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ريهانا تتبرع بـ  5ماليين دوالر
لمنظمات خيرية ص ١١

مشاورات إلطالق حزمة تحفيز اقتصادية

تتضمن منحة ألف دينار لكل مواطن وضمانات قروض لجميع الشركات

٠٩

• تعويض المنشآت عن فترة اإلغالق ودعم القطاعات المتعثرة ومشاريع القطاعين
• الحكومة تريد «الحزمة» تحفيزية ال مجرد ضخ أموال دون منافع اقتصادية
محمد اإلتربي

ف ــي إط ـ ــار ج ـه ــود تخفيف
ت ــداعـ ـي ــات انـ ـتـ ـش ــار ف ـي ــروس
كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ـم ـح ـل ــي ،ش ـك ـلــت ال ـح ـكــومــة
لجنة برئاسة وزيــر التجارة
وال ـص ـنــاعــة خــالــد ال ــروض ــان
لــدراســة مقترحات مجموعة
مـ ــن رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال إلطـ ــاق
ح ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـح ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــز م ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
واق ـت ـصــاديــة ت ـحــاكــي بــرامــج
التحفيز ا لـتــي أطلقتها دول
الخليج والــواليــات المتحدة
وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،إلـ ــى ج ــان ــب جـمــع
البيانات وتقديم تصور أولي
لمجلس الــوزراء ،في وقت تم
إب ــاغ بنك الـكــويــت المركزي
للمشاركة في إبداء الرأي حول
تلك الحزمة.
وتتضمن الحزمة منح كل
م ــواط ــن ألـ ــف دي ـنــار١٧ ،

«هيئة االستثمار» تطلب من
ّ«مديريها» وقف البيع في البورصة

فريق من الحكومة والغرفة
لجمع آراء  12جهة اقتصادية

علقت مطالباتها بتخفيض نسبة المساهمة في الصناديق إلى%50
●

عيسى عبدالسالم

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»،
أن ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار اتـ ـخ ــذت في
اجتماعها ،نهاية األسـبــوع الـمــاضــي ،بعض
القرارات المهمة ،التي من شأنها دعم بورصة
ال ـكــويــت ل ـ ــأوراق ال ـمــال ـيــة ،ف ــي ظ ــل اسـتـمــرار
تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد،
وارتفاع معدالت اإلصابة به.

وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـه ـي ـئــة ارت ـ ــأت
توجيه مديري المحفظة الوطنية من شركات
االستثمار المحلية ،بدعم السوق المالي وعدم
االنجراف وراء موجة البيع ،في ظل الظروف
الراهنة المنتشرة ،على وقع تهاوي البورصات
العالمية ،وعدم القيام بأي عمليات بيع إال في
ً
أضيق الظروف ،ووفقا للحاجة االستثمارية.
ً
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـه ـي ـئــة اتـ ـخ ــذت قـ ـ ـ ــرارا آخ ــر
ب ـغــض الـ ـط ــرف ع ــن تـخـفـيــض نسبة ١٧

ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات
إطــاق الحزمة ،تم تشكيل
ف ـ ـ ــر ي ـ ـ ــق ي ـ ـ ـضـ ـ ــم  3وزراء
وأعضاء من غرفة التجارة
وال ـص ـنــاعــة ألخـ ــذ آراء 12
ج ـهــة ذات ع ــاق ــة بــال ـشــأن
االق ـت ـصــادي ،منها الهيئة
العامة لالستثمار والبنك
الـ ـم ــرك ــزي وه ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
ال ـم ــال ومــؤس ـســة الـبـتــرول
الكويتية والمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط ووحـ ـ ــدة إدارة

ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام وم ــؤسـ ـس ــة
التأمينات االجتماعية.
ُ
وطلب من هــذه الجهات
إعداد أوراق عمل ومرئيات
لمناقشتها بشكل موسع
يوم األربعاء المقبل.

• الغانم :تلقيت دعوة لحضوره...
وستصدر عنه قرارات مهمة
• الصالح :الوضع استثنائي والوزراء
مستعدون لمتابعة المالحظات
●

فهد التركي

ً
ف ــي وقـ ــت ي ـع ـقــد م ـج ـلــس األمـ ـ ــة غ ــدا
ال ـث ــاث ــاء جـلـسـتــه ال ـخ ــاص ــة لـمـنــاقـشــة
القوانين المرتبطة بفيروس كــورونــا،
قــال رئيس المجلس مــرزوق الغانم إن
مجلس الوزراء سيعقد اجتماعه اليوم
برئاسة سمو أمير البالد الشيخ صباح
ً
األح ـمــد ،مـشـيــرا إل ــى ه ــذا أن االجـتـمــاع
الـ ــذي تـلـقــى دعـ ــوة ل ـح ـضــوره سيشهد
صدور قرارات مهمة.
وبشأن الجلسة ،صرح الغانم ،أمس،
بــأن ـهــا س ـت ـكــون ع ــادي ــة إلق ـ ــرار قــوانـيــن
ً
متعلقة بأزمة الفيروس ،مقدما الشكر
للجنة التشريعية والمكتب الفني إلقرار
قانون االحتياطات الصحية وتحويله
إلى «الصحية» البرلمانية.
وعن حظر التجول ،قال الغانم« :من
المحتمل ح ــدوث بـعــض الـمـشــاكــل في
بــدايــة تطبيق اإلجـ ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة،

األول عام  1956بسبب تفجيرات حقول النفط والثاني في ّ 1991
جراء الغزو الغاشم
الصالح :حاولنا تفادي القرار وعدم التزام
البعض بالتعليمات زاد إصابات «كورونا»

