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«كورونا» يربك المهرجانات
الفنية في العالم
ص 11

ً
ُّ
تأهب إيراني تحسبا النقالب
أميركي في العراق
www.aljarida.com

الحرس الثوري يعتبر تصفية سليماني بداية التحرك المحتمل لإلجهاز عليه
ِّ
ُّ
• طهران تفتح قنوات مع السنة واألكراد وتحذر من العودة إلى حقبة صدام
طهران  -فرزاد قاسمي

كشف مصدر في «فيلق القدس» اإليراني عن إعالن الحرس الثوري
والفصائل الموالية له بالعراق ،وفي مقدمتها هيئة الحشد الشعبي،
ً
تحسبا النقالب عسكري ّ
يدبره األميركيون
حالة التأهب بجميع القوات؛
للسيطرة على السلطة في بغداد.
وأكد المصدر ،لـ «الجريدة» ،أن األجهزة األمنية اإليرانية حصلت على
معلومات استخباراتية بأن األميركيين أبلغوا حلفاءهم في بغداد أن
ً
االعتماد على منظمات المجتمع المدني لم يعد ُمجديا ،ولن ينجح،
ـواز للقوات المسلحة الموالية لواشنطن لإلجهاز على
دون تحرك مـ ٍ
طهران وحلفائها بالعراق.
وأش ــار إلــى أن التركيبة السياسية الـمــوجــودة بــالـعــراق ال تسمح
موال لهم إلى السلطة ،إال في حال
لألميركيين بوصول رئيس وزراء
ٍ
موال لواشنطن للسيطرة على السلطة.
وقوع انقالب عسكري
ٍ
وذكر المصدر أن اإليرانيين فتحوا قنوات اتصال مكثفة مع أطراف
سنية وكــرديــة عراقية لتشكيل تحالف يــواجــه «الخطط األميركية»
ً
الجديدة ،خصوصا في ظل محاولة واشنطن استغالل انشغال طهران
بمواجهة تفشي فيروس «كورونا» ،لتمريرها.
وأوضح أن اإليرانيين يحاولون إقناع جميع األطراف السياسية
العراقية بــأن مصلحة الجميع تقتضي أن يستطيع رئيس وزراء
مدني السيطرة على السلطة ،بأي شكل من األشكال ،وأن أي «انقالب
عسكري» ،في حال حدوثه ،سيعني خسارة الجميع لكل مكاسبهم،
وربما عودة العراق إلى ما كان األمر عليه في ظل حكم الديكتاتور
صدام حسين.
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«الشال» :اقتصاد
الكويت ّفوت فرص
اإلصالح على مر الزمن

جانب من مراسم إحياء ذكرى وفاة اإلمام موسى الكاظم في الناصرية أمس (أ ف ب)

العمل بالمؤسسات العالجية الخاصة
وقف
ً

• «الصحة» :بدءا من اليوم باستثناء المستشفيات األهلية ...لمنع انتشار «كورونا»
• النجار لـ ةديرجلا :.قرار جديد أشد اليوم ...وجوالت تفتيشية للتأكد من التطبيق
●
sms
تسجيل أكبر عدد إصابات للمخالطين في يوم

محليات

06
الجمعيات التعاونية:
هدوء بعد تطمينات
المخزون االستراتيجي

عادل سامي

للحد مــن انـتـشــار فـيــروس كــورونــا ،طالبت وزارة الصحة اتحاد
أصحاب المهن الطبية األهلية بوقف العمل في كل المؤسسات العالجية
ً
من مراكز طبية ومستوصفات وعيادات خاصة ومختبرات ،بدءا من
اليوم ،ما عدا المستشفيات األهلية.
ً
ووفقا لكتاب رسمي أرسلته أمس وكيلة «الصحة» المساعدة لشؤون
الخدمات الطبية األهلية د .فاطمة النجار إلى رئيس االتحاد تحت
عنوان «تحديث آلية العمل في مؤسسات القطاع األهلي العالجية»،
ً
ً
فقد وضعت الوزارة شروطا استثنائية لتحديث آلية العمل بها؛ منعا
النتشار العدوى.
وتضمن الكتاب أن «يستمر وقف إجراء الجراحات االختيارية في
المستشفيات األهلية واالكتفاء بإجراء الطارئة فقط» ،مع تأكيد ضرورة
استمرار خفض مواعيد العيادات الخارجية بنسبة  ،%50على أن تكون
ً
مجدولة مسبقا مع ترك مدة زمنية ال تقل عن  30دقيقة بين 02

المقاطع :عدم الطعن
واالعتراض على القيود
قد ُيبطل االنتخابات
●

حسين العبدالله

أكد الخبير الدستوري ،أستاذ
القانون العام د .محمد المقاطع
أن ع ــدم ف ـتــح ب ــاب االع ـت ــراض ــات
على القيود االنتخابية وتمكين
المعترضين من الطعن عليها أمام
المحكمة الكلية ،بسبب العطلة
ً
الرسمية الحالية ،يعد خـلــا قد
ينال هذه القيود ويبطل العملية
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ـم ـق ـب ـلــة م ــن خ ــال
المحكمة الدستورية.
02

إ د ا ر ة م ـس ـت ـش ـف ــى
األميري ّ
فعلت توصيل
األدو يـ ــة لمستحقيها
ع ـ ـ ـبـ ـ ــر «أبـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــن»
خـ ـ ـ ـ ــاص ...فـ ــي خ ـطــوة
احـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ـ ـ ــة ص ــائـ ـب ــة
تستحق االق ـتــداء بها
من باقي المستشفيات
والمرافق الخدمية.

شهد أمس السبت أكبر عدد إصابات
بــا لـفـيــروس بين المخالطين للحاالت
المؤكدة ،إذ وصل إلى  8حاالت .وكانت
وزارة الصحة أعلنت ،أمس ،تسجيل 17
حالة إصــابــة مــؤكــدة بالفيروس خالل
الـ 24ساعة الماضية في الكويت ،ليرتفع
بذلك عدد اإلصابات المسجلة حتى اآلن
إلى  176حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة

د .عـبــدالـلــه ال ـس ـنــد ،لـ ـ «ك ــون ــا» أمـ ــس ،إن
واحدة من هذه الحاالت لمواطن كويتي،
ً
مرتبطة بالسفر إلــى اإلمـ ــارات ،وأربـعــا
مرتبطة بالسفر إلــى المملكة المتحدة
(ثــاث منها لمواطنين وواح ــدة لمقيم
ً
لبناني) ،مشيرا إلى أن هناك ثالث حاالت
مرتبطة بالسفر إلــى سويسرا (مواطن
ومقيمان لبناني وصومالي) ،إلى جانب
حالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى مصر.

ُ
ةديرجلا .تطلب من موظفيها العمل عن بعد
ً
• أعدت خطة طوارئ ً
وفاء برسالتها اإلعالمية والتزاما بإرشادات «الصحة»
• نسختها المطبوعة مستمرة ...واإللكترونية على مدار الساعة
ف ــي مـ ـ ــوازاة م ــا تـعـيـشــه ال ـب ــاد وال ـع ــال ــم كله
مــن كــابــوس «كــورونــا» ال ــذي يلقي بظالله على
ً
ش ـت ــى م ـن ــاح ــي الـ ـحـ ـي ــاة ،وت ـط ـب ـي ـقــا إلرش ـ ـ ــادات
ً
وزارة الصحة ،وحرصا على الوفاء برسالتها
اإلع ــام ـي ــة ،بـ ــدأت «الـ ـج ــري ــدة» تـطـبـيــق خطتها
لـ ـلـ ـط ــوارئ ع ـب ــر اك ـت ـفــائ ـهــا ب ــال ـح ــد األدن ـ ـ ــى مــن
الموظفين ،على أن يعمل بقية الزمالء عن ُبعد

وذكر أن هناك ثماني حاالت مخالطة
لـحــاالت مرتبطة بالسفر إ لــى المملكة
المتحدة (منها أربع حاالت لمواطنين
وواحدة لهندي وحالتان لفلبينيتين من
العمالة المنزلية وواحدة لمقيم مصري)،
ليرتفع بذلك عدد الحاالت المسجلة في
الكويت إلى  176حالة.
وأش ــار السند إلــى أن وزيــر الصحة
د .باسل الصباح أعلن في وقت 02

الدوالر يربح نحو  %1أمام
الدينار في أسبوع
عزز مكاسبه عند أعلى مستوى منذ عام 2000

( %70مــن إجمالي الموظفين) ســواء مــن خالل
وج ــوده ــم ف ــي الـعـمــل ال ـم ـيــدانــي الـ ــذي يستلزم
متابعتهم ،أو قيامهم بأعمالهم من منازلهم ،مع
حفظ جميع حقوقهم القانونية والمالية.
وتستمر «الـجــريــدة» بنسختيها ،المطبوعة
ً
ي ــومـ ـي ــا ،واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ع ـل ــى م ـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة،
بتغطيتها المستمرة لتطورات انتشار 02

سجل سعر صــرف الدينار
ً
ال ـك ــوي ـت ــي ،أمـ ـ ــس ،ان ـخ ـفــاضــا
أمام الدوالر بـ  ،%0.19بعدما
ً
سجل  3.207دوالرات متراجعا
من  ،3.212بينما بلغت نسبة
ه ـب ــوط ــه األس ـ ـبـ ــوع ال ـمــاضــي
ً
 %0.95م ـتــراج ـعــا م ــن 3.238
دوالرات ،ليسجل أقل مستوى
له أمام العملة األميركية منذ
عام .2000
02

موسكو تنهي التواصل العسكري مع طهران في سورية
●

أكراد يحتفلون بعيد النوروز في القامشلي أقصى شمال شرق سورية أمس (أ ف ب)

القدس  -ةديرجلا

•

فــي إط ــار الـتــدابـيــر الـمـتـخــذة لمواجهة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،أل ـغ ــت روسـ ـي ــا جـمـيــع
ال ـل ـقــاءات الـعـسـكــريــة فــي س ــوري ــة ،ونقلت
قواتها من مناطق في إدلب والشمال إلى
ً
مواقع أخــرى ،بسبب إرســال إيــران ،أخيرا،
ً
عناصر جديدة ،خوفا من تفشي الفيروس
بينهم وانتقاله للجنود الروس.
وأفاد مصدر روسي مطلع« ،الجريدة»،
بأن «الفرق السورية المرابطة مع الروس
رفضت البقاء مع اإليرانيين ومقاتلي حزب
الله ،بسبب الخوف من نقل عدوى كورونا»،
ً
موضحا أن «الـقـيــادة الـســوريــة طلبت من

الحرس الثوري وقف إرسال عناصر جديدة
ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ،بـسـبــب ال ــوب ــاء ،إال أن
إيران لم تلتفت للطلب ،مما اضطر عناصر
ً
وفرقا كاملة من الجيش السوري إلى ترك
مواقعهم واالنضمام للقوات الروسية».
وعلمت «الجريدة» أن الحرس اإليراني
ً
ال ي ــزال يـعـمــل ،وك ــأن شـيـئــا ال ي ـحــدث في
ً
المنطقة ،متجاهال الــوبــاء الـعــالـمــي ،وأن
طائراته من ســرب  ،29التي تعمل بغطاء
ش ــرك ــة ال ـط ـي ــران ال ـس ــوري ــة ،ال تـ ــزال تنقل
الـعـتــاد واألسـلـحــة والـعـنــاصــر مــن طهران
إلى سورية.
ً
ي ـش ــار إلـ ــى أن ه ـن ــاك ارتـ ـف ــاع ــا تـشـهــده
األيام األخيرة في عدد الرحالت بأوامر من

الحرس ،رغم معارضة الجانبين الروسي
وال ـس ــوري وطلبهما وق ــف ه ــذه الــرحــات
ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة ع ـلــى األقـ ـ ــل .وفـ ــي هــذا
السياق علمت «الجريدة» أن بعض شحنات
ُ
هـ ــذه الـ ـط ــائ ــرات اس ــت ـه ـ ِـدف ــت م ــن ال ـط ـيــران
ً
اإلسرائيلي ،أخيرا.
ً
يذكر أن الحرس الثوري مستمر أيضا
فــي نقل األسلحة والعتاد والعناصر من
ً
ً
سورية إلى لبنان برا ،معرضا حياة وصحة
ً
ال ـن ــاس عـلــى ال ـح ــدود لـلـخـطــر ،ف ـضــا عن
تواصل رحالت الطيران المدنية إلى بيروت.
ورغـ ــم ال ـت ـحــذيــرات الـصـحـيــة واسـتـيــاء
اللبنانيين مــن ه ــذا األم ــر ،ف ــإن الـطــائــرات
ال تـ ـ ــزال ت ـح ــط فـ ــي مـ ـط ــار رف ـيــق 02

سيارات

١٣
تطبيق «سيارتي»...
األول في الكويت لتأمين
المركبات

دوليات

17

كوريا الشمالية
َّ
«بالستيين»
تطلق
في البحر

رياضة

١٨
بوسكندر :األندية تفضل
استئناف الرياضة في
أغسطس أو سبتمبر

ةديرجلا

•
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محليات
«الصحة» :تسجيل  17إصابة جديدة ...واإلجمالي  176حالة
عادل سامي

أجرينا 16038
مسحة و584
ً
شخصا
أنهوا الحجر
المؤسسي
وشفاء 5
حاالت جديدة

السند

أعلنت وزارة الصحة ،تسجيل  17حالة
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد
«كوفيد  »19 -خالل الـ  24ساعة الماضية
في الكويت ليرتفع بذلك عدد اإلصابات
المسجلة حتى اآلن إلى  176حالة.
وقــال المتحدث الرسمي باسم وزارة
الصحة د .عبدالله السند ،أمس ،إن إحدى
ال ـحــاالت المصابة بــالـفـيــروس لمواطن
كويتي مرتبطة بالسفر إلى دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وأربع حاالت مرتبطة
بالسفر إلى المملكة المتحدة« ،ثالث منها
لمواطنين كويتيين ،وحالة واحدة لمقيم
من الجنسية اللبنانية».
وأضاف أن هناك ثالث حاالت مرتبطة
بــالـسـفــر إل ــى ســوي ـســرا «وهـ ــي لـمــواطــن
كويتي ،ومقيم من الجنسية اللبنانية،
وم ـق ـي ــم مـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــة ال ـص ــوم ــال ـي ــة»،
وكذلك حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى
جمهورية مصر العربية «وهي لمواطن
كويتي».
وذكر أن هناك ثماني حاالت مخالطة

البحوة %90 :نسبة كفاءة
الكاشف السريع للفيروس
●

ل ـحــاالت مــرتـبـطــة بــالـسـفــر إل ــى المملكة
المتحدة «منها أربــع حــاالت لمواطنين
ك ــوي ـت ـي ـي ــن وحـ ــالـ ــة واحـ ـ ـ ــدة ل ـم ـق ـيــم مــن
الجنسية الهندية ،و حــا لـتــان لسيدتين
م ــن ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـن ــزل ـي ــة م ــن الـجـنـسـيــة
ال ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة ،وح ــال ــة واح ـ ــدة لـمـقـيــم مــن
الجنسية المصرية» ليرتفع بذلك مجموع
عــدد الحاالت المسجلة في الكويت إلى
 176حالة.

 5حاالت شفاء
وأشــار إلى أن وزيــر الصحة د .باسل
الصباح أعلن في وقت سابق صباح أمس
شفاء خمس حاالت مصابة بالفيروس،
ل ـي ـصــل م ـج ـمــل م ــن أع ـل ــن ش ـف ــاؤه ــم من
الـمــرض إلــى  27حــالــة ،وبــذلــك فــإن عــدد
الحاالت التي تتلقى الرعاية الطبية في
أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة
وال ـم ـخ ـص ـص ــة الس ـت ـق ـب ــال ال ـم ـصــاب ـيــن
بالفيروس وصل إلى  149حالة.

وب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـح ــاالت الـ ـت ــي تـتـلـقــى
الرعاية الطبية في العناية المركزة أكد
السند أنها تبلغ  5حاالت ،منها حالتان
مستقرتان ،وثالث حرجة ،فيما بلغ عدد
المسوحات المخبرية  16038مسحة.
وأضاف أن العدد اإلجمالي لمن أنهوا
ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ال ـمــؤس ـســي ب ـلــغ 584
ً
شخصا ،بعد إتمام المدة المحددة لذلك
والقيام بكل اإلجراءات الوقائية والتأكد
مــن خلو جميع العينات المخبرية من
الفيروس.
وج ـ ـ ـ ـ ــددت وزارة الـ ـصـ ـح ــة الـ ــدعـ ــوة
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ال ـ ـكـ ــرام إل ــى
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـك ــل ال ـ ـق ـ ــرارات وال ـت ــوص ـي ــات
الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة
وتــوص ـيــات مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة،
واتباع استراتيجية التباعد االجتماعي
لتقليل فرص اإلصابة وانتشار العدوى
بين المخالطين واحتواء انتشار مرض
فيروس كورونا والقضاء عليه.
وكــانــت وزارة الـصـحــة ،أعـلـنــت ،أمس

ً
السند متحدثا خالل مؤتمر صحافي سابق
األول ،تسجيل  11حالة جــديــدة مؤكدة
إصــابـتـهــا بــال ـف ـيــروس .وقـ ــال د .الـسـنــد
لـ «كونا» ،إن الحاالت هي عشر مرتبطة
بالسفر بالمملكة المتحدة ،منها تسع

وصول معدات ومستلزمات طبية
من الصين لدعم المخزون االستراتيجي

عادل سامي

أكــدت مديرة إدارة تعزيز الصحة ،د .عبير البحوة ،كفاء ة
ودقة أشرطة الكاشف السريع لفيروس كورونا ،وفقا لدراسة
حــديـثــة أعـ َّـدت ـهــا الـصـيــن ونـشــرتـهــا فــي  27فـبــرايــر الـمــاضــي،
وأظهرت حساسية الجهاز لفحص النتائج اإليجابية ودقة
الفحص النوعي بنسبة تتراوح ما بين  88.66و 90.63في المئة.
وقالت البحوة ،في تصريح صحافي ،إن الدراسة الصينية
أكدت فاعلية وقوة قدرة أشرطة الفحص الجديدة التي طلبتها
وزارة الصحة ،للكشف عن فيروس كورونا ،وتم قبولها ونشر
نتائجها في المجلة الطبية الخاصة بعلم الفيروسات (Journal
.)of Medical Virology
وأوضـحــت أن الــدراســة استندت إلــى جمع عينات متفرقة
لـلـحــاالت المشتبه بــإصــابـتـهــم ،وفـقــا لـلـبــروتــوكــول المعتمد
في التشخيص ،من  ٨مستشفيات في  ٦محافظات مختلفة
بالصين ،و تــم التنسيق المخبري مــع معامل مركز مكافحة
األمراض الصيني  CDC Chineseألخذ مسحة من الحلق والبلغم
والدم ،ومتابعة مستويات المضادات البيولوجية الموجودة في
جسم المرضي ( ،)IgM & IgGومن ثم استخدام أشرطة الفحص،
بالتنسيق مع مركز مكافحة األمراض الصيني.
وتــابـعــت« :خـضــع للفحص  525شخصا ،وأظـهــرت نتائج
الفحص وجود  ٣٩٧حالة إيجابية و ١٢٨حالة سلبية ،ومقارنة
مع نتائج الفحص بأشرطة الفحص السريع ،أظهرت النتائج
تأكيد إصــابــة  ٣٥٢حــالــة ،بنسبة حساسية لفحص النتائج
اإليجابية ودقة الفحص النوعي تتراوح ما بين  ٨٨.٦٦و90.63
في المئة».

الكويت تفوق
الهيفي:
ً
ً
دوال كثيرة صحيا
أكد وزير الصحة األسبق د .محمد الهيفي ،أن الكويت تتفوق على
كثير من الدول في الخدمات الصحية ،قائال إن «البقاء في المنزل
يمثل خط الدفاع األول لمنع انتشار فيروس كورونا».
وأض ــاف الـهـيـفــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أم ــس األول« ،أن ــه مع
اإلجـ ــراء ات المتميزة مــن الحكومة وال ـكــادر الصحي فــي الكويت
أصبح لسان حال الكويتيين اليوم جميعا هو «إن لم أكن كويتيا
ً
لتمنيت أن أكون كويتيا».
وأكد الهيفي أنه ال توجد دولة في العالم توفر لمواطنيها كل
االحـتـيــاجــات مـثــل دول ــة الـكــويــت ،م ـشــددا عـلــى أن رئـيــس مجلس
الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد حــازم في مواجهة «كورونا»،
وأن إجراءاته بناء على الرأي الصحي.

الهدهودّ :
أسرة العناية المركزة
بـ «العدان» ممتلئة عن آخرها

جانب من صول المعدات والمستلزمات الطبية من الصين أمس األول
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة وص ــول ع ــدد كبير من
األجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ،لدعم
ال ـم ـخــزون االسـتــراتـيـجــي ف ــي ال ـب ــاد ،لـمــواجـهــة
ف ـيــروس كــورونــا المستجد (كــوفـيــد  ،)19 -وتــم
ً
استخدامها اعتبارا من أمس.
وأكــد وكيل ال ــوزارة المساعد لشؤون األدويــة
والتجهيزات الطبية د .عبدالله البدر ،في تصريح
للصحافيين ،عقب وصول تلك المستلزمات على
متن طائرة قادمة من الصين ،أمس األول ،حرص

حاالت لمواطنين كويتيين ،وحالة واحدة
لسيدة مقيمة مــن الجنسية اللبنانية،
أما الحالة األخيرة فمرتبطة بالسفر إلى
سويسرا وهي لمواطن كويتي.

ال ــوزارة على توفير كــل المعدات والمستلزمات
الطبية وأحدثها خالل هذه الفترة التي تمر بها
البالد.
وأش ــار الـبــدر إلــى أن خطة ال ــوزارة فــي الوقت
الحالي تركز على إجالء المواطنين في الخارج،
ومن ثم فحصهم في مطارات الدولة قبل دخولهم
إل ــى ال ـب ــاد ،مــوضـحــا أن ال ـ ــوزارة وضـعــت خطة
طويلة المدى لمواجهة الفيروس.

أكد رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى العدان ،د .مشعل
الهدهود ،أن هناك زيادة في نسبة الحوادث بالمستشفى ،منذ بداية
اإلجازة مطلع األسبوع الماضي.
وقال الهدهود في فيديو انتشر على مواقع التواصل« :إن ّ
أسرة
العناية المركزة في مستشفى العدان ممتلئة عن آخرها».
وشدد على أن «مرضى الحوادث يحتاجون إلى أسـ ّـرة العناية
المركزة ،وقد تطول فترة مكوثهم بالعناية ،وفي الوقت نفسه نحن
فــي أمـ ِّـس الحاجة ألن تكون هــذه األس ـ ّـرة شــاغــرة ،حيث باإلمكان
استخدامها لمرضى فيروس كورونا».

تعقيم الشوارع ورفع أطنان من المخلفات في الفروانية
●

سيد القصاص

بمشاركة وزارة الداخلية وبلدية الكويت
وبالتنسيق مع وزارة األشغال العامة تم رفع
أطنان كثيرة من المخلفات في عدة مناطق
بمحافظة الفروانية ،وتعقيم الشوارع وغسلها
بعدة آليات وفرتها شركة الغانم للمساهمة
ف ــي ن ـظــافــة ال ـم ـحــاف ـظــة والـ ـح ــد م ــن ان ـت ـشــار
فيروس كورونا.
اآللـ ـ ـي ـ ــات انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول،
بـتــوجـيـهــات مــن تـلــك الـجـهــات ،وتـعـمــل على
مدار الساعة لرفع المخلفات وتعقيم الشوارع
وغسلها بحسب توجيهات وزارة الصحة.
«الجريدة» جالت مع مدير إدارة النظافة
ال ـع ــام ــة وإش ـ ـغـ ــاالت الـ ـط ــرق ف ــي فـ ــرع بـلــديــة
محافظة الفروانية سعد الخرينج الذي قال،
إنــه «بـنــاء على تعليمات وتــوجـيـهــات وزيــر
الدولة لشؤون البلدية ،والمدير العام لبلدية
الـكــويــت لمواجهة انـتـشــار فـيــروس كــورونــا

المستجد ،تم عقد عدة اجتماعات أثمرت عدة
قــرارات وزاريــة تشمل استمرار عمل موظفي
النظافة واإلدارات ذات الطابع الرقابي على
مدار  ٢٤ساعة من إداريين و فنيين ،وإعالن
حالة الطوارئ ،إضافة إلى تعليم الموظفين
ً
عـلــى اس ـت ـخــدام آل ـيــات الـبـلــديــة تـحـسـبــا ألي
ً
طارئ ،وغسل وتعقيم الحاويات يوميا بدون
توقف ،إضافة إلــى ذلــك تنفيذ قــرارات وزارة
الصحة لمواجهة انتشار الفيروس».
وأضاف الخرينج لـ «الجريدة» ،أن «العمل
على غسل الشوارع وتعقيم الحاويات مستمر،
وهناك متابعة ودعم من وزير البلدية والمدير
ً
ال ـع ــام ،الف ـت ــا إل ــى أن م ـب ــادرة شــركــة الـغــانــم
بتوفير تلك الشاحنات تحت إدارة البلدية
هي» تسارع في حب الوطن» ،وهو أمر ليس
ً
غريبا على أهل الكويت ،وفزعة منهم« ،وعسى
الـلــه يبعد عــن الـكــويــت وأهـلـهــا والمقيمين
عليها شر األمراض ،ونقول لسمو األمير حنا
عيالك وسمعا وطاعة».

ُّ
تأهب إيراني تحسبًا النقالب...
القدس» قاسم
وأشار المصدر إلى أن تصفية واشنطن لقائد «فيلق ّ
سليماني ونائب رئيس «الحشد» أبومهدي المهندس مثلت بداية
التحرك األميركي لالنقضاض على السلطة بالعراق ،ألن األميركيين
كانوا على علم بــأن سليماني يملك اتـصــاالت وثيقة مع العديد من
السياسيين العراقيين ،وكان بإمكانه قلب الطاولة عليهم في أي لحظة.
ّ
وأقر المصدر بأن طهران تلقت ضربة كبيرة بفقدها سليماني ،ولم
تتمكن ،حتى اآلن ،من سد الفراغ الذي تركه بشخصية تملك «الكاريزما»
الالزمة للتأثير على جميع حلفاء إيران بالمنطقة.
وقوبل تكليف الرئيس برهم صالح لعدنان الزرفي بتشكيل الحكومة
ً
الجديدة خلفا لعادل عبدالمهدي برفض واسع من األحزاب الشيعية،
ً
وخصوصا تحالف «الفتح» ،الذي يضم فصائل شديدة الصلة بإيران،
إذ أكدت أن التكليف مخالف للقواعد الدستورية.
في المقابل ،اشترط وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أن يقوم
رئيس الوزراء المكلف بـ «دعم سيادة العراق ،وينأى بنفسه عن الفساد،
ويحمي حقوق اإلنسان» ،كي يحظى بدعم واشنطن.

وقف العمل بالمؤسسات العالجية...
المواعيد ،وبشكل ال يسمح بالتجمع والتقارب في صاالت االنتظار،
مع عدم السماح باستقبال المرضى بدون موعد مسبق ،إال في أقسام
الطوارئ ،مع التقيد بكل إجراءات الصحة الوقائية ومنع العدوى.
وفي تصريح لـ «الجريدة» أمس ،أكدت النجار أن لجان تفتيش تابعة
للوزارة تعمل على مدار الساعة ،وستجوب العيادات الخاصة للتأكد
من االلتزام بتطبيق هذا القرار ،مشددة على أن أي مؤسسة عالجية

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه «مـ ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق ال ـ ـشـ ــراكـ ــة
المجتمعية ،تــم الـتـعــاون مــع شــركــة الغانم
ا لـتــي نـقــدم لها التحية ونشكرها على هذا
الــدعــم بــاآللـيــات والـمـعــدات وتــم وضــع خطة
عمل لكيفية سير تلك المعدات واستغاللها،
وتقسيم الـعـمــل عـلــى ع ــدة ف ــرق مــن موظفي
البلدية وشركة الغانم من أجل رفع األنقاض
في كل مناطق محافظة الفروانية».
وأشار إلى أن األعمال «انطلقت من جليب
الشيوخ ،وسوف تنطلق من منطقة إلى أخرى
بهدف رفع مستوى النظافة في المنطقة ،ورفع
المخلفات اإلنشائية مجهولة المصدر ،إضافة
إلى غسل الشوارع وإزالة كل ما يشوه المنظر
العام ،ونقول لمن دعمنا مشكورين ،وما هي
غريبة على أهل الكويت».

خاصة تنتهك العمل به ستتعرض لمخالفات جسيمة.
ً
ً
وكشفت النجار أن قرارا جديدا سيصدر خالل ساعات وربما صباح
ً
ً
اليوم األحد ،سيكون أكثر حزما من القرار الحالي ،وسيقنن أمورا كثيرة
تخص العمل في القطاع الطبي األهلي ،مؤكدة أن المستشفيات الخاصة
ملتزمة بعدم التقارب في صاالت االنتظار ،وعدم السماح باستقبال
المرضى من دون موعد مسبق ،إال في أقسام الطوارئ.

تسجيل أكبر عدد إصابات للمخالطين...
أمس شفاء خمس حاالت مصابة بالفيروس ،ليصل
سابق من ُ
ً
إجمالي من أعلن شفاؤهم من المرض إلى  27حالة ،موضحا أن
عدد الحاالت التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات
التابعة للوزارة والمخصصة الستقبال المصابين بالفيروس
وصل إلى  149حالة.
٠٦-٠٢

المقاطع :عدم الطعن واالعتراض...
وق ــال الـمـقــاطــع ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة»« :يـفـتــرض أن تفتح كــل لـجــان القيد
ً
االنتخابية ،وفـقــا للقانون ال ــذي يـقــرر النظر فــي قـبــول االعـتــراضــات
على سجل القيود حتى يوم  19مارس ،غير أن هذه اللجان أغلقت في
األسبوع األخير ،وهو األسبوع الذي شهد نشر األسماء في الجريدة
الرسمية ولم تعلق كشوف الناخبين في كل المختاريات ،كما يحدد
القانون».
ً
وأض ــاف أن مــا سبق ُ«يـعــد خـلــا فــي إجـ ــراءات قـبــول االعـتــراضــات
واإلج ــراء ات الخاصة لتمكين الناخب من االعـتــراض عليها ،وهــو ما
ً
سيكون مطعنا عليها من الممكن أن يؤدي إلى إلغاء االنتخابات القادمة

جانب من فريق التعقيم (تصوير ميالد غالي)

من المحكمة الدستورية؛ لإلخالل بما أوجبه القانون من اشتراطات
لتمكين الناخب من االعتراض على القيود.
ً
وأوضح أن هناك أيضا عدم تمكين للناخب من الطعن على القيود
أم ــام المحكمة الـكـلـيــة ،الـتــي يـفـتــرض وف ــق الـقــانــون أن يـبــدأ مــن يــوم
ً
 6أبــريــل حتى  20منه ،الفـتــا إلــى أن الحل المناسب لتجنب ذلــك هو
تقديم الحكومة لتعديل تشريعي مستعجل إلى مجلس األمة لتمديد
المدد الزمنية الالزمة الستكمال اعتراضات الناخبين ،وتأجيل جميع
المواعيد ،ومنها الخاصة بالطعن على القيود.

ةديرجلا .تطلب من موظفيها...

ً
ً
وباء «كورونا» محليا وعالميا ،وإيصال المعلومات بكل شفافية
إلــى الـقــراء الـكــرام ،في م ــؤازرة منها للجهات الحكومية المعنية،
للحد من انتشار الفيروس ،وبث روح الطمأنينة في نفوس الجميع.
ً
وفي هذه األوقــات ،تدعو «الجريدة» مجددا إلى ضــرورة التزام
الجميع بتعليمات وزارة الصحة عبر البقاء في المنازل للسيطرة
على هذا الفيروس ،داعية أن ينعم كل البشر بالصحة والعافية،
ً
وأن تطوى تلك الصفحة القاتمة عن الكويت والعالم كله قريبا
إن شاء الله.

الدوالر يربح نحو  %1أمام...
وبلغ الدوالر  0.312دينار أمس ،بعدما ارتفع أمام العمالت
الرئيسية خــال تـعــامــات الخميس الـمــاضــي ألعـلــى مستوى
منذ ثالث سنوات ،مع اتخاذ البنوك المركزية قرارات تحفيزية
ً
لــدعــم الـشــركــات فــي مواجهة تــداعـيــات «ك ــورون ــا» ،وتــزامـنــا مع

سلة أخبار
الزرفي والزمانان بحثا
تعزيز التعاون
بحث رئيس الوزراء العراقي
املكلف عدنان الزرفي مع
سفير الكويت ببغداد
سالم الزمانان ،أمس األول،
العالقات بني البلدين وسبل
تعزيز التعاون الثنائي
بينهما.
وأعرب السفير الزمانان عن
دعم الكويت لجهود استقرار
العراق وتقدمه وازدهاره،
مؤكدا أهمية التعاون في
امللفات املشتركة بني البلدين،
بحسب بيان أصدرته
الحكومة العراقية.
كما تمنى الزمانان التوفيق
لرئيس الوزراء العراقي
بمناسبة تكليفه بتشكيل
حكومة جديدة ببالده.
ونقل البيان عن الزرفي قوله،
خالل اللقاء ،إن استقرار بالده
يصب في مصلحة جميع
الدول املجاورة والصديقة.

الجالهمة :ال إصابات بين
الحالقين المتجولين
نفى مدير إدارة الطوارئ
الطبية في وزارة الصحة،
منذر الجالهمة ،ما تردد
عن وجود حالقني متجولني
مصابني بفيروس كورونا.
وقال الجالهمة ،في تصريح
صحافي أمس األول ،إن
عمليات الطوارئ الطبية
لم تتلق أي بالغ بهذا
الخصوص ،مؤكدا أنه ال
صحة للخبر املتداول حول
هذا املوضوع.
ودعا الجميع إلى التواصل
مع الحسابات الرسمية
لوزارة الصحة ومركز
التواصل االجتماعي
بمجلس الوزراء ،في حال
وجود أي استفسار عن
فيروس كورونا ،وأخذ
املعلومات من مصادرها
الرسمية فقط ،وعدم
االنسياق وراء الشائعات.

«الصناعة» :توفير مخزون
استراتيجي آمن
قال املدير العام للهيئة
العامة للصناعة ،عبدالكريم
تقي ،إن الهيئة حصرت
جميع املخازن في القطاعات
الحكومية والخاصة في
البالد ،لتكوين مخزون
استراتيجي غذائي آمن
وضمان توافر السلع
األساسية الكافية للسوق
املحلي.
جاء ذلك خالل في تصريح
تقي للصحافيني ،أمس
األول ،على هامش جولة
قام بها وزير التجارة
والصناعة خالد الروضان
داخل مخازن مؤسسة
املوانئ في منطقة الشعيبة
الصناعية.
وأضاف تقي أن حصر
املخازن يأتي استكماال
لتنفيذ توجيهات مجلس
الوزراء بشأن تكوين
مخزون استراتيجي
للقطاعات املختلفة ،وعلى
رأسها القطاع الغذائي.

االضطرابات الواسعة النطاق باألسواق العالمية.
وارتـفـعــت العملة األمـيــركـيــة أم ــام ال ـيــورو بنحو  %0.6إلى
 1.0852دوالر ،وصعدت أمــام العملة اليابانية بـ  %0.9لتبلغ
 109.02ين ،وأمام الجنيه اإلسترليني بنحو  %0.3إلى 1.1570
دوالر.
وارت ـفــع ال ــدوالر أم ــام العملة السويسرية بنحو  %0.4إلى
 0.9723فرنك ،كما صعد مؤشر الدوالر الرئيسي -الذي يقيس
أداء العملة األميركية أمام سلة من  6عمالت -بنحو  %0.4إلى
 101.511نقطة ،بعدما صعد عند  101.74نقطة في وقت سابق
من التعامالت ،وهو أعلى مستوى منذ مارس .2017
إال أن العملة األميركية بددت بعض مكاسبها خالل تعامالت
أمس األول ،مع بدء بعض العمالت في استعادة توازنها بعد
الـقــرارات التحفيزية للبنوك المركزية والحكومات ،ومــع ذلك
اتجهت لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ .2008

موسكو تنهي التواصل العسكري...
الحريري وركابها من لبنانيين وإيرانيين وعناصر في الحرس
ً ً
ينتقلون بسرعة ،وأحيانا سرا إلى الضاحية الجنوبية معقل «حزب
الله» وتحت حراسة عناصره الذين يسيطرون على المطار ،حسبما
يرى المراقبون في لبنان.

local@aljarida●com

ُ
غد تعقد تحت الـ «مسحة»
جلسة قوانين «كورونا» بعد ٍ
• األمانة العامة وجهت الدعوة للنواب والموظفين إلجرائها اليوم بعيادة المجلس
• انتقادات نيابية ألسلوب الحكومة «أستحلفكم بالله» ومطالبات بالحزم وحظر التجول الجزئي
محيي عامر

وسط دعوة األمانة العامة
لمجلس األمة النواب
والموظفين إلجراء فحص
(مسحة) فيروس كورونا
قبيل حضور الجلسة الخاصة
المقررة بعد ٍغد ،انتقد عدد من
النواب أسلوب الحكومة لحث
المواطنين والمقيمين على
البقاء في منازلهم ،مطالبين
بفرض حظر تجول جزئي.

في سياق استعدادها للجلسة
الخاصة المقررة بعد غـ ٍـد إلقــرار
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بمواجهة فيروس كورونا ،وجهت
األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـم ـج ـلــس األم ــة
الــدعــوة للنواب ولموظفيها إلى
الحضور لعيادة المجلس ظهر
الـ ـي ــوم إلج ـ ــراء ف ـحــص (م ـس ـحــة)
الفيروس.
وقالت األمانة ،في كتابها الذي
تم توجيهه للنواب وللموظفين
الـ ــذيـ ــن سـ ـيـ ـحـ ـض ــرون ال ـج ـل ـس ــة:
"ن ـ ـظـ ــرا ل ـم ــا ت ـم ــر بـ ــه ال ـ ـبـ ــاد مــن
التصدي النتشار فيروس كورونا
ً
المستجد ،وحرصا على سالمة
ً
الجميع ،وتماشيا مع التعليمات
ال ـصــادرة مــن السلطات المعنية
فــي ه ــذا ال ـص ــدد ،وب ـنــاء عـلــى ما
ورد فــي تصريح رئـيــس مجلس
األمة بتحديد انعقاد جلسة بعد
غد لمناقشة القوانين المتعلقة
ب ـم ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـي ــروس ،نــدعــوكــم
للحضور في عيادة المجلس ظهر
اليوم الجراء فحص الفيروس".
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت تواصلت
ردود الـفـعــل الـنـيــابـيــة المتعلقة

بــأزمــة "ك ــورون ــا" ،وال ـتــي طالبت
بـ ـمـ ـس ــاع ــدة ال ـم ـح ـت ــاج ـي ــن مـمــن
توقفت رواتبهم نتيجة التداعيات
األخيرة ،وسط توجيه انتقادات
للحكومة بسبب األسـلــوب الــذي
اتبعته فــي دعــوتـهــا للمواطنين
والمقيمين للبقاء فــي منازلهم،
مشددين على أن الحل األمثل هو
إلزامهم بذلك.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،حــث أم ـيــن سر
المجلس النائب عــودة الرويعي
المواطنين والمقيمين على البقاء
في منازلهم وتنفيذ التعليمات،
وقــال" :فــي كوريا تمت السيطرة
على  ٣٠حالة مصابة بكورونا،
ونـ ـجـ ـح ــوا فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة حـتــى
اكتشفوا الحالة رقم  ٣١في مدينة
يـبـلــغ ع ــدد سـكــانـهــا  ٢.٤مـلـيــون
ً
نسمة" ،مشيرا الى أن هذه الحالة
نقلت العدوى إلى  ١٢٠٠شخص،
وبـعــد أيــام تـجــاوز الـعــدد  ٨آالف
ح ــال ــة ،ت ــوف ــي مـنـهــا  ،٧٥فنسبة
اإلصابة في كوريا من الحالة ٣١
بلغت  ٨٨في المئة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ش ـ ــدد ال ـن ــائ ــب
م ـح ـم ــد هـ ــايـ ــف عـ ـل ــى أن ه ـن ــاك

«التشريعية» تجتمع لمناقشة قانونين
ت ـع ـقــد ل ـج ـنــة ال ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـق ــان ــون ـي ــة
ً
ال ـبــرل ـمــان ـيــة اج ـت ـمــاعــا الـ ـي ــوم ،لـمـنــاقـشــة مـشــروعـيــن
متعلقين بأزمة كورونا ،والمقرر إقرارهما في جلسة
المجلس التي ستعقد بعد غد الثالثاء.
و قــال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي ،وجهت
الدعوة إلى أعضاء اللجنة لحضور االجتماع صباح
ال ـي ــوم ،تـمـهـيــدا لـجـلـســة مـجـلــس األم ــة ال ـتــي ستعقد
الـ ـث ــاث ــاء ل ـم ـنــاق ـشــة ق ــان ــون ي ـت ـع ـلــق ب ــاالح ـت ـي ــاط ــات
الصحية للوقاية من األمراض السارية ،وقانون آخر
بشأن مواعيد الطعون في قانون المرافعات.

خالد الشطي

ً
الغانم متفقدا الحملة التوعوية عن فيروس كورونا في مجلس األمة (أرشيف)
فـ ـئ ــات فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ي ـج ــب أال
ت ـن ـســاهــم ال ـح ـكــومــة ،ف ـه ـنــاك من
اسـتـقــالــوا وتــوقـفــت رواتـبـهــم من
كويتيين وغـيــرهــم ،ولــم يــأخــذوا
مـسـتـحـقــاتـهــم ،وم ــن ل ـهــم أع ـمــال
حرة توقفت.
وأضـ ــاف هــايــف ،فــي تصريح
أم ـ ـ ـ ــس" :إع ـ ـ ــان ـ ـ ــات بـ ـي ــت الـ ــزكـ ــاة
مـ ـح ــدودة ل ـل ـب ــدون ف ــي ظ ــل منع
التجمعات وتــوقــف حركة البيع
والـشــراء لتوقف الدخل الشهري
لكثير من العوائل فهم بانتظار
ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ح ـك ــوم ـي ــة وج ـم ـع ـي ــات
خيرية".
من جهته ،قال النائب صالح
خــورشـيــد" :يــواجــه الـعــالــم وبـ ً
ـاء
يـتـسـبــب ف ــي وفـ ــاة آالف الـبـشــر،
وقد أخطأت أوروبــا واستهترت
ً
إيطاليا تحديدا في التعامل معه،
مما جعل شعبها يــد فــع الثمن،
مقارنة بالطريقة التي اتبعتها
ال ـص ـيــن ،لــذلــك ن ـطــالــب الجميع
باتباع إرش ــادات وزارة الصحة
وال ـب ـق ــاء ف ــي الـ ـمـ ـن ــازل ،ح ـتــى ال
يكون حظر التجول هو الخيار

الناصر :إجالء الكويتيين بالخارج مرتبط
ُّ
بتقدير السلطات الصحية
عقد وزيــر الخارجية الشيخ
د .أح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ،وبـحـضــور
نــائــب وزي ــر الخارجية السفير
خــالــد ال ـج ــارال ـل ــه ،أم ــس األول،
فــي مقر معهد سـعــود الناصر
الصباح الدبلوماسي الكويتي،
اج ـت ـمــاعــا م ــع م ـس ــاع ــدي وزي ــر
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ل ـج ـن ــة
الطوارئ في الوزارة.
وتم خالل االجتماع متابعة
أع ـ ـمـ ــال ال ـل ـج ـن ــة ،واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
التي تقوم بها وزارة الخارجية
وجميع البعثات الدبلوماسية
والـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج وغـ ـ ـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـم ـخ ـص ـص ــة تـ ـج ــاه م ــواج ـه ــة
تــداعـيــات تفشي وبــاء كــورونــا،
وم ـتــاب ـعــة أحـ ـ ــوال ال ـمــواط ـن ـيــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن الـ ـم ــوج ــودي ــن فــي
الـ ـخ ــارج ،واإلج ـ ـ ــراء ات الكفيلة

المزرم :مكالمات
ً
وإنترنت يوميا
ً
مجانا مدة شهر
قــال رئيس مركز التواصل
ال ـح ـكــومــي ال ـنــاطــق الــرسـمــي
باسم الحكومة طارق المزرم،
إن الهيئة العامة لالتصاالت
وت ـق ـن ـيــة ال ـم ـع ـل ــوم ــات قــدمــت
خ ــدم ــات وت ـ ـ ـ ــرددات إضــاف ـيــة
ل ـ ـشـ ــركـ ــات االت ـ ـ ـصـ ـ ــال الـ ـث ــاث
فــي الـبــاد ،على أن تـقــدم تلك
الشركات لمشتركيها ( 5غيغا)
انـ ـت ــرن ــت ي ــومـ ـي ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة
إ لــى المكالمات المحلية بين
الشبكات الثالث مجانا لمدة
شهر.
وأوضح المزرم ،في تغريدة
نـشــرهــا ال ـح ـســاب الــرس ـمــي لـ
"الـ ـت ــواص ــل ال ـح ـك ــوم ــي" عـبــر
مــوقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
( تـ ـ ــو ي ـ ـ ـتـ ـ ــر) ،أ م ـ ـ ــس األول ،أن
"هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر س ـي ـب ــدأ اع ـت ـب ــارا
م ــن ب ـعــد غ ــد األح ـ ــد (الـ ـي ــوم)،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة ووق ـ ـ ـفـ ـ ــة
وط ـ ـن ـ ـيـ ــة وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون مـ ـ ــا ب ـيــن
(هيئة االت ـص ــاالت) وشــركــات
االتـ ـص ــاالت ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
االسـتـثـنــائـيــة ال ـتــي تعيشها
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة انـ ـتـ ـش ــار
فيروس كورونا".

الوحيد أمامنا الذي نطالب به".

«قوة قاهرة»
أما النائب محمد الدالل فقال:
"علينا فــي المجلس والحكومة
والقضاء واألكاديميين أن نفكر
ونبحث وندرس قضية موضوع
وم ـبــدأ (ال ـقــوة ال ـقــاهــرة) ،وم ــا إذا
كان انتشار وباءفيروس كورونا
يـعــد ق ــوة ق ــاه ــرة ،وأث ــر ذل ــك على
ال ـع ـقــود وااللـ ـت ــزام ــات ب ـمــا فيها
التزامات الدولة وسريان المواعيد
بـ ـص ــورتـ ـه ــا ال ـ ـعـ ــامـ ــة وت ــوق ـف ـه ــا
وغيرها من األمور المرتبطة".
وفي موضوع آخر ،قال الدالل:
"نــرجــو مــن أه ــل الـخـيــر والـعـطــاء
ورجال األعمال توجيه تبرعاتهم
وأموالهم الى الجمعيات الخيرية
التي تتولى تحت إشــراف الدولة
دعــم ذوي الحاجة داخــل الكويت
مــن مواطنين ومقيمين وب ــدون،
فالدولة لديها دعمها المالي من
ميزانيتها ،والمجتمع بحاجة الى
دعم خيري انساني".

«الداخلية» :ضبط مواطنة أقامت
شعائر دينية داخل منزلها
إجراءات قانونية بحق منظمي تجمع مخالف
●

الناصر خالل لقائه أعضاء لجنة الطوارئ بالوزارة
بترتيب أوضاعهم ،وتسخير كل
اإلمكانيات لضمان سالمتهم.
من جهة أخرى ،وفي مداخلة

لــه على تلفزيون الـكــويــت ،أكد
وزير الخارجية أن خطة إجالء
الكويتيين في الخارج مرتبطة

ب ـت ـقــديــر ال ـ ُّـس ـل ـط ــات الـصـحـيــة،
واستيعاب المنظومة الصحية
في البالد.

محمد الشرهان

أعلنت وزارة الداخلية ضبط مواطنة ظهرت في
مقطع فيديو متداول في بعض مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،ويتضمن إقــامـتـهــا شـعــائــر دينية
داخل منزلها مخالفة بذلك قرارات مجلس الوزراء
الخاصة بمنع التجمعات وتطبيق اإلج ــراء ات
االحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا
المستجد "كوفيد ".)9
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـيــان ص ـحــافــي لــاعــام
ً
األمـنــي ،أمــس األول ،توضيحا لمقطع الفيديو
المذكور ،إنه فور تداول هذا المقطع انتقل رجال
األمن إلى موقع البالغ وتم ضبطها وجار اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة حيالها لمخالفتها
قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات
وذل ــك فــي إط ــار تطبيق اإلجـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

«الكهرباء» تعيد المياه المقطوعة عن العمالء
●

سيد القصاص

قــرر وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والماء
د .خالد الفاضل ،إعادة المياه إلى العمالء
الذين تم قطع الخدمة عنهم لعدم تمكنهم
مــن س ــداد فــوات ـيــر االس ـت ـهــاك المستحقة
عليهم.
وقــال الفاضل ،في تصريح ،أمس األول،

إنه تماشيا مع األوضاع االستثنائية التي
ت ـمــر ب ـهــا ال ـب ــاد ه ــذه األي ـ ــام ف ــي مــواجـهــة
تداعيات انتشار فيروس كورونا ،ومراعاة
ألوضاع العمالء تم اتخاذ هذا القرار.
وبـيــن أن "ال ـ ــوزارة لــن تقطع الـمـيــاه عن
أي عميل حتى انتهاء الفترة االستثنائية
التي نمر بها ،عدا الحاالت المنظورة أمام
القضاء ،أو حــاالت سرقة المياه التي يتم

ضبطها من قبل فريق الضبطية القضائية
لما تمثله هذه الحاالت من تعد على أمالك
الغير ،أو استيالء على أمالك الدولة ،ألن تلك
الحاالت تؤثر ،بشكل مباشر ،على استمرار
وصول المياه للعمالء اآلخرين".
وأشار إلى أنه يتم حصر أسماء العمالء
الـمـقـطــوعــة عـنـهــم ال ـم ـيــاه تـمـهـيــدا ل ـعــودة
الخدمة إليهم تباعا ابتداء من اليوم.

وم ـخــال ـفــة واح ـ ــدة خ ــاص ــة ب ــإغ ــاق مقهى
مخالف.
وأضافت المصادر أنه "بشأن محافظة
حولي فقد بلغ إجمالي المخالفات المحررة
 13م ـخ ــال ـف ــة؛ م ـن ـهــا  4خ ــاص ــة بــالـعـمــالــة
األهلية ،و 9بإغالق األنشطة المخالفة (3
محال 3 ،صالونات 3 ،مطاعم)".
وأشارت المصادر إلى أن نتائج التفتيش
في محافظة األحمدي أسفرت عن تحرير 13
مخالفة جاءت كاآلتي 9 ،مخالفات لعمالة
ً
( 8أهلية ،وواح ــد دون إث ـبــات) ،فضال عن
إغالق محل ومعهدين مخالفين.
وبينت أن فرق التفتيش خالفت مخبزا
ل ــوج ــود أك ـثــر م ــن  5أفـ ــراد داخ ـل ــه ،إضــافــة
إلــى تحرير  16إخـطــارا بتالفي مخالفات
ألنشطة متنوعة ،على أن يعاود التفتيش

عليها الحقا للتأكد مــن إزال ــة المخالفات
وتعديل الوضع.
وب ـ ـشـ ــأن ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـض ـب ــوط ــة ،ذكـ ــرت
الـمـصــادر ،أنــه سيتم وقــف ملفات أصحاب
األع ـم ــال وال ـشــركــات المسجلة عليها هــذه
الـعـمــالــة ،إضــافــة إل ــى إحــالـتـهــا إل ــى اإلدارة
الـعــامــة لمباحث ش ــؤون اإلقــامــة فــي وزارة
الداخلية ،التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم
وإبعادهم عن البالد.
من جهة أخرى ،أعلنت الناطقة الرسمية،
م ــدي ــرة إدارة الـ ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة بــالـهـيـئــة
الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،أسـيــل الـمــزيــد ،أنــه
تم بالتنسيق مع الشركة الوطنية استفادة
نـحــو  10آالف و 810مشتركين مــن خدمة
«أسـ ـه ــل» اإلداري م ـجــانــا م ـنــذ ب ــداي ــة شهر
مارس الجاري.

