ال ـحــاالت األخ ــرى
الرعاية الصحية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم «الصحة»
د .عـبــدالـلــه الـسـنــد ،فــي الـمــؤتـمــر الصحافي
أمس ،أن اإلصابات الجديدة تشمل  4حاالت
لـكــويـتـيـيــن مــرت ـب ـطــة بــال ـس ـفــر إلـ ــى الـمـمـلـكــة
المتحدة ،وحالتين مخالطتين لهم ،إحداهما
لمواطن ،والثانية لمقيمة فلبينية .وأضاف
د .الـسـنــد أن ع ــدد مــن خــرجــوا مــن المحاجر
الصحية بلغ  ،574وتجاوز عدد المسوحات
ً
ً
 14أل ـ ـفـ ــا ،وتـ ــم اس ـت ـق ـب ــال ن ـح ــو  35ألـ ـف ــا مــن
الوافدين والمواطنين في أرض المعارض.

٠٢

عمومية «األهلي المتحد»
ّ
تقر توزيع  %20نقدًا
و %10منحة

رؤى عالمية

٠٩-٠٨
دوتيرتي يشدد
قبضته على حكم
الفلبين

دوليات

١٧
العراق على حافة كارثة
مالية ...والدولة
في «حالة إنكار»

ةديرجلا

•
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الثانية

 6إصابات جديدة بـ «كورونا» مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا
«الصحة» :حظر التجوال مطروح للحفاظ على سالمة الجميع
عادل سامي

الخطوات
االستباقية
الوقائية
واللقاحات
الجديدة
تتيح مواجهة
التحدي
ً
وتخطيه قريبا

أع ـلــن ال ـم ـت ـحــدث الــرسـمــي
بـ ــا سـ ــم وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ،د.
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـنــد ،تـسـجـيــل 6
حــاالت جــديــدة مــؤكــدة ثبتت
إصــابـتـهــا بـفـيــروس كــورونــا
المستجد فــي الكويت خالل
الـ  24ساعة الماضية ،ليرتفع
بذلك عدد الحاالت المسجلة
في البالد إلى  148حالة ،ومع
حاالت الشفاء الـ " 18يصبح
لـ ــد ي ـ ـنـ ــا  130ح ـ ــا ل ـ ــة ت ـت ـل ـقــى
الرعاية الصحية حاليا".
و قــال السند ،فــي المؤتمر
ال ـص ـحــافــي ال ـي ــوم ــي ل ـ ــوزارة
ال ـص ـح ــة أم ـ ــس ،إن ال ـح ــاالت
الست الجديدة المسجلة هي
 4حـ ـ ــاالت مــرت ـب ـطــة بــالـسـفــر
إلـ ـ ـ ــى الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
وه ـ ــم ك ــويـ ـتـ ـي ــون ،وح ــال ـت ــان
مـ ـ ـخ ـ ــالـ ـ ـطـ ـ ـت ـ ــان مـ ــرت ـ ـب ـ ـط ـ ـتـ ــان
بالسفر إلى المملكة المتحدة،
إح ــداهـ ـم ــا لـ ـم ــواط ــن كــوي ـتــي
والثانية لسيدة من الفلبين.
وأشار إلى أن هناك  5حاالت
ف ــي ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة ،منها
 3حــر جــة وا ث ـن ـتــان حالتهما
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرة ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ب ـل ــغ

حاالت الشفاء ترتفع إلى 18
أعـلــن وزي ــر الـصـحــة الـشـيــخ الــدكـتــور باسل
الـصـبــاح ام ــس شـفــاء ث ــاث ح ــاالت جــديــدة من
المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع
بــذلــك عــدد ال ـحــاالت الـتــي تماثلت للشفاء إلى
 18حالة.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ل ـ ـ ـ "كـ ـ ــونـ ـ ــا" إن ال ـت ـح ــال ـي ــل
والـفـحــوصــات الـمـخـبــريــة واإلشـعــاعـيــة أثبتت
شفاء هذه الحاالت الثالث من الفيروس وتعود
لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.
وذكر أنه سيتم نقل هذه الحاالت إلى الجناح
التأهيلي في المستشفى المخصص الستقبال
المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من
المستشفى خالل اليومين المقبلين.

إجـمــالــي عــدد الــذيــن خــرجــوا
مــن ا لـمـحــا جــر الصحية 574
حــالــة ب ـخ ــروج حــالــة واح ــدة
أمس األول.
ول ـفــت الـسـنــد إل ــى أن عــدد
الـمـســوحــات ت ـجــاوز  14ألــف
م ـس ـحــة ،وش ـه ــد أمـ ــس األول
فقط أكثر من ألف مسحة تم
إجراؤها ضمن خطوات وزارة
الصحة بغية إحكام السيطرة
واحتواء انتشار الفيروس في
المجتمع.
وج ــدد الـتــوصـيــة للجميع
بـضــرورة االل ـتــزام بــالـقــرارات
الصادرة عن مجلس الوزراء
ووزارة ا ل ـص ـح ــة وا ل ـج ـه ــات
الرسمية فــي الــدولــة ،مشددا
ع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــاء فــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــزل وعـ ـ ـ ـ ـ ــدم مـ ـخ ــالـ ـط ــة
اآلخ ــري ــن ،وع ــدم التجمعات،
وض ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـق ـي ــد ب ـش ــروط
وضوابط وإرشــادات الحجر
المنزلي ،حفاظا على صحة
الشخص واألسرة والمجتمع
وض ـ ـ ـ ــرورة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــروط واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
المتعلقة بالحجر المؤسسي

ك ـ ـ ــذ ل ـ ـ ــك ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن ق ـ ـ ــرار
حـظــر ال ـت ـجــوال مــن ال ـقــرارات
الـ ـمـ ـط ــروح ــة ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـلــى
صحة الجميع.
وأشـ ـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ـن ــد ال ـ ـ ــى أن ــه
تـ ـ ـ ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال قـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــة 35
ألـ ــف ش ـخ ــص م ــن ال ــواف ــدي ــن
والمواطنين خــال األسبوع
ال ـم ــاض ــي وأخـ ـ ــذ ال ـم ـس ـحــات
منهم.
وفــي مــؤشــر إيـجــابــي على
اح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ال ـ ــوض ـ ــع ع ــال ـم ـي ــا،
أع ـ ـلـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرسـ ـم ــي
ب ــا س ــم وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ،ب ــدء
التجربة ألول لقاح لفيروس
كــورو نــا المستجد باالتفاق
بـيــن ع ــدة دول ،وأط ـلــق على
ه ــذا االخ ـت ـبــار اس ــم "اخـتـبــار
ال ـت ـضــامــن" ،وف ــق م ــا أعـلـنــت
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة
ال ـعــال ـم ـيــة .وقـ ــال إن الـصـيــن
لم تسجل خــال ال ـ  24ساعة
ال ـم ــاض ـي ــة وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـصــادر
الــرس ـم ـيــة ،أي ح ــال ــة إصــابــة
بـ ـع ــدوى "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،نــات ـحــة
عــن انـتـقــال محلي أو عــدوى
مـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،ب ـ ــل سـ ـجـ ـل ــت ن ـحــو

 34ح ــا ل ــة جـمـيـعـهــا متعلقة
بتاريخ سفر.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـف ـ ـيـ ــروس،
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن ـ ـ ــه وب ـ ــاء
عالمي كبير ،فــإن بالتكاتف
والـتـضــامــن وتـضــافــر جميع
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن إح ـ ـ ـكـ ـ ــام
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى هـ ــذا ال ــوب ــاء
ال ـع ــال ـم ــي ،ب ــل أي ـض ــا ال ـق ـيــام
ب ـ ــالـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات االسـ ـتـ ـب ــاقـ ـي ــة
ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا فـ ـيـ ـه ــا
إص ـ ــدار ال ـل ـقــاحــات ال ـجــديــدة
"وس ـ ـنـ ــواجـ ــه ه ـ ــذا ال ـت ـح ــدي،
وسنتخطاه عن قريب".
وذك ـ ـ ـ ـ ــر وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـلـ ـتـ ـق ــاري ــر
ال ـع ــال ـم ـي ــة وتـ ـق ــري ــر مـنـظـمــة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،أم ــس ،أن
هـ ـن ــاك  166ن ـظ ــا م ــا عــا ل ـم ـيــا
ت ــواج ــه ال ـف ـي ــروس ،ف ــي حين
ب ـل ــغ م ـج ـم ــل اإلص ـ ــاب ـ ــات فــي
الـعــالــم  198أل ـفــا ،وبـلــغ عــدد
ال ـحــاالت خ ــارج الـصـيــن 117
ألـفــا ،فــي حين تـجــاوز العدد
داخل الصين الـ  80ألفا ،وهي
في مرحلة استقرار.
وعن إقليم شرق المتوسط
ال ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـم ــي لـ ــه الـ ـك ــوي ــت،

عبدالله السند
ويـضــم  22دول ــة أف ــاد السند
بأن ثالث دول فقط في اإلقليم
ل ــم ت ـع ـلــن تـسـجـيــل إص ــاب ــات
ل ــدي ـه ــا ،ف ــي ح ـي ــن هـ ـن ــاك 19
دولـ ــة تــأكــد وجـ ــود إصــابــات
مسجلة لديها ،وبلغ إجمالي
الحاالت في دول اإلقليم أكثر
من  19ألف حالة مقابل 5618
ح ــال ــة شـ ـف ــاء ،ف ــي ح ـي ــن بـلــغ
إجمالي عــدد حــاالت الشفاء
عالميا الـ  82ألف حالة.

اختبار
التضامن»
إلنتاج أول
ً
لقاح عالميا...
وال إصابات
عدوى في
الصين أمس

صرف رواتب طلبة التعليم
العالي المجمدة بعثاتهم

أعلن وزير التربية وزير
التعليم العالي ،د .سعود
الحربي ،صرف رواتب الطلبة
من بعثات وزارة التعليم
العالي الذين جمدت بعثاتهم
حتى التخرج من هذا الفصل
في مارس الجاري (ربيع
.)2020
وقال الحربي لـ "كونا" ،أمس
األول ،إنه نظرا للظروف
االستثنائية الحالية الناتجة
من انتشار فيروس كورونا
المستجد ،وتماشيا مع
توجهات الدولة بمراعاة
الطلبة الدارسين في الخارج،
فقد قررت الوزارة صرف
رواتب البعثة للطلبة.

العفاسي ّ
يوجه «أمانة
األوقاف» لدعم «الزكاة»

«الصحة العالمية» :الفيروس ينتقل عبر الرذاذ ال الهواء
قـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم وزارة
الصحة الدكتور عبدالله السند إن فيروس
كورونا المستجد (كوفيد  )19ينتقل عبر
الرذاذ وليس الهواء وفق ما أفادت منظمة
الصحة العالمية.
وأوض ـ ـ ــح ال ـس ـن ــد ف ــي رده ع ـل ــى أسـئـلــة
الصحافيين على هامش المؤتمر الصحافي
أن احـتـمــال انـتـقــال ال ـف ـيــروس عـبــر ال ـهــواء
هــو الـمـعـتـقــد ال ـحــالــي ل ــدى الـكـثـيــريــن لكن
ما أفــادت به منظمة الصحة العالمية هو
انـتـقــال الـفـيــروس عــن طــريــق ال ــرذاذ وليس
عن طريق الهواء.
وأضــاف أن هناك العديد من الــدراســات

حــول هــذا الموضوع تقوم بها العديد من
المراكز والمعاهد إضافة إلى وزارة الصحة
عبر الفرق الفنية والعلمية الفتا إلى دراسة
أجرتها الواليات المتحدة األميركية لمعرفة
م ــدة ب ـقــاء ال ـف ـيــروس عـلــى بـعــض األسـطــح
وفي الهواء ووجدت من خالل التجارب أن
مدة بقاء الفيروس بالهواء تحت الظروف
المعينة بالدراسة ثالث ساعات وفي المقابل
لم تغير منظمة الصحة العالمية رأيها.
وأك ــد أن وزارة الـصـحــة وضـعــت جميع
الـخـطــط لـلـتـعــامــل م ــع األح ـ ــداث الـمـتـغـيــرة
وفي بداية ظهور الفيروس كان يعتقد أنه
ينتقل عن طريق الهواء وقد وضعنا خطة

مجهزة بهذا الخصوص وبعد التأكد من
دراس ـ ــات مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة بـعــدم
انـتـقــال الـفـيــروس بــالـهــواء وأن ــه ينتقل عن
طريق الــرذاذ تم استخدام الخطط األخرى
الموضوعة لهذا الشأن «فلدينا من الخطط
م ــا ي ــواك ــب الـمـتـغـيــرات حـتــى نستخدمها
للمصلحة العامة».

فحص «بي سي آر»
وع ـ ــن اخـ ـتـ ـب ــارات ف ـح ــص «ب ـ ــي س ــي آر»
وتوفرها لدى الدولة أوضح السند أن هذا
االختبار الخاص بالفيروسات يوجه لقراءة

الحمض الـنــووي لمعرفة هوية الفيروس
وتـفــاصـيـلــه مــؤكــدا تــوفــر تـلــك االخ ـت ـبــارات
واألجهزة بالكويت حتى قبل ظهور فيروس
كورونا ،ويطلب هذا الفحص يوميا في كل
المستشفيات للفيروسات اال خ ــرى ســواء
كــان لــانـفـلــونــزا او ف ـيــروس نــزلــة ال ـبــرد أو
غيرهما من الفيروسات المسببة ألمراض
الجهاز التنفسي.
وت ــاب ــع «ل ــدي ـن ــا م ــن األج ـ ـهـ ــزة م ــا يـكـفــي
الس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة لـ ـع ــدد
ال ـف ـح ــوص ــات» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن مـخـتـبــرات
الـصـحــة الـعــامــة الـفـيــروسـيــة حصلت على
إشادات من منظمة الصحة العالمية.

«الفتوى» :فريق لمراجعة العقود الطارئة مطهرات ومواد استهالكية من بنك الدم :مستويات آمنة
جمعية الشامية لمحجر الخيران لمخزون الطوارئ

أعلنت "الفتوى والتشريع" في مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء ،ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق ع ـمــل ل ـمــراج ـعــة
العقود التي تبرم بصفة طارئة.
و ن ــص ا ل ـق ــرار ر ق ــم "ق 4لـسـنــة ،"2020
ف ــي م ــادت ــه األول ـ ـ ــى ،ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل فــريــق
عمل بصفة طــار ئــة مرتبطة بــاإل جــراء ات
االستثنائية التي قررتها الدولة لمكافحة
ومـنــح انـتـشــار فـيــروس كــورونــا ،على أن
ي ـضــم ال ـم ـس ـت ـشــار د .م ــرس ــال ال ـمــاجــدي
رئيسا ،وشمالن األيوب مقررا ،واألعضاء
المستشار عبدالله الشريف والمستشار

سلة أخبار

م ـح ـمــد م ـل ـق ــد ،وف ــاط ـم ــة الـ ــرومـ ــي وع ـلــي
ا لــر شـيــدي ،ويعاونهم الطباع وا ئــل علي
وكاتب االطالع رزق أحمد.
وي ـخ ـت ــص ف ــري ــق ال ـع ـم ــل بــال ـمــراج ـعــة
ّ
ال ـق ــان ــون ـي ــة ل ـك ــل ال ـع ـق ــود ال ـت ــي ت ـبــرم ـهــا
ال ـج ـه ــات ال ـع ــام ــة ف ــي ال ــدول ــة ل ـمــواج ـهــة
الظروف الطارئة.
ويفوض رئيس الفريق في اعتماد كتب
المراجعة القانونية للعقود حــال غياب
رئيس "الفتوى والتشريع" أو غياب رئيس
قطاع العقود.

«المنبر» يثمن جهود محاربة الوباء
أعرب المنبر الديمقراطي الكويتي عن تقديره العالي لكل صور التعاون والتفاني في
العمل لمواجهة فيروس كورونا ،داعيا إلى التفاعل الكامل مع حمالت التطوع التي تؤكد
الدور الشعبي في مواجهة األزمة.
وقال "المنبر" ،في بيان أمس" ،نرفع عظيم التقدير واالمتنان لكل قوى المجتمع الرسمية
والتطوعية الطبية والفنية واألمنية والخدمية التي تقدم أروع صور وأشكال التعاون
والتفاني في العمل ،والوقوف بالصفوف األولى لمواجهة الوباء ،وحماية الوطن وشعبه
والمقيمين فيه ،للحد من انتشاره ومعالجة من إصابه بقدرة وكفاءة فنية عالية".
وأشاد بالتزام المواطنين والمقيمين شبه الكامل بالتعليمات والتوجيهات التوعوية
ومــازمــة منازلهم مــا أمـكــن ،كما أكــد أهمية تجسيد الـقــدرة المتفائلة لمواجهة الــوبــاء
وبمعنويات عالية مع ضرورة االبتعاد عن بعض الخطابات واالشاعات المغرضة التي
تحاول أن تخلق بجهل أجواء شحن سلبية وخطيرة على سالمة الوطن ،ومحاولة المساس
بوحدته المميزة التي تثبت األزمات قوته وتأثيره المباشر لالنتصار لوطنه.
كما أشاد بحملة التطوع الشبابية ،مؤكدا ضرورة التفاعل الكامل مع حملة "نتطوع
لها" ،لنؤكد على الدور الرئيسي والخالق للدور الشعبي في عمليات اإلغاثة ألبناء الوطن.

استئناف العام الدراسي ...4
وبـيــن الـحــربــي أن مــدة الــدراســة المستأنفة الستكمال الفصل
الدراسي الثاني ستتراوح بين  5و 6أسابيع ،وفق مناهج محددة
ً
ومعينة ،موضحا أنــه في  29سبتمبر سيبدأ دوام العاملين في
المراحل األخرى الستئناف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي
 ،2020/2019للمراحل من الصف األول إلى الصف الحادي عشر،
وسيبدأ دوام الطلبة بتاريخ  4أكتوبر.
وأش ــار إلــى أنــه سيسمح للمقيمين مــن العاملين فــي القطاع
التعليمي بالسفر لبالدهم خالل فترة اإلجازة التي قررها مجلس
الوزراء ،مع ضمان رواتبهم وحقوقهم.
ومن جانبه ،قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي
باسم الحكومة طارق المزرم خالل المؤتمر الصحافي أمس ،إنه تم
تكليف وزارة التربية والجهات المعنية إعداد القرارات التنظيمية
والتفصيلية لتطبيق القرار.
ً
وذك ــر أن مجلس الـ ــوزراء قــرر أيـضــا مـبــاشــرة وزارت ــي الصحة
والداخلية والجهات المعنية اتخاذ اإلج ــراء ات المعنية بتفعيل
العقوبات التي تضمنتها أحكام القانون رقم  8لعام  1969المتعلق
باالحتياطات الصحية للوقاية من األمــراض السارية وإجــراء ات
الحجر الصحي.
وأوضح أن المجلس قرر كذلك تكليف وزارة التجارة والصناعة
والجهات المعنية األخــرى توفير رحالت شحن الستيراد المواد
الغذائية والمواد األساسية التي تتطلب النقل الجوي وغيرها.
وبين أنه تم تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة

«الحاجة مستمرة للتبرع لتلبية احتياجات المستشفيات»

مسؤولو جمعية الشامية والشويخ خالل تسليم المواد
أه ـ ـ ـ ـ ــدت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـش ــامـ ـي ــة
وال ـشــويــخ الـتـعــاونـيــة كمية من
المطهرات والمنظفات وبعض
المواد االستهالكية لمقر الحجر
الصحي في منتزه الخيران.
وقام بتسليم تلك المواد عضو
مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة رئـيــس
لجنة الخدمات االجتماعية نواف
اليتامى ،وعضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المشتريات إبراهيم
المعتوق.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـج ـم ـع ـيــة أن ه ــذه
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ت ـ ـنـ ــدرج فـ ــي س ـيــاق
ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة لـهــا،
ومساهمة منها في دعم الجهود
الحكومية المبذولة في مواجهة
فيروس كورونا.

لتجهيز أرض ا ل ـم ـعــارض بمنطقة م ـشــرف كمستشفى مـيــدا نــي
ً
بالسرعة الممكنة ،الفتا إلى أن الـقــرارات الحكومية المتخذة في
هــذا اإلطــار تأتي في إطــار الوعي ،وتحمل المسؤولية في العمل
الجماعي؛ لحماية المجتمع من هذا الوباء.

الغانم :عقد جلسة الثالثاء إلقرار...

ً
اللجنة التشريعية اقتراحا من النائبة صفاء الهاشم وآخرين
يحمل الفكرة ذاتها.
ً
«بناء على آخر اتصال مع
وعن االعتماد التكميلي ،ذكر الغانم أنه
الحكومة وأعضاء لجنة الميزانيات فلن يكون هذا االعتماد ضمن
مشاريع الحكومة المستعجلة ،وسيتم االكتفاء بــزيــادة المبالغ
المخصصة في الميزانية الجديدة».
وأك ــد أنــه «ستتم مــراعــاة اشـتــراطــات وزارة الصحة خــال عقد
الجلسة ،إذ سيكون عدد موظفي األمانة العامة ،الذين هم في رقابنا،
بالحد األدنى ،وسنختصر وقت الجلسة ما أمكن».
ولفت إلى إجراء فحص األحد المقبل لكل َمن سيحضر الجلسة
ً
بين الساعة الثانية عشرة والثانية بعد الظهر ،داعيا النواب إلى
إجرائه «لنكون قدوة لآلخرين بشـأن أخذ االحتياطات الالزمة قبل
حضور التجمعات الكبيرة».
ً
وأوض ــح الـغــانــم أن «الـمــوضــوع ليس خــوفــا على ال ـنــواب دون
غيرهم ،بل اتخاذ اإلجراءات االحترازية كافة أسوة بقطاعات الدولة،
وحماية لموظفي األمانة».
وأعرب عن أمله إقرار القوانين الطارئة والمستعجلة في الجلسة،

أك ــدت مــديــرة إدارة خــدمــات نقل
الدم في وزارة الصحة الدكتورة ريم
الرضوان أن مخزون الطوارئ لدى
بـنــك ال ــدم آم ــن وال ـم ـخــزون الـيــومــي
الـ ـ ــذي يـ ـص ــرف ل ـل ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات فــي
مستويات آمنة والحاجة إلى التبرع
بــا لــدم مستمرة لتلبية احتياجات
المستشفيات.
وقــالــت الــرضــوان ل ـ «كــونــا» امس
إن ال ـ ـ ــدم لـ ــه تـ ــاريـ ــخ ص ــاحـ ـي ــة 35
يوما لذلك فإن الحاجة للمتبرعين
مستمرة وال داع ــي لـلـتــزاحــم ،الفتة
إلى أن الهدف من التبرع نشر مفهوم
العطاء دون مقابل لكل مــن يعيش
على أرض الكويت الطيبة.
وأوض ـحــت أن الـبـنــك يسعى الــى
تـغـيـيــر الـمـفـهــوم بـ ـض ــرورة الـتـبــرع
وقت حاجة البنك أو نقص الفصائل
ألن التبرع مهم في كل األوقات وفي
حــال نقص أي فصيلة مــن فصائل
الدم يتم اإلعــان الرسمي من خالل
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة
بالبنك.
وأضافت أن البنك يقوم بتنظيم
ح ـ ـمـ ــات ال ـ ـت ـ ـبـ ــرع والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع

الجهات الحكومية والخاصة الراغبة
بــالـتـبــرع وف ـقــا ل ـجــدول زم ـنــي معد
من إدارة خدمات نقل الــدم ،مشيرة
إلى أنه تم التعاون واقامة حمالت
للتبرع مع كل من اتحاد الجمعيات
التعاونية وجمعية العون المباشر
ومستشفى دار الشفاء الذي كان له
األثر الكبير في تعزيز مخزون الدم.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
والـمـقـيـمـيــن إل ــى اس ـت ـمــرار متابعة
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل
االجـتـمــاعــي للبنك لـلـحـصــول على
آخر المستجدات المتعلقة بالتبرع
ول ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة آلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرع ح ـســب
توصيات منظمة الصحة العالمية.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك أمـ ـ ـ ـ ــس وج ـ ـ ــود
متطوعين من فريق الخطوة األولى
للوقاية من األمراض ،إذ نظم حملة
للتبرع بــالــدم تحت عـنــوان «عشان
الكويت تبرع بدمك» ومتطوعين من
جمعية «صفا» الخيرية الذين وزعوا
 300وجبة على زوار البنك.

ً
ّ
سنقيم مدى الحاجة لعقد جلسات أخرى إلقرار
مبينا أنه «بعد ذلك
قوانين مهمة وذات أولوية».
وأكد أن الحكومة استفادت من اآلراء النيابية التي طرحت في
االجتماعات المصغرة التي ُع ِقدت بمكتبه ،خالل األيام الماضية،
بحضور وزراء ومجموعة من النواب للتعامل مع تطورات تفشي
الفيروس.

مكاسب كبيرة لمؤشرات البورصة...
وتبعاته االقتصادية المدمرة لبعض القطاعات االقتصادية.
وفي أول ردة فعل على إجراء «المركزي» ،ارتفعت األسهم
ً
األوروبية من أدنى مستوى لها في سبع سنوات تقريبا ،أمس،
بعد تداوالت متقلبة للعقود اآلجلة للمؤشر يورو ستوكس
 50فــي وقــت ســابــق ،فــي حين ارتـفــع المؤشر ستوكس 600
األوروبي  ،%0.5مع صعود جميع مؤشرات الدول الرئيسية.
ورغ ــم أن أسـهــم الـبـنــوك وشــركــات الـنـفــط وال ـغــاز ارتفعت
في التعامالت المبكرة ،فــإن أسهم شركات السفر والترفيه
انخفضت  %3أخرى بفعل تنامي المخاوف من انهيار كامل
للقطاع.
10

نصف مليار شخص يالزمون...
أما فرنسا ،التي وصلت وفياتها إلى  ،264والمست إصاباتها
الـ  10آالف ،فبدأت يومها الثالث من العزل ،في حين أصبح وسط

ّ
وجه وزير العدل وزير
األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،المستشار
د .فهد العفاسي ،األمانة
العامة لألوقاف بالمساهمة
مع "بيت الزكاة" في تقديم
المساعدة إلى "أسر البيت"
المستحقة ،وذلك في ضوء
أزمة فيروس كورونا
المستجد .وقال العفاسي،
في تصريح صحافي عقب
ترؤسه اجتماعا مشتركا
مع مسؤولي "بيت الزكاة"
و"األمانة العامة لألوقاف"،
لبحث االستعدادات بشأن
تقديم المساعدات والدعوم
المتاحة في األوضاع
الحالية التي تمر بها البالد،
إن بيت الزكاة سيتولى آلية
صرف المساعدات بالطريقة
التي يراها.

«التعريف باإلسالم»20 :
ألف ّ
كتيب لتوعية األطفال
أعلن نائب المدير العام
بلجنة التعريف باإلسالم،
عثمان الثويني ،طباعة
اللجنة  20ألف كتيب
خاص بتوعية األطفال من
خطورة "كورونا".
وقال الثويني :نهدف
من خالل فكرة " كتابي
صديقي" إلى نشر
الجرعات التوعوية
الصحية الرسمية لدى
شريحة األطفال الصغار،
وذلك لحمايتهم من أخطار
هذا الفيروس ،وحرصت
اللجنة أن تكون لغة الكتاب
سهلة مبسطة ،وذلك
حتى تناسب الشريحة
المستهدفة ويحقق أهدافه
المرجوة.

باريس ،المزدحم بالمارة عادة ،أشبه بمدينة أشباح.
ّ
وفــي ألمانيا ،تخطت اإلصــابــات حاجز ال ـ  10000أمــس ،بينما
ً
أودى الــوبــاء بحياة  767شخصا فــي إسبانيا ،فــي ارتـفــاع بعدد
الوفيات بنسبة  %30في  24ساعة ،وبلغت حصيلة اإلصابات 18
ً
ألفا ،ليصل معدل الوفيات إلى حالة كل  16دقيقة.
وفي طهران ،قال الناطق باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور،
أمس ،إن الفيروس يفتك بحياة شخص كل  10دقائق ،في إيران،
ويصيب نحو  50كل ساعة ،إذ ارتفع عدد الوفيات في الدولة األكثر
ً
تضررا بالشرق األوسط إلى .1284
وفيما بــدا أنــه فشل ذريــع الستراتيجية "مناعة القطيع" ،التي
أراد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يتبعها ،أمرت
المملكة المتحدة ،التي تـجــاوز عــدد الوفيات بها المئة ،بإغالق
ً
المدارس اعتبارا من اليوم.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" ،أمس ،بأن الحكومة تدرس
ً
إغالق لندن اليوم ،ويليها بقية المدن  14يوما .وجرى غلق ما يصل
إلى  40محطة مترو أنفاق في العاصمة أمس ،جراء قلة العاملين
بسبب انتشار الفيروس.
وفي حين أمر وزيــر الدفاع بن واالس بسحب قسم من القوات
البريطانية العاملة ضمن بعثة تــدريــب فــي الـعــراق ،على خلفية
انتشار "كورونا" ،أبلغ وزير الدولة للقوات المسلحة جيمس هيبي
الـبــرلـمــان ،فــي بـيــان مـكـتــوب ،أن "ق ــوات االحـتـيــاط ،الـبــالــغ عددها
ً
نحو  20ألفا ،ستكون في حالة تأهب لتنفيذ مجموعة من المهام
الدفاعية".
05-04
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الجاسم :تعقيم الشوارع مطروح إذا استدعى األمر

ً
إغالق  12مجمعا بالعاصمة لمنع انتشار العدوى
محمد الجاسم

غسل وتعقيم
جميع مباني
ً
المقابر حرصا على
سالمة المشيعين
وأهالي الجنائز

أكد وزير البلدية ،وليد الجاسم،
جدية الوزارة في مواجهة تداعيات
ف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،مـ ـشـ ـي ــرا فــي
ه ــذا ال ـس ـيــاق إل ــى أن ه ـنــاك عــدة
اجتماعات َّتمت مع قياديي البلدية
وشركات النظافة ،لبحث إجراءات
الوقاية ،منها آلية تعقيم الشوارع،
مشيرا إلى أن هذا الخيار وارد في
حال استدعى األمر ذلك.
وأضــاف الجاسم ،في تصريح
له ،أن إجراءات البلدية في موضوع
"كورونا" على قدر المسؤولية في
تطبيق قـ ــرارات مجلس الـ ــوزراء،
سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي إغـ ـ ـ ــاق ال ـم ـج ـم ـعــات
ال ـت ـجــاريــة والـ ـم ــوالت والـمـعــاهــد
ال ـص ـح ـيــة وال ـم ـق ــاه ــي وغ ـيــرهــا،
بهدف منع التجمعات والحد من
انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا ،أو في
مــوضــوع الـنـظــافــة .فهي تواصل
عملياتها بشكل يومي وعلى مدار
الساعة .وهناك فئة قليلة لم تلتزم
بالقرارات الحكومية ،ما استدعى
ات ـخــاذ إجـ ـ ــراءات فــوريــة بحقهم،
وهي نسبة بسيطة ،مبينا أن هناك
تعليمات من مجلس الوزراء بعدم
التهاون حيال َمن يخالف القرارات
المتعلقة بالجانب الصحي.
أغ ـلــق قـســم إزال ـ ــة الـمـخــالـفــات
وفــريــق ال ـط ــوارئ فــي ف ــرع بلدية
العاصمة  12مجمعا تجاريا داخل

المحافظة لمنع انـتـشــار عــدوى
فيروس كورونا المستجد.
وقال مدير فرع بلدية العاصمة،
ب ـ ــدر أب ــورقـ ـب ــة ،ف ــي بـ ـي ــان أم ــس،
أن ال ـب ـلــديــة أغ ـل ـقــت ال ـع ــدي ــد من
المجمعات (ال ـمــوالت) التجارية،
وأهمها ســوق المباركية وسوق
الجمعة وملحقاته بمنطقة الري
وس ــوق ش ــرق ومـجـمــع األوقـ ــاف،
ت ـن ـف ـي ــذا ألوام ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـغـ ـل ــق ب ـش ــأن
المجمعات التجارية الصادرة بها
تعليمات بموجب قرارات مجلس
الوزراء أخيرا.

والتنسيق مع األجهزة الرقابية،
أخذت تعهدات على ما يقارب 300
وافد لمخالفتهم القرارات الخاصة
بمنع التجمعات.
وأض ــاف أن األج ـهــزة الرقابية
األخـ ـ ـ ــرى أحـ ــالـ ــت مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب 77
م ـخ ــال ـف ــة ج ـس ـي ـم ــة إل ـ ــى ج ـه ــات
التحقيق ،الفتا إلى أن المخالفات
ت ـن ــوع ــت ب ـي ــن الـ ـغ ــش ال ـت ـج ــاري
والتالعب باألسعار وفتح محالت
بعد التشميع من قبل التجارة أو
البلدية.
وكشف أن اإلدارة العامة للمرور
ودوريـ ــات اإلدارة العامة لشرطة
النجدة أحالت  13وافدا من سائقي
التكاسي إلى نظارة اإلدارة ،تمهيدا
إلبعادهم عن البالد ،بعد ضبطهم
من قبل رجال األمن بتهمة التالعب
بالعدادات وزيادة أسعار األجرة.
وبـ ـي ــن ال ـم ـص ــدر أن األجـ ـه ــزة

األمنية شرعت منذ صباح أمس
فــي تطبيق الـقــرار الـخــاص بمنع
ال ـت ـج ـم ـع ــات ف ـ ــي الـ ــديـ ــوان ـ ـيـ ــات،
وإقـ ــامـ ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــات بمختلف
أنواعها بالمنازل أو الشاليهات
أو االسطبالت أو أي مواقع أخرى،
الفتا إلــى أن التعليمات واضحة
وصريحة لرجال األمــن بمداهمة
أي موقع يشهد تجمعا دون سابق
إنذار ،وإحالة صاحب المكان إلى
المخفر ،وتسجيل قضية ضده.
وأشار إلى أن األجهزة األمنية
رصدت خالل اليومين الماضيين
أن بعض أص ـحــاب االسـتــراحــات
ف ــي منطقتي كـبــد واالس ـط ـبــات
ب ــال ـج ـه ــراء ح ــول ــوه ــا إل ـ ــى م ـقــاه
ل ـل ـش ـي ـشــة ،مـضـيـفــا أن األج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة داهـ ـم ــت عـ ـ ــددا م ــن تلك
المواقع ،وأحالت القائمين عليها
إلى جهات االختصاص.

جانب من إجراءات التعقيم بالمباركية
وأوضح أن الفرق الرقابية بفرع
بلدية العاصمة شاركت في تنظيم
جــوالت تفتيش مكثفة على عدة
مناطق مختلفة داخــل العاصمة
خ ــال األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة،
للتأكد من تنفيذ أوامر الغلق بشأن
"الموالت".
من جانب آخر ،أشار مدير إدارة
شؤون الجنائز في بلدية الكويت،
د .فيصل العوضي ،إلى قيام فريق
متطوعين من أجل الكويت بغسل
وتعقيم جميع مباني المقابر.
ول ـف ــت ال ـعــوضــي إلـ ــى أن هــذا

الـعـمــل ج ــاء ف ــي إطـ ــار الـمـشــاركــة
الـمـجـتـمـعـيــة ف ــي ال ـح ـف ــاظ على
ص ـ ـحـ ــة وس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـم ـش ـي ـع ـي ــن
وأهـ ـ ــالـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــائـ ــز ،م ـ ــن خ ــال
تـعـقـيــم جـمـيــع م ـبــانــي ال ـم ـقــابــر،
فضال عن اإلج ــراءات االحترازية
والوقائية التي اتخذتها البلدية
من قبل ،بتوفير جميع التدابير
االحترازية والوقائية ،حرصا منها
على ســامــة المشيعين وأهــالــي
الجنائز مــن كـمــامــات ومطهرات
وخــافــه ،منعا النتشار فيروس
كورونا.

«الهالل األحمر» :متطوعونا
يواصلون العطاء الميداني
أكـ ـ ـ ــدت ج ـم ـع ـي ــة الـ ـه ــال
األحمر مواصلة متطوعي
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ــولـ ـ ــوج
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ــد
ب ـ ــالـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــوف األمـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ل ـل ـت ـط ــوع م ـ ــن أجـ ـ ــل ال ـف ـئــة
األكثر احتياجا منذ انتشار
فيروس كورونا وحتى هذه
اللحظة.
وق ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر الـ ـع ــاق ــات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ــي
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ــزي ـ ــد،
لـ"كونا" ،أمس ،إن متطوعي
"ال ـ ـ ـهـ ـ ــال األح ـ ـ ـمـ ـ ــر" ب ــذل ــوا
ال ـغــالــي والـنـفـيــس لتوفير
سبل العيش والــوقــايــة من
انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،عـبــر
توزيع أكثر من  1270وجبة
غذائية للعمال في منطقة
أمغرة.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ــزيـ ــد أن ـ ــه تــم
ت ــوزي ــع ال ــوجـ ـب ــات لـمــوقــع
س ـ ـ ـكـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــال،
تـلـبـيــة ل ـم ـب ــادرة "مـ ــن أجــل
الكويت اقعد بالبيت" ،وتم
ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل م ــن خ ـ ــال 40
متطوعا ،متوقعا في الوقت
ذات ــه تــوزيــع  30000وجبة
خ ـ ــال شـ ـه ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مواد التعقيم والكمامات.

خالد الزيد

ورحب بمشاركة القطاع
ال ـخــاص مـنــذ بــدايــة األزم ــة
حتى اليوم ،معلنا استقبال
الجمعية أي تبرعات مادية
ل ـل ـم ـح ـتــاج ـيــن خـ ـ ــال ه ــذه
األزمة.
وبـيــن أن الـتــوزيــع شمل
ح ــراس ال ـم ــدارس والـعـمــال
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء فـ ـ ـ ـ ــي بـ ـع ــض
المناطق ،لضيق ذات اليد،
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ذلـ ـ ــك ي ــأت ــي
انـطــاقــا مــن دور الجمعية
في مسؤوليتها االجتماعية
المعنية باألكثر احتياجا
في وقت األزمات.

ً
إبعاد  68وافدا خالفوا التدابير االحترازية «المزارعين» :زيادة اإلنتاج بمواجهة «كورونا»
و 300وقعوا تعهدات
الدماك طالب الجمعيات بالشراء مباشرة وإلغاء دور الوسيط
●

محمد الشرهان

أفـ ـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــدر أمـ ـ ـن ـ ــي م ـط ـلــع
ب ــأن األج ـه ــزة األمـنـيــة فــي وزارة
الداخلية ،وبالتعاون والتنسيق
مع الجهات الحكومية المساندة
ف ــي وزارت ـ ــي ال ـت ـجــارة وال ـش ــؤون
وال ـب ـلــديــة ،أحــالــت  68وافـ ــدا إلــى
سجن اإلبعاد في عدة تهم مختلفة
تم ضبطها خالل الفترة الحالية،
التي تشهد خاللها البالد اتخاذ
ب ـع ــض اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة
بسبب فيروس كورونا.
وقـ ــال ال ـم ـص ــدر ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
إن األجـ ـه ــزة الــرقــاب ـيــة بــالــدولــة،
ب ــال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق ،داه ـمــت
أكثر من موقع ،بناء على شكاوى
تلقتها ،وأبرزها لمحالت ومطاعم
ومقاه مخالفة لقرار اإلغالق ،مبينا
أن رجال وزارة الداخلية ،بالتعاون

«الرسالة اإلنسانية» و«الحسينيات»
تفتحان باب التطوع والتبرع بالدم
أع ـل ـنــت جـمـعـيــة ال ــرس ــال ــة اإلن ـســان ـيــة الــوطـنـيــة
بالتنسيق مع لجنة الحسينيات في الكويت فتح
ب ــاب ال ـت ـطــوع ل ـل ـش ـبــاب ،ك ــل ف ــي تـخـصـصــه ،لــدعــم
الصفوف األمامية وما خلفها للعاملين في مواجهة
وباء كورونا.
ودع ــت ال ــى مــراجـعــة مـقــر الجمعية فــي منطقة
ال ـق ــادس ـي ـ ــة او االت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ه ــات ــف ال ـم ـق ــر رق ــم
 22541389لتعبئة ال ـن ـمــوذج ال ـخــاص بــالـتـطــوع
وإحضار البطاقة المدنية وشهادة التخصص لتتم
احالتهم إلى وزارة الصحة التي ستقوم بتدريبهم
وتوجيههم كل حسب تخصصه.

وأطلقت الجمعية واللجنة حملة للتبرع بالدم
تلبية لنداء الوطن بالتنسيق مع المسؤولين في
وزارة الصحة وبنك الدم ،مناشدتين كل من يرغب
في التبرع التوجه الى بنك الدم.
وأك ــدت لجنة الحسينيات بالتنسيق مــع مبرة
بوخمسين الخيرية أنهما بصدد اإلعالن عن توجه
وخطة بالتنسيق مــع وزارة الـشــؤون االجتماعية
ً
لدعم العاملين في مواجهة كورونا؛ نظرا للظروف
االستثنائية التي تمر بها الكويت جــراء انتشار
ً
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن مـ ـب ــدأ الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
المسؤولية تجاه الكويت وأبنائها.

●

محمد الجاسم

أك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس اتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد
ال ـمــزارع ـيــن ع ـبــدال ـلــه الــدمــاك
أن ا لـ ـم ــزار عـ ـي ــن ا ل ـكــو ي ـت ـي ـيــن
حــرصــوا عـلــى زي ــادة اإلنـتــاج
الـ ـ ـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرات
ال ـس ــاب ـق ــة ،م ــع ظـ ــروف الـهـلــع
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا ال ـج ـم ـع ـيــات
الـتـعــاونـيــة ،نـتـيـجــة مـخــاوف
من انتشار فيروس كورونا.
و قــال ا لــد مــاك ،لـ"الجريدة"،
إن ا ل ـ ـمـ ــزار ع ـ ـيـ ــن ا سـ ـتـ ـشـ ـف ــوا
حـ ــاجـ ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة إل ـ ـ ــى زي ـ ـ ــادة
اإلن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج ل ـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـل ــى

الكميات المتوافرة في السوق
المحلي ،فضال عن توفيرها
ب ــأس ـع ــار ت ـك ــون ف ــي م ـت ـنــاول
الـسـكــان ،بـعــد وقــف اسـتـيــراد
المنتجات من بعض الدول.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :اس ـ ـت ـ ـط ـ ـع ـ ـنـ ــا
تحقيق نــوع ما في استقرار
األس ـع ــار بــال ـســوق الـمـحـلــي،
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون م ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الـمـعـنـيــة ب ــال ــدول ــة ،ونـطــالــب
رؤساء الجمعيات التعاونية
بإلغاء دور الوسيط ،والشراء
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــزارع ـ ـيـ ــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ــذي ــن يـمـثـلـهــم
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ،ك ـ ـ ـ ــون الـ ــوس ـ ـيـ ــط

لجنة في «الشؤون» لتسويق وحماية
المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات
أص ــدرت وزي ــرة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة وزي ــرة
الــدولــة للشؤون االقتصادية مريم العقيل قــرارا
بشأن دعــم تــرويــج المنتج الــزراعــي المحلي في
الجمعيات التعاونية.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ــوزي ـ ــرة ال ـع ـق ـي ــل ،ف ــي ت ـصــريــح
صحافي ،أنه بموجب هذا القرار تشكل لجنة عليا
في وزارة الشؤون االجتماعية ،لتسويق وحماية
ودع ــم المنتج الــزراعــي المحلي فــي الجمعيات
التعاونية.
وأضافت أن هذه اللجنة ستختص باتخاذ كل
التدابير الممكنة لحماية ودعم تسويق المنتج
ال ـم ـح ـلــي الـ ــزراعـ ــي ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة،
وتحديد حجم استهالك هــذه المنتجات في كل
جـمـعـيــة ،ومـتــابـعــة الـجـمـعـيــات بتطبيق أحـكــام
القرار واقتراح اإلجراءات القانونية الالزمة بحق
الجمعيات غير الملتزمة ،وتشكيل لجان فرعية

لمتابعة جودة المنتج الزراعي المحلي المعروض
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات ودراسـ ـ ـ ــة األس ـ ـعـ ــار وال ـك ـم ـيــات
المعروضة.
وذكرت العقيل أنه ،ووفقا للقرار الوزاري ،تلتزم
الجمعيات بـشــراء المنتجات الــزراعـيــة المحلية
بنسبة ال تقل عن  75في المئة من احتياجاتها،
وبحسب وفــرة اإلنـتــاج ،بالتنسيق بين ال ــوزارة
واالتـحــاد الكويتي للمزارعين ،ويتم تخصيص
مساحة في األسواق المركزية والفروع المصغرة
للجمعية لـعــرض المنتجات الــزراعـيــة الوطنية
المعتمدة لمصلحة االتحاد الكويتي للمزارعين،
بمساحة ال تقل عن  30في المئة من المساحات
اإلجمالية المخصصة للخضار والفواكه بهذه
األسواق والفروع ،وللجمعية استغالل بقية تلك
المساحات لعرض وترويج المنتجات الزراعية
المحلية مهما كان منفذ التسويق المعتمد.

هـ ــو ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول عـ ــن ارتـ ـف ــاع
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،مـ ـم ــا يـ ــؤثـ ــر ع ـلــى
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزارع الـ ـك ــويـ ـت ــي وعـ ـل ــى
المستهلك".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى
ت ـ ـغ ـ ـط ـ ـيـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـم ـن ـت ـج ــات
ا لــزرا عـيــة ،كما أن المزارعين
عـلــى أ ت ــم اال س ـت ـعــداد لتأمين
مـ ـنـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــم فـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق
المحلي ،نظرا الرتفاع كميات
اإلنتاج".
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ــدم ـ ــاك الـ ـ ــى أن ــه
يـتــم تــوفـيــر أكـثــر مــن  80ألــف
صندوق من الطماطم بشكل
ي ــو م ــي ،و م ـ ــا يـ ـف ــوق  70أ ل ــف
صـ ـ ـن ـ ــدوق لـ ـلـ ـخـ ـي ــار ،وك ــذل ــك
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاذن ـ ـ ـجـ ـ ــان ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
أصـ ـن ــاف أخ ـ ـ ــرى ،م ــع وج ــود
إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج زراع ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ــادر ع ـل ــى
تجاوز المرحلة.
و بـ ـي ــن أن هـ ـن ــاك تـنـسـيـقــا
م ـس ـت ـمــرا م ــع ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وال ـ ـثـ ــروة
ال ـ ـس ـ ـم ـ ـك ـ ـيـ ــة ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ت ــوفـ ـي ــر
احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــزارعـ ـ ـي ـ ــن،
حـ ـي ــث يـ ـسـ ـع ــى االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد مــن
خـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات م ـع ـهــم
فــي الـمـطــالـبــة ب ــزي ــادة الــدعــم
للمزارعين الكويتيين للقدرة
على زيادة اإلنتاج والوصول
لالكتفاء الذاتي ،في ظل حظر
استيراد المنتجات الزراعية
م ــن أغ ـل ــب الـ ـ ــدول ،ف ـضــا عــن
إ عـطــاء القطاع ا لــزرا عــي دورا
أكبر خالل السنوات المقبلة،
واسـ ـتـ ـخ ــدام أحـ ـ ــدث اآللـ ـي ــات
الـتــي تـســاهــم فــي االسـتـغـنــاء
ع ـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات االس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــراد
مستقبال.

«الداخلية» تحيل إلى القضاء مستخدم «زجران سناب»
بتهمة نشر الشائعات واألخبار الكاذبة ...والصالح يشيد بجهود «الدفاع عن أمن الوطن»
المتهم
استخدم
حسابات دولية
وتتبع حسابه
المحلي قاد
إليه

المباحث
عثروا بحوزته
على هوية
تخوله الدخول
إلى عدة أماكن
حساسة

●

محمد الشرهان

أعلنت وزارة الداخلية إحالة مستخدم
حـ ـس ــاب ش ـه ـي ــر عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االج ـت ـم ــاع ــي "دأب ع ـلــى ن ـشــر ال ـشــائ ـعــات
واألخـبــار الكاذبة" إلــى الجهات القضائية
المختصة للتحقيق معه.
وأوضـ ـح ــت اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـعــاقــات
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية ،في بيان،
أن "األجهزة األمنية المختصة تمكنت من
توجيه ضربة استباقية بضبط مستخدم
حـســاب "زجـ ــران س ـنــاب" ،ال ــذي أث ــار أخيرا
الكثير من الشائعات واألخبار الكاذبة في
ّ
البالد من أجل بث الهلع واالرتباك".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن "الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة سـتـسـتـكـمــل
االستدالالت الخاصة بالواقعة ،خاصة أن
مستخدم الحساب قد ّ
أقر بمعلومات مهمة
ستساعد وستكشف حسابات مستعارة
أخ ـ ــرى ف ــي األي ـ ـ ــام ال ـق ــادم ــة ب ـعــد أن جعل
مــن حسابه منصة لـعــدم الطمأنينة لدى
المواطنين والمقيمين".
وأهــابــت بالمواطنين والمقيمين إلــى
استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية

واالبتعاد عن متابعة الحسابات الوهمية
وغير الموثوقة.
وأعـ ـ ــرب ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء ،أنس الصالح ،في وقت سابق أمس
عن خالص الشكر والتقدير لرجال "الداخلية"
على ضبط أحــد الحسابات الوهمية التي
دأبت على نشر الشائعات.
وقـ ــال ال ـصــالــح ف ــي ت ـغــريــدة بـثـهــا على
حسابه الرسمي في "تويتر" :أشكر رجال
"الداخلية" على جهودهم في الدفاع عن أمن
الوطن من الشائعات اإللكترونية بضبطها
أحــد الحسابات الوهمية التي دأب ــت على
نشر الشائعات.
وكشفت مصادر أمنية أن رجال مباحث
اإلدارة العامة ألمن الدولة تمكنوا ،بعد رصد
ومتابعة ،مــن ضبط المتهم الرئيسي في
إدارة الحساب الوهمي في منطقة الرقعي،
وهو ابن أحد الناشطين السياسيين ،وكان
برفقته ابن خاله ويدعى "ع.ع".
وقالت المصادر ،لـ"الجريدة" ،إن رجال
مباحث أمن الدولة داهموا مساء أمس األول
منزل جد المتهم "ا.خ" في منطقة األندلس،

وصــادروا عدة هواتف يستخدمها المتهم
في إدارة الحساب الوهمي ،فضال عن كمية
من المستندات التي كانت تسرب للمتهم من
عدة جهات ،ويستخدمها للنشر في حسابه.
وذك ــرت أن رج ــال المباحث تمكنوا من
خالل مراقبة حثيثة للمتهم من رصد عدة
مكالمات وتغريدات ،آخرها قبل ساعات من
ضبطه ،الفتة إلى أن األجهزة األمنية التقنية
حددت مصدر تلك المكالمات والتغريدات في
منطقة األندلس.
وكشفت أن المتهم استخدم حسابات
أوروبـ ـي ــة وأم ـيــرك ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى حساب
روسي وآخر محلي ،وقد توصل إليه رجال
المباحث عن طريق تتبع الحساب المحلي،
وعثروا بحوزته على هوية تخوله الدخول
الى عدة أماكن حساسة ،منها مجلس الوزراء
ومجلس األمــة والــديــوان األميري ،ومواقع
أخـ ــرى مـنـهــا قــاعــة ال ـت ـشــري ـفــات وال ـم ـطــار
األميري ،واعترف بأن أحد أقاربه استخرج
له هذه الهوية.
وأوضحت المصادر أن المتهم هو طالب
ضابط مسرح من أكاديمية سعد العبدلله
للعلوم األمنية قبل عــدة أع ــوام ،بعدما تم

ضبطه يسرب صورا ومعلومات من داخل
األكاديمية ،مضيفة أن التحريات دلت على أن
المتهم اعتقل  3مرات سابقا بنفس التهمة،
وهي إدارة حسابات وهمية ،وتم اإلفراج عنه
بعد تدخل والده وأحد أقاربه.
وأفادت بأن رجال المباحث استدعوا ابن
خال المتهم الرئيسي ،ويعمل ضابطا في
وزارة الداخلية بإدارة أمن المطار ،ويعتقد أنه
متورط في تسريب بعض البرقيات السرية
للحساب ،الفتة إلى أن المتهم يقيم مع ابن
خاله الضابط في نفس المنزل باألندلس.
وأشارت إلى أن رجال المباحث عثروا في
الحسابات الشخصية للمتهم على مبالغ
مالية كبيرة ،رغم أنه عاطل عن العمل ،فضال
عــن اكتشاف أنــه سافر مــرات عــديــدة لــدول
أوروبية وآسيوية وأقام في فنادق شهيرة.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ال ـم ـت ـه ــم اع ـ ـتـ ــرف خ ــال
التحقيقات األولية معه على أسماء عديدة
تتعامل معه ،منها أسماء لــوزراء سابقين
وحــالـيـيــن وأع ـض ــاء مجلس أم ــة وق ـيــادات
أم ـن ـي ــة ،وب ـع ــض أبـ ـن ــاء األس ـ ـ ــرة الـحــاكـمــة
ومصادر أخرى خارج البالد.

المتهم طالب
ّ
ضابط مسرح ً
لتسريبه صورا
ومعلومات
من داخل
األكاديمية
األمنية
اعتقل 3
مرات إلدارته
حسابات
وهمية وأفرج
عنه بعد تدخل
والده

سلة أخبار
الرفاعي تفقد مراكز الحجر

تفقد وكيل الحرس الوطني
الفريق الركن هاشم الرفاعي
يرافقه المعاون للعمليات
والتدريب اللواء الركن فالح
شجاع مركزي اإليواء في
منتجعي الجون وسيشل
الجليعة .ونقل الرفاعي إلى
القوة تحيات قيادة الحرس
واعتزازها بالدور الذي
يؤدونه في الصفوف األولى
لمواجهة انتشار فيروس
كورونا ،وإسنادهم إلخوانهم
في وزارة الداخلية ووزارة
الصحة في أداء هذه المهمة
الوطنية .واطلع الوكيل على
اإلجراءات التي تقوم بها
قوة الواجب لتنفيذ مهمتها
بكل كفاءة واقتدار ،داعيا
جميع المشاركين إلى اليقظة
واالنتباه وااللتزام بأداء
المهام كل في مجاله.