●

علي الصنيدح

فــي وضــع استثنائي تعيشه البالد،
وضمن معركتها للحيلولة دون تفشي
فيروس «كــورونــا» الــذي يثير الهلع في
ش ـتــى أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،ف ــرض ــت حـكــومــة
ً
الكويت ،أمس ،حظر تجول جزئيا يبدأ
ً
من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحا،
ليكون الحظر الثالث في تاريخ البالد،
بعد األول الذي شهدته في نوفمبر 1956
بمناطق حقول النفط على خلفية إضراب
عمال ميناء األحمدي وتعرض المنشآت
النفطية لـ  10انفجارات ،والثاني الذي
جــاء في  5مــارس  1991من جــراء الغزو
العراقي الغاشم.
وقـ ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح ،في مؤتمر
صحافي عقب االجتماع الحكومي أمس
ً
األول ،إن الحكومة حاولت مرارا تحاشي
قرار الحظر غير أن عدم التزام ١٧

دوليات

16

التفاصيل

طابور االنتظار أمام جمعية مشرف أمس (تصوير ميالد غالي)

واشنطن تتريث في
«ضرب طهران»...
وخامنئي يهاجم قادتها

دوليات

17

القاهرة :إثيوبيا تغطي
مشاكلها بأزمة «سد
النهضة»

رياضة

البلدية :دخول
المقابر ألقارب
المتوفى فقط
06

03

«الصحة» :زيارات
المستشفيات
ً
من ً ١ظهرا إلى
 ٣عصرا

«زجران» يعترف بإدارته الحساب
وحصوله على معلومات من موظفين

ً
• أكد أنه أخذ صورا من حسابات تعود ألبناء من األسرة ومواقع
• حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة
●

عامر العجمي :نعتمد
الشفافية لتقدير األمور
بمسؤولية كاملة

٠٦-٠٣

ً
تداعيات «كورونا» محليا

الحربي يوجه بإعداد
«الخروجيات»
للمعلمين واإلداريين

مسك وعنبر

الناصر :تعزيز منظومتنا الصحية يعجل
بعودة مواطنينا من الخارج

الروضان :مطلوب أن نعيش بالنمط اليومي المعتاد ولن نسمح بتحول المشكلة الصحية إلى غذائية

ً
خـصــو صــا فيما يتعلق بــا لـحـظــر ،لكن
ب ـت ـعــاون الـجـمـيــع سـتـتــم مـعــالـجـتـهــا»،
ً
م ـ ــؤك ـ ــدا احـ ـ ـت ـ ــرام وت ـط ـب ـي ــق إرش ـ ـ ـ ــادات
السلطات الصحية في البالد.
مــن جهته ،أكــد نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة وزيـ ــر الــدولــة
لـشــؤون مجلس الـ ــوزراء أنــس الصالح
أن «فرض حظر التجول الجزئي ستكون
معه بال شك مالحظات من المواطنين
وأصـ ـح ــاب األعـ ـم ــال ،وق ــد ت ـكــون هـنــاك
ً
بعض األخطاء ،ونعتذر منكم مقدما عن
أي تقصير قد يحدث».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـص ــال ــح فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة لــه
بحسابه في «تويتر» ،أمس ،أن «الوضع
ً
استثنائي» دا ع ـيــا الجميع «للتعاون،
وزم ــائ ــي ال ـ ـ ــوزراء وك ــل األجـ ـه ــزة على
استعداد لمتابعة مالحظاتكم ودراستها
واألخذ بها ما أمكن».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـنــة
التشريعية البرلمانية خالد ١٧

أزمة «كورونا» تهبط
بأجور العمالة وترفع
أسعار مواد البناء

١٥

األمير يترأس اجتماع حظر التجول الثالث في الكويت

مجلس الوزراء اليوم

اقتصاد

حسين العبدالله

أم ــرت النيابة الـعــامــة ،أمــس،
بحجز الـمــواطــن المتهم بــإدارة
حساب «زجران سناب» ،على ذمة
التحقيق ،في القضية المرفوعة
م ــن إدارة م ـبــاحــث أم ــن ال ــدول ــة
ضده ،على خلفية اتهامه بنشر
أخبار كاذبة.
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة» ،مــن

م ـص ــادره ــا ،أن الـمـتـهــم اعـتــرف
بــإدارتــه الحساب ،ونشر أخبار
عــامــة ورس ـم ـي ــة ،وأخـ ــذ ال ـصــور
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات م ـ ــن حـ ـس ــاب ــات
ش ـخ ـص ـي ــة تـ ـع ــود ل ـم ــواط ـن ـي ــن،
وآخرين من أبناء األسرة ،وعدد
من الصحف اإللكترونية.
وقــالــت ال ـم ـصــادر إن المتهم
أقر بحصوله على معلومات من
بـعــض الـمــوظـفـيــن في ١٧

06

تمديد العطلة
الرسمية
أسبوعين
إلى  ٩أبريل 03

 12إصابة بـ «كورونا»
وشفاء  30حالة
ارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــدد اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات
الـمــؤكــدة بفيروس كــورونــا في
البالد إلى  ،188بعدما سجلت
وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ،أ م ـ ـ ـ ـ ــس12 ،
إصــابــة جــديــدة ،فــي وقــت أعلن
الناطق الرسمي باسم الــوزارة
د .عبدالله الـسـنــد ،أن إجمالي
ال ـحــاالت الـتــي تماثلت للشفاء
 30حالة.
وكشف السند ،فــي المؤتمر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــومـ ـ ــي ،أن 9
ً
أشـ ـخ ــاص خ ــرج ــوا أخ ـ ـيـ ــرا مــن
الـحـجــر الـصـحــي لـيــرتـفــع عــدد
ال ــذي ــن أن ـه ــوا ف ـتــرة الـحـجــر في
ً
البالد إلى  593حالة ،مؤكدا أن
ً
هناك متسعا من الوقت إلبطاء
وتـ ـ ـي ـ ــرة انـ ـتـ ـش ــار ه ــذا ١٧