ً
ً
إغالق  13نشاطا مخالفا و 11ألف مستفيد من «أسهل»
●

جورج عاطف

ّ
ش ـ ــن ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة بـ ـقـ ـي ــادة
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة ج ــوالت
تفتيش مفاجئة على المقاهي والمطاعم
والصالونات الرجالية والنسائية والمعاهد
الصحية ومعاهد المساج ،في محافظات
العاصمة وحــولــي واألح ـمــدي ،للتأكد من
تطبيقها قرارات اإلغالق.
ووف ـقــا لـمـصــادر "ال ـقــوى الـعــامـلــة" ،فقد
أس ـفــرت ال ـجــوالت عــن تـحــريــر  31مخالفة
متنوعة؛  18خاصة بالعمالة الوافدة و13
بــإغــاق األنـشـطــة الـمـخــالـفــة ،مــوضـحــة أن
إجمالي المخالفات المحررة في محافظة
العاصمة بلغ  6مخالفات؛  5منها خاصة
بــال ـع ـمــالــة ( 2ق ـط ــاع أهـ ـل ــي ،و 3م ـنــزل ـيــة)

ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ان ـت ـق ــد ال ـنــائــب
ص ــال ــح ع ــاش ــور األسـ ـل ــوب ال ــذي
اتبعته الحكومة خــال دعوتها
المواطنين للبقاء في منازلهم عبر
تغريد بعض الوزراء "استحلفكم
ً
بالله البقاء في منازلكم" ،مؤكدا
أن "الدولة في الكوارث ال تترجى
بل تفرض إرادتها وهيبتها بحكم
الدستور والقانون ،ولذلك فإن هذه
النداءات بدون إجراءات فورية ال
تفي ال ـغــرض ،ونـحـتــاج لحكومة
ق ـ ــرار وح ـ ــزم فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـظ ــروف
االستثنائية".
وت ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاءل عـ ـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ـ ــور :ك ـي ــف
تـسـتـحـلـفــون الـ ـن ــاس ل ـل ـب ـقــاء في
منازلهم والجمعيات ومراكز البيع
مفتوحة  ٢٤ساعة ،وكذلك محالت
بيع الـسـيــارات بــالــري والشويخ
وحولي والفروانية والعارضية،
و ٧٠في المئة من الشعب أجانب
ً
ونصفهم أميون ويعملون عمال
ً
ً
ح ـ ـ ــرا؟ مـ ــؤكـ ــدا أن ه ـن ــاك قـ ـ ــرارات
مصيرية غائبة.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،اع ـت ـبــر
الـ ـن ــائ ــب ري ـ ــاض الـ ـع ــدس ــان ــي أن

اجـ ـتـ ـه ــاد الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ــن ط ــري ــق
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة بــاس ـت ـخــدام
عبارة "أستحلفكم بالله البقاء في
ً
منازلكم" ليس في محله إطالقا،
وعليها القيام بدورها وأخذ القرار
الصحيح بطريقة منظمة للحفاظ
على الصحة الـعــامــة دون تــردد،
وذلك حسب المستجدات ،فالوقاية
خير مــن الـعــاج" ،وأس ــأل الله أن
يكتب لكم وافر الصحة والعافية".
من جانبها ،قالت النائبة صفاء
الـهــاشــم إن "حـظــر الـتـجــول ليس
ً
خيارا ،بل ضرورة ،وكلي ثقة بقرار
ً
السلطة الصحية أن يتم عاجال
ال آج ـ ــا" ،مـشـيــرة ال ــى أن "ع ــودة
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن م ــن خ ـ ــارج ال ـكــويــت
مرتبطة بمدى التزام الكل داخل
الكويت حتى ال تنتشر العدوى
بطريقة شرسة ويحصل ما حدث
في إيطاليا".
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـهـ ــاشـ ــم أن ج ـه ــود
"ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـج ـي ــش وال ـح ــرس
الوطني واضـحــة ونثني عليها،
لكن نستحلفكم بــالـلــه ...أرجوكم
ال ــزم ــوا بـيــوتـكــم ،عـلـشــان عيالنا
وأهلنا اللي برة التزموا ،فردتهم
للديرة مرتبطة بتأمين وضعنا
في الداخل!".
وقالت إن "الحظر الجزئي من
الـمـفــروض يبدأ على كــل مناطق
الـ ــوافـ ــديـ ــن ،وهـ ـ ــو ضـ ـ ـ ـ ــرورة ،الن
قــاعــديــن ن ـشــوف م ـنــاطــق حــولــي
والفروانية والسالمية وخيطان
وجليب الشيوخ ما زالت السالفة
فـلـتــانــة وه ـن ــاك ع ــدم الـ ـت ــزام ،أمــا
ضــواحــي الـكــويــت فيجب تفعيل
دور مختارية المناطق بعزل كل
منطقة".
وتــابـعــت"َ :م ــن قــرر اإلقــامــة في
المزارع والشاليهات والجواخير
ع ـل ـيــه ب ــال ـع ــاف ـي ــة ،ل ـك ــن ال ت ـكــون
تجمعات عائلية كـبـيــرة ...ديــروا
بالكم".

م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أعـلـنــت الــداخ ـل ـيــة أن قـطــاع
ً
األمن الجنائي ممثال في اإلدارة العامة للمباحث
الجنائية تمكن مــن ضـبــط مجموعة أ شـخــاص
ً
أقــامــوا تجمعا مخالفين بذلك قوانين وقــرارات
مجلس الــوزراء الوقائية واالحترازية لمواجهة
الفيروس.
ودع ــت الـ ــوزارة الجميع إلــى االل ـتــزام بالقرار
ال ــوزاري رقــم  64لسنة  2020الـصــادر مــن وزارة
الصحة والقاضي بمنع إقامة الحفالت بما فيها
حفالت األعراس وغيرها سواء أقيم في مكان عام
أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات
الخاصة ومنع إقامة الوالئم وحفالت االستقبال
وغيرها لغير أفــراد العائلة ومنع االستقباالت
أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة.
وأش ــارت إلــى أنــه تــم تحرير قضية بالواقعة
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق المضبوطين.

«التجارة» :غلق  8محال لم
تلتزم بالقرارات االحترازية
تمديد فترة تراخيص االستيراد المنتهية صالحيتها
أعلنت وزارة التجارة والصناعة ،أمس األول ،إغالق  8محال
مختصة ببيع منتجات اللحوم لم تلتزم بالقرارات المنظمة
واإلجراءات المعمول لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا
المستجد (كوفيد .)19 -
وقالت "التجارة" في بيان تلقته "كونا" إنه تم إعــادة فتح
 5مـحــال تجارية التزمت بــإزا لــة المخالفات وتعهدت بعدم
تكرارها.
وأضافت أنها استقبلت يوم الخميس  354شكوى عبر الخط
الساخن  ،135في حين قامت فرق الطوارئ بالتدقيق والتفتيش
على  388صيدلية ومحال تجاريا وبسطات خضراوات للوقوف
على مدى التزامها بالنظم والمعايير.
وأوضـحــت أن الفرق التفتيشية حــررت  62محضر ضبط
ّ
بحق عدد من المحال المخالفة ،ورصدت أسعار  176جمعية
تعاونية وس ــوق مــركــزي ،فضال عــن مــراقـبــة  13فــرع تموين
و 6مخابر تابعة لشركة مطاحن الدقيق والمخابر الكويتية
للوقوف على سير العمل بها وتسهيل عملية البيع.
من جهة أخــرى ،أصــدرت ال ــوزارة قــرارا بإلزام تمديد فترة
تراخيص االستيراد المنتهية صالحيتها بعد األول من مارس
الجاري حتى إشعار آخر.
وفي السياق ،أعلنت "التجارة" إغالقها سوقا مركزيا لم يلتزم
بالقانون وقرارات الوزارة المعمول بها في حين تمت إعادة فتح
ّ
وتعهد بعدم تكرارها.
محل تجاري التزم بإزالة المخالفات
وقالت الوزارة ،أمس ،إنها استقبلت أمس األول  315شكوى
عبر الخط الساخن  ،135في حين قامت فرق الطوارئ بالتدقيق
والتفتيش على  402صيدلية ومحل تجاري وبسطات للخضار
للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير.

سلة أخبار
الديحاني للكويتيين باألردن:
االلتزام بحظر التجول

ناشد السفير الكويتي لدى
األردن عزيز الديحاني ،أمس
األول ،املواطنني الكويتيني
باململكة األردنية الهاشمية
االلتزام بحظر التجول الذي
أعلنته الحكومة األردنية على
جميع السكان ،اعتبارا من
صباح غد.
وأكد الديحاني ،في تصريح
لـ"كونا" ،أهمية التقيد
بالتعليمات والتدابير املعلنة،
"حفاظا على سالمة الجميع"،
مطالبًا املواطنني بضرورة
التواصل مع السفارة على
أرقام الطوارئ عند الحاجة
ألي استفسار أو طلب.

سفارتنا بالنمسا للمواطنين:
التزموا باإلرشادات
دعت سفارة الكويت
لدى النمسا ،أمس األول،
املواطنني الكويتيني إلى
االلتزام بالقرارات الجديدة
التي أصدرتها ُّ
السلطات
النمساوية أخيرا.
وذكرت السفارة ،في بيان
تلقته "كونا" ،أن القرارات
الجديدة تهدف إلى الحد
من انتشار فيروس كورونا،
والتي تقضي في حال
االشتباه باإلصابة إلى
البقاء في مكان اإلقامة ،وعدم
املغادرة ،واالتصال بخط
الطوارئ ( )1450املخصص
لهذه الحاالت ،أو االتصال
على خط الطوارئ الخاص
بالسفارة.
وأضافت السفارة أن
ُّ
السلطات النمساوية حذرت
َمن يخالف التدابير التي
تم تمديدها حتى  13أبريل
املقبل ،بدفع مخالفات مالية
جسيمة وعقوبات أخرى.
ودعت إلى االلتزام التام
بجميع اإلرشادات ،السيما
ُّ
تجمع
التي تنص على عدم
أكثر من خمسة أشخاص،
وعدم مغادرة مكان اإلقامة
إال للضرورة ،وترك مسافة
ال تقل عن متر واحد بني
األشخاص في األماكن العامة
واملحال التجارية ،وااللتزام
بالحجر املنزلي أو الصحي،
في حال تطبيقه على
املصاب.

«النجاة» :تشكيل هيئة
إدارة لألزمات والكوارث
كشفت جمعية النجاة
الخيرية عن تشكيل وهيكلة
إدارة خاصة لألزمات
والكوارث والطوارئ
تتماشى مع رؤية الدولة
ومؤسساتها بمختلف
قطاعاتها ،للحد من أضرار
أي كارثة أو طارئ.
وبينت الجمعية ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أنها
اختارت املستشار القانوني
عبدالله الشهاب مديرا لهذه
اإلدارة.
وأوضح الشهاب أنه
تم وضع عدة أهداف
لهذه اإلدارة ،للتعاطي
مع مستجدات األزمات
والكوارث ،وأهمها رسم
سيناريوهات الكوارث
املحتملة ،ووضع الخطط
للتعامل معها.

«إحياء التراث» :إثارة الفتن
عبث بأمننا االجتماعي
أصدرت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،أمس ،بيانًا لها
حول بعض األحداث الجارية
على الساحة نتيجة أزمة
وباء "كورونا" ،خصوصا ما
حدث تجاه الجالية املصرية
في الكويت.
وأوضح البيان أن نجاح
الكويت في التصدي لهذه
األزمة يعتمد -بعد توفيق
الله تعالى -على تماسك
الجبهة الداخلية وتكاتفها
مواطنني ومقيمني ،-وعدمبث الشحناء والبغضاء في
النفوس ضد فئة بعينها.
أما فيما يتعلق بالجالية
املصرية ،فأكد البيان ،أن
إثارة الفنت ،والسيما وقت
املحن ،أمر خطير؛ فال ينبغي
لنا أن ندع أحدًا كائنا
من كان أن يعبث بأمننا
االجتماعي.
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إجراءات مكافحة «كورونا» قد تستمر حتى  ...2023و«منظمة

• األردن يتشدد في تطبيق حظر التجول ودعوات للطوارئ في لبنان مع استمرار «االستهتار»
• مصر« :لعنة» األسبوع الثالث توقف الصلوات وتغلق المساجد والكنائس • روحاني يتوقع تراجع الحدة بعد  3أسابيع

يوم جديد في أزمة وباء كورونا
العالمية ،يمر مع تسجيل
آالف اإلصابات الجديدة.
وبانتظار الوصول إلى ذروة
تفشي المرض بعد أسابيع،
يبدو أن الدول التي وجدت
نفسها في خضم تحديات غير
تقليدية دفعتها إلى فرض
إجراءات غير مسبوقة حتى
في زمن الحروب ،ال تملك
أجوبة واضحة عن استراتيجية
الخروج من األزمة.

جنود أردنيون ينتشرون في عمان مع سريان حظر التجول أمس (رويترز)
بـسـبــب تـفـشــي وبـ ــاء ك ــورون ــا
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،ي ـع ـيــش ال ـع ــال ــم فــي
حالة إغالق؛ فاألماكن التي كانت
ت ـعــج بـصـخــب ال ـح ـي ــاة الـيــومـيــة
وضجيجها أضحت مدن أشباح
بـ ـع ــد ف ـ ــرض ق ـ ـيـ ــود ه ــائـ ـل ــة ،مــن
عمليات الحجر المنزلي وإغالق
المدارس إلى قيود السفر وحظر
ال ـت ـج ـم ـع ــات الـ ـع ــام ــة .ل ـك ــن مـتــى
ستنتهي األزمة؟ ومتى نتمكن من
مواصلة حياتنا؟ رجــح الرئيس
األميركي دونالد ترامب أن يبدأ
الــوبــاء باالنحسار فــي أغسطس
المقبل إذا سار كل شيء على ما
يرام ،في حين قال رئيس الوزراء
الـبــريـطــانــي بــوريــس جــونـســون،
إن المملكة المتحدة قد "تعكس
مسار" تفشي المرض في غضون
األسابيع الـ  12المقبلة.
لكن حتى إذا بدأ عدد الحاالت
في االنخفاض في األشهر الثالثة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،فـسـنـظــل ب ـع ـيــديــن عن
ن ـهــايــة األزمـ ـ ــة .إذ ق ــد يـسـتـغــرق
ً
إي ـق ــاف ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس وقـتــا

َّ
االستخبارات حذرت ترامب
من «كورونا» في يناير
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" األميركية ،أمس األول ،أن
وكاالت االستخبارات األميركية ،حذرت الرئيس دونالد ترامب،
في يناير الماضي ،من حجم وقوة انتشار فيروس كورونا في
الصين.
ونقل تقرير الصحيفة األميركية على لسان مصدر مطلع
لــم يـسـمــه ،أن وكـ ــاالت االس ـت ـخ ـبــارات ص ــورت لـتــرامــب طبيعة
االنتشار العالمي للوباء حينئذ ،وكيف تقلل الصين من شأن
حدته ،باإلضافة إلى توضيح احتماالت حاجة البالد إلجراءات
حكومية الحتواء األمر.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر ف ــي تـقــريــر الـصـحـيـفــة ،أن ت ــرام ــب اخـتــار
استبعاد األمــر أو ببساطة عدم التطرق إلى مدى جديته ،وأن
الكثيرين فــي إدارت ــه توقعوا األم ــر ،لكن لــم يتمكنوا مــن جعل
الرئيس يقوم بأي شيء.
(نيويورك ـ سي إن إن)

ً
طـ ــويـ ــا ورب ـ ـمـ ــا سـ ـ ـن ـ ــوات .وقـ ــال
الـخـبـيــر اإلســرائ ـي ـلــي دان يمين:
"ي ـح ـتــاج ال ـج ـم ـهــور إل ــى ف ـهــم أن
ال ـتــداب ـيــر واإلج ـ ـ ــراءات الـمـتـخــذة
لـمـكــافـحــة ال ـت ـف ـشــي ،تـعـنــي أنـنــا
سنجد أنفسنا مع كورونا حتى
عام ."2023
ومن الواضح أن االستراتيجية
الحالية القائمة على عزل أجزاء
كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ل ـي ـســت
مـسـتــدامــة عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل،
فالضرر االجتماعي واالقتصادي
ً
س ـي ـكــون ك ــارث ـي ــا .وم ــا تـحـتــاجــه
البلدان هو "استراتيجية خروج"،
أي طريقة لرفع القيود والعودة
إلـ ــى وض ـع ـهــا ال ـط ـب ـي ـعــي .إال أن
فيروس كورونا لن يختفي .وفي
ح ـ ــال رف ـ ــع ال ـق ـي ــود الـ ـت ــي ت ـع ـ ّـوق
انتشار الفيروس ،فسيرتفع عدد
ً
الحاالت حتما.
ويـ ـق ــول أسـ ـت ــاذ ع ـل ــم األوب ـئ ــة
واألم ـ ــراض الـمـعــديــة فــي جامعة
إدنـبــرة ،مــارك وولـهــاوس" :لدينا
م ـش ـك ـلــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
ب ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـخ ـل ــص مــن
ال ـم ــرض وكـيـفـيــة تـحـقـيــق ذل ــك"،
واسـ ـتـ ـط ــرد" :ل ـي ــس ف ــي الـمـمـلـكــة
ال ـم ـت ـحــدة ف ـق ــط ،ال ت ــوج ــد دول ــة
لديها استراتيجية خ ــروج" .إنه
ّ
تحد علمي واجتماعي كبير.
وهـ ـن ــاك ثـ ــاث طـ ــرق رئـيـسـيــة
للخروج من هذه الفوضى:
ت ـط ــوي ــر لـ ـق ــاح أو ت ـط ــوي ــر مــا
يكفي من األشخاص للمناعة من
خالل اإلصابة أو تغيير سلوكنا/
مجتمعنا بشكل دائــم هــذه طرق
مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ـح ــد مـ ــن قـ ــدرة
الفيروس على االنتشار.

ً
تطوير لقاح 18 :شهرا

من المفترض أن يمنح اللقاح
الشخص مناعة حتى ال يمرض
إذا تعرض للفيروس.
وال يمكن للفيروس أن يتفشى
ف ــي ح ــال ت ـ ّـم تـحـصـيــن م ــا يكفي
مــن الـنــاس ،حــوالــي  60فــي المئة

مــن الـسـكــان مـنــه ،وه ــو المفهوم
المعروف باسم "مناعة القطيع".
و ح ـ ـصـ ــل أول شـ ـخ ــص ع ـلــى
ل ـ ـقـ ــاح ت ـج ــري ـب ــي ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة هــذا األس ـبــوع ،بـعــد أن
ُسمح للباحثين بتخطي القواعد
المعتادة إلجراء االختبارات على
ً
الحيوانات أوال.
وتجري أبحاث من أجل تطوير
اللقاحات بسرعة غير مسبوقة،
ل ـ ـكـ ــن ل ـ ـيـ ــس هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــا ي ـض ـمــن
نجاحها .ويمكن أن يصبح اللقاح
ً
ً
جاهزا بعد  12إلى  18شهرا في
ح ــال م ـضــى ك ــل ش ــيء بـســاســة.
وهــذا وقــت طويل إذا نظرنا إلى
القيود االجتماعية غير المسبوقة
ً
المفروضة حاليا .وقال وولهاوس
ل ــ"بــي بــي س ــي"" :ان ـت ـظــار الـلـقــاح
يجب أال يعتبر استراتيجية ،هذه
ليست استراتيجية".

تطوير مناعة طبيعية :عامان
وتتمثل استراتيجية المملكة
المتحدة قصيرة المدى في خفض
عدد اإلصابات قدر اإلمكان لعدم
استنزاف المستشفيات ،إذ عندما
ت ـن ـفــد أس ـ ـ ّـرة ال ـع ـن ــاي ــة ال ـم ــرك ــزة،
ف ـس ـتــرت ـفــع ال ــوفـ ـي ــات .وب ـم ـجــرد
احـتــواء الـحــاالت ،قــد يسمح ذلك
بــرفــع بـعــض اإلجـ ـ ــراءات لـفـتــرة -
حتى ترتفع الـحــاالت مــرة أخرى
ثم نحتاج إلــى جولة جديدة من
القيود .وقال كبير المستشارين
العلميين في المملكة المتحدة،
الـسـيــر بــاتــريــك ف ــاالن ــس" ،وض ــع
ح ـ ــدود زم ـن ـيــة مـطـلـقــة لــأش ـيــاء
غير ممكن".
ويـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـ ــؤدي ذلـ ـ ــك إل ــى
تطوير ما ُيعرف بـ"مناعة القطيع"
حين يصاب المزيد والمزيد من
ال ـنــاس بــالـفـيــروس .لـكــن ذل ــك قد
يستغرق سنوات ،وفقا لألستاذ
نيل فيرغسون من جامعة إمبريال
كوليدج في لندن.
وقال فيرغسون" :في النهاية،
إذا واصـلـنــا ذل ــك لـمــدة تــزيــد عن

اضطراب في عمليات الجيش األميركي

تأجيل انسحاب وإعادة تموضع وتجنيد افتراضي
يسبب فـيــروس كــورونــا المستجد الــذي
أجبر السلطات على إبقاء العسكريين داخل
ً
ق ــواع ــده ــم اض ـط ــراب ــا ف ــي عـمـلـيــات الـجـيــش
األميركي في العالم من تأجيل االنسحاب من
أفغانستان إلــى خفض الــوجــود فــي الـعــراق
وإلغاء تدريبات وتوقف في التجنيد.
وأك ــد وزي ــر الــدفــاع األمـيــركــي م ــارك اسبر
لقناة "فوكس نيوز" أمــس األول أن "المهمة
األولى للجيش األميركي تبقى تأمين حماية
الـشـعــب األم ـيــركــي وال ـب ــاد ومـصــالـحـنــا في
الخارج .أؤكد لكم أن كل شيء تحت السيطرة".
في الوقت نفسه ،أعلنت القيادة المركزية
للجيش األميركي التي تغطي العراق وسورية
"إعادة انتشار" لقواتها في المنطقة.
وقالت القيادة المركزية في بيان" :لمنع
انتشار كوفيد ،19-علق الجيش العراقي كل
ً
تدريب .نتيجة لذلك سيرسل التحالف موقتا
إلى بلدانهم في األيام المقبلة بعض العناصر
المتخصصين في التأهيل".
وقرر الجيش األميركي الذي يمثل الجزء
األكبر من القوات المنتشرة في العراق سحب
ق ــوات ــه م ــن ق ــواع ــد ص ـغ ـيــرة أب ـع ــد يـمـكــن أن
تتعرض فيها لهجمات مجموعات مسلحة
موالية إلي ــران ،إلع ــادة تجميعها فــي قواعد
أكبر وتتمتع بحماية أكبر.
وح ـ ــذرت ال ـق ـي ــادة ال ـمــركــزيــة م ــن أن ــه "فــي
المستقبل ،نتوقع أن يدعم التحالف القوات
العراقية من عدد أقل من القواعد ،بعدد أقل من
ً
األفراد" ،مؤكدة أن التحالف "يبقى ملتزما على

األمد الطويل" في المعركة ضد تنظيم "داعش".
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ح ـيــث ب ـ ــدأت ال ــوالي ــات
المتحدة سحب أكثر من خمسة آالف جندي
فــي مرحلة أولــى مــن تنفيذ اتـفــاق مــع حركة
طالبان ،توقفت كل التحركات.
وأعلن الجنرال أوستن ميلر قائد القوات
األمـيــركـيــة فــي أفـغــانـسـتــان "لـحـمــايــة قوتنا
ً
وهي في صحة جيدة حاليا" تجري تعديالت
"ض ــروري ــة" عـبــر "وق ــف كــل الـتـحــركــات على
ساحة" الحرب.
وأوضح الجنرال ميلر في بيان الخميس
الـمــاضــي" :فــي بعض ال ـحــاالت ستدفع هذه
اإلج ــراءات بعض عناصر الـقــوات المسلحة
إلى البقاء (في أفغانستان) إلى ما بعد الفترة
المقررة وسيواصلون مهامهم".
منذ ظهور فيروس كورونا المستجد ،ألغي
ً
عدد من التدريبات العسكرية خصوصا في
كوريا الجنوبية وإفريقيا.
وتــم تقليص الـتــدريــب الــواســع المعروف
باسم "ديفندر "-20الذي كان يفترض أن يشارك
فيه عـشــرون ألــف جندي أميركي فــي القارة
األوروبية في زمن "المنافسة االستراتيجية"
مع موسكو ،إلى حد كبير.
واعترف الوزير األميركي لسالح البر راين
ماكارثي بــأن "ديـفـنــدر "20-الــذي يفترض أن
ي ـكــون أك ـبــر ت ــدري ــب لـلـجـيــش األم ـيــركــي في
ً
أوروب ــا منذ  25عــامــا ،سيجري "بنسبة 45
في المئة".
وفـ ـ ـ ــي ك ـ ــل م ـ ـك ـ ــان ،وضـ ـ ـ ــع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــون

األميركيون في قواعدهم التي تراقب مداخلها
بدقة عبر استمارات وقياس درجات الحرارة.
وال ـع ـس ـكــريــون ال ــذي ــن ي ـعــانــون ع ـ ــوارض أو
أصيبوا بالعدوى يوضعون في حجر صحي
ف ــي غ ــرف منفصلة بـيـنـمــا تـتـخــذ إج ـ ــراءات
الوقاية الصحية والحد من االتصاالت وتطبق
بصرامة ،وفق نظام انضباط الجيش.
ومنعت وزارة الدفاع األميركية "بنتاغون"
منذ بــدايــة الشهر العسكريين مــن الرحالت
الدولية سواء للسفر إلى الخارج أو للعودة
إلى عائالتهم.
وأدى فيروس كورونا إلــى تغيير طريقة
عمل القيادة العليا العسكرية األميركية .فوزير
الدفاع ورئيس أركــان الجيوش ال يتحدثان
ً
حاليا إال عبر الفيديو.
وحتى التجنيد الذي يرتدي أهمية خاصة
في الربيع مع انهاء المرشحين لدراستهم،
أصـ ـب ــح يـ ـج ــري عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،كـ ـم ــا ق ــال
رئيس أركــان القوات البرية الجنرال جيمس
ماكونفيل.
وصـ ــرح ال ـج ـنــرال مــاكــونـفـيــل ف ــي مؤتمر
صحافي" :ننتقل إلى التجنيد االفتراضي".
وأض ــاف "الـجــزء األكـبــر يجري على شبكات
التواصل االجتماعي وهذا يسمح لنا بحماية
جنودنا وكذلك المجندين الجدد".
ويحاول العسكريون التقليل من خطورة
الوضع معتمدين على واقع أن خصومهم أكثر
ً
انشغاال منهم بمكافحة الفيروس.
(واشنطن ـ أ ف ب)

صورة تذكارية لحكومة سلوفاكيا الجديدة بالكمامات أمس (رويترز)
ً
ً
عامين ،فربما يكون جــزء ا كافيا
م ــن الـمـجـتـمــع ف ــي تـلــك الـمــرحـلــة
ق ــد أص ـي ــب ب ــالـ ـع ــدوى ،ب ـص ــورة
تــوفــر درج ــة معينة مــن الحماية
المجتمعية".
ل ـك ــن هـ ـن ــاك ع ــام ــة اس ـت ـف ـهــام
حول ما إذا كانت هذه الحصانة
ستستمر لوقت طويل؛ إذ تؤدي
ف ـيــروســات كــورونــا األخ ــرى إلــى
ً
استجابة مناعية ضعيفة جــدا ،
ويمكن للناس التقاط الفيروس
نفسه مرات عدة في حياتهم.

البدائل  -ال توجد نقطة نهاية
واضحة
ق ــال الـبــروفـيـســور وول ـهــاوس
"ال ـخ ـيــار ال ـثــالــث هــو الـتـغـيـيــرات
الدائمة في سلوكنا التي تسمح
لنا بالحفاظ على معدالت انتقال
منخفضة للعدوى".
وق ــد يـشـمــل ذل ــك اإلب ـق ــاء على
بعض اإلجراءات التي ّ
تم وضعها،
أو إجــراء اختبارات وعــزل صارم
لـلـمــرضــى ل ـم ـحــاولــة اح ـت ــواء أي
تفشي .ويمكن أن يساعد تطوير
أدويــة تعالج فيروس كوفيد-19
فـ ـ ــي نـ ـ ـج ـ ــاح االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
األخرى.
وقـ ــد ت ـس ـت ـخــدم هـ ــذه األدوي ـ ــة
بـ ـمـ ـج ــرد أن ي ـظ ـه ــر األشـ ـخ ــاص
ً
أعـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــا ،ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ت ـس ـمــى
"التحكم فــي ا لـنـقــل" لمنعهم من
تمرير العدوى إلى اآلخرين.
وربما تفيد في عالج المرضى
بالمستشفيات لجعل المرض أقل
ً
فتكا وتقليل الضغوط على أقسام
العناية المركزة .وهــذا سيسمح
للبلدان بالتعامل مع المزيد من
الـحــاالت قبل الحاجة إلــى إعــادة
تفعيل الحجر المنزلي.
ً
ومن المفيد أيضا زيادة الطاقة
االسـتـيـعــابـيــة ل ــوح ــدات الـعـنــايــة
ال ـم ــرك ــزة؛ إذ سـيـســاعــد ذل ــك في
ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ت ـف ـش ــي ال ـم ــرض ــى
ع ـل ــى نـ ـط ــاق أك ـ ـبـ ــر .وق ـ ـ ــال كـبـيــر
المستشارين الطبيين في المملكة

ال ـم ـت ـحــدة ،ال ـبــروف ـي ـســور كــريــس
ويتتي" :على المدى الطويل ،من
ّ
الواضح أن اللقاح هو أحد سبل
ً
الخروج من هذا ،ونأمل جميعا أن
يحدث ذلك في أقرب وقت ممكن".
وت ــوق ــع أن "ي ـتــوصــل ال ـع ـلــم إلــى
حلول على مستوى العالم".

تحذير للشباب
إلى ذلك ،حذرت منظمة الصحة
ال ـعــال ـم ـيــة م ــن أن "ال ـش ـب ــاب غير
محصنين ضد اإلصابة بفيروس
كورونا" ،قائلة ،إن عليهم تجنب
م ـخــال ـطــة ك ـب ــار ال ـس ــن وال ـف ـئ ــات
األكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ــإص ــاب ــة ون ـقــل
الفيروس إليهم .وقــال تيدروس
أده ـ ــان ـ ــوم غ ـي ـب ــري ـس ــوس ،مــديــر
ال ـم ـن ـظ ـمــة ،إن "الـ ـخـ ـي ــارات الـتــي
ُ
يحددها الشباب تعد مسألة حياة
أو موت ألشخاص آخرين" .وتأتي
تصريحات مدير المنظمة الدولية
بعد ظهور تقارير في الكثير من
ال ــدول أش ــارت إلــى أن الشباب ال
ينصاعون للتحذيرات الصحية.
ق ــال مــديــر المنظمة أدهــانــوم
غيبريسوس ،في مؤتمر صحافي
عـبــر اإلنـتــرنــت مــن جـنـيــف" :رغــم
أن كـبــار الـســن هــم األكـثــر عرضة
للخطر بسبب اإلصابة ،ال يمكن
استثناء الشباب من ذلك".
وأضاف" :لدي رسالة للشباب:
فـ ـه ــذا الـ ـفـ ـي ــروس ق ــد يـخـضـعـكــم
لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــاج فـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
ألسابيع ،وقد يقتلكم .وحتى إذا
لم تصابوا بالمرض ،فالخيارات
ال ـت ــي ت ـت ـخــذون ـهــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
ُ
بالمكان الذي تذهبون إليه ،تعد
مـســألــة ح ـيــاة أو م ــوت بالنسبة
لشخص آخر".

عداد الموت
وواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا
بـتـسـجـيــل حـصـيـلــة ال ـض ـحــايــا.
وبحسب احصاء لـ"فرانس برس"
فقد توفي  11401شخص على

األق ــل بــوبــاء كــورونــا المستجد
في العالم منذ بدء انتشاره حتى
منتصف نهار امس.
وأح ـص ـي ــت  271660إصــابــة
ً
فــي  164بـلــدا ومنطقة منذ بدء
انـتـشــار الــوبــاء .وال يعكس هذا
الرقم الواقع بشكل كامل ،إذ صار
عدد كبير من الدول يقتصر على
إحصاء الحاالت التي تحتاج الى
رعاية طبية في المستشفيات.
ومنذ آخر إحصاء يوم الجمعة
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،س ـج ـل ــت  272وفـ ــاة
و 12725إصابة جديدة في العالم.
وصارت الحصيلة االجمالية
فــي إيـطــالـيــا ،ال ـتــي سـجـلــت أول
وفاة بفيروس كورونا المستجد
بداية فبراير 4032 ،وفاة و47021
إصــابــة .وسجلت شبه الجزيرة
تعاف.
 5129حالة
ٍ
و س ـ ـج ـ ـل ـ ــت ا ل ـ ـص ـ ـي ـ ــن (دون
اع ـت ـبــار هــونــغ كــونــغ وم ــاك ــاو)،
ح ـيــث ظ ـهــر ال ـف ـي ــروس أول مــرة
نهاية ديسمبر ،اجمالي 81008
إصابات ( 32جديدة بين الجمعة
والـسـبــت) بينها  3255وف ــاة (7
ح ــاالت ج ــدي ــدة) و 71740حــالــة
تعاف.
ٍ
ً
الـ ـ ـ ــدول األك ـ ـثـ ــر ت ـ ـضـ ــررا بـعــد
إي ـط ــال ـي ــا والـ ـصـ ـي ــن هـ ــي إي ـ ــران
ب ـ ـ  1556وفـ ــاة م ــن ب ـيــن 20610
إصــابــة ،إسـبــانـيــا ب ـ  1002وفــاة
من بين  19980إصابة ،وفرنسا بـ
 450وفاة من بين  12612إصابة،
والواليات المتحدة بـ  260وفاة
من بين  19624إصابة.
وس ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــت وفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــات أول ـ ـ ـ ــى
بالفيروس في اإلمارات العربية
المتحدة وليتوانيا وإ ســرا ئـيــل
وب ـ ــاراغ ـ ــواي .وب ـل ـغ ــت حـصـيـلــة
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وف ــي
آ سـ ـي ــا  95565إ صـ ــا بـ ــة "3455
وف ــاة" ،والـشــرق األوســط 23327
إصابة " 1581وفــاة" ،والواليات
المتحدة وكـنــدا  20360إصابة
" 269وف ــاة" ،وأميركا الجنوبية
وال ـك ــاري ـب ــي  3226إص ــاب ــة (35
وف ــاة) ،وأوقـيــانـيــا  1121إصابة

( 7وفيات) وإفريقيا  1006إصابة
( 26وفاة).

األردن
إلى ذلك ،دوت صفارات اإلنذار
أك ـث ــر م ــن م ــرة ص ـب ــاح أمـ ــس ،في
ع ـم ــان وعـ ـم ــوم الـ ـم ــدن األردنـ ـي ــة
معلنة دخول حظر التجوال حيز
ال ـت ـن ـف ـيــذ ح ـتــى إشـ ـع ــار آخـ ــر في
إطــار إج ــراءات لمواجهة انتشار
فـيــروس كــورونــا المستجد الــذي
سجلت حتى اآلن  85إصــابــة به
في المملكة.
وأعلن الناطق اإلعالمي باسم
مــديــريــة األمـ ــن ال ـع ــام ف ــي األردن
ً
ض ـبــط  31ش ـخ ـصــا خــال ـفــوا أمــر
حظر التجول.

مصر
وف ـ ـ ــي إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـك ـش ــف عــن
المحاوالت المصرية المستميتة
ل ـم ـن ــع االن ـ ـ ـ ـ ــزالق إل ـ ــى الـ ـنـ ـم ــوذج
اإلي ـطــالــي ،ق ــررت وزارة األوق ــاف
ال ـم ـص ــري ــة إيـ ـق ــاف إق ــام ــة ص ــاة
الجمع والجماعات وغلق جميع
المساجد وملحقاتها ابـتــداء من
أمس مدة أسبوعين ،مع االكتفاء
بــرفــع األذان ف ــي الـمـســاجــد دون
الزوايا والمصليات.
وعممت وزارة األوقاف الصيغة
ال ـجــديــدة ل ـ ــأذان ،ب ـحــذف عـبــارة
"ح ـ ــي ع ـل ــى ال ـ ـصـ ــاة وح ـ ــي عـلــى
الـفــاح" ،واستبدالها بعبارة "أال
صلوا في بيوتكم ...أال صلوا في
رحالكم".
وق ـ ـ ـ ــرر شـ ـي ــخ األزه ـ ـ ـ ـ ــر اإلم ـ ـ ــام
األكبر أحمد الطيب ،وقــف صالة
الجماعة والجمعة بالجامع األزهر
(بالقاهرة القديمة) ،مدة أسبوعين.
فـ ــي األث ـ ـن ـ ــاء أعـ ـلـ ـن ــت ال ـل ـج ـنــة
الدائمة للمجمع المقدس برئاسة
ب ــاب ــا اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ت ــواض ــروس
ال ـثــانــي ،إغ ــاق جـمـيــع الكنائس
وإي ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـط ـق ـس ـيــة
والقداسات واألنشطة ،بداية

لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة

متوسط األعمار و«العائلة الكبيرة» و«منهجية العد» بين
تـسـجــل إي ـطــال ـيــا ،أك ـب ــر ب ــؤرة
لــوبــاء "كــوفـيــد "19 -فــي أوروب ــا،
أعلى حصيلة في العالم للوفيات
الـنــاجـمــة عــن ف ـيــروس "ك ــورون ــا"
المستجد ،وهو ما يفسره العلماء
بـ ـع ــدة ع ـ ــوام ـ ــل ،م ـن ـه ــا م ـتــوســط
األع ـمــار الـمــرتـفــع فــي ه ــذا البلد،
والـنـظــام الـصـحــي فـيــه ،وطريقة
تعداد المصابين والوفيات.

متوسط األعمار
تظهر أشـ ّـد أعــراض الفيروس
لـ ـ ــدى الـ ـمـ ـسـ ـنـ ـي ــن واألش ـ ـخ ـ ــاص
الذين يعانون باألساس أمراضا،
وبالتالي فمن المنطقي أن يكون
عدد الوفيات بين المصابين به
أع ـلــى فــي إيـطــالـيــا مـنــه فــي دول
أخرى ،إذ إن سكان هذا البلد هم
األكثر تقدما في السن في العالم
بعد اليابان.
وت ـخ ـط ــت ح ـص ـي ـلــة ال ــوف ـي ــات
فــي إيطاليا الجمعة أربـعــة آالف
وفاة ،فيما تسجل  47ألف إصابة،
مــا يعني أن نسبة الــوفــاة جــراء
الفيروس (عدد الوفيات من أصل
العدد اإلجمالي للمصابين) هي
 8.6في المئة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ــت اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــة

الــديـمــوغــرافـيــا والـصـحــة العامة
ج ـن ـي ـفــر داونـ ـ ــد "ن ــاح ــظ م ـع ـ ّـدل
وفيات أعلى بكثير في الدول التي
تعتبر شعوبها أكبر سنا ،منه في
الدول األكثر شبابا".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــة ف ــي
جــام ـعــة أوكـ ـسـ ـف ــورد ف ــي دراسـ ــة
نـشــرتـهــا األربـ ـع ــاء ع ـلــى الـمــوقــع
اإللكتروني للمنتدى االقتصادي
الـعــالـمــي ،إل ــى "تــرابــط ق ــوي بين
ّ
ومعدل الوفيات في
الديموغرافيا
ما يتعلق بكوفيد."-19
ودعـ ــت إل ــى أن ت ــأخ ــذ تــدابـيــر
االبتعاد االجتماعي الرامية إلى
إبطاء انتشار الفيروس ،باالعتبار
"ف ــي أن الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة من
حيث األعمار والبيئات المحلية
والوطنية والروابط االجتماعية
بين األجيال".
وشددت ضمن وسائل مكافحة
الوباء العالمي ،على أن "الفيروس
يجب أال يقارب المسنين الذين قد
يكون بسهولة قاتال لهم".

العائلة الكبيرة
لكنها لفتت إلى وضع إيطاليا
الـخــاص ،حيث "العائلة الكبيرة
م ــن دع ــائ ــم ال ـم ـج ـت ـمــع ،ال ـج ــدود

يجلبون أحـفــادهــم مــن المدرسة
وي ـحــرســون ـهــم وي ـق ــوم ــون ربـمــا
بالتبضع ألوالدهم الذين تتراوح
أع ـمــارهــم بـيــن ثــاثـيــن وأربـعـيــن
عــا مــا ،معرضين أنفسهم بشكل
خطير للعدوى".

الــوبــاء "بــاغــت" البلد مــن غير أن
يـتـسـنــى ل ــه ات ـخ ــاذ اس ـت ـع ــدادات
لمواجهته ،خالفا للدول المجاورة
ل ـ ـ ـ ــه .فـ ـ ـس ـ ــرع ـ ــان م ـ ـ ــا اسـ ـتـ ـنـ ـف ــدت
المستشفيات قــدراتـهــا ،واضطر
األط ـ ـبـ ــاء إل ـ ــى ال ـق ـي ــام ب ـخ ـي ــارات
صعبة بـيــن الـمــرضــى الــذيــن هم
أجدى بالعالج.

ال ــواق ــع أن إي ـطــال ـيــا أصـيـبــت
ب ــال ــوب ــاء فـ ــي وق ـ ــت م ـب ـك ــر جـ ــدا،
مباشرة بعد الصين ،وهو عامل
يــأخ ــذه ال ـخ ـبــراء بــاالع ـت ـبــار ولــو
أنــه ال يستند إلــى أس ــاس علمي
حقيقي.
وقال األستاذ في جامعة جونز
هوبكينز األميركية ياشا مونك
لـشـبـكــة "س ــي ب ــي س ــي" الـكـنــديــة
ُ"حين يسألونني لماذا إيطاليا،
أج ـ ـيـ ــب أنـ ـ ــه لـ ـي ــس هـ ـن ــاك سـبــب
محدد".
وأوضـ ـ ــح "الـ ـف ــرق ال ــوح ـي ــد أن
العدوى انتقلت إليها قبل عشرة
أيـ ـ ـ ــام م ـ ــن ألـ ـم ــانـ ـي ــا والـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة وكـنــدا ،وإذا لم تتحرك
هذه الدول بسرعة وبشكل حاسم،
فستتحول إ ل ــى مــا هــي إيطاليا
عليه اليوم".
كــذلــك يــرى بـعــض الـخـبــراء أن

إغراق النظام الصحي

توقيت أم مباغتة؟

يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردد االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ـ ـ ـيـ ـ ــون
بــاسـتـمــرار أن االرت ـف ــاع الـســريــع
في عدد الوفيات من جراء الوباء
في إيطاليا ،وتحديدا في منطقة
لومبارديا ،بؤرة الوباء في البلد،
هو نتيجة العدد غير المسبوق
من المرضى الذين احتاجوا دفعة
واحدة إلى دخول أقسام العناية
الفائقة ،وذلك فترة متوسطة من
ّ
عدة أسابيع.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـثـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف
الحرجة ،تعطى األولوية للمرضى
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـحـ ـظ ــون ب ــأكـ ـب ــر ف ــرص
ل ـل ـت ـعــافــي ،م ــا ي ـع ـنــي أن نــوعـيــة
ال ـع ـن ــاي ــة تـ ـت ــراج ــع ف ــي ح ـي ــن أن
الـنـظــام الـصـحــي فــي لــومـبــارديــا
يعتبر جيدا.
ي ـ ــرى خـ ـ ـب ـ ــراء أن نـسـبــة
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الصحة» تحذر الشباب

سلة أخبار
إصابة في مكتب
نائب ترامب

• أكثر من  11ألف وفاة في العالم
وترامب يستبعد اإلغالق التام

قالت كاتي ميلر السكرتيرة
الصحافية بمكتب نائب
الرئيس األميركي مايك بنس،
إن الفحوص أثبتت إصابة
أحد موظفي املكتب بفيروس
كورونا .وأوضحت ميلر
أن الرئيس دونالد ترامب
ونائبه لم يخالطا املوظف
قرب .وقالت إن مكتب
عن ُ
بنس أخطر بنتيجة التحليل
مساء أمس األول .ولم يكشف
البيان عن هوية املوظف.
وأضافت ميلر «يجري تتبع
من تواصل معهم املوظف،
وفقًا إلرشادات مراكز
مكافحة األمراض والوقاية
منها» .ويقود بنس فريق
عمل شكله البيت األبيض
ملكافحة تفشي الفيروس.

أمراض نسبت إلى مناطق

من أمس ،ومنع أي زيارة إلى
جميع أديرة الرهبان والراهبات.
ويتحسب المصريون من لعنة
األسـ ـب ــوع ال ـث ــال ــث ،ال ـ ــذي يشهد
عــادة االنفجار الحاد في ارتفاع
أع ـ ـ ــداد ال ـم ـصــاب ـيــن ،إذ اع ـتــرفــت
وزي ـ ــرة ال ـص ـحــة ف ــي تـصــريـحــات
إعــام ـيــة م ـســاء أم ــس األول ،أنــه
حال تجاوز  1000إصابة في مصر
فإن عملية حصر ومتابعة انتشار
المرض ستكون شبه مستحيلة،
بـسـبــب صـعــوبــة ال ــرج ــوع ألصــل
المخالطين والمنقول لهم العدوى،
ونـ ــاشـ ــدت ال ـم ـصــري ـيــن االلـ ـت ــزام
بإجراءات البقاء في المنازل ألكبر
وقت ممكن.
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
المصرية تسجيل  29حالة جديدة
م ـصــابــة ،أم ــس األول ،تـشـمــل 28
ً
ً
ً
مصريا ،وأجنبيا واح ــدا ،ليصل
إجـمــالــي ال ـحــاالت المكتشفة في
مصر إلى  285حالة من ضمنها
 29حالة تم شفاؤها وخرجت من
مستشفى العزل ،و 8حاالت وفاة.

لبنان
وفـ ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،لـ ـ ــم تـ ـنـ ـف ــع كــل
التحذيرات والمناشدات وحتى
ت ــدخ ــل الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة ف ــي منع
ا سـتـهـتــار اللبنانيين وإقناعهم
بأن ال حل لمنع إنتشار فيروس
"كورونا" السريع إال التقيد بالبقاء
ف ــي الـ ـمـ ـن ــازل ومـ ـن ــع ال ـم ـخــال ـطــة
مــع اآلخــريــن او حتى المصابين
بــالـفـيــروس مــن دون العلم بــه أو
الشعور بأعراضه.
وأ ع ـ ـل ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
اللبنانية أم ــس ارت ـفــاع حصيلة
اإلصــابــات الــى  ،206مــع تسجيل
إص ــاب ــة  81حــالــة ف ــي  48ســاعــة،
وهي أعلى نسبة منذ بدء األزمة.
وك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر س ـيــاس ـيــة
ل ـ ـ الـ ـج ــري ــدة" ،أم ـ ــس ،أن "رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة ح ـس ــان دي ـ ــاب ي ــدرس
مع بعض المعنيين إعــان حالة
الطوارئ العامة في البالد والطلب

وفيات؟
أبرز األسباب

الوفيات في إيطاليا مردها
أيضا سياسة كشف اإلصــابــات،
إذ تعتبر الحكومة أن الفحوص
ُ
يجب أن تجرى "فقط لألشخاص
ال ــذي ــن ت ـظ ـهــر عـلـيـهــم أع ـ ــراض"،
وهو ما يستبعد من اإلحصاءات
األشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـح ـم ـل ــون
الفيروس ّربما غير أنهم ال يبدون
أعراضا تذكر أو ال أعــراض على
اإلطالق.
وهـ ـ ــذا الـ ـنـ ـه ــج م ـخ ـت ـل ــف عـمــا
قامت به دول مثل ألمانيا وكوريا
الجنوبية ،اختارت اتباع سياسة
فحوص على نطاق واسع أتاحت
رصد العديد من المصابين الذين
يكادون ال يعانون من أي أعراض.
ونـتـيـجــة ل ــذل ــك ،تــراج ـعــت نسبة
ال ــوف ـي ــات م ــع ت ـع ــداد اإلص ــاب ــات
الطفيفة.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اخ ـ ـتـ ــارت
إيـ ـط ــالـ ـي ــا ت ـض ـم ـي ــن ال ـح ـص ـي ـلــة
اإلجـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـلـ ــوف ـ ـيـ ــات ج ـ ـ ــراء
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ــذي ــن
أظـهــرت الفحوص إصابتهم به،
غـيــر أن ـهــم ت ــوف ــوا نـتـيـجــة مــرض
آخ ـ ــر ،وهـ ــي س ـيــاســة ال تتبعها
حكما دول أخرى.
(روما ـ أ ف ب)

م ــن ال ـق ــوى األم ـن ـيــة ف ــرض حظر
التجول التام".
وفــي السعودية ،أعلنت وزارة
الصحة عن  48إصابة جديدة مما
رفع عدد اإلصابات إلى  392بينهم
عاملون صحيون ،مضيفة أنه تم
شفاء  8حاالت.
وفــي دمـشــق ،طلبت الحكومة
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــة إغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
واألن ـش ـطــة الـتـجــاريــة والـخــدمـيــة
والثقافية واالجتماعية في جميع
الـمـحــافـظــات وتعليق الـعـمــل في
الجهات العامة بدءا من اليوم.
وأعلنت باكستان ،أمس ،تعليق
رحالت الطيران الدولية كافة مدة
أسبوعين.