«الحرس» يؤجل سداد
قروض الصندوق االجتماعي
أعلن الحرس الوطني أنه،
في لفتة كريمة من قيادته
العليا ممثلة برئيسه سمو
الشيخ سالم العلي ،أصدر
نائب رئيس الحرس ،الشيخ
مشعل األحمد ،توجيهاته
بتأجيل سداد أقساط قروض
الصندوق االجتماعي
للعسكريين من ضباط
وضباط صف وأفراد مدة
شهرين .وأوضح "الحرس
الوطني" ،في بيان صحافي
أمس ،أن ذلك يأتي مراعاة
للظروف الراهنة التي تمر
بها البالد ،وتقديرا لما
يقوم به رجال الحرس من
جهود مخلصة في مساندة
إخوانهم بالقطاعات
العسكرية والمدنية.

الحجرف يتفقد فريق
«كويتنا تستاهل»
زار محافظ الجهراء ناصر
الحجرف فرع بلدية الجهراء،
حيث اطلع على أعمال فريق
"كويتنا تستاهل" التطوعي،
والمتعلقة بتدريب عدد
من المتطوعين على آليات
ومعدات البلدية.
وأوضح رئيس الفريق يوسف
الطليحان أنه تم تدريب 20
متطوعا من أعضاء الفريق
على القيام عند الحاالت
الطارئة بتشغيل آليات
البلدية ،مضيفا أن عدد
المتطوعين لخدمة المحافظة
والكويت بلغ حتى اآلن .240

«المهندسين» تشيد
بجهود الفحص الصحي

ّ
ثمن أمين سر جمعية
المهندسين ،فهد العتيبي،
الجهود الكبيرة التي تقوم
بها حكومة الكويت بقيادة
سمو أمير البالد وسمو
ولي العهد وسمو رئيس
مجلس الوزراء وأعضاء
الحكومة للحفاظ على
أبناء الكويت ،وتوفير كافة
وسائل الوقاية للحد من
انتشار فيروس كورونا،
الفتا الى أن الجمعية تجدد،
بهذه المناسبة ،التزامها
بكل القرارات الحكومية،
وتضع إمكاناتها في خدمة
الوطن والحكومة .وأشاد
العتيبي بجهود المهندسين
في مختلف المواقع
الذين يعملون بمختلف
المشاريع ،مضيفا أنهم
جنود مجهولون ساهرون
على توفير مستلزمات
الحياة ،كما توجه بالشكر
الى الكوادر الطبية واألمنية
والتطوعية على الجهود
التي توجت بفحص أكثر من
 35ألف شخص خالل فترة
وجيزة ،ووفرت كل سبل
االستقرار في البالد.
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ّ
إيطاليا تتصدر الوفيات وقفزة في إسبانيا ...وبارقة
● تشيلي تعلن «حالة الكوارث» وتنشر الجيش ...والبرتغال تفرض «الطوارئ»
● بريطانيا :تأهب  20ألف جندي وتعطيل مترو لندن والحكومة تدرس إغالق العاصمة
مع مواصلة الفيروس انتشاره
في دول العالم ،وفي ظل
مخاوف من تسجيل المزيد
من الوفيات واإلصابات ،وقف
مئات الماليين ًفي ًمواجهة
عالم بات مقلوبا رأسا على
عقب ،عبر إجراءات طارئة
تحدث مرة واحدة في كل
جيل ،ضد وباء يفترس كبار
السن ويقتل الضعفاء،
ويشهر تهديد البؤس
االقتصادي لزمن يطول.

وسط باريس
أشبه بمدينة
أشباح

م ــن أوروبـ ـ ـ ــا ال ـم ـن ـغ ـل ـقــة عـلــى
نـفـسـهــا إلـ ــى أس ـت ــرال ـي ــا ،مـ ــرورا
بدول بقيت مشككة فترة طويلة،
بـ ـ ــات الـ ـع ــال ــم فـ ــي ح ــال ــة تــأهــب
ق ـص ــوى ف ــي م ــواج ـه ــة ف ـيــروس
كــورونــا ،رغــم بــارقــة األم ــل التي
ج ـ ـ ــاءت مـ ــن الـ ـصـ ـي ــن ،ح ـي ــث لــم
تـسـجــل أي إص ــاب ــة ج ــدي ــدة من
منشأ محلي.
ول ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة مـ ـ ـ ــا وصـ ـفـ ـت ــه
منظمة الصحة العالمية بـ»عدو
لإلنسانية» ،الذي أصيب به نحو
 210آالف شخص ،وأودى بحياة
أكثر من  9آالف ،ويهدد بإغراق
ال ـع ــال ــم ف ــي ال ـ ــرك ـ ــود ،أص ـب ـحــت
إيـطــالـيــا الـبـلــد األوروبـ ـ ــي ال ــذي
يــدفــع ال ـث ـمــن األك ـب ــر ف ــي ال ـقــارة
ال ـع ـج ــوز ،م ــع اقـ ـت ــراب حصيلة
الوفيات فيه من  3آالف شخص،
بينما يـبــدو أن الــوبــاء لــم يبلغ
بعد «ذروته».
وبعد أسبوع على بدء تطبيق
إج ـ ــراءات ال ـعــزل ال ـع ــام ،سجلت
إيطاليا وفاة  475شخصا خالل
 24س ــاع ــة ،ف ــي أكـ ـب ــر حـصـيـلــة
تسجل في بلد واحــد ،تجاوزت
حتى األرق ــام الصينية فــي أوج
ان ـت ـشــار ال ـمــرض فــي «ووه ـ ــان»،
مركزها األول.
بهذه الوتيرة ،يمكن أن تتقدم
إيـ ـط ــالـ ـي ــا ،الـ ـت ــي ب ـل ــغ م ـج ـمــوع
الــوف ـيــات فـيـهــا  2978شخصا،
مــن األم ــس ،على الصين (3245
وفاة) ،لتصبح البلد الذي سجل
ف ـي ــه أكـ ـب ــر ع ـ ــدد مـ ــن ال ــوفـ ـي ــات.
وأعلن رئيس الحكومة اإليطالية
جـ ــوزي ـ ـبـ ــي كـ ــون ـ ـتـ ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،أن
إجــراء ات العزل المفروضة منذ
أسبوع في بــاده« ،ستمدد إلى
مــا بعد مــوعــدهــا» الـمـقــرر فــي 3
أبريل.

أوروبا

ترامب يقر
استخدام دواء
المالريا لمعالجة
«كوفيد »19

أول وفاة في
روسيا...
والجيش األردني
يغلق العاصمة
والمحافظات

وفـ ــي أل ـم ــان ـي ــا ،تـ ـج ــاوز ع ــدد
اإلصــابــات عتبة  10آالف حالة،
مع تسجيل إصابة  11ألفا ووفاة
 20كحصيلة إجمالية.
وفــي إسـبــانـيــا ،أعلنت وزارة
الصحة ،أمــس ،أن عدد الوفيات
ارتفع بمقدار  209حاالت ،مقارنة
بــال ـيــوم ال ـســابــق ،إل ــى  ،767في
ارت ـ ـفـ ــاع ب ـن ـس ـبــة  30ف ــي ال ـم ـئــة
خ ــال  24ســاعــة ،كـمــا قـفــز عــدد
الـحــاالت المصابة بنحو الربع
إلى  17147حالة.
وفي فرنسا التي بدأت يومها
الــرابــع مــن الـعــزل ،أصـبــح وسط
ب ــاري ــس ،ال ــذي يــزدحــم بــالـمــارة
ع ـ ـ ــادة ،أش ـب ــه ب ـمــدي ـنــة أش ـب ــاح.
وك ـم ــا ف ـعــل ج ـيــران ـهــم اإلس ـب ــان
واإليطاليون في األيام الماضية،
قام الفرنسيون من على شرفات
م ـن ــازل ـه ــم م ـس ــاء ب ـت ـح ـيــة أفـ ــراد
الطواقم الطبية الذين يقفون في
الصف األول لمكافحة الفيروس،
وس ـم ـع ــت ال ـت ـح ـيــة ف ــي شـ ــوارع
باريس وليون ومرسيليا.
وب ـ ـلـ ــغ ع ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات فــي
فــرنـســا  ،9134والــوف ـيــات .264
وأعلنت السلطات فــي بلجيكا،
أمـ ــس ،ارتـ ـف ــاع حـصـيـلــة ال ــوف ــاة
إل ــى  ،21وإج ـمــالــي الـمـصــابـيــن
إلى .1795

لندن
وب ـي ـن ـم ــا أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـطــات

رجل وزوجته يضعان قناعين واقيين في مطار هيثرو أمس (أ ف ب)

ّ
س ـ ــوري ـ ــون يـ ـع ــقـ ـم ــون أحـ ـ ــد شـ ـ ــوارع
محافظة إدلب السورية أمس (أ ف ب)

رج ـ ــان ي ـت ـســوقــان ف ــي أحـ ــد م ـتــاجــر مــديـنــة
غوروغرام الهندية أمس (رويترز)
الروسية ،أمــس ،أول حالة وفاة
الم ـ ـ ـ ــرأة م ـس ـن ــة مـ ــن أصـ ـ ــل 147
إصابة سجلت في البالد ،أمرت
الـسـلـطــات الـبــريـطــانـيــة بــإغــاق
ال ـ ـمـ ــدارس اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم،
فيما بدا أن استراتيجية «مناعة
القطيع» سقطت ،ووضـعــت 20
أل ــف ج ـنــدي ف ــي حــالــة جــاهــزيــة
في إطار الجهود لوقف انتشار
الـ ـفـ ـي ــروس ال ـ ـ ــذي ت ـ ـجـ ــاوز ع ــدد
وفياته المئة.
وكان عدد من الدول األوروبية
أغ ـلــق ال ـم ــدارس مـنــذ أيـ ــام ،لكن
الحكومة البريطانية أبدت ترددا
حـيــال إرس ــال  10ماليين طالب
إلى منازلهم ،معتبرة أن فاعلية
هــذا اإلجــراء غير كافية ،مقارنة
بالتعطيل الذي ستخلفه.
وأعلن رئيس الوزراء بوريس
جونسون ووزير التربية غافين
وليامسون أن المدارس «ستغلق
أ بــوا بـهــا وستبقى مغلقة حتى
إش ـ ـعـ ــار آخ ـ ــر ،وال ـ ـهـ ــدف إب ـط ــاء
ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس» ،م ــؤك ــدا أن
«هذا هو الوقت المناسب للقيام
بذلك».
وسيتم إلغاء امتحانات نهاية
ال ـس ـن ــة .وب ـ ـ ــدون ح ـت ــى ان ـت ـظــار
قرار لندن ،أعلنت حكومتا ويلز
وأسكتلندا إغالق المدارس بدءا
من اليوم.
من جانب آخــر ،أعلنت وزارة
الدفاع البريطانية أنها وضعت
 20ألف جندي في حالة جاهزية
لمساعدة أجـهــزة القطاع العام
في إطار «قوة الدعم في مواجهة
الفيروس» ،وسيتم تدريب 150
م ـن ـهــم ب ـش ـكــل خـ ــاص ع ـلــى نقل
أج ـ ـهـ ــزة األوكـ ـسـ ـجـ ـي ــن ل ـل ـق ـطــاع
الصحي.
وقال وزير الدفاع البريطاني
بــن واالس إن الـقــوات المسلحة
«ج ــاه ــزة ل ـح ـمــايــة بــري ـطــان ـيــا».
وأحصت بريطانيا أمس األول،
 104وفيات ،و 2626إصابة.
واع ـت ـم ــدت ال ـح ـكــومــة ،أم ــس،
مشروع قانون يعطيها سلطات
طـ ــارئـ ــة ل ـل ـت ـع ــام ــل مـ ــع ان ـت ـش ــار
الـ ـفـ ـي ــروس ،ب ـم ــا ي ـش ـمــل إغ ــاق
مـ ـنـ ـش ــآت وح ـ ـظـ ــر ال ـت ـج ـم ـع ــات
العامة.

وقــررت الحكومة البريطانية
إغ ــاق مــا يـصــل إل ــى  40محطة
مترو أنفاق في لندن ،والتي ال
تتقاطع مع خطوط أخرى حتى
إشعار آخر.
وأف ــادت صحيفة «فايننشال
ت ــايـ ـم ــز» ،أم ـ ــس ،بـ ــأن ال ـح ـكــومــة
البريطانية تدرس فرض إغالق
ل ـ ـنـ ــدن ال ـ ـي ـ ــوم ،لـ ــوقـ ــف ان ـت ـش ــار
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وسـ ـيـ ـل ــي إغ ــاق ـه ــا
بقية البالد ،مضيفة أن اإلغالق
المتوقع لمدة  14يوما ُ
سيفرض
مع صدور إخطار قبل تنفيذه بـ
 12ساعة فقط.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـج ـ ــات
السياسة الخارجية األميركية
«فورين بوليسي» تقريرا مطوال
عـ ــن س ـي ــاس ــة ج ــونـ ـس ــون ال ـتــي
أعلنها قبل أيام ثم تراجع عنها،
والمعروفة ببناء «مناعة القطيع»
في مواجهة «كورونا».
وأش ــارت المجلة األمـيــركـيــة،
في تقريرها ،إلى اعتراف حكومة
جــونـســون ب ــأن استراتيجيتها
بالسماح للفيروس باالنتشار

وب ـنــاء الـحـصــانــة كــانــت فاشلة،
ول ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا ل ـ ـ ــم ت ـ ـصـ ــل إل ـ ـ ـ ــى ح ــد
الضوابط اإللزامية.

هــذا األمــر سيجعل مــن الصعب
منع الموجات الجديدة لتفشي
الفيروس.

الصين

كوريا الجنوبية

ولــم تعلن الـصـيــن ،أم ــس ،أي
إصـ ــابـ ــة م ـن ـش ــأه ــا مـ ـحـ ـل ــي ،فــي
سابقة منذ بدء الوباء الذي ظهر
بهذا البلد في ديسمبر ،وتحدثت
السلطات عن  34إصابة إضافية
قادمة من الخارج.
ورغم هذا التفاؤل ،حذر خبراء
فــي مجال األوبـئــة مــن إمـكــان أن
تشهد الـصـيــن مــوجــات جــديــدة
لتفشي الفيروس ،مضيفين ان
ط ـب ـي ـعــة هـ ــذا الـ ـفـ ـي ــروس بـشـكــل
خاص تزيد خطر عودة اإلصابة
به مجددا.
وأشـ ــار ال ـخ ـبــراء إل ــى أن ــه من
ال ـص ـع ــب اكـ ـتـ ـش ــاف الـ ـفـ ـي ــروس،
مما يتسبب في بقائه بالجهاز
التنفسي لمدة أطول من فيروس
سـ ـ ـ ــارس ،الـ ـ ــذي أصـ ـ ــاب  8آالف
شخص عــام  ،2003وأوض ــح أن

مــن نــاحـيـتـهــا ،أعـلـنــت كــوريــا
الـجـنــوبـيــة ،أم ــس ،أنـهــا سجلت
انـتـكــاســة فــي مـعــدل اإلصــابــات،
ب ـع ــد اك ـت ـش ــاف حـ ـ ــاالت ج ــدي ــدة
للعدوى في دار لرعاية المسنين.
وأك ـ ــدت ف ـح ــوص طـبـيــة 152
ح ــال ــة ج ــدي ــدة ل ــإص ــاب ــة خ ــال
ال ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة ،ليرتفع
بذلك الـعــدد اإلجمالي للحاالت
إلى .8565
وتفيد حصيلة أعدتها وكالة
ف ـ ــران ـ ــس ب ـ ـ ــرس ب ـ ـ ــأن أك ـ ـثـ ــر مــن
نصف مليار شخص في العالم
يالزمون منازلهم.

كشمير
وأغـ ـلـ ـق ــت الـ ـهـ ـن ــد ال ـ ـطـ ــرق فــي
كشمير ،أمس ،بعدما أعلن اإلقليم

الـ ـ ــذي ت ـج ـت ــاح ــه االض ـ ـطـ ــرابـ ــات
اكتشاف أول إصابة بالفيروس،
فيما فــرضــت ع ــدة أن ـحــاء أخــرى
بــالـبـلــد ق ـي ــودا ع ـلــى الـتـجـمـعــات
ال ـع ــام ــة ،ف ــي م ـحــاولــة لـلـحــد من
انتشار المرض.
وأبلغ العشرات «رويـتــرز» في
كشمير ،أنهم ُمنعوا من مغادرة
مناطقهم السكنية ،أمس ،بسبب
إغ ـ ـ ــاق الـ ـش ــرط ــة وقـ ـ ـ ــوات األمـ ــن
الطرق.
وف ــرض ــت م ـنــاطــق أخ ـ ــرى في
ال ـه ـنــد قـ ـي ــودا ع ـلــى الـتـجـمـعــات
العامة ،مع ارتفاع حاالت اإلصابة
بكورونا هناك إلى  166حالة.

واشنطن
وف ــي واش ـن ـطــن ،أق ــر الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،الــذي
وصــف نفسه بـأنه «رئيس زمن
الـحــرب» ،استخدام دواء مضاد
لـلـمــاريــا لـمـعــالـجــة المصابين
بفيروس كورونا ،قبل أن يوقع
خـطــة طــارئــة بقيمة  100مليار

دوالر أقــرتـهــا «ال ـكــون ـغــرس» في
اليوم نفسه ،وتهدف خصوصا
إل ـ ـ ــى ض ـ ـمـ ــان ح ـ ـصـ ــول الـ ـعـ ـم ــال
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن ي ـص ــاب ــون
بالفيروس على إج ــازة مرضية
مدفوعة األج ــر ،بانتظار انتهاء
المفاوضات بين البيت األبيض
والكونغرس على خطة ضخمة
إلنعاش االقتصاد ،يمكن أن تصل
قيمتها إلى  1300مليار دوالر.
والخطة التي دعمها الحزبان
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس أق ــره ــا مجلس
الشيوخ بغالبية كبيرة ،إذ أيدها
 90س ـي ـنــاتــورا ،وصـ ــوت ضــدهــا
 ،8بعدما أقــرهــا مجلس الـنــواب
ليل الجمعة السبت بأغلبية 363
صوتا مقابل .40
وفور خروج مشروع القانون
من الكابيتول ووصوله إلى البيت
األب ـي ــض م ـهــره الــرئ ـيــس تــرامــب
بتوقيعه لـيــد خــل حـيــز التنفيذ.
ويـ ـه ــدف الـ ـق ــان ــون ،الـ ـ ــذي ج ــرى
التوصل إليه نتيجة مفاوضات
صـ ـعـ ـب ــة بـ ـي ــن ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ـي ــن
والجمهوريين والبيت األبيض،

إيران :وفاة كل  10دقائق و 50إصابة بالساعة
خامنئي يعفو عن  10آالف سجين لمناسبة «النوروز»
مـ ــع ارتـ ـ ـف ـ ــاع عـ ـ ــدد وف ـ ـيـ ــات ف ـي ــروس
كورونا الجديد إلــى  1284واإلصابات
الــى  ،18407في إي ــران ،البلد الــذي يعد
األكثر تأثرا بالوباء ،كشف رئيس المركز
اإلعــامــي فــي وزارة الـصـحــة االيــرانـيــة
كـيــانــوش جــان ـبــور« ،ان ــه فــي كــل ساعة
تقريبا يصاب  50شخصا ،كما يتوفى
شخص مصاب بهذا الـفـيــروس كــل 10
دقائق كمعدل».
ون ـق ـل ــت «وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء اإلي ــرانـ ـي ــة»
الرسمية (إرنــا)» عن جانبور ،انه «وفي
ضـ ــوء هـ ــذه ال ـم ـع ـل ــوم ــات ي ـج ــب عـلـيـنــا
اتخاذ القرار بوعي حول السفر والتنقل
والزيارات لمناسبة عيد النوروز» ،الذي
ّ
يـمــثــل رأس الـسـنــة ال ـجــديــدة بالتقويم
الفارسي.

من جانبه ،قال رئيس منظمة النظام
الطبي ،محمد ظفرقندي ،إن الفيروس لم
يصل نقطة الذروة حتى اآلن ،مؤكدا أنه
«في حال عدم التزام التوصيات الصحية
ال ــازم ــة مــن قـبــل الـمــواطـنـيــن سـنــواجــه
وضعا خطيرا في هذا المجال».
وأوض ــح «أن ــه وفـقــا لصيغ األم ــراض
السارية لو استطعنا رفع نسبة العزل
والبقاء في المنازل بمقدار  15الــى 20
بالمئة سنتمكن من عبور مرحلة الذروة
بصورة أسرع»ّ .
وفي السياق ،حذر تقرير أعده علماء
ف ــي «ج ــام ـع ــة ش ــري ــف ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة»
بــإيــران مــن  3سيناريوهات للتأثيرات
المحتملة لتفشي الوباء ،األول «أفضل
ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات» ،وي ـت ـض ـمــن تطبيق

ال ـش ـعــب لـلـحـجــر ال ـص ـحــي وتـعـلـيـمــات
الوقاية بحذافيرها.
ووفق هذا السيناريو ،فإنه «في حال
بلغت نسبة العزل بين أفراد الشعب إلى
 80بالمئة ،فمن المتوقع أن تبلغ حصيلة
اإلصابات في األيام األولى من أبريل إلى
نحو  120ألفا ،والوفيات إلى  12ألفا».
أمـ ــا ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـث ــان ــي« ،فـ ــي حــال
ع ــدم تطبيق الـحـجــر الـصـحــي بالشكل
المطلوب ،واستمرار التواصل بين أفراد
الشعب بنسبة  50بالمئة ،فمن المنتظر
أن ترتفع حصيلة اإلصابات في الفترة
المذكورة إلى نحو  300ألف والوفيات
إلى نحو  110آالف».
أم ــا ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـثــالــت وه ــو أس ــوأ
السيناريوهات ،فيتناول عــدم تطبيق

بكين ِّ
تزود أوروبا
بماليين الكمامات

الجيش اإليطالي ينقل
جثث الضحايا لحرقها

قالت رئيسة المفوضية األوروبية ،أورزوال فون دير الين،
إن بكين تـعـهــدت بـتــزويــد االت ـحــاد األوروبـ ــي بأقنعة الــوجــه
(الكمامات) وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،وصـ ـل ــت إل ـ ــى ب ــاري ــس أولـ ـ ــى طــائــرت ـيــن
صينيتين ،وعلى متنها مساعدات تشمل قفازات ونحو مليون
كمامة ،وفق ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وأضاف« :يتضامن معنا الصينيون ،الذين يتجاوزون ببطء
الصعوبات التي واجهتم ،كما تضامنا معهم».
كما أرسلت الصين مساعدات إلى إيطاليا ،األكثر تضررا من
الفيروس في أوروبــا ،فضال عن فريق من الخبراء من مدينة
ُ
ووهان الصينية ،التي تعد البؤرة الرئيسية للفيروس.
َّ
وغردت فون دير الين على «تويتر» عقب محادثات مع رئيس
الوزراء الصيني لي كيه تشيانغ ،قائلة إن المسؤول الصيني
تعهد بتوفير «مليوني كمامة جراحية ،و 200ألف كمامة (أن
 )95و 50ألف جهاز فحص».
وأش ــارت إلــى أنــه خــال يناير الماضي عندما كــان تفشي
َّ
مركزا في الصينَّ ،
تبرع االتحاد األوروبي لبكين بـ50
الفيروس
طنا من المساعدات الطبية.
وأضافت« :اليوم ،نحن نشعر باالمتنان لدعم الصين ،نحتاج
إلى أن ندعم بعضنا بعضا في أوقات الشدة».

من النوافذ والشرفات ،نظر اإليطاليون
مساء أمس األول ،إلى مشهد بائس ومهيب،
رأوا فيه شاحنات للجيش وهي تنقل 60
جثمانا من ضحايا «كورونا» لحرقها في
المقابر ،ونقل حفنة من رمــاد كل متوفى
إلى ذويه في مدينة بيرغامو األكثر ابتالء
بالفيروس في مقاطعة لومبارديا بالشمال
اإليطالي.
ً
ك ــان مـمـنــوعــا عـلــى ع ــائ ــات الـضـحــايــا
االن ـت ـقــال إل ــى حـيــث ت ــم ح ــرق الـجـثــث في
ساعة متأخرة من مساء أمس األول ،خارج
المدينة ،خشية وصــول الفيروس إليهم،
فاضطر الجيش إ لــى نقل جثامينهم في
شــاح ـنــات ،ب ــدت وه ــي تـسـيــر ف ــي تشييع
جـمــاعــي بـطــيء وصــامــت ،لــم تشهد مثله
المنطقة ،حتى في الحرب العالمية الثانية.
وص ــرح نــائــب وزي ــر الـصـحــة اإليـطــالــي
بـيـيــربــاولــو سـيـلـيــري ،أن مـعــدل الــوفـيــات
المرتفع في بــاده ،قد يكون سببه وجود
نسبة كبيرة من كبار السن.

شاحنات الجيش اإليطالي تنقل الجثث ً
ليال

الحجر الـصـحــي ،وع ــدم ال ـتــزام الشعب
بتعليمات الوقاية.
ووفــق هذا السيناريو ،فمن المتوقع
أن يتفاقم الوضع الصحي في المجمتع،
وت ـص ــل س ــرع ــة ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس إلــى
مستوى  65بالمئة.
الــى ذلــك ،قــال الناطق بــاســم السلطة
القضائية غالم إسماعيلي ،أمس األول،
أن الزعيم األعلى علي خامنئي سيصدر
عفوا عن  10آالف سجين بينهم سجناء
س ـيــاس ـيــون لـمـنــاسـبــة الـ ـع ــام اإلي ــران ــي
الجديد.
وأضـ ــاف إسـمــاعـيـلــي« :ال ــذي ــن سيتم
العفو عنهم لــن ي ـعــودوا إلــى الـسـجــن...
تقريبا نصف المسجونين فــي قضايا
تتعلق باألمن سيتم العفو عنهم أيضا».

local@aljarida●com

أمل من الصين وانتكاسة بكوريا الجنوبية
ً
● نيوزيلندا تغلق حدودها وأستراليا تفرض قيودا على بعض األدوية الحيوية
● نصف مليار شخص في العالم يالزمون منازلهم وغلق مدارس ويلز واسكتلندا

سلة أخبار
كبير مفاوضي «بريكست»
يعلن إصابته بـ«كورونا»

أعلن كبير مفاوضي االتحاد
األوروبي مللف خروج بريطانيا
من االتحاد (بريكست) ،ميشال
بارنييه ،إصابته بفيروس
كورونا .وكتب بارنييه على
"تويتر" ،أمس" ،أود أن أبلغكم
بأن فحصواتي جاءت إيجابية".
وأضاف" :أنا في حالة جيدة
وحالتي املعنوية جيدة .وأتبع
كافة التعليمات الالزمة ،وكذلك
فريقي .وأقول لجميع املتضررين
وجميع املوجودين حاليا في
العزل ،سنتجاوز هذا األمر معا".

 ...ووزير صحة هولندا
ّ
يتعرض لإلغماء

إلى تعزيز الحماية االجتماعية
لـ ــأم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة
الفيروس ،الذي أودى بحياة 110
أشخاص في الواليات المتحدة
وأصاب نحو .7300
وأع ـ ـلـ ــن ت ـ ــرام ـ ــب ،فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،ب ــالـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض،
ن ـش ــر م ـس ـت ـش ـف ـي ـيــن ع ـس ـكــري ـيــن
عـ ــائ ـ ـم ـ ـيـ ــن ،أح ـ ــدهـ ـ ـم ـ ــا ل ـم ــدي ـن ــة
نـ ـي ــوي ــورك والـ ـث ــان ــي بــال ـســاحــل
الغربي ،للمساعدة في التعامل
مــع التفشي الـســريــع للفيروس،
مضيفا ان الحكومة االتـحــاديــة
س ـت ـع ـلــق ع ـم ـل ـي ــات ن ـ ــزع مـلـكـيــة
ال ـع ـق ــارات ال ـمــرهــونــة وعـمـلـيــات
الطرد من المساكن العامة حتى
نهاية أبريل.
فــي سياق متصل ،دعــا عمدة
نـيــويــورك ،بيل دو بــاسـيــو ،في
وقــت سابق ،إلــى «تدخل عاجل»
م ــن الـ ـجـ ـي ــش ،م ــع اق ـ ـتـ ــراب ع ــدد
حاالت اإلصابة من الوصول إلى
ألــف ،فــي أكبر مدينة بالواليات
المتحدة.
الى ذلك ،أعلن نائبان أميركيان

أنـ ـهـ ـم ــا مـ ـص ــاب ــان ب ــالـ ـفـ ـي ــروس،
ليصبحا بذلك أول عضوين في
الكونغرس يصابان بالوباء الذي
ي ــواص ــل ان ـت ـشــاره ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة.
وقال النائب عن والية فلوريدا
الـجـمـهــوري مــاريــو دي ــاز بــاالرت
ً
( 58ع ــام ــا) إن ــه وض ــع نـفـســه في
ال ـعــزل الـمـنــزلــي بــواشـنـطــن .ومــا
هي إال بضع ساعات حتى أعلن
نــائــب ث ــان ،هــو الــديـمـقــراطــي بن
ً
ماكآدامز ( 45عاما) ،أنه مصاب
بدوره بالفيروس.
وبلغ عدد المصابين بالوباء
فــي الــواليــات المتحدة أكـثــر من
 9آالف شـ ـخ ــص ،ت ــو ف ــي مـنـهــم
 150شـ ـخـ ـص ــا ،و ف ـ ـقـ ــا ل ـت ـق ــر ي ــر
أجــرتــه جــامـعــة جــونــز هوبكنز،
مستشهدة بحساباتها الخاصة
لإلحصاءات الفدرالية والمحلية.

«نيويورك تايمز»
وك ـش ـفــت صـحـيـفــة ن ـيــويــورك
ت ــاي ـم ــز ع ــن خ ـط ــة أب ـل ـغ ــت فـيـهــا

ال ـح ـكــومــة ال ـفــدرال ـيــة األمـيــركـيــة
ال ـم ـش ـ ّـرع ـي ــن ف ــي «ال ـك ــون ـغ ــرس»
برؤيتها المتشائمة ألفق جهود
محاربة الفيروس.
وأف ــادت الصحيفة بــأن خطة
الحكومة الخاصة بالتعامل مع
الفيروس الجديد ،صدرت الجمعة
ال ـم ــاض ــي ب ــال ـت ــزام ــن م ــع إع ّــان
تــرامــب ح ــال ال ـط ــوارئ ،وح ــذرت
فـيـهــا الـمـشــرعـيــن م ــن أن الــوبــاء
سيستمر  18شـهــرا عـلــى األق ــل،
وقد يجري بموجات متعددة.
وأش ــارت الخطة المخصصة
للمسؤولين فقط ،والتي نشرت
الصحيفة نسخة مـنـهــا ،إلــى أن
ذلك يهدد بنقص واســع النطاق
في اإلمدادات والخدمات والكوادر
ال ـط ـب ـي ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك وس ــائ ــل
الحماية الشخصية ،في مناطق
مختلفة من الـبــاد ،مما سيضر
بنظام الرعاية الصحية وخدمات
الطوارئ والمكونات األخرى في
البنى التحتية الحرجة بالواليات
المتحدة.
وأق ــرت الـخـطــة ب ــأن الحكومة

كيف تعمل المناعة على مكافحة «كورونا»؟
م ــع ت ــأخ ــر ظ ـه ــور عـ ــاج ن ــاج ــح أو لـقــاح
واق ضد فيروس «كــورونــا» ،ال يــزال األطباء
وال ـب ــاح ـث ــون ي ــراه ـن ــون ع ـلــى ق ـ ــدرة الـجـســد
البشري على التصدي للمرض القاتل ،عن
طريق جهاز المناعة الذاتي لدى اإلنسان.
وتوصلت دراس ــة أسترالية إلــى الطريقة
التي يعمل بها جهاز المناعة ضد «كورونا»،
وخلصت إلــى أن الجهاز قــادر على القضاء
على الفيروس بالطريقة ذا تـهــا التي يعمل
بها لصد االنفلونزا العادية.
فــالـبــاحـثــون ف ــي مـعـهــد «بـيـتــر دوه ــرت ــي»
لألمراض والمناعة في ملبورن ،تمكنوا من
تحديد أنواع معينة من خاليا المناعة ،قادرة
على مكافحة «كورونا».
وتوصل الباحثون إلــى اكتشاف الخاليا
من خالل معالجة مريضة قدمت من ووهان
الـصـيـنـيــة إلـ ــى أس ـت ــرال ـي ــا ،وك ــان ــت مـصــابــة
بالفيروس إصابة خفيفة إلى معتدلة.
والح ــظ الـبــاحـثــون ظـهــور خــايــا مناعية

معينة في دمها ،قبل تماثلها للشفاء بثالثة
أيام.
وت ــوص ـل ــت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى أن هـ ــذا ال ـنــوع
مــن ال ـخــايــا ،يـظـهــر أي ـضــا عـنــد المصابين
باالنفلونزا وفي نفس مرحلة المرض ،مما
يــؤكــد أن الـمـصــابـيــن ب ـ ـ «كـ ــورونـ ــا» ،م ـمــن ال
يـعــانــون أعــراضــا ح ــادة ،يتماثلون للشفاء
بالطريقة نفسها التي يتماثل بها المصابون
باالنفلونزا العادية.
وحسب خبراء فإن اكتشاف نوعية خاليا
المناعة التي تظهر بعد اإلصابة بفيروس
«كورونا» ،قد يساعد في تطوير لقاح ضده،
وفــي التعرف على مــراحــل تطور الفيروس،
وهــو اكـتـشــاف وصـفــه خـبــراء بــأنــه «اخـتــراق
علمي حقيقي».

ّ
تعرض وزير الصحة الهولندي،
برونو بروينس ،لإلغماء خالل
مشاركته في جلسة عقدها
مجلس النواب ملناقشة أزمة
"كورونا" .وأظهر مقطع فيديو
لحظة سقوط مفاجئ لوزير
الصحة ،بينما هرع إليه عدد من
النواب ومرافقيه ملساعدته على
ً
النهوض مرة أخرى ،في حني
بدا إصراره على استكمال كلمته
بعدما تناول جرعة من املاء،
واستعاد توازنه مرة أخرى.

إصابة مسؤولين برازيليين
ومطالبة برحيل بولسونارو
ال ـفــدرال ـيــة والـسـلـطــات المحلية
والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة وق ـ ـن ـ ــوات
االتصال ستتضرر جــراء تفشي
الفيروس ،مما سينعكس سلبا
ع ـل ــى ف ـعــال ـي ـت ـهــا ،وسـ ـي ــزي ــد مــن
صعوبة حصول سلطات البالد
على أحدث معلومات عن انتشار
الفيروس وإصدار توجيهات إلى
هذه الجهات المحلية مباشرة.
وطـ ـ ــرحـ ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة س ـل ـس ـلــة
«ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات فـ ـ ــدرال ـ ـ ـيـ ـ ــة إض ــافـ ـي ــة
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة» قـ ــد ت ـت ـخ ــذه ــا إدارة
ت ــرام ــب ف ــي سـبـيــل ال ـت ـعــامــل مع
األزمة ،بما في ذلك تفعيل قانون
الصناعات الدفاعية الذي يعود
إلى خمسينيات القرن الماضي،
ويمنح رئيس البالد صالحيات
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة لـ ـت ــوسـ ـي ــع ن ـط ــاق
اإلن ـتــاج محليا لـلـمــواد والسلع
ا لـتــي تحظى باألهمية الحرجة
بالنسبة لألمن القومي.

أميركا الجنوبية
الــى ذلــكّ ،
سجلت كوستاريكا
أول وفاة بالفيروس لرجل يبلغ
ً
 87ع ــام ــا ،وف ــي بـنـمــا الـمـجــاورة
ف ــرض ــت ال ـح ـكــومــة ح ـظــر تـجــول
ً
ليليا في جميع أنحاء البالد.
بدورها أعلنت بوليفيا «حالة
الطوارئ الصحية» وفرضت حظر
ً
ّ
تجول ليليا.
ّ
وفي البيرو التي سجلت حتى
أم ــس  145إص ــاب ــة م ــن دون أي
وفاة ،صدر مرسوم رئاسي فرض
ً
ح ـظــرا لـلـتـجـ ّـول ،ومـنــع سـيــر كل
ّ
المركبات الخاصة التي ال تقدم
خدمات أساسية.

وفــي نيكاراغوا أعلنت نائبة
الرئيس ،السيدة األولى روزاريو
ً
ّ
موريللو ،أن رجـ ّـا في األربعين
ً
م ــن ع ـمــره ع ــاد أخـ ـي ــرا م ــن بنما
أص ـبــح أول م ـصــاب بــالـفـيــروس
فــي هــذا البلد الــواقــع فــي أميركا
الوسطى.
ّ
كــذلــك فـ ــإن ال ـس ـل ـف ــادور ،الـتــي
حـظــرت مـنــذ  12ال ـجــاري دخــول
ج ـم ـيــع األج ـ ــان ـ ــب ،س ـ ّـج ـل ــت أول
إصابة على أراضيها.
وفــي كولومبيا الـتــي شهدت
ع ـل ــى م ـ ــدى أشـ ـه ــر اح ـت ـجــاجــات
ضد الرئيس إيفان دوكي ،واصل
ّ
بـ ـع ــض م ـ ــن س ـ ــك ـ ــان ال ـع ــاص ـم ــة
بــو غــو تــا احتجاجاتهم بطريقة
أخ ـ ــرى ،إذ ع ـم ــدوا طـ ــوال نصف
ســاعــة إل ــى ال ـطــرق عـلــى األوان ــي
والطناجر من نوافذ منازلهم أو
شرفاتها ّ
مرددين عبارة «دوكي
ال يحمي المواطنين».
وفـ ــي تـشـيـلــي أع ـل ــن الــرئ ـيــس
سـيـبــاسـتـيــان بـيـنـيـيــرا «ال ـحــالــة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة
ل ـل ـك ــوارث» ،ال ـتــي تـتـيــح ل ــه نشر
ال ـج ـيــش ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـن ـظــام
في البالد.
و ق ـ ــا ل ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة فــي
المكسيك إنها سجلت أول حالة
وفــاة بالفيروس ،وهــي لمواطن
يبلغ من العمر  41عاما .وبلغت
اإلصابات في المكسيك .118
وف ــي لـشـبــونــة ،أعـلــن الرئيس
البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي
س ــوزا ح ــال ال ـط ــوارئ ،ألول مــرة
م ـن ــذ أن أص ـب ـح ــت ب ـ ــاده دولـ ــة
دي ـم ـق ــراط ـي ــة عـ ــام  ،1974وذل ــك
فــي مسعى لمواجهة الفيروس.

ووص ــف دي س ــوزا الـتـعــامــل مع
الوباء بأنه «مهمة شاقة» و»حرب
حقيقية».
وسجلت البرتغال  642إصابة
وحالتي وفاة ،وأعلنت األرجنتين
ان إجمالي عدد اإلصابات فيها
بلغ  97حالة.

أستراليا
وفـ ــي س ـي ــدن ــي ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي سـ ـك ــوت
م ـ ــوري ـ ـس ـ ــون ،أم ـ ـ ـ ــس ،أن ب ـ ــاده
ستغلق حــدودهــا أمــام األجانب
وغـ ـي ــر ال ـحــاص ـل ـيــن ع ـل ــى إق ــام ــة
ب ــدءا مــن ال ـيــوم ،الح ـتــواء تفشي
الـفـيــروس ،اعـتـبــارا مــن التاسعة
مساء اليوم.
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ــرض ــت
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األسـ ـت ــرالـ ـي ــة أمـ ــس،
قيودا جديدة على بعض األدوية
الحيوية ،بما في ذلك قيود على
ال ـم ـش ـتــريــات ،بـعــد أن ب ــدأ أف ــراد
مــن الـشـعــب فــي تـخــزيــن األدوي ــة
وشرائها بكثافة.
وأعلن نائب كبير المسؤولين
الـصـحـيـيــن ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا ،بــول
كيلي ،أنــه لــن يتم السماح ببيع
أكثر من وحدة واحدة من أدوية
الـ ـ ـ «ب ــاراس ـي ـت ــام ــول» وأدوي ـ ـ ــة الـ ـ
«ف ـي ـن ـت ــول ـي ــن» ل ـك ــل ش ـخ ــص فــي
محاولة لوقف االكتناز وسعار
الشراء.
وفي ولينغتون ،أعلنت رئيسة
الــوزراء النيوزيلندية ،جاسيندا
أردرن ،أم ــس ،أن بــادهــا بصدد
إغ ـ ـ ــاق حـ ــدودهـ ــا ل ـم ـن ــع جـمـيــع
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ع ـ ـ ــدا ال ـم ــواط ـن ـي ــن

والمقيمين الدائمين من دخولها.
وقالت ،في مؤتمر صحافي ،إن
هذه الخطوة ،التي تتخذ للمرة
األولـ ـ ــى ف ــي ت ــاري ــخ ن ـيــوزي ـل ـنــدا،
هــدفـهــا حـمــايــة الـنـيــوزيـلـنــديـيــن
من الفيروس ،مشيرة الى أن هذا
القرار دخل حيز التنفيذ بدءا من
مساء امس.
وأعلنت حكومة موريشيوس،
ف ــي ب ـيــان أم ــس ،تـسـجـيــل أول 3
إصابات بالفيروس.

األردن
وفي عمان ،أعلن وزير الصحة
األردنــي سعد جابر ارتفاع عدد
اإلص ــاب ــات فــي الـمـمـلـكــة إل ــى 56
حالة.
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ـ ــدأت
ال ـقــوات المسلحة إغ ــاق جميع
م ـحــاف ـظــات الـمـمـلـكــة م ــن جميع
ال ـم ـنــافــذ ،ح ـيــث ل ــم ت ـعــد تسمح
بــالـتـنـقــل بـيــن ال ـم ـحــاف ـظــات ،مع
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ـمـ ـح ــدودي ــة ال ـح ــرك ــة
داخــل المحافظات إال للضرورة
القصوى ،حتى إشعار آخر.
وق ــال شـهــود وم ـســؤولــون إن
ال ـج ـيــش ع ــزل ال ـعــاص ـمــة عـ ّـمــان،
أمس ،عن بقية أنحاء البالد ،حيث
فرض إغالقا على سكانها البالغ
عددهم  10ماليين نسمة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
مصر تمنع المقاهي والمطاعم ليال مع بدء إغالق المجال الجوي
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القاهرة  -حسن حافظ

مـ ــع بـ ـ ــدء ت ـن ـف ـي ــذ قـ ـ ـ ــرار إغـ ــاق
ال ـم ـج ــال الـ ـج ــوي ل ـم ـص ــر ،أم ــس،
أص ـ ـ ــدر رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
مصطفى مــدبــولــي قــراريــن بغلق
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـم ـ ـطـ ــاعـ ــم والـ ـمـ ـق ــاه ــي
والـكــافـتـيــريــات ،ومــا يماثلها من
ال ـم ـحــال وال ـمـنـشــآت ال ـتــي تـهــدف
إلـ ـ ــى بـ ـي ــع الـ ـسـ ـل ــع الـ ـتـ ـج ــاري ــة أو
ت ـقــديــم الـ ـم ــأك ــوالت أو ال ـخــدمــات
أو التسلية أو الترفيه ،ووحــدات
الطعام المتنقلة ،والكازينوهات
وال ـ ـمـ ــاهـ ــي والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي ال ـل ـي ـل ـيــة
وال ـح ــان ــات وال ـم ــراك ــز ال ـت ـجــاريــة،
فضال عن إغالق األندية الرياضية
والشعبية ومراكز الشباب ،ابتداء
من السابعة مساء حتى السادسة
صباح اليوم التالي ،حتى نهاية

مارس الجاري ،في أحدث سلسلة
من الـقــرارات الحكومية للحد من
انتشار فيروس كورونا.
وتـ ـ ــم اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء عـ ـ ــدة خ ــدم ــات
مــن الـقــرار ،هــي «خــدمــات توصيل
الطلبات للمنازل ،وجميع األماكن
الـتــي تبيع السلع الـغــذائـيــة ،مثل
المخابز و مـحــال البقالة ،وكذلك
ال ـص ـيــدل ـيــات وال ـس ــوب ــر م ــارك ــت،
س ـ ـ ــواء ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فـ ــي ال ـم ــراك ــز
التجارية أو خارجها».
وف ـ ــي الـ ـ ـ ــ 12ظـ ـه ــرا ودع م ـطــار
القاهرة الدولي آخر رحلة طيران
دول ـ ـ ـ ــي قـ ـب ــل ب ـ ـ ــدء س ـ ــري ـ ــان ق ـ ــرار
الحكومة بتعليق حركة الطيران
ف ــي جـمـيــع ال ـم ـط ــارات الـمـصــريــة،
بداية من أمس وحتى نهاية مارس
الجاري ،في إطــار خطة الحكومة
المصرية لكبح جماح الفيروس.

مدبولي يجري فحص حرارة أمس
وخضع أعضاء مجلس الوزراء،
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة مـ ـصـ ـطـ ـف ــى مـ ــدبـ ــولـ ــي،
لـلـكـشــف ع ــن ال ـف ـي ــروس ،قـبــل بــدء
االج ـت ـمــاع األس ـبــوعــي للحكومة،
وجـ ـ ــاءت ال ـن ـتــائــج س ـل ـب ـيــة ،وأك ــد
م ــدب ــول ــي ،م ــع ب ــدء االج ـت ـم ــاع ،أن

األسبوع المنصرم كان أحد أصعب
األسابيع التي واجهتها الحكومة
الحالية بكل المقاييس ،الفتا إلى
أن التحديات بدأت بموجة الطقس
ال ـس ـي ــئ ال ـت ــي ض ــرب ــت الـ ـب ــاد ثــم
مواجهة «كورونا».

وخـ ـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ب ـح ـضــور
وزيـ ـ ــرة ال ـص ـحــة ه ــال ــة زايـ ـ ــد ،قــرر
مــدبــولــي أن ي ـتــواجــد فــريــق عمل
بكل وزارة أو جهة حكومية ،تكون
مهمته التأكد من اتباع إجــراء ات
وأ ع ـمــال النظافة والتطهير بها،
ونفت القاهرة أمس ما تردد حول
تأجيل الفصل الدراسي الثاني.
مــن جانبها ،أوضـحــت زايــد أن
عدد الحاالت اإليجابية للفيروس
وصلت إلى  157 :210لمصريين،
و 53ألج ــان ــب ،وذل ــك حـتــى مساء
أمــس األول ،كاشفة عن استخدام
تطبيق التشخيص وا لـعــاج عن
بعد في مستشفيات العزل ،بداية
من مستشفى النجيلة بمحافظة
مـ ـط ــروح ،وه ــو مـسـتـشـفــى ال ـعــزل
الرئيس في البالد.

تأكدت إصابة مستشار األمن
القومي للرئيس البرازيلي
جايير بولسونارو ووزير
التعدين والطاقة ورئيس مجلس
الشيوخ دافي ألكولومبري،
بالفيروس ،في وقت ارتفع
عدد الوفيات إلى  4وقفز عدد
اإلصابات إلى .428
ويواجه بولسونارو انتقادات
متصاعدة لتراخيه في التعامل
مع التفشي الذي وصفه في
بادئ األمر بأنه "خيال".
وعلت أصوات النقر على القدور
واألواني في البرازيل مساء
أمس األول ،وهتافات "ارحل
يا بولسونارو" ،حيث ّ
عبر
محتجون يلزمون منازلهم عن
الغضب.

سنغافورة تعلن عودة
المدارس االثنين

أعلنت وزارة التعليم في
سنغافورة ،أمس ،أن املدارس
ورياض األطفال ستعاود
الفتح من جديد االثنني املقبل،
رغم ارتفاع عدد اإلصابات
بالفيروس إلى .313
وقالت الوزارة إن املدارس
ستتخذ "إجراءات احترازية
معززة ،تتضمن قياس درجات
الحرارة بصورة يومية،
وإجراءات مسح في الفصول
الدراسية عند عودة الطلبة".

إندونيسيا تلغي تجمعًا
إسالميًا دوليًا

ألغت إندونيسيا تجمعًا دوليًا
للمسلمني في جزيرة سواليسي،
بسبب مخاوف من انتشار
فيروس كورونا.
وكان ّ
تجمع مماثل لجماعة
التبليغ في ماليزيا أواخر
فبراير قد تم ربطه بأكثر
من  500إصابة ،بينهم 3
إندونيسيني.

محليات

٦
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«أرض المعارض» نموذج للتضامن في التصدي لـ «كورونا»
ً
• اختتام مراجعة الوافدين ...والطواقم الصحية واألمنية الوطنية جنبا إلى جنب في الصفوف األمامية
• صاالت مجهزة بكل األجهزة الطبية والمختبرات من أجل إتمام الفحص في أسرع وقت
فهد التركي

ف ـ ـ ــي مـ ـشـ ـه ــد ي ـ ـجـ ـ ّـسـ ــد الـ ـت ــاح ــم
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ــي ف ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـيـ ــل ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي
ومواجهة فيروس كورونا ،تجتمع
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون
م ــع مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع وال ــدف ــاع
المدني فــي مــر كــز الفحص الجديد
ً
ب ـ ــأرض الـ ـمـ ـع ــارض ،وتـ ـح ــدي ــدا مــن
الـ ـص ــاالت ال ـط ـب ـيــة ،ب ـه ــدف اح ـت ــواء
أزمة الفيروس ،والعمل على فحص
الوافدين القادمين من دول العالم
المختلفة.
وفي وقت انتهت عمليات فحص
ال ــواف ــدي ــن ،ب ــدأ فـحــص الـمــواطـنـيــن

 35ألف مراجع
أعلن الناطق باسم وزارة الصحة ،د .عبدالله السند ،أمس ،انتهاء
عملية فحص المقيمين في مركز الفحص بأرض المعارض.
وق ــال إن "الـصـحــة" استقبلت المقيمين فــي الـبــاد منذ الخميس
قبل الماضي ،إلقامة بعض الفحوصات "ونخص منهم الذين وفدوا
إلى الكويت خالل الــ 14يوما األخيرة ،باعتقادنا أنها فترة حضانة
الفيروس ،إضافة إلى استقبال المواطنين والمقيمين على مدى يومين
من الذين قدموا من المملكة المتحدة".
وذكر أن أمس هو اليوم اإلضافي األخير لعملية الفحص ،بعد ذلك
يمكن التوجه إلى مراكز الرعاية الصحية ،مشيرا إلى أنه "تم استقبال
نحو  35ألــف شـخــص ،وأن عملية الفحص بمركز أرض المعارض
تأتي ضمن اإلج ــراء ات الوقائية واالحـتــرازيــة واالستباقية الحتواء
الفيروس ،وهناك بعض الحاالت ظهرت عليها األعــراض ،وتم نقلها
التخاذ اإلجراء الالزم ،وأخذ المسحات المخبرية ،للتأكد من حملها
للفيروس ،أو خلوها منه".

إحدى قاعات الفحص

القادمين مــن مختلف دول العالم،
ً
والـ ــذي ي ـتــواصــل الح ـقــا مــع إعـطــاء
ال ـس ـل ـطــات ال ـم ـع ـنـ ّـيــة اإلذن بــإجــاء
المواطنين من الخارج ،حيث يجهد
ا ل ـع ــا م ـل ــون ف ــي وزارات ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
والصحة واإلعــام ،والهالل األحمر
والـ ـ ــدفـ ـ ــاع ال ـ ـمـ ــدنـ ــي ،ك ـخ ـل ـي ــة ن ـحــل
ل ـت ـي ـس ـيــر األمـ ـ ـ ــور وإنـ ـ ـج ـ ــاز عـمـلـيــة
الفحص.
«الجريدة» رصدت الجهود التي
تبذلها جميع ا لـطــوا قــم الطبية من
أج ـ ــل ح ـم ــاي ــة الـ ـك ــوي ــت بــال ـت ـصــدي
ل ـل ـف ـي ــروس ،ف ــي م ـش ـهــد ي ــؤك ــد عــزم
ال ـج ـم ـيــع كــويـتـيـيــن وواف ــدي ــن على
حماية الكويت ،من منطلق «الكويت
بلدنا تستاهل».
وي ـح ـم ــل رجـ ـ ــال ال ــداخـ ـلـ ـي ــة عـلــى
عاتقهم تأمين أرض المعارض من
الداخل وا لـخــارج ،وتنظيم صفوف
ال ـ ـمـ ــراج ـ ـع ـ ـيـ ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـخ ـض ـع ــون
ل ـل ـف ـحــص ال ـط ـب ــي وإن ـ ـشـ ــاء م ـقــاعــد
خــاصــة ل ـهــم وت ــوزي ــع ال ـم ـشــروبــات
والوجبات الغذائية عليهم.
وأك ــد مــديــر أم ــن حــولــي ،العميد
خـ ــالـ ــد الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ،ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة»،
أن وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة ت ـع ـم ــل ع ـلــى
مـ ــدار ال ـســاعــة ب ـهــدف تــأم ـيــن أرض
الـمـعــارض الــدولـيــة وتنظيم دخــول
وخ ــروج الـمــراجـعـيــن مــن ال ـصــاالت
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وإل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،الف ـ ـتـ ــا ال ـ ـ ــى أن ــه
ت ــم وض ـ ــع ك ــراس ــي م ــؤق ـت ــة م ـ ــزودة
بــالـخــدمــات مــن أج ــل راح ـت ـهــم ،وتــم
م ـن ــع االزدح ـ ـ ــام ـ ـ ــات فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة،

جانب من المراجعين في أرض المعارض
ووضع مسافة متر ونصف بين كل
مفحوص ،تجنبا للعدوى وكإجراء
احترازي.

الطواقم الطبية
من جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ت ـع ـم ــل الـ ـط ــواق ــم
الـطـبـيــة عـلــى ق ــدم وس ــاق مــن أجــل
إنجاز عمليات الفحص بكل اقتدار
وإظهار النتيجة في أسرع وقت.
وفي هذا السياق ،قالت د .راضية

توزيع حصص غذائية

الـ ـم ــذك ــوري إن الـ ـط ــواق ــم الـطـبـيــة
ت ـع ـم ــل طـ ـ ـ ــوال ال ـ ــوق ـ ــت ل ـم ـس ــاع ــدة
الـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن وإظ ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـن ـت ــائ ــج
الخاصة بتحليالتهم ،مشيرة الى
أن ـه ــا تـعـمــل ف ــي اه ــم م ــوق ــع ،وهــو
غــرفــة الـ ـع ــزل ،ال ـتــي ت ـح ـتــوي على
أهمية خاصة ،نظرا ألنها خاصة
بــالــذيــن يـشـكــون مــن األع ـ ــراض أو
درجة حرارتهم مرتفعة ،حيث يتم
تأكيد فحوصهم.
وأشادت المذكوري بالتعاون الكبير

بين األطقم الطبية الوطنية والمراجعين
في سبيل التصدي لـ «كورونا».