١٨

«اتحاد التعاونيات»:
الفروع التموينية
عمل
ً
من ً ٨صباحا حتى
 ٤عصرا
06

«الصحة العالمية» :تطوير لقاح يستغرق
ً
عاما ورفع العزل يعيد انتشار الفيروس
لبنان يفرض حظر ّ
تجول :لم يعد باستطاعتنا احتواء الوباء
م ــع تـعـمـيــم ال ـع ــال ــم بــأســره
ت ـع ـل ـي ـم ــات مـ ـف ــاده ــا «الـ ــزمـ ــوا
منازلكم» و«أغلقوا كل شيء»،
لـمـنــع ال ـتــواصــل والـتـجـ ّـمـعــات
ال ـتــي تـشـجــع ان ـت ـقــال فـيــروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،ال ـ ــوب ـ ــاء
العالمي الذي يواصل انتشاره
ّ ً
ب ـ ـسـ ــرعـ ــة ،م ـ ـخـ ــل ـ ـفـ ــا ح ـص ـي ـلــة
م ــروع ــة ب ـل ـغــت أك ـث ــر م ــن 300
أل ـ ــف إص ــاب ــة ونـ ـح ــو  13أل ــف
ً
وفـ ـ ــاة ف ــي  169ب ـ ـلـ ــدا ،أعـلـنــت
أمس ،منظمة الصحة العالمية

أن ت ـط ــوي ــر لـ ـق ــاح ل ـل ـف ـيــروس
ً
«سيستغرق عــامــا على األقــل،
ل ـك ـنــه س ـي ـح ــدث» ،م ــؤك ــدة في
الوقت نفسه ،أن «كوفيد 19 -ال
يصيب كبار السن فقط ،بل له
تأثير كبير على فئة منتصف
العمر» ،ومشيرة إلى أن «الخطر
ه ــو عـ ــودة ال ـم ــرض لــانـتـشــار
أكثر بعد رفع العزل الصحي،
لذا نحتاج إلى البحث الدؤوب
عن اإلصابات».
فــي غ ـضــون ذلــك١٧ ،

اليوسف لـ ةديرجلا :.الوضع
الصحي يحتم ترحيل الموسم
الرياضي إلى سبتمبر

رياضة
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تواصل المطالبات
بإرجاء األولمبياد ...وباخ
يعترض!
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محليات

local@aljarida●com

الحكومة تفرض «حظر التجول» حتى إشعار آخر

3

الصالح :حاولنا تحاشي القرار ...إال أن عدم التزام البعض بالتعليمات أدى إلى زيادة اإلصابات
علي الصنيدح

سنتأكد من
عدم تأخر أي
خدمة تقدم
للمواطنين
والمقيمين

الصالح

تعزيز
المنظومة
الصحية للبالد
يعجل بعودة
المواطنين
من الخارج

الناصر

خ ـل ــص م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء فــي
اجتماعه االستثنائي امس االول
ب ـق ـصــر ال ـس ـيــف ب ــرئ ــاس ــة رئـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الـخــالــد الــى فــرض حظر التجول
«الجزئي» ابتداء من مساء امس،
وذلك لمواجهة «كورونا».
وبـ ـي ــن ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة وزيـ ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء
أنس الصالح ،في مؤتمر صحافي
عقد في مركز التواصل الحكومي
بقصر السيف عقب االجتماع ان
اتخاذ قرار حظر التجول الجزئي
حتى اشعار اخر ،جاء نتيجة عدم
ال ـتــزام البعض بتعليمات وزارة
الصحة بشأن عدم التجمع.
وأض ــاف الصالح أن الحكومة
ح ــاول ــت م ـ ــرارا وتـ ـك ــرارا تحاشي
ق ــرار حـظــر الـتـجــول لـكــن لألسف
عدم التزام البعض بعدم الخروج
من المنزل أدى إلى زيــادة حاالت
اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة بـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
المستجد نتيجة مخالطة المصاب
بالفيروس لألصحاء.
وأوضـ ـ ــح أن وزارة الــداخ ـل ـيــة
س ـت ـقــوم بـتـطـبـيــق ال ـق ــان ــون على
كــل مـخــالــف ل ـقــرار حـظــر التجول
ال ـجــزئــي ،مـشـيــرا إل ــى ال ـم ــادة 15
مــن قــانــون الــدفــاع الـمــدنــي تجرم
«مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة
كبيرة تصل إلى ثالث سنوات في
السجن وغرامة  10آالف دينار».

مطلوب العيش
حاالت إنسانية
بنفس النمط
ولن نسمح
ولفت الصالح الــى تخصيص
بتحول المشكلة اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ــدف ــاع الـمــدنــي
بـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة ص ـف ـحــة على
الصحية إلى
الموقع اإللكتروني للوزارة لتقديم
طلبات االستثناء من حظر التجول
غذائية
للحاالت اإلنسانية حيث بإمكان
الروضان