إيران
وفـ ـ ــي ط ـ ـه ـ ــران ،قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
اإلي ــران ــي حـســن روح ــان ــي أم ــس،
إن إج ــراءات التباعد االجتماعي
لمواجهة انتشار فيروس كورونا
في البالد بما في ذلك قيود السفر
ُ
لــن تـطـبــق إال ل ـمــدة ت ـت ــراوح بين
أسبوعين وثالثة أسابيع ويتوقع
تــراجــع ح ــدة األزمـ ــة بـحـلــول ذلــك
الموعد.
وإيـ ـ ــران إح ـ ــدى ال ـ ــدول األك ـثــر
ً
ت ـضــررا بــالـعــدوى خ ــارج الصين
إذ سجلت أمس  123وفاة جديدة

لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية
ً
إلى  1556واإلصابات الى  20ألفا
و.610

أوروبا
وال ت ــزال إيـطــالـيــا عــاجــزة عن
وق ـ ـ ــف الـ ـتـ ـفـ ـش ــي م ـ ــع زيـ ـ ـ ـ ــادة فــي
اإلصابات والوفيات .وفي ألمانيا
قــال معهد روبــرت كــوخ األلماني
لــأب ـحــاث أمـ ــس ،إن ع ــدد ح ــاالت
اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا
ف ــي ألـمــانـيــا ارت ـف ــع ب ــواق ــع 2705
حاالت في يوم واحد ليصل العدد
اإلجمالي إلى .16662
ً
وأضاف المعهد أن  47شخصا
في المجمل توفوا جراء اإلصابة
بالفيروس في البالد بــزيــادة 16
حالة وفــاة مقارنة بيوم الجمعة
ال ـ ــذي وصـ ــل ف ـيــه عـ ــدد الــوف ـيــات
إلى .31
وأفـ ـ ـ ـ ــادت وزارة ال ـص ـح ــة فــي
إسبانيا بارتفاع حاالت اإلصابة
إلـ ــى  24926وال ـ ـعـ ــدد اإلج ـمــالــي
للوفيات إلى .1326

أميركا
وفـ ــي أمـ ـي ــرك ــا ،أخ ـف ــق أع ـضــاء
مجلس الشيوخ األميركي ،أمس
األول ،ف ــي ال ـت ـف ــاه ــم ع ـل ــى خـطــة

مساعدة بقيمة حوالي ألف مليار
دوالر تهدف إلى الحد من التأثير
االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد ،الذي أودى بحياة 205
أشخاص في الواليات المتحدة.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ت ــواج ــه
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة م ـه ـمــة
صـعـبــة تتمثل فــي إعـ ــادة آالف
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـي ـ ـيـ ــن الـ ـع ــالـ ـقـ ـي ــن فــي
الخارج ،بينما يمارس أعضاء
ً
ال ـك ــون ـغ ــرس ض ـغ ــوط ــا لـتـحــرك

أسرع في هذا الشأن.
مــن جـهــة أخ ــرى ،تفيد األرق ــام
األخيرة لجامعة جونز هوبكينز
ب ـ ـ ــأن ع ـ ـ ــدد ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ـم ــرض
ً
ك ــوفـ ـي ــد -19ب ـل ــغ  14ألـ ـف ــا و250
ً
شخصا ،بينما بلغ عدد الوفيات
 205ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
إذ أعـ ـلـ ـن ــت واليـ ـ ـ ـ ـ ــات عـ ـ ـ ــدة ب ـعــد
كاليفورنيا ،إجراءات عزل مشددة.
وقــد اتـخــذت كاليفورنيا وواليــة
نيويورك وإيلينوي وبنسلفانيا

ون ـي ــوج ـي ــرس ــي وكــونـيـكـتـيـكـيــت
ونـيـفــادا إجـ ــراءات تقييدية أكثر
صرامة من تلك التي أعلنت على
المستوى الفدرالي.
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ات ـخــذت ـهــا
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـسـ ـب ــع الـ ـب ــال ــغ ع ــدد
س ـك ــان ـه ــا ح ـ ــوال ـ ــي مـ ـئ ــة م ـل ـيــون
ً
نسمة بينهم سـتــون مليونا في
كــالـيـفــورنـيــا ون ـي ــوي ــورك ،تشكل
ضــربــة قــاسـيــة لــاقـتـصــاد ألنـهــا
تمثل ربع إجمالي الناتج الداخلي

للواليات المتحدة ( 22.3في المئة
في .)2018
ّ
غ ـي ــر أن ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
دونالد ترامب استبعد أمس األول
فرض حجر عام في كامل البالد،
فيما وسـعــت الــواليــات المتحدة
إغـ ـ ــاق ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــري ــة ليشمل
المكسيك إلى جانب كندا.
وقال ترامب في مؤتمر صحافي
في البيت االبيض "ال أعتقد أننا
ً
ً
سنعتبر ذلك ضروريا يوما ما".

يتعرض الرئيس األميركي
دونالد ترامب النتقادات
الذعة ،بسبب إطالقه اسم
«الفيروس الصيني» على
فيروس كورونا املستجد،
لكن تاريخيًا هناك عشرات
األمراض التي نسبت إلى
الدول أو املناطق التي ظهرت
فيها للمرة األولى .وبني
عامي  1918و 1919ظهر نوع
من اإلنفلونزا القاتل اودى
بحياة  50مليون شخص،
واطلق عليه اسم االنفلونزا
اإلسبانية .وأسفر املرض عن
وفاة  257الفا في اسبانيا،
حيث ظهر ،و 390الفًا في
ايطاليا ،بينما سجلت قارة
آسيا وفاة  35مليونًا .وهناك
الئحة طويلة مثل الحصبة
األملانية ،وحمى غرب النيل،
والطاعون الروماني ،الذي
يطلق عليه ايضا اسم
طاعون جستنيان (نسية
الى االمبراطور الروماني
الذي يحمل االسم نفسه) أو
طاعون االنطونيني ،وهو
ظهر في القرن السادس
امليالدي وقضى على ما يقدر
بأنه نصف سكان العالم
وقتها.
وأمس األول دافع ترامب عن
اسم «الفيروس الصيني»،
وقال« :احترم الصني جدا،
وأحترم الرئيس شي
جينبينغ لكن الفيروس جاء
من الصني».

٦

محليات

ةديرجلا

•
العدد  /4379األحد  22مارس 2020م  27 /رجب 1441هـ

local@aljarida●com

الجمعيات التعاونية :هدوء بعد تطمينات المخزون االستراتيجي
الهضيبان :الرسالة وصلت إلى المستهلكين والمساهمين وال داعي للهلع
محمد الجاسم

عادت الجمعيات التعاونية
إلى وضعها الطبيعي ،بعد
موجات الهلع واالزدحام التي
شهدتها مع صدور القرارات
اإلجرائية والوقائية ،كما عكس
هدوء الجمعيات التزام الناس
بتلك اإلجراءات وعدم الخروج
إال للضرورة.

جمعية النعيم
وضعت جهاز
حرارة للكشف
عن حالة
مرتاديها

الظفيري

مجلس إدارة
جمعية
ّ
الشهداء نفذ
مع بداية األزمة
خطة طوارئ
ً
تشمل  16بندا

الجهيم

بــاتــت الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـن ــاط ــق
الـسـكـنـيــة تـنـعــم بـبـعــض ال ـهــدوء
ّ
وتشهد قلة روادها بعد سلسلة
من القرارات الصادرة من مجلس
الــوزارء بشأن التزام المواطنين
والمقيمين بالبقاء في منازلهم
ن ـت ـي ـجــة ت ــوصـ ـي ــات وت ـع ـل ـي ـمــات
وزارة الصحة ومنظمة الصحة
العالمية ،وذلك ضمن اإلجراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة وال ــوق ــائـ ـي ــة لـمـنــع
انتشار فيروس كورونا المستجد
في البالد ،حيث شهدت األسابيع
ً
ً
الـ ـم ــاضـ ـي ــة إقـ ـ ـب ـ ــاال كـ ـبـ ـي ــرا عـلــى
الجمعيات التعاونية ،مما كدس
ً
أروقتها بأهالي المنطقة تسارعا
لـشــراء أهــم المستلزمات للبقاء
ً
فــي المنزل ،وحــرصــا منهم على
توفير أكبر قدر من االحتياجات
ً
الغذائية والمنزلية ،تخوفا من
أي طـ ــارئ ،إال أن ــه ك ــان واضـحــا
أمـ ـ ــس انـ ـخـ ـف ــاض مـ ـع ــدل إقـ ـب ــال
الـ ـن ــاس ع ـل ــى ال ـج ـم ـع ـي ــات ،مـمــا
يبين التزامهم بعدم الخروج إال
لحاالت الـضــرورة القصوى ،في
ظل وجود شوارع خالية ومواقف
واسـ ـع ــة أم ـ ــام ت ـل ــك ال ـج ـم ـع ـيــات،
ً
فـضــا عــن ســد احتياجاتها من
الـمـشـتــريــات بـعــد مــوجــة الـهـلــع،
وكذلك اطمئنانها بشأن المخزون
االستراتيجي.
«ال ـج ــري ــدة» جــالــت ف ــي بعض
الجمعيات التعاونية التي كان
دورها واضحا في التشديد على
وض ــع الـمـعـقـمــات وال ـم ـط ـهــرات،
فضال عن القفازات الواقية عند
بوابات الدخول ،والحرص على
تنبيه الـمــرتــاديــن إل ــى ارتــدائـهــا
مع وضع اإلرشادات والتعليمات
الوقائية لجميع المقبلين على
الشراء ،كما لم تنس الجمعيات
الـمـحــافـظــة عـلــى تـعـقـيــم الـســال
و«الـعــربــانــات» ،األمــر الــذي جعل
البعض يدخل تلك «العربانات»
داخــل الجمعيات وعــدم إبقائها
في الخارج.
وهـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ــا أكـ ـ ــدتـ ـ ــه م ـج ــال ــس
إدارات الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة،
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس
اتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة
االسـتـهــاكـيــة خــالــد الهضيبان

تعقيم قبل الدخول
إن رس ــائ ــل االت ـ ـحـ ــاد وال ـج ـه ــات
الحكومية بما يخص المخزون
االس ـتــرات ـي ـجــي لـلـسـلــع وال ـم ــواد
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـل ـ ـكـ ــة وص ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــت إلـ ـ ــى
المساهمين والمستهكلين في كل
أنحاء الدولة ،مبينا أن الجمعيات
تـلـقــت ص ــدم ــة م ــع ب ــداي ــة األزم ــة
بضغط رهيب على الجمعيات،
مما أدى الى تكدس الناس أمام
الكاونترات ،لكن بعد التطمينات
الحكومية عاد الوضع طبيعيا.
ول ـ ـفـ ــت الـ ـهـ ـضـ ـيـ ـب ــان ال ـ ـ ــى أن
الجمعيات التعاونية هي بمنزلة
صـمــام أم ــان للمستهلكين ،ولن
تـتـقــاعــس ع ــن تــوف ـيــر خــدمــاتـهــا
للناس في أوج األزمات ،مبينا أن
جميع الجمعيات ملتزمة بتوفير
ك ــل االح ـت ـيــاجــات وب ــاإلج ــراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى صحة
ال ـج ـم ـي ــع ،م ـم ــا ي ـل ـفــت إل ـ ــى ع ــدم
وجود داع للهلع.

موجات الهلع
من جانبه ،قال رئيس مجلس
إدارة جمعية الشهداء التعاونية

إحدى الجمعيات التعاونية
أســامــة الجهيم إن اإلق ـبــال في
الجمعيات التعاونية عــاد الى
وضعه الطبيعي بعد موجات
ال ـه ـلــع ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـف ـتــرة
ّ
لتخوف األهالي.
الماضية ،نظرا
ّ
وبين الجهيم أن من الواضح
أن ال ـنــاس أخ ــذت كفايتها في
األيام الماضية وبدأت تشتري
مستلزماتها اليومية كالمعتاد،
بعد اطمنئانها للمشهد العام
ن ـت ـي ـجــة الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـح ـكــوم ـيــة
المتخذة بأن المخزون الغذائي
م ـ ـتـ ــوافـ ــر دون ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ــى
الخوف.
أما فيما يتعلق بالمعقمات،
ف ـ ـقـ ــد ل ـ ـفـ ــت ال ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـ ــى أن
زي ـ ـ ــادة االق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى شــرائ ـهــا
ج ـع ـل ـهــا ت ـن ـف ــد خ ـ ــال س ــاع ــات
من توفيرها ،نظرا لحساسية
الوضع العام ،األمر الذي يتطلب
شــراء كميات إضافية لكل رب
أس ـ ــرة ،مـتــابـعــا أن ــه ب ـن ــاء على
ذل ـ ــك ح ــرص ــت ال ـج ـم ـع ـيــة عـلــى
تقنين عمليات ال ـشــراء بـمــا ال
يتجاوز  3حبات ،حتى تغطي
ّ
كميات المعقمات المنز لة في

إجراءات وقائية

«األشغال» :مساكن مؤقتة
لعمال «الصحة» الوافدين

ولفت ّالجهيم الى أن مجلس
اإلدارة نفذ خطة الـطــوارئ مع
بداية األزمة ،وهي تحتوي على
 16بندا منها متربطة بتعقيم
كل األماكن في الجمعية ،وفتح
فروع التموين وزيادة المخزون
االستراتيجي ،مع رفع ساعات
ال ـع ـم ــل وغـ ـي ــره ــا م ــن ال ـب ـن ــود،
كاشفا عن إعداد وتجهيز خطة
ط ــوارئ ثــانـيــة سيتم تفعيلها
بـحـيــث تـتـمــاشــى مــع إجـ ــراءات
وت ــوجـ ـه ــات ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي ح ــال
تطبيق حظر التجول.

حالة استثنائية
ب ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس مجلس
إدارة جمعية الروضة وحولي،
ط ـ ـ ـ ــارق الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراح ،إن الـ ـح ــال ــة
الـتــي تجتاح الـعــالــم هــي حالة
استثنائية لم يسبق أن مر بها
الـجـيــل ال ـحــالــي ،وت ـح ـتــاج إلــى
تكاتف الجميع ،مضيفا أن أهم
عنصر وأهم سالح وأهم عالج
موجود اآلن لمكافحة المرض
هو الوعي وااللتزام بالتعليمات
واإلرشادات الحكومية.
وت ـ ــاب ـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــراح أن ه ـن ــاك
مـ ـجـ ـه ــودا وط ـن ـي ــا ق ـ ــام بـ ــه مــن
هـ ــم فـ ــي الـ ـصـ ـف ــوف األم ــامـ ـي ــة،
وعـلــى رأس ـهــا وزارات الصحة
والــداخـلـيــة والــدفــاع والجهات
ً
األخرى ،فضال عن العاملين في
الجمعيات التعاونية والجهات
التطوعية ومساهمتهم بترشيد
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ف ـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة ،مـ ـم ــا اسـ ـت ــدع ــى

ارتفاع األسعار
وطالب الشراح من الحكومة

في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،
أعلنت وزارة األشـغــال العامة تخصيص مساكن مؤقتة لنحو
 25ألف موظف من العمالة الوافدة الخاصة بشركات الخدمات
المتعاقدة مع وزارة الصحة؛ لضمان عدم مخالطتهم اآلخرين.
وقال المتحدث الرسمي باسم «األشغال» المهندس عبدالله
ً
ً
العجمي ،ل ـ «كــونــا» أمــس ،إن اجتماعا تنسيقيا بين مسؤولي
الوزارتين لبحث تطورات الفيروس ،شهد االتفاق على تخصيص
المباني التي تشرف «األشغال» عليها لتجهيزها لهذا الغرض.
وأض ــاف الـعـجـمــي أن ــه سيتم عـمــل زي ــارة مـيــدانـيــة للمباني
المخصصة لهذا الغرض لتحديد االحتياجات الالزمة لتوفيرها
لتكون مالئمة لسكن هذه العمالة ،مع تطبيق اإلجراءات الوقائية
المقترحة للحد من انتشار الفيروس.

زارت المديرة العامة للهيئة
ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة،
د .شفيقة العوضي ،مجمع دور
الرعاية االجتماعية لالطمئنان
ع ـل ــى ذوي اإلعـ ــاقـ ــة وم ـتــاب ـعــة
سير العمل ،والتأكد من تنظيم
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مـ ــواج ـ ـهـ ــة انـ ـتـ ـش ــار
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،حــرصــا على
النزالء.
وتـ ــوج ـ ـهـ ــت الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي ،فــي
تصريح صحافي عقب الجولة،
بالشكر الجزيل لموظفي الهيئة
من الكويتيين وغير الكويتيين
الذين بذلوا الكثير من الجهود
في السهر لراحة األبناء من ذوي
اإلع ــاق ــة م ــن ال ـن ــزالء ف ــي مجمع
دور الرعاية في الصليبيخات،
مـشـيــرة ال ــى أن ال ـطــاقــم الطبي
وال ـت ـمــري ـضــي وم ـشــرفــي ال ــدور
ي ـق ــوم ــون ب ـع ـم ـل ـهــم ع ـل ــى أك ـمــل

العوضي خالل جولتها في مجمع دور الرعاية
وج ــه لـضـمــان وصـ ــول الـخــدمــة
إلـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ــزالء بـ ــا أي ان ـق ـط ــاع
بـتــوجـيـهــات مــن رؤســائ ـهــم من
مشرفي الدور ورؤساء األقسام
والمديرين.

بــال ـش ـكــر ل ـمــوظ ـفــي ال ـه ـي ـئــة في
مقر حولي ،حيث كان الحضور
واض ـ ـ ًـح ـ ــا ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن وصـ ــول
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ل ـ ــأبـ ـ ـن ـ ــاء م ــن
المعاقين في الوقت المحدد.

محافظ األحمدي :متابعة احتياجات المناطق
َّ
وجه محافظ األحمدي ،الشيخ فواز الخالد،
مختاري مناطق المحافظة ،لمتابعة ورصد
المتغيراتُّ ،
وتلمس احتياجات المناطق.
وجهها للمختارين،
كلمة
في
وقال الخالد،
َ
ً
أمـ ــس« ،ع ـهــدنــاكــم دائـ ـم ــا ن ـب ــض مـنــاطـقـكــم،
والمرآة الصادقة لواقعها وتطلعاتها».
وأضاف« :اآلن ،وفي ظل الظروف الراهنة

واالسـتـثـنــائـيــة واألزمـ ــة الـصـحـيــة العالمية
التي تعصف بالعشرات من الدول في القارات
الخمس ،ومنها الكويت ،فإن دوركم يتعاظم
فــي الــربــط المباشر لكل مــواطــن ومقيم في
مناطقكم بالمستجدات ،والحث على االلتزام
بالتوجيهات واإلرشادات الصحية واألمنية
واإلداري ــة الـصــادرة عن وزارات ومؤسسات

ب ـ ــدوره ،ق ــال رئ ـيــس مجلس
إدارة جمعية النعيم التعاونية
عـبــدالــرزاق الظفيري إن األيــام
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ش ـ ـهـ ــدت م ـب ـي ـع ــات
وصلت إلــى  150بالمئة خالل
م ــن ب ـع ــد اإلع ـ ـ ــان ع ــن تـعـطـيــل
الجهات الحكومية نتيجة هلع
الناس الذي شهدته الجمعيات

أكد رئيس جمعية مدينة سعد العبدالله
التعاونية ،سالمة العنزي ،أن الوضع عاد
إلى االستقرار ،والجمعية وفرت احتياجات
المستهلكين ،خــا صــة فيما يتعلق بــز يــادة
كمية الخبز ،مبينا أن أغلب الـنــاس أخــذت
كميتها الكافية خــال بداية األزمــة ،إضافة
الى أنه أصبحت هناك ثقة لديها باإلجراءات
المتخذة لتعود بهدوء لشراء مستلزماتها
اليومية.
وأوضـ ـ ــح ال ـع ـن ــزي أن الـجـمـعـيــة الـتــزمــت

جورج عاطف

وأش ـ ــادت ال ـعــوضــي بــالـتــزام
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي دور ال ــرع ــاي ــة
بــإرشــادات وزارة الصحة فيما
يتعلق بــا لــو قــا يــة والتعقيم في
كــل مــا يـخــص ال ـنــزيــل ،متقدمة

مبيعات %150

فتح باب التطوع للمشاركة في خدمة األهالي

العوضي زارت مجمع دور الرعاية في الصليبيخات لمتابعة سير العمل

لضمان عدم مخالطتهم اآلخرين

أشــاد الــديــوان الوطني لحقوق اإلنـســان فــي الكويت بالدور
َّ
المعنية فــي الكويت للتصدي
العظيم الــذي تـقــوم بــه الجهات
لفيروس كورونا ،الذي اجتاح العالم أجمع.
وقال الديوان ،في بيان تلقته «كونا» ،أمس ،إن جهود الكوادر
الوطنية كانت محط تقدير وامـتـنــان ،السيما الـكــوادر الطبية
واألمنية ،حيث قدمت مثاال في التضحية ،من خالل وقوفها في
الصفوف األولى للتصدي لهذا الفيروس.
وأكــد استعداده الوقوف صفا واحــدا مع األجهزة الحكومية
ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني ،للتصدي لهذا الوباء،
للقضاء عليه نهائيا ،داعـيــا الجميع إلــى الـنــأي عــن كــل مــا من
شأنه إثارة الشائعات واألخبار الكاذبة ،بل استقاء المعلومات
من مصادرها الرسمية فقط.

خطة الطوارئ

«ذوي اإلعاقة»» :تقديم الخدمة لنزالء الرعاية
●

اإلنسان» :الوقوف
«حقوق ً
ً
صفا واحدا للقضاء على الوباء

أف ــرع الجمعيات أكـبــر قــدر من
المستهلكين.

الستشعار المسؤولية للمواطن
ً
والمقيم ،وعكس ذلك انخفاضا
في عمليات الشراء والتكديس،
موضحا أن الـنـظــام التعاوني
أث ـبــت أن ــه ال ـن ـظــام األف ـض ــل في
الـ ـع ــال ــم خـ ـ ــال األزمـ ـ ـ ـ ــات وه ــو
بمنزلة الحصن.
ّ
وقــال إنــه فيما يتعلق بدور
جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــة وحـ ــولـ ــي
التعاونية ،فإن مجلس االدارة
وال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ب ـ ـهـ ــا يـ ـق ــوم ــون
بــأعـمــالـهــم ع ـلــى مـ ــدار الـســاعــة
فـ ــي الـ ــوضـ ــع ال ـ ــراه ـ ــن ل ـخــدمــة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن مــن
أج ــل وض ــع بـعــض التنبيهات
الـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ت ــرشـ ـي ــد
االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاك واس ـ ـ ـت ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــار
المسؤولية وعــدم الـشــراء أكثر
من الحاجة االعتيادية ،واختيار
األوق ـ ــات األقـ ــل زح ــام ــا لـلـشــراء
م ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات ،م ــع االلـ ـت ــزام
بإجراءات الوقاية الصحية.

م ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي وزارة ا ل ـت ـج ــارة
والـ ـجـ ـم ــارك وال ـب ـن ــك ال ـمــركــزي
والـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــة أن
ي ـســاعــدوا شــركــات االس ـت ـيــراد،
وأال تتسبب اإلجـ ــازة الـطــارئــة
ف ـ ــي إي ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـصـ ــديـ ــر ،ف ـقــد
يتسبب ذلك في ارتفاع األسعار
وانقطاع السلع.
وتابع« :تنبهنا إلى احتمال
ت ــأث ـي ــر ان ـت ـش ــار الـ ـم ــرض عـلــى
س ـ ـلـ ــوك ال ـ ـنـ ــاس االس ـت ـه ــاك ــي
واح ـ ـت ـ ـمـ ــال وجـ ـ ـ ــود نـ ـق ــص فــي
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـس ـ ـلـ ــع الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة مــن
الصين ،فقمنا بملء المخازن
مدة سنة كاملة».

ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدول ــة لـيـعــود
الوضع طبيعيا خالل اليومين
الـمــاضـيـيــن ،مبينا أن ال ـهــدوء
الذي تشهده الجمعيات نتيجة
التطمينات الحكومية واتحاد
الجمعيات التعاونية بوجود
مخزون استرايتجي كاف.
ولـ ـ ـف ـ ــت ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري الـ ـ ـ ــى أن
جمعية النعيم و ضـعــت جهاز
حرارة للكشف عن حالة مرتادي
الجمعية ،وهذا إجــراء متطور،
ال ــى جــانــب االل ـت ــزام وال ـحــرص
بــوضــع الـمـعـقـمــات وال ـق ـفــازات
ع ـن ــد ب ــواب ــة ال ـ ــدخ ـ ــول ،وك ــذل ــك
ت ـع ـق ـيــم «ال ـ ـعـ ــربـ ــانـ ــات» وك ــاف ــة
أروق ـ ــة ال ـج ـم ـع ـيــة ،م ـتــابـعــا أنــه
تــم تطبيق كــل ق ــرارات مجلس
ال ــوزراء للحرص على الصحة
العامة للمواطنين والمقيمين،
و مـ ـ ـطـ ـ ـئـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــا أن ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــزون
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ك ـ ـ ــاف وي ـس ــع
الجميع.

ال ــدول ــة الـمـعـنـ َّـيــة بـ ـ ــإدارة األزم ـ ــة ع ـلــى م ــدار
الـســاعــة ،وع ــدم االلـتـفــات لـلـشــائـعــات ،وأخــذ
المعلومات من مصادرها المعتمدة».
وت ـ ــاب ـ ــع« :ي ـ ـت ـ ــوازى ذل ـ ــك مـ ــع م ـتــاب ـع ـت ـكــم
الـحـثـيـثــة ،ورص ــدك ــم لمختلف الـمـتـغـيــرات،
وتـ ـل ـ ُّـم ــس االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـق ــائـ ـم ــة ،كـ ــل فــي
منطقته».

بكل اإلرشادات ،ووفرت اإلجراء ات الوقائية
التي لفتت إليها وزارة الصحة من معقمات
وغيرها مــن أجــل سالمة الجميع ،وتسعى
الــى فتح بــاب التطوع للمشاركة في خدمة
أ هــا لــي المنطقة ،متابعا أن عمل الجمعية
بكل أفرعها يسير وفق الخطة الموضوعة
م ــع زي ـ ــادة ال ـم ـخــزون االس ـتــرات ـي ـجــي وفـتــح
أفرع التموين.

«المال العام» :مواجهة
«كورونا» واجب وطني
كاظم لـ ةديرجلا :.تسخير اإلمكانات لدعم الدولة
● يوسف العبدالله
أكد األمين العام للجمعية
الـكــويـتـيــة لـلــدفــاع عــن الـمــال
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،يـ ــوسـ ــف ك ـ ــاظ ـ ــم ،أن
ال ـج ـم ـع ـيــة ت ـث ـمــن ال ـم ـســاعــي
الكبيرة التي تقوم بها وزارة
الصحة بشكل خاص وجميع
الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـتــي
ت ـت ـصــدر الـمـشـهــد م ــن خــال
ض ـم ــان س ــام ــة الـمــواطـنـيــن
والمقيمين بسبب فـيــروس
كورونا الخطير ،الذي أظهرت
خـ ـط ــورة انـ ـتـ ـش ــاره ضـ ــرورة
حـتـمـيــة لـلـتـصــدي ل ــه بشكل
عاجل ّ
وفعال.
وش ــدد كــاظــم فــي تصريح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،ع ـلــى أن دور
ج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــع الـ ـ ـع ـ ــام
الكويتية يظهر بوضوح من
خـ ــال الـ ــدعـ ــوة إلـ ــى تــوحـيــد
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود بـ ــدعـ ــم ت ــوجـ ـه ــات
الدولة ومؤسساتها وتسخير
كل اإلمكانات لدعم خطواتها
ن ـ ـ ـحـ ـ ــو ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق خـ ـطـ ـطـ ـه ــا
االحترازية للحد من انتشار
ـروس ،وهــذا
ع ــدوى هــذا الـفـيـ ّ
هــو األمــر الــذي يمثل واجبا
وطـنـيــا لــن تـتــأخــر الجمعية
في تقديمه للوطن.
وأشاد بالجهود العظيمة
التي تقوم بها الكويت بقيادة

يوسف كاظم

سمو أمير البالد وسمو ولي
العهد وسمو رئيس مجلس
الـ ــوزراء وأع ـضــاء الحكومة،
للحفاظ على أبناء الكويت،
وتوفير خطط احتواء خطر
ال ـف ـي ــروس ال ـ ــذي ب ــات يمثل
جائحة عالمية جعلت دول
ال ـعــالــم كـلـهــا تـعـمــل جــاهــدة
الح ـت ــوائ ــه وال ـح ــد م ــن خطر
انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاره ،وهـ ـ ــو م ـ ــا سـعــت
الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة التـخــاذ
خـ ـط ــوات ع ـم ـل ـيــة اح ـت ــرازي ــة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ع ـ ـبـ ــر تـ ـسـ ـخـ ـي ــر كــل
وس ــائ ــل ال ــوق ــاي ــة ل ـل ـحــد مــن
انتشاره.

ةديرجلا
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«كورونا» بين القوة القاهرة
والظروف الطارئة

بالوعي واالنضباط والتكافل
نهزم «كورونا» ...وسنهزمه

المستشار شفيق إمام

ما قل ودل :الوجه الحضاري للكويت

د .عنادل المطر*
شملت آثاره جميع
ال صوت يعلو على صوت «كورونا» ،فقد َّ
ً
مفاصل الحياة في الكويت والعالم ،األمر الذي أثر ويؤثر قانونيا
على ُص ُع ٍد مختلفة (شخصية وتجارية وعامة) .هذا اإلشكال
ً
القانوني ليس سهال ،ألنــه باختصار أمــر غير اعتيادي ،مما
ً
ً
يجعله إشكاال قانونيا يحتاج إلى معالجة خاصة.
ما يحدث اآلن في ظل انتشار الـ«كورونا» هو ما نسميه القوة
ً
القاهرة ،وقد وضع الفقهاء تعريفا لها ،بأنها:
ً
 – 1حادث خارجي ال يمكن توقعه ،وال يمكن دفعه مطلقا.
ً
ً
قضاء وقدرا.
 – 2يحدث
ً
 – 3ليس ناتجا عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين.
وقــد َّ
شرعت نصوص القانون المدني الكويتي العديد من
الـمــواد لمعالجة الـقــوة الـقــاهــرة ،كما تضمنت الـمــادة  198من
ً
الـقــانــون الـمــدنــي الكويتي تطبيقا لنظرية الـظــروف الـطــارئــة،
ً
وذل ــك لمعالجة االل ـتــزام ال ــذي يصبح مرهقا ويـهــدد بخسارة
فادحة للمتعاقدين.
هل ما نمر به اآلن يقع تحت نظرية القوة القاهرة؟
مــن الناحية المبدئية مــن الممكن أن نستخلص أن إ عــان
ً
منظمة الصحة العالمية «فيروس كورونا» ً
وباء عالميا يدخلنا
من الناحية القانونية تحت بند القوة القاهرة التي كان لها تأثير
مباشر على عدم القدرة على تنفيذ االلتزامات؛ فوباء كورونا أمر
خارج عن اإلرادة ،وال يمكن توقعه أو دفعه أو حتى تالفي آثاره.
إن نظرية الـقــوة القاهرة مــن الممكن تطبيقها (على سبيل
المثال ال الحصر) على- :
 عمليات عقود التصدير أو البيع والشراء من الصين ،وتعذروص ــول الـبـضــائــع بسبب قــوانـيــن حـظــر االس ـت ـيــراد ،فينقضي
معها االلتزامات ،بمعنى إذا لم يقم المشتري بسداد الثمن فال
التزام عليه بالدفع ،وال التزام على البائع بتسليم المبيع ،كما
ال يستطيع المشتري المطالبة بالتعويض عــن عــدم التنفيذ
ً
أو التأخير فــي التسليم ،وفـقــا لنص الـمــادة  293مــن القانون
المدني الكويتي.
 أما الظروف الطارئة فهي تعالج االلتزامات التي أصبحتمرهقة ال مستحيلة على المتعاقدين ،بحيث تهدد المتعاقد
بخسارة فــادحــة ،فقد أج ــاز المشرع الكويتي فــي هــذه الحالة
للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يــرد االلتزام
الـمــرهــق إلــى الـحــد المعقول بــأن يضيق مــن م ــداه أو يــزيــد في
مقابله.
ً
وتطبيقا لذلك اعتبر حكم محكمة التمييز الكويتية في الحكم
الصادر بجلسة  1نوفمبر  1999في الطعنين رقم  345/343لسنة
 85تجاري إداري ،أن اآلثــار التي لحقت بالعقد نتيجة األزمــة
االقتصادية الناتجة عن التعامل في األسهم (أزمة سوق المناخ)
ً
تعد ظروفا طارئة أوجبت على اإلدارة مشاركة المؤسسة العامة
للموانئ والشركة الناقلة التي كانت قد تعاقدت على مناقصة
خاصة بمزاولة بعض الحموالت في تحمل جزء من الخسارة
التي لحقت بها ،وأدت إلــى اختالل الـتــوازن المالي للعقد ،وال
يكفي إلعمال حكم هذه النظرية نقصان الربح أو فوات الكسب،
ومـعـيــار حـســاب الـخـســارة فــي ه ــذه الـحــالــة مـعـيــار موضوعي
ً
يتعلق بالصفقة محل التعاقد ،وليس ذاتيا بالنسبة لشخص
المدين وظروفه.
* أستاذة القانون الخاص  -كلية القانون الكويتية العالمية

«الصحة» و«الداخلية» و«الدفاع
المدني»
تصدرت هذه المرافق العامة الثالثة
المشهد الـعــام الـحـضــاري للكويت في
أرض الـمـعــارض خ ــال األي ــام األرب ـعــة،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــوافـ ــد ف ـي ـه ــا غـ ـي ــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
القادمين من الخارج للفحص في فترة
الـحـجــر الـصـحــي ،مــن كــل المحافظات
وفي المواعيد التي حددت لكل محافظة،
كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه الـ ـك ــوكـ ـب ــة م ـ ــن ال ـعــام ـل ـيــن
بــال ـج ـهــات الـ ـث ــاث م ــن رج ـ ــال ون ـس ــاء،
باقة الكويت التي قدمتها للعالم كله،
الـتـنـظـيــم واألداء الـجـيــد واألدب الـجــم
والــذوق الرفيع ،إنه درس حضاري في
مواجهة النكبات ،ولو كان إعالمنا قد
أع ـط ــى هـ ــذا ال ـم ـش ـهــد ال ـح ـض ــاري حقه
واستحقاقه اإلعــامــي ،ألعلنت منظمة
الـصـحــة الـعــالـمـيــة أن الـكــويــت تتصدر
بشرف واقـتــدار هــذا المضمار ،فتحية
مباركة من الله تعالى لكل من شارك في
هذا المشهد.

ً
ً
ً
الكويت أوال وثانيا وثالثا

ً
أقولها تعقيبا على رسائل إلكترونية،
تصلني كل يوم من أشخاص مختلفين
ً
تتضمن عبارة واحــدة« :الكويت أوال»،
فإذا كان المقصود هو التضحية لهذا
ً
الــوطــن الـعــزيــز الـغــالــي علينا جميعا،
فهو موطن األمل والرجاء ومالذ األمن
واألمــان ،وقد أعطانا الكثير ،مواطنين
ومقيمين ،فأقل القليل أن نقدم إليه هذه
التضحية البسيطة عبر االلـتــزام التام

بالقوانين واللوائح الصحية واألمنية
والتعليمات والتعاميم ،ا لـتــي صــدرت
لمواجهة وباء الـ «كورونا» ،إن كان هذا
المعنى كذلك فهو أمر يحمد ونتضرع
إلى المولى عز وجل أن ينجي الكويت
وشعبها من هذه النكبة.
أما إذا كان المقصود من هذه الرسالة
مـعـنــى آخـ ــر ،وال ـع ـي ــاذ بــال ـلــه ،ف ــإن هــذا
ً
ً
المعنى يكون قصيا عن الجادة عصيا
على التقبل ،فــا تعليق لــي عليه ،وقد
ً
كان المشهد الحضاري للكويت نافيا
لهذا المعنى ،فهو لم يفرق بين المواطن
والمقيم.

لماذا ال ندعو لغير المسلمين؟!
وأستعيد من الذاكرة في هذا السياق،
مقالي المنشور على هذه الصفحة يوم
 2010/9/26تـحــت ه ــذا ال ـع ـنــوان ،وكــان
هذا التساؤل أحد خواطري في الطواف
والسعي.
فقد كنت أردد مع غيري من ماليين
المعتمرين فــي طــوا فــي بالكعبة ،وفي
سعيي بين الصفا والمروة ،الدعاء ألمة
المسلمين بالنصر على أعدائها ،وهو
دعــاء كنت أحــرص عليه فــي كــل طــواف
وفـ ــي ك ــل س ـع ــي ،ف ـه ــذه األم ـ ــة تستحق
الدعاء ،وقد أضناها الضياع واالنقسام
وفـ ّ
ـت فــي عضدها الضعف والـتـخــاذل،
حـتــى وصـلـنــا إل ــى ح ــال م ــن ال ـه ــوان ال
يحسدنا عليه أحد ...إال أن ما استوقفني
في الكتاب الــذي كنت أدعــو منه ،دعاء
بأن يشبع من المسلمين كل جائع ،وأن
ـار ،وأن يشفي منهم
يكسو منهم كل عـ ٍ

د .مصطفى البرغوثي*
كل مريض ،فدعوت بذلك لكل إنسان.
استوقفني في هذا الدعاء ،تخصيص
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن وح ـ ــده ـ ــم ،ف ـ ــاإلس ـ ــام دي ــن
الــرحـمــة لـكــل الـبـشــر ،الـجــائــع وال ـعــاري
والمريض.

مراعاة النظام العام واجب دستوري
واالل ـ ـتـ ــزام بــالـتـعـلـيـمــات والـتـعــامـيــم
الـصـحـيــة ،ه ــو واجـ ــب دي ـنــي وأخــاقــي
ً
ً
وأدب ــي ،قبل أن يكون واجـبــا دستوريا
ً
وقانونيا فرضه الدستور على كل سكان
الكويت ،فيما نصت عليه المادة ( )49من
الدستور مــن أن «مــراعــاة النظام العام
واحـتــرام اآلداب العامة واجــب على كل
سكان الكويت».
وال ـج ـمــع بـيــن م ــراع ــاة ال ـن ـظــام الـعــام
واحـتــرام اآلداب العامة فــي نــص واحــد
والثني باألخيرة بعد األولى له داللته
التي ال تخفى على أحــد ،وهــي أولوية
وأه ـم ـي ــة وخ ـ ـطـ ــورة اإلخـ ـ ــال بــال ـنـظــام
ال ـعــام ،بمدلوالته الـثــاثــة ،األم ــن العام
وال ـص ـحــة ال ـعــامــة وال ـس ـك ـي ـنــة ال ـعــامــة،
ً
وهـ ــي ج ـم ـي ـعــا م ــن اآلداب ال ـع ــام ــة في
المجتمعات المتقدمة ،تلتزم بها هذه
المجتمعات دون نظر إلى الجزاء الموقع
على مخالفتها ،ألنها من مكونات هذه
المجتمعات وخصائصها.

اطلبوا العلم ولو
في الصين
محمد أحمد المجرن الرومي
«اطـلـبــوا الـعـلــم ول ــو فــي ال ـص ـيــن» ...كـلـمــات مــأثــورة أطلقت،
ونسبها البعض إلى الرسول الكريم محمد بن عبدالله عليه
أفضل الصالة والسالم ،لتشجيع الناس على طلب العلم أينما
كان في العالم.
صـحـيــح أن الـصـيــن أول دول ــة فــي ال ـعــالــم ظـهــر فـيـهــا وبــاء
كورونا (كوفيد ،)١٩لكنها أيضا أول دولة استطاعت أن تكافحه
بإجراءات منظمة ،وباالستعانة بعلمائها وباحثيها وأطبائها
حتى استطاعت أن تحد مــن انـتـشــاره ،ونجحت فــي ذلــك عن
طريق مراكز البحوث وتشجيع العلماء الذي يؤتي ثماره ،وقت
األزمات ،لذا على كل الدول االهتمام بالعلم والعلماء والباحثين،
والسعي إلى طلب العلم ولو كان في أقصى األرض.
هذا الحديث يجرنا إلى دور مجلس التعاون لدول الخليج
العربية في محاصرة وباء كورونا والتعاون بينها في التصدي
ً
له ،والشك أن هناك تواصال بين دول الخليج ،تقوم به األمانة
العامة لمحاصرة هذا الوباء ،ولكن يظل دور ونشاط المجلس
ً
مـمـثــا فــي األم ــان ــة الـعــامــة دون الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب؛ فيجب
تبادل المعلومات واإلجراءات التي تتخذها كل دولة عضو في
المجلس ،وكذلك المخزون الغذائي والطبي ،مع التعاون كذلك
ً
إذا تبين أن لدى أي دولة نقصا في المعدات الطبية أو األدوية،
ً
وأن يتم التنسيق بينها ،خصوصا بعد إغالق المطارات وتعليق
بعض الــرحــات ،لنقل مواطني مجلس التعاون الموجودين
خ ــارج بلدانهم حتى يصلوا إليها ،والتنسيق بين سـفــارات
دول المجلس ،وعقد اجتماعات عن ُبعد بين مسؤولي الدول
األع ـضــاء ،وذل ــك بــاسـتـخــدام التكنولوجيا ،وإذا كــانــت بعض
ال ــدول بحاجة إلــى متطوعين ذوي خـبــرة ،فلنؤكد للعالم أن
شعوب دول الخليج تعمل كتلة واحدة للقضاء على هذا الوباء
العالمي ،وكذلك تقدم خدماتها ومساعدتها إلى الدول األخرى
ً
التي تعاني نقصا في اإلمكانيات.
***

فقيد الرياضة الخليجية

فقد المجتمع الرياضي الخليجي شخصية رياضية مرموقة
كانت ملح دورات الخليج لكرة القدم بتعليقاته المحببة وروحه
ً
الرياضية العالية ،وحبه للتجمع الخليجي ،وأيضا حبه الشديد
للكويت.
َ
في غمرة االهتمام بمتابعة «كــورونــا» لم يحظ هــذا الرجل
الكبير بالتكريم المطلوب ،ولعلي بهذه الكلمات أوفيه حقه ،إنه
الرياضي الكبير الشيخ عيسي بن راشد آل خليفة ،رئيس اتحاد
كرة القدم ورئيس مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية
ً
الـســابــق ،رحـمــه ال ـلــه ،ك ــان هــادئــا وخـفـيــف ال ـظــل ،ويـلـقــي على
ً
دورات الخليج جوا من المنافسة الشريفة والتحدي ،منذ بدء
دورات الخليج لكرة القدم التي أقيمت في البحرين للمرة األولى
ً
ً
عام ،١٩٧٠وهو يمني النفس بأن تكون بالده بطال يوما ما لهذه
الكأس الخليجية.
وجاءت دورة الخليج التي أقيمت في قطر ،وتحقق الحلم لهذا
ً
الرجل ،وفازت البحرين بالبطولة بعد أربعين عاما من إقامة
الدورة األولى ،وكنت أتمنى في بداية الدورة أن تفوز البحرين
بالبطولة ألجل أن يفرح هذا الشخص المحب لبلده .رحم الله
الشيخ عيسى بن راشد ،وأسكنه فسيح جناته.
***
الموضوع األخير الذي أنهي به هذا المقال متعلق بوزارة
األشغال العامة ،فحيث إن الشوارع في الكويت هذه األيام شبه
خالية من المركبات بسبب إج ــراء ات الدولة للحد من خروج
الناس من منازلهم بسبب مكافحة وباء كورونا والقضاء عليه،
لم ال تقوم «األشغال» بعملية إصالح وصيانة ورصف للطرق
في هذا الوقت ،وستكون العملية أسهل من األيــام االعتيادية
لخلو كثير من الشوارع من المارة والمركبات ،وسوف تستغرق
العملية مدة أقصر من األحوال العادية ،فيا حبذا إذا كان البدء
بالشوارع الداخلية ،وبعض الطرق السريعة ،وهذا يعتمد على
إمكانيات الوزارة وظروفها.
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زوايا ورؤى

لم تواجه البشرية ،منذ مئة عــام ،وبـ ً
ـاء كالذي نعيشه
اليوم مع فيروس "كورونا" المستجد ...ولعلها المرة األولى
الـتــي ش ــارك فيها شعبنا الـعــالــم بــأســره ضائقة شديدة
كالتي نعيشها.
فنحن معتادون على مواجهة الحصار ،واإلغالق ،ومنع
الـتـجــول وح ــدن ــا ،ومـعـظـمـنــا يــذكــر الـمـعــانــاة ال ـتــي كانت
تعيشها كل مدينة وقرية فلسطينية على يد االحتالل،
أيام االنتفاضة األولى وما قبلها.
ُ كما نتذكر حرب الخليج عام  1991ومنع التجول الذي
ً
ف ِرض علينا وحدنا بالقوة ،واستمر ستة وثالثين يوما،
وانتهى األمر بانتشار وباء الحصبة بين أطفالنا بسبب
وقف عمليات تطعيم األطفال والخدمات الصحية ،ومع ذلك
صمدنا ،ونتذكر ويتذكر الجميع الحصار ومنع التجول
الــذي استمر أسابيع أثناء اجتياح الجيش اإلسرائيلي
للضفة الغربية عام  ،2002واستمرت آثاره والمعاناة منه
سنوات.
ٍ
وأهل غزة ال يتذكرون فقط ،بل ما زالوا يعيشون معاناة
الحصار األسوأ المفروض عليهم منذ عام  ،2006أي منذ
أربعة عشر عاما ،ولكنهم صامدون ،ويواجهون مثل أهلنا
في الداخل والقدس وباقي الضفة الغربية وباء "كورونا"
بشجاعة وصالبة ،وقدرة على التكيف تفتقدها كثير من
شعوب العالم.
الصحافي اإلســرائـيـلــي ،الـمـعــادي لسياسة حكومته،
ً
جدعون ليفي كتب مقاال عنوانه "إسرائيل تتذوق الجحيم
الــذي أذاقته للفلسطينيين" ،حيث يعيش اإلسرائيليون
ً
ً
واقعا جديدا يعرفه ،كما يقول الكاتب ،كل طفل فلسطيني
و يـعــا نـيــه ،و لـكـنــه بالنسبة لإلسرائيليين يمثل "نهاية
العالم" ،حيث يفرض عليهم اإلغالق ،ومنع التجول ،ويتم
التجسس على هواتفهم.
وباء كورونا المستجد ،خطر على الجميع ،وعلى حياة
كل إنسان بغض النظر عن عرقه وجنسه ،ولذلك ال بد أن
يواجه بكل ما نستطيع أن نواجهه بــه ،وفــي ظل ضعف
البنية التحتية الصحية في المستشفيات لدينا بالمقارنة
مع دول أخرى فإن أهم سالح نملكه هو الوقاية.
وق ــد نجحنا حـتــى اآلن فــي مـحــاصــرة ال ـم ــرض ،ولكن
األسبوعين القادمين حاسمان ،بالنسبة لوقف انتشاره،
وهـ ــذا يـسـتــدعــي م ــن ال ـج ـم ـيــع ،الـكـبـيــر وال ـص ـغ ـيــر ،ال ـفــرد
والعائلة ،االلتزام بقواعد الوقاية بانضباط كامل ،بما في
ذلك االلتزام الصارم بالحجر المنزلي أو الصحي لمن هو
واجــب عليهم ،والتقيد بقواعد الوقاية من غسل اليدين
وتقليل التنقل ،ومنع التجمعات ،وااللتزام بما تنص عليه
نشرات الوقاية.
ولسنا بحاجة ألن يفرض علينا أي طرف خارجي قواعد
الحجر حتى لو كانت حظر التنقل الكامل ،ألننا كشعب
ومسؤولين ومؤسسات ،نتصرف بوعي كامل لمسؤولياتنا
تجاه صحة أهلنا وأبنائنا ،حتى لو اقتضى األمر فرض
حظر التجول ومنع شامل للتنقل.
شهدنا خالل األسبوع الماضي بعض الحوادث المؤسفة
لعدم االلتزام بقواعد الحجر والتنقل ،وهذا ال يليق بنا ،وال
بوطنيتنا ،وال بحرصنا على حياة كل طفل وامرأة ورجل
وشيخ ،وهو أمر يجب أال يتكرر.
فلسطين وشعبها أظهرا انضباطا وبسالة وشجاعة
أب ـهــرت الـعــالــم ال ـي ــوم ،كـمــا أبـهــرتــه فــي كــل األزم ـ ــات التي
عشناها سابقا ،وهــذه فرصتنا إلظهار نفس الــروح مرة
أخرى.
وتـحـيــة كـبـيــرة لـكــل الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاعـيــن الصحي
واألمني الملتزمين بأداء واجبهم على خط الدفاع األول
في مواجهة المرض.
بالوعي ،واالنضباط ،والتكافل االجتماعي ،نستطيع
أن نهزم فيروس كورونا ،وسنهزمه.
* األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

جون مانزيال *

صدمة وخيارات جديدة

«كورونا» ...فرصة لتصحيح إخفاقات ترامب مع الصين
إذا لم تنجح الواليات المتحدة وبلدان
أخرى في السيطرة على "كورونا"،
فستتأثر أنظمتها االقتصادية بشدة
وتدخل حالة ركود ،أما إذا توقف الوباء
ً
سريعا ،فقد يؤدي الطلب المتجدد إلى
ارتفاع كبير في معدل النمو ،ولتحسين
الوضع اليوم ،يجب أن يلغي ترامب
جميع الرسوم الجمركية التي فرضها
على الصين منذ ً ،2018وسيرد الرئيس
شي جين بينغ بالمثل حتما.
ال بد من اإلشادة برغبة ترامب في
إقناع الصين بتطبيق قواعد التجارة
وقت طويل ،لكن
الدولية القائمة منذ
ٍ
ت ـبـ ّـيــن أنـ ــه ال ن ـفــع م ــن ال ـتــرك ـيــز على
العجز التجاري األميركي مع الصين
وفــرض رســوم جمركية لتجاوز ذلك
العجز .اليوم يعطي فيروس كورونا
المستجد ترامب فرصة للتخلي عن
تلك االستراتيجية الفاشلة وإ لـغــاء
ال ــرس ــوم ال ـج ـمـ ًـرك ـيــة ع ـلــى ال ـ ـ ــواردات
ال ـص ـي ـن ـيــة ف ـ ـ ــورا ،ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن
تقابل الصين هذه الخطوة اإليجابية
بـ ـمـ ـب ــادرة م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،م ـم ــا يـعـنــي
تحفيز االقتصاد األميركي والسماح
لترامب بتحسين مساره السياسي.
عام  ،2018بدأ ترامب يزيد الرسوم
الجمركية على ا لـ ــواردات الصينية،
مـمــا أدى إل ــى ارت ـف ــاع أس ـعــارهــا في
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وك ـ ــان ـ ــت تـلــك
ال ـم ـقــاربــة ت ـتــوقــع أن ت ـتــراجــع نــزعــة
األميركيين إلى شراء السلع الصينية،
والتخلص من العجز التجاري بين
الواليات المتحدة والصين ،والضغط
على بكين لتغيير سلوكها السيئ.
لـ ـك ــن مـ ـ ـ ــاذا ح ـ ـصـ ــل؟ ّ
رد ال ــرئ ـي ــس
الصيني شي جين بينغ برفع الرسوم
الجمركية على المنتجات األميركية
ُ
التي تباع في الصين ،مما أدى إلى
ان ــدالع ح ًــرب تجارية بين الطرفين،
ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ــذل ـ ــك ،انـ ـخـ ـف ــض ال ـع ـجــز
التجاري األميركي مع الصين بأقل
م ــن  18ف ــي ال ـم ـئــة ب ـيــن عــامــي 2018
و ،2019وتراجع بنسبة  2.5في المئة
فقط مع بقية بلدان العالم ،ال ويمكن

ً
شكل.
اعتبار هذه النتيجة فوزا بأي ّ
وفــي شهر يناير الـمــاضــي ،وقعت
الواليات المتحدة والصين «المرحلة
األول ــى مــن اتـفــاق ت ـجــاري» ،لكن ّيظن
ال ـم ـح ـل ـلــون أن ــه م ـج ــرد ه ــدن ــة مــوقـتــة
وانـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار سـ ـي ــاس ــي قـ ـصـ ـي ــر األم ـ ــد
لترامب ،ألن بكين وافـقــت على شــراء
سلع وخدمات أميركية إضافية بقيمة
 200مليار دوالر بين  2020و،2021
لـكــن ال ـخ ـبــراء فــي ال ـش ــؤون الصينية
استبعدوا تحقيق هذا الهدف الطموح
حـتــى قـبــل انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا،
وتراجع القدرات الشرائية ُالصينية.
وف ــي مـطـلــق األح ـ ـ ــوال ،ل ــن تـ ـط ـ َـرح أي
تدابير رسمية ناجحة قبل االنتخابات
الرئاسية األميركية في نوفمبر .2020
يعتبر المحللون التنازالت الصينية
ـى
األخ ــرى
ضئيلة .فــي المرحلة األولـ ً
ً
من االتفاق مثال ،وافقت الصين أيضا
على عدم تخفيض قيمة عملتها ،مع
أن ـهــا تـعـمــل ع ـلــى تـقــويـتـهــا م ـنــذ عــام
 ،2005ك ــذل ــك ،أع ـ ــادت بـكـيــن الـتــأكـيــد
على التزامات سابقة لحماية الحرية
ال ـف ـك ــري ــة وت ـق ـل ـي ــص الـ ـح ــواج ــز أمـ ــام
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي قـ ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات
المالية الصينية.
إذا ل ــم تـنـجــح الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وبـ ـ ـل ـ ــدان أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
«كـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ــا» ،فـ ـسـ ـتـ ـت ــأث ــر أن ـظ ـم ـت ـه ــا
االقتصادية بشدة وتــدخــل فــي ً حالة
ركود ،وإذا توقف الوباء سريعا ،فقد
يـ ــؤدي الـطـلــب الـمـتـجــدد إل ــى ارت ـفــاع
ـت الحق
كبير في معدل النمو في وقـ ٍ
من السنة ،لكن لتحسين الوضع اليوم،
يجب أن يلغي ترامب جميع الرسوم
الجمركية التي فرضها على الصين
وسيرد الرئيس شي جين
منذ ،2018
ً
بينغ بالمثل ُحتما.
لـكــن م ــا ل ــم ت ـف ـ َـرض ض ـغــوط فاعلة
إض ــاف ـي ــة ،ف ـمــن الـمـسـتـبـعــد أن تتخذ
ال ـص ـيــن ال ـخ ـط ــوات ال ــازم ــة لــال ـتــزام
بــال ـقــواعــد الــدول ـيــة ألن ه ــذا االل ـت ــزام
ُي ّ
السيطرة على قطاعات
صعب عليها
ً
مـخـتـلـفــة مـسـتـقـبــا وي ــرف ــع مـسـتــوى
اقتصادها بما يضمن تحسين فرص
النمو للشعب الصيني وزيادة فرص
العمل المتاحة ومستوى المعيشة.
ما هي أفضل استراتيجية إلقناع
الصين بتغيير سلوكها إذن؟ يجب
أن تبدأ الواليات المتحدة وحلفاؤها