عمليات دقيقة
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت د .ع ـ ـ ـ ـ ــذاري
عـبــدالـمـجـيــد ان ال ـط ــواق ــم الــوطـنـيــة
ضــربــت أروع األم ـث ـلــة فــي الـتـصــدي
لهذا الفيروس ،مشيرة الى أن عمليات
الفحص دقيقة لكل المراجعين بهدف
الكشف عن الفيروس.

بعض طاقم الفريق الصحي

ومـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،شـ ـ ـ ــدد د .م ـح ـمــد
ع ـلــي ع ـلــى ض ـ ــرورة الـ ـت ــزام الـجـمـيــع
ب ــال ـت ـع ـل ـي ـم ــات واإلرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـت ــي
اص ــدرت ـه ــا وزارة ال ـص ـح ــة ،مـشـيــرا
الـ ــى أن ـن ــا ك ـط ــواق ــم ط ـب ـيــة ف ـخ ــورون
بالعمل في الصاالت الطبية بأرض
المعارض ،ومن خالل التعاون الكبير
في سبيل التصدي للفيروس.
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«التربية» بين التروي والعجز
د .فيصل ملفي المطيري
حتى هذه اللحظة ،لم تكن رؤية وزارة التربية في التعامل
مع عواقب تعليق الدراسة واضحة المعالم ،ولم تعلن بعد
أي خطة طــوارئ أو حلول بديلة تضمن استمرارية العملية
التعليمية بطريقة آمنة ،ولم تفصح بأي شكل من األشكال
عن اتجاهاتها وسياساتها العامة نحو تفعيل وضع التعليم
عن بعد في نظامها .هذا التأخير قد يعود لسببين ال ثالث
لهما :أولهما يعول على مبدأ «في التأني السالمة وفي العجلة
الندامة» ،والسبب اآلخر بال شك ينازع حقيقة «فاقد الشيء
ال يعطيه».
أغلب قــرارات إغــاق المدارس والكليات التي صــدرت في
الــدول األخــرى التي أصابها الــوبــاء ،كانت مقترنة بالدعوة
المباشرة الى التعليم عن بعد ،وهذا لم يحدث في الكويت،
بالرغم من أن أصحاب القرار يدركون تماما أن االستمرارية
في ظل هذه الظروف مرهونة فقط بمفهوم التعليم عن بعد،
ف ــإن المعضلة األســاس ـيــة ال ـتــي تــواجـهـهــم تـكـمــن وراء قــرار
تحديد نموذج «التعليم عن بعد» المناسب لإلمكانات المادية
والبشرية ل ـلــوزارة ،وفــي الــوقــت نفسه لخصائص وظــروف
أطراف الحالة التعليمية الكويتية.
بالفعل ،التعليم اإللكتروني هو أهم وأحدث نماذج التعليم
عــن بعد وأكثرها قيمة وفعالية ،ولكن التأني فــي اعتماده
هــو قــرار عقالني بـصــراحــة ،ألن عملية التحول مــن التعليم
التقليدي إلــى التعليم اإللـكـتــرونــي تحتاج خطة مــدروســة،
فهي إما أن تكون عملية تحول كاملة تشمل جميع مكونات
العملية التعليمية بما فيها االختبارات ،أو تكون عبارة عن
تحول جزئي يتعامل مع مكونات محددة من تلك العملية،
فاألولى عملية معقدة تحتاج خطة وطنية بعيدة المدى ،ال
خطة طوارئ ،أما الثانية قابلة للتطبيق الفوري حين تكون
ً
جزءا من إطار عمل مدروس.
ف ــإذا كــانــت ال ـ ــوزارة تـبـحــث عــن إط ــار عـمــل آم ــن تستطيع
من خالله إدارة ومراقبة وتقويم العملية التربوية وضمان
جودتها لجميع صفوف النقل والثانوية العامة ،فما عليها
سوى تصميم نموذج تعليم عن بعد خاص بها ،أي نموذج
خــاضــع لـلـمــراقـبــة والـتـحـكــم فــي مــدخــاتــه ،ويـعـكــس الــواقــع
الطبيعي للممارسات التقليدية التي اعتاد عليها الطالب
والمعلم داخــل الفصل الــدراســي ،والتي عــادة ما يكون فيها
ً
ً
المعلم محورا للعملية التعليمية (حقيقة علمية ،طبقا لبحوث
ودراسات تربوية كويتية).
وهــذه المتطلبات هي أبسط ما يمكن أن يقدمها نموذج
الـتـلـفــزيــون التعليمي عـلــى سبيل الـمـثــال ،ويـمـكــن أن تزيد
الوزارة من جودة هذا النموذج وتحديثه بمزجه مع التعليم
اإللكتروني وما توفره المستحدثات التكنولوجية الصديقة
والمألوفة من إمكانات في حل الواجبات وتسليمها والتفاعل
مع األقران والمعلمين حول ما يقدمه معلمو الشاشة.
أما فيما يخص التعليم العالي ،فعلى الوزارة التخلي عن
المركزية والتخفيف من تراكم المسؤوليات على عاتقها ،من
خالل منح مزيد من الثقة والصالحيات الالزمة لمؤسسات
التعليم العالي وأقسامها العلمية لتقرير وتبني النماذج
المالئمة لطبيعة مكونات بيئاتها التعليمية ومتطلباتها،
وفي الحالتين يجب ربط االختبارات وآلياتها بالضمانات
الصحية والقانونية الكافية.
كل ذلك وغيره من األفكار التي تناقش إمكانية االستمرار
اآلمن للعملية التعليمية قد يفسر تأخر وتروي إعالن الوزارة
رؤيتها حسب مبدأ «في التأني السالمة» ،وفي المقابل ،كل
األفكار التي تدعو الى الهروب من المسؤولية مثل فكرة إنهاء
العام الــدراســي أو إطالة أمــد تعليق الــدراســة حتى انحسار
الوباء ،هو عمل تفسره حقيقة واحــدة وهي «فاقد الشيء ال
يعطيه».

الوطن بين البـنـاء
والصراع
زعزوع الذايدي العنزي
لـكــل مــرحـلــة مــن مــراحــل ب ـنــاء الــوطــن ه ـنــاك رج ــال دولــة
ُي ـشـ ّـرعــون ورجـ ــال دول ــة يـنـفــذون حـســب المصلحة للبالد
والعباد ،لكننا نعيش اليوم صراعا بين بناء دولة مزدهرة
وش ــرذم ــة هــدفـهــا مـصــالــح شخصية بـحـتــة تـضــر بــالــوطــن
ُ
والمواطن ،وتعرقل مسيرة السير لنهضة البالد ،وكل ذلك
يحصل بسبب طائفي لديه أجندة ينفذها تمس بأمن الوطن،
ينفذها ألنــه أداة لتلك األجـنــدة الـضــارة بالبشر والهادمة
بيد من حديد لكل من
للوطن ،وذلــك لعدم الحزم والضرب ٍ
يتجاوز وعــدم وجــود عقوبة شــديــدة ورادع ــة ،فتمادى في
االستمرار في طريق معاد وهادم للوطن.
فالكويت منذ نشأتهـا بكل مراحل تطورها طوال  4عقود
هناك أسماء خالدة منها مبارك الكبير ،رحمه الله ،بنى دولة
وساعد الملك عبدالعزيز بن سعود ،رحمه الله ،لتأسيس
المملكة العربية السعودية ،ووضع لبنة كيان دولة لشعبه،
وكــذلــك جابر العيش ،الله يرحمه ،الــذي فتح مضايف من
الزبير لإلحساء باسم الكويت وأهلها ،و هـنــاك عبدالملك
الصالح ،الله يرحمه ،مؤسس التعليم في الكويت ،ومن منا
ككويتيين ينسى «أبو الدستور» الشيخ عبدالله السالم ،الله
يرحمه ،لذلك أسأل :ما اإلنجاز الذي يسجله أهل الكويت في
مطلع القرن الـُ 21يخلد مرحلتهم وأسماء هـم؟
حتى اللحظة ال يــوجــد ســوى ال ــردح القبيح والتناحر
وصنع العقبات والمشاكل في طريق العباد ،فالكويت في
أم ــس ال ـحــاجــة لـمـصــالـحــة وطـنـيــة ال تستثني إال الـخــونــة
والـمـتــآمــريــن ،تجمع الـشـعــب ح ــول قـيــادتــه وال تـشــي ضــده
بــالـكــذب وتـصـنــع حـكــايــات مــن وح ــي ال ـخ ـيــال ،فــال ـكــاذب ال
يبني وطنا ،وكان الرسول صلى عليه وسلم يبني اإلنسان
وال يساهم في هدمه ،بل يحفز أصحابه ،رضي الله عنهم،
وكان صلى ّالله عليه وسلم يعطي كال منهم حسب كفاءته.
لذلك إن كنـا نريد بناء وطن مزدهر فالمصالحة واجب ال
مطلب ،والكويت تقع في إقليم ملتهب وتجاذبات سياسية
خطيرة بين دول الشرق والغرب ،فال يمكن أن ننجز أصغر
إنجاز والبلد يعيش في وضع سياسي غير سوي ،وال يمكن
معالجة الخطأ في عمل يتسبب في أخطاء جسيمة يدفع
ً
ثمنها الحرث والنسل حاليا ولسنوات قادمـة.
والحلول كثيرة أهـمهـا :مصالحة وطنية بعفو شامل ال
يشمل المخربين في جرائم الخيانة ،إسقاط قضايا الرأي
منذ  ،2012تغيير قانون االنتخابات وجعل الدوائر متساوية
في أعداد الناخبين ،إسقاط القروض عن المواطنين ،تفعيل
قانون منع االحتكار ،وضع حل جذري للبدون ،تفعيل قانون
الثراء الفاحش على الكبير والصغير منذ .2012
ّ
فــديـمـقــراطـيـتـنــا عـ ــوراء وع ــرج ــاء بـسـبــب الـثـلــث الـ ُـمـعــطــل
(تصويت الحكومة) في البرلمان ،وسبب رئيس في فشلها
ً
ط ــوال  60عــامــا ،ولـحــل المشكلة اإلسكانية على الحكومة
التوقيع مع شركات أجنبية بشكل مباشر إللغاء الوكيل،
وهذا يساهم في تعجيل انتهاء المشاريع ،والدليل مدينة
المطالع تأخرت  4سنوات في البنية التحتية ،والشركات
الكورية والصينية متميزة فــي ذ لــك على مستوى العالم،
ً
فهـل يتحقق الحلم ونبدأ ّ
لم الشمل والبنـاء بدال من التنابز
والتناحر؟!
والــدلـيــل أن الـكـفــاء ات مــوجــودة أن الحكومة لما أبعدت
ُ
ً
الطارئين سياسيا والمتمصلحين استطاعت أن تحاصر
ً
فيروس كورونا بجهود المخلصين بعيدا عن المستشارين
الـفــاســديــن ،وكــانــت النتائج ُمـبـهــرة للعالم ،وهـ ــذا دلـيــل أن
شعبنا حي وواع مع المخلصين والصالحين من الوافدين،
وحفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.

٧

 :High Lightكورونا
مدرعة من الجيل الثامن

مبارك العبدالهادي

شوشرة« :تحب الكويت ...اقعد بالبيت»
تتواصل الجهود الحكومية في عمل كل اإلج ــراءات االحترازية التي
من شأنها منع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ،األمر الذي لفت
استحسان الجميع ،خصوصا ال ــدور الــذي تــؤديــه ال ــوزارات المختصة
المختلفة كل حسب المسؤوليات المنوطة بها ،وعلى رأسهم وزارة الصحة
ووزارة الداخلية.
فاألولى تصدت للمرض والثاني كانت في مواجهة خطر آخر ،وهي
الشائعات التي يطلقها بعض المغرضين الذين يتناقلون معلومات قد
تشكل خطرا حقيقيا على اآلخرين ،أو إثارة البلبلة والسماح لتناول بعض
المعلومات المغلوطة باالنتشار سواء عبر وسائل التواصل االجتماعي
أو رسائل الواتساب التي يتناقلها البعض دون وعي أو إدراك بأضرارها،
وما تشكله من هاجس في حياة من أصبحوا يخافون من هذه المعلومات
أكثر من الفيروس.
إن خطر الشائعات فــي مثل هــذه الـظــروف يساهم فــي تشكيل جبهة
تستهدف الـجـهــود الحكومية الـكـبـيــرة ،ومــع األس ــف الـشــديــد هـنــاك من
يسعى إلى إظهار بطوالته حتى في هذا الوباء بسرد مواضيع ال تسمن
وال تغني مــن جــوع ،خصوصا بعض الـنــواب الــذيــن لــو الزم ــوا بيوتهم
والتزموا بــاإلجــراءات الحكومية لمنع االخـتــاط لكان أفضل بكثير من

د .حمود حطاب العنزي

مواويلهم المنتهية صالحيتها ،ألن تفكيرهم ال يــزال ينصب في خانة
التكسب رغم الظرف الصعب الذي يعيشه العالم أجمع ،فلو ترك هؤالء
األجهزة الحكومية تعمل دون أي تدخل منهم لما وصلت بنا الحال إلى
زيادة أعداد المصابين بالفيروس.
األمر األكثر أهمية قضية تعاون المواطنين والمقيمين مع اإلجراءات
الحكومية التي تهدف بالدرجة األولى إلى حمايتهم من هذا الوباء الذي
ال يرحم أحــدا ،وحتى ال تكون سببا في نقل العدوى إلى كبار السن من
أفراد أسرتك أو أطفالك ،وبالتالي فإن مالزمة بيوتكم وعدم مخالطتكم
اآلخرين هي جزء من كبح جماح هذا الفيروس.
مــاذا تريدون أكثر من أن يستحلفكم الوزير النشط د.باسل الصباح
بالله للجلوس في منازلكم خوفا عليكم وعلى أبناء الشعب الكويتي،
وأكثر مما يؤديه رجال وزارة التجارة ووزيرهم خالد الروضان في متابعة
متطلبات الشعب الكويتي والتصدي لتالعب التجار أو أصحاب المحالت
وغيرهم من المخالفين؟
ً
حفظ الله الكويت وشعبها ومن يقيم على أرضها من كل مكروه ،وشكرا
ألبنائها الذين تجدهم في وقت األزمات يتصدرون المشهد ،ويتكاتفون
من أجل حماية هذا البلد ،ولنلتزم بشعار «تحب الكويت ...اقعد بالبيت».

محمد السداني

سدانيات :الحكومة تكسب!
ال أصدق عقلي وأنا أستجمع قواي العقلية
والفكرية ألبدأ الحديث عن حكومة بلدي التي
لــم َأر منها إال الـخـيـبــات والـنـكـبــات فــي معظم
السنوات السابقة ،ولكن في ظل هذه األزمة التي
تضرب العالم شرقا وغربا على يدي فيروس
َّ
وأن شيئا َّ
تغير في
خفي يدعى "كورونا" ال بد
الحكومة ،فقد رأيـنــا وجها مشرقا مــن الدولة
ُ
لــم نـعـهــده مــن قـبــل ،وجــديــة وشـفــافـيــة تحسد
عـلـيـهــا وتـسـتـحــق أن نـلـقــي عـلـيـهــا ال ـم ـعــوذات
صباح مساء!
لــم ُيــدر مشهد الــدولــة فــي ظــل هــذه الظروف
الحالكة بمثل ما أدارته حكومة الشيخ صباح
الـخــالــد وال أع ـنــي سـمــو الــرئـيــس بــذاتــه ولكن
ب ـم ـث ـلــث اإلن ـ ـجـ ــاز د .ب ــاس ــل ال ـص ـب ــاح وخ ــال ــد
ال ــروض ــان وأن ــس الـصــالــح ،فـقــد شـكـلــوا فريقا
نموذجيا ضبط مشهد انـتـشــار كــورونــا بحد
وضــع الكويت من ضمن أفضل الــدول سيطرة
على الفيروس على مستوى العالم!
كلنا ككويتيين نتمنى أن نــرى حكومتنا
بـ ـه ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ف ــي الـ ـح ــرب وال ـس ـل ــم وال ـع ـلــن
والخفاء ،نتمنى أن تتعظ الحكومة من سنوات

اإلخفاق وتبدأ مرحلة جديدة بال كورونا وبال
فساد ،لتبدأ عهدا جديدا من التقدم والصدارة
الـحـقـيـقـيــة ال ـتــي كــانــت عـلـيـهــا ال ــدول ــة ف ــي ظل
طفراتها النفطية السابقة ،ولتؤسس اقتصادا
حـقـيـقـيــا ودول ـ ــة ع ـصــريــة قــائ ـمــة ع ـلــى الـتـنــوع
االقتصادي والتعليم المتطور واألهم أن تكون
قائمة على سواعد أبنائها الذين سيعملون في
كل المجاالت متى ما توافرت الفرصة الحقيقية
لوظيفة ذات أثر فعال ومردود مادي حقيقي!
ال نريد أن تعبر هــذه المرحلة وقــد امتألنا
شعارات "الكويتي في الشدة أنفع" أو "الكويتي
ي ـقــدر" دون أن نـعــرف نـقــاط ضعفنا ومــواطــن
قوتنا ،أناشيد السالم ال تصلح في كل األحوال
كعبارات مواساة إذا "وقعت الفأس في الرأس"،
ال قــدر الـلــه ،قــد يكون الـفـيــروس خيرة مــن الله
لـكــي نـعــرف أخ ـطــاء نــا ونـعـيــد تــرتـيــب أفـكــارنــا
ونـظــرتـنــا نـحــو الـبـلــد ال ــذي مــزقــه غـيــاب نظام
حقيقي في اإلدارة وصراع مستمر بين مجلس
المصالح وحكومة الدفاع المستمر ،إننا نريد
دولة قوية في السلم والحرب ،دولة مستدامة في
كل مجاالتها وأن يكون العمل فيها مؤسسيا

منضبطا وفق خطط وإجــراءات تكفل ديمومة
الـحـيــاة فيها بــرغــد ورفــاهـيــة يحسدنا عليها
العالم أجمع.
أتـمـنــى أن يــرحــل ك ــورون ــا ع ـنــا ،وأن يلتزم
الجميع بإرشادات الحكومة حيال مواجهة هذا
الوباء ،وأتمنى أيضا أن ترحل مع كورونا الكثير
من العنصرية والعصبية والطائفية التي اتضح
لنا أنها غير مرحب فيها بين أبناء الشعب الذين
يعملون جنبا إلى جنب دون تفرقة بين أصولهم
ومــذاهـبـهــم وديـنـهــم ،وأتـمـنــى أيـضــا أن ترحل
طريقة اختيارنا لمن ينوب عنا في مجلس األمة؛
لكي نعكس صورة المجتمع الحقيقي ال مجتمع
العراك والصراع والتنابز والتراشق العنصري
والطائفي بين مجموعات ال َّ
هم لها إال الشحن
االنتخابي والمصالح الضيقة.
خارج النص - :اتضح جليا عجز "التربية"
في مواجهة األزمة وعدم تسلحها بأي وسيلة
َّ
مجدية ،أؤمن أن الوزير حمل تركة ثقيلة
عمرها عشرات السنين ،ولكن أعتقد أن قرارات
جريئة من الممكن أن تعيد رسم خريطة
الطريق للتعليم من جديد.

د .حمود مبرك العازمي

«كورونا» ينذر بمعالجة التركيبة السكانية
فوجئنا كما فوجئ العالم بأزمة فيروس كورونا الذي ظهر في
الصين ،ثم اتسع نطاقه ليصل إلى دول عديدة فيما بعد ،ويخلق
ً
آثارا غاية في التعقيد ،وأصبح «كورونا» في فترة وجيزة هو الالعب
المؤثر في مختلف األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية
في العالم ،وأصبح التقوقع واالنغالق هو الحالة السائدة في مختلف
دول العالم ،وأصبح السؤال ُ
الملح هو إلى متى سيستمر هذا الوضع،
ً
والـســؤال األكثر إلحاحا هــو :هل «كــورونــا» هو آخــر المطاف أم أن
العالم يتوقع فيروسات أخرى متطورة في المستقبل.
وما يعنينا هنا هو أن مجتمعنا الكويتي قد تضرر بسبب هذه
األزمة العالمية ،والتي ربما ال تكون األخيرة ،وهو األمر الذي يحتم
علينا أن نضع استراتيجيات شــا مـلــة ،وخططا بديلة لمواجهة
ً
مستقبل قد يكون فيه التنقل بين الدول صعبا ،واالعتماد على تدفق
العمالة الوافدة خاصة من الجاليات الكثيرة العدد في الكويت أمرا
فيه الكثير من مجازفة ،في حين أن األزمة أظهرت مدى وعي وكفاءة
أبناء الكويت في تحمل المسؤولية ،وأخذ زمام المبادرة ،مما يجعل
النظر في معالجة خلل التركيبة السكانية ،وإحالل العمالة الوطنية

خاصة في القطاعات الحيوية محل العمالة الوافدة ،وإيجاد حلول
جذرية لملف المقيمين بصورة غير شرعية ،من أهم األولويات في
الفترة القادمة.
ورغم مــرارة ذكرى فترة الغزو الغاشم فإننا نتذكر كيف تحمل
أبناء الكويت القيام بأعباء أعمال كانت مقتصرة على الوافدين،
وكان دور المواطن هو الدور الرئيس ،وهذا يؤكد أن أبناء الكويت
هم من يستطيعون تحمل أي ظــروف استثنائية تمر بوطنهم أو
بالعالم ،وأن إعــادة النظر في التركيبة السكانية بما يرفع نسبة
المواطنين فيها أمر ال تهاون فيه ،ألنه يمس مستقبل هذا الوطن،
فما تحتاجه الكويت في هذا الشأن هو خطة متكاملة تكون فيها
مخرجات التعليم الجامعي والتعليم التطبيقي مربوطة بالحاجة
الفعلية لسوق العمل في مختلف التخصصات ،وتزود سوق العمل
في القطاعين الحكومي واألهلي بعمالة كويتية مؤهلة في مختلف
األنشطة لخفض االعتماد على العمالة الوافدة ،وأن نضع في االعتبار
األول اآلثار األمنية واالجتماعية لخلل التركيبة السكانية.

الكويت والمواجهة
لهب نيران كورونا المستجد ،لتعقبه الدعوة
إلــى أعمال الــدورة العادية ال ــ( )53لمجلس
وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمقر
األم ــان ــة ال ـعــامــة بـجــامـعــة الـ ــدول الـعــربـيــة في
الـقــاهــرة ،خــال الفترة  26و 27فبراير ،2020
ح ـيــث ع ـقــد ف ـي ـهــا اج ـت ـم ــاع اس ـت ـث ـنــائــي حــول
فيروس كورونا المستجد ( )COVID - 19وذلك
بهدف الوقوف على جاهزية واستعداد الدول
األعـضــاء لمواجهة خطر هــذا الـفـيــروس ،وما
انتهى إليه االجتماع من بيان لتعزيز التعاون
وال ـع ـم ــل ال ـم ـش ـتــرك وف ــق مـنـهـجـيــة واض ـح ــة،
ليتضمن البيان ذاته التأكيد على الدعوة لعقد
اجتماع طارئ استثنائي على مستوى الخبراء
ل ــدى وزراء الـصـحــة ال ـع ــرب ،لـمــراجـعــة خطط
االستعداد والترصد وتبادل الخبرات ،وذلك
خالل األسبوع الثاني من شهر مارس ،2020
بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ومن هنا ارتفعت سرعة وتيرة االستجابة
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ــواك ـب ــة ل ــذل ــك الـ ـن ــداء ال ـعــاجــل
ول ـم ـخــرجــات االج ـت ـمــاع االسـتـثـنــائــي ل ــوزراء

الصحة لدول الخليج العربي ووزراء الصحة
العرب ،متمثلة بالقرارات الحكومية الصادرة
ع ــن اج ـت ـمــاعــات ـهــا االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ــوق ــف الـمــد
الـفـيــروســي الـخـطــر عـلــى دول ــة ال ـكــويــت ،ومــن
بينها إغالق المجال الجوي عن القادمين إلى
الكويت باستثناء المواطنين الكويتيين ممن
يرغبون بالعودة إلى أرض الوطن.
وحيث إن الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
غ ــرد ق ــائ ــا« :أنـ ــا مـسـتـعــد ت ـمــامــا الس ـت ـخــدام
ال ـقــوة الـكــامـلــة للحكومة الـفــدرالـيــة للتعامل
مــع التحدي الحالي الــذي يواجهنا المتمثل
في فيروس كــورونــا» ،األمــر الــذي يوجب على
الحكومة أن ترفع سقف التأهب والجاهزية
الداخلية والخارجية للدولة ،وأخذ رعاياها في
الخارج بعين االعتبار ،ليكون هناك رقم هاتف
ساخن يعمل على مدى  24ساعة ودون توقف،
ولجميع سـفــارات دولــة الكويت حــول العالم،
لحصر أسمائهم وتحديد مواعيد اإلجالء ومن
ً
أي مطار تحديدا ،مع توفير مبنى مؤقت لسكن
الكويتيين حتى يتم اإلجالء بصورة عاجلة.

محمد أحمد التيسي

عندما يتحدث «المعاق»!*
قبل أيــام حينما كنا فــي المجلس؛ أو مــا يسمى «الــديــوان» هنا في
الخليج دار حــوار بيني وبين أحــد األشخاص حــول وسائل التواصل
االجتماعي المتعددة وخاصة «تويتر» ،حينها قلت :إن من أكبر األخطاء
فــي «تــوي ـتــر» أن ــه س ــاوى فــي الـمـســاحــة الـمـتــاحــة لـلـكـتــابــة بـيــن الـعــامــة
والمتخصصين ،كالصحافيين والسياسيين؛ إذ لــدى كــل منهم ٢٤٠
حرفا فقط ،وحين كنت منهمكا في الحديث الحظت نظرات مستهجنة
من بعض الحاضرين كأنهم يقولون في أنفسهم كيف لهذا «المعاق» أن
يتحدث عن هذه األشياء التي تفوق عمره وقدراته؟ أم أنه يريد أن يلفت
االنتباه واألنظار إليه؟
ً
وقتها آثــرت الصمت وتذكرت المثل الليبي الــذي كــان يــردده كثيرا
أستاذي الكاتب والمحلل السياسي الليبي محمد عقيلة العمامي «اللي
تخطئ الراس تطبب» ،وهو يعني أن اإلعاقة طالما بعدت عن العقل فال
مشكلة في وجودها ،بل إنها قد تكون دافعا لإلبداع والتميز ،وتاريخنا
اإلسالمي والعربي يشهد بذلك ،فالرجل الذي عاتب الله عز وجل نبيه
عليه الصالة والسالم من أجله كان «معاقا» ،وهو عبدالله بن أم مكتوم
الكفيف.
ً
والشاعر الذي مأل الدنيا بشعره وأدبه في العصر العباسي كان شاعرا
«معاقا» ،وهو الشاعر الكفيف أبو العالء المعري ،وكذلك كان بشار بن

رغم الربكة في البدايات فإن حكومة الكويت وبشهادة العالم اتخذت
جملة إجراءات موفقة فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا،
حيث قفلت الموالت ودور السينما والمسارح واإلبقاء فقط على أسواق
المواد الغذائية والصيدليات ،وتصدت لفحص أكثر من  23ألف وافد
قــدمــوا للكويت بعد  27فـبــرايــر فــي ظــرف  10أي ــام ،وبترتيب ونظام
حصل على إشادات في الصحف العالمية ،ناهيك عن أن الكويت أول
الدول التي علقت الدراسة أسبوعين وبعدها للموظفين في القطاعين
الحكومي والخاص لغاية  29مارس والكشف عن مخزون استراتيجي
غذائي يكفي مدة ال تقل عن عام ،والتحرك بسرعة لألجهزة المعنية
لضبط النظام واألسعار.
وهنا إش ــادة خاصة لــرجــال الداخلية ووزيــرهــا الفذ السيد أنس
الصالح ،الذي كان على مستوى الحدث ،كذلك نخص بالذكر موظفي
وموظفات وزارة التجارة وجوالتهم الواضحة والمؤثرة لضبط عدم
استغالل الظرف للتالعب باألسعار ،لذلك نقول للسيد خالد الروضان
وفريقه :أبدعتم ولكم منا جزيل الشكر والتقدير.
كذلك وزارة البلدية كان لهم دور واضح ومؤثر من خالل الجوالت
التفتيشية الموفقة ،وال ننسى دور وزارة اإلعــام فيما يتعلق بنقل
ً
األخبار ومتابعة الحدث أوال بأول بمهنية واحترافية عالية لهم منا
كل التقدير واالحترام وعلى رأسهم الوزير المحترم محمد الجبري.
أما وزارة الصحة فلهم منا كل الشكر والتقدير واالحترام واالمتنان
على جهودهم المتميزة المبذولة ،فهم خط الكويت األمامي في مواجهة
ً
كورونا ،تحملوا المسؤولية بكل أمانة برا بالقسم الطبي ،وال تستطيع
كلماتي أن تفيهم حقهم ،وهنا تجدر اإلشــارة للوزير البطل الدكتور
باسل الصباح ،لــن ينسى الكويتيون جهودكم ،والـتــاريــخ سيسجل
لكم في أرقى صفحاته تحملكم المسؤولية بكل اقتدار وبالتالي قيادة
الموقف وفق خطة مدروسة تحسب لكم ،ربي يحفظكم ويسدد خطاكم.
وال ننسى كذلك الجهود الجبارة للمتطوعين من كويتيين وبدون
وال سيما من هم في الخط األمامي من طواقم طبية.

ً
ختاما:

الجهود الحكومية ناجحة وتحسب لسمو رئيس الوزراء الذي أدار
فريقه بنجاح ،وذلك بسب عدم السماح لبعض المتنفذين بالتدخالت،
وإن النهج الحكومي الجديد بإدارة األزمة موفق وناجح ،ويتمنى كل
الكويتيين استمراره ألنهم يعتقدون أن الكويت دائما في أزمــة ،وال
سيما أزمــة الفساد المستفحلة التي تعتبر بنظر الكثيرين «كورونا
مدرعة من الجيل الثامن!».

بالعربي المشرمح :بهذا
نشكر جهودكم!
محمد الرويحل
نـعــم نـسـتـحـقــون الـشـكــر وال ــدع ــم عـلــى كــل مــا تـبــذلــونــه مــن جـهــود
لحمايتنا والــوطــن من وبــاء كــورونــا ،حيث أثبتم للعالم مــدى حبكم
ً
ووالئكم لوطنكم ،وهذا الذي نعرفه تماما عنكم وقت الشدة ،لذلك ال
يمكن لعاقل أن يستمر في انتقاد كل ما تفعلونه إن كانت تلك األفعال
تستحق الشكر والثناء.
يعتقد البعض حين ننتقد أو نهاجم الحكومة بأننا خصوم لها،
دون أن يفكروا للحظة أن ما نقوم به هو إلصالح اعوجاجها وتصويب
أدائ ـهــا ،وليقيننا أن الـحـكــومــة وحــدهــا هــي مــن يملك حــق الـمـبــادرة
لإلصالح لما تملكه من إمكانات خصها الدستور بها ،األمر الذي يثبت
لنا ،وما قامت به الحكومة للتصدي لوباء كورونا قدرتها على أدارة
الكوارث ،فما بالك باألزمات التي نعانيها منذ عقود.
وباء كورونا كشف لنا حقيقة الحكومة وقدرتها على التعامل معه
بشكل أبهر العالم قبل أن يبهرنا ،وأيقنا أنه ما من مشكلة وأزمة مررنا
بها ال تستطيع الحكومة حلها ،بل جعلتنا أزمــة كورونا نجزم بأن
الحكومة تملك الحلول وتستطيع إدارة الدولة لو ابتعدت عن مراعاة
خــواطــر المتنفذين وأص ـحــاب الـمـصــالــح الضيقة مــن ن ــواب وتـجــار،
ً
ً
وحزمت األمور في أداء دورها المنوط بها دستوريا وشرعيا.
نعم تستحق الحكومة اليوم أن نشكرها ،وتستحق منا كمواطنين
دعمها ومساندتها ،فــرغــم تعثرها فــي بــدايــات األزم ــة فإنها شعرت
بمسؤوليتها ،وبادرت بتصحيح أخطائها ،وهو أمر إيجابي يحسب
لها ال عليها.

يعني بالعربي المشرمح:

ناصر المحياني

أطلقت منظمة الصحة العالمية نداء التعبئة
لكل دول الـعــالــم عبر مــديــرهــا الـعــام الدكتور
ت ـيــدروس أده ــان ــوم غـيـبــريـســوس ،وال ــذي دق
ناقوس الخطر في تصريحه للصحافيين فيما
يتعلق باالجتياح الخطير لفيروس كورونا
وتغلغله وســط شعوب العالم أجـمــع ،عندما
أدلى بذلك يوم الجمعة الموافق  6مارس 2020
ً
قائال« :صرنا اآلن على وشك الوصول إلى 100
ً
ألف حالة مؤكدة ،وأن الوباء يتوسع جغرافيا
ُ
ويـعـ ِّـمــق مشاعر الـقـلــق ،وال ن ــزال نــوصــي بأن
تجعل جميع الــدول احتواء الفيروس أولوية
قصوى».
جاء ذلك بعد االجتماع االستثنائي للجنة
أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول
مجلس التعاون الخليجي لمناقشة التطورات
الـ ـج ــاري ــة ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد ( )COVID - 19ال ــذي عـقــد فــي مقر
األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية في الرياض يوم األربعاء الموافق 19
فبراير  ،2020عقب تقلب الفكر الخليجي على

إضافات

برد وبديع الزمان الهمذاني ،وفي العصر الحديث برز طه حسين األديب
الكفيف الذي صار عميدا لألدب العربي.
دارت تلك الخواطر في ذهني وأنا أتابع الحديث مع رفيقي في المجلس
متجاهال تلك النظرات المستهجنة لشخصي الضعيف ،ووجدتني أتابع
عرض رأيي بكل حماس.
ً
نـعــم أن ــا أرى فــي وقـتـنــا الـحــالــي أن «تــوي ـتــر» أصـبــح مـكــانــا للجهالء
والسفهاء ،حيث أعطاهم المساحة نفسها التي أعطاها للمثقفين ،ولو
ً
نظرنا إلــى موقع «فيسبوك» لوجدنا أنــه قــدم حــا لهذه المشكلة بعدم
ً
تحديده عــددا معينا مــن الـحــروف ،وجعلها إلــى مــا ال نهاية ،مما أتــاح
الفرصة للمفكرين الجادين بتوضيح وجهات نظرهم بحرية.
كذلك من العيوب التي سيطرت على «تويتر» مؤخرا أنه أصبح وظيفة
ومكسبا ماليا لما ُيسمى «الــذبــاب اإللـكـتــرونــي» الــذي أصبحت مهمته
تمجيد بعض السياسيين في جميع أنحاء العالم مقابل مبالغ مالية أو
ُ
غيرها ،حتى أصبح شعار البعض «ادفع تأخذ شهرة وإال فستهاجم!».
ُ
المصيبة الكبرى أن كثيرا من الناس الغافلين أصبحوا ُيقبلون على
متابعة هؤالء ويتقبلون آراءهم.
* مــاحـظــة :تعمدت كتابة مـفــردة «مـعــاق» ألن الكثيرين لــم يسمعوا
بمصطلح ذوي االحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم.

ً
يحق لنا أن نقول لحكومتنا شكرا لكم ولكل عمل تقومون به تجاه
بلدكم ومواطنيكم ،ولكم منا الدعم والمساندة ،وندعوكم لالستمرار
وبحزم لحل كل المشاكل العالقة ،فها هو الشعب الكويتي وبكل فئاته
يقف إلى جانبكم حين وقفتم بالشكل الصحيح إلى جانبه وجانب بلده،
فال نائب يستطيع عرقلتكم وال تاجر متنفذا يملي عليكم ما يريده،
ً
وال عنصري نتنا يفرق من يدعمكم ،فها هي أزمة كورونا هوت بهم
فاضمحلوا ،وبقي الشعب معكم يساندكم ويمدكم بالقوة والمناعة،
فاستمروا كما هي حالكم اليوم للقضاء على كل المشاكل التي نعانيها،
ً
وستجدون منا كمواطنين الدعم والمساندة ،وشكرا ال تكفيكم طالما
تقومون بواجبكم نحو وطنكم ومواطنيكم.

المرأة والعالمية
غادة عمر قاسم
اليوم العالمي للمرأة ،الذي يصادف الثامن من مارس من كل
عام ،يعد رمزا تقديريا الحترام المرأة وإنجازاتها وتشجيعها
ودعمها مستقبال ،وال شك أن هذا اليوم لم يكن لوال إنجازاتها
وإصرارها على نيل حقوقها كاملة ،بل نضالها منذ أكثر من قرن
مضى في المجتمع حتى أقر من قبل األمــم المتحدة عام 1977
ليكون يوما لالحتفال بالمرأة.
فهو بمثابة إجماع دولي على أهمية احترام وتقدير العالم
وشـعــوبــه كــافــة ،لـتـعــزيــز أدوار وعـمــل ال ـم ــرأة نفعا لمجتمعها
ووطنها ،ويوحد جهود العالم نحو نيلها حقوقها كافة التي
تحترم أنوثتها ومـعـتـقــدات مجتمعها وتـقــالـيــده ،ويجعل من
قــدرات ـهــا وإمـكــانــاتـهــا طــاقــات خــاقــة ج ـبــارة ت ـخــدم مجتمعها
واإلنسانية أجمع.
واالحتفاء بهذا اليوم ال يقلل من أهمية دور الديانات السماوية
السباقة في تقديرها ومنحها الحقوق اإلنسانية عامة ،كما أن
مظاهر االحتفال بهذه المناسبة تختلف بين الدول من فعاليات
أو إعالم يبرز نساء تقلدن مناصب عليا في بلدانهن ،أو تفوقن
في إسهامات ،أو كن مبادرات في أعمال تحتاجها دولهن ليكن
قدوة فيها لباقي نساء مجتمعهن.
بيد أن هــذه المناسبة توجب علينا الثناء على كل النساء
ال ـلــواتــي يـتـنــاســى أو يهمل المجتمع إنـجــازاتـهــن أو يستهان
بعملهن الذي ُيحسب كأنه عمل اعتيادي ،نساء يستحققن أغلى
األوسمة والمكانة العالمية ،فهن ثروة قومية واقتصادية لبالدهن.
إنها المرأة المعطاءة دوما لمجتمعها ،التي في سبيل حبها
لوطنها وأسرتها ،لم تعرف ســوى الــواجـبــات ،وفــي حقوقها ال
تـعــرف إال الـنـضــال والـكــرامــة واح ـتــرام الـقــانــون ،وحــب االنتماء
ألسرتها ووطـنـهــا ،إنـهــا كــل النساء الـلــواتــي تفانين فــي العمل
صغر أم كبر ،وبمختلف المواقع في مجتمعاتهن ،ممن تجاهلهن
اإلعالم ،ولم ينلن تكريما من الجهات المسؤولة في مجتمعاتهن
المحتاجة لهن جميعا في كل وطن وأسرة.
وهذا أيضا يوم الثناء لكل رجل ودولة منحت وأعطت الحقوق
والتقدير الفعلي للمرأة ،فلنمنح التقدير لكل امــرأة بمزيد من
الحقوق ومزيد من اإلنجاز.
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رؤى عالمية
دوتيرتي يشدد قبضته على حكم الفلبين
شيال إس كورونيل–
فورين أفيرز

دوتيرتي يتمتع بشعبية في
أوساط الكثيرين ً من أبناء
شعبه ،وخصوصا الطبقة
المتوسطة ،وذلك نتيجة
دعايته المستمرة منذ عقود في
أنه سيضمن األمن في شوارع
الفلبين.

عدم إعادة انتخاب
رئيس الجمهورية
لوالية جديدة يجعل
معظم الرؤساء «بطة
عرجاء» عند بلوغهم
منتصف الفترة
الرئاسية الممتدة 6
أعوام

ال يسمح الدستور في الفلبين
بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية
ل ــوالي ــة ج ــدي ــدة ،ول ــذل ــك يـتـحــول
معظم ال ــرؤس ــاء إل ــى مــا يوصف
بــالـبـطــة ال ـع ــرج ــاء ع ـنــد بـلــوغـهــم
منتصف ا لـفـتــرة الرئاسية التي
تمتد ستة أعــوام .ولكن الرئيس
الحالي رودريغو دوتيرتي الذي
وصل إلى عامه الرابع في الحكم
ً
ً
يظهر تمسكا بالسلطة وإصرارا
ع ـلــى ال ـم ـضــي م ــن دون اه ـت ـمــام
ً
ب ـع ــام ــل الـ ــزمـ ــن ،وم ـت ـج ــاه ــا كــل
انتقادات حدة حربه الدامية على
المخدرات التي أسفرت عن مقتل
ستة آالف من مروجي ومتعاطي
المخدرات.
ويظهر استطالع لـلــرأي نشر
ف ــي ش ـهــر ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي أن
شعبية دوتيرتي وصلت إلى 87
فــي الـمـئــة م ـت ـجــاوزة شعبية كل
رؤســاء الـبــاد منذ الثمانينيات
مــن ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وب ـعــد عهد
الــدك ـتــاتــور فــردي ـنــانــد مــاركــوس
ً
الذي استمر  20عاما.
ويـ ـ ــأمـ ـ ــل خ ـ ـ ـصـ ـ ــوم الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
دوت ـيــرتــي أن يـنـتـهــي حـكـمــه في
ع ــام  2022عـنــد ان ـت ـهــاء والي ـتــه،
ولكن عليهم أال يتوقعوا مغادرته
لقصر الرئاسة بسرعة كما كان
حــال الــرؤســاء السابقين ،ويبذل
دوت ـيــرتــي ال ــذي يتسلح بــزيــادة
شعبيته كل جهد ممكن لتعزيز
قــاعــدتــه الـجـمــاهـيــريــة وتـكــريــس
إرثــه إضــافــة إلــى سعيه الختيار
خ ـلــف ل ــه يـتـمـكــن م ــن خ ــال ــه في
االستمرار في الحكم بعد انتهاء
واليـ ـت ــه ،وإذا ن ـجــح ف ــي مـسـعــاه
فـقــد تستمر سياسته المعادية
لـلـيـبــرالـيــة وال ـغ ــرب والـنـخـبــويــة
لسنوات طويلة.

الحملة على الليبرالية

بعد سقوط ماركوس
في عام  1986تحالفت
عائلة لوبيز مع
الرئيسة الجديدة
كورازون أكينو
وحلفائها الذين
يطلق عليهم (الصفر)

ح ـ ـ ـ ــاول الـ ــرئ ـ ـيـ ــس دوتـ ـي ــرت ــي
تـ ــوس ـ ـيـ ــع سـ ـلـ ـط ــات ــه م ـ ــن خـ ــال
م ـه ــاج ـم ــة ال ـ ـقـ ــوى الـ ـت ــي يـعـتـقــد
أ نـهــا تقيد تلك السلطات بشكل
أو بـ ــآخـ ــر ،وف ـ ــي ال ـ ـحـ ــادي عـشــر
مــن شهر فبراير الماضي ألغى
اتفاقية زيــارة القوات العسكرية
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـت ــي ت ـس ـمــح ل ـل ـقــوات
األمـيــركـيــة بــالـتــدريــب فــي ب ــاده،
وق ــد اعـتـبــرت تـلــك الـخـطــوة على
أنـهــا ضــربــة انتقامية تستهدف
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـت ــي ألـغــت
تــأشـيــرة دخ ــول لرئيس الشرطة
السابق لديه السيناتور رونالد
دي ــا روزا ،ولـكــن دوتـيــرتــي أراد
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـتـ ـخـ ـل ــص م ـ ــن اع ـت ـم ــاد
ال ـف ـل ـب ـيــن ع ـل ــى ال ـم ـظ ـلــة األم ـن ـيــة
األميركية والمساعدة الخارجية
التي توفرها الواليات المتحدة،
وفي الماضي كان رؤساء الفلبين

حملة واسعة ضد مروجي المخدرات في الفلبين
يضطرون الــى االنصياع عندما
تهدد الحكومة األميركية بمنع
المساعدات في محاولة للحد من
عمليات الفساد وانتهاك حقوق
اإلنسان.
وت ـ ـحـ ــول ال ــرئـ ـي ــس دوت ـي ــرت ــي
ً
إلـ ــى ال ـص ـيــن ب ـ ــدال م ــن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،وهـ ــو يـعـتـقــد أن أمــن
ب ــاده ومـصــالـحـهــا االقـتـصــاديــة
فـ ــي األجـ ـ ـ ــل الـ ـط ــوي ــل ي ـك ـم ــن فــي
الـمـظـلــة الـصـيـنـيــة ،وكــانــت بكين
ً
أقرضت الفلبين أمواال طائلة من
أجل تمويل مشاريع طموحة في
الفلبين أطلقها الرئيس دوتيرتي،
كما أن السياح الصينيين ينفقون
األموال بسخاء وتسهم الشركات
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الفلبينية وجلب العملة الصعبة
اليها ،وبخالف الواليات المتحدة
فإن الصين تقدم تلك الفوائد من
دون ال ـض ـغــط ع ـلــى الــرئ ـيــس من
أجل تحقيق الديمقراطية وضمان
حقوق اإلنسان.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـف ـل ـب ـي ـن ــي
ع ـق ــد الـ ـع ــزم ع ـل ــى ت ـك ـم ـيــم أف ـ ــواه
ً
معارضيه المحليين ،وخصوصا
أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـت ـم ـت ـعــون ب ـقــدرة
عـلــى تحجيم سـلـطـتــه ،وتشتهر
ش ـب ـكــة (إي ـ ــه ب ــي س ــي – س ــي بــي
إن) اإلعــامـيــة فــي الفلبين بأنها
ح ـق ـق ــت ثـ ـ ـ ــروة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وه ــي
مملوكة لعائلة لوبيز التي كانت
منافسة لماركوس ،وبعد سقوط
مــاركــوس في عــام  1986تحالفت
عائلة لوبيز مع الرئيسة الجديدة
كــورازون أكينو وحلفائها الذين
ي ـط ـل ــق ع ـل ـي ـه ــم «ال ـ ـص ـ ـفـ ــر» وه ــم
ائتالف فضفاض من الليبراليين

رودريغو دوتيرتي

كورازون أكينو

فرديناند ماركوس

وإ صــا حـيــي الطبقة المتوسطة
ورجـ ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـمـ ـع ــادي ــن
لفرديناند ماركوس ورجال أعمال
ورجال دين ليبراليين من الطائفة
الكاثوليكية.
وفي عام  2016دعمت جماعة
«الصفر» السيناتور مــار روكسا
في سباق الرئاسة ضد دوتيرتي
ال ــذي اتـهــم شبكة لــوبـيــز برفض
إعالنات حملته االنتخابية.
وق ـبــل عــامـيــن ه ــدد دوتـيــرتــي
بــإغــاق شبكة لــوبـيــز ،وقــد ينفذ
تـهــديــده فــي أي وق ــت فــي الــوقــت
الراهن ،وطــوال عدة أشهر رفض
مجلس النواب المؤيد لدوتيرتي
تحديد موعد لتجديد ترخيص
ت ـل ــك ال ـش ـب ـك ــة االعـ ــام ـ ـيـ ــة ،وف ــي
مطلع شهر فبراير طلب االدعــاء
ال ـع ــام م ــن الـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا في
الفلبين إ ل ـغــاء ترخيصها ،و مــن
ا لـمــر جــح أن تستمر تلك الشبكة
بالعمل إلى حين صدور قرار من
الكونغرس بشأن ترخيصها الذي

يـنـتـهــي ف ــي شـهــر مــايــو الـمـقـبــل.
جدير بالذكر أن تلك الخطوة لم
تـكــن األول ــى الـتــي يـقــدم الرئيس
ع ـل ـي ـهــا ض ــد ال ـن ـخ ـبــة ال ـت ـجــاريــة
المرتبطة بجماعة «الصفر» ،فقد
هدد دوتيرتي في شهر ديسمبر
ال ـم ــاض ــي ب ـح ـبــس ال ـم ـســؤول ـيــن
ع ــن ادارة ام ـت ـي ــازات ال ـم ـيــاه في
ً
الـعــاصـمــة مــانـيــا مـتـهـمــا إيــاهــم
بتضليل الحكومة وزيادة أسعار
االس ـت ـه ــاك ،وقـ ــال ف ــي مـهــرجــان
شعبي «مهما كان عدد حراسكم
أن ــا أسـتـطـيــع تـحـطـيــم وجــوهـكــم
أيها األوغــاد» ،ومع هبوط أسهم
شركات المياه في أعقاب هجوم
الرئيس وافـقــت شركتان للمياه
على اعادة التفاوض حول عقود
الـ ـمـ ـي ــاه وال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن ال ـم ــزاي ــا
المجزية لمصلحة الحكومة.

أط ـل ـق ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس ك ــل ق ـطــاعــات
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـف ـل ـب ـي ـنــي ،وت ــرك ــزت
ال ـح ـم ـل ــة ب ـ ـصـ ــورة خ ــاص ــة عـلــى
الكنيسة الكاثوليكية التي كانت
انتقدت بشدة حملته ضد الحرب
ع ـل ــى الـ ـمـ ـخ ــدرات وق ـ ــد وص ـف ـهــا
ً
بــأنـهــا «الـمــؤسـســة األك ـثــر نـفــاقــا
ف ــي ال ـف ـل ـب ـيــن» ،ك ـمــا هـ ــدد بـقـطــع
رأس كــاهــن ،ووف ــر ملجأ لشاهد
ع ـلــى س ــوء اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة من
ق ـب ــل الـ ـش ــرط ــة فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ضــد
الـ ـمـ ـخ ــدرات ،وف ــي خ ـط ــوات أشــد
قسوة استخدم دوتيرتي أجهزة
دعايته للقضاء على الدعم المقدم
للمعارضة الليبرالية ،وتمكن في
نهاية المطاف من احتكار السلطة
السياسية في الفلبين.

حملة قمع واسعة
ش ـم ـل ــت ح ـم ـل ــة الـ ـقـ ـم ــع ال ـت ــي

منهجية استخدام القوة
ق ـ ـ ــد ت ـ ـ ـكـ ـ ــون عـ ـمـ ـلـ ـي ــة إظـ ـ ـه ـ ــار
دوتيرتي لسلطته سيئة وقاسية،
ً
لكنها كانت منهجية أيضا ،فمن

ً
خ ــال خ ـبــرتــه ف ــي عـمـلــه رئـيـســا
لبلدية مــديـنــة داف ــاو فــي جنوب
البالد تعلم أن الناس يحترمون
وي ـت ـب ـعــون ال ـق ــائ ــد الـ ـق ــوي ،وهــو
معجب بفرديناند ماركوس وقد
قــرأ الكثير من الكتب عن نيتشه
وميكيافيلي ولذلك فإن الطبقات
الـمـمــزقــة فــي مــانـيــا فــي انـتـظــار
الخطوات الميكيافيلية التالية.
وكــان دوتيرتي نشر إشاعات
ع ــن ع ــزم ــه تــرش ـيــح اب ـن ـتــه س ــارة
أو مـســاعــده الـســابــق السيناتور
غــو لـخــوض سـبــاق الــرئــاســة في
عام  2022وأشار إلى أن ابنته قد
تخلفه في منصبه ،ويتوقع بعض
المراقبين أن يترشح دوتيرتي
لـمـنـصــب نــائــب الــرئ ـيــس بحيث
يتمكن من االستمرار في ممارسة
ال ـس ـل ـط ــة ،وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة ال ــى
وجود سابقة لمثل هذه الخطوة:
ف ــي ع ــام  2010وص ــل دوت ـيــرتــي
إلــى نهاية فترة خدمته كرئيس
لبلدية مدينة دافاو ولذلك ترشح
لـمـنـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـبـلــديــة
واح ـت ـلــت ابـنـتــه مـنـصـبــه رئيسة
البلدية ،لكن دوتيرتي استمر في
ممارسة نفوذه في سيتي هول.
وتعتبر درجة المخاطر عالية
بالنسبة ا لــى الرئيس دوتيرتي
ع ـن ــدم ــا ت ـن ـت ـهــي فـ ـت ــرة رئ ــاس ـت ــه:
سـيـكــون فــي حــاجــة ال ــى خـلــف ال
يـكـتـفــي بـضـمــان اس ـت ـمــرار إرث ــه،
ً
بل أن يعمل أيضا على حمايته
وحماية رجــالــه مــن أي اتهامات
جنائية في الفلبين أو في الخارج،
فعلى سبيل المثال دعا قرار صدر
عن مجلس الشيوخ األميركي في
شهر ديسمبر الماضي الى فرض

عقوبات على مسؤولين فلبينيين
وافـقــوا على عمليات قتل خــارج
ا لـقــا نــون لمواطنين فــي الفلبين
اضــافــة الــى سـجــن سـيـنــاتــور في
المعارضة في مانيال.
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن م ـح ـك ـمــة
ال ـج ـن ــاي ــات ال ــدول ـي ــة ت ـ ــدرس فــي
الــوقــت الــراهــن اتـهــامــات موجهة
الى الرئيس دوتيرتي ومسؤولين
آخـ ــريـ ــن بـ ــارت ـ ـكـ ــاب جـ ــرائـ ــم ضــد
اإلنسانية ذات صلة بالحرب على
المخدرات ،وقد تصدر المحكمة
ً
ف ـ ــي وق ـ ــت قـ ــريـ ــب إع ـ ــان ـ ــا ح ــول
الشروع في تحقيق رسمي.

آمال الرئيس
ويــأمــل الــرئـيــس دوت ـيــرتــي أن
تسهم شعبيته فــي حمايته من
ال ـم ـســاء لــة ب ـعــد ان ـت ـهــاء والي ـت ــه،
ومـنــذ سـقــوط مــاركــوس فــي عــام
 1986عمد المواطنون في الفلبين
ال ــى ان ـت ـخــاب رؤس ـ ــاء يختلفون
ً
تماما عن بعضهم
في الخط السياسي.
في غضون ذلك ،وبالنسبة الى
الوقت الراهن فإن دوتيرتي يتمتع
بـشـعـبـيــة ف ــي أوس ـ ــاط الـكـثـيــريــن
ً
م ــن أبـ ـن ــاء ش ـع ـب ــه ،وخ ـص ــوص ــا
الطبقة المتوسطة ،وذلك نتيجة
دعايته المستمرة منذ عقود في
أن ــه سـيـضـمــن األم ــن فــي ش ــوارع
الفلبين.