كل مواطن أو مقيم تسجيل طلب

تنقل للذهاب إلــى المستشفيات
والمراكز الصحية وستتم الموافقة
عليه.
وأشـ ــار إل ــى اسـتـثـنــاء موظفي
ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـ ـج ـ ـهـ ــات
الحكومية التي تتطلب أعمالهم
الــوجــود فــي مـقــار أعمالهم أثناء
فترة الحظر وسيقومون بإرسال
كشوفات إلى إدارة الدفاع المدني
بوزارة الداخلية لعمل هويات لهم
للقيام بأعمالهم وس ــوف نتأكد
م ــن عـ ــدم ت ــأخ ــر اي خ ــدم ــة تـقــدم
للمواطنين والمقيمين.
وق ــال الـصــالــح «كـنــا نتحاشى
فـ ــرض ح ـظ ــر ال ـت ـج ــول ل ـك ــن ع ــدم
االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام الـ ـك ــام ــل بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات
يـسـبــب خ ـطــورة عـلــى المنظومة
الصحية مما زاد اعــداد اصابات
المخالطين».
وذكر أنه تم التنسيق مع اتحاد
الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة لتطبيق
نظام خدمة التوصيل إلى المنازل
أثناء فترة الحظر.
وردا عـلــى س ــؤال عــن إمكانية
االستعانة بالجيش لفرض حظر
ال ـت ـجــول ال ـجــزئــي أك ــد اس ـت ـعــداد
كافة القطاعات العسكرية لتقديم
الدعم لوزارة الداخلية ،موضحا أن
قرار مجلس الوزراء كلف الحرس
الوطني بمعاونة «الداخلية» في
فرض حظر التجول الجزئي.
وأض ــاف الـصــالــح أن «الجيش
وال ـ ـ ـحـ ـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي واإلط ـ ـف ـ ــاء
سباقون في تقديم الدعم لرجال
ال ـش ــرط ــة م ـتــى م ــا ت ـمــت الـحــاجــة
لذلك».
وردا على سؤال عما إذا كانت
لــدى وزارة الداخلية نية إلصــدار
قرار إعفاء مخالفي قانون اإلقامة
فــي ال ـبــاد مــن ال ـغــرامــات المالية
ال ـم ـتــرت ـبــة ،ق ــال ال ــوزي ــر الـصــالــح
إنــه سيقوم بــإصــدار ق ــرار بإلغاء
الغرامات المالية على المخالفين

جانب من اجتماع مجلس الوزراء امس االول
وهذا القرار مشابه لقرارات صدرت
فــي الـسـنــوات السابقة مــن وزارة
الداخلية.
وأض ـ ــاف أن وزارة الــداخ ـل ـيــة
ستدعو المخالفين إلى مراجعتها
ل ـت ـعــديــل أوض ــاع ـه ــم ال ـقــانــون ـيــة،
مؤكدا أن الوزارة ستساعد كل من
يــرغــب فــي م ـغــادرة ال ـبــاد بشكل
طــوعــي ،ذاك ــرا أن فريقا حكوميا
برئاسة وزيرة الشؤون االجتماعية
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل سيقوم اآلن بحصر
أعداد المخالفين لقانون اإلقامة.

عودة المواطنين
بـ ـ ــدوره ،أك ــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الـ ـشـ ـي ــخ د .أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر أن
ت ـح ـص ـيــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـص ـح ــي فــي
ال ـب ــاد م ــن خـطــر ان ـت ـشــار ع ــدوى
فيروس كورونا المستجد يسهم
فـ ــي ت ـس ــري ــع ع ـ ــودة ال ـمــواط ـن ـيــن
الموجودين خارج البالد.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـح ـمــد أنـ ــه «كـلـمــا
ت ـعــززت الـمـنـظــومــة الـصـحـيــة في
البالد وتم القيام بكل ما من شأنه
الـحـفــاظ عليها مــن الـضـعــف فــإن

تمديد العطلة الرسمية إلى  ٩أبريل
وتكليف «المالية» إدارة المحاجر
تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة
الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار
الفيروس ،وأقر ما يلي:
اوال :إدارة ا ل ـ ـم ـ ـح ـ ــا ج ـ ــر ا لـ ـصـ ـحـ ـي ــة
(ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـم ـي ــدان ـي ــة الـ ـت ــي سـيـتــم
تجهيزها):
 تكليف وزارة المالية بــإدارة المحاجرالمؤسسية بدال من وزارة الصحة بالتنسيق
مع الجهات المعنية بما يتيح لها التفرغ
لواجباتها األساسية في مواجهة الوباء.
ثانيا :آلية إغالق أي محل أو مركز تسوق
يكون به تجمع:
إغ ـ ـ ــاق ج ـم ـيــع الـ ـمـ ـع ــارض وال ـم ـح ــاتواألسواق المركزية والسماح بالبيع والشراء
بالوسائل اإللكترونية.
تـسـتـثـنــى م ـنــافــذ ال ـت ـســويــق واألس ـ ــواقالـ ـم ــرك ــزي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
والتموينية.
تكليف بلدية الكويت بتحديد األنشطةالضرورية المستثناة من اإلغالق.
ثالثا :آلية توحيد الجهود بشأن أعمال
التكنولوجيا:
تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامةلــاتـصــاالت وتقنية المعلومات وعضوية
كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية
والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات
ليتولى تقديم الدعم التكنولوجي والتقني
ل ـل ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي ج ـه ــود مـكــافـحــة
انتشار فيروس كورونا المستجد.

رابعا :اإلجراءات الوقائية الجديدة:
تمديد العمل بقرار مجلس الــوزراء رقم(/ 8/ 391أ) المتخذ باجتماعه االستثنائي
بتاريخ  2020/ 3/ 11بشأن العطلة الرسمية
من الفترة  2020/ 3/ 12حتى 2020/ 3/ 26
للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم األحد
الموافق .2020/ 4/ 12
خامسا :توفير األمن الغذائي:
تشكيل لجنة برئاسة وزير اإلعالم وزيرالــدول ــة ل ـشــؤون الـشـبــاب وعـضــويــة كــل من
وزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء
والـ ـم ــاء وب ـلــديــة ال ـكــويــت وال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة
العامة للبيئة بالتنسيق مع كل من وزارة
التجارة والصناعة واتحاد منتجي األلبان
الطازجة واتحاد مربي الدواجن للعمل على
زيادة انتاج الثروة السمكية والحيوانية.
سادسا :أوضاع المواطنين في الخارج:
تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق معوزارة الـصـحــة وال ـج ـهــات المعنية بوضع
الـبــرامــج الزمنية واإلج ـ ــراء ات العملية في
ش ــأن مـعــايـيــر األول ــوي ــة للمواطنين الــذيــن
يمكن إعــادتـهــم وفــق اإلمـكــانـيــات الصحية
المتوفرة في البالد.
سابعا :آلية مقترح لجنة الدفاع المدني
بخطة تنفيذ حظر التجول في البالد:
 تـكـلـيــف نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراءوزير الداخلية باتخاذ التدابير واإلجراءات