ّ
مظفر عبدالله
في أوروبــا وآسيا بالتعاون للضغط
على الصين ،إذ يواجه الحلفاء مشاكل
بكين ،ومن مصلحتهم أن
مماثلة مع
ً
يعالجوها أيضا.
كــذلــك ،عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن
تستعيد نفوذها عبر االنضمام إلى
ال ـش ــراك ــة ال ـع ــاب ــرة لـلـمـحـيــط ال ـه ــادئ
التي رفضها ترامب عام  ،2017فخالل
ج ـ ـهـ ــود عـ ـق ــد الـ ـمـ ـع ــاه ــدة ب ـ ًم ـش ــارك ــة
الــواليــات المتحدة و 11بلدا آخــر في
منطقة المحيط الهادئ ،كان األعضاء
ّ
يمثلون حوالى  40في المئة من الناتج
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـع ــال ـم ــي وثـ ـل ــث ق ـطــاع
ّ
التجارة ،وشكلوا قوة مضادة لتنامي
نفوذ الصين.
لمواجهة التحدي الصيني ،يجب
أن تــزيــد الحكومة األمـيــركـيــة تمويل
جهود األبـحــاث والتطوير فــي قطاع
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،وتـ ـلـ ـت ُــزم بـتـحـسـيــن
الـتـعـلـيــم االب ـت ــدائ ــي ،وت ـحـ ّـســن البنى
التحتية األميركية لزيادة اإلنتاجية.
ُ وفق «مكتب التحقيقات الفدرالي»،
تعتبر السرقة الصينية للتكنولوجيا
األم ـي ــرك ـي ــة أك ـ ّب ــر ت ـهــديــد ع ـلــى األم ــن
القومي ،وقد كثف ترامب جهوده لمنع
االستثمارات الصينية في الشركات
األميركية التي تنتج تقنيات محورية،
وي ـجــري الـعـمــل عـلــى مـنــع التجسس
الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،ل ـك ــن الـ ــوضـ ــع يـتـطـلــب
خطوات إضافية.
أدى التركيز على العجز التجاري
وال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ت ـض ــرر
ال ـشــركــات األمـيــركـيــة وت ــراج ــع النمو
االق ـت ـص ــادي ولـ ــم ي ـعــالــج الـتـحــديــات
الحقيقية التي تطرحها الصين ،وفي
الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،يـجــب أن يـتـعــاون
األم ـي ــرك ـي ــون م ــع حـلـفــائـهــم ع ــن قــرب
ويـقــومــوا بــاالسـتـثـمــارات الــازمــة في
الواليات المتحدة على المدى الطويل،
وإذا لم ّ
يغير ترامب مساره ،فقد يحقق
الرئيس األميركي المقبل هذا الهدف!
*(تريبيون)

mudaffar.rashid@gmail.com

وزارة الصحة بثت فينا األمل في هذه األزمة ،وبعد االستراحة
من "كورونا" علينا واجبات ومعارك تجاه أفعالنا في الكويت،
وحينئذ ستكون معركة حقيقية أخرى.
ٍ
أول العمود:
«زج ــران سـنــاب» ُيـعــري أخــاقـيــات العمل السياسي في
البلد.
***
بمآس ومشاكل قاسية قد تهدد وجودها ،وقد
تمر الدول
ٍ
ً
تكون سببا في استمرارها بقوة جديدة.
ً
وبــاء «كــورونــا» في الكويت كشف كثيرا من األشـيــاء –
كحال بلدان أخرى  -فقد أظهر نجاعة األداء الصحي العام
وقدرته على إدارة الوضع بشكل جيد ،كما تم استنهاض
الوعي العام بخطورة المرض والذي ظهر في صورة التزام
عال من قبل عامة السكان ،وساهمت وزارات وهيئات خاصة
وأهلية في دعم عمل وزارة الصحة الــذي نأمل أن يستمر
بنفس النهج حتى انتهاء أزمــة هــذا الـفـيــروس المشاغب
والمهدد للبشرية.
على الجانب اآلخر ،هناك جردة حساب يجب متابعتها
ً
سياسيا ،ومنها ما ساهم في توفير بيئة مواتية النتشار
المرض كالمناطق العشوائية التي تكونت بفضل سياسة
جلب العمالة السائبة بفضل تجار اإلقامات ،وظهور مشكلة
لقمة العيش آلالف العمالة السائبة.
المشكلة األخرى تبينت في فشل وزارة التربية والتعليم
في تسيير أعمال الدراسة عن ُبعد ،بل بدأنا الحديث عن
إنـهــاء الـعــام الــدراســي! بالطبع هــذا الفشل يرجع إلــى تـ ٍّ
ـرد
متراكم عبر سنوات مضت ،وكان يمكن إنجاز هذا النظام
اإللكتروني بعد تجربة الغزو العراقي ،أي قبل  ٢٨سنة.
والطامة الكبرى كانت في السوس الذي ينخر في مفاصل
الــدولــة ،وهــو تــدخــل السياسيين فيما ال يعنيهم ،والــذي
تسبب فــي إشـعــال توتر عنصري ضــد فئة اجتماعية من
ً
ً
ً
أبناء الوطن ،والحقا ضد جاليات ،مما سبب ارتباكا شديدا
للمشهد الصحي.
بالطبع هـنــاك ُمشكلة حقيقية تـهــدد أمــن الـبــاد وهي
تحوالت أسعار سوق النفط التي أودى فيروس كورونا بها
ً
إلى  ٣٠دوالرا ،والسؤال الجوهري والمصيري هنا :ماذا لو
استمرت األزمة سنة كاملة أو أكثر؟ كيف سيتكيف االقتصاد
المحلي مع وضع كهذا في ظل الصرف الهائل على الصحة
ً
واألمن واإلعالم والغذاء ومسائل أخرى قد تظهر الحقا؟!
وزارة الصحة بثت فينا األمل في هذه األزمة ،لكن بعد أن
نستريح من «كورونا» علينا واجبات ومعارك تجاه أفعالنا
وحينئذ ستكون معركة حقيقية أخرى.
في الكويت،
ٍ

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

4.608

السوق األول السوق الرئيسي

4.902

4.031

2.752 2.993 3.207

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجعات متفاوتة ومستمرة باستثناء السوق القطري

ً
نما بنسبة  % 4.2مستفيدا من حزمة دعم مالي من الحكومة لالقتصاد لتخطي األزمة
اس ـت ـم ــر الـ ـت ــراج ــع ف ــي مـعـظــم
مــؤشــرات أس ــواق الـمــال فــي دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
وخ ـ ـسـ ــرت  6م ـ ــؤش ـ ــرات بـنـســب
متفاوتة ،منها قاسية فــي دبي
وبنسبة  10.5في المئة ،وبعضها
متوسط كما الحال في مؤشرات
م ـس ـقــط بـنـسـبــة  6.2ف ــي ال ـم ـئــة،
والكويت وأبوظبي بنسبة  6في
المئة لكل منهما ،وسجل مؤشر
المنامة تراجعا أقــل بنسبة 1.9
ف ــي ال ـم ـئــة ،بـيـنـمــا خ ـســر مــؤشــر
«ت ــاس ــي» ال ـس ـع ــودي ن ـس ـبــة أقــل
كــانــت  1.4فــي المئة فـقــط ،وكــان
مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـق ـطــري وحـيــدا
في المنطقة الخضراء ،مستعيدا
نسبة جيدة من خسائر أسبوعه
الماضي كانت  4.2في المئة.

علي العنزي

انخفاضات حادة
جديدة في دبي
وخسائر متقاربة دعم مالي كبير ...لكن األزمة
في الكويت
قد تكون أعمق
ومسقط وأبوظبي
ّ
وج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة م ــن
الحكومات الخليجية والبنوك
ومحدودة في
ال ـمــركــزيــة ب ـحــزمــة دع ــم نـقــديــة
السعودية
ومــال ـيــة ب ـم ـل ـيــارات الـ ـ ــدوالرات،
لكن استجابة األسواق كانت أقل
والبحرين

حدة هبوط أسعار
ً
النفط تسبب ذعرا
ً
مضاعفا لألسواق

من المنتظر خليجيا وعالميا،
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان أف ـ ـض ـ ـل ـ ـهـ ــا اسـ ـتـ ـج ــاب ــة
م ــؤش ــر ال ـس ــوق ال ـق ـط ــري ال ــذي
اس ـت ـعــاد نـسـبــة  4.2ف ــي الـمـئــة
من خسائره بسبب «كــورونــا»،
وارتفع بـ  346.18نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  8576.59نقطة،
وك ــان ــت الـحـكــومــة الـقـطــريــة قد
أع ـل ـن ــت عـ ــن دع ـ ــم م ــال ــي كـبـيــر
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـقـ ـط ــري بـ ـ ـ 20.6
مليار دوالر ،أثـمــر عــن تماسك
الـبــورصــة ،إضــافــة الــى خسائر
أقل في أسعار الغاز الطبيعي،

والـ ــذي تـعـتـمــد قـطــر عـلــى جــزء
كبير من عائداتها عليه تراجع
ف ـقــط  25ف ــي ال ـم ـئــة خ ــال هــذا
الـ ـع ــام ،م ـق ــارن ــة م ــع تــراج ـعــات
حـ ـ ـ ــادة ألس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط تـصــل
الــى  60فــي المئة لمزيج برنت
ونفط «أوبك» ،كذلك أعفت وزارة
التجارة القطرية الشركات من
دف ــع إيـجــارتـهــا لـ ـ  6أش ـهــر ،في
قرار صدر بنهاية األسبوع.
لـكــن فــي الـمـقــابــل لــم تستفد
بقية مؤشرات األسواق المالية
الخليجية من الدعم ومحاولة
اح ـت ــواء آثـ ــار ف ـي ــروس كــورونــا
االقتصادية والصحية ،وسجل
مؤشر سوق دبي خسارة قاسية
ثانية له بنسبة  10.5في المئة،
ل ـت ـب ـلــغ خـ ـس ــائ ــره لـ ـه ــذا ال ـع ــام
حوالي  25في المئة ويفقد خالل
األسبوع الماضي  212.88نقطة،
ليتراجع الى مستوى 1819.24
ن ـق ـطــة ،وك ـ ــان ذلـ ــك ب ــال ــرغ ــم من
نموه خالل الجلسة األسبوعية
األخـيــرة بنسبة  2.5فــي المئة،
وك ــان ــت ح ـك ــوم ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات قــد
اعتمدت خطة دعم بـ  27مليار
دوالر ل ــدع ــم ك ــاف ــة ال ـق ـطــاعــات
المتأثرة بفيروس كــورونــا في
االقتصاد اإلماراتي.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي
ب ــوت ـي ــرة أقـ ــل م ــن دب ـ ــي ،لـكـنـهــا
واض ـحــة وكـبـيــرة كــذلــك ،بلغت
 6فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ل ـي ـخ ـس ــر 236.6
ن ـق ـط ــة ،وي ـق ـف ــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
 3685.56نقطة ،وك ــان لتراجع
أس ـع ــار ال ـن ـفــط بــوت ـيــرة كـبـيــرة
أثــرا مباشرا في سقوط مؤشر
أب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي وب ـ ـق ـ ـيـ ــة م ـ ــؤش ـ ــرات
األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة الـخـلـيـجـيــة
ولـلـمــرة الـثــانـيــة خ ــال أسـبــوع

يخسر نايمكس حوالي  25في
المئة قبل أن يستعيد جزء كبير
منها بنهاية األسبوع.

تعويض متأخر في بورصة
الكويت
ع ــوض ــت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الـ ـك ــوي ــت ت ــراج ـع ــات ـه ــا ال ـك ـب ـيــرة
خ ـ ـ ــال ب ـ ــداي ـ ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع خ ــال
الجلسة األخيرة التي قفزت بها
الى ارتفاع بحوالي  4في المئة،
لتنهي أسبوعها على خسارة 6
فــي المئة لمؤشر الـســوق العام
الذي خسر  296.54نقطة ،ليقفل
ع ـلــى م ـس ـتــوى  4608.07نـقـطــة
وب ـخ ـس ــائ ــر ك ـب ـي ــرة لـ ـه ــذا ال ـع ــام
قـ ــاربـ ــت  30فـ ــي ال ـم ـئ ــة ب ـن ـهــايــة
األسـ ـ ـبـ ـ ــوع ،ب ـي ـن ـمــا ف ـق ــد مــؤشــر
ا لـ ـ ـس ـ ــوق األول  6.6ف ـ ــي ا ل ـم ـئــة
تعادل  343.73نقطة ،ليقفل على
مـسـتــوى  4902نـقـطــة ،وك ــان قد
سجل ارتفاعا بنسبة  5في المئة
ف ــي ج ـل ـســة ال ـخ ـم ـيــس ،وان ـت ـهــى
أسـبــوعــه عـلــى خ ـســارة إجمالية
بـهــذا الـعــام بلغت  33فــي المئة،
وتراجع مؤشر رئيسي  50بنسبة
 6.3ف ــي ال ـم ـئــة ه ــي  267نـقـطــة،
ليقفل على مستوى  3974نقطة،
وب ـعــد أن عــرضــت مـجـمــوعــة من
مكوناته دون طلبات شراء كانت
حوالي  75شركة.
وارت ـف ـع ــت س ـي ــول ــة األس ـب ــوع
ذي الخمس جلسات مقارنة مع
األسبوع السابق بأربع جلسات
ب ـن ـس ـبــة  38.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وزاد
ال ـن ـشــاط بـنـسـبــة  27ف ــي الـمـئــة،
وارتـ ـف ــع ع ــدد ال ـص ـف ـقــات  34في
المئة ،ولــم تثمر دعومات البنك
ال ـم ــرك ــزي ع ــن ت ـمــاســك مـلـمــوس

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2020/03/19
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

2020 /3/12

4.904.61

6.357.06

8.230.41

3.803.68

1.436.37

3.922.18

2.032.12

2020 /3/19

4.608.07

6.267.56

8.576.59

3.567.40

1.408.58

3.685.56

1.819.24

الفـرق

296.54 -

89.50 -

346.18

236.28 -

27.79 -

236.62 -

212.88 -

التغير ()%

% 6.0 -

% 1.4 -

% 4.2

% 6.2 -

% 1.9 -

% 6.0 -

% 10.5 -

ّ
الماليين» يشكل فريق
«المراقبين
ً
عمل طوارئ رئيسيا
العجيل :لدعم المبادرات واإلجراءات الحكومية وتذليل عمل الجهات
ذكر رئيس جهاز المراقبين
الـمــالـيـيــن ،خليفة الـعـجـيــل ،أن
"الـجـهــاز يـقــوم ب ــدوره الــرقــابــي
على أكمل وجه من خالل العمل
مـبــاشــرة مــع الـجـهــات المعنية
لـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات
وال ـتــوص ـيــات ال ـتــي ت ـصــدر عن
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وال ـت ــأك ــد من
س ــام ــة إج ـ ــراءاتـ ـ ـه ـ ــا اإلداري ـ ـ ـ ــة
وال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـظـ ــروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ــر بـهــا
الـبــاد" ،مضيفا أن "المراقبين
الماليين يؤدون دورهم الرقابي
وال ــوط ـن ــي ل ــدى ال ـج ـهــات الـتــي
تعمل على مواجهة انتشار وباء
فيروس كورونا".
وأوضــح جهاز المراقبين أن
ف ــري ــق ع ـمــل ال ـ ـطـ ــوارئ ي ـمــارس
عدة اختصاصات ،منها تنفيذ

وإدارة خـ ـط ــة ط ـ ـ ـ ــوارئ ج ـه ــاز
المراقبين الماليين لمواجهة
أزمة فيروس كورونا المستجد،
وم ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات
وال ـتــوص ـيــات ال ـتــي ت ـصــدر عن
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء خـ ـ ــال ف ـت ــرة
م ــواجـ ـه ــة األزم ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـت ـ ــي لـهــا
عــاقــة بــأعـمــال واخـتـصــاصــات
الجهاز ،وكذلك وضع خطة عمل
لتيسير أعمال مكاتب المراقبين
الماليين بالجهات الحكومية
خالل هذه الفترة ،تنفيذا لخطة
عمل الجهات الحكومية الالزمة
النتظام وسير المرافق التابعة
لها.
يذكر أن فريق عمل الطوارئ
ب ــرئ ــاس ــة ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ج ـهــاز
الـمــراقـبـيــن الـمــالـيـيــن بالوكالة
ف ـي ـصــل ال ـم ـط ـيــري ي ـع ـمــل على

خليفة العجيل

م ـ ــدار أي ـ ــام األسـ ـب ــوع لـمــواكـبــة
الظروف االستثنائية التي تمر
بها البالد.

للسوق ،وظل متأثرا بأداء أسعار
ال ـن ـفــط ح ـتــى الـجـلـســة األخ ـي ــرة،
وال ـتــي ك ــان ج ــزءا مــن ارت ــداده ــا
مرتبطا بمراجعة فوتسي راسل
ال ـ ــدوري ـ ــة ،والـ ـت ــي دع ـم ــت األداء
بشكل واضح.

مسقط وخسارة قاسية
زادت الـ ـخـ ـس ــارة فـ ــي مــؤشــر
ســوق مسقط هــذا األسـبــوع بعد
زيـ ــادة عـمـلـيــات الـبـيــع وانـتـشــار
اكـ ـ ـب ـ ــر ل ـ ـف ـ ـيـ ــروس ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا فــي
السلطنة وزيادة أعداد المصابين
ل ـي ــزداد الـضـغــط عـلــى الـبــورصــة
ال ـع ـمــان ـيــة ،وت ـخ ـســر ن ـس ـبــة 6.2
في المئة ،لتبلغ خسائرها لهذا

العام نسبة  10في المئة ،بعد أن
فقدت  236.28نقطة خالل اسبوع
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي
ا لـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى  3567.4ن ـق ـطــة،
مستجيبا لضغوط أسعار النفط
التي تشهد حربا في األسعار قد
ال تطول ،لكن من المؤكد دخول
االقتصاد العالمي في حالة من
الركود غير معروف مداها حتى
اآلن ،ومرتبطة بتطورات انتشار
وباء فيروس كورونا.

خسائر محدودة في «تاسي»
اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع مـ ـ ــؤشـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
الـسـعــودي أن يــرتــد قبيل نهاية
األسبوع ويحقق مكاسب كبيرة

ل ـي ـق ـلــص خ ـس ــائ ــره األس ـبــوع ـيــة
ب ـشــدة ،ويـبـقــي مـنـهــا نـسـبــة 1.4
في المئة فقط ،والتي تعادل 90
نقطة تقريبا ،ليقفل على مستوى
 6267.56ن ـق ـط ــة ،ب ـع ــد أن فـقــد
مستوى  6آالف نقطة فــي بداية
األسـ ـب ــوع ،وتـ ـ ــداول ح ــول 5900
نقطة ،وأطلقت حكومة المملكة
حزمة دعوم اقتصادية منها 13
مـلـيــار ري ــال لــدعــم الـمـشــروعــات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ،إضــافــة
ال ـ ــى خ ـ ـطـ ــوات م ــؤس ـس ــة س ــام ــا،
والـ ـت ــي خ ـف ـضــت س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
فــي محاولة إلنـعــاش االقتصاد،
وتركزت اإلجراءات على  3محاور
أول ـهــا بــرنــامــج تــأجـيــل الــدفـعــات
ع ـل ــى ال ـم ـق ـتــرض ـيــن ،وثــانـيـهـمــا

تـ ـم ــوي ــل اإلق ـ ـ ـ ـ ـ ــراض وث ــال ـث ـه ـم ــا
بــرنــامــج ضـمــانــات الـتـمــويــل في
محاولة جادة وطموحة الحتواء
آثار فيروس كورونا االقتصادية
الكبيرة.
وسـ ـ ـ ـج ـ ـ ــل م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ب ـ ــورص ـ ــة
البحرين خسارة محدودة كانت
ب ـن ـس ـبــة  1.9فـ ــي ال ـم ـئ ــة ت ـع ــادل
 27.8نقطة ،ليقفل على مستوى
 1408.58نقاط ،وكــان لتعامالت
البنك األهلي المتحد أثر واضح
فــي ارتـفــاعــات الجلسة االخـيــرة،
ح ـي ــث انـ ــه ك ــذل ــك كـ ــان أحـ ــد أه ــم
األسـ ـه ــم الـنـشـيـطــة ف ــي بــورصــة
الـكــويــت ،وذل ــك عـلــى وق ــع إعــان
«بـيـتــك» بــدايــة اسـتـقـبــال طلبات
االستحواذ.

مـلـخـص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2020/03/19
األسـبـوع
2020 /3/12
2020 /3/19
الفـرق
التغير ()%

الكميـة
المتـداولـة
(مليون سهم)
823.70
1.046.30
222.60
% 27.0

القيمـة
المتـداولـة
(مليون ديـنـار)
196.40
271.80
75.40
% 38.4

عـدد الصـفـقـات إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر إقـفـال المـؤشــر
رئيـسـي 50
األول
العــام
(ألف صفقة)
48.97
65.66
16.69
% 34.1

5.246.15
4.902.42
 343.73% 6.6 -

4.904.61
4.608.07
 296.54% 6.0 -

4.242.17
3.974.30
 267.87% 6.3 -

عـدد
جـلـسـات
الـتــداول
4
5
-

«النقد الدولي» :وقع «كورونا» البرميل الكويتي يرتفع  2.71دوالر
ً
على االقتصاد العالمي شديد ليبلغ  30.44دوالرا

رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــؤول ك ـ ـب ـ ـيـ ــر
ب ـص ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي أن
يـ ـك ــون وقـ ــع ج ــائ ـح ــة ف ـي ــروس
ً
كورونا العالمية "شديدا" ،لكنه
لـفــت إل ــى أن الــوبــاء ج ــاء عقب
ف ـت ــرة ن ـم ــو ط ــوي ـل ــة وم ـع ــدالت
توظيف مرتفعة مما سيسمح
لالقتصاد العالمي بامتصاص
الصدمة الحالية.
وقال مارتن موياليزن ،الذي
يــرأس قسم سياسة ومراجعة
االستراتيجية بالصندوق ،في
تدوينة صوتية أمس األول ،إن
ال ـهــدف الــرئـيـســي للحكومات
ي ـن ـب ـغــي أن ي ـت ـم ـثــل ف ــي ال ـحــد
من انتشار الفيروس بطريقة
ت ـب ــث ال ـث ـق ــة فـ ــي أن ال ـص ــدم ــة
االقتصادية ستكون مؤقتة.
ك ـ ـمـ ــا أضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـبـ ـن ــوك
وال ـح ـكــومــات ات ـخ ــذت بالفعل
خطوات غير مسبوقة لتوفير
ال ـس ـيــولــة ل ــأس ــواق وتـيـسـيــر
استمرار عملها" ،ربـمــا بأكثر

م ـم ــا ك ـن ــا نـ ـحـ ـت ــاج" ،ل ـك ــن مـثــل
هذه الخطوات ينبغي تنسيقه
ً
عالميا لتعظيم أثرها.
إل ــى ذل ــك ،أوض ــح أن ــه "كلما
كــانــت ردود األف ـعــال الصحية
ً
ح ـيــال األزم ـ ــة أف ـضــل تنظيما
ً
وأكثر تنسيقا ،كانت إمكانية
عودة الثقة أسرع".
يذكر أن قادة دول مجموعة
السبع قالوا األسبوع الماضي،
إنـهــم سـيـبــذلــون "ك ــل مــا يـلــزم"
لـلـتـصــدي لـتـفـشــي ال ـف ـيــروس،
لـكـنـهــم ل ــم ي ــذك ــروا تـفــاصـيــل،
األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــذي أث ـ ـ ـ ـ ــار اسـ ـتـ ـي ــاء
األسواق.
وي ـ ـع ـ ـقـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ــادة م ـج ـم ــوع ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــن اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع قـ ـم ــة
ً
اف ـتــراض ـيــا األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل،
بناء على طلب السعودية ،دولة
ال ــرئ ــاس ــة ال ـحــال ـيــة لمجموعة
العشرين.
(رويترز)

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  2.71دوالر
ليبلغ  30.44دوالرا في ت ــداوالت يــوم أمــس األول،
مقابل  27.73دوالرا فــي ت ــداوالت يــوم الخميس،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية هــوى الـخــام األميركي
 10.7بالمئة ،وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له
مـنــذ ح ــرب الـخـلـيــج فــي  ،1991مــع تـجـفـيــف وبــاء
فيروس كورونا الطلب العالمي ،وقول مسؤولين
فــي واشـنـطــن إن مبعوثا سيتجه إلــى السعودية
لـلـتـعــامــل م ــع تــداع ـيــات ح ــرب أس ـع ــار الـنـفــط بين
السعودية وروسيا.
وش ـهــد األس ـب ــوع مـبـيـعــات كثيفة عـلــى م ــدى 4
أيام مع ثني الجائحة المتنامية الناس عن قيادة
السيارات وحجز الرحالت الجوية .وقال متوقعون
كبار مثل عمالق تجارة النفط فيتول وشركة أبحاث
الطاقة "آي .إتش .إس ماركت" إن الطلب على الخام
قد يهبط بما يصل إلى  10بالمئة .وكانت أسعار
النفط ارتفعت بقوة يوم الخميس بعد بيع أليام،
لكن موجة الصعود لم تدم.
ّ
وتكبدت أسعار الخام األميركي خسارة أسبوعية
بلغت  29بالمئة ،هي األشد لها منذ انــدالع حرب
الخليج بين الواليات المتحدة والعراق في .1991

ون ــزل خــام بــرنــت  20بــالـمـئــة .وتــراجــع كــا خامي
القياس ألربعة أسابيع متتالية.
وقــال الشريك لــدى "أجـيــن كابيتال مانجمنت"
في نيويورك ،جون كيلدوف" :مع استمرار تباطؤ
تحطم
االقتصاد حتى يكاد يتوقف ،من الواضح أن ّ
الطلب سيتنامى .ومهما تكن الجهود المبذولة
لخفض اإلن ـتــاج فــي الــواليــات المتحدة واإلنـفــاق
الرأسمالي ،فإنها ال تكفي حاليا".
وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت  1.49دوالر،
بـمــا ي ـعــادل  5.2بــالـمـئــة ،لـيـتـحــدد سـعــر التسوية
عند  26.98دوالرا للبرميل .ونــزلــت عـقــود الخام
األميركي تسليم أبريل  2.69دوالر أو  10.7بالمئة،
لتغلق على  22.53دوالرا للبرميل .ويحل أجل عقد
ّ
أقرب استحقاق اليوم .وأغلق عقد الخام األميركي
األنشط تسليم مايو  3.28دوالرات أو  12.7بالمئة
على  22.63دوالرا.
وف ـ ـقـ ــد الـ ـ ـخ ـ ــام األم ـ ـيـ ــركـ ــي نـ ـص ــف ق ـي ـم ـت ــه فــي
األسـبــوعـيــن األخ ـيــريــن ،وه ـبــط بــرنــت حــوالــي 40
تقلص الطلب بسبب الجائحة بالتزامن
بالمئة ،مع ّ
مع انهيار تخفيضات اإلنتاج المنسقة بين منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم
روسيا.

«كورونا» يصيب قطاع الطاقة المتجددة بعد توقف إنتاجها في المصانع الصينية
●

أشرف عجمي

ي ـبــدو أن ف ـي ــروس ك ــورون ــا أصـ ــاب ق ـطــاع الـطــاقــة
المتجددة ،بسبب توقف النشاط الصناعي المرتبط
بـتـصـنـيــع تـقـنـيــات تـلــك ال ـطــاقــة ،حـيــث يــؤكــد بعض
المعنيين بأمر الطاقة المتجددة ،أن األض ــرار التي
لحقت بصناعة هــذا الـنــوع مــن الـطــاقــات ستتجاوز
مثيلتها في قطاع النفط والغاز ،كون التباطؤ الذي
َّ
ألم بالصناعة الصينية سيكون له تأثير كبير ومباشر
ُ
بتوريد المعدات الخاصة بالصناعات وتوليد الطاقة
المتجددة الرئيسة.

ومثلما أثر توقف المصانع الصينية على تباطؤ
الـطـلــب عـلــى الـنـفــط ،ف ــإن ال ـشــيء نفسه ينطبق على
صناعة الـطــاقــة الـمـتـجــددة ،األم ــر ال ــذي يـبــرز أهمية
الـصـيــن كــدولــة لـهــا ثقلها فــي الـتــأثـيــر عـلــى صناعة
الـطــاقــة العالمية ،بــأنــواعـهــا كــافــة ،وجميع قطاعات
ال ـطــاقــة الـعــالـمـيــة تـعــانــي عـنــدمــا تـتــأثــر الـصـنــاعــات
الـتـحــويـلـيــة وال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـفــط ف ــي ال ـص ـيــن .ففي
قطاع الطاقة الشمسية ،أدى إغالق المصانع وتعطل
اإلنتاج في جميع أنحاء الصين إلى تأخير صادرات
َّ
األلواح الشمسية والمكونات األخرى ،ما عطل سلسلة
اإلمـ ــدادات فــي صناعات الطاقة الشمسية ،وأثــر في
مشاريع بآسيا وأستراليا.

وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــانـ ــب ،ق ـ ـ ـ ــدرت إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات
المتخصصة فــي صـنــاعــة الـطــاقــة الـمـتـجــددة ،حجم
الـخـســائــر ج ــراء ان ـت ـشــار وب ــاء ك ــورون ــا بـنـحــو 2.24
مليار دوالر من مشاريع الطاقة الشمسية في الهند
وحدها ،والتي تعتمد على الصين في  80في المئة من
الوحدات الشمسية التي تستخدمها ،بعدما تعطلت
تلك الصناعة في الصين.
مــن جــانــب آخ ــر ،ق ــال أح ــد المتخصصين إن ــه إذا
استمرت انقطاعات اإلنتاج الرئيسة في الصين لفترة
أطول من شهر ،فإن مصانع وحدات الطاقة الشمسية
في جنوب شرق آسيا والــواليــات المتحدة ستعاني
نقص اإلمدادات ،ما من شأنه أن يقلل إنتاجها.

وفي االطار نفسه ،فإن صناعة طاقة الرياح لم تسلم
أيضا من تداعيات انتشار "كــورونــا" ،حيث ستؤدي
اضـطــرابــات اإلن ـتــاج المرتبطة بتفشي الـمــرض إلى
خفض بناء منشآت طاقة الرياح في الصين بنسبة
تـتــراوح بين  10و 50فــي المئة خــال الـعــام الحالي،
وهذا يتوقف على مدى احتواء انتشار المرض وعودة
اإلنتاج إلى طبيعته ،بعدما كانت هناك توقعات قدرت
طاقة منشآت طاقة الرياح الجديدة بنحو  28غيغاواط.
ُ
ولعل الــواليــات المتحدة األميركية تعد أكثر
َّ
المعرضة للتأثر ،حيث تستورد صناعة
األسواق
الرياح األميركية جميع المكونات من الصين.
وبــال ـن ـظــر إلـ ــى أن ان ـخ ـف ــاض إنـ ـت ــاج ال ـب ـطــاريــات

الصينية ،فإن ذلك لن يؤثر فقط في أسواق السيارات
الكهربائية العالمية وأسواق تخزين الطاقة ،لكنه قد
يتحدى أيضا التوجه العام ،بأن السيارات الكهربائية
و مـشــار يــع تخزين الشبكة ستستفيد مــن انخفاض
أسعار البطارية بشكل مستمر.
ويرى بعض الخبراء العاملين في الطاقة المتجددة،
َّ
أنه استنادا إلى الوقت الذي قد تتمكن فيه الصين من
احتواء تفشي المرض وعودة صناعة تقنيات الطاقة
المتجددة إ لــى نشاطها الطبيعي لما قبل فيروس
كورونا ،فإن صناعات طاقة الرياح ،والطاقة الشمسية
وتخزين البطاريات العالمية قد تتأثر بضعة أشهر
حتى منتصف العام الحالي.

ةديرجلا
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اقتصاد

ً
ّ
«زين» توفر سعات إنترنت ومكالمات محلية مجانا

« :»stcإنترنت مجاني ودقائق
• الخرافي :استجابة الجتماع طارئ لدعم جهود الدولة في هذه الظروف االستثنائية غير محدودة لعمالئنا
الحربي :مبادرة ضمن جهودنا المتواصلة لدعم الوقاية من «كورونا»
• مبادرة بدعم سمو رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة االتصاالت

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية " "stcمنح
ع ـمــاء ال ـشــركــة دقــائــق محلية مـجــانـيــة وغير
محدودة لجميع شبكات الهاتف النقال المحلية
ً
ً
ابتداء
وباقة إنترنت بسعة  5غيغابايت يوميا
من  22مــارس إلــى  20أبــريــل ،في مـبــادرة تأتي
ً
انطالقا من التزامها بتعزيز دورها المجتمعي
تجاه بلدنا الحبيب الكويت.
وقالت الشركة ،في بيان صحافي أمــس ،إن
هــذه المبادرة غير المسبوقة  ،تأتي في إطار
جهود " "stcالمتواصلة لدعم أنشطة الوقاية من
األمراض المعدية ،وسياستها المستدامة بشأن
دعم الصحة والسالمة والتوعية المجتمعية،
وس ـي ـت ــم ت ـف ـع ـيــل ال ـم ـك ــال ـم ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة غـيــر
ً
المحدودة المجانية لجميع الشبكات تلقائيا
وذلك لجميع عمالء الدفع السابق وكذلك اآلجل".
ولـلـحـصــول عـلــى سـعــة اإلنـتــرنــت المجانية
 5غيغابايت يمكن لجميع عمالء " "stcتفعيل
الخدمة عــن طــريــق تطبيق " "mystcأو إرســال
ً
رســالــة نصية يــومـيــا بنقر رقــم  85وإرســالـهــا
الى رقم هاتف  567وذلك لعمالء الدفع السابق
والدفع اآلجل ،دون تطبيق سياسة االستخدام
العادل".
وتـسـعــى " "stcمــن خ ــال ه ــذا ال ـم ـبــادرة إلــى
دع ــم ال ـق ــرارات الـحـكــومـيــة المتعلقة بــااللـتــزام
ً
بالبقاء في المنزل حرصا على صحة وسالمة
ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،ل ــذا ارت ـ ــات الـشــركــة
أن م ـثــل ه ــذا ال ـع ــرض سـيـسـهــل ع ـلــى الـعـمــاء
ا لـبـقــاء بالمنزل فــي حين يمكنهم االستمتاع
بــالـمـكــالـمــات الـمـحـلـيــة الـمـجــانـيــة واإلن ـتــرنــت
دون قـلــق ،مما يمثل أحــد أرك ــان استراتيجية
المسؤولية المجتمعية للشركة.
ً
وتعليقا على هذه المبادرة  ،قال المهندس
مزيد الحربي الرئيس التنفيذي لشركة ":"stc
"مـنــذ تفشي ف ـيــروس كــورونــا ،لــم تــأل الشركة
ً
ج ـهــدا فــي سبيل الــوقــوف إل ــى جــانــب العمالء
وال ـت ـعــاون مــع مــؤسـســات ال ــدول ــة لـلــوقــايــة من
الفيروس كذلك تقديم التوعية الطبية الالزمة
لتجنبه".

األذينة وبدر الخرافي ومزيد الحربي وفادي قعوار خالل االجتماع الطارئ
كـ ـش ــف نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس اإلدارة
والــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي مـجـمــوعــة "زي ــن"
ب ــدر الـخــرافــي أن "زي ــن" سـتــوفــر لعمالئها
ً
خدمة اإلنترنت بسعة  5غيغابايت يوميا
ً
والـمـكــالـمــات المحلية مـجــانــا ل ـمــدة شهر
ً
ً
ابتداء من اليوم التزاما منها اتجاه عمالئها
في ظل هذه الظروف االستثنائية الصعبة
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا ال ـب ــاد لـمـكــافـحــة انـتـشــار
فيروس كورونا.
وقـ ــال ال ـخ ــراف ــي ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
أم ــس ،إن ه ــذه ال ـم ـبــادرة ج ــاء ت استجابة
مــن الشركة خــال االجـتـمــاع الـطــارئ الــذي
ح ـض ــرت ــه مـ ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـع ـن ـيــة فــي
الدولة ،والهيئة العامة لالتصاالت وتقنية
ً
ال ـم ـع ـلــومــات ،مـضـيـفــا أن ال ـشــركــة تـحــاول

ً
من خاللها أن تقدم شيئا يخدم ويساعد
ال ـع ـمـ ّـاء وس ــط ه ــذه ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة،
التي أثرت على كافة أشكال الحياة العملية
والشخصية.
وأع ــرب عــن شكره لسمو الشيخ صباح
ال ـخ ــال ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ونــائــب
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ
أحمد المنصور على دعمهما وتوفيرهما
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــرددات ،ورئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات المهندس
س ــال ــم األذيـ ـن ــة ،وال ـش ـكــر م ــوص ــول لـســاح
اإلشارة على دعمهم إلنجاح هذه ُ
المبادرة
والتعجيل بالموافقات الرسمية لتوفير هذه
الخدمات المجانية للمشتركين.

وذكــر الخرافي أن هذه المبادرة تعكس
"التزاماتنا اتجاه مسؤوليتنا االجتماعية،
ودور مؤسسات القطاع الـخــاص فــي دعم
وم ـس ــان ــدة ج ـه ــود م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة في
التعامل مع األوض ــاع الحالية ،التي نأمل
أن تـتـجــاوزهــا الـكــويــت ومؤسساتها وكل
ً
مكوناتها على خير" ،داعيا الله أن يكشف
الغمة عن أهل الكويت.
وأكد أن هذا الوقت يحتاج لكل جهد من
مؤسسات القطاع الخاص" ،فهذه الظروف
بـحــاجــة لـكــل يــد ولـكــل م ـبــادرة ولـكــل فكرة
للمساعدة في تجاوز هذه األزمــة الصعبة
التي أثرت على الجميع".

مزيد الحربي
وأضـ ـ ــاف ال ـح ــرب ــي" :لـ ــم تـ ـت ــوان ال ـش ــرك ــة في
مـشــاركــة الـجـهــات الـحـكــومـيــة تنفيذ خططها
للقضاء على الفيروس .وأود في هــذا المجال
أن أتقدم بالشكر إلــى الحكومة الكويتية على
الجهود المبذولة في مواجهة فيروس كورونا،
كذلك على مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد ووزير الدفاع الشيخ أحمد
المنصور ،وتعاون الهيئة العامة لالتصاالت
وتقنية المعلومات بما أثمر هذه الخطوة".
وأش ــار الحربي إلــى أن الشركة قامت بعدد
من األنشطة في سبيل تقديم الدعم والتوعية
الصحية ،إذ منحت مكالمات صوتية محلية
غـيــر م ـح ــدوده ل ـل ـنــزالء والـعــامـلـيــن ف ــي منتزه
الخيران ومنتجع الجون بمنطقة الجليعة من
ً
رج ــال أمــن وطــاقــم صـحــي ،وص ــوال إلــى إطــاق
حملة "سالمتك تهمنا" وتستهدف تعزيز الوعي
ونشر كل األخبار واإلرشادات المتعلقة بفيروس
ً
كورونا ،أوال بأول ،في مبادرة منها لدعم أنشطة
الــدولــة الوقائية وألهمية خــدمــات االتـصــاالت
بــال ـتــواصــل بـيــن الـعــامـلـيــن ه ـنــاك والس ـت ـمــرار
التواصل بين النزالء وأسرهم ،وفي بادرة لرد
الجميل إلى المجتمع الكويتي".

 :Ooredooنضع جميع إمكانياتنا تحت تصرف الحكومة
قعوار :الشركة ملتزمة بحضورها في جميع األزمات التي تمس الوطن
أعلنت  Ooredooالكويت ،وضع جميع إمكانياتها
تحت تصرف الجهات الصحية والحكومية لمواجهة
أزمة فيروس كورونا المستجد .جاء ذلك خالل اجتماع
عقد بين رئـيــس الهيئة الـعــامــة لتنظيم االتـصــاالت
وتقنية المعلومات سالم األذينة والرؤساء التنفيذيين
لشركات االتصاالت الثالث ،بهدف تشجيع العمالء
عـلــى الـبـقــاء فــي ال ـم ـنــازل واالب ـت ـعــاد عــن التجمعات
ً
خالل هذه الفترة االستثنائية ،تماشيا مع توجيهات
الجهات الحكومية في دولة الكويت.
وستقدم  Ooredooالكويت لعمالئها  5GBانترنت
مجانا يوميا ،باإلضافة الى مكالمات محلية مجانا
لمدة شهر ،ابتداء من اليوم  22مارس  .2020وتقدم
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ب ــاإلن ــاب ــة وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للعمليات لدى  Ooredooالكويت ،فادي قعوار بالشكر
لرئيس الهيئة العامة سالم األذينة ،والهيئة العامة

لتنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات على تعاونهم
م ــع ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت م ــن خ ــال ت ـقــديــم خــدمــات
وترددات اضافية لها.
وفي ضوء ما سبق ،أكد قعوار التزام الشركة الثابت
والــدائــم بــأن تكون حاضرة في جميع األزم ــات التي
تمس الوطن .وصرح قعوار "يظل االتصال باإلنترنت
على ال ــدوام والبقاء على اتصال في جميع األوقــات
عامال مهما وأساسيا لكل عمالئنا .فكل ما يطمحون
لــه هــو اتـصــال ثابت غير متقطع ،عــاوة على أقــوى
تغطية للشبكة خالل وجودهم في البيوت .ونسعى
إلجراء تقييم مستمر ألوقات الــذروة ،التي يتم فيها
اسـتـخــدام االنـتــرنــت خــال هــذه األي ــام ،وذل ــك لتلبية
الطلب المتزايد".
ويجدر الذكر بأن  Ooredooالكويت قامت مؤخرا
بــإهــداء جميع العاملين مــن عمالئها فــي ال ــوزارات

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

والهيئات ،والتي تتضمن وزارتي الصحة والداخلية
واإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي واإلدارة الـعــامــة
للجمارك وشرطة الكويت والدفاع المدني والخطوط
الجوية الكويتية بإنترنت مجانا حتى نهاية مارس
لجهودهم المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأطلقت الشركة حملة رقمية بعنوان "خلك مرتاح،
خلك في البيت ،خلك أونالين" والتي تمنح من خاللها
العمالء مجموعة من الـعــروض والخدمات الرقمية
المميزة ،بهدف تشجيع العمالء على البقاء في المنزل
ً
خالل هذه الفترة االستثنائية ،تماشيا مع توجيهات
الجهات الحكومية في دولة الكويت.
وتشمل العروض والخدمات الرقمية التي تقدمها
 Ooredooال ـكــويــت االشـ ـت ــراك ف ــي أي م ــن ع ــروض
 Ooredoo Surpriseعـلــى تطبيق ،My Ooredoo
واالستمتاع بأفضل الموسيقى والمسلسالت واألفالم

واأللعاب ،وإعادة الشحن عبر اإلنترنت ،واالنضمام
إلى  ANAوتسليم شريحة  SIMمجانا إلى العمالء
وهم في منازلهم ،باإلضافة الى مزايا مذهلة من باقات
شامل .وتستفبل  Ooredooالكويت عمالئها من خالل
كل القنوات الرقمية المتاحة لهم خالل الفترة الحالية.
وتؤكد  Ooredooالكويت حرصها على االلتزام بكل
التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الكويت
تلك المتعلقة ومــؤكــدة تعاونها واستعدادها التام
لتطبيق اإلجــراءات المتبعة على هذا الصعيد خالل
الفترة المقبلة ،كما وتعمل الشركة على اتخاذ جميع
التدابير الوقائية لحماية موظفيها الذين يتواجدون
خالل هذه الفترة لخدمتكم ،وخصوصا العاملين في
قطاعات خدمة العمالء والدعم الفني.

انهيار غير مسبوق في
مبيعات الهواتف الذكية
انخفضت نسبة مبيعات الهواتف الذكية إلى أدنى مستوى منذ
اختراع أول هاتف ذكي.
وأفاد تقرير صادر عن شركة "ستراتيجي أناليتكس" بأن شحنات
الهواتف في فبراير انخفضت بنسبة  38في المئة على أساس سنوي.
وأكدت ليندا سوي ،التي أشرفت على التقرير ،أن انتشار فيروس
كورونا في الصين كان له تأثير كبير على سوق الهواتف الذكية.
وقالت" :بعض المصانع اآلسيوية كانت غير قادرة على تصنيع
ّ
الهواتف الذكية ،في حين أن العديد من المستهلكين كانوا غير قادرين
أو غير راغبين في زيارة متاجر البيع بالتجزئة وشراء أجهزة جديدة".
ّ
وأشار التقرير إلى أن شحنات الهواتف الذكية انخفضت من 99.2
مليون في فبراير  2019إلى  61.8مليون في فبراير .2020
وكان من المقرر أن يكون فبراير شهرا مهما لصناعة الهواتف ،مع
انعقاد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ،حيث يكشف عادة عن
العديد من الهواتف الذكية الجديدة.
ّ
إال أن المؤتمر كان من أوائل الفعاليات المهمة التي ألغيت بسبب
تفشي كورونا.
وعانت شركة "سامسونغ" ،التي كشفت عن أحدث هواتفها "اس
 "20في فبراير الماضي ،بطئا شديدا في المبيعات األولية لجهازها
الجديد.
ّ
وحذرت "ابل" في الوقت نفسه ،من أنها لن تحقق أرباحها المتوقعة.
وقــال المدير التنفيذي لـ"ستراتيجي أناليتكس" ،نيل ماستون:
"شهد شهر فبراير  2020أكبر انخفاض على اإلطالق في تاريخ سوق
الهواتف الذكية حول العالم".
وأضاف" :انخفض العرض والطلب على الهواتف الذكية في الصين
ً
وبعدها في جميع أنحاء آسيا وشهد تراجعا في بقية العالم" ،مشيرا
ّ
إلى أن الفترة الحالية هي "فترة ستحاول صناعة الهواتف الذكية
نسيانها".
وقــالــت شــركــة األب ـحــاث إنـهــا تتوقع اسـتـمــرار مـعــانــاة شحنات
الهواتف الذكية طوال شهر مارس ،بعد أن انتشر الفيروس عبر أوروبا
وفي الواليات المتحدة.
ويعيش مئات الماليين من العمالء المحتملين في حالة حجر
منزلي  -أو لم تعد لديهم رغبة في التوجه إلى المتاجر.
ّ
وقالت "ستراتيجي أناليتكس" ،إن تجار التجزئة قد يقررون تقديم
خصومات "سخية" لدعم المبيعات.
وعلى الرغم من التحذير من فقدان األهداف المالية والصعوبات
في توريد "آيفون" ،أعلنت "ابل" منتجين جديدين هذا األسبوع عبارة
عن جهاز "آيباد بــرو" جديد مـ ّ
ـزود بتقنية المسح بالليزر ،وجهاز
"ماكبوك اير" جديد.
لكنها فعلت ذل ــك مــن خ ــال بـيــان صـحــافــي ،ال فــي ح ــدث رفيع
المستوى ،كما كان من المعتاد.
وقــال المحلل بن وود لـ"بي بي سي" إنها "المرة األولــى بحسب
ما أتذكر ،التي تعلن فيها شركة ابل منتجا بارزا مثل هذا بطريقة
بسيطة ومتواضعة كهذه".
(بي بي سي)

فادي قعوار

ما مصير هواتف «آيفون» المنتظرة؟
كشف تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" ،أمس
األول ،عن مصير هواتف شركة "أبل" ،التي كانت
تخطط إلطالقها هذا العام.
وب ـح ـســب "ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ" فـ ــإن ت ـف ـشــي ف ـيــروس
ك ــورون ــا ف ــي الـصـيــن ل ــن يــؤثــر عـلــى اإلص ـ ــدارات
القادمة من هواتف آيفون هذا العام ،والمتوقعة
في الخريف القادم.
ونقلت الوكالة عن مصادر وصفتها بأنها من

داخل الشركة األميركية ،أن السبب في استمرار
إط ــاق الـهــواتــف الـجــديــدة يـعــود إل ــى أن مرحلة
اإلنـتــاج الشامل لهواتف آيـفــون ،التي تعلن في
شهر سبتمبر من كل عام ،تبدأ قبل ذلك في شهر
مايو ،وبالنظر إلى أن تفشي الوباء في الصين
أصبح تحت السيطرة ،فإن إعادة افتتاح المصانع
لتعمل بكل طاقتها أصبح وشيكا.
(سكاي نيوز)
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ّ
اقتصاد الكويت فوت فرص اإلصالح على مر الزمن
مثل الظروف الحالية النزعة النيابية الشعبوية
في
الدولة
تحتاجه
ما
آخر
●
ً
● نحتاج إلدارة مختلفة جوهريا تتوقف عن شراء دعم من ال يستحق لدوام المنصب

قال «الشال» إن الكويت
تعرضت إلصابتين هما
«كورونا» وحرب أسعار
النفط ،وآخر ما تحتاجه في
مثل هذه الظروف تلك
النزعة النيابية الشعبوية
بالتدخل في قضايا القروض
وتقويض استقرار البلد
المالي من أجل كرسي النيابة.

بتاريخ  15مــارس الجاري ،أعلن
«ال ـفــدرالــي األم ـيــركــي» خـفــض سعر
الفائدة األســاس على الــدوالر بمئة
نقطة أســاس أو مــن  1.25فــي المئة
إلى  0.25في المئة.
وحـ ـ ـس ـ ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر األس ـ ـبـ ــوعـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــال
لالستشارات ،فـ «الفدرالي» هو البنك
المركزي الرئيس الوحيد الذي يملك
الـمــرونــة فــي تحريك سعر الـفــائــدة،
وبخفضه الكبير واالستثنائي ،فقد
مرونته.
وبتخصيصه  700مليار دوالر من
أجل التيسير الكمي ،ذهب إلى أقصى
الـمـمـكــن ف ــي اس ـت ـهــاك مـ ـ ــوارده ،أي
دفع بمعظم أسلحته لتدارك انتقال
تداعيات أزمة «كورونا» إلى القطاع
المالي ثم إلى االقتصاد الحقيقي.
وقال «الشال» إن الكويت تعرضت
إلصــاب ـت ـيــن ه ـمــا «ك ــورون ــا» وح ــرب
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،وآخـ ــر م ــا تـحـتــاجــه
فــي مـثــل ه ــذه ال ـظــروف تـلــك النزعة
الـنـيــابـيــة الـشـعـبــويــة بــالـتــدخــل في

قضايا القروض وتقويض استقرار
البلد المالي من أجل كرسي النيابة.
وخ ـفــض ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
س ـعــر ال ـخ ـصــم بـ ـمـئــة نـقـطــة اس ــاس
ليصبح فــي أد ن ــى مستوياته على
اإلطالق ،وذلك هو التخفيض الثالث
مقابل خمس تخفيضات لـ «الفدرالي»
منذ يوليو  2019واحتفظ الدينار
ً
بهامش كبير دعما لتوطينه.
وقــد يتجاوز االقتصاد العالمي
أزمته وقد ال يتجاوزها ،ولكن يبقي
اق ـت ـصــاد اإلصــابـتـيــن أو االقـتـصــاد
المحلي الذي فوت كل فرصة إصالح
عـلــى مــر ال ــزم ــن ،بـحــاجــه إل ــى إدارة
ً
مختلفة جوهريا ،إدارة تشتري أمن
ومـسـتـقـبــل ب ـلــد ي ـت ـعــرض الزمـ ــة قد
تفقده استقراره ،وتتوقف عن شراء
دع ــم م ــن ال يـسـتـحــق م ــن أج ــل دوام
المنصب.