جهود ماكرون إلنقاذ ترامب من محنته السياسية
●

تيموثي نافتالي – فورين أفيرز

حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل
مــاكــرون فــي شهر سبتمبر الماضي
وخالل وجوده في نيويورك لحضور
أع ـم ــال هـيـئــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة الـقـيــام
بـ ــوسـ ــاطـ ــة م ـ ـبـ ــاشـ ــرة بـ ـي ــن ال ــرئ ـي ــس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب ون ـظ ـيــره
اإلي ــران ــي حـســن روح ــان ــي ،ولـكــن تلك
المحاولة باء ت بالفشل ألن روحاني
رف ــض ال ـف ـكــرة ف ــي الـلـحـظــة األخ ـي ــرة،
وبحسب مصادر فرنسية فإن ترامب
وجه الشكر الى إيمانويل على جهوده
وشجعه على االستمرار في محاولته.
وف ــي ت ـلــك األثـ ـن ــاء ان ـط ـلــق إع ـصــار
س ـي ــاس ــي ض ــد ال ــرئـ ـي ــس ت ــرام ــب مــن
جانب رئيسة مجلس النواب األميركي
نانسي بيلوسي ،وهي ديمقراطية من
واليــة كاليفورنيا ،التي أعلنت البدء
بتحقيق رسمي إلدانة الرئيس ترامب،
وهو اإلجراء الرابع في تاريخ الواليات
المتحدة والثالث منذ عام .1973
كان ماكرون يعلم أن ترامب عرضة
لمتاعب سياسية ،ولم تكن محاولته
فتح خط اتصال بين الرئيس األميركي
ونظيره اإليراني تجري بدافع الغيرية
وخــدمــة اآلخ ــر ،وك ــان األوروب ـي ــون قد
راقبوا بيأس تخلي اإلدارة األميركية
في  2018عن االتفاق النووي مع إيران
الذي تم التوصل اليه في  ،2015كما أن
الشركات األوروبية بما فيها الفرنسية
(توتال) و (إيرباص) سارعت إلى إقامة
أعمال تجارية مع الشركات في إيران
ب ـعــد ذلـ ــك االتـ ـف ــاق ال ـ ــذي أف ـض ــى إلــى
رفع الكثير من العقوبات الدولية عن
طهران ،واآلن تواجه تلك االستثمارات
الفرنسية خطر التعثر والتراجع.
من جهة أخرى كانت أزمة إجراءات
ً
إدانـ ــة الــرئ ـيــس ت ــرام ــب أي ـض ــا خـطــوة
أل ـح ـق ــت ال ـ ـضـ ــرر ب ـج ـه ــاز ال ـس ـي ــاس ــة
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
وخـ ـ ـ ــال إدانـ ـ ـ ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ريـ ـتـ ـش ــارد

نـ ـيـ ـكـ ـس ــون ت ـم ـك ــن فـ ــريـ ــق ال ـس ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة بــرئــاســة وزي ــر الخارجية
هنري كيسنجر من مــلء الفراغ الذي
ن ـج ــم ع ــن ع ـج ــز ال ــرئ ـي ــس ع ــن الـعـمــل
إلى حد كبير ،وفي عهد الرئيس بيل
ك ـل ـي ـن ـتــون قـ ــام ف ــري ــق األم ـ ــن ال ـقــومــي
ً
بالعكس تماما ،وكــان يتبع خطوات
القيادة النشطة لرئيس يسيطر على
مسار السياسة الخارجية بقوة ،ولكن
في حال إجــراءات إدانــة ترامب توجه
الــرئـيــس نحو الـحــرب– بشكل خاص
أو علني– مع مؤسسة األمن القومي،
وكانت ردة فعله ترجع بكل تأكيد الى
شخص مهم من األمن القومي استدعي
للشهادة ضد الرئيس ترامب.

سحب القوات األميركية
وكانت ردة فعل ترامب األولية إزاء
خـطــر اإلدان ــة قــد تمثلت فــي محاولة
خ ـ ـفـ ــض إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة حـ ـ ـ ـ ــدوث م ـت ــاع ــب
خارجية ،وكان يأمل تحقيق تقدم عبر
اجتماعه مع الرئيس اإليــرانــي حسن
روح ــان ــي إضــافــة إل ــى سـحــب ال ـقــوات
األميركية من منطقة الشرق األوسط،
وه ــي خ ـطــوة ك ــان وع ــد بــالـقـيــام بها
خالل حملته االنتخابية .وفي السادس
من أكتوبر أحدث ترامب هزة في العالم
عندما وافق على طلب الرئيس التركي
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان سـحــب ال ـقــوات
األميركية من منطقة الحدود السورية–
التركية بغية تمكين الجيش التركي
من غزو ذلك البلد.
وق ــد أط ـلــق ذل ــك االت ـف ــاق مــع أنـقــرة
معارضة فورية ليس من جانب أعضاء
ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ف ــي الـكــابـيـتــول
هيل ومهنيي األمــن القومي فقط ،بل
مــن أعـضــاء حــزب تــرامــب نفسه ،ومن
ً
قــادة الجيش األميركي نظرا ألن تلك
الخطوة كانت تعني تخلي الواليات
المتحدة عن شركائها األك ــراد الذين
ً
ً
أدوا دورا رئيسا في االئتالف الذي قام

دونالد ترامب

إيمانويل ماكرون

رجب طيب إردوغان

هنري كيسنجر

ماو تسي تونغ

الرئيس السابق باراك أوباما بتشكيله
من أجل محاربة تنظيم داعش.
وربما لم يتوقع ترامب ردة الفعل
السلبية الـحــادة تلك ،وقــد ســارع إلى
محاولة احتواء التداعيات السياسية
ال ـتــي نـجـمــت ع ــن قـ ـ ــراره ،وب ـعــد قـيــام
الطائرات التركية بغارات على مواقع
األك ــراد فــي الـتــاســع مــن أكـتــوبــر بعث
تــرامــب بــرســالــة ال ــى أردوغ ـ ــان يطلب
فيها من األخير عدم المضي في خطة
ال ـغ ــزو ،ول ـكــن الـجـيــش ال ـتــركــي تـقــدم
ال ــى ال ــداخ ــل ال ـس ــوري عـلــى أي ح ــال،
كـمــا سـبــق لـتــركـيــا أن اسـتـغـلــت أزم ــة
نيكسون في عام  1974وقامت بغزو
جزيرة قبرص.
وهــاجـمــت الـمـلـيـشـيــات الـمــدعــومــة
مــن إي ــران فــي الـعــراق قــاعــدة عسكرية
أم ـيــرك ـيــة ف ــي ش ـم ــال الـ ـب ــاد ،وأس ـفــر
ال ـه ـجــوم ع ــن ج ــرح ع ــدد م ــن الـجـنــود
األميركيين والعراقيين اضافة الى قتل
متعاقد أميركي ،وربما ظنت طهران أن
الرئيس ترامب منشغل بقضية االدانة
بالتالي فإنه لن يرد بضربة انتقامية،
لكن رد ترامب جاء بسرعة واضحة.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن م ــا ح ـ ــدث بـعــد
ذل ــك ف ــي س ـيــاق ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة بين
واش ـن ـط ــن وط ـ ـهـ ــران ك ـ ــان م ــن ال ـن ــوع
ال ــذي يصعب تـفـسـيــره مــن دون أخــذ
االعتبارات المحلية بالحسبان ،وعلى

سبيل المثال عندما عمدت ايران الى
مهاجمة قواعد عراقية يقطنها جنود
أميركيون في الثامن من شهر يناير
ً
ً
الـمــاضــي فـقــد أصـبــح واض ـحــا أيـضــا
أن اغتيال الجنرال قاسم سليماني لم
ً
يكن جــزء ا من أي استراتيجية أوسع
للردع أو لتغيير النظام ،كما كان من
الواضح في تفكير الرئيس ترامب عدم
وجود حاجة الى رد أميركي حتى مع
ادراكه أن االمتناع عن الرد كان يعني
السماح إليــران بالمضي نحو حيازة
قنبلة نووية.
وقد تم إيــداع أكثر من  100جندي
أميركي في المستشفيات لمعالجتهم
من إصابات في الرأس ثم كانت رسالة
ً
البيت األبيض جلية تماما ،وتتلخص
ً
في أن ترامب ال يريد حربا في الشرق
األوســط بل استعراضا للقوة بهدف
تعزيز وضعه في خضم أزمة سياسية
محلية.
وفــي العشرين من يناير الماضي
الحت مؤشرات اجراء محاكمة للرئيس
تــرامــب فــي مجلس الشيوخ ،ثــم طرح
ت ــرام ــب اتـفــاقـيــة ت ـجــاريــة دول ـي ــة كــان
يــأمــل أن تلمع صــورتــه ،وفــي أكتوبر
الماضي عندما بدأ الكونغرس تحقيق
االدانـ ــة أعـلــن تــرامــب ات ـفــاق الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن ع ـلــى اط ـ ــار عمل
ع ــام الت ـفــاق «الـمــرحـلــة  »1وهــدنــة في

الحرب التجارية بين البلدين ،تفضي
ال ــى م ـفــاوضــات ت ـهــدف ال ــى الـتــوصــل
ال ــى اتـفــاقـيــة شــامـلــة «ف ــي المستقبل
ال ـقــريــب» ،وعـلــى شـكــل ج ــزء مــن إطــار
العمل المذكور تعهد ترامب بتأجيل
تنفيذ الـتـعــرفــات الـجــديــدة الـتــي كــان
هدد بفرضها في أكتوبر.

شي جين بينغ في عامي  2019و2020
فائدة طويلة األجــل في جــذب ترامب
ال ــى جــانـبــه ،وقـبــل أزم ــة اإلدانـ ــة التي
ت ـع ــرض ت ــرام ــب ل ـهــا ل ــم ت ـكــن الـصـيــن
تظن أن في وسعها وضع نهاية لحرب
الـتـجــارة مــن دون تحقيق تشريعات
إصالحية محلية مؤلمة ،كما أن بكين
لمست وسيلة اخرى للخروج من تلك
الحرب المكلفة وذلك من خالل تقديم
تـنــازالت تجارية يستطيع تــرامــب أن
يصورها على شكل انتصار لسياسته.
وكجزء من اتفاق «المرحلة  »1الذي
تم توقيعه في  15يناير الماضي وقبل
أسبوع من بدء محاكمة ادانــة ترامب
ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ وعـ ــدت الصين
بشراء ما قيمته  200مليار دوالر من
الـبـضــائــع األم ـيــرك ـيــة خ ــال الـعــامـيــن
الـمـقـبـلـيــن ،عـلــى أن يـتــم اس ـت ـيــراد ما
قـيـمـتــه  76مـلـيــار دوالر خ ــال الـعــام
الحالي .ولم تعلن الواليات المتحدة
وال ـص ـيــن ال ـش ــرك ــات األم ـيــرك ـيــة الـتــي
سـتـسـتـفـيــد م ــن ذلـ ــك االت ـ ـفـ ــاق ،ولـكــن
ترامب أوضــح أثناء حفل التوقيع أن
الـمـفــاوضـيــن األمـيــركـيـيــن سـيــركــزون
عـلــى ال ــوالي ــات ال ـتــي يـمـكــن أن تخدم
حملة اعادة انتخاب الرئيس ترامب.
وتـجــدر االش ــارة الــى أن أزمــة ادانــة
ت ــرام ــب– وخ ـص ــوص ــا دف ـ ــاع حـلـفــائــه
فــي الـكــونـغــرس– دمــر أي زعــم عــن أن

ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تعمل فــي الــوقــت
ً
الراهن وفقا للمصلحة القومية ،كما
أظ ـه ــر أن ـص ــار ت ــرام ــب ال م ـب ــاالة إزاء
مبادئ األمن القومي األميركي ،إضافة
الى أن ترامب عمد الى تسريع أجندته
ً
الداعية الى «أميركا أوال» والتي كانت
ً
ً
عمليا «ترامب أوال».

بداية الحرب التجارية
وعندما بدأ ترامب الحرب التجارية
ضــد الـصـيــن فــي  2018ردت األخـيــرة
ب ـخ ـط ــة ه ــدف ــت الـ ـ ــى ت ـق ــوي ـض ــه عـلــى
ال ـص ـع ـيــد ال ـس ـي ــاس ــي ،ل ـك ـن ـهــا ع ــادت
وقدمت له الدعم في عام  ،2019وتجدر
االشـ ــارة ال ــى أن بكين سـعــت فــي عــام
 1974وفــي عهد مــا وتسي تونغ الى
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ع ــاق ــات ـه ــا مـ ــع فــريــق
نيكسون– كيسنجر الــذي مكنها من
الوصول الى ما لدى الواليات المتحدة
من التقنية واالستخبارات والقدرات
األمنية لمواجهة االتحاد السوفياتي
في ذلك الوقت.
وهـكــذا أع ــرب مــاو تـســي تــونــغ عن
دعـ ـم ــه ل ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ال ـم ـك ــوك ال ـتــي
طرحها كيسنجر في الشرق األوسط
ولــم تعترض على التقارب األميركي
السوفياتي.
وبــالـمـثــل لـمــس الــرئـيــس الصيني

سياسة الشرق األوسط
لـقــد انـسـحـبــت ال ــوالي ــات المتحدة
ب ـش ـكــل ف ـع ـلــي م ــن الـ ـش ــرق األوس ـ ــط،
وأظ ـه ــرت ع ــدم اهـتـمــامـهــا فــي ضمان
اسـتـقــرار ســوريــة أو ال ـعــراق ،وعندما
اخ ـت ـب ــرت طـ ـه ــران ت ــرام ــب ف ــي لـحـظــة
ضعفه تصرف بشكل مالئم في البداية
لكن عاد وعمد الى التصعيد المتهور
من خالل عملية اغتيال في العراق لم
يكن يتصور حجم تداعياتها.
ً
وأخـ ـ ـي ـ ــرا ،ق ـب ــل ت ــرام ــب رشـ ـ ــوة مــن
ً
الصين فــي عــام االنتخابات بــدال من
تغييرات هيكلية حقيقية في العالقات
التجارية األميركية– الصينية ،وبعد
ن ـحــو ث ــاث ــة أع ـ ــوام م ــن رئــاس ـتــه بــدد
تــرامــب معظم صــدقــه الــدولــي كما أن
أزم ــة ادانـتــه قضت على مــا تبقى من
ذل ــك ال ـصــدق ،وق ــد بــرهــن عـلــى أن من
السهل تالعب الزعماء األجانب به بقدر
يفوق ما كانت الحال عليه من قبل.
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لحظة تاريخية جديدة ...العالم قبل زمن «كورونا» وبعده!
توماس فريدمان-
نيويورك تايمز

قـ ـب ــل ظـ ـ ـه ـ ــور أزمـ ـ ـ ـ ــة فـ ـي ــروس
كورونا ،كنت أفكر بتأليف كتاب
عن األحزاب السياسية في القرن
الـ ـح ــادي وال ـع ـش ــري ــن ،ل ـكــن على
ض ــوء ه ــذا ال ــوب ــاء ال ـعــال ـمــي ،من
ً
األف ـض ــل أن نـتـخـلــى جـمـيـعــا عن
أي نوع من الكتب الواقعية التي
ً
نعمل عليها راهـنــا ،لقد وصلنا
إلى لحظة مفصلية تقسم العالم
بـيــن حـقـبــة مــا قـبــل ك ــورون ــا ومــا
ّ
بتخيل شكل
بعده ،لم نبدأ بعد
العالم بعد زمن كورونا ،لكن في
ما يلي بعض النزعات الناشئة:

ـالــم كمبيوتر
يقول بيل جــوي ،عـ ِ
شـ ــارك ف ــي تــأس ـيــس شــركــة Sun
« :Microsystemsكان نمط انتشار
الـ ــوبـ ــاء فـ ــي األس ــابـ ـي ــع ال ـق ـل ـي ـلــة
ً
الماضية متوقعا وغير مفاجئ،
لـكـنـنــا وص ـل ـنــا اآلن إل ــى مــرحـلــة
بــدأت فيها أنظمتنا المتشابكة
(لـكــل نـظــام حـلـقــاتــه االرتـجــاعـيــة
ـرق غـيــر
الـ ـخ ــاص ــة) ت ـت ـع ـطــل بـ ـط ـ ٍ
م ـتــوق ـعــة ،س ـي ــؤدي ه ــذا الــوضــع
ً
حـ ـتـ ـم ــا إلـ ـ ــى عـ ــواقـ ــب ع ـش ــوائ ـي ــة
وفوضوية ،كأن يعجز العاملون
فــي قـطــاع الــرعــايــة الـصـحـيــة عن
االعتناء بأوالدهم».

لـكــن زاد تــرابــط الـعــالــم مـنــذ ذلــك
ال ـح ـيــن ،حـيــن بـ ـ ُ
ـدأت الـعـمــل على
ذلــك الـكـتــاب ،كــان «فـيـسـبــوك» قد
انطلق للتو و»تويتر» ّ
مجرد فكرة،
وكانت ُ
الس ُحب ال تزال في السماء،
وشبكة الجيل الــرابــع عـبــارة عن
م ــوق ــف س ـ ـيـ ــارات ،و»ل ـي ـن ـكــد إن»
رمز للسجن ،وكانت التطبيقات
بـنـظــر مـعـظــم ال ـن ــاس تـشـيــر إلــى
ـى
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـت ــي نــرسـلـهــا إلـ ً
الجامعات ،وكان «سكايب» خطأ
ً
م ـط ـب ـع ـيــا ،وأشـ ـ ـ ــارت «ال ـب ـي ــان ــات
الكبرى» ( )Big Dataإلى اسم فرقة
راب .أم ــا جـهــاز «آي ف ــون» ،فكان
ً
ً
ال ي ــزال مـشــروعــا ســريــا لستيف
جوبز.
لكن سرعان ما انفجرت أدوات
التواصل تلك ،وال ننسى التجارة
الـعــالـمـيــة وال ـس ـيــاحــة ،ب ـعــد عــام
 2004وس ـم ـح ــت ب ــرب ــط ال ـعــالــم
بـبـعـضــه ،ل ـهــذا ال ـس ـبــب ال يمكن
ً
اعتبار عالمنا اليوم مترابطا بكل
بساطة ،بل إنه متداخل أو حتى
ْ
ُمن َصهر على مستويات عدة.
كــانــت ه ــذه الـمـعـطـيــات كفيلة
بتسريع النمو االقتصادي ،لكنها
ً
تـعـنــي أي ـضــا أن تــدهــور الــوضــع
ّ
فــي مـجــال مـعــيــن ينقل المشكلة
إلى مجاالت أخرى بوتيرة أسرع
وب ـت ــداع ـي ــات أع ـم ــق وبـكـلـفــة أ ّقــل
مــن أي وقــت مـضــى .حين يعض
خ ـ ـفـ ــاش م ـ ـلـ ــيء ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ــات
ً
حيوانا آخر من نوع الثديات في
ُ
ال ـص ـيــن ،ثــم ي ـبــاع ذل ــك الـحـيــوان
فــي ســوق الحيوانات البرية في
«ووهان» وينقل فيروس كورونا
الجديد إلى مستهلك صيني ،من
الطبيعي أن تغلق جميع المدارس
العامة أبوابها ويبتعد الناس عن
بعضهم لتجنب العدوى.
ّ
ّ
لـ ـ ـك ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي خ ــل ـف ـه ــا
ه ـ ــذا الـ ـفـ ـي ــروس ال ت ــوش ــك عـلــى
االن ـت ـه ــاء ل ـه ــذا ال ـس ـبــب ب ــال ــذات،

ُ
المعدية التي تتضاعف بوتيرة
متواصلة ،على غــرار األوبـئــة ،إذ
يعجز الــدمــاغ عــن ّ
تقبل فكرة أن
تنفجر  5آالف حــالــة مــؤكــدة من
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة وتـ ـص ــل إلـ ـ ــى م ـل ـيــون
ً
إصابة سريعا ما لم نعزل أنفسنا
ً
فورا.
إليكم طريقة بسيطة لتفسير
هـ ـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد ال ـ ـ ــذي ن ــواج ـه ــه،
بالشكل الذي أوضحه بيل جوي:
«يشبه الفيروس مرابي القروض
الــذي يفرض فــائــدة بقيمة %25
ً
ً
ي ــوم ـي ــا ،وإذا اق ـتــرض ـنــا دوالرا
ً
واحـ ـ ـ ــدا (أول إص ــاب ــة ب ـف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا ت ـظ ـهــر ف ــي الـ ـبـ ـل ــد) ،ثــم
ً
أضـعـنــا ال ــوق ــت ط ــوال  40يــومــا،
س ـي ـص ـبــح دي ـن ـن ــا ب ـق ـي ـمــة 7500
دوالر ،وإذا انتظرنا ولم ندفع قبل
ثالثة أسابيع ،فستصل ديوننا
ً
إلى مليون دوالر تقريبا».
ل ـه ــذا ال ـس ـب ــب ،ال ب ــد م ــن بــذل
ج ـ ـهـ ــود ي ــومـ ـي ــة إلبـ ـ ـط ـ ــاء م ـع ــدل
اإلص ــاب ــات وإج ـ ــراء االخ ـت ـبــارات
ال ـ ــازم ـ ــة ،وع ـ ـنـ ــد خـ ـ ـس ـ ــارة ه ــذه
المعركة ،سنخسر الحرب كلها!
ً
ولهذا السبب أيضا ،ال أكتفي
اليوم بمراقبة معدالت الفائدة في
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي ،بــل أراقــب
أعــداد المصابين بحاالت ًحرجة
من فيروس كورونا مقارنةَ بعدد
الـمـسـتـشـفـيــات ال ـعــامــة واأل ِس ـ ـ ّـرة
ال ـ ــازم ـ ــة فـ ــي وح ـ ـ ـ ــدات ال ـع ـن ــاي ــة
المشددة لالعتناء بهمَ ،وإذا بقي
ه ــذان الــرقـمــان متناسقين حين
ي ـب ـلــغ ان ـت ـش ــار الـ ـع ــدوى ذروت ـ ــه،
ً
فـسـيـكــون وضـعـنــا سـلـيـمــا ،وإال
سنواجه فوضى عارمة إلى جانب
تداعيات الوباء.
قد يسمح عامل آخر بإنقاذنا
فــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف :إن ــه «قــانــون
مور» الذي ابتكره غــوردون مور،
أحــد ّ
مؤسسي شركة «إنـتــل» ،في

ال يستطيع العقل البشري
أن يستوعب بسهولة قوة
الظواهر ُالمعدية التي
تتضاعف بوتيرة متواصلة ،على
غرار األوبئة ،إذ يعجز الدماغ
عن ّ
تقبل فكرة أن تنفجر 5
آالف حالة مؤكدة من فيروس
كورونا في الواليات المتحدة أفق مجهول
قوة الظواهر ُالمعدية
وتصل إلى مليون إصابة
ً
ك ـت ـبـ ُـت ك ـت ــاب The World Is
ّ
أنفسنا
نعزل
لم
ما
سريعا
ال يستطيع العقل البشري أن
( Flatالعالم مسطح) عن تنامي
ً
فورا.
الترابط العالمي فــي عــام  ،2004يستوعب بسهولة قوة الظواهر

كلما سارعنا في
إحكام قبضتنا على
ً
ثقافتنا تزامنا مع
تقديم التسهيالت
المالية الالزمة
ازدادت قوة المجتمع
ولطافته في حقبة ما
بعد «كورونا»

سنتجاوز هذه األزمة
بفضل المواهب
العظيمة وااللتزامات
النبيلة في دولتنا
العميقة وحكومتنا
الكبرى

سعي حثيث في المختبرات األميركية إليجاد عالج لـ«كورونا»
ال ـع ــال ــم  ،1965إذ ي ـف ـتــرض هــذا
الـ ـق ــان ــون أن ت ـت ـض ــاع ــف ســرعــة
الكمبيوتر وقوة المعالجة فيه كل
سنتين نتيجة ّ
دس أعداد إضافية
من الترانزستور داخل الرقاقة.
ل ـت ـف ـس ـيــر ق ـ ــوة «قـ ــانـ ــون م ــور»
وق ـ ــدرت ـ ــه ع ـل ــى ت ـح ـس ـيــن جـمـيــع
االبـتـكــارات وتسريعها وجعلها
أكـثــر ذك ـ ً
ـاء ،طلبت شــركــة «إنـتــل»
من المهندسين فيها أن يأخذوا
سيارة «فولكس فاغن بيتل» من
عام  1971ويحاولوا احتساب ما
ستكون عليه تلك السيارة اليوم
ل ــو أن ـه ــا تـ ـط ــورت ب ـم ـعــدل ت ـقـ ّـدم
الــرقــائــق مـنــذ ع ــام  ،1971ووفــق
أف ـض ــل تـ ـق ــدي ــرات ال ـم ـه ـنــدس ـيــن،
كانت تلك السيارة ستقطع اليوم
نـحــو َ 300أل ــف مـيــل فــي الساعة
ّ
ومليوني ميل لكل غالون وتكلف
 4سنتات.
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه هـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـس ـ ــرع ـ ــة
المضاعفة فــي مـجــال الهندسة،
وقــد يساعدنا هــذا المبدأ نفسه
في ابتكار عالج ولقاح لفيروس
ً
كورونا سريعا.
فــي هــذا الـسـيــاق ،كتب نيتين
ب ــاي ،مــديــر معهد «تاكشاشيال»
البحثي المستقل في «بنغالور»،
الهند ،على موقع livemint.com
ً
ح ــدي ـث ــا« :أدى ال ـت ـقــدم الـحــاصــل
في تكنولوجيا الكمبيوتر وعلم
األحـ ـي ــاء ال ـتــرك ـي ـبــي إل ــى إح ــداث
ث ــورة فــي مـجــال رص ــد األم ــراض
وت ـش ـخ ـي ـص ـه ــا وفـ ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات
ت ـص ـم ـي ــم وتـ ـط ــوي ــر ال ـل ـق ــاح ــات،
مـ ــن خ ـ ــال إخ ـض ــاع ـه ــا ل ـ ـ ــدورات
م ـس ـت ــوح ــاة م ــن «قـ ــانـ ــون م ـ ــور»،

م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـطـلــق األوب ـئ ــة
ً
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،بـ ـ ـ ــدءا مـ ــن «س ـ ـ ــارس»
وإن ـف ـلــونــزا الـخـنــازيــر و»إي ـب ــوال»
ً
و»زيكا» ،وصوال إلى «كوفيد»-19
ال ـ ـيـ ــوم ،م ـج ـم ــوع ــة إض ــافـ ـي ــة مــن
ال ـمــواهــب واالب ـت ـك ــارات الـفـكــريــة
ف ــي ق ـط ــاع ال ـع ـلــوم الـبـيــولــوجـيــة
والوبائية».
لـكــن هــل سـيـكــون ه ــذا الـتـقــدم
ً
سريعا بما يكفي؟ حتى في عصر
أجهزة الكمبيوتر الخارقة ،يقول
غوتام موكوندا ،باحث في «مركز
ال ـق ـي ــادة ال ـع ــام ــة» ال ـت ــاب ــع لكلية
«كينيدي» في جامعة «هارفارد»،
إنـنــا «لــم نجد بعد أي لـقــاح ضد
فيروس نقص المناعة البشرية أو
المالريا ،وهما مرضان خطيران
وشائعان ونحن نحاربهما منذ
سـ ـ ـن ـ ــوات ،وف ـ ــي م ــرح ـل ــة مـعـيـنــة
ً
سيتمكن قطاع العلوم حتما من
تطوير لـقــاحــات جــديــدة بسرعة
فائقة ،لكن ال يزال هذا الهدف بالغ
الصعوبة حتى اآلن».

هل ستتغير الثقافة أو السياسة
األميركية بسبب الوباء؟
ثـ ـم ــة مـ ــزحـ ــة لـ ــن يـسـتـعـمـلـهــا
السياسيون الجمهوريون خالل
الحملة االنتخابية هــذه السنة،
هم لن يهاجموا الــدولــة العميقة
والبيروقراطيين الحكوميين ولن
يجعلوا الـجـمـهــور يضحك هــذه
ً
عند سماع عبارة« :مرحبا،
المرة
أن ــا مـمـ ّـثــل ع ــن الـحـكــومــة وجـئــتُ
ّ
ألقدم المساعدة»!
س ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة

بـ ـفـ ـض ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــواهـ ـ ــب ال ـع ـظ ـي ـم ــة
وااللـتــزامــات النبيلة فــي دولتنا
العميقة وحكومتنا الكبرى ،أي
ال ـع ـل ـم ــاء والـ ـخـ ـب ــراء ف ــي ش ــؤون
ال ـطــب والـ ـك ــوارث والـبـيـئــة :إنهم
األش ـخــاص الــذيــن ح ــاول تــرامــب
ت ـه ـم ـي ـش ـهــم .أراه ـ ـ ــن الـ ـي ــوم عـلــى
الـقـطــاع ال ـعــام وشــركــات األدوي ــة
النافذة إلنقاذنا من هذه المحنة.
قــد تتغير الثقافة السياسية
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة أي ـ ـضـ ــا ق ـب ــل ان ـت ـه ــاء
هــذه األزمــة ،فقد كتبت األستاذة
م ـي ـش ـيــل غ ـي ـل ـف ــان ــد مـ ــن جــام ـعــة
«مــاريــانــد» كـتــابRule Makers,
Rule Breakers: How Tight
and Loose Cultures Wire Our
( Worldصانعو القواعد ،كاسرو
ال ـق ــواع ــد :ك ـيــف تــربــط الـثـقــافــات
الـضـيـقــة والـفـضـفــاضــة ال ـعــالــم»،
وفـ ـ ــي مـ ـق ــال ــة لـ ـه ــا فـ ــي صـحـيـفــة
«ب ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــن غـ ـ ـل ـ ــوب» األس ـ ـب ـ ــوع
ً
الماضي ،تتذكر بحثا نشرته مع
ـوات فــي مجلة
زمــائـهــا قـبــل س ـنـ ّ
«الـعـلــوم» ،حيث صــنـفــوا البلدان
بـ ـي ــن «ضـ ـ ّـي ـ ـقـ ــة» و»فـ ـضـ ـف ــاض ــة»،
بحسب األول ــوي ــة الـتــي تعطيها
ل ـل ـقــواعــد ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـحــريــة،
فـ ـكـ ـتـ ـب ــوا« :تـ ـتـ ـب ــع ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
الـ ـضـ ـيـ ـق ــة ،عـ ـل ــى غ ـ ـ ـ ــرار ال ـص ـي ــن
وس ـن ـغ ــاف ــورة وال ـن ـم ـســا ،قــواعــد
كثيرة وتحكم العقوبات السلوك
االجـتـمــاعــي فـيـهــا ،حـيــث يعتاد
المواطنون في تلك البلدان على
درج ـ ــة عــال ـيــة م ــن ال ــرق ــاي ــة الـتــي
تهدف إلى ترسيخ حسن السلوك،
أم ــا ال ـث ـقــافــات الـفـضـفــاضــة ،كما
في الــواليــات المتحدة وإيطاليا

والبرازيل ،فتضعف فيها القواعد
ً
وتكون أكثر تساهال بكثير».
لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن هـ ـ ـ ــذه االخ ـ ـتـ ــافـ ــات
عشوائية برأيها« :تحمل البلدان
الـ ـت ــي تـ ـف ــرض أق ـ ـ ــوى ال ـق ــوان ـي ــن
ً
ً
وأقسى العقوبات تاريخا حافال
بالمجاعات والحروب والكوارث
الطبيعية وحتى تفشي األمراض،
ل ـق ــد اس ـت ـخ ـل ـصــت هـ ــذه ال ـب ـل ــدان
الـ ـمـ ـع ـ ّـرض ــة لـ ـلـ ـك ــوارث ال ـ ـ ــدروس
م ــن ت ـج ــارب ـه ــا ع ـل ــى م ــر ال ـق ــرون
بأصعب طريقة واستنتجت أن
فرض القواعد الصارمة والنظام
ينقذ حياة البشر ،وفــي المقابل
تستطيع الـثـقــافــات الـتــي تواجه
تـ ـه ــدي ــدات ض ـئ ـي ـل ــة ،ع ـل ــى غـ ــرار
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،أن تتمسك
بمقارباتها المتساهلة».
تقول غيلفاند إن المجتمعات
«ال ـ ـض ـ ـي ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــروفـ ـ ــة» ،م ـثــل
سنغافورة وهــونــغ كــونــغ ،أبــدت
بـكــل وض ــوح أكـثــر االسـتـجــابــات
فاعلية تجاه مرض «كوفيد.»-19
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،تــوس ـعــت
المخاطر المطروحة على جميع
األميركيين بسبب غياب التنسيق
ف ــي ال ـب ـيــت األب ـي ــض وسـ ــوء أداء
شـخـصـيــات ع ــام ــة م ـت ـه ــورة ،من
أم ـ ـ ـثـ ـ ــال الري ك ـ ـ ــودل ـ ـ ــو ،وشـ ـ ــون
هانيتي ،ولــورا إنغراهام ،وراش
ليمبو ،وكيليان كونواي ،وديفين
ً
ن ــون ــز ،وت ــرام ــب ش ـخ ـص ـيــا ،فقد
استخف هــؤالء فــي البداية بأثر
الفيروس المحتمل أو اتهموا كل
من يدعو إلى تحرك عاجل بإخفاء
ّ
دوافع سياسية مبطنة.
في النهاية ،تستنتج غيلفاند:

«فــي ظــل انتشار الشكوك فــي كل
م ـكــان ،يـجــب أن نـتــذكــر أن مسار
المرض يتعلق بطبيعة فيروس
ك ــورون ــا ب ـقــدر م ــا يـتــأثــر بثقافة
البلد .تحتاج برامجنا الثقافية
ً
الـ ـفـ ـضـ ـف ــاض ــة إذا إل ـ ـ ــى انـ ـق ــاب
جــذري في األيــام المقبلة» .حقق
الجيل األعظم هذا اإلنجاز خالل
الحرب العالمية الثانية ،لكن هل
نستطيع نحن تحقيقه اليوم؟

السخاء وحده سينقذنا!
يـسـتـثـمــر مــاي ـيــن ال ـن ــاس من
أصحاب الشركات وأرباب العمل
أمــوالـهــم فــي م ــوارد طويلة األمــد
على افتراض أن قيمتها سترتفع
م ــع م ــرور ال ــوق ــت (س ـه ــم ،شــركــة،
منزل ،مطعم ،متجر) ،لكنها أموال
ال يستطيعون دفعها في الوقت
الراهن.
لهذا السبب ،ال يكفي أن يدعم
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي ال ـب ـنــوك
لتجنب انهيار كامل وال يكفي أن
تعيد البنوك هيكلة ديونها ،بل
يجب أن يتلقى جميع العاملين
ً
فيها أم ــواال نقدية كــي يتمكنوا
من إعالة أنفسهم بعد صرف آخر
راتــب قبضوه ،ومن اإليجابي أن
ن ـشــاهــد خ ـط ــوات م ـت ـســارعــة في
ه ــذا االتـ ـج ــاه م ــن جــانــب اإلدارة
األميركية والكونغرس.
كـ ـلـ ـم ــا سـ ــارع ـ ـنـ ــا ف ـ ــي إحـ ـك ــام
ً
قبضتنا على ثقافتنا تزامنا مع
تقديم التسهيالت المالية الالزمة،
ازدادت قوة المجتمع ولطافته في
حقبة ما بعد كورونا!

في شأن «كورونا» ...الوضع ليس على ما يرام!
تواجه الواليات المتحدة
اليوم أزمة تتطلب منها
استجابة وطنية شاملة،
على أن تترافق مع تعبئة
موارد السوق الحر ،وإال فلن
تتمكن الدول الفردية من
تحقيق أهدافها وحدها،
فقد أصاب فيروس كورونا
المستجد  187ألف شخص
حول العالم ،وأدى إلى وفاة
 7400شخص حتى اآلن.

في ظل غياب حس
القيادة لدى الحكومة
تستطيع الشركات
أن تأخذ المبادرة
بنفسها لتقديم
المساعدة

●

نيويورك تايمز

في عام  1941حين اجتاحت الحرب
أوروبـ ـ ــا وآس ـي ــا وأوشـ ـك ــت ال ــوالي ــات
المتحدة على االنضمام إلى الصراع،
دعـ ـ ــا ال ــرئـ ـي ــس ف ــران ـك ـل ـي ــن روزفـ ـل ــت
القطاعات واألفراد إلى حشد
مختلف
ً
جـهــودهــم خــدمــة للمصلحة العامة.
ت ــراج ـع ــت ك ـم ـيــات الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة
حينها من دون انتشار أعمال شغب
وأوقـ ـف ــت مـعـظــم م ـصــانــع ال ـس ـيــارات
عمليات إنتاجها االعتيادية للتركيز
ع ـل ــى ت ـص ـن ـيــع الـ ــدبـ ــابـ ــات وه ـي ــاك ــل
الـطــائــرات ،وبـحـلــول عــام  ،1944كان
ّ
عمال المصانع األميركية يصنعون
ً
 100ألــف طــائــرة حربية سـنــويــا ،أي
نحو  11طائرة في الساعة.
تــواجــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الـيــوم
أزمــة تتطلب منها استجابة وطنية
شــام ـلــة ،عـلــى أن ت ـتــرافــق م ــع تعبئة
م ــوارد الـســوق الـحــر ،وإال لــن تتمكن
ال ــدول الـفــرديــة مــن تحقيق أهــدافـهــا
وحدها ،فقد أصاب فيروس كورونا
الـمـسـتـجــد  187ألـ ــف ش ـخــص حــول
العالم ،وأدى إلى وفاة  7400شخص
حتى اآلن ،ويـتــوقــع الـخـبــراء إصابة
مليونين  200مليون شخص تقريبا
خـ ــال األس ــاب ـي ــع واألشـ ـه ــر الـمـقـبـلــة
في الــواليــات المتحدة وحدها ،وفي
أس ــوأ األحـ ــوال ،قــد نخسر حـتــى 1.7
مليون من جيراننا وأحبائنا ،يتوقف
عدد اإلصابات على التحركات التي
يتخذها البلد اآلن.
ً
ً
تواجه معظم المناطق نقصا حادا
ّ
األسرة في
في أجهزة التنفس ،وعدد
أقسام العناية المشددة ،وفي المعدات
وال ـم ــواد الـكـيـمــاويــة ال ــازم ــة إلج ــراء
الفحوصات ،وجميع أنواع اإلمدادات
الطبية ،بما في ذلك القفازات واألقنعة
والضمادات والمناديل الرطبة ،يجب
ً
أن تـتــدخــل الـحـكــومــة ال ـفــدرال ـيــة إذا
لزيادة إنتاج هذه السلع كلها ،مثلما

ّ
كثفت إنـتــاج الــذخــائــر خــال الحرب
العالمية الثانية ،وتتطلب هذه الخطة
عـلــى األرجـ ــح تفعيل «ق ــان ــون إنـتــاج
ّ
الدفاع» الذي ُيمكن الرئيس من تعبئة
القطاعات المحلية في أوقات األزمات،
لم يثبت ترامب ميوله الديمقراطية أو
كفاءته اإلدارية كي يكسب الثقة التي
تـخـ ّـو لــه تــو سـيــع سلطته التنفيذية،
ل ـك ـن ــه ال ــرئـ ـي ــس ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ــوالي ــات
المتحدة اليوم وتتطلب هــذه األزمــة
ً
ً
ت ـ ـحـ ــركـ ــا ج ـ ــدي ـ ــا م ـ ــن جـ ــانـ ــب ال ـب ـي ــت
األبيض .من خــال توفير المستوى
ال ـم ـنــاســب م ــن الـتـنـظـيــم وال ــدع ــم ،ال
ّ
نتخيل تكاتف المصانع
يصعب أن
األم ـيــرك ـيــة إلن ـت ــاج أج ـه ــزة الـتـنـفــس
واألقنعة ومعقمات اليد واختبارات
فيروس كورونا وغيرها من المعدات
الطبية بكميات ّ
تلبي متطلبات األزمة
القائمة ،لكن لن تحصل هذه العملية
ً
بين ليلة وضحاها ولن تتحقق طبعا
من دون قيادة حكيمة.
فــي ظــل غ ـيــاب حــس ال ـق ـيــادة لــدى

الحكومة ،تستطيع الشركات أن تأخذ
المبادرة بنفسها لتقديم المساعدة،
ً
فـفــي فــرنـســا م ـث ــا ،أعـلـنــت مؤسسة
 ،LVMHالتي تملك ماركات فخمة مثل
«ل ــوي فـيـتــون» و»كــريـسـتـيــان دي ــور»،
ّ
ستغير خطوط إنـتــاج العطور
أنها
لـتـصـنـيــع مـعـقـمــات ال ـيــد ومـنـتـجــات
أخرى مضادة للفيروسات.
بعد تأمين اإلمدادات والمساحات
ُ َ
ال ـ ــازم ـ ــة ،ي ـج ــب أن تـ ـع ــال ــج م ـســألــة
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ،إذ ال ي ــوج ــد
ـاف م ــن الـعــامـلـيــن ال ـمـ ّ
ـدرب ـيــن
ع ــدد كـ ـ ٍ
والـ ـمـ ـجـ ـه ــزي ــن ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ــرع ــاي ــة
الصحية لمعالجة االلتهابات الرئوية
ُ
عدية في وحدات العناية
الناشئة والم ِ
المشددة ،وإذا مرض هؤالء العاملون
ُ
ووضعوا في الحجر الصحي (ال مفر
ً
مــن أن يـمــرض عــدد منهم نـظــرا إلــى
النقص في المعدات الواقية اليوم)،
ستبرز الحاجة إلى تدريب وتجهيز
أعداد إضافية.
ستزيد صعوبة هذا التحدي عند

منع انعقاد ّمؤتمرات كبرى وحصص
تدريبية مكثفة خالل األشهر المقبلة،
وتستطيع الحكومة الفدرالية أن تقدم
الـمـســاعــدة عـبــر إع ــان ال ـحــاجــة إلــى
خدمات عاجلة ودعــوة العاملين في
مجال الرعاية الصحية إلى التطوع
للمشاركة فــي تــدريـبــات مماثلة ،ثم
ّ
ت ـن ـشــئ وحـ ـ ــدات اف ـت ــراض ـي ــة وت ـنــظــم
ندوات عبر اإلنترنت.
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ،يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــادة أن
ي ـســاعــدوا عـبــر دع ــوة ال ــوالي ــات إلــى
ال ـت ـن ــازل ع ــن مـتـطـلـبــات الـتــرخـيــص
السـتــدعــاء عاملين فــي مـجــال الطب
مــن الـمـنــاطــق الـخــارجـيــة ،كـمــا سبق
أن ف ـع ـلــت «م ــاس ــات ـش ــوس ـت ــس» ،ولــن
تتفشى موجة عمالقة من الفيروس
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،بـ ــل إن ـهــا
ً
ستنقسم إلى موجات أصغر حجما
ومتفاوتة من حيث النطاق والحجم
والمدة ،مما يعني أن مناطق معينة
مــن الـبـلــد سـتـحـتــاج إل ــى الـمـســاعــدة
أكثر مــن غيرها ،ومــن خــال تسهيل

ّ
تنقل العاملين من منطقة منخفضة
ّ
الحاجات إلى منطقة بأمس الحاجة
إل ــى ال ـم ـســاعــدة ،يـمـكــن تــوفـيــر وقــت
ثمين في حين ترتفع أعداد الحاالت
المؤكدة في غضون أيام.
خ ــال ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة،
ّ
تحول الطالب والمتقاعدون وربــات
الـمـنــازل والـعــاطـلــون عــن الـعـمــل إلــى
يــد عاملة تـشــارك فــي بناء الدبابات
والطائرات واألسلحة الحربية ،وكانت
تلك الجهود الوطنية شاملة ،وثمة
حاجة إلى مبادرة مماثلة اليوم.
لكن تستطيع جماعات أخــرى أن
ً
تـتــدخــل أي ـضــا ،فـقــد تعمد الحكومة
ً
مـثــا إلــى تــدريــب األميركيين الذين
ً
أصبحوا عاطلين عن العمل حديثا
ع ـلــى تـعـقـيــم م ـع ــدات الـمـسـتـشـفـيــات
أو تـسـلـيــم ال ـط ـعــام إل ــى ك ـب ــار الـســن
وأ صـحــاب المناعة الضعيفة ،كذلك
أصـبــح الـعــامـلــون فــي المستشفيات
ب ـ ــأم ـ ـ ّـس ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ــن ي ـع ـت ـنــي
ب ــأوالده ــم ،وم ــن خ ــال وض ــع بــرامــج
عمل جديدة ،تستطيع ِف َرق من الناس
أن ت ـس ـي ـطــر ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــدوى ف ــي دور
الــرعــايــة بالمسنين ومنشآت أخــرى
ع ــال ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر ،أو ي ـم ـكــن تـعـلـيــم
العاملين في جميع المجاالت أفضل
ال ـط ــرق لـحـمــايــة أن ـف ـس ـهــم ،أو يمكن
ّ
إن ـش ــاء شـبـكــة م ــن األف ـ ــراد المكلفين
بــإ جــراء مكالمات هاتفية لمساعدة
ال ـنــاس فــي دور الــرعــايــة والـسـجــون
ع ـلــى ت ـج ــاوز وحــدت ـهــم ب ـمــا أن ـه ــم ال
يستطيعون استقبال الزوار في هذه
الفترة.
َ ّ
ت ـ ِقــل ال ـفــرص الـتــي تسمح للناس
ً
بالعمل على مواجهة األز م ــة طبعا ،
لكن ستزيد نسبة نجاح هذه البرامج
ّ
إذا ّ
ووجـهـتـهــم
شجعتهم الـحـكــومــة
عبر «مراكز السيطرة على األمــراض
والوقاية منها».
ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،ب ــدأ الــرئـيــس
ي ــدع ــو ق ـ ــادة ال ـق ـط ــاع ــات الـصـنــاعـيــة

إل ــى ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدة ع ـبــر تـطــويــر
اللقاحات واالختبارات التشخيصية
وال ـ ـعـ ــاجـ ــات ضـ ــد هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـي ــروس،
وإنـشــاء مواقع إلكترونية لتوضيح
وتسريعه ،وتقديم
تفاصيل االختبار
ً
م ــواق ــف س ـيــارات ـهــم تـلـبـيــة لـحــاجــات
الناس.
حان الوقت كي يدعو ترامب بقية
ً
قطاعات البلد أيضا ،وبدل أن يكتفي
ً
ب ــال ــدع ــوة إلـ ــى غ ـس ــل ال ـي ــدي ــن ج ـي ــدا
وتعليق مباريات كرة السلة وعروض
«برودواي» وإغالق الحانات المحلية،
ي ـجــب أن ي ـت ـعــامــل م ــع هـ ــذا الــوضــع
بطريقة عاجلة تخدم مصلحة الناس،
حيث يتوق عدد كبير من األميركيين
إلــى مساعدة المواطنين في بلدهم،
ل ـك ــن ه ــل ه ــم م ـس ـت ـع ــدون لـتـخـفـيــف
نزعتهم االستهالكية إلنقاذ اآلخرين
عند الحاجة؟
خـ ــال الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة الـثــانـيــة
عمدت الحكومة األميركية إلى زيادة
الضرائب على الشركات والمداخيل
الـشـخـصـيــة ،ودف ـعــت ق ـطــاع األع ّـمــال
إلـ ــى إع ـ ــان ح ــال ــة ط ـ ـ ــوارئ ،وج ــن ــدت
الماليين في قوات الدفاع العسكرية
ّ
المدنية ،وقلصت السلع المدنية
أو ً
خدمة لــأهــداف العسكرية ،وأعــادت
تنظيم المجتمع بطريقة جذرية عبر
عرض العمل على النساء واألقليات
بعدما ًكانت هذه الفئات مستبعدة،
ونـتـيـجــة لــذلــك ك ــان الـمـجـتـمــع ال ــذي
ً
خرج من الحرب مختلفا عن مجتمع
ما قبل الحرب وأكثر قوة منه.
م ــن ال ــاف ــت أن يـ ـب ــذل ال ـب ـل ــد ه ــذا
الكم من الجهود حين تصبح حياة
المواطنين في خطر ،مع أن النتائج
الـنـهــائـيــة تـبـقــى غ ـيــر م ــؤك ــدة ،حيث
يـتـعـلــق أه ــم عــامــل بــالـتـحـلــي بحس
القيادة لتنمية تلك الروح الجماعية
وال ـ ـت ـ ـحـ ــرك بـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــدم ال ـم ـص ـل ـحــة
الوطنية.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

4.608

السوق األول السوق الرئيسي

4.902

4.031

2.771 2.978 3.٢١٣

مكاسب كبيرة لمؤشرات البورصة ...والسيولة  93.1مليون دينار
ارتداد كبير في أسعار األسهم القيادية الكبرى بقيادة «الوطني» و«زين» و«أجيليتي» و«بيتك»
يبدو أن البورصة انتهت من
التسعير األولي ألسعار النفط،
التي سقطت أمس األول إلى
مستويات قريبة من  20دوالرا
لـ«نايمكس» ،و 25دوالرا
لـ«برنت».

●

علي العنزي

ارتــدت مؤشرات بورصة الكويت بقوة أمــس ،في
آخ ــر تــداوالت ـهــا االسـبــوعـيــة ،وسـجـلــت مـكــاســب في
معظمها كبيرة ،إذ ربــح مؤشر السوق العام نسبة
 3.7في المئة تعادل  164.38نقطة ليقفل على مستوى
 4608.07نقاط بسيولة هي االعلى خالل هذا العام
تـجــاوزت  93.1مليون ديـنــار بقليل تــداولــت 325.7
مـلـيــون سـهــم عـبــر  16621صـفـقــة ،وت ــم تـ ــداول 108
أسهم ربح منها  64سهما ،وخسر  35سهما ،بينما
بقي  9دون تغير.
وكان الدعم االكبر من أسهم السوق االول ،الذي
قفز بنسبة  5.1في المئة تعادل  237.72نقطة ليقفل
على مستوى  4902.42نقطة ،بسيولة كبيرة قاربت
 89مليون دينار ،تداولت  229مليون سهم عبر 13717
صفقة ،وارتفعت اسعار  15سهما في السوق االول
مقابل تراجع سهمين وثبات سهم واحد دون تغير،
وسجل مؤشر رئيسي  50نموا محدودا جدا مقارنة
مع سابقيه ،وبنسبة  0.7في المئة فقط تساوي 28.49
نقطة ،ليقفل على مستوى  3974.3نقطة بسيولة
م ـح ــدودة ج ــدا نـسـبـيــا ،مـقــارنــة مــع سـيــولــة الـســوق
الكبيرة لم تتجاوز  3.8ماليين دينار ،تداولت 88.7
مليون سهم عبر  2448صفقة ،وربح  28سهما مقابل
خسارة  13سهما وثبات  3أسهم دون تغير ،وعدم
تداول  6أسهم من مكوناته الخمسين.

شراء كبير
يبدو أن البورصة انتهت من التسعير األولــي
ألس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط الـ ـت ــي س ـق ـطــت ام ـ ــس االول ال ــى
مستويات قريبة مــن  20دوالرا لنايمكس ،و25
دوالرا لبرنت ،وارتدت وقت ارتدادهما بعد ان أعلن
االتحاد االوروبــي برنامج شراء تحفيزيا كبيرا بـ
 750مليار يورو لمواجهة تحديات فيروس كورنا
وتبعاته االقتصادية المدمرة لبعض القطاعات
االقتصادية ،بعد بداية ثقيلة نوعا ما سرت عمليات
ش ــراء تــدريـجـيــة عـلــى االس ـهــم الـقـيــاديــة ب ــدت في
سهمي زين وأجليتي ،ثم انتقلت الى قطاع البنوك

الذي ارتدت معظم مكوناته ،وتركزت السيولة عليه.
وت ـص ــدر الـسـيــولــة االه ـل ــي الـمـتـحــد الـبـحــريـنــي
وبيتك ،وهما على موعد خطوة جديدة لالستحواذ،
إذ سيتم استدعاء مساهمي االهلي المتحد االسبوع
القادم للبدء في اجــراءات مبادلة االسهم .وارتفعت
أسعار بقية االسهم في السوق االول لترفع مكاسب
السوق قريبا من  10في المئة ،إذ يتم ايقاف السوق
آليا ،ولكنه لم يحصل بعد توقفه على نمو لمؤشر
السوق االول بحوالي  9.7في المئة ،ليبقى السوق
مستمرا في النمو.
وشهدت ضعفا كبيرا تعامالت السوق الرئيسي،
الذي أحصينا منه  75سهما دون طلبات شراء ،فقط
عروض بيع متكدسة ال تجد من يحركها سوى القليل
مـنـهــا ،وي ـبــدو ذل ــك واض ـحــا مــن خ ــال ع ــدد االسـهــم
المتداولة ،والتي تراجعت الى مستويات  108أسهم،
بعد ان كانت تقارب  130سهما ،ليستقر الرئيسي
على مكاسب محدودة.
وتحد فترة المزاد من مكاسب السوق األول كثيرا،
إذ فضل الكثيرون مــن جني أربــاحـهــم قبل عطلتي
نهاية األسـبــوع واالس ــراء والمعراج اللتين تمتدان
حتى االثنين المقبل ،وعودة التعامالت مجددا ،وفي
وقت يصعب فيه التكهن بتغيرات «كورونا» وانتشاره
او اندثاره وقرب اكتشاف لقاح جديد له ،وكذلك مراقبة
تقارير عالمية تقدر حجم ضرر االقتصاد العالمي وما
يستغرقه من زمن للعودة الى االستقرار وتعويض
خسائره الكبيرة.
ً
خليجيا :تصدر مؤشر أبوظبي االسواق المالية في
دول مجلس التعاون الخليجي محققا نموا كبيرا بلغ
 8.4في المئة ،ليقفل على مستوى  3685.5نقطة ،بينما
حقق دبي ارتفاعا اقل بنسبة  2.8في المئة ،وأقفل على
مستوى  1819.2نقطة ،وربح مؤشر قطر نقطة مئوية
ووص ــل الــي مستوى  8576.5نقطة ،وكــذلــك مسقط
ارتفع بذات النسبة ليقفل على مستوى  3572نقطة.
أم ــا مــؤشــر الـبـحــريــن فــربــح نسبة  2.4فــي المئة
مستقرا حول مستوى  1408.5نقاط ،في حين بقي
السوق السعودي ،االكبر عربيا ،يتداول على مكاسب
كبيرة بنسبة  2.5في المئة ،ليتداول على مستوى
 6310نقاط.