دخول المقابر ألقارب
المتوفى فقط
أك ــد مــديــر إدارة ش ــؤون الـجـنــائــز فــي بلدية
الكويت الدكتور فيصل العوضي اقتصار دخول
المقابر على أق ــارب المتوفى فقط وذل ــك بناء
على التوجيهات الصحية الـصــادرة مــن جهة
االختصاص للحد من انتشار فيروس كورونا
المستجد.
وقــال العوضي في بيان صحافي إن أوقات
الدفن مفتوحة من الساعة الثامنة صباحا حتى
الساعة الثالثة عصرا ،مبينا أن دفــن الجنائز
بعد وصولها وتجهيزها مباشرة.
وأكد على المنع البات للصعود مع الجنازة
في سيارة نقل الموتى وفتح األبواب الرئيسية
ف ـقــط لـلـمـقــابــر ،م ـش ــددا ع ـلــى الـتـقـيــد بتطبيق
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى ص ـحــة
وسالمة المشيعين من انتشار فيروس كورونا
المستجد.
بدوره أعلن المتحدث الرسمي باسم بلدية
ً
الكويت محمد المطيري ،أمس ،إغالق  336محال
ً
ً
تجاريا مخالفا ،في المحافظات الست؛ لم يلتزم
أصحابها باشتراطات ولوائح البلدية الخاصة
بالتدابير االحترازية والوقائية المتخذة لمنع
انتشار فيروس كورونا المستجد.

الــازمــة لـفــرض حظر الـتـجــول الـجــزئــي في
البالد وإعداد الضوابط واآلليات واإلجراءات
التفصيلية الالزمة بهذا الشأن على أن يبدأ
حظر التجول اعـتـبــارا مــن الـيــوم األحــد من
الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الرابعة
صباحا وذلك حتى إشعار آخر.
تكليف الحرس الوطني بمعاونة قواتالشرطة في فرض حظر التجول.
تكليف وزير التجارة والصناعة بتنظيمم ــواعـ ـي ــد ال ـع ـم ــل فـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــرك ــزي ــة
واألنشطة الـضــروريــة مــا بعد فـتــرات حظر
ال ـت ـجــول ال ـم ـشــار إل ـي ـهــا وف ــق م ــا تقتضيه
المصلحة العامة.

تمديد العطلة
ب ـ ــدوره أع ـل ــن دي ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـ ـ ـ ــوزارات
والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات
العامة األحــد  12أبــريــل المقبل ،وذلــك بعد
قرار مجلس الوزراء تمديد قرار تعليق العمل
احترازيا لمواجهة تداعيات انتشار
الرسمي
ً
عدوى فيروس كورونا المستجد.
وأف ــاد «الخدمة المدنية» ،فــي بيان على
حسابه الرسمي اإللكتروني ،بأنه بناء على
قرار مجلس الوزراء تمديد العطلة الرسمية
أسبوعين إضافيين سينتهي العمل بقرار
التعطيل في  9أبريل المقبل.

ً
«البلدية» ١٢ :نشاطا مستثناة من الحظر
أص ــدر الـمــديــر ال ـعــام لبلدية الكويت
أحمد المنفوحي قرارا أمس حمل الرقم
 ،2020/703حدد فيه األماكن التي سيتم
إغــاقـهــا بـمــوجــب ق ــرار مجلس الـ ــوزراء
ب ـف ــرض ح ـظــر ال ـت ـج ــول ،واس ـت ـث ـن ــاء 12
نشاطا من قــرار اإلغــاق في أيــام العمل
بالحظر ،إضافة إلى  5أنشطة بالمناطق
الصناعية والحرفية ،وذلك خالل الفترة
من الخامسة صباحا حتى الرابعة عصرا.
ون ــص ال ـقــرار فــي مــادتــه األول ــى على
اآلت ـ ـ ــي ،أوال :ت ـغ ـلــق ج ـم ـيــع ال ـم ـع ــارض
والـ ـمـ ـجـ ـمـ ـع ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة والـ ـمـ ـح ــات
واألسواق المركزية أبوابها أمام الجمهور
وال ـس ـمــاح بــالـبـيــع والـ ـش ــراء بــالــوســائــل
اإللكترونية.
ثـ ــان ـ ـيـ ــا :ي ـس ـت ـث ـن ــى م ـ ــن قـ ـ ـ ــرار ال ـغ ـل ــق
ويسمح بفتح المحالت التالية :األسواق
والمحالت الغذائية والتموينية بمختلف
أنواعها وأنشطتها ،والمصبغة والغسيل
والـكــوي ،ومحالت التصليح والصيانة
بـ ـك ــل أن ـش ـط ـت ـه ــا ،وت ـص ـل ـي ــح وص ـي ــان ــة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات وق ـ ـطـ ــع الـ ـغـ ـيـ ــار بـم ـخ ـتـلــف
أنواعها ،ومحالت الصرافة ،والصيدليات،
والمطاعم بمختلف انــواعـهــا ،ومحالت