 %1.9تراجع التداوالت العقارية في فبراير

الختامي
الحساب
عجز
ً
قد يرتفع عن المتوقع سابقا

على أساس سنوي ...وشمل سيولة نشاط السكن االستثماري
تشير آخ ــر الـبـيــانــات الـمـتــوافــرة في
وزارة الـعــدل -إدارة التسجيل العقاري
والتوثيق( -بعد استبعاد كل من النشاط
الحرفي ونظام الشريط الساحلي) ،إلى
انخفاض سيولة سوق العقار في فبراير
 2020م ـق ــارن ــة ب ـس ـيــولــة ي ـنــايــر ،2020
إذ بلغت جملة قيمة تـ ــداوالت العقود
والــوكــاالت لفبراير نحو  284.5مليون
ديـ ـن ــار ،وهـ ــي قـيـمــة أدن ـ ــى ب ـمــا نسبته
 20.5ف ــي ال ـم ـئــة ع ــن م ـس ـتــوى سـيــولــةيناير  2020البالغة نحو  357.9مليون
دينار ،وانخفضت بما نسبته  1.9-في
المئة مقارنة مــع سيولة فبراير 2019
عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 290.1
مليون دينار.
وق ـ ــال «ال ـ ـشـ ــال» إن ت ـ ـ ــداوالت ف ـبــرايــر
توزعت ما بين نحو  280.4مليون دينار
ً
عقودا ،ونحو  4.1ماليين دينار وكاالت.
وب ـل ــغ عـ ــدد ال ـص ـف ـقــات ال ـع ـق ــاري ــة لـهــذا
الشهر  477صفقة ،توزعت ما بين 461
ً
عقودا و 16وكاالت .وحصدت محافظة
األحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 138
صفقة ممثلة بنحو  28.9في المئة من
إجمالي عدد الصفقات العقارية ،تليها
مـحــافـظــة م ـبــارك الـكـبـيــر بـ ـ  101صفقة
تـمـثــل ن ـحــو  21.2ف ــي ال ـم ـئــة ،ف ــي حين
حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد
من الصفقات بـ  26صفقة ممثلة بنحو
 5.5في المئة.
وبلغت قيمة تــداوالت نشاط السكن
ال ـ ـخـ ــاص ن ـح ــو  119.2م ـل ـي ــون دي ـن ــار
منخفضة بنحو  16-في المئة مقارنة
مع يناير عندما بلغت نحو  142مليون
دينار ،بينما ارتفعت نسبة مساهمتها
إلى نحو  41.9في المئة من جملة قيمة

توزيع الصفقات على محافظات الكويت

ت ـ ـ ــداوالت ال ـع ـق ــار م ـق ــارن ــة ب ـمــا نسبته
 39.7في المئة في يناير .وبلغ المعدل
الشهري لقيمة تداوالت السكن الخاص
ً
خالل آخر  12شهرا نحو  132.7مليون
دينار ،أي أن قيمة تداوالت فبراير 2020
أدنى بما نسبته  10.2-في المئة مقارنة
بالمعدل.
وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط
إلى  361صفقة مقارنة بـ  354صفقة في
يناير ،وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة
الــواحــدة لنشاط السكن الـخــاص نحو
 330ألف دينار مقارنة بنحو  401ألف
دينار في يناير ،أي بانخفاض بحدود
 17.7في المئة.وبلغت قيمة تــداوالت نشاط السكن

االستثماري نحو  61.2مليون دينار أي
بانخفاض بنحو  41.8-في المئة مقارنة
بالشهر السابق (يناير  )2020حين بلغت
نحو  105.1ماليين دينار ،وانخفضت
مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو
 21.5في المئة مقارنة بما نسبته 29.4
في المئة في يناير.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت
ن ـشــاط ال ـس ـكــن االس ـت ـث ـمــاري خ ــال 12
ً
شهرا نحو  100.6مليون دينار ،أي أن
قيمة تــداوالت فبراير أدنــى بما نسبته
ً
 39.1في المئة مقارنة بمعدل  12شهرا.وانخفض عــدد صفقاته إلــى  98صفقة
مقارنة بـ  129صفقة في يناير ،وبذلك
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط

السكن االستثماري نحو  625ألف دينار
مـقــارنــة بنحو  815ألـفــا فــي يـنــايــر ،أي
بانخفاض بحدود  23.4-في المئة.
ً
وان ـخ ـف ـضــت أيـ ـض ــا ،ق ـي ـمــة ت ـ ــداوالت
النشاط التجاري إلى نحو  104ماليين
دينار ،أي انخفضت بنحو  1.2-في المئة
مـقــارنــة مــع نحو  105.3ماليين دينار
في يناير .وارتفعت مساهمته في قيمة
ال ـتــداوالت العقارية إلــى نحو  36.6في
المئة مقارنة بما نسبته  29.4في المئة
في يناير.
وبـلــغ مـعــدل قيمة تـ ــداوالت النشاط
ً
ال ـت ـج ــاري خ ــال  12ش ـه ــرا ن ـحــو 56.7
م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،أي أن ق ـي ـمــة ت ـ ــداوالت
فبراير  2020أعلى بنحو  83.6في المئة
ً
عــن متوسط آخــر  12شـهــرا .وبلغ عدد
صفقاته  18صفقة مقارنة بـ  19صفقة
ليناير ،وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة
الواحدة لفبراير نحو  5.8ماليين دينار
مقارنة بمعدل يناير والبالغ نحو 5.5
مــاي ـيــن ،أي ب ــارت ـف ــاع ب ـح ــدود  4.3في
المئة.
وع ـ ـنـ ــد مـ ـق ــارن ــة إجـ ـم ــال ــي تـ ـ ـ ــداوالت
فـبــرا يــر  2020بمثيلتها للشهر نفسه
من السنة الفائتة (فبراير  )2019نالحظ
ً
أنـهــا حققت انخفاضا مــن نحو 290.1
مليون ديـنــار إلــى نحو  284.5مليونا،
أي بما نسبته  1.9-في المئة كما أسلفنا.
وشمل االنخفاض سيولة نشاط السكن
االس ـت ـث ـمــاري بنسبة  19.2-فــي الـمـئــة،
بـيـنـمــا ارت ـف ـعــت سـيــولــة ن ـشــاط السكن
الخاص بنسبة  5.3في المئة ،وسيولة
النشاط التجاري بنسبة  2.9في المئة.

نتيجة انخفاض أسعار النفط بشكل كبير لتفشي «كورونا»
قال تقرير «الشال» إن وزارة المالية تشير
في تقرير المتابعة الشهري لــإدارة المالية
للدولة حتى نهاية فبراير  ،2020والمنشور
ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،إلـ ــى أن جـمـلــة
اإليرادات المحصلة حتى نهاية الشهر الحادي
عشر من السنة المالية الحالية 2020/2019
بلغت نحو  15.756مليار دينار ،أو ما نسبته
ن ـحــو  99.6ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ج ـم ـلــة اإلي ـ ـ ــرادات
ال ـم ـقــدرة لـلـسـنــة الـمــالـيــة الـحــالـيــة بكاملها،
والبالغة نحو  15.812مليار دينار.
وفي التفاصيل ،التي أوردهــا «الشال» في
ت ـقــريــره ،بـلـغــت اإلي ـ ـ ــرادات الـنـفـطـيــة الفعلية
حتى  ،2020/02/29نحو  14.310مليار دينار،
أي ب ـمــا نـسـبـتــه ن ـحــو  103.2ف ــي ال ـم ـئــة من
اإل يـ ـ ــرادات النفطية ا ل ـم ـقــدرة للسنة المالية
الحالية بكاملها ،والبالغة نحو  13.863مليارا،
وبما نسبته نحو  90.8فــي المئة مــن جملة
اإليرادات المحصلة ،وبلغ معدل سعر برميل
النفط الكويتي نحو  64دوالرا أميركيا خالل
الشهور الـ 11األولى من السنة المالية الحالية
 .2020/2019وأضــاف «تم تحصيل ما قيمته
نحو  1.446مليار دينار إيــرادات غير نفطية
خ ــال ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا ،وب ـم ـعــدل ش ـهــري بلغ
نحو  131.461مليونا ،بينما كان المقدر في
الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو
 1.948مليار ،أي أن المحقق إن استمر عند هذا
المعدل الشهري ،فسيكون أدنى للسنة المالية
الحالية بكاملها بنحو  370.9مليون دينار
عن ذلك المقدر .وكانت اعتمادات المصروفات
للسنة المالية الحالية قد قــدرت بنحو 22.5
ً
ً
مليار ديـنــار ،وصــرف فعليا -طبقا للنشرة-

أداء مختلط في مؤشرات ربحية «بيتك» خالل 2019

ً ً
لم يغير من معدالت توزيعاته ...وسهمه حقق عائدا نقديا نسبته %2.5
ذكــر تقرير «الـشــال» األسبوعي ،أن
بيت التمويل الكويتي « بـيـتــك» أعلن
نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  ،2019وأظهرت أن صافي ربح
البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو
ً
 261.8مليون دينار ،منخفضا بنحو
 1.7مـلـيــون دي ـنــار أو مــا نسبته 0.6
في المئة مقارنة بنحـو  263.5مليـون
دينار في عام .2018
ووف ــق الـتـقــريــر ،يـعــود االنـخـفــاض
فــي صــافــي أرب ــاح الـبـنــك ،إل ــى ارتـفــاع
ج ـم ـل ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــات ب ـن ـح ــو 34.4
مليون دينار ،إضافة إلى ارتفاع قيمة
ً
الضرائب بنحو  23.5مليونا مقارنة
مع عام  ،2018أي إن غلبة التأثير كان
الر ت ـفــاع جملة المخصصات وقيمـة
الضرائب علـى الرغـم من ارتفاع الربح
التشغيلي للبنك.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،وع ـنــد ال ـن ـظــر إلــى
صافي الربح الخاص بمساهمي البنك
ً
نــاحــظ ارت ـفــاعــا بـنـحــو  23.6مليون
ً
دينار أو بنسبة  10.4في المئة ،وصوال
ً
إلـ ــى  251م ـل ـيــونــا م ـق ــارن ــة م ــع نحو
ً
 227.4مليونا للفترة نفسها من عام
 ،2018بسبب انخفاض الحصص غير
المسيطرة بنحو  25.3مليون دينار أو
بنحو  70.1في المئة.
وارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية
بنحو  68.4مليون دينار أي نحو 9.2
ً
ف ــي ال ـم ـئــة ،وص ـ ــوال إل ــى نـحــو 814.4
ً
ً
مليونا ،مقارنة بنحو  746مليونا.

وتـحـقــق ذل ــك نتيجة ارت ـف ــاع بند
صافي إيرادات استثمار بنحو 66.9
مـلـيــون دي ـنــار أو بنسبة  105.7في
ً
ً
ال ـم ـئــة ،وصـ ــوال إل ــى  130.2مـلـيــونــا
ً
مقارنة بنحو  63.3مليونا.
ً
وارتفع أيضا ،بند صافي إيرادات
التمويل بنحو  3ماليين د يـنــار أو
بـنـسـبــة  0.6ف ــي ال ـم ـئــة ،لـيـصــل إلــى
ً
 530.3مليونا مقارنة بنحو 527.3
ً
مليونا في نهاية عام .2018
وارت ـ ـف ـ ـعـ ــت ج ـم ـل ــة الـ ـمـ ـص ــروف ــات
الـتـشـغـيـلـيــة بـقـيـمــة أق ــل م ــن ارت ـفــاع
ج ـم ـل ــة اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،إذ
ارتفعت بنحو  11.8مليون دينار أو
ً
نحو  4في المئة ،وصــوال إلــى نحو
 304.3ماليين مقارنة بنحو 292.5
ً
مليونا ،نتيجة ارتفاع بند تكاليف
موظفين وبند استهالك وإطفاء بما
ً
مجمله  14.4مليونا بينما انخفض
ب ـنــد م ـص ــروف ــات عـمــومـيــة وإداريـ ـ ــة
بنحو  2.6مليون دينار.
وارت ـ ـفـ ــع إج ـم ــال ــي الـمـخـصـصــات
ً
بـنـحــو  34.4م ـل ـيــو نــا أو م ــا نسبته
ً
 21.2في المئة كما أسلفنا ،وصوال
إلى نحو  196.9مليون دينار مقارنة
ً
بـنـحــو  162.5مـلـيــونــا ،وه ــذا يفسر
انخفاض هامش صافي الــربــح إلى
نحو  32.1فــي المئة مـقــارنــة بنحو
 35.3في المئة.
وتـشـيــر الـبـيــانــات الـمــالـيــة للبنك
إلــى أن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات سجل

ً
ارتفاعا بلغ قدره  1.621مليار دينار
ونسبته  9.1فــي الـمـئــة ،ليصل إلــى
ً
ن ـحــو  19.391م ـل ـي ــارا م ـقــابــل نحو
ً
17.770مليارا في نهاية عام .2018
وارتـ ـف ــع ب ـنــد اس ـت ـث ـمــار ف ــي صـكــوك
بـنـحــو  713.1م ـل ـيــون دي ـن ــار أي ما
ً
نسبته  45.6في المئة ،وصــوال إلى
نـحــو  2.276مـلـيــار « 11.7فــي المئة
من إجمالي الموجودات» مقارنة بما
قيمته  1.563مليار « 8.8في المئة من
إجمالي الموجودات».
ً
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،ب ـ ـنـ ــد أرصـ ـ ـ ــدة
مـسـتـحـقــة م ــن ب ـن ــوك ب ـن ـحــو 534.4
م ـل ـيــون دي ـن ــار أو بـنـسـبــة  16.5في
ً
الـ ـمـ ـئ ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ن ـح ــو 3.783
مـلـيــارات ديـنــار « 19.5فــي المئة من
إجمالي الموجودات» مقارنة مع نحو
 3.248مليارات دينار « 18.3في المئة
من إجمالي الموجودات».
وان ـخ ـفــض بـنــد «مــدي ـنــو تـمــويــل»
بنحو  48.9مليون دينار أو بنسبة
 0.5ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ل ـي ـصــل إلـ ــى 9.336
مــايـيــن دي ـنــار « 48.1فــي الـمـئــة من
إجمالي الموجودات» مقارنة بنحو
 9.385ماليين دينار « 52.8في المئة
مــن إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات» ،وبلغت
نسبة «مدينو تمويل» إلــى إجمالي
الودائع نحو  57.3في المئة مقارنة
مع نحو  62.7في المئة.
وسجل إجمالي مطلوبات البنك
«مــن غير احتساب حـقــوق الملكية»

ً
ار ت ـفــا عــا بلغت قيمته  1.451مليار
دينار ونسبته  9.2في المئة ،ليصل
إلــى نحو  17.147مليار ديـنــار بعد
ً
أن كان نحو  15.696مليارا في نهاية
عام .2018
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات
إلى إجمالي الموجودات نحو 88.4
في المئة مقارنة بنحو  88.3في المئة
في عام .2018
وتـشـيــر نـتــائــج تحليل الـبـيــانــات
المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك
ً
سجلت ً
أداء مختلطا مقارنة مع عام
 ،2018إذ انخفض مؤشر العائد على
معدل رأسـمــال البنك « »ROCليصل
إلى نحو  39.3في المئة بعد أن كان
عند نحو  43.5في المئة.
ً
وانـخـفــض أي ـض ــا ،مــؤشــر الـعــائــد
على معدل موجودات البنك «»ROA
ليصل إلــى نحو  1.4فــي المئة بعد
أن كان عند  1.5في المئة .فيما ارتفع
م ــؤش ــر ال ـع ــائ ــد ع ـلــى م ـع ــدل حـقــوق
المساهمين الخاص بمساهمي البنك
« »ROEليصل إلى نحو  12.7في المئة
ً
قياسا بنحو  12.1في المئة.
وارتفعت ربحية السهم الخاصة
بـمـســاهـمــي الـبـنــك « »EPSإل ــى نحو
ً
 36.45فـلـســا م ـقــارنــة بـنـحــو 33.06
ً
فلسا .وبلغ مؤشر مضاعف السعر/
ربحية السهم الواحد « »P/Eنحو 22.2
ً
ً
ضـعـفــا مـقــارنــة بنحو  18.5ضعفا،
نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد

« »EPSبنحو  10.3فــي المئة مقابل
ارت ـفــاع أكـبــر لسعر السهم السوقي
وبنحو  32.7في المئة.
وب ـل ــغ م ــؤش ــرم ـض ــاع ــف ال ـس ـعــر/
ال ـق ـي ـمــة ال ــدف ـت ــري ــة «P/B» ن ـحــو 2.5
ضعف مقارنة بنحو  1.9ضعف.
وأع ـلــن الـبـنــك نيته تــوزيــع أرب ــاح
نقدية بنسبة  20في المئة من القيمة
االس ـم ـيــة لـلـسـهــم أي م ــا ي ـع ــادل 20
ً
فلسا لكل سهم وتوزيع  10في المئة
أسـهــم مـنـحــة ،مـمــا يعني أن السهم
ً
ً
حقق عائدا نقديا بلغت نسبته 2.5
في المئة على سعر اإلقفال في نهاية
ً
عام  2019والبالغ  811فلسا للسهم
الواحد.
وكانت التوزيعات النقدية بلغت
 20في المئة عن عام  2018إضافة
إلـ ــى ت ــوزي ــع  10ف ــي ال ـم ـئــة أسـهــم
منحة ،أي أن البنك لــم يغير من
معدالت توزيعاته.

حتى  2020/02/29نحو  13.841مليارا ،وتم
االلتزام بنحو  2.165مليار ،وباتت في حكم
الـ ـمـ ـص ــروف ،لـتـصـبـ ــح ج ـم ـلــة ال ـم ـص ــروف ــات
الفعلية وما في حكمها -نحو  16.006مليارا،وبلغ المعدل الشهري للمصروفات ولاللتزام
نحو  1.455مليار».
ورغم أن النشرة تذهب إلى خالصة مؤداها
أن الـمــوازنــة فــي نهاية الشهر الـحــادي عشر
ً
م ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة ال ـحــال ـيــة ،حـقـقــت ع ـجــزا
بلغ نحو  249.584مليون دينار ،قبل خصم
الــ 10في المئة من جملة اإليــرادات لمصلحة
احتياطي األجـيــال الـقــادمــة ،فإننا نرغب في
ً
نشره مــن دون النصح باعتماده ،علما بأن
ً
م ـعــدل اإلن ـف ــاق الـشـهــري سـيــرتـفــع كـثـيــرا مع
نهاية السنة المالية .ورقم الفائض أو العجز
في الحساب الختامي للسنة المالية يعتمد
ً
أسـ ــاسـ ــا ع ـل ــى أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط وإنـ ـت ــاج ــه لـمــا
تبقى مــن السنة المالية الحالية ،واألسـعــار
أصبحت من معدالتها السابقة ،وقــد يرتفع
ً
العجز عن المتوقع سابقا نتيجة انخفاض
أسعار النفط بشكل كبير بسبب تفشي وباء
«كــورونــا» وتــأثـيــره المباشر على االقتصاد
الكلي والمحلي.
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كيلي كالركسون

هازال كايا

هازال كايا ّ
توبخ منتقديها كالركسون تغني لماريا
عبر مواقع التواصل
كاري في الحجر المنزلي
نشرت الممثلة التركيةهازال كايا ،صورة مع
طفلها عبر مواقع التواصل ،من دون أن تظهر مالمحه،
فتعرضت لهجوم بسبب ذلك ،مما استدعى ردا
شديد اللهجة من األم الجديدة ،ودعت المتابعين
خصوصياتها ،قائلة:
ألخبارها إلى عدم التدخل في
ّ
"أنشر صورة طفلي عندما أريد ،وال أتدخل بشؤونكم
وبأوالدكم".
وتابعت" :جمهوري يحترم خياراتي الشخصية ،لذا
ال يمكنني أن أعدكم بينهم ،ألنكم من الصنف الذي ال
يحترم أحدا ،وال يعجبه ً شيء مهما فعلنا".
بزمن نواجه
وختمت كالمها" :عوضا عن االتحاد
ٍ
فيه فيروسا عالمياّ ،
تفرقون بين البشر وتشتمون".

ً
في ظل وجودها مع عائلتها في المنزل ،منعا
لتفشي فيروس كورونا ،أدتت النجمة العالميةكيلي
ً
كالركسون ( 37عاما) أغنية النجمةماريا كاري لعام
 1990التي تحمل عنوان  Vanishingالحجر المنزلي.
وتمضي كيلي الوقت مع عائلتها في مزرعتهم
بمونتانا.
ونشرت كيلي هذه األغنية عبر حساباتها
الشخصية في مواقع التواصل ،وحققت نسبة مشاهدة
عالية من متابعي النجمة الشابة ،كما نالت العديد
من التعليقات المتباينة بين اإلشادة واالمتعاض
واالستحسان.
ومن المعروف ّ
حب كيلي كالركسون للنجمةماريا
كاري وشغفها ببلوغ شهرتها وأداء أغنياتها.

١٢

َّ
تقدم مسرحية "وقاد النار" رؤية
مأساوية للواقع الذي يئن من
وطأة الحرب بسبب انتشار
الطائفية والعرقية.

واجه النجمأرنولد شوارزنيغر الكثير من
االنتقادات لممارسته رياضة ركوب الدراجة الهوائية
في لوس أنجلس.
ً
النجم البالغ من العمر  72عاما كان يمارس
رياضة ركوب الدراجة ،وهي الرياضة المحببة له
منذ سنوات ،لكن البعض استغرب هذا التصرف،
السيما أنه جاء عقب أن نشر أرنولد فيديو يدعو
فيه الناس إلى البقاء في منازلهم ،من أجل الحد من
انتشار فيروس كورونا.
وكان برفقة أرنولد صديق له.
تجدر اإلشارة أنه في لوس أنجلس ،خطوط
خاصة على الطرقات لممارسة هواية ركوب الدراجة
الهوائية.

أربك فيروس كورونا معظم المهرجانات الفنية العالمية بسبب الخوف من
انتشار المرض ،إذ تم إلغاء الدورة الثالثة والسبعين لمهرجان كان السينمائي
التي كانت مقررة في الفترة الممتدة من  12مايو إلى  23منه بسبب انتشار الوباء،
كما قرر منظمو مهرجان جالستونبري الموسيقي البريطاني إلغاء فعاليات
المهرجان هذا العام ،وتم كذلك إلغاء فعاليات مهرجان موسكو السينمائي.

إنديرا فارما

١٥

قدمت رابطة أعضاء هيئة التدريس أشادت الفنانة نوال بإجراءات
الدولة تجاه تفشي فيروس
في المعهد العالي للفنون
كورونا ووجهت بعض النصائح
المسرحية فيديوهات توعوية
لجمهورها من خالل مقطع مصور
لنجوم الساحة الفنية لمواجهة
على انستغرام.
"كورونا".

متابعو شوارزنيغر غاضبون
لممارسته ركوب ّ
الدراجة

«كان» و«موسكو» للسينما و«جالستونبري»الموسيقي البريطاني

أعـ ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون فـ ـ ــي "كـ ـ ـ ــان"
الـفــرنـسـيــة ،أم ــس األول ،أن المدينة
س ـ ـت ـ ـف ـ ـتـ ــح الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاح ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـصـ ــص
ل ـم ـهــرجــان ـهــا ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـس ـنــوي
الـ ـ ــذي تـ ــم ت ــأج ـي ـل ــه ب ـس ـبــب ف ـي ــروس
كورونا للمشردين مع انتشار الوباء
في فرنسا.
وتم إلغاء الدورة الثالثة والسبعين
لمهرجان كان السينمائي ،التي كانت
م ـق ــررة ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـم ـم ـتــدة م ــن 12
مايو إلى  23منه بسبب انتشار وباء
"كوفيد ـ ـ  ،"19وقال منظمو المهرجان
إن الحدث لن يقام في مايو وقد يؤجل
إلى منتصف يونيو أو أوائل يوليو.
وت ـخ ـط ــط س ـل ـط ــات م ــدي ـن ــة نـيــس
أيضا لفتح أماكن إقامة للمشردين
اعتبارا من غد.
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاق
الـ ـ ـت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل ،قـ ــرر
مـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــو

مسك وعنبر

أرنولد شوارزنيغر

«كورونا» يربك المهرجانات الفنية في العالم

مهرجان جالستونبري الموسيقي
البريطاني إلغاء فعاليات المهرجان
هذا العام ،الذي كان من المقرر إقامته
ف ــي أواخـ ـ ــر يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،ف ــي ظل
تفشي فيروس كورونا.
و ق ــال المنظمان مايكل وإيميلي
اي ـ ـفـ ــاس" :بــال ـط ـبــع ل ــم ي ـكــن هـ ــذا هو
ال ـم ـســار الـ ــذي ك ـنــا ن ــأم ــل أن نسلكه
بشأن المهرجان فــي نسخته ال ـ ،50
ولـ ـك ــن ع ـق ــب اإلع ـ ـ ــان عـ ــن إج ـ ـ ــراءات
ح ـك ــوم ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة هـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع،
وف ــي ه ــذا الــوقــت مــن الـغـمــوض غير
المسبوق ،فإن هذا هو الخيار الوحيد
المتبقي لنا".
وأضافا" :نأمل أن يتحسن الوضع
في المملكة المتحدة بصورة كبيرة
بحلول نهاية يونيو المقبل".
وفـ ـ ـ ــي روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،تـ ـ ــم ت ــأج ـي ــل
ف ـعــال ـيــاتم ـهــرجــان مــوسـكــو
السينمائي الـ ،42الذي كان
مــن ال ـم ـفــروض أن يعقد
فـ ــي  29 – 22أ ب ــر ي ــل
المقبل في موسكو.
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ـ ــان
األم ــر مــن جانب
رئيس مهرجان
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائ ــي،
نـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــا
م ـي ـخ ــال ـك ــوف ،فــي
مؤتمر صحافي.

مسك وعنبر
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تايلور سويفت

كليب تايلور سويفت الجديد يحقق
 31مليون مشاهدة
حقق كليب النجمة األميركية العالمية
تــايـلــور ســويـفــت الـجــديــد  The Manعــدد
م ـش ــاه ــدات وص ــل إل ــى  31م ـل ـيــونــا ،وهــو
ال ـك ـل ـيــب ال ـ ــذى ظ ـه ــرت ف ـيــه ك ــرج ــل ،حيث
ً
تحولت بالمكياج إلى رجل تماما ،إضافة
إلى ظهورها بشكلها الحقيقى فى نهاية
الـكـلـيــب ،وإخــراج ـهــا الكليب لنفسها ،في
حين شارك في الكليب النجم العالمي روك،
حيث قدم الصوت الذكوري في الكليب.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،حـ ـ ــذرت س ــوي ـف ــت مــن
التجمعات والتواصل االجتماعي المباشر،
ً
فــي ظــل انـتـشــار فـيــروس كــورونــا عالميا،

حـيــث كـتـبــت ف ــى رس ــال ــة لـمـتــابـعـيـهــا عبر
ً
"إنستغرام" ،قائلة" :أتابعكم وأحبكم كثيرا،
ّ
وأعبر عن قلقي ،ألن األمــور ال تؤخذ على
محمل الجد في الوقت الـجــاري ،فأنا أرى
الكثير من التجمعات والتنزهات والحفالت
التي ما زالت قائمة".
وأكدت" :هذا هو الوقت المناسب إللغاء
أي خطط ،اعزلوا أنفسكم بقدر المستطاع،
وال تـفـتــرضــوا أن ــه بـسـبــب ع ــدم شـعــوركــم
بالمرض ،فإنه من المحتمل أنكم ال تنقلون
ً
ّ
شيئا (أي الفيروس) إلى شخص مسن أو
ضعيف".

سلمان خان يرسم لوحته في فترة قياسية
ي ــواص ــل الـنـجــم ال ـه ـنــديسـلـمــان خــا ن
التزام الحجر المنزلي الذي قرر الخضوع
ل ــه ط ــوع ـي ــا م ــن أجـ ــل الـ ـح ـ ّـد م ــن ان ـت ـشــار
فيروسكورونا ،وعدم اإلصابة بالعدوى،
ً
وكان الفتا أن هذا القرار كشف عن موهبة
جديدة لخان.
ف ـقــد ت ـ ــداول ع ــدد م ــن مـتــابـعــي مــواقــع
التواصل االجتماعي مقطع فيديو ظهر
فيه خــان وهــو يرسم ،إذ انتهى من رسم
لوحته في فترة قياسية بلغت دقيقتين
ثوان.
و8
ٍ
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـش ــف خـ ـ ــان عــن
ج ــان ــب إن ـس ــان ــي ف ــي ش ـخ ـص ـي ـتــه ،وذل ــك
بعد أن صرف المستحقات المالية ،لمدة
أسبوعين مقدما ،لكل الفنيين والعاملين
وصـ ـغ ــار الـمـمـثـلـيــن ف ــي فـيـلـ ّمــه ال ـجــديــد
"راده ـ ـ ــي" ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــوق ــف أعـمــال
التصوير إلــى ما بعد  31الـجــاري ،وذلك
ضمن اإلج ــراء ات االحترازية للوقاية من
"كورونا".
وكان خان قد أعلن ،في وقت سابق ،أنه
سيخضع لحجر صحي فــي منزله ،رغم
عدم إصابته بالفيروس ،مطالبا جماهيره
بتوخي الحذر واتباع إرشــادات الوقاية،
حتى تعود األوضاع إلى طبيعتها.

سلمان خان

وفاة مغني ًالكانتري كيني روجرز
عن  81عاما
بونغ جون  -هو مع كاترين دينوف في النسخة السابقة من مهرجان كان
إال أن ق ــرارات الحكومة الروسية،
ال ـ ـتـ ــي فـ ــرضـ ــت قـ ـ ـي ـ ــودا عـ ـل ــى إق ــام ــة
الفعاليات بمشاركة عــدد يزيد على
ً
 50ش ـخ ـصــا ،أج ـب ــرت لـجـنــة تنظيم
الـمـهــرجــان عـلــى تــأجـيــل إقــامـتــه إلــى
ً
موعد سيعلن عنه الحقا.
مـ ـه ــرج ــان م ــوسـ ـك ــو ال ـس ـي ـن ـمــائــي
أطلق عام  ،1935ثم استأنف أعماله
عام  1959وبــدأ يقام مرة كل عامين.
وعام  2000اتخذ قرار بإقامة مهرجان
موسكو السينمائي كل عام.

أوبرا فيينا
وفي خطوة احترازية ضد انتشار
الفيروس ،أعرب فولفغانغ جيير مدير
دار أوب ــرا فيينا عــن حــزنــه إزاء عدم
الـقــدرة على عــرض مشاهدة واقعية
ألوبـ ـ ــرا ب ـت ـهــوفــن "ف ـيــدي ـل ـيــو" بسبب
كورونا.
ومن المقرر أن يتم في فيينا عرض
اإلنـ ـت ــاج ال ـمــرت ـقــب ألوب ـ ــرا بيتهوفن
"فيديليو" للمرة األولى أمام جمهور
ال ي ـشــاهــدهــا م ــن م ـقــاعــد الـمـســرح
المخملية ،ولكن من على األرائــك
بالمنزل.
غـيــر أن ال ـعــرض األول الــذي
ك ــان م ــن ال ـم ـقــرر ف ــي األس ــاس
أن ي ـقــام االث ـن ـيــن الـمــاضــي
ت ــم إلـ ـغ ــاؤه ف ــي الـلـحـظــة
األخيرة ،بعدما دخلت

النمسا في حالة إغــاق ،في محاولة
لـلـحــد م ــن ان ـت ـشــار ف ـي ــروس كــورونــا
المستجد.
وستتيح دار أوب ــرا فيينا األوب ــرا
عبر خدمة التدفق اإللكتروني على
منصة الموسيقى "ميديسي دوت تي
في" للمشاهدين في دول أخرى.
إلــى ذلــك ،ألغيت نسخة عــام 2020
ً
م ــن "ي ــوروفـ ـيـ ـغ ــن" الـ ـمـ ـق ــررة أس ــاس ــا
ف ــي مــدي ـنــة روت ـ ـ ــردام ال ـهــول ـنــديــة في
مايو ،للمرة األولى منذ انطالق هذه
المسابقة الغنائية األوروبـيــة األبرز
ً
قبل  64عاما ،من جراء تفشي فيروس
كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ،وفـ ــق م ــا أع ـلــن
المنظمون.
وفي جانب آخر ،أثبتت الفحوصات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة أن الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
العالميةإنديرا فارما بطلة "Game
 " "of Thronesص ـ ـ ـ ــراع ا لـ ـ ـع ـ ــروش"
أصيبت بالفيروس التاجي "كورونا"
المستجد.
(د ب أ ،أف ب)

كيني روجرز
تــوفــي مغني الكانتري كيني روج ــرز،
الــذي امتدت مسيرته الفنية ستة عقود،
عن عمر  81عاما ،وفق ما أعلنت عائلته
أمس األول.
وقالت العائلة ،في بيان" :توفي روجرز
بسالم في المنزل ألسباب طبيعية محاطا
بعائلته".
وأوضحت أنها تخطط لمراسم خاصة
صغيرة "في ظل حالة الطوارئ الوطنية
التي يفرضها وباء كوفيد."19 -
واشتهر روجرز ،الحائز جائزة غرامي
ثــاث مــرات ،بأغنيات كثيرة أبــرزهــا "ذي
غ ــام ـب ـل ــر" و"ل ــوسـ ـي ــل" و"آي ـ ــان ـ ــدز ان ذي
ستريم".

ف ــي ع ــام  2018أل ـغ ــى روج ـ ــرز حـفــاتــه
األخيرة لجولته الوداعية بسبب مخاوف
صحية.
وب ـ ـ ــدأ الـ ـمـ ـغـ ـن ــي ،ال ـ ـمـ ــولـ ــود فـ ــي واليـ ــة
تكساس ،مسيرته في أواخر خمسينيات
القرن الماضي وسرعان ما انطلق في عالم
الموسيقى ،وأصبح من أبرز الموسيقيين
في العالم.
برز روجرز أيضا من خالل تعاونه مع
دولي بارتون ،وظهوره ضمن أفالم وبرامج
تلفزيونية من بينها "ذي مابيت شو".
(أ ف ب)
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َّ
«وقاد النار» ترصد الحرب الطائفية والعرقية
سلسلة «من المسرح العالمي» قدمت دراسة نقدية حول المسرحية
َّ
تقدم مسرحية "وقاد النار" رؤية مأساوية للواقع الذي يئن من وطأة
الحرب الدائرة بسبب انتشار الطائفية والعرقية.
أصـ ــدر ال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا لـفـنــون واآلداب ،ضـمــن سلسلة " مــن
الـ ـمـ ـس ــرح الـ ـع ــالـ ـم ــي" ،دراسـ ـ ـ ــة ن ـقــديــة
ل ـلـ َّـدك ـتــور س ـع ـيــد ك ــري ـم ــي ،لـمـســرحـيــة
"وقـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـنـ ـ ــار" ،مـ ــن ت ــألـ ـي ــف إي ـم ـي ـلــي
ن ــوث ــوم ــب ،وت ــرج ـم ــة م ـح ـمــد مــاش ـتــي،
ومراجعة أحمد الويزي.
و يـسـعــى كــر يـمــي إ لــى تفكيك النص
بطريقة بسيطة ،للوصول إلى المغزى
الـحـقـيـقــي ال ــذي دف ــع ال ـكــات ـبــة لـتـقــديــم
عمل مسرحي متكامل بهذه الصورة،
ً
بــا حـثــا عــن ا ل ــرؤى الفلسفية للمؤلفة،
السـيـمــا أن الـنــص يـقــذف ال ـقــارئ غير
العادي وسط بحر من األسئلة المقلقة
وال ـ ـم ـ ـحـ ـ ِّـيـ ــرة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـظ ــر إجـ ــابـ ــات،
لوضع يده على الكثير من بؤر التوتر
والجراحات الغائرة التي تدمي جسد
اإلنسانية .وهي أيضا صيحة مدوية
إلع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي وح ـش ـيــة اإلن ـس ــان،
ودعوة صريحة للمصالحة مع األدب،
وقيم الحب والجمال.

الرؤية المأساوية

«وقاد النار»
غالف َّ

ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدرج الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــار
التراجيديات المعاصرة التي تنهل من
الرؤية المأساوية للواقع الذي عاشته
اإلنسانية فــي نهاية ا لـقــرن العشرين،
حـ ـي ــث انـ ـتـ ـش ــرت الـ ـ ـح ـ ــروب ال ـط ــائ ـف ـي ــة
والعرقية .وشهد العالم بأسره فظاعة
أمة البوسنة والهرسك وهي
ُ
تذبح ،وشعبها ُيباد بطرق
هـ ـمـ ـجـ ـي ــة مـ ـمـ ـنـ ـهـ ـج ــة .ومـ ــا
عــان ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــات لـيــس
سوى غيض من فيض مما
عــانــاه هــذا الشعب األعــزل،
وسـ ـ ـ ــط تـ ـ ــواطـ ـ ــؤ مـ ـكـ ـش ــوف
لبعض األنظمة الغربية.
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــرح ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي زم ـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرب ،ح ـ ـي ـ ــث تـ ــوجـ ــد
ث ــاث ش ـخ ـص ـيــات :أس ـتــاذ
جامعي ،ومساعده دانيال،
والطالبة مارينا ،الثالثة
م ـ ـ ـحـ ـ ــاصـ ـ ــرون فـ ـ ــي مـ ـك ــان
مـ ـغـ ـل ــق مـ ـ ــن ال ـم ـس ـت ـح ـي ــل
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج ،ح ـ ـيـ ــث ال ـ ـبـ ــرد
ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــد يـ ـ ــد ،وال و سـ ـيـ ـل ــة
لـ ـلـ ـت ــدفـ ـئ ــة ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ،ف ـق ــط
خ ــزان ــة مـمـتـلـئــة بــالـكـتــب
وم ــدف ــأة ،وع ـل ــى ال ـثــاثــة
أن يتقوا شر ا لـبــرد ...أي
كتاب يمكن للمرء أن يحمله
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حصاد

فنان نيوزيلندي يستخدم العظام
والجماجم في أعماله النحتية

معه للعيش في جزيرة نائية؟ في هذا
ا لـفـضــاء ا لـمـغـلــق ا لـمـحــا صــر بالقنابل
وال ـق ـنــاصــة ي ـط ــرح الـ ـس ــؤال :أي كـتــاب
يستحق أن نضحي به من أجل لحظة
َّ
يتحول
دفء؟ في عز الحصار والحرب
الكتاب إلى وقود تدفئة.

حرق الكتب
األ سـتــاذ هو ر جــل خمسيني يدرس
منذ سـنــوات بالكلية ،يسكن فــي شقة
ي ـس ـت ـض ـيــف ف ـي ـه ــا مـ ـس ــاع ــده دان ـ ـيـ ــال،
وصديقة هذا األخير مارينا .األستاذ
شخص ذكي ،مهذب ،لكن الحرب َّ
غيرت
نظرته إ لــى ا لـعــا لــم ،فقبلها كــان يخبر
طلبته بأنه يكره مجموعة من الكتب،
ضمنها كتاب "حفل راقص بالمرصد"،
بل ينتقدها بشدة ،لكن الحرب تكشف
أن ــه مــولــع ب ـهــا ،إن ــه ش ـخــص وحــدانــي
ً
ّ
يعيش ر فـقــة كـتـبــه ،يـكــن حـبــا مكتوما
ل ـمــاري ـنــا ،ل ـكــن م ــع ت ــوال ــي األح ـ ــداث لم
ً
يعد متيما بها ،وأصبح يتحدث عنها
كحيوان ،وفي النهاية يظهر في منتهى
البشاعة عندما يشرع في حرق الكتب،
حيث يفقد كل حس إنساني.
أم ــا م ــاري ـن ــا ،ف ـهــي طــال ـبــة جــامـعـيــة
جميلة وهادئة تعاني الحرب والبرد،
إنها شابة حساسة وبريئة ،لكن البرد
ِّ
يحو لها إلى حيوان ،تبحث عن الدفء
ف ــي ك ــل م ـك ــان ،وب ــأي ث ـمــن ،إل ــى درج ــة
ً
أنـ ـه ــا ت ـل ـت ـصــق ب ــاألسـ ـت ــاذ ،ب ـح ـث ــا عــن
ً
حـ ــرارة ج ـس ــده ،فـهــي أي ـض ــا مـهــووســة
بـحــرق الـكـتــب ،مــن أجــل االسـتـفــادة من
حرارتها ،وغير مستعدة للحركة حتى
تخزن دفئا أكبر وتبعد البرد القارس.
مارينا تحب دا نـيــال ،ر غــم علمها بأن
ِّ
سيفر ق بينهما.
الموت

ممارسة اليوغا
الكتابة لــدى إيميلي تشبه طقوس
م ـم ــارس ــة ال ـي ــوغ ــا ال ـت ــي ت ـش ـب ـعــت بـهــا
إبـ ـ ــان وجـ ــودهـ ــا ب ــال ـص ـي ــن والـ ـي ــاب ــان،
وم ــن أه ــم وظ ــائ ــف ال ـك ـتــابــة بــالـنـسـبــة
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا :ت ـش ـخ ـي ــص الـ ـ ــواقـ ـ ــع البـ ـتـ ـك ــار

بروس ماهالسكي

إيميلي نوثومب
الحلول بمعالجة وضعياته المعقدة
ومعضالته.

اللغة اليابانية
ُول ـ ــدت إي ـم ـي ـلــي ن ــوث ــوم ــب ف ــي مــديـنــة
كــو بــه ا لـيــا بــا نـيــة لــد بـلــو مــا ســي بلجيكي،
عاشت في اليابان حتى ُعمر الخامسة،
بـعــدهــا انـتـقـلــت إل ــى الـصـيــن ونـيــويــورك
و ب ـن ـغ ــادش و ب ــور م ــا والوس .إ يـمـيـلــي
سليلة عائلة سياسية بامتياز ،فهي ابنة
شـقـيــق وز ي ــر خــار جـيــة بلجيكا ا لـســا بــق
ك ــارل ــوس فـيــريـنــانــد نــوثــومــب ،وحـفـيــدة
الكاتب والسياسي بيير نوثومب.
نشرت إيميلي روايتها األولى (نظافة
قاتل )Hygiène de l'assassin -عام .1992
بـعــدهــا ب ــدأت إيـمـيـلــي تـنـشــر قـصــائــدهــا
ً
ومؤلفاتها تباعا سنة بعد سنة ،أثناء
وجودها في اليابان.

دخ ـ ـلـ ــت نـ ــوثـ ــومـ ــب م ـ ــدرس ـ ــة م ـح ـل ـي ــة،
وتعلمت اللغة اليابانية ،و عـنــد بلوغها
عامها الخامس انتقلت مع عائلتها إلى
الصين ،وفــي سن  17انتقلت للعيش في
بــروك ـســل ،وه ـن ــاك درسـ ــت ف ـقــه الـلـغــة في
جامعة بروكسل الحرة أثناء وجودها في
وطنها األم.
ً
شـعــرت إيميلي بغربة شــديــدة الحـقــا.
ورغ ــم مـعــارضــة عائلتها انـتـقـلــت للعمل
فــي شــركــة يابانية بالعاصمة (طــوكـيــو)،
ت ـحــدثــت ع ــن تـجــربـتـهــا ه ــذه ف ــي كـتــابـهــا
"ذهـ ــول ورهـ ـب ــة" .وتـعـتـبــر نــوثــومــب أب ــرز
األقـ ـ ــام ال ـص ــاع ــدة ال ـت ــي ط ـب ـعــت الـمـنـجــز
األدب ــي والـفـنــي المكتوب بالفرنسية في
العقدين األخيرين ،وقد رأت النور في 13
أغسطس  1967بمدينة كــو بــه اليابانية،
وهي ابنة الدبلوماسي باتريك نوثومب،
الـمـنـحــدر مــن عــائـلــة أرسـتـقــراطـيــة تهوى
األدب ،والسياسة ،والفن.

دراسة أعمال الفيلسوف فريديريك نيتشه
قضت المؤلفة إيميلي نوثومب السنوات الخمس األولى من طفولتها في اليابان ،لتتنقل بعد ذلك بين نيويورك ،وبكين،
ً
وطوكيو ،وبورما ،والوس ،وبنغالدش ،تبعا لاللتزامات المهنية لوالدها .وفي عام  ،1984عــادت الكاتبة إلى بلجيكا،
لدراسة فقه اللغة في جامعة بروكسل ،وتعمقت أيضا في دراسة األعمال الكاملة للفيلسوف األلماني فريديريك نيتشه،
والروائي الفرنسي جورج برنانوس .وتختلف نوثومب عن زمالئها الغربيين ،من خالل ماضيها المتعدد الثقافات ،الذي
يضفي على أعمالها نكهة خاصة.
ُ
وبالتوازي مع دراستهاَّ ،
كرست نفسها لشغف الكتابة ،حيث تعد من أبرز األدباء الغربيين المعاصرين غزارة في اإلنتاج
والنشر ،حيث ناهزت أعمالها السبعين إصدارا ،دون احتساب المخطوطات الجاهزة التي هي قيد النشر.

ً
أراد الفنان النيوزيلندي بــروس ماهالسكي دائما العمل
في متحف ،وعندما لم يتحقق مبتغاه ،قام هو بإقامة متحف.
وكان "متحف الغموض الطبيعي" ،الذي تحتضنه فيلته
ً
فــي مــديـنــة دن ـيــدن بـجــزيــرة س ــاوث آيــانــد ،مـعــرضــا لعشاق
االسـتـطــاع ،ويــرجــع هــذا لشغفه ط ــوال حياته بجمع مــواد
حيوانية وبيولوجية وعرقية.
وجرى الحصول على الجماجم والعظام في المتحف من
أكثر من  300نوع ،وقام ماهالسكي بتحويل الكثير منها إلى
منحوتات معقدة.
ويحصل ماهالسكي على معظم المواد المستخدمة في
األع ـمــال الفنية الـتــي يبدعها خــال رح ــات يـقــوم بها لهذا
الغرض ،حيث قصد الشواطئ ،والغابات ،والمراعي .ويأتي
البعض اآلخ ــر مــن حـيــوانــات تعرضت للدهس ،حيث تترك
الج َيف على جانب الطريق.
ِ
وخاض الفنان ،الحاصل على درجة علمية والذي يملك قدرة
التعرف على معظم نوعية العظام من الوهلة األولى ،تجربة
ً
فــي فــن نحت العظام فــي عــام  ،2005عندما صنع "مسدسا
من العظم" لطرحه في معرض مناهض للحرب .كما غطى
المدافع الرشاشة البالستيكية الرخيصة بمئات مــن قطع
ً
عظام الحيوانات الصغيرة تعبيرا عن االحتجاج على ألعاب
األطفال عن الحرب ،وتصعيد ما يسمى بالحرب على اإلرهاب.
ومنذ ذلك الحين ،تخصص ماهالسكي في العمل بالعظام.
ً
ونظرا ألنه يستوحي أفكاره من المعروضات القديمة للعصر
الفيكتوري ،فهو يقوم بتنسيق عظام الحيوانات ،وبينها
األرانـ ـ ــب ،وال ـب ــوس ــوم ،وال ــدج ــاج ،والـف ـقـمــات (ع ـجــل الـبـحــر)،
وزعانف األسماك ،إلنتاج مخلوقات مذهلة أو أسطح عظمية
تركيبية.
وهــو يستخدم العظام مثل الطالء ويضعها في طبقات،
حيث يبدأ بالطبقات السفلية ويمضي في عمله حتى الطبقات
ً
ً
ً
العليا الرقيقة التي تتضمن عظاما صغيرة أو غبارا عظميا.
ومن األمــور البارزة األخــرى في المتحف الذي يضم أربع
غ ــرف فــك دب كهفي مـنـقــرض ،ولــوحــة قــديـمــة رسـمـهــا قاتل
نيوزيلندي شهير مستشفى محلي لألمراض العقلية خالل
حقبة عشرينيات القرن العشرين.
ً
ثم هناك منحوتة من الصلصال يتردد أن روحــا شريرة
ً
أل ـح ـقــت ب ـهــا أض ـ ـ ــرارا داخـ ــل م ــدرس ــة ال ـف ـنــون ف ــي الـعــاصـمــة
النيوزيلندية ولينجتون ،وجمجمة بقرة تبرز مع قــرن من
منتصف رأسها مثل وحيد القرن.
ً
وقال" :أعتقد أنه يتعين على كل شخص أن ينشئ متحفا
فــي مـنــزلــه ...كــل مــا يتعين عليك أن تفعله هــو وضــع بعض
الملصقات على أشياء وفتح الباب أمام الناس".

«أصوات من أفريقيا» ...نافذة على إبداع القارة السمراء
الشعر الشفاهي أهم روافد اإلبداع وأحد أسباب تفرده
يهتم عدد من مبدعي
وكتاب إفريقيا برصد
التغيرات السياسية
واالجتماعية بين
الماضي والحاضر ،ومدى
انعكاسها على الواقع
األدبي الحالي.

يسلط كتاب "أصوات من أفريقيا  -نافذة على
إبداع القارة السمراء" ،الصادر حديثا عن الهيئة
المصرية العامة للكتاب ،برئاسة د .هيثم الحاج
علي ،وتأليف مجموعة من المبدعين األفارقة،
وترجمة وتقديم نصر عبدالرحمن ،الضوء على
بعض مالمح األدب اإلفريقي ،وأ بــرز رواده من
المبدعين والمبدعات في مراحل مختلفة ،كما
ي ـبــرز أهـمـيــة الـشـعــر الـشـفــاهــي بــاع ـت ـبــاره أحــد
أهم روافد اإلبداع اإلفريقي ،وما يمنحه سمات
تفرده عالميا.
ويــركــز الـكـتــاب عـلــى تـقــديــم ت ـجــارب مـتـعــددة
أل بــرز المبدعين وا لـمـبــد عــات ،ســواء مــن ا لــرواد
أو مـ ــن شـ ـب ــاب الـ ـ ـق ـ ــارة الـ ـسـ ـم ــراء فـ ــي ال ـل ـح ـظــة
ا لـ ــرا ه ـ ـنـ ــة ،لـ ـل ــو ق ــوف عـ ـل ــى مـ ـ ــدى تـ ـط ــور األدب
اإلفريقي ومواكبته للمشهد اإلبداعي العالمي
واس ـت ـش ــراف مـسـتـقـبـلــه ف ــي ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة
المقبلة ،كما يتجلى في كتابات جون كويتزي
وسونيكا وشيماماندا نجوزى أديشي أميناتا
وس ــاو ف ــال ،والـعــديــد مــن الـكـتــاب الـعــرب الــذيــن
ينتمون للقارة السمراء وغيرهم.