أخبار الشركات
 2.5مليون دينار أرباح «أسيكو»
بلغت أربـ ــاح شــركــة أسـيـكــو للصناعات
 2.53مليون دينار ،وذلك عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر  ،2019مقارنة مع
أرباح بلغت قيمتها  2.26مليون ،وذلك خالل
الفترة المذكورة من عام  ،2018حيث بلغت
ربحية السهم  7.6فلوس.

ً
«كامكو» تتخارج جزئيا من بعض استثماراتها
ذكــرت شركة كامكو لالستثمار أنها
ت ـخــارجــت جــزئ ـيــا م ــن مـســاهـمـتـهــا في
بعض الـشــركــات ذات الـغــرض الخاص
«الشركات» والمؤسسة خــارج الكويت،
حيث باعت الشركة ما نسبته  9.61في
الـمـئــة مــن حصتها فــي تـلــك الـشــركــات،
بــإ ج ـمــا لــي مـبـلــغ  9.65دوالرات ،أو ما

«هيئة األسواق» تستند إلى مبررات ال عالقة لها
بقرار منع الشركات إصدار بياناتها

«البورصة» تمدد إجراءاتها
بشأن األوضاع الراهنة

• ال رابط بين القرار وانعقاد العموميات أو تمكين الشركات من شراء أسهمها
• منذ متى بات دعم أسعار األسهم من اختصاص «الهيئة»؟
استندت هيئة اسواق المال في قرارها
بمنع الشركات من إصــدار بيانات الربع
االول وضمها مع بيانات الربع الثاني إلى
مبررات ال عالقة لها أصال بالقرار.
وكانت «الهيئة» قد أكــدت أن قــرار منع
إص ــدار البيانات المالية يــأتــي «تماشيا
مـ ــع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـصــاح ـبــة
للظروف القاهرة والراهنة التي تعيشها
دولة الكويت كما هي دول العالم األخرى،
وم ــراع ــاة للعطلة الــرسـمـيــة» ،وه ــي التي
سمحت بعودة التداول للبورصة ،ومعلوم
أن عودة التعامالت تعني تحمل كل اآلثار
ال ـم ـتــرت ـبــة عـلـيـهــا م ــن ت ـعــامــات وأع ـم ــال
وســاطــة واجـتـمــاعــات لمجالس االدارات
وع ـمــل مــوظـفـيــن فــي شــركــات االسـتـثـمــار
والـتـمــويــل وال ـم ـقــاصــة ،بــل هـيـئــة اس ــواق
المال نفسها التي اصــدرت الـقــرار وبيان
الرد الذي يبرر قرارها!
كما استندت الهيئة إلى مبررات أخرى
مـثـيــرة لــاس ـت ـغــراب لــدعــم ق ــراره ــا ،منها
صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية رغم
ان النتائج المالية الفصلية من اختصاص
م ـج ـل ــس االدارة ا ل ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ان يـعـقــد
بالتمرير او عبر دائرة اتصاالت هاتفية،
نــاه ـيــك ع ــن اع ـت ـب ــار الـ ـق ــرار ي ــدع ــم اسـهــم

الـشــركــات أو يمكن الـشــركــات مــن الـشــراء،
وهو امر غير صحيح من الناحية الفنية،
ً
فضال عن أنــه ليس اصــا من اختصاص
هيئة اسواق المال حسب القانون والعرف
واللوائح.
وم ــع أن ب ـيــان هـيـئــة اسـ ــواق ال ـم ــال قد
ت ـح ــدث ع ــن ع ــدال ــة الـتـطـبـيــق ،ف ــإن ــه أغـفــل
عــدم عــدالــة ق ــراره بــاالصــل مــن حيث ظلم
الـمـسـتـثـمــر االس ـتــرات ـي ـجــي والـمــؤسـســي
وتشجيع الشائعات والتداول المضاربي،
وك ــان االول ــى الـسـمــاح لـمــن يستطيع من
ال ـش ــرك ــات اص ـ ــدار ب ـيــانــاتــه ال ـمــال ـيــة ولــو
بشكل اولــي ،وهــو اجــراء يقوم به العديد
من الشركات في االحــوال العادية ويمكن
ً
استخدامه استثنائيا.
وفيما يلي البيان الذي اصدرته الهيئة
امس:
بــاإلشــارة إلــى قــرار هيئة أســواق المال
رقم  30لسنة  2020بشأن البيانات المالية
للفترة المالية المنتهية فــي 2020/3/31
الصادر بتاريخ .2020/3/18
ن ــود أن نــؤكــد ونــوضــح أن ه ــذا الـقــرار
قـ ــد ص ـ ــدر عـ ــن ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـ ـمـ ــال فــي
نطاق اختصاصها وحدود مسئولياتها،
ً
وانطالقا من إيمان الهيئة بإعالء مصالح

ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،وت ـمــاش ـي ــا م ــع الـ ـق ــرارات
الحكومية المصاحبة للظروف القاهرة
والراهنة التي تعيشها دولة الكويت كما
هي دول العالم األخــرى ،ومراعاة للعطلة
الــرسـمـيــة ال ـســاريــة حــالـيــا والـصـعــوبــات
التي قد تواجه عــددا كبيرا من الشركات
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة وال ـ ـمـ ــرخ ـ ـصـ ــة ف ـ ــي اس ـت ـي ـف ــاء
ال ـمــدد الــزمـنـيــة الــازمــة إلع ــداد البيانات
ً
المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير
المالية ،ومعايير أدلــة التدقيق الصادرة
ع ــن ل ـج ـنــة م ـعــاي ـيــر ال ـم ـحــاس ـبــة الــدول ـيــة
واعتماد بياناتها المالية للربع الحالي
ً
الـ ــذي سـيـنـتـهــي قــري ـبــا ف ــي ،2020/3/31
وكذلك الصعوبات التي ستواجه مراقبي
ال ـح ـس ــاب ــات ع ـنــد مــراج ـع ـت ـهــم الـمـكـتـبـيــة
والـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة ل ـل ـب ـي ــان ــات ال ـم ــال ـي ــة لـتـلــك
الـفـتــرة ،والـتــي ال يمكن اإلع ــان عنها من
قبل مجلس اإلدارة دونـمــا صــدور تقرير
م ــراق ــب ال ـح ـســابــات بـشــأنـهــا لـيـعـتــد بها
ك ـب ـيــانــات مــرح ـل ـيــة م ــراج ـع ــة أو سـنــويــة
مدققة أمــام الجهات الرقابية ،أو مفصح
عـنـهــا للمتعاملين فــي ا ل ـبــور صــة .حيث
إنه بانقضاء المدد الحالية دونما تأجيل
قــد يـتــرتــب عـلـيــه وق ــف تـ ــداول أس ـهــم تلك
ً
ال ـش ــرك ــات إلـ ــى أك ـث ــر م ــن  55ي ــوم ــا أم ــام

مساهميها ،أو تداول الشركة ألسهمها ،أو
حظر تداوالت المطلعين ألجل غير محدد
ً
أو ال يمكن تحديده نظرا للظروف الراهنة.
كما أن ق ــرارات مجلس ال ــوزراء الموقر
وت ـع ـل ـي ـمــات وت ــوص ـي ــات وزارة الـصـحــة
ً
ال ـم ـت ـتــاب ـعــة ،خ ـص ــوص ــا ال ـقــاض ـيــة بـعــدم
ً
التجمع أولــى بالرعاية والعناية حفاظا
على السالمة العامة وفق ما تملكه الهيئة
من صالحيات وتقتضي المصلحة العامة
اتـخــاذه ،مشيرين فــي الــوقــت ذاتــه إلــى أن
جميع الجهات الرقابية في العالم تتخذ
ً
حاليا وفي ظل هذه األزمة التي نعيشها
إج ــراء ات استثنائية مؤقتة غير مألوفة
ً
ت ـجــاوبــا لـمــا قــد يـفــرضــه ال ــواق ــع الـحــالــي
ولتسهيل بيئة األعمال.
لذا فإن العدالة والمساواة في التطبيق،
تحتم عـلــى الهيئة عـنــد إ ع ـمــال وتطبيق
الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  7ل ـس ـنــة  2010والئ ـح ـتــه
التنفيذية النظر للوضع العام في الدولة،
والوضع الحالي المعقد والصعب والذي
يحتم على الهيئة إ عـطــاء مهلة نــأ مــل أن
تكون كافية يلتزم بها جميع المخاطبين
بالقرار بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم
ترك األمور للظروف السائدة.
ك ـمــا أن ال ـه ـي ـئــة ق ــد ش ـ ــددت م ــن خــال

يعادل  2.98مليون دينار.
وأفادت الشركة بأن التأثير على قائمة
ال ـمــركــز ال ـمــالــي الـمـجـمـعــة لـلـشــركــة هو
انخفاض في أصولها بمبلغ  2.98مليون
دينار ،وانخفاض في التزاماتها بالمبلغ
ذاتـ ــه ،ول ــم يـتــرتــب عـلــى الـصـفـقــة أي أثــر
جوهري على قائمة الدخل.

ال ـ ــرس ـ ــوم ال ـت ــوض ـي ـح ـي ــة الـ ـت ــي ن ـشــرت ـهــا
ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب ــاتـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـ ــوق ـ ــع ت ــوي ـت ــر
واالنستغرام على االستمرار في اإلفصاح
ع ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـج ــوه ــري ــة وت ـحــديــث
ق ــوائ ــم األشـ ـخ ــاص الـمـطـلـعـيــن والـتـقـيــد
بمسؤولياتهم وااللتزام بسلوكيات السوق.
لــذلــك ك ــان ق ــرار الـتــأجـيــل لحين حلول
أجل اإلعــان عن البيانات المالية التالية
في  ،2020/6/30وأن تصدر تلك البيانات
بــالـتـتــابــع وال ـتــرت ـيــب يـتـفــق م ــع م ــا ق ــرره
معيار المحاسبة الدولية رقم ( ،)34كما ال
يخل هذا القرار وال يمس بأي من قواعد
اإلفـصــاح الكامل والمستمر والجوهري
التي يتم متابعة تطبيقها بشكل حثيث
ومتواصل من قبل هيئة أسواق المال في
ً
كل وقــت ،حفاظا على الشفافية في أعلى
مستوياتها وتوفير الحماية المطلوبة
لجميع المتعاملين في البورصة.
ً
ً
خـ ـت ــام ــا ف ـ ــإن ال ـه ـي ـئ ــة لـ ــن ت ــأل ــو ج ـه ــدا
بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا
وآ ث ــاره الصحية والمجتمعية ،وخاصة
آثـ ـ ـ ــاره االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات
المناسبة لمعالجتها إ ل ــى حـيــن تـجــاوز
هذه األزمة.

أعلنت شركة بورصة الكويت لألوراق المالية
أنها قد حصلت على موافقة هيئة أســواق المال
على استمرار تسيير أنشطة التداول بالبورصة
مع تطبيق حزمة من التدابير االحترازية.
وتأتي تلك التدابير التي أصدرتها البورصة في
إطار حماية حقوق المتعاملين ،والحد من اآلثار
السلبية التي قد تنعكس على اعمال المستثمرين
وأسواق التداول.
وعليه ،سيتم تمديد االجراءات المتخذة حتى
انتهاء العطلة الرسمية ،والتي تشمل استمرار
ال ـتــداول فــي الـســوق الــرسـمــي كالمعتاد وإيـقــاف
كل من:
• نقل الملكية
• التنفيذ الجبري
• الصفقات الخاصة ()Off Market Trades
• نـظــام ت ــداول األوراق المالية غير المدرجة
()OTC
ول ـض ـم ــان ص ـح ــة وس ــام ــة م ــوظ ـف ــي ب ــورص ــة
الـكــويــت وتــوفـيــر بيئة عـمــل سليمة وآم ـنــة لهم،
أعلنت البورصة أنه تم إلغاء جميع االجتماعات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وأن إج ـ ــراء ه ـ ــا س ـي ـك ــون ف ــي حــالــة
ال ـضــرورة الـقـصــوى فـقــط ،فــي حين تــم الـحــد من
إجراء االجتماعات الداخلية.
وقلصت الـبــورصــة عــدد الموظفين العاملين
خ ــال ه ــذه الـفـتــرة ،واكـتـفــت فـقــط بــالـعــدد ال ــازم
لتسيير األع ـمــال واألنـشـطــة األســاسـيــة وتفعيل
نظام التناوب داخل اإلدارات األساسية ،واستعانت
بباقي الموظفين عن طريق العمل عن بعد حسب
الحاجة.
ولسالمة المتعاملين ،سيستمر إغــاق مبنى
البورصة وعدم السماح بدخول المتداولين.

«كورونا» قد يفتك بـ  25مليون وظيفة و 3.4تريليونات دوالر من الدخول
قــالــت منظمة العمل الــدولـيــة إن التقييم
األول ــي لتأثير «كــورونــا» على العالم يشير
إلى أن آثاره ستكون بعيدة المدى ،وستدفع
الـمــايـيــن م ــن ال ـن ــاس إل ــى الـبـطــالــة والـعـمــل
ال ـجــزئــي وف ـقــر الـعــامـلـيــن ،وه ــو م ــا يتطلب
اتخاذ تدابير حاسمة ،منسقة وفورية.
وأش ــار تقرير ص ــادر عــن المنظمة ،الــذي
اطلعت «العربية نــت» على نسخة منه ،إلى
أن األزمــة االقتصادية وأزمــة الوظائف التي
أحدثها انتشار وبــاء كــورونــا ()COVID-19
يمكن أن تؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن
العمل في العالم بنحو  25مليون شخص،
ً
وف ـق ــا لتقييم جــديــد أج ــرت ــه مـنـظـمــة العمل
الدولية.
وأضاف« :لكن ،إذا حدثت استجابة منسقة
ً
دوليا على صعيد السياسات ،كما حدث في
األزم ــة المالية العالمية لـعــام ،2009-2008
فـسـيـكــون األث ــر عـلــى الـبـطــالــة الـعــالـمـيــة أقــل
بكثير».
وت ــرى المنظمة ض ــرورة ات ـخــاذ تــدابـيــر،
تشمل توسيع الحماية االجتماعية ،ودعم
استبقاء العاملين في وظائفهم ،واإلعفاءات
الـمــالـيــة وال ـضــري ـب ـيــة ،بـمــا فـيـهــا للمنشآت

ً
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ج ـ ـ ـ ــدا وال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة .إض ــاف ــة ل ـم ــا سـ ـب ــق ،ت ـق ـتــرح
الدراسة تدابير على صعيد السياسة المالية
والنقدية ،واإلقراض والدعم المالي لقطاعات
اقتصادية محددة.

ً
ً
س ـت ـت ــرك أث ـ ـ ــرا مـ ــدمـ ــرا ع ـل ــى ال ـع ـم ــال ال ــذي ــن
يعيشون على خط الفقر أو تحته».
وتـقــدر منظمة العمل الدولية أن مــا بين
 8.8و 35مليون شخص إضافي من العاملين
بالعالم سيعيشون في فقر ،مقارنة بالتقدير
ً
األص ـلــي ل ـعــام ( 2020وه ــو  14مـلـيــونــا في
جميع أنحاء العالم).

ً
واستنادا إلــى السيناريوهات المختلفة
لتأثير وبــاء كورونا ( )COVID-19على نمو
الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي الـعــالـمــي ،تشير
تقديرات منظمة العمل الدولية إلــى ارتفاع
الـبـطــالــة الـعــالـمـيــة بنسب ت ـتــراوح بـيــن 5.3
مــاي ـيــن وه ــو س ـي ـنــاريــو «م ـت ـفــائــل» ،و24.7
مليون للسيناريو «المتشائم» ،وذلك زيادة
على عدد العاطلين عن العمل في عام 2019
ً
وعددهم  188مليونا .وللمقارنة ،أدت األزمة
ال ـمــال ـيــة الـعــالـمـيــة  2009-2008إل ــى زي ــادة
البطالة في العالم بمقدار  22مليون شخص.
ومن المتوقع أن تشهد العمالة الناقصة
(البطالة المقنعة) زيادة كبيرة ،حيث تترجم
العواقب االقتصادية لتفشي الفيروس إلى
تخفيضات في ساعات العمل وفي األجــور.

سياسات مواجهة سريعة

سيناريوهات مختلفة

إن الـعـمــل الـ ُـحــر فــي ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة ،الــذي
يـعـمــل فــي كـثـيــر مــن األح ـي ــان عـلــى تخفيف
األث ــر الـسـلـبــي ،قــد ال يـنـجــح ه ــذه ال ـمــرة في
ذل ــك ،بسبب الـقـيــود المفروضة على حركة
األش ـخــاص (مـثــل مـقــدمــي ال ـخــدمــات) وعلى
السلع.
ً
ك ـمــا أن ت ــراج ــع ال ـتــوظ ـيــف يـعـنــي أي ـضــا
خـســائــر كـبـيــرة فــي دخ ــل الـعــامـلـيــن ،وتـقـ ِّـدر

الدراسة هذه الخسائر بين  860مليار دوالر
و 3.4تريليونات دوالر مع نهاية عام .2020
وسيترجم هــذا إلــى انخفاض فــي استهالك
السلع والخدمات ،وهذا بدوره يؤثر على آفاق
قطاع األعمال وعلى االقتصادات.
وم ــن الـمـتــوقــع أن ي ـ ــزداد ع ــدد الـعــامـلـيــن
ً
الـفـقــراء زي ــادة كبيرة أي ـضــا ،ألن «الضغوط
على الدخل بسبب تراجع النشاط االقتصادي

وق ــال غــاي راي ــدر ،الـمــديــر الـعــام لمنظمة
ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة« :هـ ــذه لـيـســت م ـج ــرد أزم ــة
ً
صحية عالمية فحسب ،بل أيضا أزمة سوق
عمل وأزم ــة اقتصادية كبرى لها أثــر هائل
على البشر».
وأض ـ ـ ــاف« :ف ــي ع ــام  ،2008وق ــف الـعــالــم
جبهة موحدة لمعالجة عواقب األزمة المالية
العالمية ،وتــم تجنب األس ــوأ .ونحن اليوم
بحاجة إلى هذا النوع من القيادة والعزيمة».
وتحذر دراســة منظمة العمل الدولية من
أن بـعــض الـفـئــات ستتأثر بــأزمــة الــوظــائــف
أكثر بكثير مــن فئات أخ ــرى ،مــا يفاقم عدم
ال ـم ـســاواة .وم ــن ه ــذه الـفـئــات الـعــامـلــون في

ً
وظــائــف أق ــل حـمــايــة وأدن ــى أجـ ــرا ،ال سيما
ً
الـشـبــاب والـعــامـلـيــن األك ـبــر س ـنــا ،والـنـســاء
ً
والمهاجرون أيضا .فهاتان الفئتان مهددتان،
بسبب ضعف الحماية والحقوق االجتماعية،
وب ـس ـبــب زيـ ـ ــادة ال ـن ـس ــاء بـنـســب ك ـب ـيــرة في
ال ــوظ ــائ ــف م ـتــدن ـيــة األج ـ ــر وف ــي ال ـق ـطــاعــات
المتضررة.
وتـ ــابـ ــع« :فـ ــي أوق ـ ـ ــات األزم ـ ـ ـ ــات ،ك ــاألزم ــة
الحالية ،لدينا أدات ــان رئيسيتان تساعدان
فــي تخفيف الـضــرر واسـتـعــادة ثقة الـنــاس.
ً
أوال ،يعتبر الحوار االجتماعي ،والمشاركة
ً
مع العمال وأصحاب العمل وممثليهم ،أمرا
ً ً
مهما جدا لبناء ثقة الجمهور ودعم التدابير
ال ـتــي نـحـتــاجـهــا للتغلب عـلــى ه ــذه األزم ــة.
ً
ً
ثانيا ،توفر معايير العمل الدولية أساسا
ً
ً
مجربا وموثوقا للسياسات التي تركز على
التعافي من األزمة بشكل مستدام ومنصف».
واختتم رايدر بقوله« :ينبغي فعل كل شيء
لتقليل األضرار التي لحقت بالناس في هذا
الوقت العصيب».
(العربية نت)
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اقتصاد

لمؤشرات األداء الرئيسية بفضل تنويع منتجاتها
النمو
نسب
على
المحافظة
في
نجحت
الشركة
الطاحوس:
•
ً
• الخرافي :سياسة توزيع األرباح تعكس الثقة بنمو عملياتنا مستقبال
أكد الخرافي أن صناعة
االتصاالت تشهد تحوالت
هيكلية ،واالتجاه بشكل
متسارع نحو االستثمار في
المجاالت الرقمية واألسواق
المتخصصة ،مضيفا أن
مجموعة زين تعمل على
تطوير استراتيجياتها
وعملياتها التجارية لمواكبة
هذه التحوالت ،واالستفادة
من فرص النمو الهائلة التي
تقدمها هذه القطاعات
الناشئة.

توزيع األرباح
النقدية على
المساهمين
المستحقين في
 9أبريل المقبل
الخرافي

اعتمدت الجمعية العمومية
العادية لمجموعة زيــن توصية
مـجـلــس اإلدارة ب ـتــوزيــع أرب ــاح
نـقــديــة بـقـيـمــة  33فـلـســا للسهم
الواحد ،وذلك عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2019
وذ ل ــك للمساهمين المسجلين
فــي سـجــات مساهمي الشركة،
كما فــي نهاية يــوم االستحقاق
المحدد له يوم  5أبريل المقبل،
وسيتم تــوزيــع األرب ــاح النقدية
على المساهمين المستحقين لها
اعتبارا من يوم الخميس  9أبريل.
واعتمدت الجمعية العمومية
الـ ـت ــي انـ ـعـ ـق ــدت أمـ ـ ـ ــس ،بـنـسـبــة
حضور بلغت  69.95فــي المئة،
سياسة توزيع األرباح السنوية
ب ـم ــا ق ـي ـم ـتــه  33ف ـل ـس ــا لـلـسـهــم
ال ــواح ــد ح ــدا أدن ـ ــى ،وذلـ ــك مــدة
 3س ـن ــوات ب ــداي ــة م ــن تــوزيـعــات
عام .2019
وق ــال رئـيــس مجلس اإلدارة،
أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـطـ ـ ــاحـ ـ ــوس" :ن ـج ـح ــت
م ـج ـم ــوع ــة زي ـ ــن ب ـف ـض ــل ت ـنــويــع
منتجاتها وخدماتها ،والحلول
التي تقدمها في القطاع الرقمي،
فــي المحافظة على نسب النمو
لمؤشرات األداء الرئيسية ،وذلك
بــالــرغــم مــن اسـتـمــرار التحديات
التشغيلية ،الـتــي ازدادت أخيرا
فــي ظــل تفاقم األوض ــاع األمنية
والسياسية في المنطقة ،والتي
صاحبها اضطرابات اجتماعية
واقتصادية ،إضافة إلى تحديات
ال ـم ـن ــاف ـس ــة ف ــي أسـ ـ ــواق ال ـش ــرق
األوسط".
وأضــاف الـطــاحــوس" :اتخذت
مجموعة زين خطوات واثقة في
تحقيق أهداف
عام  2019اتجاه
ّ
استراتيجيتها ،فقد مثلت هذه
ا لـفـتــرة مــر حـلــة التنفيذ الفعلية
ل ـخ ـطــط أع ـم ــال ـه ــا ف ــي أكـ ـث ــر مــن
اتجاه ،وقد انعكس ذلك إيجابيا
على المؤشرات المالية الرئيسية،
وب ــاع ـت ـب ــاره ــا م ـ ــزود اتـ ـص ــاالت
رائ ــدا عـلــى المستويين الــدولــي
واإلقليمي ،نجحت المجموعة في
منح عمالئها خدمات اتصاالت
عالية الجودة ،إلى جانب قائمة
واس ـعــة مــن ال ـخ ـيــارات والـحـلــول
التكنولوجية المبتكرة".
ومـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ن ــائ ــب
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة زي ــن
ب ــدر نــاصــر ال ـخــرافــي" :اكتسبت
عمليات المجموعة زخما نوعيا
بـفـضــل رؤيـتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة،
وقــدرت ـهــا عـلــى تحليل ومــراقـبــة
المخاطر المحيطة ،التي تراعي
فيها االلـتــزام بمبادئ الحوكمة
الرشيدة لحماية وتعظيم حقوق
المساهمين".

سياسة توزيع األرباح

المجموعة
تحصد ثمار
االستثمار
االستراتيجي
في خدمات
الجيل الخامس
والتوسع في
الشبكات

وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـخـ ــرافـ ــي" :ت ـن ـظــر
المجموعة بإيجابية إلــى تطور
عملياتها التشغيلية والتجارية
فــي ظــل التحوالت األخـيــرة التي
ي ـش ـه ــده ــا ق ـ ـطـ ــاع ت ـك ـنــولــوج ـيــا
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،وه ـ ــي ت ـع ـت ـمــد فــي
توقعاتها اإليجابية على النمو
ال ـص ـحــي الـمـسـتـمــر لـعـمـلـيــاتـهــا
خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،حـيــث
استفادت من الفرص االستثمارية
ال ـتــي يـقــدمـهــا ق ـطــاع الـمـشــاريــع
واألع ـمــال ،واإلق ـبــال الهائل على
خدمات إنترنت النطاق العريض،
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت الـ ـ ـت ـ ــي ت ـش ـه ــده ــا
القطاعات الصناعية والتجارية
وال ـخ ــدم ـي ــة إلـ ــى االع ـت ـم ــاد على
الخدمات الرقمية".
وأوض ـ ـ ـ ــح" :وفـ ـ ــي ض ـ ــوء ذل ــك،
اعـتـمــد مـجـلــس اإلدارة توصية
سـ ـي ــاس ــة تـ ــوزيـ ــع األرب ـ ـ ـ ـ ــاح لـ ـ ـ 3
س ـ ـنـ ــوات بـ ــدايـ ــة مـ ــن ت ــوزيـ ـع ــات
األربـ ــاح لـعــام  ،2019فــي خطوة
غير مسبوقة وداللة على المتانة
المالية للمجموعة ،وهذا بدوره
ي ـبــرز اسـتــراتـيـجـيــة الـنـمــو الـتــي
تنفذها ا لـشــر كــة بشكل انتقائي
ف ــي ق ـط ــاع ــات ج ــدي ــدة ت ـت ـجــاوز

خــدمــات االت ـص ــاالت التقليدية،
لتنويع مصادر اإليرادات ،وزيادة
التدفقات النقدية".

أداء استثنائي
وتـ ــابـ ــع" :ح ـق ـق ــت الـمـجـمــوعــة
ن ـت ــائ ــج م ــال ـي ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة عــن
عــام  ،2019التي جــاء ت مدفوعة
بالنمو القوي في إيــرادات قطاع
البيانات ،والخدمات الرقمية ،فقد
ّ
مثلت هــذه الفترة مرحلة ّ
مهمة
في تكثيف "زين" الستثماراتها،
حـ ـي ــث أث ـ ـمـ ــرت االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ــرق ـم ـي ــة فـ ــي الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع ب ـق ـطــاع
( ،)B2Bوهذا
المشاريع
واألعمال ِّ
بدوره جعل زين ُ
المشغل المفضل
الذي ّ
يقدم أحدث الحلول التقنية:
إنترنت األشياء ( ،)IoTوالخدمات
ال ـس ـحــاب ـيــة ،وأمـ ــن تـكـنــولــوجـيــا
الـمـعـلــومــات ،ومــراكــز الـبـيــانــات،
وه ـ ــو مـ ــا أسـ ـه ــم ب ـش ـك ــل واضـ ــح
فــي زي ــادة إي ــرادات البيانات عن
ـذه الفترة بنحو  36في المئة،
هـ ّ
لتمثل ما نسبته  36في المئة من
ّ
المجمعة".
اإليرادات المالية
وبـ ّـيــن الـخــرافــي أن ــه "إذ تبرز
النفقات الرأسمالية التي بلغت
دوالر اسـتـمــرار
أكـثــر مــن مـلـيــار ّ
المجموعة فــي ضــخ المزيد من
االسـتـثـمــارات لترقية الشبكات
 ج ــاء معظمها مـقــابــل ت ــردداتالجيل الـخــامــس فــي ّ السعودية
وال ـك ــوي ــت – ف ـقــد مــث ـلــت عملية
إطــاق خــدمــات الجيل الخامس
ف ــي ال ـك ــوي ــت وال ـس ـع ــودي ــة أم ــرا
مـ ـهـ ـم ــا لـ ـلـ ـغ ــاي ــة ألهـ ـ ـ ـ ـ ــداف زيـ ــن
االسـتــراتـيـجـيــة ،ف ـهــذه الـخـطــوة
بــره ـنــت ع ـلــى دوره ـ ــا اإلقـلـيـمــي
الرائد في نشر أحدث التقنيات".
وأشار إلى أن هذه التطورات
اإليجابية انعكست على النتائج
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ل ـت ـم ـثــل
ال ـس ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فــي
 31ديـسـمـبــر  2019واح ـ ــدة من
ا لـفـتــرات االستثنائية لعمليات
المجموعة ،حيث نمت األر ب ــاح
الـصــافـيــة  10فــي الـمـئــة ،وقـفــزت
اإلي ـ ــرادات المجمعة بنسبة 26
فــي الـمـئــة ،كما ارتـفـعــت األرب ــاح
قـبــل خـصــم الـفــوائــد والـضــرائــب
واالستهالكات الـ  EBITDAبنحو
 40في المئة.

المؤشرات المالية
الـجــديــر بــالــذكــر أن مجموعة
زي ــن كــانــت أعـلـنــت أن نتائجها
الـمــالـيــة الـسـنــويــة شـهــدت نسب
نـمــو قــويــة عـلــى ك ــل ال ـمــؤشــرات
المالية الرئيسية ،حيث رفعت
حجم أرباحها الصافية بنسبة
 10فــي الـمـئــة ،لـتـصــل إل ــى نحو
 217مليون ديـنــار ( 715مليون
دوالر) عـ ـ ــن ا ل ـ ـس ـ ـنـ ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة
المنتهية في عام  ،2019بربحية
للسهم بـلـغــت  50فـلـســا ،بينما
ق ـفــزت اإلي ـ ــرادات الـمـجـمـعــة إلــى
نحو  1.66مليار ( 5.5مليارات
دوالر) ،مقارنة بإجمالي إيرادات
 1.32مليار عن عام .2018
ورف ـ ـعـ ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة حـجــم
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح قـ ـب ــل خـ ـص ــم الـ ـف ــوائ ــد
والضرائب واالستهالكات لتصل
إلى نحو  728مليون دينار (2.4
م ـل ـي ــار دوالر) ،مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ــ519
م ـل ـيــونــا ع ــن عـ ــام  ،2018وعـلــى
صعيد الـعـمــاء ارتـفـعــت قــاعــدة
عـ ـم ــاء ال ـم ـج ـم ــوع ــة إلـ ـ ــى نـحــو
 49.5مليون عميل فعال ،بنسبة
زيــادة بلغت  1في المئة مقارنة
بعام .2018
وت ـ ــأث ـ ــرت الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـم ــال ـي ــة
المجمعة لعمليات المجموعة
بترجمة العملة ،والذي يرجع في
الغالب إلى انخفاض قيمة العملة
بــالـســودان (الجنيه الـســودانــي)
بنسبة  30في المئة من متوسط
 31.9جنيها مقابل سعر صرف
ال ــدوالر عن عــام  2018إلــى 45.8
ع ــن عـ ــام  ،2019وهـ ــو م ــا كـلــف
الـمـجـمــوعــة  140م ـل ـيــون دوالر

الطاحوس والخرافي وأسامة متى وطالل المزيني خالل اجتماع الجمعية العمومية
ع ـلــى م ـس ـتــوى اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ،و61
مـلـيــونــا ع ـلــى م ـس ـتــوى األربـ ــاح
قـبــل خـصــم الـفــوائــد والـضــرائــب
واالستهالكات ،و 20مليونا على
مستوى األرباح الصافية.

استراتيجية رقمية
وأك ـ ــد الـ ـخ ــراف ــي أن ص ـنــاعــة
االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت تـ ـشـ ـه ــد ت ـ ـحـ ــوالت
هيكلية ،واالتجاه بشكل متسارع
نـحــو االسـتـثـمــار فــي الـمـجــاالت
الرقمية واألسواق المتخصصة،
مضيفا أن مجموعة زيــن تعمل
ع ـلــى ت ـطــويــر اسـتــراتـيـجـيــاتـهــا
وعملياتها ا لـتـجــار يــة لمواكبة
هــذه التحوالت ،واالستفادة من
فرص النمو الهائلة التي تقدمها
هذه القطاعات الناشئة.
وأردف" :في ظل تنامي الطلب
ع ـلــى ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة لـلـنـطــاق
العريض عالي السرعة  -لشبكات
ال ــوص ــول الــاس ـل ـكــي وش ـب ـكــات
الجيل التالي (األلياف البصرية)
 مدفوعا بنمو االقتصاد الرقمي،ش ـه ــدت أسـ ـ ــواق م ـج ـمــوعــة زيــن
العديد من التطورات التنظيمية،
ج ـم ـي ـع ـه ــا هـ ــدفـ ــت إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز
األسس واألدوات الالزمة للتحول
الرقمي على مستوى الكيانات
الحكومية و مــؤ سـســات القطاع
الخاص".
وت ـ ــاب ـ ــع" :فـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـم ـش ـهــد
تسعى المجموعة إلى أن تصبح
مزود خدمات البيانات ُ
المفضل
ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
وافريقيا ،وهــي تعتمد فــي ذلك
عـلــى سـلـسـلــة م ــن ال ـح ـلــول الـتــي
تـتـجــاوز بـهــا تــوقـعــات الـعـمــاء،
ح ـي ــث ت ــواص ــل االس ـت ـث ـم ــار فــي
تحديث البنية التحتية وتطوير
وت ــرقـ ـي ــة ال ـش ـب ـك ــات (ال ـج ـي ـل ـيــن
الـ ــرابـ ــع وال ـ ـخـ ــامـ ــس) ،وتـكـثـيــف
جـ ـ ـه ـ ــوده ـ ــا لـ ـتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ت ــوقـ ـع ــات
عمالئها بتوفير تجربة عمالء
وفــق أفضل المعايير العالمية،
وب ــاع ـت ـب ــاره ــا مـ ـ ــزود اتـ ـص ــاالت
رائ ــدا عـلــى المستويين الــدولــي
واإلق ـل ـي ـمــي ،تـعـمــل زي ــن جــاهــدة
على منح عمالئها قائمة واسعة
مــن الـخـيــارات التي توفر فرصا
للنمو واالزدهار".
وكشف أن عمليات المجموعة
تركز حاليا على تحسين الكفاءة
الـتـشـغـيـلـيــة ،وت ـع ــزي ــز عـمـلـيــات
ال ـت ــآزر بـيــن شــركــاتـهــا الـعــامـلــة،
لــاسـتـفــادة مــن مــزايــا وجــودهــا
ال ـج ـغــرافــي ال ــواس ــع ف ــي أس ــواق
الشرق األوســط وافريقيا ،وهي
فــي ه ــذا اإلطـ ــار تــواصــل أداء ه ــا
الـتـشـغـيـلــي ال ـق ــوي بــالـنـظــر إلــى
طبيعة التحديات فــي أسواقها
الــرئـيـسـيــة ،وم ــا ارت ـبــط بـهــا من
ظ ــروف اقـتـصــاديــة واجتماعية
صعبة.

الخطط االستراتيجية
واستعرض الخرافي الخطط
االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي ت ـقــوم بها

إطالق
مبادرات رقمية
مبتكرة في
قطاع المشاريع
واألعمال ()B2B
للكيانات
الحكومية
والخاصة

المجموعة
تتوسع في
القطاع الرقمي
الستثمار
الفرص التي
ّ
تقدمها الثورة
الصناعية
الرابعة

م ـج ـم ــوع ــة زيـ ـ ــن قـ ــائـ ــا" :أخـ ـ ــذت
الـمـجـمــوعــة خ ـط ــوات مـبـكــرة في
رحلتها نحو تنويع فرص النمو
الـتــي تمتد إلــى مــا بعد مجاالت
أعـ ـم ــال االت ـ ـصـ ــاالت األس ــاس ـي ــة،
وهـ ـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــز عـ ـل ــى
شريحتي خدمات الـ B2Bالخاصة
ب ــالـ ـش ــرك ــات ،وخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـ ـ ــB2C
ال ـخــاصــة بــالـمـسـتـهـلـكـيــن ،حيث
تـسـتـهــدف ب ـنــاء مـنـصــة مــركــزيــة
للخدمات الرقمية االحترافية في
م ـجــال تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واالتصاالت".
واسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدرك" :س ـ ـتـ ــوفـ ــر هـ ــذه
المنصة قائمة خ ـيــارات واسعة
من المنتجات المبتكرة :خدمات
س ـح ــاب ـي ــة ،األم ـ ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي،
إنترنت األشياء ( ،)IoTوخدمات
البيانات الضخمة والتحليالت،
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــن ط ـ ـيـ ــف أوسـ ـ ـ ـ ـ ــع م ــن
التقنيات الـجــديــدة الـتــي تغطي
ال ـم ـج ــاالت ذات ال ـص ـلــة بـحـلــول
ال ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــاء االص ـ ـ ـط ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي ()AI
والطائرات بدون طيار ()Drones
وغيرها".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـمــوعــة
ت ـ ـحـ ــرز نـ ـج ــاح ــا عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
ت ــوس ـي ــع نـ ـط ــاق م ـن ـصــة واج ـه ــة
برمجة التطبيقات ( ،)APIلتقدم
للعمالء محتوى من الطراز األول،
وعلى جانب آخــر تــواصــل "زيــن"
االسـتـثـمــار فــي مـجــال الـخــدمــات
المالية المتنقلة بعد نجاح خدمة
"زين كاش" باألردن والعراق ،حيث
تـمـكـنــت م ــن إط ـ ــاق أول منصة
رقمية بالكامل لإلقراض المصغر
فــي المنطقة (مـنـصــة ،)Tamam
كما وقعت في الكويت اتفاقية مع
بنك بوبيان إلط ــاق أول منصة
مالية رقمية بدعم من بنك الكويت
المركزي.

بأحدث التقنيات وأفضل اتصال".
وأضاف" :تعتمد المجموعة في
رؤيتها هذه على خدمات الجيل
الخامس التي نجحت في إطالقها
مــؤخــرا ،وحيث إن نجاح الجيل
الـ ـخ ــام ــس ال ي ـس ـت ـنــد ف ـق ــط إل ــى
نشر البنية التحتية ،ونمو بيئة
األجهزة المتوافقة ،فإنه يتطلب
أيضا التحفيز النشط للطلب من
جــانــب ال ـح ـكــومــات ،والـمـشــاركــة
بين القطاعات ،وعلى مسار مواز
لذلك ،يعد إنترنت األشياء ()IoT
محور االرتكاز الرئيسي للثورة
الصناعية الرابعة ،حيث إنه يوفر
مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن ال ـفــوائــد
للمجتمع والحكومات والشركات
التجارية عبر قطاعات كثيرة".
وكـ ـش ــف أنـ ـ ــه فـ ــي ضـ ـ ــوء ه ــذه
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ت ـق ــوم
ش ــرك ــات ال ـم ـج ـمــوعــة ب ـخ ـطــوات
جــادة لتبني نماذج عمل تعتمد
عـ ـل ــى ال ـت ـب ـس ـي ــط وال ـت ـح ـس ـي ــن،
الـ ـت ــي ت ـم ــس ال ـع ـم ــاء ومـحـفـظــة
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات ،والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــول م ــن
المبيعات التي تحتاج مساعدة
بـ ـش ــري ــة ،وط ـ ــرح ق ـ ـنـ ــوات رع ــاي ــة
تـسـمــح بــال ـتــواصــل األم ـث ــل ،كما
تنشر شركات زين أدوات رقمية
لالستخدام الداخلي ،بشكل يسهم
في تبسيط العمليات المشغلة،
وتحسين أداء الشبكة وأداء البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
وتــابــع أن "الـمـجـمــوعــة تعكف
على بناء منظومة بيئية متطورة
تهدف إلــى التوسع فــي مجاالت
التحليالت والذكاء االصطناعي
( )AIع ـلــى صـعـيــد م ـح ــور إدارة
قيمة العمالء الــذي يجري نشره
حاليا في جميع عمليات الشركة،
إذ يتم استخدام بيانات العمالء
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ت ـح ـل ـي ــات اس ـت ـب ــاق ـي ــة
وتنبؤية تسمح للمجموعة بفهم
احتياجات العمالء بشكل أفضل".

وع ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط وتـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــات
ال ـم ـج ـمــوعــة ل ـل ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة،
أك ــد ال ـخــرافــي أن مـجـمــوعــة زيــن
ت ـبــذل ق ـص ــارى جـهــدهــا لحماية
مراكزها التنافسية ،وبالطريقة
التي تخدم توجهاتها في مواكبة
الـتـحــوالت التكنولوجية ،وعلى
هذا األساس تواصل تركيزها في
السنوات المقبلة على االستثمار
في إمكانات النمو الهائلة التي
تشهدها أســواق الشرق األوسط
وافــريـقـيــا ،الـتــي تستعد لتهيئة
بنيتها التحتية الرقمية.
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد" :تـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط
المجموعة الستثمار التحوالت
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـن ــوع ـي ــة ال ـتــي
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت تـ ـتـ ـخ ــذه ــا الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
حـكــومــات المنطقة فــي تأسيس
الـبـنـيــة التحتية الــرقـمـيــة ،حيث
ي ـت ـم ـثــل أح ـ ــد مـ ـج ــاالت ال ـتــرك ـيــز
االستراتيجي للمجموعة في نمو
دورها باستمرار كمزود اتصاالت
وح ـ ـلـ ــول شـ ــامـ ــل إلـ ـ ــى الـ ـش ــرائ ــح
الحكومية والمؤسسية ،إضافة
إلى تزويد هذه الشرائح المهمة

االستدامة

خطط وتطلعات

مبادرات
االستدامة
والتنوع
واالشتمال
تكمن في
جوهر
بيئة أعمال
المجموعة

بث أونالين ...واحترازات صحية
• عقدت «زين» جمعيتها العمومية العادية،
فــي ظــل ال ـظــروف االستثنائية الصعبة التي
تشهدها الـبــاد ،متبعة توصيات وإرش ــادات
ً
ً
وزارة ال ـص ـح ــة ،ح ــرص ــا م ـن ـه ــا ع ـل ــى ال ـق ـيــام
بالتزاماتها تجاه مساهميها.
• نقلت مجموعة زي ــن جمعيتها العادية
بالبث المباشر (أونالين عبر الفيديو) باللغتين
َّ
العربية واإلنكليزية ،لمساهميها الذين لم يتسن
لهم الحضور بسبب الظروف الصعبة الحالية.
• «عمومية زين» كانت أول جمعية يتم نقل
أعمالها عن طريق البث المباشر ،وهي خطوة
قد تساعد بقية الشركات على أن تحذو حذوها،
للقيام بالتزاماتهم تجاه المساهمين ،في ظل
هذه األوضاع الراهنة.
• شكر الخرافي َمن حضر من المساهمين،
وتمنى السالمة للجميع وســط هــذه الظروف
االسـتـثـنــائـيــة ،ودعـ ــا ال ـلــه أن يـكـشــف ع ــن أهــل
الكويت الغمة.

وعـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــود الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة
فـ ــي م ـ ـجـ ــاالت االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ،ق ــال
ال ـ ـخـ ــرافـ ــي" :إن خـ ـل ــق ت ــأثـ ـي ــرات
اجـتـمــاعـيــة اقـتـصــاديــة إيـجــابـيــة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،هــو
ج ــزء جــوهــري مــن استراتيجية
مـجـمــوعــة زي ــن ،فــأولــويــات ـنــا في
إط ــار ج ـهــود االس ـت ــدام ــة تشمل،
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ال الـحـصــر،
اإلسهام في التنمية االجتماعية
واالقتصادية لـلــدول التي نعمل
فيها ،واالصطفاف مع مستهدفات
ُّ
التغير المناخي ،واالستثمار في
تطوير موظفينا ،كل ذلــك يؤدي
فــي نهاية المطاف إلــى مؤسسة
أكثر نجاحا وربحية".
وأضاف الخرافي" :في عالمنا
المتغير ،توفر التطورات الرقمية
التكنولوجية فرصا ال حصر لها،
لـيــس فـقــط لـمـعــالـجــة الـتــأثـيــرات
السلبية ،لكن أيضا لخلق تأثيرات
إي ـجــاب ـيــة ،وم ــن خ ــال الــرق ـم ـنــة،
وم ـح ـف ـظــة خــدمــات ـنــا الـمـبـتـكــرة،

س ـنــواصــل عـمـلـنــا ف ــي اسـتـثـمــار
ال ـف ــرص ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي تــوفــرهــا
أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة
( ،)SDGsفهذا األمــر بالنسبة لنا
ِّ
يشكل جزءا من بصمتنا الجينية،
وفي اآلونــة األخيرة ،على سبيل
ً
المثال ،أصبحت (زين) عضوا في
مشروع اإلفصاح عن الكربون".

التنوع واالشتمال
وعن ثقافة التنوع واالشتمال،
التي تبنتها المجموعة في بيئة
أعمالها ،قال" :يؤمن مجلس إدارة
مـجـمــوعــة زي ــن ب ــأن الـتـنــوع بين
الجنسين يخلق تمايزا تنافسيا
عاليا في بيئة األعمال ،وتحسين
الكفاءة اإلنتاجية ،كما أنه يطلق
ال ـع ـن ــان ل ـف ــرص ال ـن ـم ــو ال ـهــائ ـلــة
ف ــي ق ـطــاعــات األع ـم ــال الـنــاشـئــة.
وكون مجموعة زين من الكيانات
الرائدة في االبتكار ،فإنها توفر
ثقافة عمل أكثر دعما واهتماما
بوظائف اإلناث في سبيل تشكيل
بيئة شاملة تؤمن بتمكين المرأة".
وتابع" :على نحو متزايد لدينا
قناعة بأهمية المبادرات الموجهة
لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب واإلرش ـ ـ ـ ـ ــاد
ال ـم ـه ـنــي ،ح ـتــى نـبـقــى ملتزمين
ب ــرص ــد الـ ـشـ ـب ــاب ال ـم ــوه ــوب ـي ــن،
فمن خالل مبادرة (جيل  )Zنوفر
منصة تفاعلية يصل من خاللها
ال ـش ـب ــاب إلـ ــى تـحـقـيــق قــدرات ـهــم
ال ـ ـكـ ــام ـ ـنـ ــة ،كـ ـم ــا سـ ــاهـ ــم إط ـ ــاق
( ،)Zainiacوهو برنامج ابتكاري،
في توفير منصة لجميع موظفي
(زين) لتعزيز الروح اإلبداعية في
بيئة العمل".
وأضـ ـ ــاف" :وحـ ـي ــث إن الـعـمــل
ً
الـ ـ ــذي ن ـق ــوم ب ــه ح ــال ـي ــا لـتـعــزيــز
ال ـت ـفــاهــم وت ــوف ـي ــر ح ـي ــاة رائ ـع ــة،
وفــرص عمل لجميع الموظفين،
ً
هو عمل ملهم حقا ،فقد ساهمت
م ـ ـبـ ــادرة  WE ABLEا ل ـمــو ج ـهــة
إلــى ذوي االحتياجات الخاصة،
في تحقيق رؤيــة المجموعة في
التنوع واالشتمال".

المشغل االفتراضي
ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــي إن
«شركات مشغل الشبكات
االفـتــراضـيــة مــن الممكن
أن تكون مساندة ألعمال
شركات االتصاالت ،حيث
إن آ لـيــة عملها مرتبطة
بها ،ونحن من جانبنا ما
زلنا ندرس خياراتنا في
هذه الخطوة ،خصوصا
أن ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات ا ل ـم ـع ـن ـ َّـي ــة
م ـ ـ ــددت ف ـ ـتـ ــرة ال ـت ـق ــدي ــم،
وبناء على ما سنتوصل
إليه سنحدد خياراتنا،
عـ ـلـ ـم ــا أن ـ ـنـ ــا ف ـ ــي (زي ـ ـ ــن)
بإمكاننا أن نتعاون مع
أكثر من مشغل».

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

• أعــرب الخرافي عن شكره وتقديره لفرق
الـعـمــل الـتــي قــامــت عـلــى الـتــرتـيـبــات الخاصة
ألعمال الجمعية ،ونقلها عن طريق البث المباشر
(أونالين).
• فرق العمل في «زين» حرصت على توفير
جميع االحـ ـت ــرازات الصحية للحضور ،وفق
التعليمات الرسمية.
• أق ــام ــت «زي ـ ــن» جمعيتها الـعـمــومـيــة في
مبناها بالهواء الطلق ،حرصا منها على اتباع
تعليمات الدولة.
ً
ً
• ال ـج ـم ـيــع أب ـ ــدى الـ ـت ــزام ــا ق ــوي ــا بــات ـبــاع
التعليمات الـ َّصـحـيــة ،وال ـت ــزود بالتجهيزات
الالزمة التي وفرتها الشركة لهذا الغرض.
• ح ــرص الـخــرافــي على منح مهلة خمس
دق ــاي ــق لـتـلـقــي أي اس ـت ـف ـســارات محتملة من
المساهمين الذين كانوا يتابعون البث المباشر.

ً
الطاحوس متوسطا بدر الخرافي وعبدالرحمن العصفور في لقطة جماعية

ان ـت ـخ ـبــت الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة ال ـعــاديــة
أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة ل ـل ـس ـنــوات ال ـثــاث
الـمـقـبـلــة ،وه ــم :أحـمــد طــاحــوس الـطــاحــوس
(ممثال الهيئة العامة لالستثمار) ،بدر ناصر
الخرافي(منتخب) ،يوسف خالد العبدالرزاق
(ممثال الهيئة العامة لالستثمار) ،طالل بن
سعيد المعمري (ممثال شركة فجر النسيم
لبيع وشراء األسهم والسندات) ،زكي بن هالل
بن سعود البوسعيدي (ممثال شركة جوهرة
الـجـبـلــة لـبـيــع وش ـ ــراء األس ـه ــم وال ـس ـن ــدات)،
عاطف بن سعيد بن راشد السيابي (ممثال
شــركــة عبير ال ـشــروق لبيع وش ــراء األسـهــم
وال ـس ـنــدات) ،عبدالله بــن ســالــم بــن عبدالله
الـحــارثــي (مـمـثــا شــركــة نسيم الــدلـتــا لبيع
وشراء األسهم والسندات) ،مارتيال أنطوان
مارسيل كــاراتــي (ممثال شــركــة دان ــة القبلة
لبيع وشراء األسهم والسندات) ،عبدالرحمن
محمد إبراهيم العصفور (عضو مستقل).

١٢
اقتصاد
ً
ّ
عمومية «األهلي المتحد» تقر توزيع  %20نقدا و %10منحة
ً
ةديرجلا

•
العدد  /4378الجمعة  20مارس 2020م  25 /رجب 1441هـ

economy@aljarida●com

ً
العثمان :ميزانية البنك أظهرت صالبة مركزه المالي ونموا متوازنا لكل مكوناته
ع ـقــد ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد اج ـت ـم ــاع جمعيتي
م ـســاه ـم ـيــه الـ ـع ــادي ــة وغـ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة ،أمـ ـ ــس ،بـمـقــر
البنك الرئيسي في مملكة البحرين ،وذلــك بحضور
مساهمين يشكلون  78.25في المئة من مجموع أسهم
ّ
المصدرة.
البنك
وقد ّ
أقرت الجمعية العامة توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرب ــاح نقدية بنسبة  20فــي المئة مــن قيمة
ال ـس ـهــم االس ـم ـي ــة ،أي ب ــواق ــع  5.0س ـن ـتــات لـلـسـهــم،
وبإجمالي توزيعات  438.7مليون دوالر نقدا عن سنة
 ،2019فضال عن توزيع أسهم منحة مجانية بنسبة
 10في المئة من رأس المال المصدر ،أي بواقع سهم
واحد لكل  10أسهم عادية ،كما وافق المساهمون على
ترحيل  217.7مليون دوالر أربــاحــا مستبقاة للعام
ً
المقبل ،تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنك ،في حين
صادقوا كذلك على قرار بخفض عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من  11عضوا إلى .10
وفـ ــور ان ـت ـهــاء أع ـم ــال الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ال ـعــاديــة،
انعقدت الجمعية العامة غير العادية ،التي وافقت على
تعديل عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك نتيجة

إلصــدار  877.444.428سهما كأسهم منحة مجانية
جديدة ،كما وافقت على إصدار سندات وقروض وأي
أدوات تمويلية أخرى ذات مرتبة رأسمالية أولى أو
ثانوية ،وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد التوقيت
والسعر والشروط األخرى الخاصة بهذه اإلصدارات
وب ـحــد أق ـصــى  4م ـل ـيــارات دوالر ،وذل ــك ب ـهــدف دعــم
احتياجات البنك الرأسمالية والتمويلية.
وفي كلمته للمساهمين ،قال رئيس مجلس إدارة
المجموعة مشعل العثمان« :إن  2019كانت سنة مثمرة
وناجحة في مسيرة النمو المستمر في حجم أعمال
البنك ومؤشرات أدائه ،والتي ّ
توجت بصعود صافي
أربــاحــه إلــى مستويات قياسية بلغت  730.5مليون
دوالر ،مدفوعة بتدفقات قوية إليراداته التشغيلية من
مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسية ،التي وصلت
إلى  1235.5مليون دوالر في عام .»2019
كما أشار العثمان إلى أن الميزانية العمومية للبنك
أظهرت بدورها صالبة مركزه المالي ونموا متوازنا
ّ
لكل مكوناتها ،حيث تخطت الموجودات اإلجمالية
حاجز ال ـ  40مليار دوالر ،وارتـفـعــت ودائ ــع العمالء

خسائر الشركات األميركية ستتجاوز 4
تريليونات دوالر بسبب «كورونا»
قــال الملياردير األميركي راي داليو ،مؤسس
أك ـب ــر صـ ـن ــدوق ت ـح ــوط ف ــي ال ـع ــال ــم ،إن خـســائــر
ال ـشــركــات األم ـيــرك ـيــة بـسـبــب ف ـي ــروس «ك ــورون ــا»
المستجد قد تتجاوز أربعة تريليونات دوالر.
وأضــاف داليو في حديث لشبكة «ســي إن بي
س ــي» :مــا يـحــدث اآلن لــم نشهده فــي حياتنا من
قبل ،إذ يمكننا أن نطلق عليه أزمة ،كما أن بعض
األفـ ــراد سـيـتـكـبــدون خـســائــر كـبـيــرة ،وستحتاج

بعض الحكومات إلى إنفاق الكثير من األموال.
وتابع الملياردير األميركي ان حزمة التدابير
الـنـقــديــة يـجــب أن ت ـتــراوح مــا بـيــن  1.5تريليون
وتريليوني دوالر كحد أدنــى ،مشيرا إلى أن ذلك
المبلغ سيعتمد على القروض والضمانات التي
سيتم تقديمها .وعن خسائر الشركات العالمية
من الفيروس التاجي ،أشار داليو إلى أنها قد تبلغ
اثني عشر تريليون دوالر.