النظارات ،والمكاتب االدارية ،وأفرع الغاز،
ولوازم العائلة في الجمعيات التعاونية،
ومحالت االعالف.
وج ـ ــاء ف ــي الـ ـم ــادة ال ـث ــان ـي ــة« :يـسـمــح
بـفـتــح االن ـش ـطــة ال ـص ـنــاع ـيــة والـحــرفـيــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي لـ ــدي ـ ـهـ ــا تـ ــرخ ـ ـيـ ــص م ـ ـن ـ ـشـ ــأة أو
حـ ــرفـ ــة ص ـن ــاع ـي ــة م ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للصناعات ذات الصلة بإنتاج ما يلي:
الغذائي ،والبتروكيماويات ،والـغــازات،
وال ـب ــاس ـت ـي ــك ،وال ـ ـكـ ــرتـ ــون واالوراق».
وبالنسبة لبقية األنشطة ،يسمح لها بعد
موافقة الهيئة العامة للصناعة.
ودعت المادة الثالثة جميع المحالت
الوارد ذكرها عند مزاولة أنشطتها إلى
االلتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم
التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء،
وقـ ـ ــرارات وزارة ال ـص ـحــة ،وم ــن يخالف
ذلــك يعرض نفسه للمساء لة القانونية
وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين
واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
وحددت المادة الرابعة ساعات العمل
لـلـمـحــات وال ـح ــرف ال ـ ــواردة فــي الـمــادة
االول ــى والـثــانـيــة مــن الخامسة صباحا
حتى الرابعة عصرا.

ذلـ ــك س ـي ـســاعــد وي ـع ـجــل ب ـعــودة
ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي ال ـ ـخـ ــارج وه ــذه
ال ــرس ــال ــة م ــوج ـه ــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين داخل الكويت».
وط ـم ــأن أولـ ـي ــاء أم ـ ــور الـطـلـبــة
المبتعثين خارج الكويت بجاهزية
خطة االج ــاء للتنفيذ وذل ــك كله
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى وض ـ ــع ال ـم ـن ـظــومــة
الصحية فــي الــداخــل واطمئنان
الـسـلـطــات الـصـحـيــة عـلــى تقييم
الــوضــع الـصـحــي داع ـيــا الجميع
إلــى تحمل المسؤولية الوطنية
والمجتمعية بأخذ األمور بمحمل
الجد.
وش ـ ـ ــرح ال ـم ـح ـم ــد أن «عـمـلـيــة
اإلج ــاء تشمل ثــاث خطط وهي
آنـ ـي ــة وأخ ـ ـ ـ ــرى م ـت ــوس ـط ــة االمـ ــد
وأخ ـيــرة بعيدة األم ــد» ،مبينا أن
«الخطة اآلنية ستتم بحلول نهاية
شهر مارس الحالي وتتضمن عدة
فئات ممن تنطبق عليهم الشروط
ل ـل ـعــودة إل ــى ال ـبــاد بـمــا يـتــوافــق
مــع المعايير الصحية العالمية
والمعايير الصحية المتوفرة في
البالد».
وأوضح أن «األولوية في العودة
ستكون لمن تكون حالته الصحية

حرجة وكبار السن والقاصر وذوي
اإلعاقة».
وب ـســؤالــه ع ــن وجـ ــود تنسيق
بين «الخارجية» ووزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة إلرسـ ـ ــال م ـعــونــات
غ ــذائـ ـي ــة وم ـس ـت ـل ــزم ــات وق ــائ ـي ــة
للمواطنين خ ــارج ال ـكــويــت ،قــال
الـمـحـمــد إن «ال ـخ ــارج ـي ــة» عـقــدت
اجتماعات مع مسؤولي «الشؤون»
ومـمـثـلــي جـمـعـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
والمؤسسات الخيرية في البالد
حيث أبــدوا استعدادهم إليصال
أية مساعدات او مستلزمات لهؤالء
ال ـمــواط ـن ـيــن ،مـعــربــا ع ــن خــالــص
الشكر والتقدير لكافة جمعيات
النفع العام والمؤسسات الخيرية
والمتطوعين على هــذه «الفزعة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة» مـ ــن اجـ ـ ــل م ـس ــاع ــدة
المواطنين في الخارج.

المخزون االستراتيجي
بدوره ،قال وزير التجارة خالد
الــروضــان :لالسف اصبحنا نرى
ان اي قــرار امني او صحي يتخذ
يظهر معه الشراء العشوائي من
ق ـبــل الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي تـكــديــس

السلع ،وهنا نجدد تأكيدنا مرة
اخــرى ان ليس هناك أي مبررات
لمثل هذا السلوك العشوائي.
وأوضـ ـ ــح الـ ــروضـ ــان ان هـنــاك
سلعا استراتيجية لربما صعب
في المستقبل المتوسط ان نصل
ل ـه ــا ،فــال ـم ـخــزون االسـتــراتـيـجــي
للدولة تم بناؤه على مدى سنوات
طويلة ،داعـيــا جميع المواطنين
والمقيمين ال ــى ش ــراء السلع كل
ح ـس ــب اح ـت ـي ــاج ــات اس ــرت ــه وم ــا
يكفيهم دون اللجوء الى تكديس
السلع.
وق ـ ــال انـ ــه بـسـبــب عـ ــدم ال ـت ــزام
ال ـب ـع ــض ج ـع ــل م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
يـفــرض حـضــر ت ـجــول ،وف ــي حــال
عـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام ال ـب ـع ــض بـ ـش ــراء ما
يكفي مــن احتياجاتهم ،سنلجأ
ال ــى وض ــع س ـقــف لـعـمـلـيــات بيع
االغــذيــة ،اال اننا فــي نفس الوقت
نـ ــراهـ ــن ع ـل ــى وع ـ ــي ال ـمــواط ـن ـيــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،ونـ ــؤكـ ــد ايـ ـض ــا ان
مستوى المخزون االستراتيجي
ج ـي ــد ،م ــع ان ـن ــا ن ــرى ش ـحــا لـهــذه
ال ـمــواد الـغــذائـيــة فــي دول اخــرى،
ول ـك ــن لــدي ـنــا خ ـطــط م ــن الـســابــق
بـيـنــت ال ـم ـخــزون االسـتــراتـيـجــي،