رصد التغيرات

غالف الكتاب

ويـكـشــف ال ـك ـتــاب عــن تــأثـيــر الـغــرب
الـ ـثـ ـق ــاف ــي ف ـ ــي إبـ ـ ـ ـ ــداع أبـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـقـ ــارة
الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــراء ،سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــاضـ ــي أو
الحاضر ،ويشير إلى دور المؤسسات
الـثـقــافـيــة األمـيــركـيــة واألوروب ـي ــة في
دعم أو توجيه المبدعين من األجيال
الجديدة ،وانعكاس هذا على طريقة
تناولهم للقضايا المختلفة.
و ي ـش ـمــل األدب اإل ف ــر ي ـق ــي ا ل ـت ــراث
ا لـ ـ ـشـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــي واآلداب ا ل ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــو بـ ــة
ب ـل ـغــات ب ـعــض ال ـش ـعــوب اإلفــريـقـيــة
كالسواحلية وا لـحــو صــة والبانتو
والـنـيـلــو ،وال ـتــي تـعـيــش فــي بعض
أج ـ ــزاء الـ ـق ــارة الـ ـس ــوداء ،والسـيـمــا
إلى الجنوب من الصحراء الكبرى،
وم ــن أب ــرز الـكـتــاب األف ــارق ــة الــذيــن
الي ــزال ــون ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـيــاة جــون
مــاكـســويــل كــوي ـتــزي ،وه ــو روائ ــي
من جنوب إفريقيا وحاصل على
جــائــزة نــوبــل ل ــآداب سـنــة ،2003
لـ ـيـ ـصـ ـب ــح ث ـ ــان ـ ــي ك ـ ــات ـ ــب جـ ـن ــوب

شيماماندا نجوزى أديشي

جون كويتزي

إفريقي يفوز بالجائزة بعد نادين غورديمير.
وولد كويتزي عام  1940في كيب تاون ،وبدأ
ح ـيــا تــه ا ل ــروا ئ ـي ــة س ـنــة  ،1974و ن ـش ــأ ف ــي بـيــت
يتحدث اإلنكليزية رغم أصوله الهولندية ،وهو
يتحدث اللغتين بطالقة ،وهو أول كاتب يفوز
ب ـجــائــزة بــوكــر األدب ـي ــة الـبــريـطــانـيــة الـمــرمــوقــة
مرتين ،ودرس فــي جامعة أديليد األسترالية،
ويدرس اآلن في جامعة شيكاغو.

بـتـقــديــم األدب ال ـســاخــر ،وم ــن أش ـهــر روايــات ـهــا
إ ض ــراب ا لـشـحــاذ يــن ،و ص ــدر لـهــا "األب السابق
لــأ مــة ،1987 ،ع ـنــاب ا ل ـب ـطــر يــرك ،1993 ،حــاوة
ا لـطـيــة  ،1998حـبــة ا لـحـيــاة واأل م ــل  ،2002عيد
االستغاثة ."2005
ولد سونيكا في  13يوليو  ،1934وهو كاتب
نيجيري حائز على جائزة نوبل لآلداب وجائزة
أ ج ـيــب لـ ــآداب ع ــام  ،1986و ي ـعــده ا لـبـعــض من
أفضل كتاب المسرح فــي إفريقيا ،واعتقل من
ق ـبــل ل ـتــزع ـمــه م ـظ ــاه ــرة اح ـت ـج ــاج شـعـبـيــة ضــد
حكومة الرئيس أوباسينجو؛ وفي عام  2007تم
تعيينه أستاذا في جامعة لويوال ماريماونت
بـ ـل ــوس انـ ـجـ ـل ــوس ،وم ـ ــن أه ـ ــم أعـ ـم ــال ــه "س ـك ــان
ال ـم ـس ـت ـن ـقــع ،ال ـط ــري ــق ،الـ ـم ــوت وفـ ـ ــارس ال ـم ـلــك،
العمالقة ،الملك بابو".
نجوجي واثيونجو ،كاتب كيني ،من مواليد
 5يناير  ،1938كتب الرواية والمسرحية والقصة
القصيرة ،كما كتب مقاالت أدبية واجتماعية،
وكتب في أدب الطفل ،وحصل على جائزة لوتس
لألدب ( ،)1973وجائزة بارك كيونغ-ني (.)2016
ووصـ ــل واث ـي ــون ـج ــو إل ــى ال ـقــائ ـمــة الـقـصـيــرة
لجائزة مان بوكر الدولية سنة  ،2009كما رشح
مرات عدة ضمن قوائم المرشحين لجائزة نوبل

شيماماندا
ش ـي ـمــامــانــدا نـ ـج ــوزي أديـ ـش ــي ،وهـ ــي كــاتـبــة
ن ـي ـج ـي ــر ي ــة ا ل ـج ـن ـس ـي ــة و لـ ـ ـ ــدت عـ ـ ــام  1977فــي
نيجيريا ،وعاشت هناك إلى أن أكملت دراستها
المدرسية ،ودرست سنة ونصف في كلية الطب
بـجــامـعــة نـيـجـيــريــا ،ثــم ذهـبــت إلــى أمـيــركــا عــام
 ،1996وحـصـلــت عـلــى جــائــزة نــونـيـنــو الــدولـيــة
( ،)2009وز م ــا ل ــة م ــاك آر ثـ ــر ( س ـب ـتـمـبــر ،)2008
وجائزة أنسفيلد  -وولف  ،2007وأبرز أعمالها
زهـ ـ ــرة الـ ـك ــرك ــدي ــة األرجـ ــوان ـ ـيـ ــة ،ن ـص ــف شـمــس
صفراء ،أمريكانا.
أميناتا ساو فال ،وهي كاتبة سنغالية ،ولدت
في مدينة سانت لويس عــام  ،1941واشتهرت

تبك أيها الطفل
في اآلداب ،ومن أبرز أعماله "ال ِ
 ،1964ح ـبــة حـنـطــة  ،1967ب ـت ــات ا لـ ــدم ،1977
شيطان على الصليب ."1982
جان ديفاسا نياما ،وهو كاتب جابوني ،من
مواليد عام  ،1962حصل على الجائزة األدبية
الـكـبــرى إلفــريـقـيــا ال ـســوداء عــام  ،2008وأصــدر
ثالثية روائية "رحلة العم ما – نداء دينيتي –
صخب الميراث" ،وترجمت إلى العربية.
و قــام الشاعر والمترجم عاطف عبدالمجيد
ب ـت ــرج ـم ــة أح ـ ــد أج ــزائـ ـه ــا ،وكـ ـ ــان أح ـ ــد ض ـيــوف
شرف اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي
للكتاب لعام  ،2019وصدرت مجموعة من أعماله
ضمن سلسلة الجوائز بالهيئة المصرية العامة
للكتاب.
ّش ــا ع ــر ن ـي ـج ـيــري م ــن مــوا ل ـيــد ع ــام  1959فــي
مينا بشمال نيجيريا ،ألم تنحدر مــن منطقة
اجبو بالجنوب الشرقي من نيجيريا ،وأب من
منطقة يورهوبو بالجنوب ،ونشأ في لندن قبل
العودة إلى نيجيريا مع أسرته عام  ،1968وحاز
بــن أو كــري عــام  1991جــا ئــزة بوكر البريطانية
للكتاب عن روايته الشهيرة "طريق الجوعى"،
وعلى جائزة رابطة كتاب إفريقيا.

آما آتا أيدو
أ سـتــاذة جامعية ،و كــا تـبــة و شــا عــرة مــن غانا
وش ـغـلــت مـنـصــب وزي ــر ال ـتــربـيــة والـتـعـلـيــم في
ب ـل ــده ــا ،ت ـع ـيــش ح ــال ـي ــا ب ـي ــن غ ــان ــا والـ ــواليـ ــات
المتحدة؛ حيث تعمل بالتدريس هناك ،وعملت
على إنشاء مؤسسة لدعم الشاعرات اإلفريقيات
في عام .2002
كما أنشأت آما آتا أيدو دار نشر تقوم بطباعة
العمل األول لكتاب القصة األ فــار قــة ،وحصلت
ع ـل ــى ج ــائ ــزة ال ـك ــوم ـن ــول ــث ك ــأف ـض ــل كـ ـت ــاب فــي
إفريقيا عن روايتها "تغيرات" عام  ،1992كما فاز
ديوانها "أحدهم يتحدث إلي أحيانا" بجائزة
نيلسون مانديال في الشعر عام .1978

األدب اإلفريقي يشمل التراث
الشفهي واآلداب المكتوبة
بلغات متنوعة
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سيارات

تطبيق «سيارتي»...
األول في الكويت لتأمين المركبات

ً
شارما لـ ةديرجلا :.عمالؤنا يحصلون على التأمين مجانا
في حال مساهمتهم بنشر تطبيقنا
يوسف العبدالله insta: @Yousfalabdullah

لم تعد هناك حاجة للذهاب إلى شركات تأمين المركبات بعد
اليوم ،أو االنتظار الممل وإضاعة الوقت مع وجود تطبيق «سيارتي
 »Saiyartiالذي استطاع جعل الحياة أسهل وأسرع؛ من خالل
• تطبيق "سـيــارتــي" ...كيف
كانت البداية؟
 جـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ف ـ ـ ـكـ ـ ــرة ت ـط ـب ـي ــق"سيارتي  "Saiyartiبالنظر إلى
حاجة قائدي المركبات لخدمة
تأمين السيارات ،التي سرعان
مـ ـ ــا تـ ـظـ ـه ــر لـ ـتـ ـج ــدي ــد ضـ ـم ــان
ال ـم ــرك ـب ــة ك ــل عـ ــام أو عــام ـيــن،
وفي الحقيقة التمسنا أن إجراء
معاملة التأمين يحتاج الذهاب
إلــى مكاتب وســاطــات التأمين
وح ـت ــى إل ــى ش ــرك ــات الـتــأمـيــن
الرئيسية ،التي عادة ما يرافقها
العديد من العراقيل والمتاعب
مثل زح ــام الطريق واالنتظار
ال ـط ــوي ــل إلتـ ـم ــام ال ـم ـعــام ـلــة أو
عدم توفيرها خالل أيام عطلة
نـهــايــة األس ـبــوع أو حـتــى عــدم

عمل التأمين عبر الهاتف ليصل حتى باب منزلك« .الجريدة» التقت
ساتيش شارما صاحب تطبيق  Saiyartiالذي يعد األول من نوعه
في الكويت ،وإليكم التفاصيل:

وجود فرصة مناسبة لخروج
بـعــض الـمــوظـفـيــن خ ــال وقــت
العمل الصباحي إلج ــراء هذه
ً
المعاملة ،وأيضا الوقت مساء
ً
قد ال ُيسعف إلجرائها ،فضال
عن التسهيل على المرأة داخل
ال ـك ــوي ــت والـ ـت ــي جـ ــرى ال ـعــرف
أنها ال تذهب إلجراء هذا النوع
من المعامالت بنفسها إال عن
طريق تكليف أحد من أقاربها.
ومـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ت ـل ــك
الـعــراقـيــل ،فـكــرنــا ل ـ َـم ال نتولى
تسهيل حــاجــة ال ـنــاس إلج ــراء
معامالت التأمين وتوصيلها
إلـ ــى ال ـم ـن ــازل أس ـ ــوة بـمـطــاعــم
البرغر والبيتزا دون تعب أو
عـ ـن ــاء ،وع ـل ـيــه ق ــررن ــا ،وب ــدأن ــا
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـن ـف ـي ــذ تـطـبـيــق
"سيارتي" لتوفير هذه الخدمة،

ً
خصوصا أن السوق الكويتي
فـ ـي ــه نـ ـح ــو  4م ــايـ ـي ــن مــرك ـبــة
مـسـجـلــة لـ ــدى اإلدارة ال ـعــامــة
لـ ـلـ ـم ــرور ،وفـ ـ ــي حـ ـ ــال وص ـل ـنــا
إلــى عــدد بسيط من هــذا الرقم
فسنحقق النجاح ،إضافة إلى
أن التطبيق يوفر خدمة حميدة
لتسهيل الحياة أ مــام الجميع
إلجراء هذه الخدمة دون عناء.

التطبيق
يوفر خدمة
حميدة لجميع
العمالء دون
عناء

• ه ــل قـمـتــم بـقـيــاس حــاجــة
ً
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ف ـع ـل ـيــا قبل
تنفيذ التطبيق؟
 بــالـتــأكـيــد ،قـمـنــا بالبحثالطويل عن حاجة توفير هذه
الخدمة ومدى مواءمتها داخل
الكويت ،وفي البداية أستطيع
ال ـ ـقـ ــول ،إنـ ـن ــا ال ـت ـط ـب ـيــق األول
ف ــي ال ـكــويــت الـمـعـنــي بتوفير
خدمة التأمين للمستخدمين،
مـ ـم ــا ي ـج ـع ـل ـنــا بـ ــذلـ ــك األقـ ـ ــوى
ً
النـ ـ ـف ـ ــرادن ـ ــا حـ ــال ـ ـيـ ــا ب ــال ـس ــوق
ً
الكويتي .ومستقبال فــي حال
كانت الرغبة موجودة لتنفيذ
تطبيق منافس لنا فبالتأكيد
وقتها سنكون قد تجاوزنا
مـ ــراح ـ ـل ـ ـنـ ــا األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فــي

ً
شارما متحدثا إلى الزميل يوسف العبدالله (تصوير عوض التعمري)

ساتيش شارما
م ــا س ـيــوفــر لــديـنــا
ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة ب ـ ـيـ ــانـ ــات
جميلة لمساعدتهم
وج ـ ـعـ ــل ح ـي ــات ـه ــم
أسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــل وأب ـ ـس ـ ــط
وأسرع.

الـتـطـبـيــق بـيـنـمــا الـمـنــافـســون
الجدد مازالوا في بداياتهم.
• ما الفئة المستهدفة لكم؟
َ
ولم؟
 فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة ف ـئ ـت ـن ــاال ـم ـس ـت ـهــدفــة ه ــي ك ــل شخص
ي ـق ــود مــرك ـبــة وب ـحــاجــة لعمل
ت ــأم ـي ــن ل ـم ــرك ـب ـت ــه م ـه ـم ــا ك ــان
ومـ ــن ال ـج ـن ـس ـيــن ،وك ـم ــا تعلم
في الكويت وفي حال شراء أي
مركبة جديدة لن يتم فحصها
إال بـعــد م ــرور  3س ـنــوات بعد
خ ــروجـ ـه ــا مـ ــن الـ ــوكـ ــالـ ــة ،بـعــد
ذلــك يمكن الـسـمــاح بفحصها
عامين آخرين ليصل إجمالي
ال ـس ـن ــوات إلـ ــى  5سـ ـن ــوات من
خــروجـهــا مــن الــوكــالــة ،ليصل
بها الحال أن يتم فحصها كل
عــام ،وفــي كــل مــرة تحتاج إلى
تأمين ،مما يعني عناء الذهاب
ً
إلجراء التأمين سنويا ،وهو ما
نعمل عـلــى تقديمه لعمالئنا
بــا أي تعب أو عـنــاء ،وتقديم
ك ــل خــدمــاتـنــا لـهــم وإيـصــالـهــا
لهم للمنازل ،وبال شك التعامل
م ــع ع ـمــائ ـنــا ل ــن يـقـتـصــر
فقط على توفير
الـ ـت ــأمـ ـي ــن ب ـعــد
حـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا
عـلــى بياناتهم،
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـن ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل
ج ــاه ــدي ــن وبـ ـع ــد خـلــق
عـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـم ـ ـي ـ ــزة
مـ ـعـ ـه ــم عـ ـل ــى ت ــوف ـي ــر
ك ــل احـتـيــاجــاتـهــم من
خـ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
أبرز اهتماماتهم ،وهو

• عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ــا
يبحث العمالء عن
الـعــروض ،مالذي
تقدمونه لهم بهذا
الشأن؟
 ب ــا لـ ـت ــأ كـ ـي ــدال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
والـ ـ ـتـ ـ ـسـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــات
ال ـت ــي سـنـقــدمـهــا
ه ـ ـ ــي ب ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى أفـ ـض ــل
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ،األم ـ ـ ـ ــر
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
جهزنا التطبيق
بـ ـط ــريـ ـق ــة ذك ـي ــة
ً
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ت ـ ـج ـ ـعـ ــل
الجميع يربح معنا مــن خالل
تداول تطبيقنا ،ففي حال قمت
بإنزال تطبيقنا وإرسال عنوان
تـحـمـيـلــه م ــن تـطـبـيــق ج ـهــازك
وتزويده ألصدقائك ومحيطك،
وق ـت ـه ــا س ـي ـظ ـهــر ل ــدي ـن ــا عـبــر
ً
النظام أن عددا من األشخاص
قاموا بإنزال التطبيق بترشيح
وبــدعــوة مـنــك ،وعـلـيــه سيقوم
ال ـن ـظــام ال ـخ ــاص ب ـنــا بمنحك
ً
نقاطا ومــن خــال هــذه النقاط
سيستطيع عمالؤنا الحصول
ً
على تأمين مركباتهم مجانا
لمساهمتهم في نشر تطبيقنا
ون ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــون عـ ـل ــى

تشجيعهم فــي د ع ــم تطبيقنا
بالطريقة التي تساعد الجميع.
كلمة أخيرة
احصل على تأمين مركبتك
إل ـ ـ ــى مـ ـن ــزل ــك عـ ـب ــر ت ـط ـب ـي ـق ـنــا
 Saiyartiمثل سهولة حصولك
على "البرغر" بكل سرعة.

ماكالرين تكشف عن  765LTالجديدة
ً
وزنا وأقوى أداءً
أخف

كشفت شركة ماكالرين أتوموتيڤ النقاب عن سيارة McLaren
 ،765LTالسيارة الرائدة الجديدة ضمن سلسلة Super Series
ً
والجيل األح ــدث مــن طــراز  ،Longtailلتكون أخــف وزن ــا وأكثر
ً
ً
قوة وقدرة على تقديم مستويات أعلى من األداء على الطرقات
ً
وحلبات السباق في آن معا.
ً
ً
وباعتبارها تمثل النسخة األكثر جاذبية وتقدما من الناحية
الديناميكية بين سيارات  LTمن ماكالرين ،تسطر سيارة 765LT
ً
ً
فصال جديدا في تاريخ نموذج  Longtailالــذي بدأ مع سيارة

السباق  McLaren F1 GTRفي تسعينيات القرن الماضي وشهد
إطالق العالمة ألربعة طرز معدة للقيادة على الطرقات منذ عام
.2015
وترتقي سيارة  765LTالجديدة بالخصائص والسمات الفريدة
ً
الـتــي تميز جميع طــرز  LTإلــى مستويات جــديــدة كـلـيــا ،حيث
عملت "مــاكــاريــن" على تعزيز مستويات التفاعل مــع السائق
والخصائص الديناميكية المعدة لحلبات السباق إلى جانب
تقليص ال ــوزن إلــى ح ــدوده الــدنـيــا وزي ــادة ال ـقــوة .كما التزمت

ً
العالمة بالوعد الذي قطعته بأن يكون إنتاج طرز  LTمحدودا
ً
ضمن عدد قليل ،مع توفير  765سيارة فقط ،تحمل كل منها رقما
يميزها لتلبية طلبات العمالء حول العالم.
وتـعـتـبــر تـقـنـيــات أل ـي ــاف ال ـكــربــون الـمـتـقــدمــة وأل ـ ــواح جسم
ً
السيارة المصنوعة من ألياف الكربون والمصممة خصوصا
لـطــراز  LTوخـصــائــص الديناميكية الـهــوائـيــة الـفــريــدة بمثابة
الـعــوامــل الرئيسية الـتــي مكنت "مــاكــاريــن" مــن تخفيض وزن
ً
السيارة بمقدار  80كغ (الــوزن الحجمي) قياسا بسيارة .720S

وتقوم تجربة القيادة الغامرة وعالية األداء التي تقدمها سيارة
 765LTالـجــديــدة عـلــى عــوامــل عــديــدة مــن ضمنها االستطاعة
ً
البالغة  765حصانا وعزم الدوران البالغ  800نيوتن متر اللذان
يولدهما محرك ماكالرين ثماني األسطوانات المزود بشاحن
توربيني م ــزدوج بسعة  4.0ل ـتــرات ،ونـظــام نقل الـحــركــة الــذي
خضع لتحسينات كبيرة لتوفير مستويات فائقة من التسارع
ً
لكل غيار والنوابض والمخمدات المصممة خصوصا لنظام
التعليق الخاص بسيارات .LT
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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.
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الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
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العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
ّ
العملية ا خـتـبــار تلو اختبار
مهنيا :الحائل الــذي يقف بينك وبين هدفك هو مهنيا  :ا لـحـيــاة
ّ
ّ
وعليك التعلم منها لتتطور.
عدم اقتناعك بقدرتك.
ّ
ً
ً
ّ
العاطفية وتتعذب
عــاط ـف ـيــا :ش ــري ــك ع ـم ــرك ف ــي اش ـت ـيــاق دائـ ــم إلـيــك عاطفيا :ال تكتم مشاعرك
بل ّ
صرح بها ترتاح.
وتبادله المشاعر نفسها.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :ال تستطيع أن تطلب الوفاء من أحد إن اجـتـمــاعـيــا :تـحـ ّـب السفر لكنك ال تملك المال
ً
الكافي للقيام به.
لم تكن أنت وفيا.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.11:
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ً
 – 7مرفأ ياباني أهم مرافئ وتسبب أضرارا.
 – 11رئيس وزراء بريطاني
البالد.
 – 8قطع العشب – للنفي – سابق.
حيوان أسطوري.
 – 9نهار وليل – حرف عطف
– قطع.
 – 10ســرب – تـحــدث فجأة

ا س

ث

10

م

ت ن
ي ب

ر
و

9

 – 3تسده – ظفر الخيليات
ً
يغطي آخر ُسالمى األصابع.
:
عموديا
 – 4لعاب – ضمير متصل –
يجيب على السؤال.
 – 1ا س ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار و ت ـس ـل ــط  – 5حــرف عطف – عاصمة
سياسي.
دولة أفريقية.
فرنسية.
مدينة
–2
 – 6تغييرات – مادة قاتلة.

ً
ً
تبق على جميع أدواتــك في مهنتك
مهنيا :تقدم مع الزمالء بعمل ناجح وستتلقون مهنيا :ال ِ
فالتغيير ينعش العمل.
التهاني على انجازه.
ً
ً
عاطفيا :لن تستطيع الهروب من شخص يحبك عــاط ـف ـيــا :لــديـكـمــا ال ـق ــدرة عـلــى تـغـيـيــر مـســار
حياتكما نحو األفضل ان تعاونتما.
ويتمنى العيش معك.
ً
ً
ً
ّ
يتبين لك أن الصديق األقرب لديك
اجـتـمــاعـيــا :ات ــرك دائ ـم ــا مـســافــة بـيـنــك وب ـيــن من اجتماعيا:
ّ
تصورته.
لم يكن كما
يخالفك الرأي وال تعانده.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

8

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :استفد من كل فرصة تتاح لك واستعمل مهنيا  :انتبه ليست كــل ا لــو ســا ئــل متاحة لك
لتصل الى غايتك.
ذكاءك في استغاللها.
ً
ً
ً
ّ
تتريث في اتخاذ موقف من شخص من عاطفيا :تستاء أحيانا من ضيق الوقت الذي
عاطفيا:
الطرف اآلخر قد ّ
يمنعك من مالقاة الحبيب.
تعرفت به.
ً
ً
اجتماعياّ :
يحرضك أحد معارفك على الخصام
اجتماعيا :الــريــاضــة هــي خير مــا ينفعك فاختر
ً
مع احد أصدقائك .ال تستجب له.
إحداها ومارسها دائما.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

4

7

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
ً
مهنيا :مشكلتك الكبيرة ان ثقتك بنفسك ضعيفة مهنيا :أنــت عبقري فــي أحــامــك وع ــادي جــدا
في تحقيقها.
على الرغم من قدراتك.
ً
ً
عاطفيا :إذا شعرت بالحاجة الى يد دافئة فاذهب عــاطـفـيــا :تشعر بــالـمــرارة ألن الشخص الــذي
ً
تحبه يعارضك في الرأي دائما.
الى الحبيب يعطيك الدواء.
ّ
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال يـمـكــن لـلـمــرء ان يـجــد م ــأوى اكثر اجتماعيا :ال تنتظر من رفيق حسود ان يتكلم
ً
ً
عنك حسنا في غيابك.
اطمئنانا من منزل والديه.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

 23يوليو  22 -أغسطس
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 – 1فـ ـ ــن و ض ـ ـ ــع ا ل ـخ ـط ــط
الحربية.
 – 2كاتب قصصي أميركي
راح ـ ــل م ــن اب ـ ــرز مــؤلـفــاتــه
ً
ا لـتــي عــو لـجــت سينمائيا
«العراب».
 – 3جنس نبات منه نوع
يزرع لثمره – هدم الحائط
– حـ ـج ــارة ص ـل ـبــة ت ـعــرف
بالصوان.
 – 4رم ـ ـ ــى ب ــالـ ـحـ ـج ــارة –
عــاصـمــة دولـ ــة آس ـيــويــة –
اسم لكل عمل مبدع.
ً
ً
 – 5ي ـضــع ش ـي ـئــا تــأمـيـنــا
لـلــديــن – ح ـ ّـر الـعـطــش في
الجوف.
 – 6احد الوالدين – أحرف
متشابهة – أزال األثر.
 – 7ب ـ ــدا و ظـ ـه ــر – أخ ـفــت
باألجنبية.
الخبر – نعم
ّ
 – 8شهر عربي – غلة.
 – 9أسد – يظهر.
 – 10سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدان – ظ ـه ــر
السفينة – في كثير الكالم.

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
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أفقيا:

4
9

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
ً
مهنيا :توقف قليال وقم بجردة حساب لما انجزته مهنيا :من ال يغامر بشيء ال يفعل شيئا وال
ً
يملك شيئا.
ولما فشلت به كي ال يتكرر.
ً
ً
عاطفيا :الحب ّأوله لذيذ وآخره متعة إذا عرفت عاطفيا :شريك حياتك نعمة من الخالق فبل
ً
ّ
تفرط بها أبدا.
مداراة الشريك.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :عندما يقف الجميع ّ
يتحدث الناس معك بصراحة أكبر
ضدك هذا يعني اجتماعيا:
ألنك تعرف ماهية اإلصغاء.
أن عليك مراجعة أوراقك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :
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ًكلمات متقاطعة

 21مارس  19 -أبريل
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سورية
سلك
سالح
تطور
مساحة
بلسم
تلف
مادة
تجميل
فصيلة
خوف
راعي
صناعة
تسويق
فندق
زراعة
خير
مسابقة
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من  4أحــرف وهي اسم نبات يعيش في الظروف
والبيئات الصحراوية.
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كلمة السر:

توابل ةديرجلا

•
العدد  /4379األحد  22مارس 2020م  27 /رجب 1441هـ

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :عدم ً استطاعتك تحقيق هدفك ليس مأساة.
حاول ثانية قد تنجح.
ً
ً
عاطفيا :عالقتكما ليست دائما ممتازة وهذا أمر
طبيعي بين حبيبين.
ً
اجتماعيا :ابحث عن الكتاب فهو األنيس الذي ال
ً
يخونك أبدا.
رقم الحظ.1 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
ّ
مصمم على انجاز أعمالك بمهارة
مهنيا :أنت
ّ
وهذا ما يجعل سمعتك طيبة.
ّ
ً ّ
عاطفياّ :كلما تغلبتما على مشكلة نبتت لكما
أخرى لكنكما متفاهمان.
ً
اجتماعيا :ال تملك سوى حياة واحدة فاعرف
كيف تستفيد منها.
رقم الحظ.3 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  /4379األحد  22مارس 2020م  27 /رجب 1441هـ

tawabil@aljarida●com
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مسك وعنبر

«متطوعون من أجل الكويت» تبرز دور الفنان في األزمات
رابطة أعضاء هيئة التدريس بمعهد الفنون تستقطب نخبة من الفنانين واإلعالميين لتوعية المجتمع
محمد جمعة

قدمت رابطة أعضاء هيئة
التدريس في المعهد العالي
للفنون المسرحية مجموعة من
الفيديوهات التوعوية لنجوم
الساحة الفنية ،ضمن حملة
«متطوعون من أجل الكويت».

بادرت رابطة أعضاء هيئة
التدريس في المعهد العالي
لـلـفـنــون الـمـســرحـيــة بــإطــاق
ح ـم ــة "مـ ـتـ ـط ــوع ــون مـ ــن أج ــل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت" الـ ـت ــي اس ـت ـط ــاع ــت
اس ـت ـق ـطــاب نـخـبــة م ــن نـجــوم
الساحة الفنية واإلعالميين
والطالب لتقديم العون للبالد
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ال ـع ـص ـيــب
م ـ ــن م ـن ـط ـل ــق م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــم
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،ولـ ـت ــأكـ ـي ــد أن
لـعـنــاصــر الـعـمــل الـفـنــي دورا
مـهـمــا وح ـيــويــا ف ــي أي أزم ــة
ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ،وف ــي
حديثه لـ "الجريدة" استعرض
رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـطــوع ـيــة
لرابطة أعضاء هيئة التدريس
ب ــال ـم ـع ـه ــد الـ ـع ــال ــي ل ـل ـف ـنــون
المسرحية د .خليفة الهاجري
أه ــم أنـشـطــة الـحـمـلــة ،مــؤكــدا
أنـهــم بــرهـنــوا عـلــى دور الفن
في األزمات ،وشهدت الحملة
مـشــاركــة مــن الـفـنــانـيــن خالد
أمين وإلهام الفضالة وغدير
السبتي وفهد العبدالمحسن
وصـ ـم ــود الـ ـكـ ـن ــدري وبـثـيـنــة
ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي

نوال تشيد بجهود الدولة
في مكافحة «كورونا»

وب ــاسـ ـم ــة ح ـ ـمـ ــادة وغ ـي ــره ــم
الكثير.
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،يـ ــؤكـ ــد الـ ـه ــاج ــري
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ن ـ ـشـ ــر الـ ـ ــوعـ ـ ــي فــي
ال ـم ـج ـت ـمــع ،وأن ي ـت ـح ـمــل كــل
فــرد مسؤوليته ،الفتا الــى أن
تجربة الصين خير مثال على
مواجهة هذا الوباء ليس فقط
بالطب ،بل بااللتزام بالحجر
ال ـص ـحــي والـ ــوعـ ــي ،وأضـ ــاف
"ونحن من خالل هذه الحملة
حــاولـنــا تــوجـيــه الـ ــرأي الـعــام
بأن مواجهة هذه اآلفة بالوعي
التام ومعرفة خطوتها".

مؤسسة نقابية

تضافر الجهود
أمـ ــا ع ــن عـ ــدد الـمـنـضـمـيــن
لـلـحـمـلــة ف ــذك ــر "وص ـل ـن ــا إلــى
أ ك ـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن  70ف ـ ـنـ ــا نـ ــا و50
إعالميا ،وتكمن آلية العمل في
تـضــافــر جـهــود جميع هــؤالء
ف ـ ـ ــي ت ـس ـج ـي ــل
رسائل فيديو
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج
بينها ،وإعادة
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور
بصورة فعالة"،
مؤكدا حرصهم
ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى إب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراز
دور ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان
لـ ـ ـك ـ ــون ـ ــه ق ـ ـ ــدوة
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـمــع،
وأن الفنانين ال
يـ ـظـ ـه ــرون فـقــط
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــرخ ـ ـ ـ ــاء،
وإن ـم ــا ف ــي وقــت
األزمـ ـ ــات يقفون
صفا واح ــدا إلى
جانب الدولة.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــرد
ال ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــري "ل ـ ــو

خليفة الهاجري
الحـظـتــم أن مـقــاطــع الـفـيــديــو
كـ ــانـ ــت ب ـس ـي ـط ــة ومـ ـ ــن داخ ـ ــل
ال ـم ـن ــزل ،ح ـتــى نـثـبــت نـظــريــة
دعــم ق ــرارات الــدولــة وضــرورة
االلـ ـت ــزام بــالـبـقــاء ف ــي الـمـنــزل
ل ـم ــواج ـه ــة هـ ـ ــذا الـ ـفـ ـي ــروس"،
وأش ـ ــار إل ــى أن الـفـنــانـيــن من
خــال قــواعــدهــم الجماهيرية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـص ـ ــل إل ـ ـ ـ ــى م ــايـ ـي ــن
ال ـم ـت ــاب ـع ـي ــن داخـ ـ ـ ــل وخـ ـ ــارج
ال ـكــويــت ،اسـتـطــاعــوا التأثير
في المجتمع.
واسـ ـتـ ـط ــرد "األث ـ ـ ــر الـكـبـيــر
على المجتمع ليسب بسبب
مــا نـقــدمــه مــن مـقــاطــع فيديو
فقط ،وإنما هو نتاج تضافر
جـهــود مــؤسـســات الــدولــة في
ال ـم ـقــام األول م ــع مــؤسـســات
المجتمع المدني على اختالف
أن ـش ـط ـت ـهــا ،إل ـ ــى ج ــان ــب دور
اإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي دعـ ـ ــم مـ ـث ــل ه ــذه
المبادرات.

وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أ ن ـ ـ ـ ــه "ال نـ ـق ــدم
أن ـ ـف ـ ـس ـ ـنـ ــا م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ح ـم ـل ــة
"متطوعون من أجل الكويت"
كمتخصصين ف ــي ا ل ـطــب أو
األمــور األمنية ،ولكن نحاول
إيـ ـ ـص ـ ــال تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات الـ ــدولـ ــة
ل ـل ـج ـم ـه ــور ب ـط ــري ـق ــة سـلـســة
لزيادة وعي الناس بخطورة
المرحلة التي نعيشها حاليا"،
مؤكدا حرصهم على تشجيع
ودعم من يقفون في الصفوف
األول ـ ــى ل ـم ـحــاربــة ه ــذه اآلف ــة،
فضال عن رفع الروح المعنوية
للمصابين بهذا المرض.

«السور الرابع» لمسة وفاء للصفوف األمامية
●

فضة المعيلي

ً
ً
شاركت الفنانة القديرة نــوال جمهورها مقطعا مصورا
عبر "إنستغرام" تحدثت خالله عن األزمة الحالية المتعلقة
بفيروس كورونا المستجد قائلة" :أردت أن أشارككم في هذه
ً
الظروف وكلي أمل أن هذه األزمة سوف تمر ،وحمدا لله على
كل حال" ،مضيفة أن هذا الوقت "هو التقرب إلى رب العالمين،
حتى ُيذهب هذا الهم الذي شغل العالم بأسره" .وأشادت نوال
بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة ،قائلة" :أحب أن
أشكر حكومتنا في ظل القيادة الحكيمة لسمو األمير الشيخ
ً
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ،وهنيئا على
ً
الشعب الرائع والحكومة األروع ،شكرا من القلب ،ألننا على
مستوى العالم تميزنا في أن نكون األوائل".

الهاجري

واسـتـطــرد بـشــأن تأسيس
الـ ـحـ ـمـ ـل ــة قـ ـ ــائـ ـ ــا" :انـ ـطـ ـلـ ـق ــت
الفكرة من منطلق مسؤولية
رابطة أعضاء هيئة التدريس
بــالـمـعـهــد كـمــؤسـســة نقابية
ل ـس ـبــب واح ـ ـ ــد ،أن ـ ــه ف ــي وق ــت
األزمـ ـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ــادة مـ ــا يـنـحـســر
دور الـ ـف ــن وي ـ ـتـ ــراجـ ــع ،لــذلــك
واج ــدن ــا أنـفـسـنــا أم ــام عقبة،
وهي كيف ان نشارك في

نوال

●

خالد أمين
والفضالة
والسبتي
والعديد
من النجوم
ساهموا
بمقاطع
توعية
مصورة

م ــواج ـه ــة هـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة مع
االل ـت ــزام بــالـبـقــاء فــي الـمـنــزل،
ل ــذا وجـهـنــا رســالــة لزمالئنا
الفنانين واإلعالميين واألدباء
والـمـثـقـفـيــن بــأن ـنــا نستطيع
توجيه الرأي العام ونحن في
المنزل ،وذلك من خالل رسائل
مـ ـص ــورة تـتـضـمــن إرشـ ـ ــادات
وعـ ـ ــرض ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـ ـب ـ ــر م ـخ ـت ـل ــف
منصات التواصل االجتماعي،
السـيـمــا أنـهــا س ــاح مـهــم في
ّ
مــواج ـهــة تـلــك اآلفـ ــة ،وتـمــكـنــا
مـ ــن اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب الـ ـع ــدي ــد مــن
الفنانين واإلعالميين واألدباء
الذين ّ
تعهدوا بالدعم ،وهذا
م ــا ك ــان خ ــال األي ـ ــام القليلة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،وب ــالـ ـفـ ـع ــل حـقـقــت
مقاطع الفيديو الهدف منها،
وانتشرت على نطاق واسع.

آالء الهندي

محمد جمعة
حـ ـ ـق ـ ــق أوبـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــت "ال ـ ـ ـسـ ـ ــور
الـ ــرابـ ــع" ،الـ ــذي ش ـهــد مـشــاركــة
ن ـخ ـب ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـم ـطــرب ـيــن
والفنانين ،ردود أفعال واسعة
ع ـبــر مـخـتـلــف م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي ع ـنــد طــرحــه مـســاء
أم ـ ــس األول ،وج ـ ـ ــاء ت كـلـمــات
األوب ــري ــت لـتــدعــم مــن يقفون
فــي الصفوف األمامية في
مواجهة فيروس كورونا
وت ـ ـ ــرف ـ ـ ــع م ـ ـ ــن روحـ ـ ـه ـ ــم
الـمـعـنــويــة ،واألوبــريــت
مــن غناء رهــف العنزي
وحـ ـم ــد الـ ـعـ ـم ــاري وج ــاس ــم
م ـح ـمــد وع ـب ــدال ـس ــام محمد
و ن ـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس وآالء
الـهـنــدي وشـيـمــاء سليمان
وهـ ـ ـ ــادي خ ـم ـي ــس وخ ــال ــد
ال ـم ـظ ـفــر ودافـ ـ ــي وعـيـســى
المرزوق وبدر الشعيبي،
واألغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــن ك ـل ـم ــات
أحمد العوضي وألحان
بدر الشعيبي وتوزيع
عبدالله عباس ومكس

وماستر منتظر الزاير ،وهندسة الصوت
جاسم العبدالسالم.
وشـ ـ ـ ــارك فـ ــي األوبـ ـ ــريـ ـ ــت مـ ــن ن ـجــوم
ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـي ــة ،ب ـت ـل ـقــائ ـيــة وع ـفــويــة
تحسب للقائمين عليه ،كل من محمد
ال ـ ـصـ ــايـ ــغ ،وديـ ـ ـم ـ ــا ص ـ ــوف ـ ــي ،وم ـح ـمــد
الحملي ،وعلي الحسيني ،وشعيب
راش ــد ،وجــاســم ع ـبــاس ،وأحـمــد
إيراج ،وإلهام الفضالة ،ومحمد
الـشـعـيـبــي ،وع ـبــدال ـلــه عـبــاس،
وج ـ ـ ــاس ـ ـ ــم عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ،ون ـ ــاص ـ ــر
الــدوســري ،والـجــود البعنون،
والجوري البعنون ،ووضحة
األيــوب ،وسعودة البلوشي،
وطـ ـ ـ ـ ـ ــارق الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ،وأح ـ ـمـ ــد
أشكناني ،وحمد أشكناني،
وعبدالعزيز المسلم ،وفهد
األنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاري ،وس ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان
ع ـبــدال ـغ ـفــور ،وه ـبــة الـ ــدري،
ولولوة المال ،وبدر بوهندي،
ومعاذ الفيلجاوي ،وعبدالله
بــوش ـهــري ،وعــائ ـلــة عــدنــان،
ومـ ـحـ ـم ــد الـ ـمـ ـسـ ـل ــم ،وزهـ ـ ــرة
ال ـخــرجــي ،وم ـب ــارك الـمــانــع،
ويـ ـ ــوسـ ـ ــف نـ ـ ــاصـ ـ ــر ،وعـ ــامـ ــر
المعتوق ،وبراك علي.

كشف الفنان القطري غانم السليطي
عن انطالق تصوير أولى حلقات مسلسل
"فـيــروسـكــم" مــن إنـتــاج "الـ ــدار القطرية"
لإلنتاج الفني والـتــوزيــع ،ويتوقع بثه
ً
قريبا على قناة "دوحة  "360ومنصات
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ،وهـ ـ ــو م ـ ــن إخ ـ ـ ـ ــراج حـسـيــن
الصايغ ،وتمثيل كوكبة من الفنانين.
وقال السليطي ،في تصريح صحافي
أمس" ،لم يمنعني التزامي باإلجراء ات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذتـ ـه ــا دول ـت ـن ــا
الحبيبة مــن الـقـيــام ب ــدوري ومــا يمليه
ع ـلـ ّـي ضـمـيــري كـفـنــان ت ـجــاه المجتمع
واإلنـســانـيــة كـكــل ،ألنــه ال ــدور الحقيقي
للفنان ،ففيروس كــورونــا "كوفيد ـ "19
لم يأت من الخارج بل من داخل اإلنسان،
وه ــذا الـعـمــل مـحــاولــة لفهم مــا يـجــري،
وأرى أن الـفـيــروس الحقيقي يكمن في
بني البشر".
وأض ـ ـ ــاف" :ص ــورن ــا ال ـح ـل ـقــة األول ـ ــى،
وهناك حلقات أخرى انتهيت من كتابتها
ً
وسيتم تصويرها الحقا ،والحلقة األولى
ّ
وتعمدت أن تكون خالية
من بطولتي،
من الـحــوار إال من جملة واحــدة أقولها
في نهاية الحلقة ،وهي عميقة المعنى،
أ مــا بقية الحلقات فستجمع نخبة من
الممثلين بحسب ما يتطلبه الموضوع".
وذكر أن الحلقات المقبلة "ستتناول
تأثير فيروس كورونا ،وكيف يجب أن
ً
نستفيد منه مستقبال  ،وأعتقد أن هذا
دورن ــا ،وكــل فــي مجاله ،يجب أن تكون

غانم السليطي وحسين الصايغ
قطر ما بعد كورونا ليست كما قبله ،بل
ً
العالم أيضا".
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـ ــرب ال ـم ـخ ــرج ال ـشــاب
حسين الصايغ عــن سعادته واعـتــزازه
بــال ـع ـمــل م ــع ال ـف ـن ــان غ ــان ــم الـسـلـيـطــي،
ً
ق ــائ ــا :أت ـشــرف بــالـعـمــل مــع الـفـنــان "بــو
فـيـصــل" .مـشـيــرا إل ــى أن هـنــاك أكـثــر من
خطة لتصوير الحلقات ألن الموضوع

ال ــذي تتناوله لــه عــاقــة بــوبــاء كــورونــا
"كوفيد ـ ،"19
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :أنـ ـ ـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــرج أشـ ـ ـع ـ ــر
ب ــالـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة تـ ـ ـج ـ ــاه بـ ـ ـل ـ ــدي وتـ ـج ــاه
اإلنسانية ،وأشكر الفنان السليطي على
ثقته بأن منحني فرصة التصدي لهذه
السلسة الدرامية".

حصلت الفنانة شيرين رضا
على إجازة إجبارية من
تصوير دورها في مسلسل
"ليه أل" بسبب عدم تعافيها
ً
كليا من إصابتها بكسر
قدمها الذي تعرضت له منذ
فترة ،إذ صورت يومين فقط
ً
من العمل وأنهت عددا من
المشاهد التي ال تتطلب
الوقوف والمشي ،على أن
تعود مرة أخرى الستئناف
مشاهدها بعد أسبوعين على
أقل تقدير.
ونفت شيرين رضا صحة ما
تردد في اليومين الماضيين
حول إصابتها بفيروس
"كورونا" في تغريدة على
موقع "تويتر" وقالت" :شائعة
يا جماعة أنا بخير الحمد لله
وربنا يشفي الجميع".
وكشف مصدر من داخل
مسلسل "ليه أل" أن الفنانة
شيرين رضا أصيب
بنزلة برد مطلع األسبوع
المنصرم وحصلت على
إجازة من تصوير دورها،
وتم االطمئنان عليها من
المشاركين في العمل ،مؤكدة
لهم أنها أصبحت بصحة
جيدة.

األباصيري سيدة أعمال
فى «الوجه اآلخر»

انضمت المذيعة هبة
األباصيري إلى فريق عمل
مسلسل "الوجه اآلخر"،
الذي يلعب بطولته النجم
ماجد المصري ،وتقدم في
أحداثه هبة شخصية سيدة
أعمال ذات وجهين بين
الخير والشر ،وسيناريو
العمل والحوار فداء
الشندويلي ،وإخراج سميح
النقاش ،ومن إنتاج شركة
سينرجي.
ومن المقرر بدء تصوير
أول مشاهد العمل خالل
األيام المقبلة ويظهر ماجد
المصري الذي كتب قصة
العمل ،بشخصية مهندس،
يدخل في عدة أزمات،
أبرزها صراع على المال
بطريقة غير مشروعة ،ومن
خالل تلك الموضوعات
يتناول ماجد المصري
قضية مهمة للمجتمع
ً
المصري ،خصوصا أن تلك
ً
الموضوعات تهم قطاعا
ً
واسعا من الجمهور.

بدر الشعيبي

هاني شاكر
رقــم وات ـســاب ٠١٢٢١٥١٦٤٨٦
لألعضاء العاملين بالقاهرة
والجيزة ،الذين تنطبق عليهم
الشروط ،على أن يتم الصرف
بـ ـ ــدايـ ـ ــة مـ ـ ــن يـ ـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ـ ــد 29
الـجــاري ،ويرفق مع البيانات
صــورة الرقم القومي وصــورة
كارنيه العضوية .2019
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة األع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء

شيرين رضا في إجازة
من تصوير «ليه أل»

عمر العبد الالت يغني
لألم في عيدها

السليطي« :فيروسكم»
دراما لفهم ما يحدث «المهن الموسيقية» تصرف إعانة
ً
من إخراج حسين الصايغ ويعرض قريبا على «دوحة »360
وقتية ألعضائها المتضررين
أصدرت نقابة الموسيقيين
المصرية ،التي يرأسها الفنان
هــانــي شــاكــر ،بـيــانــا ج ــاء فيه
"التزاما بقرارات الدولة تجاه
األزمـ ــة الـعــالـمـيــة الـتــي تسبب
فيها فيروس كورونا الجديد،
ون ـت ــح عـنـهــا ت ــوق ــف تـ ــام بكل
األنـشـطــة والـفـعــالـيــات الفنية
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــارا بـ ـ ـ ـ ــاألزمـ ـ ـ ـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ت ـم ــر بـهــا
الـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ع ــدة
فئات مجتمعية ،وخاصة فئة
الموسيقيين ا لــذ يــن يعملون
ب ـش ـك ــل يـ ــومـ ــي ،ع ـق ــد مـجـلــس
إدارة النقابة اجتماعا عاجال
بــرئــاســة الـفـنــان هــانــي شــاكــر،
ضم كل أعضاء مجلس اإلدارة
وال ـشــؤون القانونية وإدارات
الحسابات واإلدارات األخــرى
للنقابة".
وأض ــاف الـبـيــان" :تـقــرر فيه
صــرف إعانة وقتية لألعضاء
ال ـع ــام ـل ـي ــن غـ ـي ــر ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
وأصـحــاب الــرواتــب الشهرية،
على أن يرسل العضو بياناته
ب ــداي ــة م ــن أمـ ــس ال ـس ـبــت إلــى
يوم األربعاء  ٢٥الجاري ،على

سلة أخبار

بــالـمـحــافـظــات األخ ـ ــرى ،فيتم
إرسـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـي ــان ــات بــال ـل ـجــان
وال ـن ـقــابــات ال ـفــرع ـيــة ،وسيتم
إخـ ـط ــار األع ـ ـضـ ــاء ال ـعــام ـل ـيــن
بـتـحــديــد آل ـيــة ال ـص ــرف خــال
رسالة واتساب ،كما تقرر إعفاء
جميع األعضاء المنتسبين من
الغرامات كافة حتى أغسطس
."٢٠٢٠

تحت عنوان "األم المصرية"
ً
وتزامنا مع االحتفال بعيد
األم ،أطلق "صوت العروبة"
الفنان األردني عمر العبد
الالت أغنية مخصصة
لألم المصرية ،تحمل في
طياتها كل معاني المحبة
ً
والوفاء لها ،مستذكرا فيها
صفاتها وقوتها وصبرها
وعزيمتها.
وتولى العبد الالت تلحين
العمل ،بعد أن كتب
كلماته الشاعر المصري
مصطفى حسن ،وقام
ً
بتوزيعها موسيقيا الموزع
الموسيقي عمر صباغ،
وقام بهندسة الصوت
المهندس إيهاب نبيل،
وهي من إنتاج الفنان
ً
إهداء منه لألم
العبد الالت
المصرية ولمصر عربون
محبة ووفاء.
وبدأ عرض الفيديو كليب
أغنية "األم المصرية" في
عدد كبير من القنوات
الفضائية المصرية ،ومن
خالل القناة الرسمية
لصوت األردن  -عمر العبد
الالت في موقع "يوتيوب"،
إضافة إلى اإلذاعات
المصرية.

ةديرجلا
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دوليات

ً
واشنطن تتجه التهام طهران رسميا بضرب قاعدة «التاجي»

• ترامب :اإليرانيون بحاجة إلى قادة يحترمونهم • ماكرون مسرور بإطالق مارشال ويريد عادلخاه
(عواصم -وكاالت)

بعد ّردها السريعً ،الذي أسفر
عن مقتل  26مسلحا من
الفصائل الشيعية العراقية،
تتجه اإلدارة األميركية إلى
توجيه اتهام رسمي إلى إيران
بقصف قاعدة «التاجي» ،وقتل
جندي ومتعاقد أميركيين،
وثالث بريطاني ،في هجوم غير
مسبوق أعاد منسوب التوتر
في المنطقة إلى االرتفاع.

اق ـ ـتـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دونالد ترامب ،ووزير خارجيته
مايك بومبيو من تحميل إيران
المسؤولية عن هجوم صاروخي
ُوقع في العراق األسبوع الماضي
قـ ـت ــل ف ـي ــه ج ـن ــدي ــان أم ـي ــرك ـي ــان،
وجندي بريطاني ،وإصابة نحو
 12مــن عناصر ق ــوات التحالف
الدولي.
وفي مؤتمر صحافي بالبيت
األب ـيــض اسـتـفــاض حــديـثــه فيه
ع ــن فـ ـي ــروس "ك ـ ــورون ـ ــا" ،تــدخــل
ت ــرام ــب ورد ع ـلــى سـ ــؤال مــوجــه
إلى بومبيو عما إذا كانت إيران
ً
مـ ـس ــؤول ــة عـ ــن الـ ـهـ ـج ــوم ،ق ــائ ــا
"ربما يجب أال نقول (ذلك) اآلن"،
ً
مضيفا" :نحن نعلم الكثير".
وأضاف بومبيو" :أوضحنا أن
الميليشيات الشيعية في العراق
تحصل على التمويل والتدريب
وال ـع ـتــاد م ــن اإليــران ـي ـيــن .نحث
اإليرانيين على عدم القيام بذلك،
وأبلغناهم أنهم سيحاسبون عن
هذه الهجمات عندما تهدد حياة
أميركيين".
وف ـ ــي ح ـي ــن ح ـ ّـم ـل ــت ال ـق ـي ــادة
األمـيــركـيــة الــوسـطــى (سنتكوم)
مـيـلـيـشـيــا "حـ ــزب ال ـل ــه -ال ـع ــراق"
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف ق ــاع ــدة
التاجي ب ــ 18صــاروخــا مــن نوع
"ك ــاتـ ـي ــوش ــا" وقـ ـت ــل ال ـج ـنــدي ـيــن
األميركي والبريطاني والمتعاقد
األميركي ،وإصابة نحو  12من
قوات التحالف ،لم تقل الواليات
الـمـتـحــدة حـتــى اآلن مــا إذا كــان
للقيادة اإليرانية صلة بالهجوم
غـيــر الـمـسـبــوق ،ال ــذي ج ــاء بعد
أيــام من زيــارة قــام بها سكرتير
األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي الـ ـجـ ـن ــرال عـلــي
شمخاني لبغداد ،ورأى مراقبون
أنـ ـه ــا تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى سـ ــد ثـ ـغ ــرات
أحــدث ـت ـهــا تـصـفـيــة ق ــائ ــد "فـيـلــق
القدس" قاسم سليماني في يناير
الماضي بغارة أميركية.