بافيت ربما خسر  70مليار دوالر
سجلت «بيركشاير هاثاواي»،
التي يديرها المستثمر الناجح
وارن بــافـيــت ،خسائر فــي أكبر
عـشــرة اسـتـثـمــارات فــي األسهم
ً
تقريبا
بلغت  70مـلـيــار دوالر
خالل الثالثين ً
يوما الماضية،
ً
وفــقــا لما ذك ــره تقرير «مــاركــت
إنسايدر».
وفــي أقــل من شهر ،تراجعت
القيمة اإلجمالية ألكبر عشرة
اسـتـثـمــارات ل ـ «بيركشاير» في
األسهم بقيمة  68مليار دوالر
من حوالي  208مليارات دوالر
إلى  140مليارا.
وجـ ـ ــاءت ت ـلــك ال ـخ ـس ــارة مع
تراجع أسهم «آبل» و»كوكاكوال»
و«دل ـتــا إيــرالي ـنــز» وغـيــرهــا من
كبرى الشركات بسبب عمليات
البيع الناجمة عن مخاوف من
انتشار «كورونا».
وبـ ـ ــاف ـ ـ ـتـ ـ ــراض عـ ـ ـ ــدم ت ـع ــدي ــل
«ب ـي ــرك ـش ــاي ــر» لـمـحـفـظـتـهــا مــن
األسهم منذ آخــر إفصاح عنها
ف ــي ديـسـمـبــر ،ف ــإن أس ـهــم أكـبــر

بافيت

عشرة استثمارات في حيازاتها
تراجعت بمتوسط  %37خالل
الفترة من العشرين من فبراير
حتى الثامن عشر من مارس.
وفــي أقــل من أربعة أسابيع،
تراجع سعر سهم «آبل» بنسبة
 ،%23مـمــا قـلــص قـيـمــة حصة
«ب ـي ــرك ـش ــاي ــر» ب ـه ــا إل ـ ــى %5.6
بـحــوالــي  19مـلـيــار دوالر ،كما

انخفضت قيمة استثمارها في
«ب ـنــك أوف أم ـيــركــا» بـقـيـمــة 14
مليار دوالر ،مع انخفاض سهم
المصرف األميركي بنسبة .%43
وك ــان سـهــم «دل ـتــا إيــراليـنــز»
ه ــو األسـ ـ ــوأ ً
أداء ،إذ انـخـفــض
ح ــوال ــي  %70ف ــي ظ ــل ال ـق ـيــود
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــروضـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــر،
وت ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ق ـ ـي ـ ـمـ ــة ح ـص ــص
«بـ ـي ــركـ ـش ــاي ــر» ف ـ ــي «أم ـ ـيـ ــركـ ــان
إك ـس ـب ــري ــس» و«ويـ ـل ــز ف ــارج ــو»
و«يــو إس بانكورب» بما يقرب
من  %40على األقل ،وانخفضت
ق ـي ـم ــة أس ـه ـم ـه ــا فـ ــي «مـ ــوديـ ــز»
و«ج ـي ــه ب ــي م ــورج ــان تـشـيــس»
بأكثر من .%37
بـيـنـمــا ك ــان اسـتـثـمــارهــا في
«كرافت هاينز» هو األفضل ً
أداء
إذ تراجع بنسبة  %14فقط ،في
حين انخفض سهم «كوكاكوال»
بمقدار الربع.

لتصل إلى  25.5مليار دوالر تم توظيفها في محفظة
ائـتـمــانـيــة عــالـيــة ال ـج ــودة مــن ال ـق ــروض والـسـلـفـيــات
بإجمالي قيمة  20.7مليار دوالر ،فــي الــوقــت الــذي
حرص البنك على االحتفاظ بقاعدة رأسمالية متينة
من حقوق المساهمين التي بلغت  4.3مليارات دوالر
في نهاية عام .2019
ّ
وأوض ــح الـعـثـمــان أن ه ــذه الـنـتــائــج الـقــويــة تمثل
حصادا ناجحا لالستراتيجية الثابتة التي ينتهجها
البنك منذ تأسيسه ،والساعية إلى تحقيق النمو اآلمن
والـمـسـتــدام عبر تنويع األع ـمــال واألسـ ــواق وتوفير
خدمات مصرفية مبتكرة وتنافسية في أسواقه ،كما
تأتي نتيجة لجهود البنك على مــدى الـسـنــوات في
خلق واستمالك شبكة إقليمية مــن البنوك التابعة
والشقيقة التي تخدم عمالء ه ،وتربط عــددا من أهم
أسواق المنطقة.
ّ
وشدد على سعي البنك لمواكبة التغيرات التقنية
المتسارعة واالستجابة لتحدي االبتكار الضروري
لتلبية تطلعات شرائح وأجيال جديدة من العمالء،
حيث حقق قفزات نوعية في مجال التحول الرقمي

بتدشين عدد من الخدمات الذكية الرائدة وتوفيرها
عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل واالتصال
الحديثة.
وبـمـنــاسـبــة اح ـت ـفــال ال ـب ـنــك ه ــذا ال ـع ــام بــالــذكــرى
العشرين لتأسيسه وانطالقة مسيرة توسعه اإلقليمي،
فقد أعرب العثمان عن عميق االرتياح واالعتزاز بما
بلغه اليوم من مركز مالي راسخ ومتين من حيث حجم
األصــول ومستويات السيولة والمالء ة الرأسمالية،
والتي انعكست في النمو التصاعدي لصافي ربحيته
سنة بعد أخرى ،وفي تحقيقه لعوائد وتوزيعات نقدية
لمساهميه تـجــاوزت  3مليارات دوالر في السنوات
الـ 10األخيرة ،وهي إنجازات لم تكن لتتحقق دون دعم
مساهميه وثقة عمالئه ،ودون قدرات إدارته العليا وكل
أعضاء فريق العمل فيه وجهودهم المتفانية طوال
السنوات الماضية.

النفط يوقف  3أيام من الهبوط
لكن الضغوط مستمرة
البرميل الكويتي ينخفض  2.14دوالر
ارت ـف ـع ــت أسـ ـع ــار الـنـفــط
بنحو عـشــرة بالمئة امس
بعد أن دفعتها موجة بيع
اس ـت ـم ــرت ث ــاث ــة أيـ ـ ــام إل ــى
أدنى مستوياتها في قرابة
ع ـشــريــن ع ــام ــا ،إذ ت ـهــاوى
ال ـ ـط ـ ـلـ ــب بـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـيـ ــروس
ك ــورون ــا وزادت اإلم ـ ــدادات
بفعل حرب على الحصص
الـ ـ ـس ـ ــوقـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن روسـ ـ ـي ـ ــا
والسعودية.
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــط خـ ـ ـ ـ ــام بـ ــرنـ ــت
القياسي ،الــذي فقد نصف
قيمته في أقل من أسبوعين،
األن ـفــاس بعض الـشــيء مع
ت ـق ـي ـيــم ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن فــي
مـخـتـلــف األسـ ـ ــواق الـمــالـيــة
تأثير حــزم تحفيز ضخمة
من بنوك مركزية.
وب ـح ـلــول ال ـســاعــة 0831
ب ـت ــوق ـي ــت غ ــريـ ـنـ ـت ــش ،قـفــز
بــر نــت  2.29دوالر ،أو 9.2
بــالـمـئــة ،إل ــى  27.16دوالرا
للبرميل ،وذلك بعد هبوطه
إلى  24.52دوالرا األربعاء،
وهــو أدنــى مستوياته منذ
.2003
وصـعــد الـخــام األميركي
 3.20دوالرات ،بـمــا يـعــادل
 15.7بــا ل ـم ـئــة ،إ لـ ــى 23.52
دوالرا ل ـ ـل ـ ـبـ ــر م ـ ـيـ ــل ب ـع ــد
انخفاضه بنحو  25بالمئة
ف ــي الـجـلـســة ال ـســاب ـقــة إلــى
أدنى مستوى في  18عاما.
وان ـخ ـفــض س ـعــر برميل
النفط الكويتي  2.14دوالر

ل ـي ـب ـلــغ  29.75دوالرا فــي
تــداوالت أمــس األول مقابل
 31.89دوالرا فــي ت ــداوالت
ي ــوم ال ـثــاثــاء وف ـقــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
لكن محللين يقولون إن
الـمـكــاســب سـتـكــون مؤقتة
على األرج ــح ،إذ ان الطلب
الـ ـمـ ـت ــراج ــع ب ـس ـبــب تـفـشــي
فـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا امـ ـت ــزج
ب ـ ــانـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق بـ ـش ــأن
ت ـخ ـف ـي ـضــات اإلن ـ ـتـ ــاج بـيــن
أوبك ومنتجين آخرين هذا
الشهر.
وت ـ ـخ ـ ـطـ ــط ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة،
أكبر المنتجين في منظمة
البلدان المصدرة للبترول
(أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك) والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي أطـ ـلـ ـق ــت
ش ـ ــرارة ح ــرب األسـ ـع ــار مع
روسيا التي دفعت األسعار
لالنهيار ،لمواصلة الضخ
بمستوى قياسي عند 12.3
مليون برميل يوميا لعدة
أشهر.

هل يدفع الفيروس أزمة الديون إلى االنفجار؟
أصـبـحــت أزم ــة ف ـيــروس «كــوف ـيــد»19-
والتكاليف االقـتـصــاديــة الناتجة عنها
هــي الشغل ا لـشــا غــل للجميع .حتى إذا
ت ــم احـ ـت ــواء األثـ ــر االق ـت ـص ــادي ل ـلــوبــاء،
فـســوف يـكــون قــد مـهــد بالفعل الطريق
أم ــام انـهـيــار االق ـت ـصــادات القائمة على
الديون ،وخاصة االقتصادات اآلسيوية
النامية التي كانت في الصفوف األمامية
لمواجهة المرض.
ولألزمة العديد من اآلثار االقتصادية
ال ـش ــدي ــدة ال ـف ــوري ــة ال ـت ــي يـمـكـنـهــا دفــع
االقتصاد العالمي إلــى الــركــود .فتعطل
س ــاس ــل ال ـت ــوري ــد ،وإغـ ـ ــاق ال ـم ـصــانــع،
ووض ــع مـنــاطــق بأكملها تـحــت الحجر
ال ـص ـح ــي ،وم ـكــاف ـحــة عـ ــدد م ـت ــزاي ــد من
ال ـع ـم ــال ل ـتــوف ـيــر ُس ـب ــل الـ ـعـ ـي ــش ...كلها
تطورات ستؤدي إلى خسائر اقتصادية
متزايدة.
ف ــاالق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ال ـ ــذي يـعــانــي
بالفعل تـنــاقــص الـطـلــب (نتيجة تــراكــم
الـثــروات وعــدم المساواة في مستويات

ال ــدخ ــول) ،أص ـبــح اآلن ُع ــرض ــة لصدمة
ضخمة من جانب العرض.
ومن النتائج األخرى المحتملة للوباء،
والتي لم ندركها بعد ،لكنها أكثر أهمية،
ه ــي ال ـه ـشــاشــة ال ـم ــال ـي ــة ،والـ ـت ــي تعني
احـتـمــالـيــة ح ــدوث أزم ــة دي ــون أو حتى
انهيار مالي على مستوى أوسع.
ب ـع ــد اح ـ ـتـ ــواء آثـ ـ ــار الـ ــوبـ ــاء س ـت ـعــود
سالسل التوريد للعمل ،وسيعود الناس
لـحـيــاتـهــم الـطـبـيـعـيــة ،آم ـل ـيــن تـعــويــض
الدخول التي فقدوها بسبب الوباء ،لكن
االنتعاش االقتصادي الحقيقي سيكون
ً
مكبال بأزمات مالية وأزمات ديون عالقة
لم يتم حلها.

األزمة الحقيقية
الهشاشة المالية التي تعانيها الكثير
م ــن االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـي ــوم تـسـبــق بكثير
«كوفيد .»-19فإذا نظرنا إلى الكم الهائل
من الديون المتراكمة على الدول النامية

والمتقدمة ،على حد ســواء ،منذ األزمــة
ال ـمــال ـيــة الـعــالـمـيــة ف ــي  ،2008فسنجد
أن ــه م ــن ال ــواض ــح قــابـلـيــة اس ـت ـقــرار تلك
االقتصادات للتزعزع ،حتى من أحــداث
تبدو بسيطة.
وإل ــى وق ــت قــريــب كــانــت االرت ـفــاعــات
ال ـتــي شـهــدتـهــا أس ـع ــار األصـ ــول تخفي
م ــدى ارتـ ـف ــاع م ـس ـتــوى ال ــدي ــن .ل ـكــن في
ظــل الـخــوف الــذي يعتري األس ــواق اآلن
ً
لن تستمر فقاعة األصول طويال .فدون
ت ــدخ ــل الـ ـ ـ ــدول بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات وس ـي ــاس ــات
ص ــارم ــة ل ــن تـنـكـمــش ال ــدي ــون م ــن تلقاء
نفسها.
فــي ع ــام  2018بـلــغ إج ـمــالــي الــديــون
(الخاصة والعامة والمحلية والخارجية)
لدى البلدان النامية ما يساوي تقريبا
ضـ ـع ــف ال ـ ـنـ ــاتـ ــج الـ ـمـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـم ــال ــي
المشترك ،وهــو أعلى مستوى لها على
اإلطالق.
ومـ ــا ي ـث ـيــر ال ـق ـلــق ب ـش ـكــل خـ ــاص هو
حجم الــديــون الخاصة بالشركات غير

هل تكفي المليارات إلنقاذ االقتصاد؟
تشن الحكومة البريطانية
ال ـح ــرب عـلــى ف ـي ــروس كــورونــا
ع ـل ــى ع ـ ــدة جـ ـبـ ـه ــات ،ف ـم ــن مــن
ـواء
نــاح ـيــةٍ ت ــأت ــي تــداب ـيــر اح ـت ـ ِ
الوباء
وتقليل انتشاره وتهيئةِ
ِ
ِ
ـاب
ـ
ع
ـ
ي
ـ
ت
ـ
س
ال
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ط
ـ
ل
ا
ـ
م
ـ
ظ
األن ـ
ـةِ
ـةِ
ِ
ال ـمــرضــى ،وم ــن نــاح ـيــةٍ أخ ــرى
تأتي المعركة االقتصادية.
مـ ـ ـ ـ ـئ ـ ـ ـ ـ ُ
ـات الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات م ــن
ـدوالرات خـ ـصـ ـصـ ـتـ ـه ــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ِ
ُ
الحكومات حول العالم لمحاولةِ
تجنب كارثة اقتصادية قد تدفع
قطاعات ُبر َم ِتها لالنهيار ،وقد
ٍ
تدخل الدول في حالة ركود.
المتحدة ،تعد
وفي
ِ
الواليات َ
ـدات
إدارة تــرامــب حــزمــة مـســاعـ ٍ
ُ
ُ
تريليون دوالر
تقارب
قيمتها
ً
َ
ُ
ـاع
تـشـمــل م ـبــالــغ مــوج ـهــة لـقـطـ ِ

ـات
ال ـط ـي ــران وق ــروض ــا لـلـشــركـ ِ ً
الصغير ِة والمتوسطة ومعونة
ً
ـاص،
ن ـق ــدي ــة م ـب ــاش ــرة ل ـ َـأش ـخ ـ ِ
بسبب
الــذيــن فـقــدوا وظــائــفـهــم
ِ
فيروس كورونا.
وفـ ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،أع ـل ـن ــت
ـات ائـتـمــانـيــةٍ
الـحـكــومــة ض ـمــانـ ٍ
ُ
تسمح
بقيمة  330مليار جنيه
ـول عـلــى
لـ ـلـ ـش ــرك ـ ِ
ـات ب ــالـ ـحـ ـص ـ َ ِ
ـروض مـ ـيـ ـس ــر ٍة خـ ـ ــال ه ــذه
قــــ
ٍ
الـفـتــر ِة الصعبة ،وه ــذا المبلغ
ال ــذي ي ـعــادل  15فــي الـمـئــة من
ٌ
مرشح
الناتج المحلي
إجمالي
ِ
وزير الخزانة
بحسب
لالرتفاع
ِ
ِ
ِ
ريشي سوناك.
وقـ ـ ـ ـ ــال« :ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
سـيـكــون لــه تــأثـيــر ضـخــم على
اقتصادنا .هذا ما قلته األسبوع

الـمــاضــي ،ومــوقـفــي لــم يتغير،
وأيضا لم أغير موقفي ألن األثر
س ـي ـك ــون م ــؤق ـت ــا ،ن ـح ــن س ــوف
ن ـت ـج ــاوز هـ ــذه األزمـ ـ ــة وس ــوف
نـتـجــاوزهــا ســويــا والـخـطــوات
ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـن ــاه ــا تـ ـعـ ـن ــي أن ـن ــا
سنخرج من هذه األزمة وسوف
نتخطاها».
ُ
وأعـ ـلـ ـن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة أي ـضــا
ت ـع ـل ـيــق الـ ـض ــرائ ــب ال ـع ـق ــاري ــة
ـات العاملةِ في
على كـ ِـل الـشــركـ ِ
ـاالت ال ـت ـجــزئـ ًـة وال ـض ـيــافــةِ
م ـج ـ ِ
وال ـتــرف ـيــه ،إض ــاف ــة إل ــى تــوفـيـ ِـر
م ـنـ ٍـح ن ـقــديــةٍ بـقـيـمــةِ  20مـلـيــار
ُ
ـات
جـنـيــه ت ـس ـمــح لـتـلــك ال ـشــركـ َ ِ
بــدفـ ِـع روات ــب الموظفين خــال
فترات اإلغالق.
ِ
(العربية .نت)

المالية ،والتي تصل اآلن إلــى ما يقرب
مــن ثــاثــة أرب ــاع إجـمــالــي دي ــون البلدان
النامية (وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة
مع نظريتها لدى االقتصادات المتقدمة).
األسواق اآلسيوية ضعيفة باألساس
حتى قبل األزمة الحالية ،نتيجة هوامش
الربح المنخفضة ،ومستوى المخاطر
المرتفع ،واالعتماد المفرط على البنوك
ونظام الظل المصرفي ،على حد سواء،
وهي مشكلة ظهرت بالفعل في الهند.
واألس ــوأ مــن ذلــك ،فــإن حصة الديون
األك ـب ــر م ـت ـمــركــزة ل ــدى ش ــرك ــات الـطــاقــة
والصناعة والمرافق العامة ،وجميعها
تتأثر بمستويات اإلنتاج ،وخاصة مع
االنخفاض األخير في أسعار النفط.
وال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ح ـ ـ ــل تـ ـ ـل ـ ــك الـ ـمـ ـشـ ـك ــات
بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى س ـيــاســات ف ــردي ــة ،بل
ي ـح ـت ــاج ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـع ــال ـم ــي أك ـث ــر مــن
أي وق ــت مـضــى إل ــى تجميع ال ـقــوى في
مواجهة اآلثار االقتصادية لـ«كورونا».
(أرقام)

مشعل العثمان

 2.114مليار دينار استثمارات
محلية لشركات االستثمار
●

محمد اإلتربي

ب ـلــغ إج ـم ــال ــي الـ ـت ــزام ــات ال ـت ـمــويــل عـلــى
ق ـطــاع ال ـشــركــات االس ـت ـث ـمــاريــة اإلســام ـيــة
ن ـحــو  967.9م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ،م ـن ـهــا 697.5
مـلـيــونــا م ــن ال ـب ـن ــوك ،و 212.8مـلـيــونــا من
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار ،و 57.6م ـل ـيــونــا مــن
م ــؤس ـس ــات مــال ـيــة أخـ ـ ــرى ،وأج ـن ـب ـيــا يـقــدر
حجم المطلوبات على تلك الشركات نحو
 311.7مليونا.
وبـ ــذلـ ــك ي ـص ــل إجـ ـم ــال ــي االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الـمـحـلـيــة ل ـشــركــات االس ـت ـث ـمــار الـتـقـلـيــديــة
واإلسالمية لنحو  2.114مليار دينار.
في سياق آ خــر ،بلغ إجمالي التمويالت
الـمـقــدمــة مــن ال ـب ـنــوك ل ـشــركــات االسـتـثـمــار
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ب ـن ـهــايــة ي ـنــايــر ال ـم ــاض ــي نحو
 453.7مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـ ـن ـ ــار ،بـ ـت ـ ّـرا ج ــع نـ ـح ــو 8
ماليين عن نهاية ا لـعــام ،تمثلت في سداد
بعض االلتزامات وخدمة ديــون من بعض
الشركات.
وبـلـغــت أرص ــدة الـشــركــات االسـتـثـمــاريــة
القتليدية لدى البنوك المحلية نحو 186.4
مليون دينار.
وفي سياق متصل ،ارتفعت االستثمارات
الـمـحـلـيــة الـمــالـيــة وغ ـيــر الـمــالـيــة لـشــركــات
االستثمار في يناير الماضي بنحو 15.9
مليونا ،وذلك من  969.4مليونا الى 985.3
مليونا.
ّ
ّ
توجه العديد من
وتوقعت مصادر مالية
الشركات نحو البنوك خالل المرحلة المقبلة
ل ـط ـلــب ت ـم ــوي ــات جـ ــديـ ــدة ،خ ـص ــوص ــا فــي
ضوء األسعار المنخفضة ألسعار الفائدة،
التي تعتبر األد نــى تاريخيا ،والسعي الى
اقتناص الفرص التي برزت في ضوء الهلع
ال ـ ــذي ان ـع ـك ــس ع ـل ــى ت ــراج ــع ق ـي ــم األصـ ــول
واالستثمارات.

وتحقيقا لـلـتــوزان وا لـتــوز يــع الجغرافي
محليا وعالميا ،يمكن اإلشارة الى أن حجم
الموجودات األجنبية للشركات االستثمارية
التقليدية  1.056مليار د يـنــار ،بــز يــادة 27
مـلـيــون دي ـنــار ،وذل ــك مــن  ،1.029إذ ذكــرت
م ـصــادر مــالـيــة أن تـلــك ال ــزي ــادة نــاتـجــة عن
ار تـفــا عــات ومكاسب فــي قيم االستثمارات
والموجودات األجنبية.
ي ـ ـشـ ــار ال ـ ـ ــى أن إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـت ـس ـه ـي ــات
والتمويالت األجنبية التي تعود إلى بنوك
ومؤسسات خارجية تقدر بنحو  121مليون
دي ـن ــار ف ـقــط ،م ـمــا يـعـكــس أن األغ ـل ـب ـيــة في
االعتماد على البنوك المحلية.
فـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،بـ ـ ـل ـ ــغ إج ـ ـمـ ــالـ ــي
االستثمارات المالية وغير المالية للشركات
االستثمارية العاملة حسب أحكام الشريعة
اإلس ــام ـي ــة ب ـن ـهــايــة ي ـنــايــر ال ـمــاضــي نحو
 1.145مليار دينار ،وتحتفظ تلك الشركات،
البالغ عددها نحو  ،34بنحو  196.9مليونا
أرص ـ ـ ــدة س ــائ ـل ــة ل ـ ــدى الـ ـقـ ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي
والمؤسسات المالية األخرى ،ويقدر حجم
ا لـمــو جــودات األجنبية لذلك القطاع بنحو
 896مليونا.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

«طلبات» تقدم خدمة التوصيل
بدون تالمس
أعلنت «طلبات» تقديمها خدمة توصيل الطلبات بدون تالمس ألي
عميل يشتري ويسدد قيمة طلبه عبر اإلنترنت.
وأطلقت «طلبات» هذه المبادرة بهدف الحفاظ على صحة العمالء
وعمال التوصيل على حد سواء .ولتفعيل الخدمة ،يتعين على العميل
انتقاء خيار الدفع عبر اإلنترنت.
وعندما يصل عامل توصيل الطلبات إلــى مكان التسليم ،يضع
الطعام عند الباب ويقرع الجرس أو يطرق على الباب ،ويبتعد عنه
مسافة آمنة ( 5أمـتــار) .وينتظر العامل بعدها حتى يتسلم العميل
الطلب ،ويغلق الباب وراءه قبل المغادرة لتسليم الطلب التالي.
ويرى توماسو رودريغيز ،الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات» ،أن
هذه الطريقة تكشف تركيز الشركة المستمر على عامل السالمة في
ضوء تفشي وبــاء «كوفيد  ،»19ولكن نجاحها يتطلب تسديد قيمة
ً
الطلبات عبر اإلنترنت .وتابع موضحا« :إن السداد عبر اإلنترنت يغني
العمالء عن استخدام اليدين ،مما يعزز فوائد مبادرة التوصيل بدون
ً
تالمس ،وبالتالي يضمن سالمة العمالء وعمال التوصيل في آن معا».
ً
وإضافة إلى ذلك ،ستوزع «طلبات» أيضا بطاقات يمكن للعمالء
تعليقها على أبوابهم إذا أرادوا مــن عامل التوصيل تــرك الطلبات
عند الباب.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

مسك وعنبر

مسك وعنبر
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١٦

مجلس أمناء أكاديمية الفنون
واإلعالم للشباب يؤكد في بيانه
الدور الكبير الذي تقوم به أجهزة
الدولة المختلفة لمحاربة كورونا.

١٦
مسك وعنبر

طرحت مجموعة من األغاني في
ظل أزمة «كورونا» الحالية تعبر عن
حب الوطن ،وتهدف إلى إيجاد جو
حماسي في أوقات المحن.

16

تسبب تعليق حركة الطيران في مصر
ولبنان في إرباك خريطة البرامج
الرمضانية التي يجري تحضيرها
خالل الفترة الحالية.

المغنية شارلوت لورانس أصغر
المشاهير المصابين بـ «كورونا»
أفادت تقارير إعالمية بأن المغنية وكاتبة األغاني
األميركيةشارلوت لورانس ،البالغة  19عاما ،هي
أصـغــر المشاهير حتى اآلن ،الــذيــن ج ــاء ت نتائج
فحوصات "كورونا" التي أجروها إيجابية.
وكتبت شارلوت ،على صفحتها ،مناشدة الناس
أن تبقى في منازلها" ،ابق في الداخل ،رجاء ،سواء
كنت تشعر بالمرض أم ال ،ابق في الداخل فكر في
والديك ،فكر في أجدادك ،أنا أحب الكثير من الناس
الذين قد يواجهون صعوبة في المرور بهذا".
ودع ــت الجميع إلــى عــدم التفكير بــأنــانـيــة ،وأال
يعتبروا أنهم يعرفون أكثر من غيرهم ثم يمرضون
من حولهم.
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد الـ ـم ــرض ذات ـ ـ ــه ،نـ ـش ــرت الـنـجـمــة
الـعــالـمـيــةل ـيــدي غــاغ ـ ا ص ــورة لـهــا بــرفـقــة الــرئـيــس
التنفيذي لمجموعة باركر وخريج جامعة هارفارد
مايكل بوالنسكي.
وكتبت غاغا ،البالغة  33عاما" ،اليوم السادس من

مانو ديبانغو

الحجر الصحي نحن أقوياء ،ونلعب ألعاب الفيديو
والشدة ،ونعتني بأنفسنا تذكير هام :حافظ على
عقلك خاليا من التوتر قــدر اإلمـكــان ،وحافظ على
تحريك جسمك".
ً
وأضافت" :أحب نفسك اعتن بنفسك ،كن لطيفا"،
مـتــابـعــة" :حـ ــاول ع ــدم نـقــل ال ـع ــدوى فــي ح ــال كنت
مصابا بـكــورونــا ،فــا ب ــأس ،مــن الــرائــع الـبـقــاء في
المنزل إذا استطعت! يا له من تصرف لطيف للعالم".
بـ ــدوره ،وبـعــد أن أعـلــن الـنـجــم الـعــالـمــي ادري ــس
إلـبــا إصــابـتــه بـفـيــروس "ك ــورون ــا" ،أطــل فــي فيديو
عبر صفحته على أحد مواقع التواصل ،ورد على
التعليقات التي تقول إن ذوي البشرة السمراء ال
ً
يصابون بفيروس كورونا ،واصفا إياها بالغبية
والسخيفة.
وأورد إلبا ،في الفيديو ،أن التفكير بهذه الطريقة
سيؤدي إلى موت وهالك الكثير من أصحاب البشرة
السمراء ،مؤكدا أن المرض يصيب أي شخص في

ستيوارت ويتمان

ال ـعــالــم ول ـيــس فـئــة مـعـيـنــة م ــن ال ـن ــاس ،وط ـلــب من
الجمهور التوقف عن نشر نظريات المؤامرة حول
"كورونا".
من جهته ،تعرض الممثل التركي الشهيرمراد
يلدريم للكثير من االنتقادات ،بسبب استهتاره في
التعامل مع انتشار الفيروس.
جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه يلدريم
وه ــو وس ــط ع ــدد غـفـيــر مــن األش ـخ ــاص مــن أهــالــي
مدينة "أضنة" ،التي يعكف النجم حاليا على تصوير
مسلسله "رام ـ ــو" فـيـهــا ،وال ــذي ــن يــرغ ـبــون فــي أخــذ
الصور التذكارية معه ،متجاهلين تعليمات الوقاية.
وأعــرب الكثير من المتابعين عن استيائهم من
تـصــرف يـلــدريــم ه ــذا ،مشيرين إل ــى أن ــه ك ــان يجب
عليه أن يكون مثاال وقدوة لغيره ،وينصحهم بعدم
االختالط والمصافحة ،بدال من أن يستعرض بنفسه
ويلتقط الصور.

هارفي واينستين

العازف مانو ديبانغو
مصاب بالفيروس

وفاة ستيوارت ويتمان
ً
عن  92عاما

نقل هارفي واينستين
إلى سجن نيويورك

ُ
أدخل عازف الساكسفون الشهير في مجال اإلفرو-جاز،
مانو ديبانغو ،المستشفى ،إلصابته بفيروس كورونا ،وهو
"يرتاح ويتعافى بهدوء" ،على ما جاء في صفحته الرسمية
بـ"فيسبوك".
وج ــاء فـ ُـي الصفحة أن الـعــازف المولود فــي الكاميرون
( 86عاما) "أدخل قبل فترة قصيرة إلى المستشفى ،بسبب
إصابته بكورونا" .وجاء في البيان أيضا ،أن العازف اإلفريقي
األسـطــورة "سعيد جــدا بلقاء جمهوره قريبا" .وديبانغو
هو مؤلف إحدى أشهر األغاني في مجال موسيقى العالم
(سول ماكوسا) في عام  .1972وكان هذا العمل أغنية ثانوية
في أسطوانة مكرسة لنشيد منتخب الكاميرون لكرة القدم
(أ ف ب)
بمناسبة كأس األمم اإلفريقية.

توفي الممثل األميركيستيوارت ويتما ن عن ُعمر 92
ً
عاما ،فيما كان محاطا بالعائلة في منزله بمونتيسيتو،
كاليفورنيا.
وكان ستيوارت دخل المستشفى عدة مرات ،أخيرا،
بسبب سرطان الجلد الذي دخل مجرى دمه.
وتــألــق سـتـيــوارت على شاشة ""Cimarron Strip
التلفزيونية ،وحصل على ترشيح لجائزة األوسكار
ألفضل ممثل عن عمله في فيلم عــام  ،1961ويحمل
اسم "."The Mark
وكان آخر رصيد ويتما ن الفني ،الفيلم التلفزيوني
لعام  ،"The President’s Man" 2000وفي مسيرة الراحل
أكثر من  200فيلم سينمائي.

ُ
نقل المنتج الهوليوودي السابق هارفي واينستين،
المحكوم بالسجن  23عاما إثر إدانته بتهمة االعتداء ،إلى
سجن في شمال والية نيويورك.
وك ــان المنتج الستيني يقبع فــي مستشفى بيلفو
بمانهاتن منذ إدانته في  11مارس ،إثر إدخاله إلى الموقع،
الرتفاع في ضغط الدم.
جراء تعرضه
ُ
وكان واينستين نقل من المستشفى في اتجاه سجن
داونستايت ،شمال واليــة نيويورك .ويقع هــذا السجن
الخاضع لمراقبة أمنية مشددة في منطقة فيشكيل ،قرب
نهر هادسون ،على ُبعد أكثر من مئة كيلومتر إلى الشمال
من مانهاتن.
(أ ف ب)

ويذرسبون :لم ألجأ لإلغراء في مسيرتي المهنية
حافظت الممثلة األميركية العالمية ريز ويذرسبون على جوهرها النقي،
بعدم تقديمها مشاهد فيها إغراءات كثيرة بعالم السينما الصاخب في
هوليوود.
ً
وقالت ويذرسبون في تصريحات صحافية ،إنها لم تكن يوما ما على غالف
ذك ــرت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ،أن الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة
ريز ويذرسبو ن تحدثت عن عدم بناء مسيرتها
الـمـهـنـيــة ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام اإلغ ـ ـ ــراء ات وال ـم ـشــاهــد
الجريئة ،إذ قالت إنها منذ أن بــدأت في المجال
ال تحب ذلك.
ً
وأضافت ويذرسبون ( 37عاما )" :عندما جئت
الى المجال ،كانت هناك كل مجالت الرجال ،وقيل
لنا أن نلبي احتياجاتهم ،لم أكن يوما في مجلة
ً
مكسيم ،ولم يتم اختياري أبدا كفتاة مجلة ،GQ
وأنا على ما يرام مع ذلك ،ألن هذه ليست الطريقة
ا لـتــي أردت أن أ شــا هــد بها مــن قبل ا لـنــاس ،ليس
هكذا أرى نفسي ،أردت دائما أن أ كــون مضحكة،
هل تعلم؟ وال يمكن أن تصبح شخصا (عفا عليها
الزمن) إذا واصلت المرح".
وتابعت " مــن ا لــذي يصبح (عفا عليه الزمن)؟،
وجـ ـه ــك يـ ــذهـ ــب ،ولـ ـك ــن ي ـم ـك ـنــك دائ ـ ـمـ ــا أن ت ـكــون
م ـض ـح ـكــا .وال ـب ـط ــات بــالـنـسـبــة ل ــي ه ــن غ ــول ــدي،
وهولي هانتر ،وديان كيتون ،ونانسي مايرز فهن
ذكيات ومضحكات".
ك ــام ويــذرس ـبــون ج ــاء فــي ل ـقــاء لـهــا مــع مجلة
"فانيتي فير" ،الذي ينشر في عدد ابريل المقبل.
و عــن أخبارها ايضا ،قالت الممثلة األميركية
ً
إن عقلها لم يتعاف بالكامل منذ أن أصبحت أما
مرة أخرى.
وأكـ ـ ــدت وي ــذرسـ ـب ــون ،ف ــي ح ـ ـ ــوارات صـحــافـيــة
سابقة ،أن ذاكرتها تدهورت بشدة منذ أن أنجبت
طفلها تينيسي في سبتمبر الماضي.

مجلة «مكسيم» أو « ،»GQالمعروفتين بنشر الصور الجريئة ،معتبرة أن
كل شيء يذهب من الجسد البشري ،وال يبقى إال ما تفعله في حياتك،
وتصرفاتك مع محبيك وغيرهم.

ريز ويذرسبون
يشار إلى أن ويذرسبون لديها فتاة اسمها إيفا
ً
( 13عاما ) ،وصبي اسمه ديكاكو ن ( 9أ عــوام) من
زوجها السابق الممثل رايان فيليبي.
وقــالــت ري ــز" :مـنــذ أن أنـجـبــت طفلي األخ ـيــر ،ال

أستطيع أن أتذكر أي شيء ،هذا الطفل سرق عقلي
بــال ـف ـعــل" ،مـضـيـفــة" :ان ـنــي ب ــدأت أف ـقــد أصــدقــائــي
ألنني أنسى أن أتواصل معهم".
يذكر أن الممثلة كانت قد حازت جائزة أوسكار
"أفضل ممثلة " عن دور هــا في فيلم "Walk The
 "Lineعام .2005
كـمــا كشفت عــن صــور مـنــز لـهــا فــي مدينة
أوغاي بوالية كاليفورنيا ،والذي اشترته
منذ نحو خمس سنوات.
ويـ ــرجـ ــع تـ ــاريـ ــخ بـ ـن ــاء الـ ـمـ ـن ــزل،
ال ـ ــذي ي ـق ــع ب ــه مـ ـن ــزل ريـ ــس إل ــى
عــام  ،1923عـنــدمــا بـنــاه رجــل
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر آنـ ـ ـ ــذاك
إدوارد ليبي.
وقالت عن منزلها:
"ع ـ ـ ـنـ ـ ــدمـ ـ ــا تـ ـشـ ـت ــري
ق ـ ـ ـط ـ ـ ـعـ ـ ــة ف ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ال
تعتبر فــي الحقيقة
مــال ـك ـهــا ال ـح ـق ـي ـقــي ،أن ــت
فقط تعتني بها".
و فــي ا لـمـنــزل حـمــام للسباحة،
واسطبل للخيل ،وحظيرة ،وملحق
للضيوف ،وبيوت لعدد من الحيوانات
األليفة.

شارلوت لورانس
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 21مايو  21 -يونيو
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ً
ً
ً
ً
ً
مهنيا :سبب فشلك أحيانا هو التفكير بدون أي مـهـنـيــا :ضــع بــرنــامـجــا منظما لعملك وحــدد
ّ
أولوياتك ثم باشر به.
تنفيذ عملي.
ً
ً
عاطفيا  :يعتقد الحبيب أ نــك تستطيع أن تتقدم عاطفيا :تناقش شريك حياتك في أمور تتعلق
ً
ً
ّ
بمستقبلكما القريب جدا.
كثيرا إذا صممت على ذلك.
ً
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :ال تستهلك الكثير مــن ال ــده ــون ،ألن اجتماعيا :كما يتحدث أحدهم عن الناس في
ّ
ّ
ّ
يتحدث عنك في غيابك.
حضورك
بصحتك.
تضر
السمنة
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الدلو

هدى قطان

كلمة السر

وأخ ـ ـ ـ ــذ مـ ـ ــا فـ ـي ــه ع ـ ـنـ ــوة –
الوجه – لمس.
 – 8ج ـع ــل ش ــرك ــة خــاصــة عاصمة دولة أفريقية.
ً
م ـل ـكــا ل ــأم ــة أو ال ــدول ــة –  – 11إ سـ ـ ـ ــم مـ ـ ــو صـ ـ ــول –
صحابية زو ج ــة الخليفة
شجر مثمر.
ـاد – أجـ ـ ــاد س ـيــاق ال ــراش ــدي األول أب ــي بكر
 – 9أي ـ ـ ـ ٍ
الصديق وأم عائشة.
الحديث.
ً
 – ١٠دخــل موضعا خفية

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :أقدم على عملك بطموح ونشاط تزول من مهنيا :ال تفكر بــاالنـتـصــار على زمــائــك ،بل
بنتائج أعمالك وإتقانها.
أمامك العراقيل.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ك ــل لـحـظــة يـبـتـعــد فـيـهــا الـحـبـيــب عنك عــاط ـف ـيــا :تـقــع مـشـكـلــة بينكما يـسـ ّـبـبـهــا أحــد
األشخاص وتتحول الى نقاش حاد.
يعتبرها خسارة له.
ً
ً
اجتماعيا  :النوم هو أفضل ما ّ
نقد مه لجسمنا ،اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :أنـ ـ ــت ت ـت ـح ـمــل أوجـ ـ ـ ــاع عــائ ـل ـتــك
ّ
ومشاكلها ،لكنك ستحصل على مكافأة.
ولكن ضمن الحدود الطبيعية.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

 20يناير  18 -فبراير

كلمات متقاطعة

األكبر من بياض البيضة
– للتفسير.
 – 5متشابهان – دولة من
جزر أنتيل الصغرى.
 – 6العب ومدرب كرة قدم
أرجنتيني.
 – 7ال يباح به – كان طلق
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العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :الجرأة في اقتناص الفرصة عند سنوحها مهنيا :عندما تحتاج إلى استشارة فال تتأخر
ّ
في طلبها من المختصين.
هي ميزة جوهرية للنجاح.
ً
ً
ً
ً
ّ
لنتعمق أكثر في عاطفيا :يطير الحبيب فرحا كلما علم بمجيئك
عاطفيا :األج ــواء صالحة جــدا
فال تجعله يحزن.
معرفة الحبيب.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :الـمــوسـيـقــى وس ـي ـلــة رائ ـع ــة لـتـهــدئــة اجـتـمــاعـيــا :الـعــالــم كله بين يــديــك وتستطيع
زيارة أي بلد عندما تشاء.
األعصاب ،فاستمع إليها بهدوء.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

4

6

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :الكسل والتأجيل دائـمـ ًـا هما ّ
مكونان
مهنيا :إذا كانت رغبتك في النجاح أكثر منها في
ً
ّ
يقودانك الى الفشل.
الفشل ،فالمستقبل جيد جدا.
ً
ً
عاطفيا :يشعر الحبيب قربك باالطمئنان وسوف عاطفيا :حبيبك هو الذي يعرف أدق التفاصيل
ً
التي تجعلك مرتاحا.
يخبرك عن حدث جميل.
ً
ً
اجتماعيا :ال تقل ال لصديق طلب مساعدة وأنت اجتماعيا :ليس من المنطق أن تخبر اآلخرين
ّ
عن كل أمر يتعلق بك.
قادر عليها.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :
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 – 1هبوط وتدهور – منع
ّ
بالقوة.
 – 2أ خ ـ ـ ــذ م ـ ــن األرض –
مدينة بريطانية شهيرة
بجامعتها.
 – 3فرد – لالستدراك – إله.
 – 4مــادة تكون في القسم

2

6

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
ً
ً
مهنيا :ال تنسب فشلك الــى الـقــدر ،بــل ابحث عن مهنيا :حظك كبير جدا فاستفد منه يإقدامك
ّ
على مشروع جديد.
أسبابه وتعلم منها.
ً
ً
ً
عاطفياّ :
يحبذ شريك حياتك الخطوات التي
عــاطـفـيــا :مــا زال الحبيب مـنـتـظــرا ق ــرارك بعدما
ً
ستبدأها ويدعمك بكل قواه.
وعدته باتخاذه سريعا.
ً
ً
اجتماعيا :الطمع رذيلة واالكتفاء بما لديك قناعة اجتماعيا  :بعض الجيران يرغبون بزيارتك
ُ
ّ
بشكل متواصل لكن وقتك ضيق.
تشكر عليها.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

9

8
9
7
4
5
3
6
1
2

ً
عموديا:
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 21مارس  19 -أبريل
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 – 1واج ـبــات وتـعـهــدات –
مادة قاتلة.
 – 2فنان لبناني.
 – 3نزل وهبط – ّ
صوروا.
 – 4دولة أوروبية.
 – 5تناول الطعام – أرجع
– أستاذ ومدرس.
ً
 – 6ردم ب ـ ـئـ ــرا – ا ش ـت ـهــر
بصبره – منازل.
 – 7مناص – نذيع الخبر
– وهكذا باألجنبية.
 – 8برد – أحرف متشابهة
– منافذ الجلد.
 – 9عاصمة دولة أوروبية
– صحيفة إسبانية.
 – 10حالة الناظر إلــى ما
يـثـيــر الــده ـشــة – م ــن آالت
الحدادين.
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ًكلمات متقاطعة

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

9
6
4
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مشوار
سنة
جامعة
مشاهير
منتج
نجاح
عالم
زواج
حياة
نشاط
صفحة
تواصل
لو
زمن
جمال
مظهر
محتوى
ضمان
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من  7أحرف و هي اسم خبيرة تجميل ومؤسسة
شركة مستحضرات التجميل هدى بيوتي.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  /4378الجمعة  20مارس 2020م  25 /رجب 1441هـ

ً
مهنيا :لست بحاجة الى نصائح في عملك ،لكنك
تعجز عن إنجاز ما تعرفه.
ً
عاطفيا :تحتاج الى جو عاطفي يخفف عنك أعباء
عملك المرهق.
ً
ً
ً
كبيرا ّ
ربما لفراق شخص
اجتماعيا :تعاني حزنا
قريب أو لخسارة ما.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :أصبحت لديك خبرة واسعة في عملك،
ويمكنك البحث عن مكان آخر.
ً
عاطفيا :ال تترك الخالف بينكما يطول ،وضع
ً
حدا له بحكمتك وصبرك.
ً
اجتماعيا :الصديق وقت الضيق ،فهل يعاملك
األصدقاء وفق هذا المثل؟
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

١٦

توابل ةديرجلا

•
العدد  /4378الجمعة  20مارس 2020م  25 /رجب 1441هـ

tawabil@aljarida●com

«الفنون واإلعالم» :جهود كبيرة للكويت لمكافحة «كورونا»

ً
ّ
مجلس أمناء األكاديمية يصدر بيانا يثمن إجراءات الدولة االحترازية
أصدر مجلس أمناء أكاديمية
الفنون واإلعالم للشباب ،بيانا
يدعم فيه الجهود التي تقوم
بها مؤسسات الدولة لمكافحة
انتشار كورونا.

أكــد مجلس أمـنــاء أكاديمية
الفنون واإلعالم للشباب الدور
الـكـبـيــر الـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه أج ـهــزة
الدولة المختلفة من خالل العمل
ال ـ ـجـ ــاد ل ـم ـنــع ت ـف ـشــي ف ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا فـ ــي الـ ــوطـ ــن ال ـغ ــال ــي،
ً
الفـ ـ ـت ـ ــا إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذه ال ـج ـه ــود
والعطاءات هي ثمرة التوصيات
واإلجـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة ،التي
ات ـخ ــذه ــا (وال ي ـ ــزال يـتـخــذهــا)
مجلس الـ ــوزراء ،بـحـ ٍّـس وطني
عال وباحترافية شهد بتميزها
ٍ
العالم أجمع ،بهدف نشر األمن
واألمــان والحفاظ على الصحة
العامة للمواطنين والمقيمين
على هذه األرض الطيبة".
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ب ـي ــان أصـ ــدره
أعضاء مجلس أمناء أكاديمية
ال ـ ـف ـ ـنـ ــون واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ل ـل ـش ـب ــاب،
ت ـض ــام ـن ــا مـ ــع ج ـ ـهـ ــود أجـ ـه ــزة
الــدولــة المختلفة ،الـهــادفــة إلى
مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـبـ ـي ــان" :فـ ــي مـثــل
هــذه الظروف الدقيقة نستذكر
ب ــالـ ـع ــرف ــان والـ ـتـ ـق ــدي ــر ج ـه ــود
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة الـمـخـتـلـفــة
في القطاع الحكومي والقطاع
الـ ـخ ــاص وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي

الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،وال ـ ـتـ ــي ت ـض ــاف ــرت
جهودها مــن أجــل تـجــاوز هذه
المرحلة ،ونخص بالذكر القطاع
الـصـحــي واألم ـن ــي واإلع ــام ــي،
وج ـ ـهـ ــود الـ ـلـ ـج ــان ال ـت ـطــوع ـيــة
األخرى في المجتمع المدني".
وتابع" :في مثل هذه الظروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ،وت ـم ــاش ـي ــا مــع
واج ـ ـبـ ــات ـ ـنـ ــا الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،ن ـضــع
نـ ـح ــن أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس أمـ ـن ــاء
أك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـفـ ـن ــون واإلعـ ـ ـ ــام

على هذه األرض الطيبة ،تحت
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـح ـك ـي ـم ــة ل ـصــاحــب
السمو أمير البالد ،وسمو ولي
عهده األمين .حفظ الله الكويت
وشـ ـعـ ـبـ ـه ــا والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
أرض ـهــا مــن كــل س ــوء وم ـكــروه،
اللهم آمين".
وي ـ ـ ـتـ ـ ــألـ ـ ــف م ـ ـج ـ ـلـ ــس أمـ ـ ـن ـ ــاء
األكاديمية من رئيس المجلس
عبدالرحمن المطيري ،واألمين
ال ـ ـعـ ــام ل ــأك ــاديـ ـمـ ـي ــة ع ـب ــدال ـل ــه

عبدالرسول ،واألعـضــاء الفنان
ج ــاس ــم ال ـن ـب ـه ــان ،واإلع ــام ـي ــة
أمــل عـبــدالـلــه ،ود .محمد بــال،
وال ـ ـف ـ ـنـ ــان حـ ـسـ ـي ــن الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي،
والـ ـك ــات ــب بـ ــدر م ـ ـحـ ــارب ،ن ــورة
الـقـمــاس ،ود .عبدالله العابر،
ود .ابـتـســام الـحـمــادي ،وممثل
وزارة اإلعــام أسامة المخيال،
ود .عـيـســى األنـ ـص ــاري ،ممثل
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب.

وقف تصوير «سما عالية» و«أبشر بالسعد»
●

محمد جمعة

اتساقا مع الموقف الرسمي للدولة
الـ ـت ــي تـ ـح ــرص ب ـك ــل أج ـه ــزت ـه ــا عـلــى
ضمان أمن وسالمة جميع من يعيش
فوق هذه األرض الطيبة في مواجهة
فيروس كورونا الذي ألقى بظالله على
كــل أوج ــه الـحـيــاة وأصــابـهــا بالشلل،
أع ـل ــن م ـج ـمــوعــة م ــن ص ـن ــاع ال ــدرام ــا
فــي الكويت تعليق تصوير أعمالهم
ال ــدرام ـي ــة وال ـت ــي كــانــت م ــدرج ــة على
ج ــدول ال ـع ــرض خ ــال شـهــر رمـضــان
ّ
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وذلـ ـ ـ ــك رغـ ـ ــم مـ ــا قـ ــد ي ـكــلــف
الشركات خسائر مالية فادحة.
وكـ ــان أول م ــن بـ ــادر ب ــاإلع ــان عن
إيقاف التصوير المخرج محمد دحام
الشمري ،الذي كان يفترض أن يخوض
الـسـبــاق الــرمـضــانــي بمسلسل "سما
عالية" قصة وسيناريو وحوار صالح

الـنـبـهــان وشـيـخــة بــن عــامــر ،وبطولة
ج ــاس ــم ال ـن ـب ـه ــان ،وحـ ـم ــد ال ـع ـمــانــي،
وش ـي ـم ــاء س ـل ـي ـم ــان ،وفـ ـ ــوز ال ـش ـطــي،
وسليمان الياسين ،وانتصار الشراح،
وعبدالله التركماني ،وعبدالله السيف،
وغيرهم.
ّ
وق ـ ـ ــال دحـ ـ ـ ــام" :حـ ــرصـ ــا م ــن ــا عـلــى
ســا مــة الجميع مــن فنانين وفنيين
وســامــة الــوطــن نحن متوقفون منذ
يوم السبت الماضي عن تصوير بقية
مشاهد مسلسل "سما عالية" ،وذلــك
حـتــى إش ـع ــار آخـ ــر ،وب ـعــد زوال هــذه
األزم ــة الـمــؤقـتــة ،رغ ــم أن مــا نتعرض
له من خسائر مادية وغيرها ،إال إننا
مـلـتــزمــون أخــاق ـيــا وإن ـســان ـيــا تـجــاه
سالمة وأمن الوطن.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ال ـف ـنــان والـمـنـتــج
عبدالله السيف ،الذي يتصدى إلنتاج
"سما عالية" من خالل شركة "ديتونا

محمد دحام

عبدالله السيف

بــرودكـشــن" :حــرصــا منا على سالمة
وصحة جميع الفنانين والطاقم الفني،
وع ـل ــى ص ـحــة وس ــام ــة أه ــل الـكــويــت
والمقيمين عليها ،فإن شركة ديتونا
لــإنـتــاج الفني توقفت عــن استكمال

تصوير أعمالنا لرمضان .٢٠٢٠
مــن جـهـتــه ،أع ـلــن الـفـنــان والمنتج
نايف الراشد إيقاف تصوير مسلسل
"أب ـشــر بــالـسـعــد" وق ــال" :حــرصــا على
ق ـ ـ ـ ــرارات الـ ــدولـ ــة ب ـم ـح ــارب ــة ف ـي ــروس

الخرجي تنضم إلى فريق «محمد علي رود»
●

عزة إبراهيم

ذك ـ ـ ــرت الـ ـفـ ـن ــان ــة زه ـ ـ ــرة ال ـخ ــرج ــي
أن ـه ــا ان ـض ـمــت إلـ ــى ف ــري ــق الـفـنــانـيــن
المشاركين بعمل "محمد علي رود"،
وب ـ ـ ــدأت ت ـص ــوي ــر ب ـع ــض ال ـم ـش ــاه ــد،
وتترقب خالل الفترة المقبلة أن تكون
ض ـمــن ف ــري ــق ال ـف ـنــان ـيــن الـمـســافــريــن
إلــى الهند الستكمال تصوير بعض
الـ ـمـ ـش ــاه ــد فـ ــي "مـ ـحـ ـم ــد عـ ـل ــي رود"
بمومباي.
وأوضحت الخرجي أن "كل األمور
تــوقـفــت بـعــد االج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
للحد من انتشار فيروس كورونا حول
العالم ،والتي علقت السفر بين العديد
مــن بـلــدان الـعــالــم ،وبمجرد استقرار
األوضاع سنطير إلى الهند".
وع ــن أحـ ــداث الـعـمــل ق ــال ــت" :غنية
ج ـ ـ ــدا ،ف ـ ــاألح ـ ــداث م ـث ـي ــرة وجـ ــديـ ــدة،
ً
والـقـصــة مختلفة نــوعــا مــا عـمــا يتم
تناوله عبر األعمال التلفزيونية ،كما
يضم المسلسل مجموعة كبيرة من
النجوم الذين ينتمون إلى أجيال فنية
مـخـتـلـفــة ،ورص ــد الـمـنـتــج بــوشـهــري
ميزانية تهدف إلى إظهار المسلسل

تحديات وتحوالت
وأعـ ــربـ ــت ال ـف ـن ــان ــة ع ــن س ـعــادت ـهــا
بــالـمـشــاركــة فــي الـمـسـلـســل "وأج ـســد
شخصية أم وزو جـ ــة تــد عــى غنيمة،
فأنا والدة للعديد من النجوم الشباب
منهم حمد العماني وعبدالله السيف،
وزوجي الفنان جاسم النبهان ،ويدور
العمل حول مشاكل تعانيها األسرة
ال ـكــوي ـت ـيــة والـ ـتـ ـح ــوالت الـ ـت ــي ت ـطــرأ
عليها خالل أربعة قــرون ،حيث تبدأ
األحداث من ستينيات القرن الماضي
وتنتهي في األلفية الجديدة ،ولذلك
فالعمل ثري جدا باألحداث والصور
وال ــديـ ـك ــورات وال ـت ـح ــوالت الــدرام ـيــة
المثيرة".
وتـ ــاب ـ ـعـ ــت" :األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ت ـ ـبـ ــدأ فــي

زهرة الخرجي

م ــرح ـل ــة ال ـش ـب ــاب ح ـي ــث أت ـع ــام ــل مــع
زوجـ ــي وأب ـن ــائ ــي ،وت ـ ــدور ال ـس ـنــوات
وتتوالى األحــداث حتى أصبح جدة،
فالعمل يحمل الكثير من التحديات
وال ـت ـحــوالت فــي أشـكــالـنــا ومالبسنا
وحـيــاتـنــا بـشـكــل ع ــام وم ــا يصاحب
ذلك من أحداث متعاقبة وواقع شديد
االختالف".