وان كافة االحتياجات االساسية
متوفرة.
وش ــدد عـلــى ان مـظــاهــر الهلع
في شراء السلع ستسبب خلال في
منظومة االمــن الغذائي بالدولة،
وفي نفس الوقت فإن تكديس هذه
السلع لن يجدي نفعا للمستهلك
النه لن يكون في حاجتها في نفس
الــوقــت ،فضال انها ســوف تتوفر
فيما بعد ،وهــذا ما يسببه الهلع
ف ــي ش ـ ــراء الـمـسـتـهـلــك لـحــاجــاتــه
وحــاجــات غيره ،مضيفا بالقول:
ال ـج ـم ـي ــع س ـ ــوف ي ـع ـي ــش بـنـفــس
الـنـمــط الـيــومــي الــذيــن يعيشونه
مــن حيث تــوافــر للعيش والخبز
و«الماجله».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــروض ـ ـ ـ ــان ان ـ ـ ـ ــه جـ ــار
التنسيق مع الجمعيات التعاونية
وغيرها لتوصيل الطلبات الى كل
منطقة على حــدة ،ولــن ندخر اي
جهد اليصال السلع الغذائية الى
بيت كل كويتي ومقيم.
وردا عـلــى س ــؤال ح ــول تــوافــر
ال ـك ـمــامــات ،ق ــال ال ــروض ــان :فيما
يخص المخزون غير الطبي وهو
المخزون المعني به المواطنين
والمقيمين ،وصــل لنا حتى االن
اكثر من  8.6ماليين كمام ولكننا
فــي ان ـت ـظــار تـعـلـيـمــات السلطات
الـصـحـيــة ،وف ــي ال ــوق ــت الـحــاضــر
ت ـ ــرى ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة ع ــدم
ت ــوزي ــع ال ـك ـمــامــات الس ـب ــاب عــدة
منها ال سمح الله تفاقم الوضع
في المستقبل فيكون لدينا مخزون
اسـتــراتـيـجــي خ ــاص مــع تناقص
ال ـ ـمـ ــواد ال ـط ـب ـيــة ف ــي ك ــل ال ـعــال ــم،
مبينا ان كال من التجارة والشؤون
جاهزة لتوزيع الكمامات خالل 48
ساعة من وقــت اص ــدار السلطات
الصحية تعليماتها لنا وســوف
تكون متاحة للكل.
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ً
«الزموا منازلكم» ...تدبير عالمي سعيا لوقف انتشار الوباء

• إصابة محلية في الصين و 45مستوردة وترامب يعرض المساعدة على كوريا الشمالية
• تهديد فرنسي لبريطانيا على وقع «كورونا» وإسبانيا تحذر من أن «األسوأ لم يأت بعد»
واصل فيروس «كورونا»
تمدده ،وحصد نحو  13ألف
قتيل حول العالم ،وقفز
عدد مصابيه إلى  308آالف،
مع تزايد دعوات الدول
لمواطنيها للبقاء بمنازلهم،
في محاولة للسيطرة على
تفشي الوباء.

«الــزمــوا منازلكم» و«أغـلـقــوا كل
شيء» ،تعليمات تعم العالم بأسره
لمنع الـتــواصــل والتجمعات التي
تزيد انتقال فيروس «كورونا» ،في
وجــه وبــاء عالمي ينتشر بسرعة،
وأظ ـه ــرت بـيــانــات مـنـصــة «وورل ــد
مـيـتــر» الــدول ـيــة ،المتخصصة في
اإلحصائيات المجمعة حتى أمس،
أن عــدد اإلصــابــات وصــل إلــى 308
آالف ،وأش ــارت أيـضــا إلــى أن عدد
الوفيات قفز إلــى  13ألفا ،واقترب
عدد المتعافين من  96ألفا.
وال ت ــزال الـصـيــن تـتـصــدر دول
ال ـعــالــم م ــن حـيــث أعـ ــداد ال ـح ــاالت،
تليها إيطاليا والواليات المتحدة
وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا
وكوريا الجنوبية.

إسبانيا
وب ـع ــد ت ـج ــاوز ال ــوف ـي ــات 1720
حالة ،ووصول عدد اإلصابات إلى
ً
نحو  29أل ـفــا ،قــال رئـيــس ال ــوزراء
اإلسـ ـب ــان ــي ب ـ ـيـ ــدرو س ــان ـش ـي ــز إن
الحكومة ستفعل كــل مــا هــو الزم
لمكافحة جائحة «كورونا» ،محذرة
من أن «األسوأ لم يأت بعد»،
ول ـ ــم ي ـظ ـهــر م ــا ي ـش ـيــر إل ـ ــى أي
تباطؤ في تفشي الفيروس في ثاني
أكثر دول أوروبا تضررا منه.
وامتألت وحدات الرعاية المركزة
عن آخرها في بعض المستشفيات،
وقال سانشيز« :لم نتلق بعد وطأة
أق ـ ـ ــوى وأك ـ ـثـ ــر الـ ـم ــوج ــات ض ـ ــررا،
والـتــي ستختبر قــدراتـنــا المادية
والمعنوية ألبعد حــد إضــافــة إلى
روحنا كمجتمع».
وأضاف ان إسبانيا لم تمر بمثل
هــذا الموقف الصعب منذ حربها
األهلية التي دارت بين عامي 1936
و ،1939وال ـتــي لـقــي خــالـهــا نحو

تايلندية تخرج من سوبرماركت في سونغكال أمس
نصف مليون شخص حتفهم ،الفتا
الــى أن حكومته تعمل على خطط
إلنتاج المعدات الــازمــة لمكافحة
«كورونا» مثل الكمامات.