هجمات وتفويض

الرئيس األميركي
يهنئ نظيره
العراقي ويدعو
إلى عالقات أمنية
واقتصادية

ومنذ أواخر أكتوبر ،استهدف
ً
نحو  24هجوما ق ــوات أجنبية
في الـعــراق 4 ،منها خــال األيــام
الثمانية األخ ـيــرة .وبـعــد تـكــرار
ال ـه ـج ـم ــات الـ ـص ــاروخـ ـي ــة عـلــى
القواعد العسكرية الغربية وعلى
السفارة األميركية ،قالت وزارة
ال ــدف ــاع (ال ـب ـن ـتــاغــون) األس ـب ــوع
الماضي ،إن ترامب فوضها في

●

(رووداو  -أربيل)

أث ـ ـ ــارت اج ـت ـم ــاع ــات ع ـقــدهــا
ّ
الـ ـمـ ـك ــل ــف ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـع ــراق ـي ــة ع ــدن ــان الـ ــزرفـ ــي ،مع
أط ـ ـ ـ ــراف داخـ ـلـ ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة،
الـ ـج ــدل ،وسـ ــط ت ــوال ــي ل ـق ــاءات
مــوازيــة بين الـقــوى السياسية
الشيعية ،التي أعرب عدد منها
ً
بـ ـص ــراح ــة ،رفـ ـض ــه ل ـ ــه ،م ـع ـلــا
ذلــك بآلية اخـتـيــاره مــن رئيس
الجمهورية برهم صالح.
وش ـ ـهـ ــد م ـ ـنـ ــزل زع ـ ـيـ ــم ت ـي ــار
ً
الـحـكـمــة ع ـمــار الـحـكـيــم ،أخ ـيــرا
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــا ل ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادات ال ـك ـت ــل
الشيعية بـهــدف رفــض تكليف
عدنان الزرفي ،عضو البرلمان
عـ ــن ت ـح ــال ــف ال ـن ـص ــر ب ــزع ــام ــة
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء األس ـبــق حيدر
ال ـع ـب ــادي ،بـتـشـكـيــل الـحـكــومــة
العراقية الجديدة ،غير أن نتائج
االجـ ـتـ ـم ــاع لـ ــم ت ـك ــن بـمـسـتــوى

ً
اليمن يطلب تدخال أمميًا
لوقف احتجاز المسافرين

المؤتمر الصحافي لترامب ونائبه مايك بنس ووزير خارجيته في البيت األبيض أمس األول (رويترز)
الرد على الهجوم الذي وقع يوم
 11مارس.
وان ـس ـحــب ن ـحــو  300جـنــدي
م ــن قـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف األسـ ـب ــوع
الماضي مــن قــاعــدة القائم على
ح ـ ـ ــدود س ـ ــوري ـ ــة ،ومـ ـ ــن ال ـم ـق ــرر
سحب القوات من قاعدتي القيارة
وك ــرك ــوك ب ـح ـلــول ن ـهــايــة أبــريــل
المقبل ،بحسب مسؤول عسكري
أميركي.

عيد النوروز
ومـ ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـصـ ـ ــاعـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـسـ ــوب
التوتر ،وجــه تــرامــب رســالــة إلى
ً
الـم ـح ـت ـفـلـيــن ب ــالـ ـن ــوروز ق ــائ ــا:
"أب ـ ـعـ ــث ب ــأط ـي ــب ال ـت ـه ــان ــي لـمــن
يحتفلون في الواليات المتحدة
وح ـ ــول ال ـع ــال ــم بـعـيــد الـ ـن ــوروز،
وب ـم ـنــاس ـبــة أول أيـ ـ ــام ال ــرب ـي ــع.
الـ ـن ــوروز ه ــو ع ـيــد رأس الـسـنــة
الفارسية ويحتفل به اإليرانيون
وال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ش ـ ـعـ ــوب بـ ـل ــدان
الشرق األوسط وآسيا الوسطى
والواليات المتحدة وفي جميع
أنحاء العالم".

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ال ـ ـع ـ ــام ال ـم ــاض ــي
ً
تاريخيا لشعب إيــران ،فقد
كــان
شــاهــدنــا اإليــران ـي ـيــن الشجعان
ب ـ ـ ــأع ـ ـ ــداد ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
يتظاهرون ضد فساد حكومتهم
ويطالبون بمحاسبتها ،وأوضح
الشعب اإليراني رغبته في قيادة
ُ ِّ
ً
ت َمثله بعيدا عن مصالح نظامه
ال ـ ـفـ ــاسـ ــد ،ف ــالـ ـشـ ـع ــب اإلي ـ ــران ـ ــي
بحاجة لـقــادة يستمعون إليهم
وي ـح ـت ــرم ــون ـه ــم وي ـس ـت ـث ـم ــرون
فيهم ،وليس لقادة يستهدفونهم
ويـضـطـهــدونـهــم وه ــم ي ـهــدرون
الـ ـ ـم ـ ــال ل ـت ـح ـق ـي ــق ط ـم ــوح ــات ـه ــم
ال ـنــوويــة والخ ـت ـبــار ال ـمــزيــد من
الصواريخ".
وت ــاب ــع ":الـ ـن ــوروز ه ــو مــوعــد
ال ـت ـج ــدي ــد الـ ـ ــذي ي ـش ـجــع ال ــذي ــن
ي ـح ـت ـف ـل ــون ب ـ ـهـ ــذا الـ ـعـ ـي ــد ع ـلــى
التفاؤل ،فالشعب اإليراني لديه
إم ـك ــان ــات ك ـب ـيــرة غ ـيــر مستغلة
وثقافتهم نابضة بالحياة ،حيث
بــرع اإليرانيون في الرياضيات
والـ ـعـ ـل ــوم والـ ـق ــان ــون والـتـقـنـيــة
والـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون .ف ـ ـهـ ــم ي ـس ـت ـح ـق ــون
مستقبال مــن الـســام واالزده ــار

ف ــي وط ـن ـهــم وف ــي جـمـيــع ال ــدول
األخرى .وبما أنهم قد بدأوا هذا
ال ـمــوســم ب ــأم ــل م ـت ـجــدد ،فنحن
ن ـق ــوم م ــع شــركــائ ـنــا وحـلـفــائـنــا
ص ــاة ألج ــل
حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم ب ــالـ ـ ً
مـسـتـقـبــل أك ـثــر إش ــراق ــا وحــريــة
إليران".
وختم" :بالنيابة عن الواليات
المتحدة ،أبعث بأطيب التمنيات
ب ـع ـيــد ن ـ ـ ــوروز م ـف ـعــم ب ــال ـس ــام.
ن ـتــذكــر الـ ـي ــوم أن قـ ــوى ال ـحــريــة
ً
واالستقالل ستنتصر دائما على
الـشــر وال ـق ـمــع .أطـيــب التمنيات
بعيد نوروز سعيد!".
ك ـ ـمـ ــا ه ـ ـنـ ــأ ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب نـ ـظـ ـي ــره
الـ ـع ــراق ــي ب ــره ــم ص ــال ــح ،أم ــس،
ً
بمناسبة أعياد النوروز ،مؤكدا
رغـبـتــه ف ــي ب ـنــاء ع ــاق ــات أمنية
واقتصادية مع العراق بما يعزز
سبل التضامن ويخدم المصالح
المشتركة.
ووفـ ـ ـ ـ ــق الـ ـمـ ـكـ ـت ــب اإلع ـ ــام ـ ــي
ل ــرئ ــاس ــة ال ـ ـعـ ــراق ،فـ ــإن "ت ــرام ــب
أع ــرب فــي بــرقـيـتــه عــن تمنياته
ل ـل ـش ـعــب الـ ـع ــراق ــي ب ــاالس ـت ـق ــرار
وال ـ ـسـ ــام" ،وق ـ ــال" :ل ـق ــد أح ــرزن ــا

ً
ً
تقدما كبيرا في مواجهة داعش،
وأتطلع إلى فرص جديدة لبناء
عالقاتنا االقتصادية واألمنية
مع حكومتكم".

تبادل سجناء
وفـ ــي امـ ـت ــداد لـعـم ـل ـيــات عــدة
لـتـبــادل معتقلين شـمـلــت خــال
األشـ ـ ـه ـ ــر األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـمـ ـتـ ـح ــدة وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا وح ـت ــى
أل ـمــان ـيــا ،أع ـل ــن ق ـصــر اإلل ـي ــزي ــه،
أم ـ ـ ـ ــس ،أن إيـ ـ ـ ـ ــران أف ـ ــرج ـ ــت عــن
ا ل ـ ـ ـبـ ـ ــا حـ ـ ــث ا ل ـ ـف ـ ــر ن ـ ـس ـ ــي روالن
م ــارش ــال ال ـم ـس ـجــون فـيـهــا منذ
ً
يونيو  ،2019مؤكدا أن الرئيس
إيمانويل ماكرون "مسرور لكنه
ّ
ً
يحضها على اإلف ــراج ف ــورا عن
ال ـب ــاح ـث ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة-اإلي ــران ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـجـ ــونـ ــة ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك فـ ــاري ـ ـبـ ــا
عادلخاه".
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أع ـل ـن ــت
ّ
ّ
اإليرانية ،أمس
القضائية
السلطة ّ
األول ،أنها "تتعاون" لإلفراج عن
مــوقــوف فــرنـســي لــديـهــا ،بعدما
وافـقــت بــاريــس على اإلف ــراج عن

إيراني ّ
مهدد بتسليمه للواليات
ً
المتحدة وك ــان لـيــا فــي طريقه
إلى طهران.
ولم تحدد السلطة القضائية
اإلي ــرانـ ـي ــة أيـ ــا م ــن الـفــرنـسـيـيــن
الموقوفين لديها ،وهما روالن
م ــارش ــال وال ـبــاح ـثــة الـفــرنـسـيــة-
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ف ــاريـ ـب ــا ع ــادلـ ـخ ــاه،
اللذان تطالب فرنسا منذ أشهر
ب ــاإلف ــراج عـنـهـمــا ،بـيـنـمــا ب ــدأت
مـحــاكـمـتـهـمــا ف ــي ب ــداي ــة الـشـهــر
الحالي.
يــأتــي ذلــك غ ــداة إع ــان وكالة
"م ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزان اون ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــن" الـ ـت ــابـ ـع ــة
لـلـسـلـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة اإلي ــران ـي ــة
عــن اإلف ــراج عــن روح الـلــه نجاد
الـجـمـعــة .وع ـ ّـرف ــت ع ـنــه الــوكــالــة
بأنه "مهندس إيراني (مسجون)
مـنــذ أكـثــر مــن عــام فــي السجون
ّ
ال ـفــرن ـس ـيــة ،وم ــت ـه ــم بــاالل ـت ـفــاف
على عقوبات أميركية مفروضة
على إيران".

طالبت الحكومة اليمنية
المجتمع الدولي واألمم
المتحدة ،الضغط بصورة
عاجلة على ميليشيا
الحوثي ،لإلفراج عن
مئات المسافرين الذين
احتجزتهم في مدينة عفار
بالبيضاء.
وقالت في بيان" :ندين ما
يقوم به الحوثيون منذ يوم
االثنين  16مارس ،بمنع
المواطنين من الدخول إلى
المحافظات الواقعة تحت
سيطرتهم ،واحتجازهم
بذريعة ما أسمته محجر
طبي دون تطبيق أدنى
المعايير الصحية".

الكوسوفيون ّ
يحتجون
من الشرفات

بينما ّ
يحيي األوروبيون
العاملين في قطاع الصحة
لديهم من شرفات المنازل كل
مساء ،اختار الكوسوفيون
هذه الطريقة لالحتجاج على
الطبقة السياسية في خضم
ُ
أزمة قد تسقط الحكومة.
وفي ظل عدم قدرتهم على
االحتشاد بالشوارع ،لجأ
أهالي بريشتينا للطرق على
األواني المنزلية من الشرفات
للتعبير عن استيائهم
ّ
من السياسيين المتهمين
باستغالل حال الطوارئ
الصحية لتحقيق مكاسب
شخصية.

تأسيس حركة سياسية
جديدة في تايلند

ً
احتفاال بعيد النوروز أمس األول (أ ف ب)
أكراد يضيئون شعلة قلعة أربيل
فـ ـ ــؤاد ح ـس ـي ــن ،ال ـت ــي اع ـت ـبــرهــا
ً
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ت ـ ـم ـ ـه ـ ـيـ ــدا ل ـ ـل ـ ـقـ ــاءات
مقبلة مــع الـحــزب الديمقراطي
الكردستاني.
ورأى ا ل ـم ـح ـل ــل ا ل ـس ـي ــا س ــي

الصدر يرفض مناقشة ترشيح السهيل
بعث زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى
الصدر ،أمس األول ،رسالة إلى القوى السياسية
الشيعية المعترضة على تكليف عدنان الزرفي
بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكشف مصدر مطلع أن الصدر أبلغ القوى
المجتمعة في منزل رئيس تيار الحكمة عمار
الحكيم ،وهــي كــل مــن «ائ ـتــاف الـفـتــح» بقيادة
هادي العامري ،و»دولة القانون» بزعامة نوري
المالكي ،و«حزب الفضيلة» و«كتلة عطاء» ،رفضه
مناقشة كل ما يتعلق بترشيح نعيم السهيل
ً
لتشكيل للحكومة الجديدة بدال من الزرفي.

«بلومبرغ» :مساع روسية
لتنصيب نجل القذافي

ذكر تقرير لوكالة بلومبرغ
األميركية أن شركة «فاغنر»
الروسية تجري لقاءات مع
سيف اإلسالم ،نجل الزعيم
الليبي الراحل معمر القذافي،
ً
بهدف تنصيبه زعيما لليبيا
ً
ً
بوصفه فاعال صاعدا في حال
إجراء انتخابات ،مشيرة إلى
أن حكومة الوفاق الوطني
ّ
تمكنت العام الماضي من
القبض على عميلين روسيين،
وضبطت في حوزتهما
مالحظات عن لقاءات عقداها
معه.

الزرفي يرتب أوراقه بانتظار
«الموافقة الشيعية»
ط ـمــوحــات ال ـج ـهــات الــراف ـضــة،
ول ــم ي ـص ــدر ع ـنــه ب ـي ــان واض ــح
لموقفهم يفضي إلى إجبار على
االعتذار عن مهمته.
ال ــزرف ــي ي ـبــدو أن ــه ل ــم يقابل
تـلــك ال ـم ـحــاوالت بـصـمــت ،إنما
بخطوة لم يقدم عليها المرشح
السابق لتشكيل الحكومة محمد
تــوفـيــق عـ ــاوي ،تتمثل بعقده
مـ ـ ـش ـ ــاورات ع ـل ـن ـيــة م ــع ج ـهــات
خ ــارج ـي ــة وداخـ ـلـ ـي ــة ،بــانـتـظــار
ً
ات ـخــاذ الـكـتــل الـشـيـعـيــة مــوقـفــا
ً
حاسما للموافقة على تمريره
في مجلس النواب.
وبعد تكليف صالح له ،عقد
ال ــزرف ــي ل ـق ــاء م ــع مـمـثـلــة األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي الـ ـع ــراق جينين
بالسخارت ،في خطوة فسرها
ً
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ب ـ ــأن ـ ــه تـ ـلـ ـق ــى دع ـ ـمـ ــا
ً
أم ـم ـي ــا ،ك ـمــا ال ـت ـقــى الـسـفـيــريــن
ال ـكــوي ـتــي والـ ـمـ ـص ــري ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ــى لـ ـ ـق ـ ــاء جـ ـمـ ـع ــه مـ ـ ــع وزيـ ـ ــر
المالية في الحكومة االتحادية

سلة أخبار

وأضاف المصدر أن «مقتدى الصدر أبلغ هذه
ً
القوى أيضا أن االعتراضات التي طرحت حول
الزرفي ليست موضوعية ،ولذلك فهو يرى عدم
داع لمناقشة استبداله بشخصية أخرى».
وجود ٍ
وأكد أن «أوساط التيار الصدري تتحدث عن
مقترح لتقليص أقطاب االجتماعات ،وحصره
ب ــاألط ــراف الرئيسية فـقــط وه ــي تـيــار الحكمة
والـ ـص ــدري ،وت ـحــالــف الـفـتــح أو ائ ـت ــاف دول ــة
القانون».

إحـ ـس ــان ال ـش ـم ــري أن "لـ ـق ــاء ات
ال ــزرف ــي م ــع ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
تصب في مصلحة مدة التكليف،
ً
ولمصلحته أيضا من الناحية
الشخصية ،على مستوى منح
الثقة".
وأضـ ــاف أن "ع ــدن ــان الــزرفــي
ب ـحــاجــة إلـ ــى ت ــواص ــل مستمر
مع الكتل السياسية ،حتى مع
األط ـ ـ ــراف ال ــراف ـض ــة لـتـكـلـيـفــه"،
ً
م ـب ـي ـن ــا أنـ ـ ــه "يـ ـ ـحـ ـ ــاول ت ـقــريــب
وجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـنـ ـظ ــر وال ـ ـمـ ــواء مـ ــة
بين مطالب ا لـقــوى السياسية
وال ـ ـحـ ــركـ ــة االحـ ـتـ ـج ــاجـ ـي ــة فــي
البالد".
وت ــاب ــع ال ـش ـم ــري أن "ه ـن ــاك
إشــارات إيجابية ظهرت تطفو
ً
ع ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح" ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن
"الـلـقــاء ال ــذي عـقــده الــزرفــي مع
وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــراق ــي ف ــؤاد
ح ـس ـيــن ،ي ــأت ــي ألن األخ ـي ــر من

قـ ـي ــادات الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
الكردستاني ،الذي يعد األقوى
في إقليم كردستان ،وهي جزء
مـ ــن خ ـ ـطـ ــوات كـ ـس ــب األط ـ ـ ــراف
السياسية بمختلف مكوناتها".
وبخصوص لقاء الزرفي مع
السفير الكويتي ،أشار الشمري
إلى أن "اللقاء يصب في مصلحة
ً
الكويت ،التي تقترب يوما بعد
يـ ــوم م ــن ال ـ ـعـ ــراق ،وهـ ــي تــوجــه
رس ــال ــة إل ــى ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
الـعــراقـيــة ،مـفــادهــا بــأنـهــا تقف
مع أي اختيار يختاره العراق".
ً
وتابع أن "الزرفي يدرك جيدا
أن الكويت تعد بوابة العراق إلى
ا لـخـلـيــج ،مـمــا يمنحه مساحة
ً
واسعة للعالقات مستقبال مع
دول الخليج ،وهي بداية لترتيب
العالقات مع الدول المذكورة".
وب ـشــأن اجـتـمــاع الــزرفــي مع
ممثلة األم ــم الـمـتـحــدة جينين

ب ــاس ـخ ــارت ،رأى ال ـش ـمــري أن
ً
"اللقاء يأتي جــزء ا من خطوات
التواصل مع المجتمع الدولي".
وأفـ ــاد م ـصــدر سـيــاســي بــأن
"االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات األخـ ـ ـي ـ ــرة بـيــن
األطـ ـ ـ ــراف ال ـش ـي ـع ـيــة ل ــم تـشـهــد
رفـ ـ ــض ال ـ ــزرف ـ ــي ب ـش ـك ــل ك ــام ــل،
ب ــل أع ـط ــوه ح ـقــه ال ــدس ـت ــوري"،
ً
مبينا أن "داعـمـيــه يتواصلون
مع الجهات المعارضة لتكليفه
داخـ ـ ــل ال ـب ـي ــت ال ـش ـي ـع ــي ،ألج ــل
تــرتـيــب األوراق ،ب ـهــدف منحه
ً
الثقة مستقبال".
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر إل ـ ـ ـ ــى أن
"الـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــف الـ ـصـ ـل ــب الـ ــرافـ ــض
لتكليفه يتمثل بتحالف الفتح،
الــذي يــرى خـطــورة كبيرة على
وض ـعــه ،ألن ــه يـضــم الـعــديــد من
ً
الفصائل المسلحة ،خصوصا
ب ـع ــد ت ـل ــوي ــح ال ـ ــزرف ـ ــي بـحـصــر
ال ـســاح بـيــد ال ــدول ــة ،مــا يعني

تـقـلـيــل ح ـجــم وم ـســاحــة تـحــرك
هذه الفصائل".
وأوضــح المصدر أن "موقف
ً
ائتالف القانون يبدو أقل تصلبا
من موقف تحالف الفتح ،فيما ال
ً
يبدو تيار الحكمة متشددا ،رغم
تصريحاته العلنية والمبطنة،
بــأنــه رافـ ــض لـتـكـلـيــف ال ــزرف ــي،
على اعتبار أن هذه التصريحات
هــدف ـهــا ال ـح ـصــول ع ـلــى مـنــافــع
وام ـت ـي ــازات سـيــاسـيــة ال أك ـثــر،
ودائ ـم ــا م ــا يـلـجــأ الـحـكـمــة إلــى
هـ ــذه ال ـت ـصــري ـحــات وال ــوق ــوف
في منطقة تتوسط الموافقين
والرافضين ،بانتظار ما تسفر
عنه المفاوضات بين األطــراف
الشيعية".

أعلن قادة حزب "المستقبل إلى
األمام" التايلندي المعارض
المنحل ،والذي يتمتع بشعبية
أمس عن تشكيل حركة
سياسية جديدة .وأسس
ثاناثورن ،إلى جانب األمين
العام السابق للحزب ،بيابوتر
ساينجكانوكول والمتحدث
باسم الحزب بانيكا وانيش،
ً
رسميا "الحركة التقدمية"
الجديدة.
وحلت المحكمة الدستورية
في  21فبراير الماضي حزب"
المستقبل" بسبب حصوله
على قرض من زعيمه ثاناثورن
جوانجرونج رانجكيت ،والذي
اعتبر غير قانوني .كما منع
الحكم األعضاء التنفيذيين
للحزب ،من ممارسة السياسة
مدة  10سنوات.
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دوليات

َّ
كوريا الشمالية تطلق «بالستيين» في البحر إثيوبيا تدعو إلى تدخل إفريقي بأزمة النهضة
القاهرة تفرج عن شادي الغزالي حرب وعائلة سويف
●

كيم يتابع رماية بالمدفعية على الجبهة الغربية أمس األول (أ ف ب)
أطـلـقــت كــوريــا الـشـمــالـيــة ،أم ــس ،مــا بــدا
أنهما صاروخان بالستيان قصيرا المدى
قبالة ساحلها الشرقي ،في آخر حلقة من
سلسلة عمليات إطالق مشابهة قامت بها
ً
بيونغ يانغ ،في وقت يحاول العالم جاهدا
التعامل مع فيروس كورونا المستجد.
وأدان الجيش الكوري الجنوبي عمليات
ً
اإلطـ ـ ــاق واصـ ـف ــا إي ــاه ــا ب ــ«غ ـي ــر مـنــاسـبــة
على اإلطــاق بالنظر إلى الوضع الصعب
الــذي يشهده العالم جــراء كوفيد)...( 19 -
ً
نناشدهم التوقف فورا».
ّ
ولــم تبلغ كوريا الشمالية عن أي حالة
إصابة بالوباء الذي تحول إلى أزمة عالمية،
حيث حصد أرواح أكثر من  11ألف شخص،
وأصاب ما يزيد على ربع مليون في العالم.
وس ــرت تكهنات واسـعــة بــأن الفيروس
ً
وصل فعال إلى البلد المعزول ،بينما حذر
خـبــراء الصحة مــن إمكانية أن ي ــؤدي إلى
انهيار البالد التي تعاني أساسا من بنية
ً
تحتية ضعيفة في القطاع الصحي ،فضال
عن سوء تغذية واسع االنتشار.
كما أكــدت وزارة الدفاع اليابانية كذلك
ت ـجــربــة الـ ـص ــواري ــخ ال ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة.
وواجهت القيادة في بيونغ يانغ على مدى
عقود انتقادات المجتمع الدولي لوضعها
ً
اإلنفاق العسكري والنووي كأولوية بدال
من اإلنفاق على مواطنيها حتى أثناء فترة
المجاعة.
وتعتبر بيونغ يانغ اإلنفاق العسكري
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أم ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـ ــا ت ـص ـفــه
بـ»العدوان األميركي» .وتخضع لحزمة من
العقوبات على خلفية برنامجها النووي
والصاروخي.
وخف بريق أمل أي اختراق بعد لقاءات

زع ـيــم ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة ك ـيــم جــونــغ أون،
وال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب إثــر
إخفاقهما في التوصل إلى أي تقدم جوهري
ب ـش ــأن نـ ــزع األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة م ــن شـبــه
الجزيرة الكورية ،في حين واصلت بيونغ
يانغ مذاك تطوير قدراتها العسكرية.
وق ــال االس ـتــاذ فــي جــامـعــة «إي ــوه ــا» في
سـيــول ل ـيــف-إيــرك إيــزلــي ل ــ»فــرانــس بــرس»
إنه من خالل التجربة الصاروخية األخيرة
«تواصل بيونغ يانغ استراتيجيتها الدولية
المتمثلة بتطبيع اختباراتها الصاروخية».
وق ـب ـيــل عـمـلـيــة اإلط ـ ـ ــاق ،ذك ـ ــرت وكــالــة
األنـ ـب ــاء ال ـك ــوري ــة ال ـش ـمــال ـيــة الــرس ـم ـيــة أن
مجلس الشعب األعلى ،الذي يعتبر واجهة
تـصــادق على ال ـق ــرارات ليس إال ،سيلتئم
في  10أبريل.
وأف ـ ـ ـ ــاد م ـح ـل ـل ــون بـ ـ ــأن نـ ـح ــو  700مــن
المسؤولين سيجتمعون في مكان واحد
بهذه المناسبة ،في حين تم حظر تجمعات
م ـش ــاب ـه ــة فـ ــي أجـ ـ ـ ــزاء عـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـع ــال ــم
لمكافحة انتشار الفيروس.
وق ــال ــت راشـ ـي ــل م ـي ـن ـيــونــغ ل ـ ــي ،كـبـيــرة
المحللين في موقع «أخبار كوريا الشمالية»
لـ ــ»ف ــران ــس بـ ـ ــرس» ،إن «ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
لـ ــن ت ـ ـجـ ــازف ب ـع ـق ــد ح ـ ــدث س ـي ــاس ــي عـلــى
هــذا المستوى الــواســع لــو لــم يكن النظام
ً
واثـقــا من إمكانية منع أو احـتــواء انتشار
الفيروس».
وف ــي مـطـلــع الـشـهــر ال ـج ــاري ،وج ــه كيم
جونغ أون رسالة تضامن إلى رئيس كوريا
الـجـنــوبـيــة م ــون جـ ـ ــاي-إن بـيـنـمــا كــافـحــت
بالد األخير أسوأ انتشار للفيروس خارج
الصين حينها.
ومذاك ،نجحت كوريا الجنوبية إلى حد

كبير في السيطرة على انتشار الفيروس.
وذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية
الرسمية ،أمس ،ان كيم أشرف على «مباراة
إطـ ـ ــاق م ــدف ـع ـي ــة» ب ـي ــن م ـخ ـت ـلــف وح ـ ــدات
الـجـيــش الـجـمـعــة ،ون ـش ــرت ص ــورا ل ــه الــى
جانب ضباط من الجيش ،ولم يكن أي منهم
يضع األقنعة الواقية على وجهه.
ويــؤكــد إيــزلــي أن ــه «رغ ــم إصـ ــرار كــوريــا
الشمالية أنه ال إصابات فيها ،فإن القيود
الصارمة على الحركة والحملة الدعائية
الرت ــداء األقنعة والـعـقــوبــات العلنية على
النخبة الفاسدة التي تخالف جهود العزل،
ً
فضال عن المسارعة إلى بناء مرافق طبية،
تــؤشــر إلــى أن كوفيد 19 -اخـتــرق الـبــاد».
وأض ـ ــاف «ع ـل ــى م ــا ي ـب ــدو ،ت ـعــانــي بـيــونــغ
يانغ أزمة انتشار الفيروس على المستوى
الوطني».
ـت ت ــزداد المخاوف مــن انتشار
وفــي وقـ ٍ
الفيروس في كوريا الشمالية ،دعا المقرر
الـخــاص لــأمــم المتحدة لحقوق اإلنـســان
توماس أوخيا كوينتانا ،مطلع هذا الشهر،
بيونغ يانغ إلى فتح المجال لخبراء الصحة
والمساعدات اإلنسانية من الخارج.
وأك ـ ـ ــد م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ال ـش ـهــر
الـ ـم ــاض ــي ع ــزم ــه اس ـت ـث ـن ــاء ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلنسانية مــن العقوبات المفروضة على
ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ ل ـم ـســاعــدت ـهــا ف ــي مـكــافـحــة
الفيروس.
(سيول ـ أ ف ب)

القاهرة -حسن حافظ

ب ـ ـ ــدا أم ـ ـ ــس أن إث ـي ــوب ـي ــا
تحاول اسـتــدراج مصر إلى
ً
فتح بــاب التفاوض مجددا
حـ ـ ــول أزمـ ـ ـ ــة س ـ ــد ال ـن ـه ـضــة
اإلثـ ـ ـي ـ ــوب ـ ــي عـ ـب ــر ال ــوسـ ـي ــط
اإلفريقي.
ون ـ ـشـ ــرت وكـ ــالـ ــة األنـ ـب ــاء
ً
اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــريـ ــرا أمـ ــس،
دعت فيه على لسان خبراء
إثيوبيين ،االتحاد اإلفريقي
إلى «الوفاء بمسؤولياته في
مفاوضات سد النهضة ،عبر
دع ــم ال ـم ـفــاوضــات وتنفيذ
اتفاقية محتملة ،واستخدام
أدوات االتحاد اإلفريقي في
حل النزاعات».
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك بـ ـع ــد س ــاع ــات
من اختتام وزير الخارجية
ال ـ ـم ـ ـصـ ــري سـ ــامـ ــح ش ـك ــري
جولة إفريقية شملت سبع
دول ،بــزيــارة دول ــة النيجر،
ه ـ ــدفـ ـ ـه ـ ــا شـ ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـمـ ــوقـ ــف
المصري حول السد.
والـ ـتـ ـق ــى ش ـ ـكـ ــري ،م ـســاء
أ م ـ ـ ـ ــس األول ،ب ــا ل ــر ئـ ـي ــس
النيجيري محمد إيسوفو،
وسلمه رســالــة مــن الرئيس
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي،
ً
ت ـت ـض ـمــن شـ ــرحـ ــا لـلـمــوقــف
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري فـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف ســد
ال ـن ـه ـضــة ،الـ ــذي تـسـبــب في
أعنف أزمة في شرق إفريقيا
منذ مطلع األلفية الجديدة.
المتحدث باسم الخارجية
الـ ـمـ ـص ــري ــة ،أحـ ـم ــد ح ــاف ــظ،
ص ــرح ب ــأن شـكــري نـقــل إلــى
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري ،كــل
التطورات األخيرة في ملف
س ــد ال ـن ـه ـضــة ،واس ـت ـعــرض
بشكل مفصل موقف مصر
ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،وال ـج ـهــود
الـتــي بذلتها خــال األع ــوام
الطويلة الماضية مــن أجل
الـ ـ ـت ـ ــوص ـ ــل التـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ع ـ ـ ــادل
وم ـ ـتـ ــوازن ي ــراع ــي مـصــالــح
األط ــراف الـثــاثــة ،مــا تبلور
بالفعل في مسار اجتماعات
واشنطن ،برعاية الواليات
المتحدة والبنك الدولي.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب رئيس
الـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــر ع ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه
باستقبال مسؤول مصري
رف ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ،وأشـ ـ ــاد
ب ـ ــالـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ــذل ـ ـتـ ــه
مـصــر فــي األع ـ ــوام السابقة
خ ـ ــال م ـح ـط ــات ال ـت ـف ــاوض
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ك ـم ــا أك ـ ــد عـلــى
أهمية احترام قواعد القانون

مصري يصطاد البلطي من نهر النيل قبالة جبل الطير شمال المنيا (أ ف ب)
الدولي ،وأشار إلى ما يمثله
ن ـخ ــر ال ـن ـي ـج ــر مـ ــن ن ـم ــوذج
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد م ــن حيث
ضـ ـ ـ ـ ــرورة اتـ ـ ـف ـ ــاق األطـ ـ ـ ــراف
المعنية بشأن أي مشروعات
تقاوم عليه.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األسـ ـ ـب ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــن
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن دشـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة
س ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ـ ــارات
المكوكية لحشد دعم دولي
لمصر أمام التعنت اإلثيوبي
بـعــد انـسـحــاب أدي ــس أبــابــا
م ــن ال ـتــوق ـيــع ع ـلــى االت ـف ــاق
النهائي حــول سد النهضة
نهاية فبراير الماضي ،وزار
وزير الخارجية المصري 6
ع ــواص ــم عــربـيــة وبــروكـســل
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاص ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة
باريس ،ثم أعقبها بزيارة 7
دول إفريقية.
ت ـح ــرك ــات الــدبـلــومــاسـيــة
الـ ـمـ ـص ــري ــة عـ ـل ــى الـ ـس ــاح ــة
اإلف ـ ــريـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــت مــع
تحركات مضادة من أديس
أب ــاب ــا ،ال ـتــي أبـ ــدت غضبها
ع ـ ـل ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــات
المصرية ،إذ قادت الرئيسة
اإلثـ ـ ـي ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــة س ـ ـه ـ ـلـ ــي ورق
زودي ،جولة إفريقية بدأت
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،بينما

يـ ـق ــود ال ــرئـ ـي ــس اإلثـ ـي ــوب ــي
ال ـســابــق م ــوالت ــو تيشومي
ال ـ ـجـ ــولـ ــة األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،فــي
م ـحــاولــة إث ـيــوب ـيــة ع ـلــى ما
ي ـب ــدو إلحـ ـب ــاط ال ـت ـحــركــات
المصرية.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أخـلــت
السلطات المصرية سبيل
الـ ـن ــاش ــط ش ـ ـ ــادي الـ ـغ ــزال ــي
حـ ـ ــرب ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
بـعــد م ــرور نـحــو أسبوعين
على قــرار نيابة أمــن الدولة
بإخالء سبيله بضمان محل
إقــام ـتــه ،كـمــا أطـلـقــت ســراح
هالل سمير وأحمد الرسام
ورمـضــان أبــو زيــد وهــم من
أع ـض ــاء ح ــزب «ال ــدس ـت ــور»،
ب ـ ـعـ ــد أن جـ ـ ـ ــرى ا تـ ـه ــا مـ ـه ــم
ً
جميعا باالنضمام لجماعة
إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وسبق أن أخلت السلطات
الـ ـمـ ـص ــري ــة س ـب ـي ــل  15مــن
أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب وقـ ـ ـ ــوى
سياسية وشخصيات عامة
على ذمة التحقيقات معهم،
م ـســاء الـخـمـيــس ال ـمــاضــي،
في مقدمتهم أستاذ العلوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ح ـس ــن نــاف ـعــة،
وأس ـ ـتـ ــاذ االقـ ـتـ ـص ــاد حـ ــازم
عبدالعظيم ،وسط توقعات
ب ـ ـ ــاإلف ـ ـ ــراج ع ـ ــن ع ـ ـ ــدد ك ـب ـيــر

م ــن ال ـم ــوق ــوف ـي ــن بــالـحـبــس
االحتياطي ولم يتم توجيه
ً
اتهامات لهم بعد ،خصوصا
م ــع ت ــوال ــي م ـط ــال ــب ال ـق ــوى
السياسية المدنية باإلفراج
ع ـ ـن ـ ـهـ ــم ت ـ ـج ـ ـن ـ ـبـ ــا إلص ـ ــاب ـ ــة
المعتقلين بفيروس كورونا
ال ـم ـس ـت ـجــد ف ــي ظ ــل ت ـكــدس
السجون.
ك ـ ـمـ ــا أخـ ـ ـل ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ال ـم ـص ــري ــة س ـب ـيــل ال ـكــات ـبــة
أهـ ـ ــداف س ــوي ــف ،وأسـ ـت ــاذة
العلوم السياسية بالجامعة
األم ـيــرك ـيــة رب ـ ــاب ال ـم ـهــدي،
والـنــاشـطــة منى سـيــف ،من
ق ـس ــم ش ــرط ــة ق ـص ــر ال ـن ـيــل،
بعد أكثر مــن  12ساعة من
صــدور قــرار النيابة بإخالء
سبيلهن ،ثم تم إخالء سبيل
األس ـتــاذة بجامعة القاهرة
ليلى سويف ،وذلــك بعد أن
نـظـمــن وق ـف ــة ب ـش ــارع قصر
العيني للمطالبة بــاإل فــراج
ً
عن المعتقلين حرصا على
حـ ـي ــاتـ ـه ــم ب ـس ـب ــب ان ـت ـش ــار
فيروس كورونا.

ةديرجلا
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رياضة

بوسكندر :األندية تفضل استئناف الرياضة
في أغسطس أو سبتمبر
«األولمبية» واالتحادات الرياضية تأخرتا في حسم الموقف دون مبرر

الشمري يعدد إيجابيات تأجيل النشاط
أشاد بقرار الفيفا واالتحاد القاري
●

حازم ماهر

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ،رئيس
اللجنة الفنية خالد الشمري أن توقف النشاط
الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد
سـيـتـسـبــب ف ــي خ ـســائــر فـنـيــة ومــال ـيــة لـعــدد
كبير من األندية ،ستلقي بآثارها السلبية في
المستقبل القريب.
وأضاف الشمري ،لـ "الجريدة"" :لكن هناك
أنــديــة أخــرى سيقتصر توقف النشاط على
خسائر مــاديــة فقط لـهــا ،حيث إنـهــا شهدت
ً
ً
انخفاضا ملحوظا في المستوى في الفترة
األخيرة ،وهنا تقع على كاهل األجهزة الفنية
مسؤولية ضخمة فــي إع ــادة تاهيل وإعــداد
هذه األندية فور استئناف النشاط سواء في
أبريل أو أغسطس المقبلين".

المشتركة المؤهلة لنهائيات كــأس العالم
 2022بـقـطــر وك ــأس آس ـيــا  2023بالصين،
ق ـ ــال ال ـش ـم ــري إن "هـ ـ ــذا ال ـت ــأج ـي ــل ج ـ ــاء فــي
مصلحة منتخبنا الوطني االول ،مثلما جاء
فــي مصلحة الـعــديــد مــن منتخبات الـقــارة،
خـصــوصــا فــي ظــل انـخـفــاض مـسـتــوى عــدد
كبير من العبي المنتخب في الفترة االخيرة،
إلى جانب توقف النشاط المحلي على غرار
توقفه في السواد األعظم من دول القارة".
وأضاف" :أحسن االتحادان الدولي (الفيفا)
ً
واآلسيوي صنعا عندما اتخذا قرار التأجيل،
والذي سيتيح الفرصة أمام منتخبنا بشكل
جيد لالستعداد للمباريات المصيرية الثالث
امــام منتخبات استراليا واألردن والصين
تايبيه على التوالي ،ولو لم يتم اتخاذ هذا
ً
ً
القرار لكان وضع االزرق صعبا جدا".

االستئناف في أغسطس

تباين في المستوى
جانب من اجتماع سابق لألندية في نادي كاظمة

حازم ماهر

أكد أمين السر العام بنادي كاظمة يوسف
بوسكندر ،أن مجلس اإلدارة لم ينه عقد أي
محترف ،سواء في كرة القدم أو جميع اللعبات
ً
األخـ ــرى ،ال ـتــزامــا مـنــه بـهــذه ال ـع ـقــود ،ولـعــدم
اتضاح الرؤية فيما يخص استئناف النشاط
الرياضي من عدمه بسبب "كورونا".
وقــال بوسكندر فــي تصريح لــ"الـجــريــدة":
"لــأســف الـشــديــد تــأخــرت اللجنة األولمبية
الـكــويـتـيــة واالتـ ـح ــادات الــريــاضـيــة فــي حسم
ال ـم ــوق ــف دون م ـب ــرر أو داع ،م ــع اح ـتــرامــي
للجميع ،ومــع تأكيد التزامنا بــالـقــرار الــذي
سيصدر في األيام القليلة المقبلة".

حسم القرار
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :ت ـم ـن ـي ــت أن ت ـح ـس ــم ال ـل ـج ـنــة
األولمبية الكويتية موقفها من أمر استئناف
أو اس ـت ـم ــرار تــأج ـيــل ال ـن ـش ــاط دون ال ـع ــودة
ل ــات ـح ــادات ال ــري ــاض ـي ــة ،ح ـيــث إن اس ـت ـمــرار

ال ــوض ــع ع ـل ــى م ــا ه ــو ع ـل ـيــه ي ـك ـ ّـب ــد األن ــدي ــة
الــريــاضـيــة خـســائــر ف ــادح ــة ،س ــواء مــن خــال
ص ـ ــرف م ـس ـت ـح ـقــات ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،أو أع ـض ــاء
األجهزة الفنية واإلدارية والطبية ،أو الشركات
المختلفة التي ترتبط األنــديــة معها بعقود
سنوية".
وواصل بوسكندر كالمه قائال" :تواصلت
مع عــدد كبير من أمناء السر العام باألندية
ومسؤولين بــاالتـحــادات الــريــاضـيــة ،وهناك
شـبــه إج ـم ــاع عـلــى ضـ ــرورة تــأجـيــل الـنـشــاط
واستئنافه ما بين شهري أغسطس وسبتمبر
ً
المقبلين ،على غرار القرار الصادر مؤخرا من
وزارة التربية والتعليم باستئناف الدراسة في
أغسطس المقبل ،مع الوضع في االعتبار أن
جميع العبي المراحل السنية مازالوا يدرسون
في مدارسهم المختلفة ،إضافة إلى الالعبين
الــذيــن م ــازال ــوا فــي الـمــرحـلــة الـجــامـعـيــة ،هــذا
غير المدربين واإلداريين الذين يعملون في
الوزارة المذكورة".

ول ـ ـفـ ــت إل ـ ــى أن ـ ــه ف ـ ــي ح ـ ــال صـ ـ ـ ــدور ق ـ ــرار
باستئناف النشاط الرياضي في أغسطس أو
سبتمبر المقبلين ،فإن مجلس إدارة كاظمة
سيجتمع مــع المحترفين وأعـضــاء األجهزة
الفنية واإلدارية لجميع اللعبات الذين تنتهي
عـقــودهــم بنهاية الـمــوســم ال ـجــاري ،مــن أجل
إنهاء هذه العقود بالتراضي.
واختتم بوسكندر تصريحه ،الفتا إلى أن
مجلس اإلدارة توصل إلى اتفاق مع شركات
الحافالت المرتبطة مع النادي بعقود ،والتي
ً
تم إنهاؤها رسميا ،خصوصا في ظل توقف
النشاط منذ  24فبراير الماضي.
واقترح مخاطبة اللجنة األولمبية الكويتية
لــأنــديــة الــريــاضـيــة لـتــزويــدهــا بـكـشــوف عن
الـمــدربـيــن األج ــان ــب والــاعـبـيــن المحترفين
بجميع األلعاب لعرضها على الجهات المعنية
في الحكومة لترتيب مغادرتهم إلى بالدهم
ك ــي ال تـتـحـمــل األن ــدي ــة م ـســؤول ـيــة مـخــالـفــة
قانون اإلقامة.

وتابع" :قبل توقف النشاط الرياضي كان
هناك تباين ملحوظ في مستويات االندية،
وهــذا التباين ال غبار عليه ،لذلك فالتوقف
ال ــذي ج ــاء ب ـقــرار مــن الـجـهــات المعنية
ً
ً
فــي الــدولــة ،قــد يكون أم ــرا جيدا،
ش ــري ـط ــة اس ـت ـغ ــال ــه مـ ــن أج ــل
تحسن المستوى".
وشــدد على احترام قرار
الجهات المعنية في الدولة
بتوقف النشاط ،والتزام
اتـحــاد الـكــرة الـتــام بها،
خ ـ ـصـ ــو صـ ــا ان ص ـحــة
جميع عـنــا صــر اللعبة
تبقى دائما وأبــدا اهم
من اي بطولة.

مصلحة األزرق
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن تـ ـ ــأج ـ ـ ـيـ ـ ــل
الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــات اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــة

خالد الشمري

النجار :التمارين المنزلية ال تسمن وال تغني من جوع

«الجهراء» يتجه إلى تسوية
عقود مدربيه
إنهاء عقود طاقم الجهاز الفني ...ومحترفو األخضر بيد المجلس
علمت "الجريدة" أن مجلس إدارة نادي الجهراء يسعى
إلــى عمل تسوية مــع المدربين فــي ال ـنــادي مطلع أبريل
ّ
المقبل ،بعد تسلم الدفعة األخيرة من الميزانية المخصصة
للنادي.
وأكدت مصادر لـ "الجريدة" أن النية لدى اإلدارة تتجه
لمنح المدربين راتبين لشهري مارس وأبريل من عقودهم
التي تنتهي في  31مايو المقبل ،وإعطاء المدربين الحرية
ً
للسفر الى بلدانهم فور فتح المجال الجوي المغلق حاليا
ً
بسبب احترازات الدولة حاليا لمكافحة انتشار فيروس
كورونا.
وتأتي خطوة إدارة الجهراء بشأن التنازل عن راتب مايو
ً
المقبل مقابل بدء سريان العقد الجديد في يوليو بدال من
أغسطس المقبل ،أي قبل بداية العقد بشهر.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تأتي انطالقا مع
المؤشرات التي تــدل على تأجيل النشاط الرياضي الى
أغسطس المقبل ،وهو ما يتطلب بدء استعدادات الفرق
منذ بداية يوليو ،األمر الذي سيتوافق بالنهاية مع عقود
المدربين الخاصة بالنادي ،وهي  10أشهر.
ً
وقالت إن هذا األمر متعلق تماما بالقرار الذي ستتخذه
اللجنة األولمبية اليوم بشأن مصير النشاط الرياضي،
وفي حالة اتخاذها قرار استئناف النشاط الرياضي فإن
األمور ستسير على ما هي عليه ،ولن تعرقل اإلدارة بهذه
الخطوة.

●

عبدالرحمن فوزان

أفاد مدير الفريق األول لكرة
ال ـق ــدم بــال ـنــادي ال ـعــربــي أحـمــد
ال ـن ـج ــار ،ب ــأن األخ ـض ــر ينتظر
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـم ـس ــؤول ــي
الرياضة المحلية في االجتماع
ال ـث ــاث ــي ،ال ـ ــذي سـيـعـقــد خــال
األ ي ــام المقبلة بين "األولمبية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة" وه ـي ـئ ــة ال ــري ــاض ــة
مــع وزارة الصحة حــول موعد
استئناف النشاط المحلي ،الذي
ً
توقف مؤخرا في البالد بسبب
فيروس "كرونا" ،الذي تفشى في
البالد والعالم.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ـجـ ــار "ب ــال ـن ـس ـب ــة
لـ ــأنـ ــديـ ــة ت ـ ـبـ ــدو األم ـ ـ ـ ـ ــور غ ـيــر
واض ـ ـحـ ــة ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بــذلــك
مــع كـثــرة التوقعات وال ـقــراء ات
التي تسير بشكل مبدئي حول
اس ـت ـئ ـنــاف م ـب ــاري ــات ال ـمــوســم
الحالي في سبتمبر المقبل".
وعـ ـم ــا إذا ط ـل ــب الـ ـجـ ـه ــازان

ا لـ ـفـ ـن ــي واإلداري م ـ ــن ال ع ـب ــي
األخـ ـ ـض ـ ــر اس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـت ــوق ــف
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ف ـ ــي أداء الـ ـتـ ـم ــاري ــن
ال ـم ـنــزل ـيــة ،ل ـم ـحــاولــة ال ـح ـفــاظ
ً
على لياقتهم البدنية ،تحسبا
ألي ق ــرار بــاسـتـئـنــاف الـنـشــاط
فــي وق ــت قــريــب أك ــد الـنـجــار أن
"التمارين المنزلية ال تسمن وال
تغني مــن ج ــوع ،وهــي تمارين
ع ــادي ــة ال ت ـف ــي ب ــالـ ـغ ــرض ،وال
تـصــل إل ــى م ــا ه ــو مـطـلــوب من
جاهزية الالعبين".

موقف المحترفين
أما عن مستقبل عقود الجهاز
الـفـنــي ومـحـتــرفــي األخ ـضــر في
حــال انـتـهــاء مدتها قبل موعد
استئناف النشاط المحلي فقال
الـنـجــار ،إن "األم ــر بـيــد مجلس
اإلدارة ،وقــرار استمرار الجهاز
الـفـنــي م ــن ع ــدم ــه ،وم ــن يتولى
مـهـمــة ت ــدري ــب ال ـفــريــق ،وكــذلــك

النجار وخالد عبدالقدوس ومبارك البلوشي
ت ـســويــة ع ـقــود الـمـحـتــرفـيــن أو
تعويضهم بالعبين آخرين بيد
المجلس".
ي ــذك ــر أن ال ـع ــرب ــي ي ـضــم في

القبندي ينفي إنهاء عقود المحترفين
ويؤكد وجود ماركوف وهنري في البالد
يترقب مجلس إدارة التضامن
وجـ ـه ــاز الـ ـك ــرة ب ــال ـن ــادي ال ـق ــرار
ا ل ــذي يخص استئناف النشاط
الرياضي مجددا ،أو اتخاذ قرار
بتأجيله حتى إشعار آخر ،بسبب
فيروس كورونا المستجد.
وعلى الرغم من عــدم اجتماع
مجلس اإلدارة مع جهاز الكرة أو
أعضاء الجهازين الفني واإلداري
للفريق األول ،فإن المجلس يراقب
األوضـ ـ ـ ــاع ع ــن ك ـث ــب ف ــي ال ــوق ــت
الــراهــن ،مع الوضع في االعتبار
ج ـم ـي ــع االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ال ـم ـت ــاح ــة
لدراستها ومناقشتها.

القبندي :ملتزمون بالقرار
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدرب
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـلـ ـتـ ـض ــام ــن جـ ـم ــال
الـ ـقـ ـبـ ـن ــدي إن قـ ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـن ــاف
النشاط من عدمه يبقى في المقام
األول ف ــي ي ــد ال ـج ـهــات المعنية
بالدولة ،والنادي سيحرص على
تطبيقه وااللتزام به تماما.
وقال القبندي" :نادي التضامن
هــو أول مــن الـتــزم بـقــرار تأجيل
ال ـن ـشــاط ،فـمـنــذ ي ــوم  24فـبــرايــر
الـمــاضــي ،لــم يجر الـفــريــق األول

جمال القبندي وزييلكو ماركوف في تدريب سابق
أي تدريبات ،بل لم يوجد أي من
عناصره في مقر النادي".
وتابع" :مع األسف الشديد،
القـ ـ ــى ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس اإلدارة
الـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــف ع ـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
تماما الدهشة والتعجب من
البعض ،ليؤكد المجلس أنه
كــان على صــواب تماما ،وأن
حرصه على صحة الجميع،

أمر ضروري وال بديل عنه".
ونفى القبندي ما تردد أخيرا
بـشــأن إنـهــاء عـقــود المحترفين،
مـشــددا على أن المهاجم هنري
كواوي موجود في البالد ،بينما
ت ـ ــم مـ ـن ــح إجـ ـ ـ ـ ــازة ل ـل ـم ـح ـتــرف ـيــن
األربعة اآلخرين ،وهم على أهبة
االستعداد للوصول في أي وقت
متى تقرر استئناف النشاط.

وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع" :حـ ـ ــري ـ ـ ـصـ ـ ــون ع ـلــى
االت ـص ــال بــالـمـحـتــرفـيــن األرب ـعــة
بشكل مستمر للتنسيق معهم
تحسبا ألي ظــروف قد تطرأ في
األيام المقبلة".
وزاد" :مــدرب الفريق الصربي
ماركوف موجود أيضا في البالد،
ّ
لكنه حريص على عــدم الخروج
من مسكنه إلى حد كبير ،ونحن

على اتصال دائم لتلبية مطالبه،
حيث يتم اطالعه على الـقــرارات
السابقة الصادرة بشأن التأجيل.
وعـ ـ ـ ـ ــن رأيـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار
الـتــأجـيــل أو اسـتـئـنــاف الـنـشــاط
ّ
عـ ــلـ ــق الـ ـقـ ـبـ ـن ــدي ق ـ ــائ ـ ــا" :وفّـ ـق ــا
لوجهة نظري الشخصية أفضل
اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـن ـش ــاط ف ــي أب ــري ــل
ال ـم ـق ـب ــل ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـل ـعــب
فــي ه ــذا الـتــوقـيــت سـيــؤكــد مبدأ
تكافؤ الفرص بين جميع الفريق،
حيث سيشارك مع الفرق جميع
الالعبين المقيدين حاليا ،بينما
اس ـت ـئ ـنــافــه ف ــي ش ـه ــر أغـسـطــس
المقبل ،يعني افتقاد عــدد كبير
من األندية العديد من الالعبين،
وعلى أي حال فإن النادي ملتزم
ت ـمــامــا بـ ــأي ق ـ ــرار س ـي ـص ــدر فــي
األيام المقبلة".
واخ ـت ـتــم ال ـق ـب ـنــدي تصريحه
معربا عن ثقته بقدرة "التضامن"
على البقاء في ال ــدوري الممتاز
وعـ ــدم ال ـه ـبــوط ل ـ ــدوري الــدرجــة
األولى ،مدلال على أن الفريق ّ
يقدم
مـسـتــويــات ج ـيــدة مـنــذ انـطــاقــة
الموسم ،ولم يحالفه التوفيق في
تحقيق النتائج التي تتماشى مع
هذه المستويات.

ص ـ ـفـ ــوفـ ــه  5مـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــن هـ ــم:
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي تـ ـش ــاف ــي ت ــوري ــس،
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري أح ـ ـمـ ــد الـ ـص ــال ــح،
والـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــي عـ ـيـ ـس ــى ي ـع ـق ــوب ــو،

وأكد أنه يفضل استئناف
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاط فـ ـ ـ ــي أغـ ـسـ ـط ــس
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـت ــى
م ـ ــا ت ـ ــم ت ــوفـ ـي ــر ف ــرص ــة
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازرق ف ــي
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات
لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـش ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــة،
مـ ـع ــرب ــا عــن
امـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه
انتهاء ازمة
ف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــروس
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
المستجد ا لــذي
ا صـ ـ ـ ـ ــاب دول ا لـ ـع ــا ل ــم
بـ ـ ــاالرت ـ ـ ـبـ ـ ــاك وت ـس ـب ــب
ف ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل ال ـن ـش ــاط
الرياضي.

وال ـ ـعـ ــاجـ ــي سـ ـيـ ــدريـ ــك هـ ـن ــري،
وال ـل ـي ـبــي ال ـس ـنــوســي ال ـه ــادي،
ً
واألخير يملك عقدا مدة سنتين
مع النادي.

«الرماية» يضع
مرافق النادي تحت
تصرف «الصحة»
أعلن نــادي الرماية استعداده
لـلـتـعــاون والـتـضــامــن مــع جهود
الـ ــدولـ ــة ال ـم ـب ــذول ــة ف ــي مـكــافـحــة
ً
فـيــروس كــورونــا ،نـظــرا للظروف
االستثنائية التي تمر بها البالد،
في إطار التالحم والتعاضد بين
جميع أبناء الوطن.
وخاطب الـنــادي وزارة الدولة
لشؤون الشباب والهيئة العامة
لـلــريــاضــة ،ل ـعــرض اس ـت ـعــداداتــه،
من خالل تسخير مرافق ومباني
م ـج ـمــع م ـي ــادي ــن ال ـش ـيــخ صـبــاح
األحمد األولمبي للرماية لخدمة
وزارة الصحة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ن ـ ــادي ال ــرم ــاي ــة،
دعيج العتيبي ،إنــه "مــن منطلق
ال ـ ـ ـ ــدور ال ــوطـ ـن ــي تـ ـج ــاه وط ـن ـنــا
العزيز ،فــإن نــادي الرماية يضع
ت ـح ــت تـ ـص ــرف ه ـي ـئــة ال ــري ــاض ــة
ووزارة الــدولــة ل ـشــؤون الشباب
والـ ـجـ ـه ــات الـ ـمـ ـس ــؤول ــة ب ـ ـ ــوزارة
الـصـحــة ق ــاع ــات وم ــراف ــق مجمع
م ـيــاديــن ال ـش ـيــخ ص ـبــاح األح ـمــد
األولمبي للرماية".

العطار يستأنف تدريبات تايكوندو
العربي عن ُبعد
اس ـ ـ ـتـ ـ ــأنـ ـ ــف ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ل ـع ـب ــة
التايكوندو بالنادي العربي
ت ــدريـ ـب ــات ــه مـ ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس
الماضي ،عن طريق حصص
ُ
تدريبية تبث عن ُبعد بشكل
مباشر ،عبر برامج التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـج ـم ـي ــع ف ـئ ــات
اللعبة ،تحت قيادة وإشــراف
رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـج ـ ـهـ ــازيـ ــن ال ـف ـن ــي
واإلداري للعبة أحمد العطار.
وج ـ ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ـ ــرار اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
التدريبات بعد استفتاء أجرته
إدارة اللعبة لالعبين وأولياء
امـ ـ ـ ــورهـ ـ ـ ــم ،جـ ـ ـ ـ ــاءت ن ـت ــائ ـج ــه
بـمــوافـقــة  70الع ـبــا م ــن أصــل
 75يمثلون اللعبة في جميع
المراحل.
مــن جانبه ،أكــد العطار أن
الـ ـت ــدريـ ـب ــات ت ـش ـمــل ت ـمــاريــن
اللياقة البدنية الـعــامــة" ،ألن
ذلك هو المتاح أمامنا فقط في
ظل الظروف االستثنائية التي
تعيشها البالد حاليا ،بسبب
تـفـشــي ف ـيــروس ك ــورون ــا ومــا
ترتب عليه من ايقاف للنشاط
الرياضي بالكامل".
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـط ــار "ن ــأم ــل
ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ولـ ـ ــو عـ ـل ــى ج ــزء

أحمد العطار مع أحد الالعبين في بطولة سابقة
بسيط من جاهزية الالعبين
ت ـح ـس ـبــا الس ـت ـئ ـن ــاف الـلـعـبــة
فـ ــي أي وق ـ ـ ــت ،ح ـي ــث يـتـبـقــى
 4ب ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــوالت فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــو س ـ ــم
التايكوندو".
ولفت إلــى أن "فكرة إعطاء
الحصص التدريبية لالعبينا
عبر برامج البث المباشر القت
اإلعـجــاب لــدى ممثلي اللعبة

في االندية االخرى ،والذين قد
يتجهون الى نفس الفكرة ،كما
القت ترحيبا من بعض عامة
الناس الذين طلبوا االنضمام
إل ـي ـه ــا ،وال ن ـم ــان ــع ف ــي ذل ــك،
خصوصا أن لها فوائد عديدة
للجسم".

١٩
دعوة لعدم االستعجال في تقرير مصير األولمبياد
ةديرجلا
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اختلفت اآلراء حول مصير
دورة األلعاب األولمبية
(طوكيو  ،)2020حيث طالب
البعض بتأجيلها إلى العام
المقبل ،في حين رجح البعض
اآلخر التأني وعدم االستعجال
في البت بالقرار النهائي.

رأت مـســؤولـتــان فــي اللجنة
األولمبية األميركية ،أمس األول،
أن ه ـنــاك حــاجــة إل ــى مــزيــد من
الوقت لتحديد مصير أولمبياد
ط ــوكـ ـي ــو ،الـ ـم ــزم ــع إق ــامـ ـت ــه فــي
صيف هذا العام ،وسط دعوات
متزايدة لتأجيله ،بسبب تفشي
وباء فيروس كورونا.
واعـ ـتـ ـب ــرت رئ ـي ـس ــة ال ـل ـج ـنــة،
س ـ ـ ــوزان ل ـي ــون ــز ،أنـ ــه ال حــاجــة
التخاذ قرار فوري بشأن طوكيو
من اللجنة األولمبية الدولية.
وقالت" :أعتقد أننا نتفق مع
اللجنة األولمبية الدولية ،بأننا
نحتاج إلى مشورة من الخبراء،
ومعلومات أكـثــر مــن تلك التي
لدينا حاليا ،التخاذ القرار".
وأضـ ــافـ ــت" :ل ـي ــس عـلـيـنــا أن
نتخذ قــرارا .األلعاب األولمبية
ل ـي ـس ــت األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل ،أو

بعد أسبوعين .إنها بعد أربعة
أ ش ـ ـهـ ــر م ـ ــن اآلن ،وأ ع ـ ـت ـ ـقـ ــد أن
َّ
يتغير في هذه الفترة
الكثير قد
ِّ
الزمنية .لذلك ،نحن نقدم للجنة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ال ـف ــرص ــة
لـجـمــع الـمـعـلــومــات وال ـت ـشــاور
مــع الـخـبــراء .فــي هــذه المرحلة
ال نشعر بأنه من الضروري أن
َّ
نصر على اتخاذ قرار".
وكان األلماني توماس باخ،
رئيس اللجنة األولمبية الدولية،
قـ ـ ـ ــال فـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة ل ـص ـح ـي ـفــة
نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز األم ـي ــرك ـي ــة،
الخميس ،إنه يجري البحث في
"سيناريوهات متعددة" ،مؤكدا
أن أي ق ـ ــرار ب ـتــأج ـيــل األل ـع ــاب
سيكون سابقا ألوانه.
وأشـ ـ ــارت ل ـيــونــز إل ــى أن ــه لم
يكن للمسؤولين األميركيين أي
نقاش مــع "األولـمـبـيــة" الدولية

«وادا» تصدر تعليمات جديدة
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة
المنشطات (وادا) تعليمات جديدة لتسهيل
مواصلة إجراء اختبارات فحوص المنشطات
للرياضيين حول العالم في ظل تفشي فيروس
ً
كورونا المستجد عالميا.
وأق ـ ــرت ال ــوك ــال ــة ،أم ــس األول ،ب ــأن تفشي
فيروس "كوفيد ،"19 -بات يمثل "حالة طارئة
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن ال ـص ـحــي وال ـم ـج ـت ـم ـعــي"،
وحضت وكاالت مكافحة المنشطات المحلية
على التزام تعليمات الهيئات الصحية "لضمان
الحماية المالئمة للرياضيين وأفراد مكافحة
الـمـنـشـطــات ،م ــع ال ـح ـفــاظ عـلــى ن ــزاه ــة نـظــام
مكافحة المنشطات ،السيما مــع التحضير
ألول ـم ـب ـي ــاد ط ــوك ـي ــو  2020ودورة األل ـع ــاب
البارالمبية".

وش ـم ـل ــت ال ـت ـع ـل ـي ـمــات الـ ـج ــدي ــدة ل ـ ـ "وادا"
ضرورة تأكد وكاالت المنشطات المحلية من
أن األف ــراد الــذيــن يجمعون العينات ال تظهر
عليهم أي عوارض إصابة بـ "كوفيد ."-19كما
يجب على هؤالء ان يسألوا الرياضيين عما
اذا كانوا يشعرون بأي عوارض ،او ما اذا كان
أي شخص موجود في موقع جمع العينة ،من
ضمن المجموعات التي يعتقد انها تواجه
خطر اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.
وش ـ ــددت "وادا" ع ـلــى ان ــه ف ــي ح ــال ثـبــوت
إصابة شخص سبق له ان قــام بجمع عينة،
يجب ان يتم إبالغ الرياضيين الذين تواصلوا
م ـعــه ،وال ـع ـكــس صـحـيــح ،داع ـي ــة ال ــى وج ــوب
تعقيم أماكن العمل وارتداء األقنعة الواقية.

حول خطط الطوارئ المحتملة،
وقالت" :الرئيس باخ كان ثابتا
تماما في قوله ،إنــه يعتقد أنه
من السابق ألوانه سلوك طريق
مختلف ،لم ِّ
يعبر عن ذلــك ،ولم
تحدد (األولمبية) الدولية خطط
طـ ــوارئ دق ـي ـقــة ،وك ــان واضـحــا
في قوله إنهم مستمرون نحو
طوكيو".
تـ ـص ــريـ ـح ــات لـ ـي ــون ــز ت ــأت ــي
على خلفية من القلق المتزايد
بـ ـي ــن ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ال ـحــال ـي ـيــن
وال ـســابـقـيــن ح ــول م ــدى تــأثـيــر
وب ـ ـ ــاء ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا عـلــى
استعداداتهم لطوكيو.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد م ـ ـن ـ ـهـ ــم،
"األولمبية" الدولية إلى تأجيل
أولمبياد طوكيو ،المقرر إقامته
ب ـي ــن  24ي ــول ـي ــو و 9أغـسـطــس
ال ـم ـق ـب ـل ـي ــن ،م ـش ـي ــري ــن إلـ ـ ــى أن
ال ـق ـي ــود ال ـم ـف ــروض ــة ل ـلـحــد من
انتشار الفيروس أحدثت فوضى
عـ ــارمـ ــة فـ ــي جـ ـ ـ ــداول ال ـت ــدري ــب
والمنافسة.
وانـضـمــت ع ـ َّـداء ة المسافات
ال ـط ــوي ـل ــة ،ال ـب ـط ـل ــة األول ـم ـب ـي ــة
السابقة كارا غوتشر ،إلى الدعاة
ل ـل ـت ــأج ـي ــل ،م ـت ـه ـمــة م ـس ــؤول ــي
"األول ـم ـب ـي ــة" الـمـحـلـيــة بــوضــع
اع ـت ـب ــارات مــال ـيــة ف ــوق ســامــة
الرياضيين.
وكتبت غوتشر تغريدة على
حسابها بـ"تويتر" ،قالت فيها:
"الــريــاض ـيــون بـشــر ،يـمــرضــون!
اجلوا ،حتى يتمكنوا من البقاء
في المنزل .القلق بشأن فقدان
اللياقة البدنية للمنافسين!".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :أنـ ـ ـ ــت ت ـف ـق ــد أي
مـصــداقـيــة بــأنــك تـهـتــم بصحة
الرياضيين! الرياضيون أهم من
المال من فضلك!".

رياضة

مجسم للحلقات األولمبية في أحد شوارع العاصمة اليابانية
وأقـ ـ ـ ـ ـ َّـرت سـ ـ ـ ــارة ه ـيــرش ـل ـنــد،
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة لـلـجـنــة
األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ب ــأن
ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن عـ ــانـ ــوا ارتـ ـب ــاك ــا
"ب ــال ـغ ــا" ف ــي ال ـتــأهــل لـطــوكـيــو،
وح ــذرت مــن أنــه "مــن المحتمل
أن يظل بالغا".

االتحاد األميركي للسباحة
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ح ــث
االت ـحــاد األمـيــركــي للسباحة،
"األولمبية" األميركية على دعم
قرار تأجيل أولمبياد طوكيو.
َّ
ووجــه رئيس االتـحــاد ،تيم

هينتشي ،في رسالة موجهة
إلـ ــى ه ـيــرش ـل ـنــد ،ن ـش ــرت على
ال ـح ـس ــاب ال ــرس ـم ــي لــات ـحــاد
على "تويتر" ،قال فيها" :طلب
بكل اح ـتــرام .الــدعــوة لتأجيل
دورة األ لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب األو لـ ـمـ ـبـ ـي ــة
طــوكـيــو  ،2020عــامــا واح ــدا"
إلى .2021
وك ـ ـتـ ــب ه ـي ـن ـت ـش ــي" :ن ـح ــث
االتـحــاد ،بوصفه رائ ــدا داخــل
الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة األولـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،ع ـلــى
اس ـت ـخ ــدام ص ــوت ــه وال ـت ـحــدث
باسم الرياضيين".
وك ـ ـ ــان مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر إجـ ـ ــراء
التجارب األولمبية التنافسية

مـ ــن  21إ لـ ـ ــى  28ي ــو نـ ـي ــو فــي
أوماها بوالية نبراسكا.

االتحاد األلماني
م ــن ج ــان ـب ــه ،ط ــال ــب ي ــورغ ــن
كيسنغ ،رئيس االتحاد األلماني
أللعاب القوى ،اللجنة األولمبية
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدورة
األولمبية الـمـقــررة فــي اليابان
(أولمبياد طــوكـيــو) ،على غــرار
ما حدث مع بطولة كأس األمم
األوروبية (ي ــورو ،)2020بسبب
انتشار وباء فيروس كورونا.
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ــوك ــال ــة

األنـبــاء األلمانية ،قــال كيسنغ:
"وددت لو تم اتباع نموذج كرة
ال ـقــدم ،وأن يـتــم تــأجـيــل بطولة
األل ـعــاب األولمبية فــي طوكيو
لمدة عام ،كما حدث مع بطولة
أوروبا".
مــن جـهــة أخـ ــرى ،دع ــا جلين
مـيـلــز ال ـم ــدرب ال ـســابــق لـلـعــداء
ال ـجــامــاي ـكــي ال ـش ـه ـيــر يــوسـيــن
بولت لتأجيل أولمبياد طوكيو
الصيفي  2020إلى .2021
وقـ ــال مـيـلــز لـ ــ"رويـ ـت ــرز" ،في
مقابلة عبر الهاتف" :نصيحتي،
هــي تأجيل األل ـعــاب األولمبية
حتى العام المقبل".

ُ
لست ممن يتباهون ديباال :البقاء في المنزل هو أهم وأسهل شيء
زيدان:
أمام الالعبين

زين الدين زيدان

كشف الفرنسي زين الدين زيــدان في سيرته الذاتية ،التي تحمل اسمه
عما قام به ،بدء ا من تعليم
األخير ،والتي كتبها مواطنه فريدريك هيرملَّ ،
أبنائه :إنــزو ولوكا وتيو وإلـيــا ،بــأال يصبحوا "حمقى صـغــارا" وحتى
توليه تدريب فريق بحجم ريال مدريد ،وأكد أنه ال "يتباهى" بما كان
عليه كالعب كرة قدم.
وكشف الكاتب خالل مقابلة أجرتها معه مجلة فانيتي فير األميركية
حمل على األكتاف على مدار  17أو
عن جملة بالكتاب ذكرها زيدان"ُ :أ َ
لست ممن يتباهون أمام الالعبين.
 18عاما ،وأعلم تماما هذا األمر .أنا ُ
أرغب فقط في أن يعلموا ما يجب عليهم فعله".
وأضــاف الكاتب" :قليلون في يومنا هذا َمن يعلمون شيئا عن عائلة
زيزو ،رغم وجوده في مدريد طيلة  20عاما تقريبا" .وفي الكتاب كشف عن
كيفية قيادته لعملية تعليم أبنائه ،ومنهم اثنان قام بتدريبهما في الفريق
الملكي ،وهما :لوكا وإنزو.
وقال المدرب الفرنسي في كتابه أيضا" :ال أرغب في أن تقودهم الوفرة،
وكل ما أقدمه ،وكل ما يدور حولي إلى الطريق السيئ .أريدهم أن يكونوا
أشخاصا جيدين .أبنائي ال يتمتعون بحياة مثل اآلخرين .يتملكني الخوف
من أن يصبحوا حمقى صغارا .هذا هو أكثر ما يخيفني".
(إفي)

تيري يطالب تشلسي بالتعاقد مع سانشو
ط ــال ــب ج ـ ــون ت ـ ـيـ ــري ،ال ـن ـجــم
السابق لفريق تشلسي اإلنكليزي
ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،ال ـ ـنـ ــادي ال ـل ـنــدنــي
بــالـتـعــاقــد م ــع ج ـ ــادون ســانـشــو
خالل سوق االنتقاالت الصيفية.
وي ـتــوقــع رح ـيــل ســانـشــو عن

ص ـف ــوف ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األلـ ـم ــان ــي ق ـب ــل ب ــداي ــة ال ـمــوســم
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،وي ـ ـعـ ــد ت ـش ـل ـس ــي مــن
األن ــدي ــة ال ــراغ ـب ــة ف ــي الـحـصــول
على خدمات الالعب اإلنكليزي
الدولي.

وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــدى تـ ـ ـ ـي ـ ـ ــري ،ال ـ ـم ـ ــدرب
الـمـســاعــدة لفريق أسـتــون فيال،
أم ـلــه فــي ان ـض ـمــام ســانـشــو إلــى
تشلسي.
(د ب أ)

رئيس إنترناسيونالي يصاب بـ «كورونا»
أع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي
إن ـ ـتـ ــرنـ ــاس ـ ـيـ ــونـ ــالـ ــي ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي
مـ ــارس ـ ـي ـ ـلـ ــو مـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــروس ،أمـ ــس
األول ،إصابته بفيروس "كورونا
ال ـم ـس ـت ـجــد" ب ـعــد االخ ـت ـب ــار ال ــذي

خضع له يوم االثنين الماضي ،لكن
لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.
وقال ميديروس على حسابه
ب ـ ــإح ـ ــدى ش ـ ـب ـ ـكـ ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي" :اتـبــاعـ ًـا لتعليمات

األج ـ ـهـ ــزة ال ـص ـح ـي ــة ،ســأسـتـمــر
فـ ــي ال ـ ـعـ ــزل خ ـ ــال األس ـب ــوع ـي ــن
المقبلين ،كل اإلجراءات الوقائية
تم اتخاذها.
(إفي)

أك ــد األرج ـن ـت ـي ـنــي ب ــاول ــو دي ـبــاال
مهاجم يوفنتوس اإل يـطــا لــي أمس
األول ،أن "البقاء في المنزل هو أهم
وأسـ ـه ــل شـ ــيء يـمـكـنـنــا أن نـفـعـلــه"
لمواجهة فيروس كورونا.
ووج ـ ـ ــه دي ـ ـبـ ــاال فـ ــي بـ ــث م ـبــاشــر
ع ـلــى ح ـســابــه بـشـبـكــة "ان ـس ـت ـغــرام"
الشكر إلى األطباء الذين يخاطرون
بـصـحـتـهــم ف ــي أم ـي ــرك ــا الـجـنــوبـيــة
وإسبانيا وإيطاليا لعالج المرضى.
وقـ ــال دي ـب ــاال "أوج ـ ــه ال ـش ـكــر إلــى
األطباء الذين يخاطرون بصحتهم
في المستشفيات لمساعدة الناس
في أميركا الجنوبية وفي إسبانيا
وإيـ ـط ــالـ ـي ــا" ،مـضـيـفــا "ن ـح ــن أيـضــا
ق ــادرون على المساعدة ،البقاء في
المنزل هو أهم وأسهل شيء يمكننا
أن نفعله .هذه هي طريقتنا لمكافحة
الفيروس وسينتهي األمر".
يذكر أن ديباال منعزل في منزله
ف ــي مــدي ـنــة تــوري ـنــو م ـنــذ أك ـث ــر من
أسـ ـب ــوع ب ـعــدمــا أص ـي ــب اث ـن ـيــن من
زم ــائ ــه وه ـم ــا دان ـي ـي ـل ــي روج ــان ــي

أوستن يروي تجربته مع «الفيروس»
كـ ـ ـش ـ ــف شـ ـ ــارلـ ـ ــي أوسـ ـ ـت ـ ــن
مهاجم فريق ويست بروميتش
ألبيون اإلنكليزي لكرة القدم،
عن تجربته مع أسبوع تعرض
خالله ألعراض فيروس كورونا
(كوفيد ـ ـ  )19المستجد ،وذلك
ب ـعــدمــا ت ـع ــرض ل ــإص ــاب ــة به
فــي وق ــت ســابــق مــن األسـبــوع
الماضي.
وكـ ــان أوس ـت ــن ( 30ع ــام ــا)،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـ ـ ــوه ـ ـ ـ ــد ف ـ ـ ـ ـ ــي أح ـ ـ ــد
االحتفاالت بمدينة تشلتنهام
األسبوع الماضي ،لم يتقابل
مع زوجته وأبنائه الثالثة منذ
السبت الماضي ،رغــم بقائهم
معا في نفس المنزل.
ً
وك ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــف الع ـ ـ ـ ـ ـ ــب ويـ ـ ـس ـ ــت

ب ــروم ـي ـت ــش ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
لـ "تليغراف" ،أن درجة حرارته
وصلت إلــى  39.7مئوية ،كما
أنــه شعر ببعض التعرق رغم
ارتدائه للمالبس الشتوية.
وق ـ ــال أوس ـ ـتـ ــن" :ب ـ ــدا األم ــر
وك ــأن أح ــدهــم سـكــب دل ــو مــاء
على رأسي ،كنت أغرق".
وكان أوستن في عزلة مدة
أسـ ـب ــوع ت ـق ــري ـب ـ ًـا ،وذل ـ ــك بـعــد
ت ــوص ـي ــة مـ ــن ط ـب ـيــب ال ـفــريــق
اإلنكليزي كيفين كونراد ،قبل
أن تـتـحـســن حــا ل ـتــه الصحية
ليبلغه طبيب الفريق بإمكانية
التواصل مع أسرته ابتداء من
السبت المقبل.
(د ب أ)

وبليز ماتويدي بمرض كورونا.
وأكــد ديـبــاال أنــه يفتقد لعب كرة
القدم ،لكنه شدد على ضرورة تقبل
قرارات الحكومة التي أمرت بالبقاء
في المنزل لتجنب العدوى.
يذكر أن الــدوري اإليطالي توقف
ف ــي ال ـجــولــة الـ ـ ـ  ،26ولـ ــن تـسـتــأنــف
منافساته قبل الثالث من أبريل ،وإن
كانت كل المؤشرات أن ثمة تأجيال
جديدا سيحدث.
جدير بالذكر أن ديباال سجل
 13هــدفــا فــي  34م ـب ــاراة هــذا
ال ـع ــام ف ــي ك ــل الـمـنــافـســات،
ويتصدر ناديه يوفنتوس
الدوري اإليطالي.
وبـلــغ ع ــدد الــوفـيــات في
إيطاليا حتى اآلن أربعة آالف
و 32ش ـخ ـصــا ب ـعــد تسجيل
 627حالة في آخر  24ساعة.
(إفي)

باولو ديباال

نشيد ليفربول َّ
يتحول إلى رسالة إذاعية
َّ
تحول نشيد نادي ليفربول
اإلن ـك ـل ـي ــزي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم "ل ــن
تمشي وحيدا" (يو ويل نيفير
ووك آلون) إلى رسالة تضامن
في وجه تفشي وباء فيروس
كورونا ،حيث بثته اإلذاعات،
أمس األول ،في مختلف أرجاء
ثالثين دولة أوروبية.
وت ــم ب ــث الـنـشـيــد ف ــي 180
محطة إذاعية أوروبية ،وقال
صاحب الفكرة منسق األغاني
الهولندي ساندر هوغندورن،
ال ـعــامــل ف ــي إذاع ـ ــة " 3إف إم"
المحلية ،قبيل بثه للنشيد:
"إنه َّ
موجه لكل شخص جالس
في منزله ،لكل شخص يعمل
بجد".

جماهير ليفربول
ونــالــت الـفـكــرة استحسان
العديد مــن اإلذاع ــات األخــرى
ف ـ ــي شـ ـت ــى أنـ ـ ـح ـ ــاء أوروبـ ـ ـ ـ ــا،

ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ه ـي ـئــة اإلذاعـ ـ ــة
البريطانية
(بي بي سي).

ً
تياغو سيلفا :علينا توعية بعضنا بعضا

قال مدافع باريس سان جرمان تياغو سيلفا في
مقابلة مع قناة "سبورت تي في" عقب عودته إلى
البرازيل مع نيمار ،إنهما يدركان بأنهما ليسا في
ً
ّ
عطلة ،وحث المواطنين على توعية بعضهم بعضا
بخطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ."19
ً
وقال المدافع البالغ من العمر  35عاما" :نعرف
ً
أننا لسنا في إجازة ،علينا توعية بعضنا بعضا
بالوباء الحاصل في العالم ،جميعنا لدينا رعب من
هذا ،أتمنى أال يؤثر هذا على عودتنا إلى باريس".
وأعلن مدافع المنتخب البرازيلي أنه في "حجر
صحي" بمنزله في ريو دي جانيرو بعد عودته
مــن فــرنـســا ،الـتــي أصـيــب فيها  11أل ــف شخص
ً
بالفيروس وتوفي  372شخصا.
وتمنى تياغو سيلفا أال تصل األزمة الصحية
التي تواجهها فرنسا بـ"نفس القوة" إلى البرازيل،
إذ كان قد تم تسجيل سبع حاالت وفاة حتى اآلن
ً
في ريو دي جانيرو فضال عن  621حالة إصابة.
وعاد تياغو هذا األسبوع مع نيمار بعد إيقاف
ناديه باريس سان جرمان التدريبات بسبب أزمة
كورونا ،عقب إيقاف االلتزامات الوطنية والدولية.
وأكد سيلفا أنه سيستمر خالل الحجر الصحي

ف ــي م ـمــارســة ال ـتــدري ـبــات لـلـحـفــاظ عـلــى لياقته
وسيهتم بتغذيته.

سان جرمان يبدأ مفاوضات مع أليغري
من جانب أخــر ،ذكــر تقرير إخـبــاري ،أمــس ،أن
نــادي باريس ســان جرمان الفرنسي لكرة القدم
بدأ مفاوضات مع ماكسيميليانو أليغري ،لتولي
مـنـصــب الـمــديــر الـفـنــي لـلـفــريــق ،خـلـفــا لـتــومــاس
توخيل ،اعتبارا من الموسم المقبل.
ويحتل سان جرمان صدارة الدوري الفرنسي،
كـمــا يـتـنــافــس فــي دور الـثـمــانـيــة بـ ــدوري أبـطــال
ً
أوروب ــا ،لكن يبدو أنــه ليس سعيدا بالعمل مع
توخيل ،ويسعى للتغيير في الموسم المقبل ،وفق
ما ذكر موقع فوتبول إيطاليا ،أمس.
وقال موقع فوت ميركاتو الفرنسي ،إن النادي
ال ـبــاري ـســي يــرغــب ف ــي تعيين أل ـي ـغــري ،ال ـمــدرب
ال ـســابــق لـيــوفـنـتــوس وم ـي ــان اإلي ـطــال ـي ـيــن ،في
المنصب اعتبارا من الموسم المقبل.
وأش ــار إل ــى أن ل ـيــونــاردو ،مــديــر ال ـكــرة بسان
جرمان ،من معجبي أليغري ،ويرغب في إسناد

مهمة الفريق له.
وقــاد أليغري فريق يوفنتوس إلحــراز ثنائية
ال ــدوري والـكــأس أربــع مــرات خــال خمسة أعــوام
قضاها في تدريب الفريق ،كما قاد الفريق للوصول
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

فرنسا ترفض طلب الخليفي
وتواصل اتهامه بالفساد
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى رف ـض ــت ال ـع ــدال ــة الـفــرنـسـيــة
الطلبات المقدمة من محاميي رئيس نادي باريس
ســان جــرمــان ومــديــر مجموعة "بــي إن سـبــورت"
اإلع ــام ـي ــة ،ال ـق ـطــري نــاصــر الـخـلـيـفــي ،إلس ـقــاط
اتهام موكلهما في شبهة فساد بشأن حصوله
على حقوق بث دورتــي األلعاب األولمبية 2016
و ،2020ومــونــديــال أل ـعــاب ال ـقــوى ألع ــوام 2015
و 2019و.2021
واعتبر القضاة ،الذين يتولون التحقيق في
القضية أن ادعاءات المحامين ال أساس لها ،بعدما
أشاروا في طلبهم إلى أن الجرائم التي ألقيت على
ُ
الخليفي لم ترتكب على األراضي الفرنسية ،وفقا

لما نشرته الجمعة صحيفة "ليكيب".
ويتم التحقيق في االتهامات الموجهة لناصر
الخليفي فــي الـعــديــد مــن ال ـ ــدول ،بـعــدمــا ظهرت
معلومات تشير إلــى قيامه بدفع عموالت لنجل
الرئيس السابق لالتحاد الــدولــي أللعاب القوى
لمين دياك ،والذي ينتظر محاكمته في فرنسا.
وتلقى رجل األعمال القطري ،الــذي وجهت له
النيابة العامة السويسرية في  20فبراير الماضي
اتهاما رسميا بتورطه في شبهة فساد ،على خلفية
حصوله على حقوق بث مونديال كرة القدم بين
أعوام  2026و ،2030صدمة كبيرة وضربة موجعة
بهذا القرار.
وبـحـســب االدع ـ ــاء ،ف ــإن األم ـيــن ال ـعــام السابق
لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ،الفرنسي جيروم
فــالــك ،اسـتـخــدم بين عــامــي  2013و 2015نفوذه
كــأمـيــن ع ــام للفيفا للتأثير فــي مـنــح حـقــوق بث
أحداث كروية مقررة بين  2018و 2030لمجموعة
(بي إن سبورت) ،وتلقى في المقابل  1.25مليون
يــورو من الرجل الثالث الــذي لم يتم الكشف عن
هويته إلى جانب رشا أخرى من الخليفي.
(إفي -د ب أ)
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من زمان يا حكومة
آه لو كان ّهذا وجه الحكومة ،قبل أزمة
"كورونا" ،لكنا حكوميين "بطن وظهر".
آه لو كانت الحكومة بهذا النشاط وهذه
الـمـســؤولـيــة وه ــذا الــوعــي ط ــوال السنين
الماضية ،لكانت كوريا الجنوبية وجيرانها
من النمور اآلسيوية ينامون على أبوابنا
ً
طلبا لالستشارة واالستفادة من تجاربنا.
لكن البكاء على اللبن المسكوب ،أو العمر
السكوب والزمن المسكوب ،ال يعيد اللبن
وال الزمن .لذلك لن نعذر الحكومة في قادم
األي ــام ،بعد زوال هــذا الــوبــاء المخيف ،إن
هي ّ
قصرت أو تراخت أو استهانت بأمور
أساسية ،تبينت أهميتها في هذه الفترة.
أهمها؛ تجهيز البنية األساسية للتعليم
عن ُبعد ،وتدريب الكوادر على هذا النهج،
ألي حالة مستقبلية شبيهة بهذه الحالة.
كذلك المعامالت اإللكترونية ،أو الحكومة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ك ـمــا تـسـمـيـهــا ه ــي نـفـسـهــا،
التي كان الناس يطالبون بها ،وترفضها
الـحـكــومــة مــن دون أن تعلن رفـضـهــا ،كي
يلجأ إليها نواب الخدمات فتساعدهم بـ "ال
مانع" ،ومن الجهة األخرى تحارب بهذا الـ
"ال مانع" نواب المواقف واإلصالح ،فتكون
النتيجة "مجلس أمــة يضم أكبر عــدد من
نواب الخدمات" ،أو المناديب كما يسميهم
ً
الناس ،نقال عن مسؤول حكومي.
اليوم ،أظن أن األمور أصبحت واضحة،
ال ت ـح ـتــاج إلـ ــى تــوض ـيــح أكـ ـث ــر ،ع ــن مــدى
أهمية الحكومة اإللكترونية ،والتعليم عن
ُبـعــد ،وج ــودة البنية التحتية ،وغـيــر ذلك
من األمور.
ّ
عـلــى أل نـغـفــل أهـمـيــة مـنـصــب الـنــاطــق
الرسمي باسم الحكومة ،ودوره في طمأنة
الـنــاس أو تحذيرهم وقتل الشائعات في
مهدها.
هـ ـ ــي جـ ـمـ ـل ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدروس الـ ـ ـت ـ ــي كـ ــان
ّ
يصرون على دفع الحكومة
اإلصالحيون
إلـ ـيـ ـه ــا ،وكـ ــانـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـم ـت ـعــاق ـبــة
ترفضها ،أو في أفضل األحوال تتجاهلها.

للضرورة أحكام
ه ـنــاك خ ــوف وق ـلــق عـلــى جميع
ً
ً
محليا وعالميا.
المستويات؛ ّ
ً
ً
ل ـ ــذل ـ ــك أحـ ـ ـ ـ ـ ــذر تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرا جـ ـ ـ ــادا
ً
وصــريـحــا مــن عقد جلسة مجلس
غد الثالثاء .2020/3/24
األمة بعد ٍ
ّ
مبني على معطيات
هذا التحذير
ع ـل ـم ـي ــة وصـ ـحـ ـي ــة ل ــربـ ـم ــا ل ـيـســت
واضحة على مستوى العامة ،وإذا
كانت هناك حاجة وأهمية قصوى
للتصويت على قوانين "كــورونــا"
وغيرها ،فــإن تلك الحاجة تنتفي
أم ــام مـخــاطــر ال ـمــرض وان ـت ـشــاره،
وبـ ــاإلم ـ ـكـ ــان ت ــأجـ ـي ــل ال ـت ـص ــوي ــت،
فالظروف ال تسمح.
وحـ ـ ـت ـ ــى ال نـ ـضـ ـي ــع فـ ـ ــي خـ ـض ـ ّـم

د .ناجي سعود الزيد
قـ ـض ــاي ــا دس ـ ـتـ ــوريـ ــة (م ـ ـ ــع وج ـ ــود
ّ
س ــواب ــق ب ـس ــن ق ــوان ـي ــن ف ــي غـيــاب
ً
الـمـجـلــس وإق ــراره ــا الحـ ـق ــا) ،فإنه
ً
مــن األرجـ ــح االت ـف ــاق مـبــدئـيــا على
ً
ال ـت ـصــويــت اإلل ـك ـت ــرون ــي ب ـ ــدال من
اجتماع عام كخطوة أولى.
ل ــن أشـ ــرح ال ـنــاح ـيــة الـعـلـمـيــة أو
الطبية لفائدة أو عدم فائدة فحص
الـنــواب وال ــوزراء والموظفين قبل
الـجـلـســة ب ـيــوم أو يــوم ـيــن ،فمنها
مــا هــو علمي بحت حــول الفحص
المختبري نفسه ال ّ
أود الخوض به،
والجزء اآلخر األهم هو أن الجميع
بعد الفحص سيكونون مختلطين
بالكثير مــن ا لـنــاس قبل الجلسة،

وخـ ــال ت ـلــك ال ـف ـتــرة ه ـن ــاك فــرصــة
إلص ــاب ـت ـه ــم بـ ــال ـ ـعـ ــدوى ،ل ـي ـكــونــوا
حاملين للفيروس دون أعراض ،ألن
هذا الفيروس اللعين سهل االنتقال
والتكاثر واالنتشار.
ً
ف ــال ــرج ــاء ،ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى صـحــة
الجميع وصحة المجتمع ،تأجيل
عقد الجلسة حتى تتضح األ مــور
وتنقشع الغيمة.

الدرس األخير

ّ
األمم التي تدوم وتتحدى الكوارث واألزمات هي التي تفكر وتخطط
وتتدبر في أمر غدها ،واألهم أنها تتعلم من دروس وتجارب ماضيها
وتجارب بقية األمم.
سؤال ألهل السلطة هنا في بالد "يا ّ
رب ال تغير علينا" ،ماذا تعلمتم
من أيام الغزو العراقي ،وما هو الدرس الذي حفر نفسه في أذهانكم؟
ّ
ً ً
أتمنى أل يكون الجواب ،هذه المرة ،هو أنكم لم تتعلموا شيئا أبــدا،
و"تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي".
بعد الغزو مباشرة ،كانت التركيبة السكانية ممتازة ،كانت األغلبية
مــن الـمــواطـنـيــن ،ك ــان أه ــل الـكــويــت فــي ذل ــك الــوقــت الـصـعــب ّ
يتقبلون
تحديات الحياة ويرضون التضحية بالكثير من رفاهية مخدر النفط
ووبـ ــاء ال ــري ــع ،لــم تـمــض غـيــر أي ــام قليلة عـلــى الـتـحــريــر ،حـتــى عــادت
السلطة (حليمة) لعادتها القديمة ،فتحت أبواب استقدام العمالة على
مصاريعها ،وصاحبها االتجار بالبشر ،كان أبطال التجارة السوداء
من أكبرها وأسمنها ،وفتحت أبواب العطايا والهبات ،لضمان صمت
ّ
الناس ،كانت العملية في حقيقتها رشا للكبير والصغير ،كل بحسب
مقامه وقربه من دوائر القرار.
ّ
ومضت األي ــام والـسـنــون ،وكــأن لــم يحدث غــزو وخ ــراب ،تــذكــروا أن
"الماما حليمة هي حليمة".
اآلن ،أمامنا غــزو أخطر بكثير من الصدامي ،غــزو لن ينجدنا منه
شــوارتــزكــوف وال بــوش وال األصــدقــاء فــي الـشــرق وال ـغــرب ،ألنــه غزو
القضاء والقدر ،ألقى بظالل الموت القاتمة على الجميع ،والكل في ّ
الهم
ً
"كــورونــا" ،والسؤال الــذي يعيد نفسه دائما :ما العمل؟! أسعار النفط
ً
انخفضت إلى أقل من ثالثين دوالرا! والميزانية المثقوبة بألف ثقب،
كيف يمكن تدبير أمرها؟
حين كانت أسعار النفط ،أي قبل "كورونا" وحرب األسعار بين الكبار،
ً
حوالي  55دوالرا ،كان من المؤكد أن كل دخل النفط في نهاية هذا الشهر،
لن يكفي لنفقات الباب األول؛ أي باب الرواتب واألجور ،ماذا عن اآلن،
ً
بسعر البرميل ما بين الثالثين والخمسة وعشرين دوالرا الذي سيدوم
ً
طويال ،كما يبدو؟ كم سيبلغ العجز في الميزانية ،وكيف ستدفع الدولة
الرواتب واألجور ،وكيف لها أن تستمر وتحيا؟! ال تقولوا "االحتياطي
العام واحتياطي األجيال" ،فهذا يتم تصفيره اآلن .ورطة كبيرة أمام سمو
رئيس الوزراء الجديد ،لكن أمام هذه الحكومة فرصة لتدارك األمور.
قرارات صعبة وتضحيات ضخمة مطلوبة من الجميع حتى ّ
يشمروا
سواعدهم للعمل ألجل البقاء ،هل هذه السلطة مستعدة التخاذها اآلن؟
وهل هي مستعدة أن تبدأ بالكبير قبل الصغير؟ هل هي مستعدة أن
تضرب عنق الفساد عند المتربعين في األدوار العليا ،وبالتالي يتقبل
الناس ما ُيطلب منهم حين يدركون أن سيف القانون وحكم العدالة ال
ّ
يفرقان بين شيخ وغير شيخ وبين كبير وصغير؟
ً
إذا لم تبادر "السلطة" وفي هذه اللحظة تحديدا ،لتعديل مسارها،
والظروف أكثر من مالئمة اآلن ،فلنقل على الدولة ومستقبلها السالم.
ً
ـدا ،يحدث ّ
مرة
مــاذا ستفعل يا سمو الرئيس؟ التاريخ ال يتكرر أبـ
بمأساة ويحدث مرة أخــرى بملهاة ...كما قال مــاركــس ...ال نريد لهذا
الوطن أن يحيا بملهاة "كورونا" اليوم بعد مأساة أغسطس .1990

«كورونا» مقارنة بـ«المقبل»« ...تدريب»!  ...ويعيد «كولونيا  »55555لألسواق
القول بــأن نسبة الوفيات التي يسببها أقــل من
وفيات اإلنفلونزا .ألنه إذا أخذنا كنسبة مئوية،
فإن عدد الوفيات التي يسببها أعلى بكثير ،أي
أن ــه خـطــر محتمل ،مــع أن معظم الـمـصــابـيــن به
يتعافون .لكن هذا الفيروس كان يمكنه الظهور
ً
بخصائص مختلفة تسبب مثال وفاة  90في المئة
من المصابين ،وهذه حالة مختلفة ،ليس العالم
ً
جاهزا لمواجهتها".
وي ـض ـي ــف" :ت ــوج ــد ف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة ح ـت ــى اآلن
مـسـبـبــات مــرضـيــة ذات خـصــائــص مـمـيـتــة ،وإذا
ظـ ـه ــرت ف ــإنـ ـن ــا لـ ــن ن ـت ـم ـكــن مـ ــن عـ ـم ــل أي ش ــيء
(روسيا اليوم)
لمواجهتها".

أع ـل ــن ال ـط ـب ـيــب ال ـع ـس ـك ــري ال ـخ ـب ـيــر ألـيـكـســي
فــودوفــوزوف ،أن فـيــروس كــورونــا الحالي ليس
ً
ً
خطرا ،نسبيا ،مقارنة بأوبئة الطاعون القديمة،
لـكــن تــوجــد فــي الطبيعة فـيــروســات أخـطــر على
اإلنسان يمكن أن تسبب أوبئة.
حــديــث لــوكــالــة نوفوستي
وق ــال أليكسي فــي ّ
الروسية لألنباء" ،يـحــذر الخبراء منذ زمــن ،من
أن الـبـشــريــة تـغــزو مـنــاطــق جــديــدة تعيش فيها
ً
ح ـي ــوان ــات ت ـعـ ّـد مــوط ـنــا ل ـف ـيــروســات وبـكـتـيــريــا
وغـيــرهــا مــن األح ـي ــاء الـمـجـهــريــة الـتــي يمكن أن
ً
تنتقل إلى اإلنسان .أي أننا سنواجه شيئا من هذا
القبيل ،وهذا الوباء هو فقط "للتدريب"!
وأو ض ــح أن الخصائص التكتيكية والتقنية
ً
ً
لفيروس كورونا ضعيفة نسبيا ،مضيفا" :ال يصح

منذ بدء أزمة كورونا ،والعالم
ي ـح ـص ــي الـ ـخـ ـس ــائ ــر ال ـم ـس ـت ـمــرة
للحكومات والـشــركــات مــن جــراء
هذا الفيروس.
وكــانــت الـمـكــاســب مــن نصيب
ً
شركات الدواء والمطهرات وأيضا
األغ ــذي ــة ،ولـكــن لــم يـكــن ي ــدور في
خ ـل ــد أح ـ ــد أن تـ ـع ــود ش ــرك ــة مــن
أربـعـيـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي إلــى
دائرة الضوء بفضل هذا الفيروس،
وهـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــراوي ـ ـشـ ــي
المصرية.
الفيروس إلى
انتشار
أدى
فقد
ّ
ز ي ــادة الطلب على معقمات اليد

م ــن الـصـيــدلـيــات وم ـنــافــذ الـبـيــع،
مما أدى إلى نقصها في األسواق
المصرية.
ّ
وكـ ـ ـ ــان الـ ـب ــدي ــل الـ ـ ـ ــذي تـ ــذكـ ــره
ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرون ه ـ ـ ـ ـ ــو م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
ال ـش ـب ــراوي ـش ــي وك ــول ــون ـي ــا ،555
وك ــان ــت ال ـم ـفــاجــأة حـ ــدوث زح ــام
ع ـلــى م ـنــافــذ ب ـيــع ش ــرك ــة "قـسـمــة
والشبراويشي".
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر " ك ـ ــو ل ـ ــو نـ ـ ـي ـ ــا "555
و"كولونيا  "55555من أشهر وأقدم
ال ـع ـط ــور ال ـم ـح ـتــويــة ع ـلــى نسبة
ً
كـحــول عــالـيــة ،وتـسـتـخــدم حاليا
لمقاومة "كورونا"( .العربية .نت)

جمهورية صغيرة بدأت بمزحة واستمرت وراثية
نهضت جورجيت بيرتين بورشيه ،رئيسة
جمهورية سوجيهّ ،
لتقد م ا لـشــاي بنفسها في
غــرفــة الـجـلــوس بمنطقة ال ــدوب شــرقــي فرنسا.
وعندما أشــارت عقارب الساعة إلــى الثالثة ،لم
تصدر الساعة الضخمة في ركن المنزل النغمات
التقليدية ،بل ترددت في الغرفة أصداء النشيد
الوطني لهذه الدولة "المجهرية".
وهـنــا تـســاء لــت :هــل يـتــردد النشيد الوطني
الفرنسي فــي قصر الرئيس إيمانويل ماكرون
كل ساعة؟ أو هل يمتلك الرئيس الفرنسي وسادة
ً
طـبـعــت عـلـيـهــا ص ــورت ــه ،وه ــل يـحـمــل وش ــاح ــا
ل ـل ـطــوارئ مـعــه ط ــوال ال ــوق ــت؟ غـيــر أن الــرئـيــس
ال ـفــرن ـســي ل ــم يـلـتــق نـظـيــرتــه الــزع ـي ـمــة الـثــانـيــة
لجمهورية سوجيه ،التي ال تتعدى مساحتها
ّ
ً
ً
 128كيلومترا مربعا حتى اآلن ،رغم أنه تولى
ً
الرئاسة منذ ثالث سنوات تقريبا.
تـقــع دول ــة ســوجـيــه فــي وادي ســوجـيــه على
الحدود بين فرسا وسويسرا ،وهي دولة صغيرة
َ
لها علمها الخاص .ورغــم أن فرنسا لم تعترف
ً
بها رسميا ،فإن سكانها لم يتوانوا عن انتخاب
رئيسة لجمهوريتهم الخاصة.
ولعل ماكرون لم يسمع بـ "المزحة" الشهيرة
ا ل ـم ـس ـت ـم ــرة مـ ـن ــذ عـ ـ ــام  ،1947حـ ـي ــن زار أ ح ــد
الـمـســؤولـيــن مـنـطـقــة ســوج ـيــه( ،االسـ ــم الـشــائــع
ً
محليا للمجتمعات التي تعيش في الوادي كثيف
األشجار الذي يقع بمحاذاة الحدود السويسرية)،
وقرر أن يعلن تأسيس جمهورية سوجيه.
وتـحـكــي بـيــرتـيــن بــورش ـيــه ،أن أبــاهــا جــورج
ً
كان يدير مطعما في بلدة مونتبوا ،وكان يهوى

يومية سياسية مستقلة

وفيات
الجمعة 3 / 20
جميلة سعدون حيال زوجة راشد عقيل خليفة العقيل
ً
 66عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99960100 ،99806363 :

عدنان يونس محمد علي

ً
 54عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت67787757 ،99014004 :
منى عبدالرحمن خلف نصار زوجة حسين علي عثمان سند
ً
 63عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99074211 :

فوزي عبداللطيف رمضان الجابر

ً
 47عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66667548 ،97751777 :

محمد علي محمد المكيمي

ً
 66عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت 55004020 ،55565843:
فاطمة مرزوق مفرح الطمار العميره زوجة سيف عيد بن عميره
ً
 68عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت96669812 :

رحيله حسين عايد العنزي

ً
 73عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99055323 ،99069955 :

السبت 3 / 21
عبدالله عمر مبارك خليفوه

ً
 72عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت94000608 ،98849889 :

زهراء عبدالرضا عبدالله علي

ً
 34عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت 55632222

محمد سالم دشتي

ً
 78عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت97205511:

حسين حسن علي حسين

ً
 85عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت90955955 :

عبدالرزاق عبدالعزيز خلف النجار

ً
 89عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99174747 :

صالح عبدالله علي الصراف

ً
 68عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت98888363 ،97997120 :

عدنان ناصر عبدالله عيسى

ً
 69عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت22571533 ،60030043 :

مواعيد الصالة

المزاح .وفي أحد األيام كان يطهو الطعام لبعض
المسؤولين ،وعندما وصل حاكم إقليم الدوب،
ً
لوي أوتافياني ،سأله أبوها مازحا إن كان يحمل
ً
تصريحا لدخول أراضي سوجيه.
وعندما حكى له أبوها عن تاريخ سوجيه ،لم
يلبث أوتافياني أن قال له" :أرى أنها أقرب إلى

الـجـمـهــوريــة ،والـجـمـهــوريــات يحكمها رؤس ــاء،
ً
ّ
وسأعينك رئيسا لجمهورية سوجيه".
ً
ومنذ ذلك اليوم ،أصبح جورج رئيسا للمنطقة
التي تضم  11بلدية ويسكنها بضعة آالف من
المواطنين .غير أن وفاة جورج بورشيه في عام
 ،1968كان من الممكن أن تضع نهاية للمزحة،

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ّ
ل ــوال أن ت ــدخ ــل قـسـيــس دي ــر مــون ـت ـبــوا وع ـمــدة
الـقــريــة ،وأخـبــرا أمـهــا ،غابرييل ،أن المواطنين
بالجمهورية انتخبوها رئيسة.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:31

العظمى 27

الشروق

05:50

الصغرى 15

الظهر

11:55

ً
أعلى مد  11:59ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

 11:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:00

ً
أدنى جزر  05:44صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:17

 05:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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