كورونا ،وحرصا على سالمة الفنانين
والفنيين ،تم إيقاف تصوير مسلسل
"أبشر بالسعد" منذ وقت سابق حتى
زوال هــذه الغمة عن كويتنا الغالبة،
ون ـت ـم ـن ــى الـ ـشـ ـف ــاء الـ ـع ــاج ــل لـجـمـيــع
المصابين.
ويشهد العمل مـشــار كــة نخبة من
النجوم ،منهم مريم الصالح وحسين
المنصور وعبير أحمد وريــم أرحمة
وطـ ـي ــف وم ـح ـم ــد ال ـش ـع ـي ـبــي وس ـ ــارة
القبندي وزينة مهدي ،والمسلسل من
تأليف وإخراج نايف الراشد.
ي ــذك ــر أن م ـص ـيــر م ـس ـل ـســل "غ ــرف ــة
رقــم  "7للفنانة شـجــون الـهــاجــري ما
زال مـجـهــوال ،السـيـمــا أن أحــد أبـطــال
العمل ،وهو الفنان عبدالله بوشهري،
قيد الحجر الصحي ،مما يهدد العمل
بــال ـخــروج مــن س ـبــاق درامـ ــا رمـضــان
المقبل.

ـروس ص ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ٍـر ذي رزا ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
َ
ُ
َ
أش ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــوا ال ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــب والـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــع الـ ــم ـ ـب ـ ـي ـ ـنـ ــا
وقـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـدء
ِ
ٌ
وأطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ُبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة ظـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــا
َّ
أ ر ا د و ا بـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ـ ـ ــةِ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ٍء
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه خـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ َـر ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء وا أنـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــراي ـ ـ ـ ــا
و كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه َّ
رب ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
َ
َّ
ُي ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــاوف ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـيـ ـ ـ ٍـن
َ
ـرون ال ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ َ
ُيـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ
ـوك ل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــون ـ ــا
ّ
وظـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أن ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوا ال ـ ـ ـع ـ ـ ـطـ ـ ــايـ ـ ــا
ّ
ً
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه رزاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا

ـاف ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـد لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاي ـ ـ ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــإس ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ُ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــه كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا غـ ـ ــال ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا
ٌ
ـس
أال ب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر تـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ٍ
ألن ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ا ل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
َ
ـان
أزيـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوا الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوف واحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـه ي ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤم ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا
َ
ً
ً
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل رب ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــا
ُ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـم والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـم الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
عـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوم يـ ـ ـ ـ ــرعـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ـ ٍـن
ُ
ويـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ٍـو سـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا
ٌ
ف ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــس لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ــوى ال ـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ِـن عـ ـ ـ ـ ــون
ً
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا م ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا
ُ
ـوان جـ ـ ـ ّـمـ ـ ــا
وصـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ــي األكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـور الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أج ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ال ـ ـي ـ ـق ـ ـي ـ ـنـ ــا
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـت ثـ ـ ـ ـ ــم ا ل ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ِـب ج ـ ـم ـ ـعـ ــا
وآل ا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ِ
ِ
ِّ
ـوم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــق ،كـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــوا صـ ـ ــادق ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ج
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ن
ِ

ندى السيد يوسف الرفاعي

أغنيات وطنية تدعو للتكاتف في المحن
●

بشكل الئق جدا ،السيما أن التصوير
سيكون في مدينة مشابهة لألجواء
القديمة فــي الـكــويــت ،وللمشاهد أن
يـتـصــور كـيــف يـمـكــن أن ي ـخــرج عمل
بهذه اإلمكانات عبر كاميرا المخرج
مناف عبدال ،الذي أثبت في سنوات
قليلة قدرته على التميز".

ُ
"ك ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـر َك ي ـ ـ ـ ـ ــا "ك ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ــا
و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـواك إال ا لـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــرو ن ـ ـ ـ ـ ــا
ـارد عـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت وج ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ِة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ُ
ّ
ـاد اآلم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ّ
ُ
رمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء وانـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــت ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداري
ُ
وتـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــه أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي اآلثـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
ً
ل ـ ـ ـت ـ ـ ـح ـ ـ ـصـ ـ ـ َـد مـ ـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاي ـ ـ ــاه ـ ـ ــا ن ـ ـ ـفـ ـ ــوسـ ـ ــا
ُ
وت ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ُـك ُجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ َـد م ـ ـ ـ ــا زرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا سـ ـنـ ـيـ ـن ــا
ٌ
خ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ُـر ضـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــا
ّ
ُ
ً
جـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــز خـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــت أل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـروب ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــار ِة ،والـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــاي ـ ــا
ـوب عـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـداء الـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا

أعضاء مجلس أمناء أكاديمية الفنون واإلعالم
ل ـل ـش ـب ــاب ،وال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـم ـيــة
الـفـنـيــة بــاألكــاديـمـيــة ،وأعـضــاء
هـيـئــة ال ـت ــدري ــب وال ـت ـع ـل ـيــم في
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ك ـ ــل إم ـك ــان ــات ـن ــا
واسـ ـتـ ـع ــدادن ــا ل ــدع ــم ال ـج ـه ــود
الكبيرة التي تبذلها المؤسسات
المختلفة بــالــدولــة فــي الــوقــت
الراهن".
وأردف" :ن ـس ــأل ال ـل ــه الـعـلــي
القدير السالمة واألمن واألمان
لجميع المواطنين والمقيمين

شعر

فضة المعيلي

طــرحــت مجموعة مــن األغــانــي في
ظل أزمــة "كورونا" الحالية تعبر عن
حــب الــوطــن ،وتـهــدف إلــى إيـجــاد جو
حماسي في أوقات المحن ،واإلشادة
بــالـجـهــود الـحـثـيـثــة ال ـتــي ت ـقــوم بها
الدولة ،وأيضا شحذ الروح المعنوية
ألفــراد الشعب وجمعهم على أهــداف
واح ـ ـ ــدة ،وبـ ــث روح األم ـ ــل وتــأص ـيــل
حب الوطن.
وم ــن ه ــذه األغ ــان ــي ،ط ــرح الـفـنــان
م ـ ـطـ ــرف ال ـ ـم ـ ـطـ ــرف أغـ ـنـ ـي ــة ب ـع ـن ــوان
"األب ـ ـطـ ــال أف ـ ـعـ ــال" ،وهـ ــي تـشـيــد بكل
ال ـم ـهــن ال ـت ـطــوع ـيــة ال ـت ــي تـلـبــي ن ــداء
الـكــويــت فــي كــل األزم ـ ــات ،خصوصا
في الوقت الحالي ،حيث ينتشر وباء
كـ ــورونـ ــا ،واألغـ ـنـ ـي ــة ك ـل ـم ــات الـشـيــخ
الشاعر دعيج الخليفة ،وألحان فهد
الناصر ،وهندسة صوت محمد العلي،
وتوزيع وماستر عبدالله العماني.
أمــا الفنانة الـقــديــرة سـنــاء الـخــراز
فغنت "الله الحافظ" ،كلمات الشاعر
مزيد المعوشرجي ،وألحان سليمان
ال ــديـ ـك ــان ،وتـ ـه ــدف إلـ ــى رفـ ــع الـ ــروح

ال ـم ـع ـنــويــة لـلـشـعــب ال ـك ــوي ـت ــي ،ومــن
أجــوائـهــا :الحافظ الـلــه يــا ب ــادي من
ال ـشــر/نــامــي وتـهـنــي يالحبيبة على
خير /عارض عرض لك بيتعداك ويمر
/وتضحك لنا دنياك ويغرد الطير /دام
األمير الوالد القايد حر/بالصف األول
كلنا خلفه نسير.
وض ـ ـمـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ط ــرح ــت
إسـ ـ ــراء الـحـسـيـنــي أغ ـن ـيــة "ك ـل ـنــا ايــد
ب ــإي ــد" ،م ــن كـلـمــات جــابــر الـعـبــدالـلــه،
وتوزيع يوسف فيروز ،وإخراج نايف
الظفيري ،وشارك في األغنية الفنانون
داود ح ـس ـي ــن ،ويـ ــوسـ ــف ال ـع ـم ــان ــي،
وباسمة حمادة ،وإسماعيل الراشد،
وع ـبــدال ـلــه ال ـفــريــح ،وول ـي ــد الـضــاعــن
وغيرهم.
وقالت الحسيني" :أهدي هذا العمل
ألمنا الغالية الكويت ،وهذا أقل شي
ممكن أقدمه وأساهم به ألجل دولتنا
الحبيبة ،حفظ الله الكويت وشعبها
من كل مكروه".
وج ـ ــاءت أغـنـيــة "ي ــا ح ــي ه ــال ــدار"،
التي انتشرت تحت شعار "متكاتفين
ل ـج ـل ـه ــا" ل ـت ـب ـي ــن اإلشـ ـ ـ ـ ــادة وال ـش ـك ــر
لـ ـلـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة ف ـ ــي الـ ـتـ ـص ــدي

مطرف المطرف

لفيروس كورونا ،وتبين الحب لهذا
ال ــوط ــن ال ـم ـع ـط ــاء ،وهـ ــي م ــن أل ـح ــان
الملحن فهد الناصر ،وغناها المطرب
القدير محمد المسباح ،وكتب كلماتها
اخــو مــريــم ،ووزعـهــا موسيقيا ربيع
ال ـص ـي ــداوي ،وم ــن إن ـت ــاح أغ ــان ــي FN
لــإن ـتــاج ال ـف ـنــي وال ــدع ــاي ــة واإلعـ ــان
والـ ـنـ ـش ــر والـ ـت ــوزي ــع بـ ــإشـ ــراف رائ ــد
العبكل.

ُ
الفيروس يربك خريطة البرامج الرمضانية في مصر

ً
رامز يكثف التصوير وهاني يلغي ودنيا تتلقى عرضا ...ومصير مجهول لوفاء الكيالني
●

القاهرة  -هيثم عسران

ّ
صعب إغالق المطارات أمام الرحالت
الدولية من سفر الفنانين ،حيث تصور
البرامج عادة بين القاهرة وبيروت ،في
حين رفضت محطات لبنانية عروض
للشراكة مــع محطات مصرية إلنتاج
برامج مشتركة على غرار ما كان يحدث
ف ــي ال ـس ـنــوات ال ـمــاض ـيــة ،بـسـبــب أزم ــة
الـ ــدوالر ال ـمــوجــودة وسـيــاســة ترشيد
النفقات المتبعة.

خروج هاني
وخرج الفنان هاني رمزي من السباق
الــرمـضــانــي بشكل كــامــل بـعــدمــا تقرر
الغاء برنامجه الذي كان يقدمه كل عام،
بسبب "كــورونــا" ،وهــو البرنامج الذي
كــان يفترض عرضه على شاشة قناة
الحياة خالل رمضان ،واعتمدت فكرته
على التصوير خارج مصر.
وجاء قرار هاني مبكرا ،بعدما وجد
صعوبة في التصوير خارج مصر ،حيث
استقر فريق العمل على إحــدى المدن

األوروب ـيــة ،وب ــدأوا بالفعل في االتفاق
م ــع الـفـنــانـيــن وأجـ ــورهـ ــم ،ل ـكــن جميع
التحضيرات توقفت مع بدء األخبار عن
منع حركة الطيران بشكل كامل ،بعدما
وجد فريق البرنامج استحالة للتصوير
واستخراج التأشيرات لسفر الضيوف
في فترة وجيزة.

وفاء والمجهول
وتوقفت تحضيرات برنامج "السيرة"
الــذي تقدمه اإلعالمية وفــاء الكيالني،
وهو البرنامج الذي كان يفترض تقديمه
عـبــر شــاشــة ق ـنــوات  DMCخ ــال شهر
رمضان المقبل ،حيث لم يتم تصوير
أي حلقات من البرنامج كما كان مقررا
الشهر ال ـجــاري ،فــي وقــت حالت إقامة
وف ــاء فــي ب ـيــروت وتـصــويــر البرنامج
في مصر دون الشروع في أي خطوات
تنفيذية للبرنامج الجديد ،بالرغم من
انـطــاق الـبــرومــو الــدعــائــي الـخــاص به
على الشاشات.
وح ـت ــى اآلن ل ــم ت ـت ـخــذ وف ـ ــاء قـ ــرارا
باستمرار البرنامج من عدمه ،السيما

ب ـعــد قـ ــرار تـعـلـيــق ال ـط ـي ــران ف ــي مصر
ولبنان ،وبقائها مع أسرتها ،وصعوبة
تصوير أي حلقات خالل الفترة المقبلة،
في حين تجري الشركة المنتجة دراسة
إلمكان أن يكون البرنامج على الهواء
مـبــاشــرة خــال شهر رمـضــان المقبل،
لكن كلفة التصوير المرتفعة الناتجة عن
البث المباشر وزيادة ميزانية األجور،
فضال عن ضمان عدم استقرار األوضاع
بشكل كامل جعلت الشركة تتراجع عن
هذه الخطوة.

برامج MBC
ودخــل الفنان رامــز جــال في سباق
مع الزمن خالل األيــام الماضية إلنهاء
أكبر عــدد من حلقات برنامج المقالب
ال ــذي ي ـصــوره ،حـيــث وصـلــت مـعــدالت
ً
التصوير إلــى  4حلقات يــومـيــا ،وهو
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ــذي ح ـ ــاول االن ـت ـه ــاء من
تصوير جميع حلقاته قبل قرار تعليق
حركة الطيران من مصر وإليها ،علما
ب ــأن مــونـتــاج الـبــرنــامــج سيعمل عليه
رامز مع بقية فريق العمل بدبي ،حيث

كاميرات التصوير لن تعمل كثيرا بسبب الفيروس
يوجدون خالل الفترة الحالية.
ورغم وجود مشروع برنامج للفنان
أحمد السقا ،فإن هذا البرنامج أصبح
مهددا بالخروج من السباق الرمضاني،
خ ــاص ــة أن ح ـل ـقــات ال ـبــرنــامــج ل ــم يتم
االنتهاء منها بشكل كامل خالل الفترة
الماضية فــي لـبـنــان ،فــي حين ينتظر
منتج البرنامج صادق الصباح موقف
الـسـلـطــات اللبنانية مــن فـتــح المطار
واستئناف الرحالت الجوية لتحديد ما

إذ كان البرنامج سيعرض خالل شهر
رمضان أم ال.

أزمة منى
بــالــرغــم مــن اع ـت ــزام اإلعــام ـيــة منى
الـشــاذلــي الـحـصــول على إج ــازة خالل
شـهــر رم ـض ــان ،ف ــإن الـبــرنــامــج يــواجــه
مـشـكـلــة ف ــي ت ـصــويــر ح ـل ـقــات جــديــدة
خالل الفترة الحالية ،بسبب الحضور

الـجـمــاهـيــري ،وه ــو مــا دف ــع اإلعــامـيــة
المصرية إلى التفكير في إعادة بعض
الحلقات القديمة ،والتوقف عن تصوير
حلقات جديدة خالل الفترة الحالية.
وعلى العكس ،أوشكت الفنانة إسعاد
يونس على االنتهاء من تصوير حلقات
موسم برنامجها "صاحبة السعادة"،
حـيــث طلبت مــن فــريــق الـعـمــل تكثيف
ت ـصــويــر آخـ ــر ال ـح ـل ـق ــات ،ال ـت ــي سيتم
عرضها قبل بداية شهر رمضان ،علما
بــأنــه يتبقى لـهــا أق ــل مــن أس ـبــوع على
تــوديــع ال ـبــاتــوه ،فــي حـيــن طلبت من
جميع اإلج ــراءات
فــريــق العمل اتـخــاذ ّ
االحترازية الالزمة لتجنب "كورونا".
دنيا وبرنامج جديد
تلقت الفنانة دنيا سمير غانم عرض
لـتـصــويــر بــرنــامــج ي ـتــم ع ــرض ــه خــال
رمضان حيث يعتمد التصوير بالكامل
ع ـل ــى بـ ــاتـ ــوه داخ ـ ـ ــل م ــدي ـن ــة االنـ ـت ــاج
اإلع ــام ــي وه ــو ال ـعــرض ال ــذي تــدرســه
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة خــاصــة وأن ـهــا
غير مرتبطة بأي أعمال درامية لشهر
رمضان بعدما فضلت التحضير لعمل
يعرض في رمضان .2021

لطيفة تقترح إنشاء صندوق
لدعم وزارة الصحة التونسية

التونسية
تواصل الفنانة
لطيفة طرح أغنيات ألبومها
الجديد "أقوى واحدة" ،وكان
آخرها أغنية "ملكة بيك" التي
أطلقتها عبر "يوتيوب" وهي
من كلمات وألـحــان وتوزيع
مونتي ،والكليب من إخراج
عادل جمال.
وم ـ ـ ـ ـ ــن ن ـ ــاح ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى،
ً
اق ـتــرحــت لـطـيـفــة م ــؤخ ــرا ان
تكون المهرجانات الصيفية
لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ل ـم ـص ـل ـح ــة
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق الـ ـمـ ـخـ ـص ــص
ل ـم ـس ــا ع ــدة وزارة ا ل ـص ـحــة
ال ـتــون ـس ـيــة .وك ـت ـبــت لطيفة
على حسابها الخاص على
أحد مواقع التواصل" :أحب
أق ـت ــرح ع ـلــى وزارة الـثـقــافــه
ال ـت ــون ـس ـي ــة وكـ ـ ــل ح ـبــاي ـبــي
زمالئي الفنانين والفنانات
واالعــام ـي ـيــن واالعــام ـيــات
أن نقف وقفة عز مع تونسنا
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ،وأن تـ ـق ــوم كــل
مـ ـه ــرج ــان ــات هـ ـ ــذا ال ـص ـيــف
ل ــو ال ـ ـظـ ــروف أح ـس ــن طـبـعــا
بـجــوالت فنيه كلها لصالح
صندوق يخصص لمساعدة
وزارة الصحة وأن ــا متأكدة
من تعاون الجميع".

سعد لمجرد يوجه
رسالة ألبناء المغرب
وجه الفنان المغربيسعد
ل ـم ـج ــر د ن ـ ـ ــداء ل ـك ــل م ـغــربــي
ومـغــربـيــة مــن أج ــل التوعية
ومــواجـهــة فـيــروس كــورونـا،
إذ نشر عبر صفحته الخاصة
عـلــى أح ــد م ــواق ــع الـتــواصــل
م ـق ـط ــع ف ـ ـيـ ــديـ ــو ،ظـ ـه ــر ف ـيــه
وه ــو يـ ّ
ـوجــه رســالــة للشعب
الـ ـمـ ـغ ــرب ــي يـ ـطـ ـل ــق خ ــال ـه ــا
مبادرة لغناء النشيد الوطني
ً
المغربي غدا كل من منزله.
ّ
وع ـ ـ ــل ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى الـ ـفـ ـي ــدي ــو
ب ــال ـق ــول" :ن ـ ــداء ل ـكــل مـغــربــي
ومـغــربـيــة ،ن ــداء لكل مغربي
ً
وم ـغــرب ـيــة :غـ ـ ــدا ...مــوعــد مع
الوطن 21 ،مارس مع  10ديال
ا لـلـيــل ،نغنيو كلنا النشيد
الوطني.
وأضـ ـ ـ ــاف":رسـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا:
نـقــولــو كلنا بـصــوت واحــدن ـ ـعـ ــم ل ـ ـل ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،ال ل ـل ـم ــوت
ً
ل ـن ـقــول ش ـك ــرا لـلـنــاس الـتــيتــواجــه الـفـيــروس فــي وزارة
الصحة والسلطات األمنية
والعسكرية واإلدارية ولنرفع
معنويات هؤالء األبطال".

ةديرجلا
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دوليات
العراق على حافة كارثة مالية ...والدولة في «حالة إنكار»

«شبكات المحسوبية» ترفض اختراقها ّ
وتعول على انتعاش النفط ...وخيارات الحل تهدد بعودة الحراك
يعيش العراق على وقع
اضطرابات ومناكفات سياسية
ألقت بظاللها على الوضع
االقتصادي واالجتماعي ،ومع
تقلص أسعار المحروقات
التي يعتمد عليها ،وفي ظل
فتور دولي تجاه تقديم حزم
إنقاذ ،باتت بغداد في مواجهة
أزمة مالية كارثية قد تدفع
حكومتها إلى تدابير تقشف
تعيد «الحراك الشعبي» إلى
الشارع.

ال ي ـك ــاد الـ ـع ــراق ي ـخ ــرج من
أزمـ ــة ح ـتــى يــدخــل ف ــي أخ ــرى،
وبـيــن انخفاض أسـعــار الخام
والمراوحة السياسية وتقلص
النيات الدولية إلنقاذه ووباء
كورونا المستجد ،تقف بغداد
ع ـل ــى ح ــاف ــة ك ــارث ــة م ــال ـي ــة قــد
تدفعها إ ل ــى تــدا بـيــر تقشفية،
وتـعـيــد تـجــديــد االحـتـجــاجــات
الشعبية المناهضة للحكومة.
ل ـكــن ي ـب ــدو أن الـمـســؤولـيــن
متفائلون بشكل غــريــب ،وهو
مــا يصفه الـخـبــراء بــأنــه حالة
ً
"إن ـكــار" ،نـظــرا إلــى أن االنهيار
المتوقع ألسعار النفط سيكلف
الـ ـع ــراق ثـلـثــي دخ ـلــه الـصــافــي
العام الحالي.
وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت أسـ ـ ـع ـ ــار خ ــام
برنت األسبوع الحالي إلى 26
ً
دوالرا للبرميل الــواحــد ،وهو
ال ـم ـس ـت ــوى األدنـ ـ ـ ــى م ـن ــذ ع ــام
 ،2003في أعقاب تضرر الطلب
ال ـعــال ـمــي ع ـلــى ال ـن ـفــط بسبب
تـفـشــي ال ـف ـي ــروس الـمـسـتـجــد،
وحرب األسعار بين المنتجين
الرئيسيين السعودية وروسيا.
يـقــول رئـيــس وكــالــة الطاقة
الدولية فاتح بيرول ،إن العراق
الذي تشكل عائدات النفط أكثر
مــن  90فــي الـمـئــة مــن إيــراداتــه
ً
سيواجه "ضغوطا اقتصادية
هائلة".
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،ث ــان ــي
أ كـبــر منتج للنفط فــي منظمة
"أوبـ ــك" ،فــي مـســودة ميزانيته
لـعــام  2020على سعر متوقع

«البنتاغون» مازالت تبحث
الرد على هجوم «التاجي»
ذكرت وزارة الدفاع األميركية (البنتاغون) ،أنها ال تزال تبحث
كيفية الرد على أي هجوم يستهدف القوات األميركية ،وذلك
بعد أيام من إصابة ثالثة جنود أميركيين في هجوم صاروخي
على قاعدة التاجي شمالي بغداد.
وقال جوناثان هوفمان ،المتحدث باسم "البنتاغون" ،في
إفادة ،أمس األول" :ما زلنا نبحث كيف سنرد على أي هجوم
على ال ـقــوات األمـيــركـيــة فــي أي مـكــان بــالـعــالــم .نحتفظ بحق
الدفاع عن أنفسنا".
وأصيب ثالثة جنود أميركيين وعدة جنود عراقيين السبت
الماضي في هجوم صاروخي ،ما زاد من المخاوف من تصعيد
موجة الهجمات والهجمات المضادة بين واشنطن وفصائل
"الحشد الشعبي" العراقية ،المدعومة من إيران.

عراقية تشتري أسطوانة غاز في بغداد أمس
ً
قــدره  56دوالرا للبرميل .ومع
انخفاض األسعار ،سينخفض
صافي دخل العراق بنسبة 65
في المئة في عام  ،2020مقارنة
ً
ً
بالعام الماضي ،مسببا عجزا
ً
شهريا قــدره  4مليارات دوالر
مخصصة فقط لدفع الرواتب
والحفاظ على استمرارية عمل
الحكومة.
ولـفــت فــاتــح بـيــرول إلــى أنه
"فــي األزم ــة الحالية ،سيعاني
العراق لتتعدى عائدات النفط
ً
 2.5مـ ـلـ ـي ــار دوالر شـ ـه ــر ي ــا "،
ً
مناشدا المسؤولين العراقيين
إيجاد "حلول عاجلة" .ويستند
ً
هذا التوقع إلى سعر  30دوالرا
لـ ـلـ ـب ــرمـ ـي ــل ق ـ ـبـ ــل االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض
األخير.

بحث وتفاؤل
ويــرى مسؤولون عراقيون
كبار أن وزارتي المالية والنفط
والبنك المركزي والمصارف
المملوكة للدولة تبحث سبل
خفض التكاليف والعثور على
تمويل.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ـحـ ــافـ ــظ ال ـب ـن ــك
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سلة أخبار
رفض سعودي لمناورات
الحكومة اليمنية بأبين

أعلنت السعودية ،أمس،
رفضها مناورات عسكرية
أجراها الجيش اليمني في
محافظة أبين الجنوبية،
لمخالفته روح "اتفاق الرياض"
الموقع بين الرئيس عبدربه
منصور هادي والمجلس
االنتقالي الجنوبي إلنهاء
الصراع بينهما .وقال السفير
السعودي لدى اليمن محمد
آل جابر ،عبر "تويتر" ،إن "قيام
قوات تابعة للحكومة اليمنية،
بإجراء مناورات عسكرية في
منطقة شقرة ،وحديث قادتها
العسكريين عن ساعة الصفر،
أمر غير مقبول في ظل تعرض
محافظات أخرى لهجمات
من قبل المليشيات الحوثية".
ويعد هذا أول انتقاد سعودي
صريح للحكومة اليمنية
بخصوص "اتفاق الرياض"
منذ توقيعه قبل أشهر.

(أ ف ب)

الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي عـ ـل ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــاق أن
"ه ـ ـنـ ــاك بـ ـع ــض الـ ـقـ ـل ــق ،لـكـنــه
ً
ل ـ ـ ـيـ ـ ــس شـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــدا" ،م ـض ـي ـف ــا
"أعتقد أن أسعار النفط بهذا
ً
المستوى لن تــدوم طــويــا .ال
نتوقع ارتـفــاعــات كبيرة ،لكن
بالمستوى الذي يؤمن الحجم
المطلوب".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـعـ ـ ــاق إلـ ـ ـ ــى أن
المسؤولين ما زالوا يراجعون
عـ ــن كـ ـث ــب م ـ ـسـ ــودة م ـي ــزان ـي ــة
 ،2020وهــي واح ــدة مــن أكبر
ميزانيات البالد على اإلطالق
بحوالي  137مليار دوالر.
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه "ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
مؤشراتنا األول ـيــة ،سنتمكن
من تغطية الديون الخارجية
وال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب" ،ويـ ـت ــم تـقـلـيــص
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات
الـ ـ ـت ـ ــي "تـ ـنـ ـقـ ـصـ ـه ــا ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة
االقتصادية".
وذكر أن الخيارات األخرى
تشمل استعادة "تريليونات"
مـ ـ ــن ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــار الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي مــن
الـ ـحـ ـس ــاب ــات فـ ــي الـ ـمـ ـص ــارف
ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ،إذ قــامــت
الوزارات بتخزين سنوات من
فائض األموال ،وكذلك إصدار

سندات للناس وإعادة جدولة
مدفوعات الديون الداخلية.
وأضاف أن محادثات جديدة
ج ـ ــاري ـ ــة م ـ ــع صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد
الـ ــدولـ ــي ،ل ـك ــن م ــع عـ ــدم إقـ ــرار
ميزانية وعدم تشكيل حكومة
جديدة ،يبدو أنها لن تثمر.

قفزة واعتراف
وتم تخصيص أكثر من 75
في المئة من الميزانية الجديدة
لـلــرواتــب وتكاليف أخ ــرى ،مع
إنفاق الباقي على االستثمارات
الرأسمالية.
وقفز إجمالي الرواتب من 36
مليار دوالر في عام  2019إلى
 47مليار دوالر العام الحالي،
بـعــد تعيين  500أ ل ــف موظف
جـ ــديـ ــد الس ـ ـتـ ــرضـ ــاء ال ـ ـشـ ــارع
المنتفض منذ أشهر.
وت ـ ــوظ ـ ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ن ـحــو
أرب ـعــة مــايـيــن عــراقــي ،وتــدفــع
رواتـ ـ ــب ث ــاث ــة مــاي ـيــن مـنـهــم،
والرعاية االجتماعية لمليون
موظف.
ل ـكــن ف ــي ح ــال أل ـغ ــت ب ـغــداد
أي منافع فــي وقــت االنكماش

االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي ،بسبب
تفشي كورونا ،يمكن أن يعود
"الحراك الشعبي" الذي انطلق
م ـط ـلــع أك ـت ــوب ــر ال ـم ــاض ــي إلــى
الشوارع بزخم أكبر.
ويعترف بعض المسؤولين
بـ ـشـ ـك ــل غ ـ ـيـ ــر عـ ـلـ ـن ــي أن ـ ـه ـ ــم ال
يشاركون البنك المركزي تفاؤله.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــف أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار
المستشارين العراقيين الوضع
بــأنــه "أزمـ ــة خ ـط ـيــرة" ،فــي حين
ي ـ ـقـ ــول آخ ـ ـ ــر إن ـ ـ ــه سـ ـيـ ـك ــون مــن
المستحيل تقليص الميزانية
في بلد صنفته منظمة الشفافية
الــدولـيــة فــي المرتبة السادسة
عـشــرة فــي الئـحــة ال ــدول األكـثــر
ً
فسادا في العالم.
ويقول المستشار إن "بعض
الوزراء يعارضون التخفيضات
ألنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــرق شـ ـبـ ـك ــات
المحسوبية الخاصة بهم".
ويـ ـ ـضـ ـ ـي ـ ــف الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول أن
ال ـح ـكــومــة ت ـف ـتــرض أن أس ـعــار
الـنـفــط سـتـعــود إل ــى طبيعتها
خ ـ ـ ــال ش ـ ـهـ ــريـ ــن ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا لــم
تتوقعه وكالة الطاقة الدولية.
ويشبه األمــر ب ـ "سياسة وضع
الرأس في الرمل".

وعـلــى الــرغــم مــن أن الـعــراق
ً
واجــه انهيارا في األسـعــار في
عــامــي  2014و ،2016فــإنــه لم
يشهد التراجع الكبير الحالي
في الطلب العالمي ،ال سيما من
الصين ،المنكوبة بـ "كورونا"،
المستورد الرئيسي من العراق.
واالع ـت ـم ــاد ع ـلــى المجتمع
الــدولــي أقــل ديـمــومــة مما كان
ع ـل ـيــه ف ــي عـ ــام  ،2014عـنــدمــا
كانت القوى العالمية حريصة
على مساعدة بغداد في محاربة
تنظيم "داعش".
وي ــؤك ــد الـبـعــض أن ال ـعــراق
قـ ـ ـ ــد يـ ـ ـضـ ـ ـط ـ ــر إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء
الح ـت ـي ــاط ـي ــات ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا
نحو  60مليار دوالر لتغطية
ال ـع ـج ــز ،ل ـك ــن سـيـتـعـيــن عـلـيــه
حتما تخفيض الرواتب وربما
ً
االقتراض دوليا.
وحتى لو استقرت األسواق
في نهاية المطاف ،فإن النفط
ال ـعــراقــي سـيـعــانــي للمنافسة
م ــع وفـ ــرة الـمـنـتــج ال ـس ـعــودي،
وهو ما يحتم إجراء تعديالت
مؤلمة لبغداد.
(بغداد ـ أ ف ب،
رويترز ،د ب أ)

الدعم الكيني لمصر يغضب إثيوبيا

بوتين :أنا لست قيصر روسيا

رفض الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،في مقابلة
مع وكالة "تاس" ،تلقيبه
بـ "القيصر" ،وقال إن بوتين
في معرض إجابته عن سؤال
عن رأيه في تسميته بالقيصر:
"هذا ال يطابق الواقع .أنا أعمل
ً
في كل يوم" ،مشددا على أنه
ال يحكم مثل قيصر .وتابع
أن "القيصر يكتفي بتجريب
قبعته والنظر في المرآة" .وأقر
بوتين الذي يتولى مناصب
قيادية رفيعة منذ  20عاما
أنه "لم يخطر بباله" ،أن فترة
بقائه في السلطة ستطول.

تقدم ضئيل في تشكيل
الحكومة اإلسرائيلية

شكري يسلم لجنوب إفريقيا رسالة السيسي ويزور تنزانيا ورواندا

تزاحم لشراء المطهرات وسط القاهرة أمس األول

(رويترز)

تواصل التصعيد الكالمي ومحاوالت حشد
الــدعــم اإلفــريـقــي بـيــن مـصــر وإثـيــوبـيــا بشأن
ملف سد النهضة ،وكسرت األخيرة األعــراف
الدبلوماسية للتعبير عــن غضبها الشديد
مــن دعــم كينيا للقاهرة فــي مفاوضات السد
المتعثرة.
وكـشـفــت "ال ـخــارج ـيــة" اإلثـيــوبـيــة ،حسبما
نقلت وكالة األنباء اإلثيوبية الرسمية أمس،
عن استياء عميق من االتصال الهاتفي الذي
ج ـ ــرى ب ـي ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـص ــري ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي ،ونظيره الكيني أوهوروكينياتا،
وال ـ ـ ـ ــذي شـ ـه ــد دعـ ـ ــم األخ ـ ـيـ ــر لـ ـم ــوق ــف مـصــر
اإليـجــابــي مــن مـفــاوضــات الـســد ،ال ــذي تبنيه
أديس أبابا على النيل األزرق.
وحــاولــت "الـخــارجـيــة" التقليل مــن أهمية
االتصال ،إذ قالت إن ما نقلته صحيفة األهرام
ال ـم ـصــريــة الــرس ـم ـيــة ع ــن تـفــاصـيــل االت ـصــال
الـهــاتـفــي بـيــن الــرئـيـسـيـيــن "ال أس ــاس ل ــه من
الصحة" ،وان الحديث عن دعــم كيني لمصر

في ملف سد النهضة "زائف تماما وهو دعاية
مصرية".
وك ـشــف ال ـمــوقــف اإلث ـيــوبــي الـمـتـشـنــج عن
خشية أديــس أبابا من تحقيق الدبلوماسية
الـ ـمـ ـص ــري ــة اخ ـ ـتـ ــراقـ ــا عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـ ـقـ ــارة
اإلفريقية ،بإقناع دول القارة بموقف القاهرة
ف ــي م ـل ــف الـ ـمـ ـف ــاوض ــات الـ ـت ــي ان ـ ـهـ ــارت بـعــد
ان ـس ـحــاب إثـيــوبـيــا م ــن جــولــة الـتــوقـيــع على
االتفاق النهائي ،الذي أعدته اإلدارة األميركية
ب ـم ـشــاركــة ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،ف ــي ال ـجــولــة الـتــي
استضافتها واشنطن نهاية فبراير الماضي.
وب ـ ــدأ وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـص ــري ســامــح
شكري ،منذ الثالثاء الماضي ،جولة افريقية
ت ـش ـمــل  7دول ،ب ـع ــد ج ــول ــة ع ــرب ـي ــة وأخـ ــرى
أوروب ـي ــة ،لحشد الــدعــم الــدولــي فــي مواجهة
"التعنت اإلثيوبي" ،وزار شكري دولة تنزانيا
أمس ،حيث التقى نظيره التنزاني باالماجامبا
كابودي ،ثم غادر بعدها لزيارة رواندا.
وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية

أحمد حافظ بأن شكري سلم رسالة الرئيس
عبدالفتاح السيسي إلى نظيره التنزاني جون
مــاغــافــولــي ،ح ــول آخ ــر تـ ـط ــورات م ـلــف الـســد
االثيوبي ،كما استعرض شكري مطوال مجمل
تطورات ما تم في مسار المفاوضات وصوال
إلى ما نتج عنها من التوصل إلى صيغة اتفاق
عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثالث.
وال ـت ـق ــى شـ ـك ــري ،رئ ـي ــس ج ـن ــوب افــريـقـيــا
سيريل رامــافــوزا ،مساء أمــس األول ،وسلمه
رسالة من السيسي حول السد ،والتي تشرح
الموقف المصري وأسباب تعثر المفاوضات،
وتسعى القاهرة لمخاطبة جنوب افريقيا في
ظــل رئــاســة األخـيــرة لالتحاد االفريقي خالل
العام الجاري.
وف ــي وق ــت ســابــق ،سـعــت أدي ــس أبــابــا إلــى
ف ــرض كـبــت ت ــاون كــوسـيــط بـيــن دول حــوض
ال ـن ـيــل ،وه ــو األم ــر ال ــذي تـجــاهـلـتــه ال ـقــاهــرة،
ف ــي ظ ــل إص ــراره ــا ع ـلــى اس ـت ـم ــرار الــوســاطــة
األميركية.

أفادت هيئة البث
اإلسرائيلية أمس بحدوث
تقدم ضئيل في مساعي
تشكيل حكومة طوارئ،
موضحة أن حزب «أزرق
أبيض» برئاسة رئيس
الوزراء المكلف بيني
غانتس يطالب بحقائب
الدفاع والخارجية واألمن
الداخلي والعدل والثقاقة
والسيطرة التامة على أجهزة
تطبيق القانون وتمتعه
بحق االعتراض «الفيتو» في
أمور تتعلق بهذا الشأن.
ونقلت الهيئة أن حزب
«ليكود» وافق على تعيين
جابي أشكنازي وزيرا
للدفاع.

طائرة أميركية تقل الفاخوري إلى خارج لبنان
المروحية أتت من قبرص وحطت في السفارة دقائق وطارت
●
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ّ
رغم أن االنشغال المحلي في لبنان يتركز
ّ
"كورونا" وتعزيز إجراءات
في اتجاه فيروس
ّ
الوقاية والحماية لمنع ّ تفشيه بين المناطق،
فإن الغموض الــذي يلف مسألة اإلفــراج عن
عامر الفاخوري والجهة التي تقف وراء ما
حصل بقي محور التفاعل الداخلي.
فبعد قرار المحكمة العسكرية بكف جميع
التعقبات عن الفاخوري ،وفي ظل التساؤالت
حول ما إذا كان الفاخوري غادر لبنان ،هبطت
ّ
أميركية ،قادمة من قبرص،
صباح أمس طائرة
ّ
في مقر السفارة األميركية في عوكر (شمال
ّ
شرق بيروت) مدة دقائق قليلة قبل أن تقلع
من جديد لتعود من حيث أتت.

وكشفت مصادر متابعة لـ "الجريدة" ،أمس،
أن "مروحية متطورة من طراز Bell Boeing
 MV-22 Ospreyحطت في السفارة األميركية،
وهذه هي المرة األولى التي تدخل فيها طائرة
من هذا الطراز األجواء اللبنان" ،مضيفة أنها
"أقلت الفاخوري الى خارج الحدود اللبنانية
تمهيدا لنقله إلى الواليات المتحدة".
في موازاة ذلك ،فتح مجلس الــوزراء فوق
طاولته أمس ،أوراق مشروع قانون "الكابيتال
ك ــون ـت ــرول" الـ ــذي م ــن شــأنــه "تـنـظـيــم وضــع
ضــوابــط على ّبعض العمليات والخدمات
المصرفية" .بغض النظر عما سيكون مصيره
في الحكومة ،فإن مجرد طرحه للنقاش ،يدل
على أن ثمة ّ
توجها جديا لدفع البالد نحو
مرحلة جديدة اقتصاديا وماليا.

وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـتــاب ـعــة إن "م ـش ــروع
الكابيتال كونترول ليس مجرد تدبير مؤقت
بــل يحمل فــي طياته مــا هــو أكـبــر وأخـطــر.
وفيما يفترض أن ينتقل مــن ال ـســراي الى
البرلمان لنيل موافقته قبل أن يصبح نافذا"،
متسائلة " :هل سيجرؤ النواب على السير
به ،مع علمهم بالغضب الشعبي العارم الذي
ّ
سيفجره؟".
وكــان الفتا خالل جلسة مجلس الــوزراء
ظ ـه ــور رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عــون
ورئيس الحكومة حسان دياب والوزراء وهم
يجلسون على الطاولة ،ويرتدون الكمامات
ع ـلــى وج ــوه ـه ــم ،وي ـض ـعــون ال ـق ـف ــازات في
أيديهم ،وذلــك في إطــار اإلج ــراءات الوقائية
من فيروس "كورونا".

في موازاة ذلك ،نقل المنسق الخاص لألمم
المتحدة فــي لبنان يــان كوبيش الــى وزيــر
ّ
الخارجية والمغتربين ناصيف حتي رسالة
ّ
تضامن مــع لبنان وال ـت ــزام كــامــل ك ــان عبر
عنهما االمين العام لالمم المتحدة انطونيو
غوتيريش ،اثناء اتصال متلفز جماعي أجراه
مع ممثلي "اليونيفل" و"االسكوا" ،وأكد "دعم
المنظمة الدولية للبنان ،لحكومته ولشعبه
في هــذا الوقت الصعب الــذي يشهده لبنان
والمنطقة والعالم".
في سياق منفصل ،واصلت أعداد اإلصابة
بفيروس "كــورونــا" ارتفاعها في لبنان مع
تسجيل حاالت جديدة بشكل يومي ،وقد بلغ
مجموع الحاالت المثبتة مخبريا  149حالة،
مع تسجيل  16حالة جديدة.

ً
مترئسا جلسة مجلس الوزراء وبدا الجميع بالكمامات أمس
عون

(داالتي ونهرا)
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رياضة

المال :القطاع المالي في «الهيئة» يعمل إلنجاز المعامالت

ً
«انتهينا من رصد مكافآت نقاط كأس التفوق وسيتم توزيعها على األندية قريبا»
جابر الشريفي

قال د .صقر المال ،إن
هيئة الرياضة انتهت من
رصد مكافآت نقاط كأس
التفوق العام ،وستكون
في
في حسابات األندية ً
القريب العاجل ،مشيدا
بدور الجهاز المالي
والرقابة المالية
في «الهيئة».

أكـ ــد ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لهيئة
ال ــري ــاض ــة ،د .ص ـقــر الـ ـم ــا ،أن قسم
الشؤون المالية في هيئة الرياضة
يعمل دون كلل أو ملل ،رغم تعطيل
جميع الدوائر الحكومية والخاصة
ف ــي ال ــوق ــت بسبب
تـ ـ ــداع ـ ـ ـيـ ـ ــات

صقر المال

«الطائرة» يفضل تأجيل
جميع مسابقاته إلى سبتمبر
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــر ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة
الطائرة على طلب تأجيل كل
مـســابـقــات لـلـمــوســم الحالي
 2020 /2019لتقام في شهر
س ـب ـت ـم ـب ــر ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وذلـ ـ ــك
ً
تماشيا اإلجراءات االحترازية
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـب ـع ـه ــا ال ـ ــدول ـ ــة فــي
م ــواجـ ـه ــة انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا.
ج ــاء ذل ــك ردا ع ـلــي كـتــاب
اللجنة األو لـمـبـيــة الكويتية
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـ ـلـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع
االتحادات المحلية في وقت
س ــاب ــق ،أرسـ ـ ــل رؤيـ ـ ــة كــامـلــة
عــن كيفية ا سـتـكـمــال جميع
ال ـم ـســاب ـقــات الـمـحـلـيــة الـتــي
تم إيقافها بسبب توصيات
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـ ـشـ ــأن
اإلجراءات الخاصة بفيروس
كـ ــورونـ ــا ،م ــوض ــح ف ـيــه عــدد
المباريات المتبقية والمدة
الـ ـمـ ـح ــددة ل ــان ـت ـه ــاء م ـن ـهــا،
ورغبة كل اتحاد في تأجيل
او إلـغــاء مسابقات الموسم
الحالي.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاد فـ ــي
توصياته للجنة األولمبية
الكويتية انه سيتم استكمال
ج ـم ـيــع ال ـم ـس ــاب ـق ــات ،ب ــداي ــة
مــن فئة العمومي "الــرجــال"،
ب ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــث يـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم أوال لـ ـع ــب
المباريات المؤجلة من القسم

األول للدوري الممتاز "مباراة
الـكــويــت وكــاظ ـمــة" ،وبعدها
إق ـ ــام ـ ــة مـ ـن ــافـ ـس ــات ال ـم ــرب ــع
ال ــذه ـب ــي لـلـبـطــولــة لـتـحــديــد
بطل الــدوري وبقية المراكز،
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك اسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــال ب ـق ـي ــة
مباريات دوري الدرجة األولى
لتحديد الصعود والهبوط
بين الدرجتين ،وبعدها إقامة
مباريات كأس االتحاد.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ف ــي
كتاب "األولمبية" أنــه سيتم
االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء اي ـ ـضـ ــا م ـ ــن ل ـعــب
جميع ا لـمـبــار يــات المتبقية
م ـ ـ ـ ــن دوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــراحـ ـ ــل
السنية األشبال والناشئين
والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ل ـع ــب
مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات بـ ـط ــول ــة الـ ـك ــاس
ل ـج ـم ـيــع الـ ـم ــراح ــل ال ـس ـنـ ّـيــة
ل ـي ـن ـت ـه ــي عـ ـل ــى أن ي ـن ـت ـهــي
الموسم في منتصف أكتوبر.
وأش ـ ـ ــار االت ـ ـحـ ــاد الـ ــى أن ــه
ي ـح ـت ــاج ال ـ ــى ش ـه ــر ون ـصــف
تقريبا لــا نـتـهــاء مــن جميع
مـســابـقــات ال ـمــوســم الـحــالــي
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ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا م ــن أجــل
انجاز المعامالت المهمة للقطاعات
الــريــاض ـيــة ل ـتــرت ـيــب أم ـ ــور األن ــدي ــة،
وأشــاد المال بالجهد الــذي يقوم به
الجهاز المالي ،وبعمل المراقب جراح
الزهير الذي يعمل رغم كل الظروف.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــريـ ــح
ً
لـ"الجريدة" ،إن األمور حاليا تنصب
ح ــول م ـكــافــآت ن ـقــاط ال ـت ـفــوق الـعــام
ل ــأن ــدي ــة ،ح ـيــث ت ــم االن ـت ـه ــاء مـنـهــا،
وستكون في حسابات األندية خالل
ً
األسـ ـب ــوع ال ـ ـجـ ــاري ،م ـش ـي ــرا الـ ــى أن
الـهـيـئــة قــامــت بـعـمــل كـبـيــر مــن أجــل
إنجاز هذا األمر.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن غ ــال ـب ـي ــة األنـ ــديـ ــة
اس ـت ـن ـف ــدت ج ـم ـيــع م ـيــزان ـيــات ـهــا
ل ــدى هـيـئــة ال ــري ــاض ــة ،موضحا
أن قـلــة قليلة مــن األنــديــة تبقى
لها دفعة واحــدة من ميزانيتها
لدى الهيئة ،ونعمل حاليا على
صرف هذه الدفعة من أجل
مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة فــي
تسيير أمورها في ظل
هــذه األزم ــة ،موضحا
أن ال ـه ـي ـئ ــة صــرفــت
دف ـ ـ ـعـ ـ ــات غ ــال ـب ـي ــة
األن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة ك ــام ـل ــة
قـ ـب ــل ت ــداعـ ـي ــات
انـ ـتـ ـش ــار أزمـ ــة
كــورونــا بناء

على طلبها لدفع التزاماتها الشهرية،
وهذا األمر هو شأن خاص بكل ناد،
حيث تصرف الهيئة الدفعة بناء على
طلب كل ناد.
ولفت بأنه يعلم أن بعض األندية
ت ـح ـت ــاج الـ ــى عـ ــدة دفـ ـع ــات م ــن أج ــل
ت ـس ـي ـيــر أم ـ ــوره ـ ــا ب ــال ـش ـك ــل ال ـك ــاف ــي
م ـ ــن أجـ ـ ــل إنـ ـ ـه ـ ــاء ع ـ ـقـ ــود ال ـم ــدرب ـي ــن
وال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن ،غ ـي ــر أن ال ـم ـيــزان ـيــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لـ ــن ت ـ ـصـ ــرف قـ ـب ــل أب ــري ــل
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وهـ ـ ــو ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـم ـي ــزان ـي ــة
ال ـج ــدي ــدة ل ـكــل ال ـ ـ ــوزارات والـهـيـئــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وب ـع ــد هـ ــذه ال ـف ـتــرة من
الممكن صــرف دفعتين لكل نــاد من
أجــل مساعدته فــي دفــع مستحقات
المدربين والمحترفين.

تأجيل النشاط
وقال المال إنه شخصيا مع تأجيل
النشاط الرياضي في ظل هذه األزمة
الصحية التي تعيشها البالد والعالم
على أثر تفشي فيروس كورونا ،قائال
إن هيئة الرياضة هي أولى الهيئات
فــي المنطقة الـتــي دع ــت ال ــى إيـقــاف
النشاط الرياضي ،وهذا األمر سارت
بــه الـعــديــد مــن ال ــدول خــال الفترات
الماضية.
وكشف أن االجتماع الذي سيعقد
األسبوع المقبل سيترتب عليه قرار

ً
كتابا إلى
«الكرة» أرسل ً
«األولمبية» متضمنا تصورين
●

اسـتـئـنــاف أو تــأجـيــل ال ـن ـشــاط ،لكن
ال ـ ـقـ ــرار األول س ـي ـك ــون لـتــوجـيـهــات
وزارة الصحة ،موضحا أنها المعنية
بـ ـ ــاألمـ ـ ــور الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وخـ ـط ــورتـ ـه ــا،
وس ـي ـك ــون لـتــوجـيـهــاتـهــم أثـ ــر كبير
على القرار.
وفــي ســؤال للمال عــن كتب بعض
االتحادات التي رأت إلغاء البطوالت
للمراحل السنية ،قــال إنــه من الظلم
ال ـغــاء ال ـب ـطــوالت ،بــاعـتـبــار أن هناك
بعض األندية اجتهدت وعملت بشكل
كبير منذ بداية الموسم ،ومن الصعب
نـســف جـهــودهــا ب ـقــرار ه ـكــذا ،بــل إن
األفـضــل هــو ترحيل هــذه البطوالت
لـلـمــوســم الـمـقـبــل واسـتـكـمــالـهــا قبل
انطالق الموسم الجديد.
وقــال إنه قد يترتب بعض األمور
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة عـ ـل ــى م ـ ــوض ـ ــوع إلـ ـغ ــاء
ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـم ـق ـب ــل،
وسيكون لإلدارة القانونية في الهيئة
رأي ف ــي ذلـ ـ ــك ،ألن ه ـ ــذه ال ـب ـط ــوالت
رصدت لها الهيئة مكافآت بناء على
نقاط كأس التفوق التي يرسلها كل
اتحاد نهاية الموسم الى الهيئة.

حازم ماهر

أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة كتابا للجنة األولمبية ،أمس،
َّ
تضمن وضع تصورين الستكمال الجوالت األربع المتبقية من
دوري  stcللدرجتين األول ــى والـمـمـتــازة ،وكــذلــك دور الثمانية
واألربعة والنهائي لبطولة كأس سمو األمير ،إلى جانب بطوالت
كرة الصاالت.
وكانت "األولمبية" خاطبت االتحادات ،أخيرا ،لوضع تصوراتها
بشأن استئناف النشاط الرياضي ،الــذي توقف منذ  24فبراير
الماضي ،بسبب فيروس كورونا.
وت ـض ـ َّـمــن ال ـك ـت ــاب ج ـ ــدوال ل ـكــل م ـســاب ـقــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ج ــدول
لمسابقات الدوري العام والكأس لكرة الصاالت.
َّ
المعنية
وقال اتحاد الكرة ،في كتابه ،إنه في حال اتخاذ الجهات
قــرارا باستئناف النشاط في مطلع أبريل المقبل ،فــإن االتحاد
سيمنح األندية مدة  3أسابيع لالستعدادات ،لتنطلق المسابقات
أحــد يومي  20أو  21أبريل المقبل ،وشهد هــذا التصور جدوال
كامال للمسابقات الثالث.
وأكد االتحاد أنه في حال تأجيل النشاط مجددا ،فليس هناك
مجال إال استئناف البطوالت في أغسطس المقبل ،موضحا أنه من
الصعوبة وضع جدول للمسابقات ،حيث سيحدد االتحاد الدولي
لكرة القدم مواعيد " "FIFA DAYفي وقت الحق ،كما أن االتحادين
الدولي واآلسيوي سيحددان أيضا مواعيد استئناف الجوالت
ا ل ـثــاث ا ل ـتــي تــم تأجيلها للتصفيات اآل س ـيــو يــة المشتركة
المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا 2023
بالصين.
ووضع االتحاد شرطا في حال استئناف النشاط في أغسطس
يـتـمـثــل ف ــي إت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة كــام ـلــة لـمـنـتـخـبـنــا ال ــوط ـن ــي األول
لالستعدادات للتصفيات المشتركة.
وعلمت "الجريدة" ،أن هناك شبه اتفاق داخــل أروقــة االتحاد
بشأن استئناف المنافسات في أغسطس المقبل ،لكن هناك اتفاقا
َّ
المعنية
جماعيا أيضا بااللتزام بالقرار الذي سيصدر من الجهات
بالدولة ،السيما أن الدولة تضع في اعتبارها دائما الحفاظ على
صحة الجميع.

العدواني :تأجيل منافسات اليد لمنتصف أغسطس

االتحاد يحتاج إلى شهرين لالنتهاء من الموسم
العدواني :إن اتحاد اليد
قال
ً
يسعى ً حاليا لدعم قرار الدولة
وحرصا على المصلحة العامة
أجل المنافسات ألغسطس
أو سبتمبر المقبلين.

●

محمد عبدالعزيز

كشف أمـيــن ســر اتـحــاد كــرة الـيــد قايد
العدواني عن مقترحين لالتحاد لتعويض
فـتــرة تأجيل الـنـشــاط الــريــاضــي المحلي
للعبة في الفترة الحالية بسبب اإلجراءات
االحترازية التي تتبعها الدولة في مواجهة
انتشار فيروس كورونا ،وهما استئناف
المنافسات المتبقية من بطولتي الدوري
والكأس بالنسبة للدرجة األولى وجميع
المراحل السنية للموسم الرياضي -2019
 2020في منتصف أغسطس ،أو في مطلع
سبتمبر المقبلين ،وذلك الستكمال باقي
منافسات كرة اليد المحلية.
جاء ذلك ردا على كتاب اللجنة االولمبية
الكويتية الذي طلب من جميع االتحادات
المحلية في وقت سابق إرسال رؤية كاملة
عــن كيفية ا سـتـكـمــال جـمـيــع المسابقات
المحلية التي تم ايقافها بسبب إجراءات
ف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،م ــوض ــح ف ـي ـه ــا ع ــدد
ال ـم ـبــاريــات الـمـتـبـقـيــة ،وال ـم ــدة الـمـحــددة
لالنتهاء منها ،ورغبة كل اتحاد في تأجيل
أو إلغاء مسابقات الموسم الحالي.
وأكد العدواني في تصريح لـ"الجريدة"
أن االت ـحــاد أرس ــل إلــى اللجنة االولمبية
الكويتية تصوره عن استكمال منافسات
الـمــوســم الـحــالــي  2020-2019بحيث يتم
ترحيل جميع المسابقات المحلية ،لتقام
بـ ـ ــدءا م ــن م ـن ـت ـصــف أغ ـس ـط ــس أو ب ــداي ــة
سبتمبر المقبلين ،من منطلق المسؤولية

العدواني في حديث جانبي مع يريم سيال المدير الفني السابق لمنتخب الكويت
الملقاة على عاتقه تجاه الناشئة والشباب،
وحرصا على المصلحة العامة ،وتماشيا
مع الجهود المتواصلة التي تبذلها جميع
أجـهــزة الــدولــة للحد مــن انتشار فيروس
كورونا ،حفاظا على سالمة الجميع.
وأشار العدواني الى أن االتحاد يحتاج
الى شهرين لالنتهاء من جميع المباريات
والمسابقات الخاصة بالموسم الحالي
 2020-2019بإجمالي  235مـبــاراة ،بواقع

" 125مباراة لفئة الرجال دوري  -وكأس،
و 33مباراة لفئة الشباب ،و 33للناشئين،
و 13لألشبال ،و 28للبراعم".
وأوضــح العدواني أن الموسم الجديد
 2021-2020سيبدأ مباشرة بعد االنتهاء
من مسابقات الموسم الحالي ،وستسبقه
فترة تسجيل لمدة  15يوما بحيث يبدأ
الـ ـم ــوس ــم ف ــي أواخـ ـ ـ ــر اكـ ـت ــوب ــر ف ــي حــالــة
استتئناف النشاط في منتصف أغسطس،

مجلس النادي المصري يتراجع عن االستقالة وحلبية
يطالب بإلغاء الدوري
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ت ــراج ــع م ـج ـلــس إدارة ال ـن ــادي
الـمـصــري الـبــورسـعـيــدي ،برئاسة
سمير حلبية ،عن االستقالة التي
ت ـق ــدم ب ـهــا إلـ ــى م ـحــافــظ الـمــديـنــة
عادل الغضبان ،وذلك عقب مباراة
نهضة بركان المغربي التي أقيمت
في إيــاب دور الثمانية من بطولة
الكونفيدرالية اإلفريقية والخروج
من المسابقة.
وقال حلبية ،إنه عقب مباراة
نـهـضــة ب ــرك ــان وص ـلــت إلـيــه
استقالة جماعية من جميع
أ ع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس اإلدارة،
وذل ــك بسبب األزمـ ــات التي
يواجها المجلس على رأسها
عدم حضور الجماهير في
مـبــاريــات الـفــريــق ببطولة
الـ ـك ــونـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة ب ــال ـع ــدد
ال ـ ـ ـ ــازم وال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب م ـثــل
بقية األنــديــة الـتــي تـشــارك
في البطوالت القارية ،فضال
عن التأخر في العمل باستاد
بــورس ـع ـيــد ،مــوضـحــا أن ك ــل هــذه

األمـ ـ ـ ــور أثـ ـ ـ ــارت اسـ ـتـ ـي ــاء مـجـلـســه
خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل حـ ــالـ ــة ال ـغ ـض ــب
الجماهيري.
وأك ـ ـ ــد ح ـل ـب ـي ــة" :عـ ـق ــدن ــا جـلـســة
أخ ـ ـيـ ــرا ،وتـ ــم االت ـ ـفـ ــاق ع ـلــى وضــع
ح ـل ــول لـلـمـشــاكــل ال ـت ــي يــواجـهـهــا
ال ـن ــادي وتــأجـيــل ف ـكــرة االسـتـقــالــة
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ل ـح ـي ــن حــل
بعض األزمات ،وذلك بعد التشاور
مــع المحافظ ،نحن لدينا العديد
مــن الملفات نسعى لحسمها في
الفترة المقبلة ،على رأسها البدء
في العمل باالستاد ،ألنــه من غير
المنطقي أن يخوض الفريق جميع
مبارياته خارج مدينة بورسعيد،
ألن هذا يكبد النادي مبالغ مالية
كبيرة ،نظرا إلقامة معسكرات طوال
العام ،سواء في مدينة السويس أو
اإلسـكـنــدريــة ،كما أن الـعــائــد الــذي
يحصل عليه ال ـنــادي مــن الرعاية
ال يغطي تكاليف معسكرات فريق
الكرة.
وواصل رئيس النادي الساحلي
حديثه" :حاولنا توفير متطلبات
الـ ـن ــادي ال ـمــال ـيــة ب ـص ـعــوبــة ط ــوال

سمير حلبية في جولة داخل االستاد فبراير الماضي
 5س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ف ـ ـعـ ــوائـ ــد الـ ـمـ ـص ــري
مـ ـ ــن اش ـ ـ ـتـ ـ ــراكـ ـ ــات األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء 2.5
مليون جنيه فقط ،و هــذا ال يكفي
احتياجات الفريق ،كما أن النادي
يعاني بـشــدة غـيــاب جـمـهــوره في
م ـب ــاري ــات ــه اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة ،وم ـ ــن غـيــر

ال ـم ـع ـق ــول الـ ـسـ ـم ــاح ب ـح ـض ــور 50
ألفا من جماهير األهلي والزمالك،
و 1000فـقــط لـجـمـهــور الـمـصــري،
ه ــذه لـيـســت مشكلة األمـ ــن ،وإنـمــا
اتحاد الكرة".
واخ ـت ـت ــم ق ــائ ــا" :ات ـم ـن ــى إل ـغــاء

ب ـط ــول ــة ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـت ــاز وعـ ــدم
استكمالها ،بسبب احتمال إصابة
الــاعـبـيــن بـفـيــروس ك ــورون ــا ،هــذا
اإللغاء سيكون فرصة لألندية ألن
تـعـيــد تــرتـيــب أوراقـ ـه ــا م ــع اتـحــاد
الكرة".

أما إذا بدأ النشاط مطلع سبتمبر المقبل
فـ ـس ــوف ي ـن ـط ـل ــق الـ ـم ــوس ــم الـ ـج ــدي ــد فــي
منتصف نوفمبر المقبل.
وذكــر أن "الجميع يسعى حاليا لدعم
قرار الدولة حرصا على المصلحة العامة"،
متمنيا ان تنتهي ه ــذا الـفـتــرة فــي اقــرب
فرصة وأن تعود األمور الى سابق عهدها
في جميع مناحي الحياة.

إيقاف كرة القدم
في عمان حتى سبتمبر
أع ـل ــن االتـ ـح ــاد ال ـع ـمــانــي لـكــرة
الـ ـ ـق ـ ــدم أم ـ ـ ــس األول إيـ ـ ـق ـ ــاف كــل
نشاطاته حتى سبتمبر ،وإلغاء
مسابقة كــأس االتـحــاد ودوري ــات
الـمــراحــل العمرية ،بسبب تفشي
فيروس كورونا.
وأك ـ ــد االت ـ ـحـ ــاد ،ف ــي ب ـي ــان بـعــد
اج ـت ـم ــاع ــه الـ ـ ـط ـ ــارئ أم ـ ــس األول،
"تعليق الموسم الحالي (كأس عمان
وال ــدوري الممتاز ودوري الدرجة
األولى) حتى شهر سبتمبر ،وإلغاء
كـ ــأس االتـ ـح ــاد ل ـل ـمــوســم ال ـحــالــي
ودوريات المراحل السنية".
وق ـ ــرر االت ـ ـحـ ــاد ذل ـ ــك فـ ــي إطـ ــار
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى س ــام ــة الــاع ـب ـيــن
واألجـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــزة ال ـ ـفـ ـنـ ـيـ ــة واالداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـم ـ ـش ـ ـج ـ ـع ـ ـيـ ــن ،عـ ـلـ ـم ــا أن هـ ــذه
التوصية تأتي بعد قــرار حكومي
بوقف كل النشاطات الرياضية.
وتـتـبـقــى  3م ــراح ــل ع ـلــى خـتــام
الـ ـ ـ ــدوري ال ـع ـم ــان ــي ،ال ـ ــذي أقـيـمــت
مرحلته الــ 23في  14مارس بشكل
طبيعي وبحضور الجماهير ،قبل
أن تتخذ وزارة الشؤون الرياضية
العمانية ق ــرار وق ــف األنـشـطــة في
الـ ـي ــوم ع ـي ـن ــه .أمـ ــا م ـســاب ـقــة ك ــأس
عمان فبلغت مرحلة الــدور نصف
النهائي ،وكان مقررا إقامة مباراتي
اإلياب منه الثالثاء.
(أ ف ب)

ةديرجلا
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أستراليا مصممة على مشاركة
رياضييها في «طوكيو »2020
باتت اللجنة األولمبية
األسترالية أول لجنة أولمبية
تعلن تصميمها على المشاركة
في أولمبياد طوكيو ،2020
بالرغم من التحذيرات التي
تطلق اآلن بسبب تفشي
فيروس كورونا.

أع ــرب ــت ال ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة
األسترالية أمس عن تصميمها
ع ـلــى م ـشــاركــة ريــاضـيـيـهــا في
أولمبياد طوكيو  ،2020المقرر
ب ـيــن  24يــول ـيــو و 9أغـسـطــس،
على الــرغــم مــن تفشي فيروس
كورونا ،وإن أقــرت بأن الوضع
"صعب بشكل ال يصدق".
وت ـج ــد ال ـل ـج ـنــة وال ـس ـل ـطــات
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ن ـف ـس ـي ـه ـم ــا ت ـحــت
ضغوط متزايدة ،بسبب عزمها
الـمـعـلــن حـتــى اآلن عـلــى إقــامــة
الدورة في موعدها ،السيما من
قبل رياضيين يعتبرون أن هذا
اإلصرار يضعهم في "خطر".
لـ ـك ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة م ــات
كارول ،أكد أمس رغبته في عدم
ح ــرم ــان ري ــاض ـي ـي ــه م ــن "ح ـل ــم"
المشاركة في األلعاب األولمبية،
مبينا أن "هــدفـنــا هــو أن نتيح
للرياضيين األستراليين عيش
ح ـل ــم الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي األلـ ـع ــاب
األولمبية ،بيد أن الوضع صعب
بشكل ال يصدق".
وأردف" :إن اللجنة األولمبية
األسترالية ال تعيش في فقاعة،
وه ـن ــاك أزمـ ــة صـحـيــة عــالـمـيــة،
ونحن نعلم أن الناس يعانون،

إ ن ـ ـ ـهـ ـ ــم مـ ـ ــر ضـ ـ ــى أو ي ـ ـف ـ ـقـ ــدون
وظــائـفـهــم ،وال ـشــركــات تعاني،
والغموض بالنسبة للمستقبل
هــائــل" ،متابعا" :األم ــور تتغير
يــو مـيــا ،وعلينا أن نتكيف مع
الوضع القائم".
وشدد كارول على أن "موقف
اللجنة األولمبية الدولية تجاه
أولـ ـمـ ـبـ ـي ــاد ط ــوكـ ـي ــو يـمـنـحـنــا
الـثـقــة ،السـيـمــا تـشــديــدهــا على
أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى صـحــة
جميع المعنيين والمشاركة في
مكافحة الفيروس".

حل مناسب
ومع تزايد الدعوات لتأجيل
دورة األلـعــاب ،أكــدت األولمبية
الدولية أمــس األول تصميمها
على "إيجاد حل يتسبب في أقل
تأثير سلبي على الرياضيين،
مع الحفاظ على نزاهة الــدورة
وصـحــة الــريــاضـيـيــن" ،معتبرة
ع ـلــى ل ـس ــان م ـت ـحــدث بــاسـمـهــا
أن "أي حل لن يكون مثاليا في
هذا الوضع ،ولهذا نحن نعول
ع ـل ــى م ـس ــؤول ـي ــة الــريــاض ـي ـيــن
وتضامنهم".

كاول يشكك في «األولمبية»
موقف اللجنة
األولمبية
الدولية تجاه
أولمبياد
طوكيو
يمنحنا الثقة

كارول

انضم بطل العالم في مسابقة العشاري ،األلماني نيكالس
كاول ،أمس ،إلى قائمة المشككين في اللجنة األولمبية الدولية،
حيث تتواصل نوبة الجنون تعصف بالرياضيين ،وسط تفشي
وباء كورونا ،قبل أربعة أشهر فقط على انطالق أولمبياد طوكيو.
وتـعـ َّـرضــت "األولـمـبـيــة" الــدولـيــة النـتـقــادات الذع ــة ،لتكثيف
االستعدادات إلقامة األولمبياد من  24يوليو حتى  9أغسطس
المقبلين ،فــي الــوقــت ال ــذي ارتفعت ح ــاالت اإلصــابــة بفيروس
كورونا إلى  200ألف حالة ،بجانب وفاة  8آالف شخص حول
العالم.
وذكـ ــرت بــوابــة "ان ـســايــد ذي ج ـي ـمــز" ،أن لـجـنــة الــريــاضـيـيــن
بـ"األولمبية" الدولية ستجري مؤتمرا عبر الهاتف مع الشبكة
العالمية للرياضيين ،اليوم ،بعد مباحثات جمعت "األولمبية"
والرياضيين في اليوم السابق.

مواطنة يابانية تتجول في أحد الشوارع وتبدو إعالنات األولمبياد خلفها
"سـ ـي ــدن ــي م ــورن ـي ـن ــغ ه ـي ــرال ــد"
األسـ ـ ـت ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــة" :ق ـ ـبـ ــل أس ــابـ ـي ــع
ق ـل ـي ـل ــة فـ ـق ــط ،ك ـن ــت ع ـل ــى ث ـق ــة،
ك ـمــا ال ـج ـم ـيــع ،م ــن أن األل ـع ــاب
سـ ـتـ ـق ــام ( )...لـ ـك ــن بـ ـص ــرا ح ــة،

لكن رئيس البعثة األسترالية
الــى أولمبياد لندن  ،2012نيك
غرين ،ال يشاطر كارول موقفه.
وق ــال البطل األولـمـبــي السابق
لمسابقة ا لـتـجــذ يــف لصحيفة

أع ــرب مـفــوض رابـطــة دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين
(إن بي أيه) ،آدم سيلفر ،عن أمله
في إنقاذ "جزء من الموسم" على
األق ــل ،بعد تعليق المنافسات
لـ ـفـ ـت ــرة غـ ـي ــر مـ ـ ـح ـ ــددة ،بـسـبــب
تفشي ف ـيــروس ك ــورون ــا ،الــذي
طـ ـ ـ ــال ح ـ ـتـ ــى اآلن سـ ـبـ ـع ــة مــن
الالعبين.
َّ
وعلقت الرابطة المنافسات
ليل  12-11م ــارس ،بعد ثبوت
إصابة الفرنسي رودي غوبير،
العـ ــب ي ــوت ــا جـ ــاز بــال ـف ـيــروس.
وم ـنــذ ذل ــك ال ـح ـيــن ،ان ـضــم إلــى
غوبير زميله دونافان ميتشل،
وكريستيان وود من ديترويت
بيستونز ،وأربـعــة العبين من
بروكلين نـتــس ،أبــرزهــم كيفن
دورانت.
أمـ ـ ــل
و سـ ـ ـب ـ ــق لـ ـسـ ـيـ ـلـ ـف ــر أن ِ
استئناف الدوري بعد  30يوما،
لكنه قــال في مقابلة مع شبكة
"اي أس بي أن" األميركية ،أمس،
إنه غير قادر على تحديد موعد
لذلك ،وان معاودة اللعب ترتبط
بقرار ُّ
السلطات الصحية.
وأوضح" :صراحة ،ليس لديَّ
أي ت ـقــديــر ل ـمــا س ـت ـكــون عليه
ا ل ـمــدة .أ ن ــا متفائل بطبيعتي،
وأريــد أن أؤمــن بأننا سنتمكن
عـلــى األق ــل م ــن إن ـق ــاذ ج ــزء من
هذا الموسم".
وتابع أن الالعبين "يريدون
أن يلعبوا ،يريدون أن ينافسوا.
سنحاول بكل الـطــرق الممكنة

 15إصابة بـ «كورونا»
في نادي أالفيس
أعلن نادي أالفيس اإلسباني
لكرة القدم أمس األول إصابة 15
شخصا فــي صفوفه بفيروس
كورونا المستجد ،بينهم ثالثة
العبين من الفريق األول.
وأوضح النادي ،في بيان ،أن
سبعة أعضاء من الجهاز الفني
أتت نتائج فحوصهم إيجابية،
إض ــاف ــة الـ ــى خ ـم ـســة مــوظـفـيــن
آخرين.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه "اتـ ـ ـخ ـ ــذ ق ـ ــرار
إجــراء الفحوص وفقا لسياسة
الـمـســؤولـيــة ت ـجــاه األش ـخــاص
ال ــذي ــن ه ــم جـ ــزء م ــن عــائـلـتـنــا،
وقد أظهرت النتائج أنها كانت
الطريقة األفضل لرصد الحاالت
بشكل عاجل ،واتخاذ التدابير
الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ــد م ـ ــن ح ـ ــاالت
العدوى قدر اإلمكان".

إلـ ــى ذل ـ ــك ،أقـ ــر ن ــائ ــب رئـيــس

ّ
ســل ـمــت الـ ـي ــون ــان ال ـش ـع ـلــة األول ـم ـب ـيــة
الــى منظمي دورة األلـعــاب الصيفية في
طوكيو ،في احتفال أقيم بغياب الجمهور
بـسـبــب ال ـم ـخ ــاوف م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد ،والـتــي بــدأت تدفع رياضيين
للمطالبة بإرجاء األولمبياد.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،رأى رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
اآلس ـي ــوي لـلـغــولــف تـشــو مـيــن ث ــان ــت ،أن
إقامة دورة األلعاب األولمبية في طوكيو
خالل صيف العام الحالي "غير مرجحة"،
ف ــي ظ ــل ال ـم ـخــاوف الـعــالـمـيــة م ــن تفشي
فيروس كورونا.
وتـ ـج ــد ال ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ــدول ـي ــة

وال ـس ـل ـط ــات ال ـيــابــان ـيــة أنـفـسـهـمــا تحت
ضغوط متزايدة بسبب عزمهما ،المعلن
حـتــى اآلن ،عـلــى الـمـضــي فــي التحضير
إلقــامــة الـ ــدورة فــي مــوعــدهــا الـمـقــرر (24
يــول ـيــو ح ـتــى  9أغ ـس ـط ــس) ،الس ـي ـمــا من
ري ــاض ـي ـي ــن ي ـع ـت ـب ــرون أن هـ ــذا اإلص ـ ــرار
ي ـض ـع ـه ــم فـ ــي "خ ـ ـط ـ ــر" ،السـ ـيـ ـم ــا أن كــل
تحضيراتهم للدورة الصيفية مضطربة
اآلن بسبب الـقـيــود الـكـبـيــرة الـمـفــروضــة
عالميا على حركة التنقل والسفر ضمن
جهود مكافحة تفشي "كوفيد."19 -
وقال تشو مين ،في اتصال هاتفي مع
وكــالــة فــرانــس ب ــرس" :أعـتـقــد أن الجميع

ليبرون جيمس في إحدى مباريات الدوري األميركي للمحترفين
نـيــويــورك الـتــي يتخذها نتس
مقرا له.
وقال دي بالزيو بشأن العبي
نتس" :نأمل أن يتعافوا بسرعة،
لكن مــع كــل االح ـتــرام ،يجب أال
يخضع فــريــق كــامــل فــي ال ـ ـ (إن
بي أيــه) لفحص كــورونــا ،فيما

وضع معقد

ّ
اليونان تسلم لطوكيو الشعلة ...وتشو مين يستبعد إقامتها

سيلفر يأمل إنقاذ جزء من موسم الـ NBA
مـ ــزاولـ ــة ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة مـ ـج ــددا"،
مشددا في الوقت عينه على أن
"ســامــة وص ـحــة العـبـيـنــا هما
األولــويــة .هــذا سيكون الشرط
الذي يتيح اللعب مجددا .عندما
يـ ـق ــول مـ ـس ــؤول ــو ال ـص ـح ــة إن ــه
يمكننا أن نلعب".
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد اإلص ـ ــاب ـ ــات
الـمـسـجـلــة ف ــي ص ـف ــوف العـبــي
الدوري ،أكد سيلفر أن الرابطة
تحركت على وجه السرعة بعد
اكتشاف اإلصابة األولى.
وبـ ـ َّـيـ ــن" :ات ـب ـع ـن ــا تــوص ـيــات
مـ ـس ــؤول ــي ال ـع ـن ــاي ــة الـصـحـيــة
َّ
واألطباء ،وركزنا على مجموعة
من الفرق التي كانت على تماس
مباشر مــع الـفــرق الـتــي ظهرت
فيها الحاالت األولى ،وبعد ذلك
بدأت الدائرة تتسع".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ح ـ ـتـ ــى اآلن ،تــم
إخـضــاع ثمانية فــرق بالكامل
للفحص ،وثـمــة أف ــراد فــي فرق
أخ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـ ـ ــدأت تـ ـظـ ـه ــر ع ـل ـي ـهــم
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــوارض" ،م ـط ـم ـئ ـن ــا إل ـ ـ ــى أن
الالعبين الذين ثبتت إصابتهم
ً
ال يـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــون خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرا ع ـل ــى
حياتهم.
وال قـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـسـ ـ ــار عـ ـ ــة دوري
الـ ـسـ ـل ــة إل ـ ـ ــى إج ـ ـ ـ ـ ــراء ف ـح ــوص
لالعبيه انتقادات في الواليات
الـمـتـحــدة ،حـيــث يـضـطــر كثير
من األشخاص النتظار فترات
طــوي ـلــة لـلـخـضــوع لـلـفـحــوص.
وأتـ ـ ـ ــت أبـ ـ ـ ــرز االن ـ ـت ـ ـق ـ ــادات مــن
بـيــل دي بــازيــو ،عـمــدة مدينة

حاليا ال أرى إمكانية القامتها".

الـلـجـنــة األولـمـبـيــة األسـتــرالـيــة
إي ـ ـ ــان ت ـش ـس ـت ــرم ــان ،ال ـ ـ ــذي مــن
ال ـم ـقــرر أن يـ ــرأس بـعـثــة ب ــاده
في دورة طوكيو ،بأن "الوضع
معقد".

ث ـم ــة م ــرض ــى ف ــي وض ـ ــع ح ــرج
ينتظرون" ذلك.
وتــابــع" :الـفـحــوص يجب أال
تكون لألثرياء ،بل للمرضى".
وف ـ ــي ح ــدي ـث ــه إل ـ ــى "آي أس
ب ــي أن" ،أبـ ــدى سـيـلـفــر تفهمه
النـ ـتـ ـق ــادات دي ب ــازي ــو ،لكنه

دافع عن قرار المسارعة لفحص
الالعبين ،مشددا على أن رابطة
الـ ـ ـ ـ ــدوري تـ ـح ــرك ــت ب ـ ـنـ ــاء عـلــى
توجيهات ُّ
السلطات الصحية
األميركية.

في حــال من الصدمة حاليا ،ويحاولون
استخالص ما يجب القيام به".
وأضاف ،تعليقا على الموقف الحالي
لـلـجـنــة األول ـم ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة وال ـس ـل ـطــات
اليابانية" :يمكنني ان أتفهم لماذا يريدون
المضي قدما بدورة األلعاب .ستكون ثمة
مضاعفات هائلة على صعيد اإلي ــرادات
بــالـنـسـبــة الق ـت ـصــاد ال ـي ــاب ــان .ل ـكــن األم ــر
(إق ــام ــة ال ـ ــدورة فــي مــوعــدهــا) ي ـبــدو غير
مرجح بشكل كبير برأيي".

إلغاء الموسم سيكلف البطوالت
الكبرى  4مليارات يورو
تـ ـج ــد ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت ال ــوط ـن ـي ــة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـخ ـمــس
الكبرى لكرة القدم
نـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام
إمكانية خسارة
قـ ـ ــد تـ ـبـ ـل ــغ أرب ـ ـعـ ــة
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ي ـ ــورو
( 4.33م ـل ـيــارات
دوالر) ف ــي حــال
أطـ ــاح ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد بــالـمــوســم
الـ ـ ـك ـ ــروي ك ـ ـلـ ــه ،وفـ ـ ــق دراس ـ ـ ـ ــة أج ــرتـ ـه ــا ش ــرك ــة
متخصصة ونشرت أمس األول.
وب ـح ـس ــب الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ،الـ ـت ــي أج ــرتـ ـه ــا شــركــة
"كـ ــاي ب ــي أم ج ــي" ال ــرائ ــدة عــالـمـيــا ف ــي مـجــال
الـمـحــاسـبــة ،تــواجــه أنــديــة ال ـب ـطــوالت الخمس
(إنكلترا ،إسبانيا ،إيطاليا ،ألمانيا ،وفرنسا)
خسائر تتراوح بين  3.54و 4مليارات يورو من
حقوق البث التلفزيوني والـعــائــدات التجارية
والـتـســويـقـيــة ،ف ــي ح ــال ل ــم تـتـمـكــن م ــن خــوض
المباريات المقررة حتى نهاية الموسم.
وب ـح ـل ــول م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة الـ ـم ــاض ــي ،بــاتــت
البطوالت الوطنية الخمس الكبرى في القارة
الـعـجــوز والـعــديــد غـيــرهــا ،معلقة حـتــى مطلع
أب ــري ــل عـلــى األق ـ ــل ،بـعــد ال ـق ـيــود الـكـبـيــرة الـتــي
فرضها تفشي فيروس "كوفيد ،"19 -واإلجراءات
الصارمة المعتمدة للحد من انتشار الوباء.
واتخذ االتحاد القاري (ويفا) الثالثاء الماضي
قـ ــرارا ب ــإرج ــاء بـطــولــة ك ــأس أوروبـ ــا  2020الــى
صيف العام المقبل ،وتعليق مسابقتي األندية
(دوري األبطال و"يوروبا ليغ") حتى إشعار آخر،
آمــا التمكن مــن استئناف البطوالت المحلية
قريبا وإنهاء الموسم بحلول  30يونيو.
وت ــوق ــع ت ـقــريــر "ك ـ ــاي ب ــي أم جـ ــي" أن يـكــون

الـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـيــزي أكـبــر
الخاسرين في حال لم تسمح األوضاع الصحية
بــاسـتـئـنــاف ال ـم ـنــاف ـســات ،ويـتـكـبــد نـحــو 1.25
مليار يورو ،منها  800مليون يورو من إيرادات
حقوق البث.
وأورد "الـقـنــوات التي لديها عقود جماعية
مــع ال ــدوري ــات قــد تـطــالــب بــاسـتـعــادة أمــوالـهــا
بشكل متناسق في حــال إلغاء مباريات وعدم
استكمال الموسم".
وستكون خسائر إيــرادات البث التلفزيوني
أعلى في الـ "برمير ليغ" رغم أن عدد المباريات
الـمـتـبـقـيــة ه ــو األدنـ ـ ــى م ـق ــارن ــة م ــع ال ـب ـطــوالت
األخرى ،باستثناء البوندسليغا األلمانية التي
تضم عددا أقل من األندية المتنافسة ( 18مقابل
 20في كل من الدوريات األربعة األخرى).
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ت ـب ـل ــغ خـ ـس ــائ ــر ال ـل ـي ـغــا
اإلسبانية  600مليون يــورو من عــائــدات البث
التلفزيوني ،في حين قد تخسر أندية "سيري أ"
اإليطالية نحو  450مليونا ،مقابل  400مليون
للدوري األلماني ،و 200للدوري الفرنسي.

تأجيل اليورو يمنح المانشافت فترة جيدة للنضوج
أج ـب ــر تـفـشــي ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا
عالم كــرة الـقــدم على الــدخــول فــي حالة من
الفوضى ،حيث ألغيت المباريات الدولية،
ومعسكرات التدريب ،وبطولة أمــم أوروبــا
 ،2020واضـطــر م ــدرب المنتخب األلماني
يواخيم لوف إلى الحصول على أطول فترة
لـلــراحــة مـنــذ تــولـيــه تــدريــب المنتخب قبل
 14عاما.
وتــأكــد هــذا األسـبــوع تأجيل بطولة أمم
أوروبــا لمدة عام لتقام في  ،2021ومازالت
البطولة تقام في  12مدينة عبر القارة.
وفــي مؤتمر صحافي عقد عبر الفيديو
أمس األول ،وصف لوف القرار بأنه صحيح
جدا وال يوجد له بديل.
وتأثير هذا القرار على المنتخب األلماني
غ ـيــر م ــؤك ــد ،لـكـنــه ق ــد ي ـســاعــد ف ــري ــق لــوف
الشاب بعدما اتخذ قرارا صعبا باستبعاد
الـعــديــد مــن الالعبين الــذيــن تــوجــوا بكأس
الـعــالــم  ،2014بما فــي ذلــك الـثــاثــي ماتس

هوميلز وتــومــاس مولر وجـيــروم بواتينغ
في مارس .2019
ومع تبقي  12شهرا لبناء المنتخب ،فإن
قلب المنتخب األلماني الجديد سيصبح
أكـثــر ق ــوة ،إذ سيواصل جــوشــوا كيميتش
وسيرج نابري التطور كقادة ،بينما العبون
آخــرون مثل ليروي ساني ونيكالس شول
بإمكانهم استعادة مستواهم.
وقـ ـ ــال لـ ـ ــوف" :ب ـس ـب ــب ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ال ـتــي
أجريناها في السنوات االخيرة ،نحن نسير
على الطريق الصحيح ،كنا متحفزين جدا
للعب في أمم أوروبا".
وأضــاف" :كان من الممكن أن تشاهد في
مبارياتنا األخيرة أننا اقتربنا من االعتياد
على بعضنا وأننا نتحسن كفريق ،لكن اآلن
علينا أن نــرى كيف ستتطور األمــور .بهذا
اإللغاء ربما تكون هناك أفضلية صغيرة...
الالعبون المصابون لديهم المزيد من الوقت
للتعافي".

وق ــال تـشـسـتــرمــان" :مــن بين
خ ـي ــارات ـن ــا ،يـمـكـنـنــا اس ـت ـخــدام
الـ ـ ــرحـ ـ ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة ال ـخ ــاص ــة
لـنـقــل ريــاضـيـيـنــا إل ــى طــوكـيــو
م ـب ــاش ــرة ،م ــن م ـك ــان وج ــوده ــم
فـ ــي م ـع ـس ـك ــرات ـه ــم ال ـت ــدري ـب ـي ــة
خـ ـ ــال ال ـم ــرح ـل ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة مــن
استعداداتهم لأللعاب األولمبية،
كما أننا نبحث كيفية تقليص
فـ ـ ـت ـ ــرة إقـ ــام ـ ـت ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي الـ ـق ــري ــة
األولمبية".
وت ـ ـس ـ ـبـ ــب تـ ـفـ ـش ــي ف ـ ـيـ ــروس
كـ ــورونـ ــا ف ــي ش ـل ــل ش ـب ــه كــامــل
في النشاطات الرياضية حول
الـ ـع ــال ــم ،ك ـم ــا دف ـ ــع ال ـ ــى إرج ـ ــاء
أحداث كبيرة مقررة خالل صيف
العام الحالي ،أبرزها نهائيات
ك ـ ــأس أوروب ـ ـ ـ ــا وبـ ـط ــول ــة كــوبــا
أميركا لكرة القدم.

وي ـب ـلــغ كـيـمـيـتــش  25ع ــام ــا والــاع ـبــون
الثالثة اآلخرون في هذه المجموعة يبلغون
 24ع ــام ــا .رب ـم ــا ي ـح ــزن ــون ب ـس ـبــب مــوســم
مضطرب في مسيرتهم ،لكن لديهم الوقت
للتعويض ،حتى ولو كانت البداية مع فرقهم
بدال من المنتخب الوطني.

توقف دولي
وكــانــت آخ ــر م ـب ــاراة خــاضـهــا المنتخب
األل ـم ــان ــي ،ع ـنــدمــا س ـجــل ن ــاب ــري  3أه ــداف
(ه ــات ــري ــك) خـ ــال الـ ـمـ ـب ــاراة ال ـت ــي فـ ــاز بها
المنتخب األلماني على أيرلندا الشمالية 6-1
في مدينة فرانكفورت ،ورغم أن هناك توقفا
دولـيــا فــي يونيو ،ربما لــن ينزل الالعبون
للملعب حتى سبتمبر.
وي ـت ـط ـل ــع ل ـ ــوف ب ــال ـف ـع ــل إل ـ ــى أبـ ـع ــد مــن
"ال ـي ــورو" المقبلة ،حـيــث يتطلع إل ــى كــأس
العالم وبطولة أمم أوروبا ،التي ستقام في

 2024بألمانيا ،التي يرى
أنـهــا ستكون "أعـلــى نقطة
للمسيرة المهنية" لالعبيه
الشباب.
وقام أيضا بمقارنة الغلة
ال ـحــال ـيــة م ــع  ،2010وال ـتــي
ج ـ ـ ـ ــاءت ف ـ ـجـ ــأة مـ ـع ــا ب ـس ـبــب
اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات ،وبـ ـلـ ـغ ــت ذروت ـ ـهـ ــا
بـعــدهــا بــأربــع س ـنــوات فــي ريــو
دي جـ ــان ـ ـيـ ــرو .واع ـ ـت ـ ــرف م ــدي ــر
االت ـ ـحـ ــاد األلـ ـم ــان ــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
أوليفر بيرهوف بأنه ال يوجد كتيب
تعليمات للموقف الحالي.
وعن تأجيل اليورو قال بيرهوف" :علينا
ال ـت ـخ ـط ـيــط ب ـع ــد ذلـ ــك بـ ـع ــام ،ل ـك ــن يـمـكـنـنــا
ال ـت ـعــامــل م ــع هـ ــذا .ب ــوج ــه عـ ــام ،ك ــرة ال ـقــدم
تتراجع حاليا" ،مضيفا" :األسئلة التي تهم
الحياة اليومية واألسر هي األهم حاليا".

ةديرجلا
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ّ
هل يطلق هاري ميغان؟
ّ
حث توماس ماركل (شقيق
ميغان ،زوجة األمير هاري)،
ال ـ ــدوق ـ ــة عـ ـل ــى "ال ـ ـ ـنـ ـ ــزول مــن
أعلى خيلها" ،ومنح والدها
تـ ـ ــومـ ـ ــاس "أم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـ ـم ـ ــوت"
بمقابلة حفيده آرشي.
وذكر موقع روسيا اليوم،
أمـ ـ ـ ــس ،أن تـ ــومـ ــاس م ــارك ــل
ً
جــون ـيــور ( 54ع ــام ــا) ،خــرج
عن صمته لتشجيع الممثلة
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ،مـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــان ،ع ـل ــى
ً
االتصال بوالدها ( 75عاما)،
ً
زاع ـم ــا أن األخ ـي ــر ُ"م ـح ـبــط"،
بـ ـسـ ـب ــب عـ ـ ـ ــدم قـ ـ ــدرتـ ـ ــه ع ـلـ ّـى
التواصل مع ابنته "ولم يتبق
لــديــه ســوى بعض السنوات
ّ
الجيدة".
ً
وتابع متنبئا بأن "الطالق
ّ
متوقع" بين ميغان واألمير
ً
ه ـ ـ ـ ــاري ،ومـ ــدع ـ ـيـ ــا أن أخ ـت ــه
ا لـمـنـفـصـلــة عـنـهــم سينتهي
بها المطاف إلى "هوليوود"،
"بطريقة أو بأخرى".

نقطة

وأشار إلى أن ميغان كانت
مجرد "شخصية في سلسلة،
وليست ممثلة في القائمة ،"A
(القائمة ا لـتــي ينتمي إليها
المشاهير الذين يحققون ّ
قمة
النجاح في مجالهم).
ويعتقد توماس أن ميغان،
التي اشتهرت في المسلسل
الـتـلـفــزيــونــي  ،Suitsستتاح
لها الفرصة ألدوار الشاشة
ا ل ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة إذا ع ـ ـ ـ ـ ــادت إ لـ ــى
الــواليــات الـمـتـحــدة" ،وتــابــع:
أراه ــا تعود إلــى "هوليوود"
بـطــريـقــة أو ب ــأخ ــرى ،أعـتـقــد
أن أي شـ ـ ـ ــيء لـ ـ ــه ع ـ ــا ق ـ ــة بـ ـ
"هوليوود" ،وخاصة جورج
كـلــونــي وك ـبــار الشخصيات
في "هوليوود" ،يجذبها.

«كورونا» كشف خيانة الزوج
يـ ـعـ ـي ــش رجـ ـ ـ ــل مـ ـص ــاب
بفيروس كورونا حالة من
الـقـلــق وال ــرع ــب ،لـكــن ليس
بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــرض ،وإنـ ـم ــا
ألمر آخر لم يكن يتوقع أن
يواجهه.
ومرد الهلع ،الذي ضرب
أوصــال الرجل البريطاني
الـ ـث ــاثـ ـيـ ـن ــي ،ه ـ ــو م ـع ــرف ــة
زوجـتــه بأمر خيانته لها،
وأن لديه عشيقة سرية في
بلد آخر.
ونـقـلــت صحيفة "صــن"
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أم ـ ــس قـصــة
"الزوج الخائن" ،الذي أبلغ
ش ــريـ ـك ــة حـ ـي ــات ــه أن لــديــه
رح ـل ــة ع ـمــل داخـ ــل ال ـب ــاد،
وذلـ ــك قـبــل أن يـســافــر إلــى
إي ـط ــال ـي ــا ل ـل ـق ــاء صــديـقـتــه
هناك ،وقضاء بعض األيام
معها.
لكن ر ي ــاح العشق هبت

أخالق المرض
الطيبة

بعكس مــا أراد ،إذ اضطر
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــودة م ـب ـك ــرا ،بعد
أن أعـلـنــت إيـطــالـيــا حجرا
ص ـح ـي ــا ع ـل ــى كـ ــل الـ ـب ــاد،
علما أنها البلد األوروبــي
األكثر تضررا من الوباء.
ولـ ـ ـ ـ ــدى ع ـ ـ ــودت ـ ـ ــه ،ذهـ ــب
الرجل إلى المركز الصحي،
بعد أن ظهرت عليه أعراض
المرض ،وهناك اعترف بأن
عشيقته هــي مــن نقلت له
الفيروس ،رافضا أن يكشف
عن هويتها.
وعـنــدمــا علمت الــزوجــة
باألمر ،فرضت على نفسها
حـجــرا صحيا منزليا في
ب ـي ـت ـهــا ال ـ ـفـ ــاخـ ــر ،ش ـمــالــي
إنكلترا ،حيث تعاني خوف
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة بـ ــال ـ ـمـ ــرض إل ــى
جانب صدمتها من خيانة
بعلها.

ّ
مجرة حجمها  100ألف سنة ضوئية
كشفت وكــالــة نــاســا عــن ص ــورة مذهلة
ل ـم ـ ّـج ــرة ض ـخ ـمــة ت ـب ـعــد  47م ـل ـي ــون سـنــة
ض ــوئ ـي ــة ،وقـ ــد ال ـت ـق ـط ـهــا ت ـل ـس ـكــوب هــابــل
ال ـف ـضــائــي ،ون ـشــرهــا مــوقــع ص ــورة الـيــوم
الفلكية ال ــذي تـشــرف عليه بــالـتـعــاون مع
جامعة ميشيغان التقنية.

وقـ ــال م ــوق ــع روس ـي ــا الـ ـي ــوم ،أمـ ــس ،إنــه
يـمـكــن رؤيـ ــة ال ـم ـجــرة الـضـخـمــة الـمـسـمــاة
 M77أو  Messier 77بتفاصيل استثنائية،
وحجمها المذهل الذي يمتد عبر  100ألف
سنة ضوئية.
وكـ ــان الـفـلـكــي الـفــرنـســي بـيـيــر ميشين

قــد اكـتـشــف الـمـجــرة ألول م ــرة ع ــام ،1780
ً
وكان يعتقد سابقا أنها سديم ،حيث تبدو
كـسـحــابــة ع ـمــاقــة م ــن ال ـغ ـبــار والـ ـغ ــاز في
ً
ّ
الـفـضــاء ،لـكــن هــذه النظرية ألغيت الحقا
بواسطة الفلكي الفرنسي تشارلز ميسيير،
الذي وصفها بأنها مجموعة نجوم.
ً
أما اآلن ،فقد أصبح معروفا أنها مجرة
ضخمة ،وهــذا األسـبــوع ،وصفتها "ناسا"
بأنها "عــالــم جــزيــرة رائ ــع"ُ ،ي ــرى بوضوح
مع نواة مشرقة.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــرى دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواة الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
ً
والـمـضـيـئــة ج ـي ــدا ع ـل ـمــاء ف ـلــك ي ـحــاولــون
ال ـت ـح ـقــق م ــن غـ ـم ــوض ال ـث ـق ــوب الـ ـس ــوداء
الهائلة.
ً
وبــدت المجرة واضـحــة جــدا فــي أحــدث
ص ــورة حصلت عليها "نــاســا" ،والتقطها
"هابل".
ويهيمن على النواة ضوء أحمر ينبعث
م ــن ال ـه ـي ــدروج ـي ــن ال ــوف ـي ــر ف ــي ال ـم ـج ــرة،
وأوض ـ ـحـ ــت "نـ ــاسـ ــا" أن "الـ ـ ـص ـ ــورة تـظـهــر
ت ـف ــاص ـي ــل األذرع ال ـح ـل ــزون ـي ــة ال ـلــول ـب ـيــة
المتعرجة ،كما هو ّ
مبين من خالل حجب
سحب الغبار".

ً
ً
صديقة رونالدو تنتهك َ
«الح ْجر الصحي» كلبة حامل تتبنى قردا يتيما
ّ
تعرضت اإلسبانية جورجينا
رودري ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــز (صـ ــدي ـ ـقـ ــة ال ـن ـج ــم
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
مهاجم "يوفنتوس") النتقادات
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاكـ ـ ـه ـ ــا الـ ـحـ ـج ــر
ّ
ال ـص ـح ــي والـ ـتـ ـس ــوق ف ــي م ـح ــال
الموضة ،يرافقها رجال الحراسة
الشخصية.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة "آس"
اإلسبانية أن جورجينا انتهكت

توصيات السلطات البرتغالية،
ال ـ ـتـ ــي ن ـص ـح ــت الـ ـسـ ـك ــان ب ـع ــدم
مغادرة منازلهم إال في الحاالت
االضطرارية.
والتقطت عدسات المصورين
الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ــدة صـ ـ ــور
لجورجينا أثناء مغادرتها ألحد
ّ
م ـحــال الـمــوضــة بصحبة رجــال
حراستها ،على الرغم من خضوع
الجميع لفترة الحجر الصحي.

ُ
للمشاعر
تظهر ًصــور مثيرة ّ
ً
كلبة حامال يبدو أنها تبنت قردا
ً
ً
رضيعا يتيما  ،بعد تسميم أمه
عـلــى ي ــد ال ـس ـكــان الـمـحـلـيـيــن في
مدينة هندية.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس،
إن ــه يـمـكــن رؤي ــة ال ـقــرد الــرضـيــع،
وهو يعانق الكلبة ويلعب معها،
فـ ــي حـ ـي ـ ًـن ت ـ ـبـ ــدو ال ـك ـل ـب ــة (األم)
مستمتعة بذلك.

وقــال المصور بــراكــاش بــادال
ً
( 48ع ــام ــا) ،ال ــذي الـتـقــط الـصــور
فــي قــريــة بــالـقــرب مــن هيماشال
بــراديــش شمال الهند" :يـبــدو أن
القرد كان يبلغ من العمر  10أيام
ع ـنــدمــا ق ــام ال ـس ـكــان الـمـحـلـيــون
بتسميم أ ق ــار ب ــه ،بـسـبــب تدمير
القرود للمحاصيل".
وأض ـ ــاف" :ن ـجــا ه ــذا الــرضـيــع
ّ
وتبنته الكلبة.

تـ ــراجـ ــع إق ـ ـبـ ــال ال ـ ـنـ ـ ّـاس ع ـل ــى وس ــط
م ــانـ ـه ــات ــن ،بـ ـع ــد أن دقـ ـ ـ ــت ال ـس ـل ـط ــات
األميركية ناقوس الخطر ،بسبب انتشار
فيروس كورونا ،وبحلول يوم االثنين،
ّ
تحولت المدينة التي ال تنام إلى "مدينة
أشباح".
وأغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــف والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــارح
ُ
والـ ـمـ ـكـ ـتـ ـب ــات والـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدارس ،وه ـ ـجـ ــرت
ال ـس ــاح ــات ال ـع ـ ّ
ـام ــة ال ـتــي كــانــت تــزدحــم

عادة بالسياح وموظفي المكاتب ،وخلت
المطاعم والحانات ،حيث كان الموظفون
ي ـس ـت ـع ــدون ألن ت ـص ـبــح خ ــدم ــة تـقــديــم
ً
الطعام مقتصرة على الوجبات الجاهزة
وخدمة التوصيل.
وت ــأث ــرت آالف ال ــوظ ــائ ــف ،وتــوق ـفــت
م ـ ـحـ ــات الـ ـح ــاق ــة وص ـ ـ ـ ــاالت األل ـ ـعـ ــاب
الرياضية والشركات األخرى عن العمل
في المستقبل المنظور.

يومية سياسية مستقلة

وفيات
عبدالرحمن سعد جاسم
عبدالله

 33عاما ،شيع ،العزاء
ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـقــط ،ت:
66585251 ،99009078

بدر عبدالعزيز الشاهين
الغانم

 83عاما ،شيع ،العزاء
ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـقــط ،ت:
99720309

أنوار سيف مبارك الصانع

 34عاما ،تم التشييع،
ال ـ ـ ـعـ ـ ــزاء ف ـ ــي ال ـم ـق ـب ــرة
ف ـقــط ،ت،99661826 :
99920114

خالد جاسم محمد الحمدان

 58عاما ،شيع ،العزاء
ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـقــط ،ت:
96990033

عجيل نصار الشريدة الشمري

 78عاما ،شيع ،العزاء
ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـقــط ،ت:
97774269 ،99081392

فاطمة حسين البلوشي

 30ع ـ ـ ــا م ـ ـ ــا ،شـ ـيـ ـع ــت،
ال ـ ـ ـعـ ـ ــزاء ف ـ ــي ال ـم ـق ـب ــرة
ف ـقــط ،ت،65111124 :
65900906

شمه عبدالله عبدالعزيز
الفارس

 89عـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــا ،تـ ـشـ ـي ــع
ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ص ـبــاح
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزاء ف ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــرة ف ـ ـ ـقـ ـ ــط ،ت:
25334190

مواعيد الصالة

وفـ ـ ــي الـ ـمـ ـطـ ـع ــم الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدي ،روشـ ـ ــي،
القريب من مركز التجارة العالمي ،عمل
ّ
الموظفون ساعات أقل األسبوع الماضي،
حـيــث انخفضت الـمـبـيـعــات بنسبة 80
ً
فــي الـمـئــة ،لكن الـمـكــان بــات اآلن خاليا
من الرواد.
وأش ـ ــارت م ــدي ــرة الـمـطـعــم ،بــروتـيـمــا
سومي ،إلى الطاوالت من حولها وقالت:
"بـ ــدأ األمـ ــر قـبــل أس ـبــوع ـيــن ،واألس ـب ــوع

ً
الماضي ،كان األمر سيئا ،لكنك ترى اآلن
أن الوضع فظيع".
وتخشى ســومــي أال يـكــون لديها ما
تحتاج من مال كي تدفع أجور موظفيها،
وت ـ ـقـ ــول" :إذا ل ــم ي ـك ــن م ـع ـنــا ال ـ ـمـ ــال ،ال
نستطيع أن نعطيهم إياه".
وكـ ــانـ ــت نـ ـي ــوي ــورك قـ ــد س ـ ّـج ـل ــت فــي
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي أكـ ـ ـب ـ ــر عـ ـ ـ ــدد مــن
اإلصابات المؤكدة بـ "كورونا" من بين
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ً
ب ـمــا أن الـ ـع ــرب وال ـم ـس ـل ـم ـيــن ع ـم ــوم ــا سـلـفـيــون
بطبيعتهم ،يعيشون الماضي والحاضر مندمجين
في وقت واحد ،يحبون التاريخ ويعيش بوجدانهم
كأنه مــازال ُيعرض أمامهم وأبطاله أحياء بينهم،
فـ ــإن كـ ــان ل ـه ــذه األزمـ ـ ــة فـ ــوائـ ــد ،ف ـمــن أه ـم ـهــا أنـهــا
ً
أعادتهم قليال إلى أرض الواقع ،وجعلتهم يفكرون
فــي مستقبل وج ــوده ــم عـلــى ه ــذه األرض بجدية
كبقية األمم ،ويتأملون في قيمة الحياة التي كانوا
يضيعون أيامها في صراعات مستنسخة ال طائل
من ورائها.
ف ـهــا ن ـحــن ن ــراه ــم ي ـت ـنــاســون أع ـم ــق خــافــاتـهــم
ً
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،ول ـ ــو مـ ــؤق ـ ـتـ ــا ،وي ـب ـح ـث ــون عـ ــن أش ــد
االحـ ـتـ ـي ــاط ــات الـ ـت ــي ت ـب ـق ـي ـهــم ع ـل ــى ق ـي ــد ال ـح ـي ــاة،
وي ـ ـل ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــون عـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـشـ ــدديـ ــن والـ ـمـ ـح ــرضـ ـي ــن
والسياسيين من جميع المذاهب ،الذين يقتاتون
على بضاعة إعادة تدوير الفتن.
ً
وعندنا بالكويت مثال ،ال أحد يذكر محمد هايف
أو خالد الشطي وأمثالهما اآلن ،فهم ليسوا قادرين،
في المقابل ،على الكالم ّ
عما كانوا يزعجوننا به،
ّ
فــا األحـقـيــة بــالـخــافــة تـهــم اآلن ،فـ ـ "ك ــورون ــا" هي
ً
أميرة المؤمنين والكفار حاليا ،والجميع منصاع
ألم ــره ــا ح ـتــى ي ـق ــول ال ـع ـلــم ك ـل ـم ـتــه ،وال الـقـضــايــا
ً
الهامشية ا لـتــي كــا نــوا يقرفوننا بها تعني أ حــدا
ً
اآلن ،كاالختالط في مراكز الفحص الطبي مثال ،في
زمن الراحة ،اختالط الطلبة
حين كان يزعجهم ،في ّ
وتعليمهم المشترك ،لكنها الضرورات التي تبيح
المحظورات ،التي يفترض أنها ليست بمحظورات
ً
أصال إال بذهن أصحابها في ذاك الزمن ،لدرجة أن
ً
أوصلهم بحثهم هم أيضا عن السالمة والنجاة إلى
أن يسكتوا عن إغالق دور العبادة ،وهم الذين كانوا
باألمس يبحثون عن كلمة عابرة في كتاب مغمور
ّ
وليحرضوا بعدها
ليمنعوه أو يحاكموا صاحبه،
ً
على خروج التظاهرات الصاخبة ضده ،امتدادا من
الهور حتى نواكشوط.
الناس تريد أن تعيش حياتها ومستقبلها بصحة
وســامــة ،ومــا كثرة جرعات الماضي في حياتهم
قبل "كورونا" إال نتيجة للفراغ والحاجة ،فراغهم
وحاجة االنتهازيين إلى شحنهم وتعبئتهم ضد
اآلخر الموهوم ،ليسهل توجيههم واالستفادة منهم،
وجاء هم المرض ليعاملهم بعدالة ومـســاواة ،وال
ّ
يفرق بينهم كما يفعل اآلخرون ،وكأننا محتاجون
كل بضع سنوات إلى المرض نفسه ،ال سمح الله،
ّ
لـيــذكــرنــا بــإنـســانـيـتـنــا ،فــاسـتـفـيــدوا ،حـمــاكــم الـلــه،
ّ
وتعلموا من أخالق المرض لزمان الصحة.
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الواليات األميركية ،ورصد أكثر من 1300
إصابة حتى الثالثاء الماضي ،كثير منها
في المدينة.
وبينما يتخذ الـمـســؤولــون خطوات
لـلـحــد م ــن ان ـت ـشــار ال ـم ــرض ،يــواجـهــون
احـتـمــاالت حــدوث تباطؤ اقـتـصــادي لم
تشهده أكبر المدن األميركية من قبل.
(بي بي سي)

اإلعالنات:

فهد البسام

الطقس والبحر

الفجر

04:33

العظمى 26

الشروق

05:53

الصغرى 15

الظهر

11:56

ً
أعلى مد  10:37صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

 09:03م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:59

ً
أدنى جزر  03:59صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:16

 03:25م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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