إيطاليا
وفــي خـطــوة إضــافـيــة تــأتــي في
إط ــار الـتــدابـيــر الـمـتـخــذة للقضاء
على «كورونا» ،أعلن رئيس الوزراء
اإلي ـط ــال ــي جــوزي ـبــي كــون ـتــي ،ليل
السبت  -األحد ،وقف «كل األنشطة
اإلنتاجية التي ال تعتبر ضرورية
وم ـه ـم ــة وح ـي ــوي ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
تــأمـيــن الـسـلــع األســاسـيــة للسكان
حتى  3أبريل».
وأضــاف كونتي ان الصيدليات
ومحالت السوبر ماركت ومخازن

المواد الغذائية والخدمات البريدية
ستواصل
والمالية والتأمين والنقل ُ
ع ـم ـل ـه ــا ،م ـت ــاب ـع ــا« :نـ ـح ــن ن ـب ـطــئ
الـمـحــرك اإلن ـتــاجــي لـلـبــاد ،لكننا
ال نوقفه».
ووص ـ ــف هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة بــأنـهــا
«ليست سهلة» ،مردفا« :ال يمكننا
إخفاء الحقيقة الموجودة أمامنا
كل يوم .إنها أخطر أزمة تشهدها
البالد منذ الحرب العالمية الثانية».
وسجلت إيطاليا ،التي شهدت
ب ــدء تـفـشــي ال ـف ـيــروس قـبــل شـهــر،
أمــس األول ،ع ــددا قياسيا جديدا
م ـ ــن الـ ــوف ـ ـيـ ــات فــي
 24س ــا ع ــة بلغ
 ،793مما يرفع
الـحـصـيـلــة

جهاز أميركي يكشف اإلصابة في  45دقيقة
وآخر تركي ّ
يتعرف عليها خالل  15فقط
اع ـت ـمــدت هـيـئــة صـحـيــة تنظيمية في
أميركا اختبارا يمكنه الكشف عن فيروس
لدى المرضى من عدمه
«كورونا «الجديد ً
خ ــال  45دق ـي ـقــة ،وف ــق ــا لـلـشــركــة مـطــورة
الوحدة ،مما يسهم في تطويق الوباء.
وصـنـعــت شــركــة «سـيـفـيــد» ،ال ـتــي يقع
م ـقــرهــا ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا ،ال ـج ـه ــاز ال ــذي
أطلقت عليه اسم Cepheid Xpert Xpress
 ،SARS-CoV-2وستكون أجهزته متاحة
لالستخدام بحلول نهاية الشهر الجاري،
وف ـق ــا ل ـمــا ذكـ ــرت شـبـكــة «ف ــوك ــس ن ـيــوز»
اإلخبارية األميركية.
ويـمـكــن أن تـسـهــل ه ــذه الـخـطــوة على
الـعــامـلـيــن ف ــي م ـجــال ال ــرع ــاي ــة الصحية
عالج المرضى والمساعدة في تخصيص
الموارد بشكل صحيح ،وسط وقت عصيب
بالنسبة للمستشفيات.

ُ
ويـنـظــر إل ــى االخـتـبــار السريع
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره جـ ـ ـ ــزءا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا مــن
الجهود المبذولة للحد من انتشار
الفيروس.
وق ــال ــت هـيـئــة ال ـغ ــذاء والـ ـ ــدواء في
بيان :الفحص الذي نجيزه اليوم سيكون
قادرا على تزويد األميركيين بنتائج في
غضون ساعات ،بدال من أيام.
وأوض ـ ـ ــح وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة وال ـخ ــدم ــات
اإلنسانية أليكس عازار ،أن أدوات الفحص
ال ـج ــدي ــد س ـت ـس ـهــل األم ـ ـ ــور ع ـل ــى م ــن هــم
بحاجة إلجراء اختبار الفيروس.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ب ـ ــدأت وزارة الـصـحــة
ّ
ال ـتــرك ـيــة اس ـت ـخ ــدام أجـ ـه ــزة ت ـت ـمــكــن من
تشخيص الفيروس في غضون  15دقيقة
فقط.
وفي هذا اإلطار قالت المديرية العامة

لـ ـلـ ـصـ ـح ــة
بالعاصمة أنقرة
يــاسـمـيــن جــوشـقــون،
الـمـتـخـصـصــة ف ــي علم
األحـيــاء الدقيقة ،إن الكشف السريع عن
الـ ـفـ ـي ــروس ،ي ـش ـكــل أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة لـعــزل
ال ـش ـخــص ع ــن اآلخ ــري ــن ف ــي حـ ــال كــانــت
نتيجة تحليل عينته إيجابية.
وأوض ـح ــت أن ال ـج ـهــاز يـعـطــي نتائج
دقيقة ،مبينة أن الطاقم الطبي يأخذ عينة
من أنف أو من فم الشخص المشتبه في
إصــاب ـتــه ،وم ــن ثــم يـتــم مــزجـهــا بمحلول
خــاص ثــم تعرض على جهاز يكشف إن
كان مصابا أم ال.

(أ ف ب)
اإلجمالية إلى  4825وفاة في شهر
واحـ ــد ،وت ـعــد إيـطــالـيــا أك ـثــر دول ــة
م ـت ـض ــررة ف ــي الـ ـع ــال ــم ،واح ـص ــت
السلطات بها  6557إصابة جديدة
في عدد قياسي آخر يثير القلق.
وأرسـ ـل ــت ك ــوب ــا فــري ـقــا م ــن 36
طـبـيـبــا و 15م ـمــرضــا ،بـيـنـهــم من
شــارك فــي مكافحة حمى «إيـبــوال»
بــإفــري ـق ـيــا ،إل ــى إي ـطــال ـيــا م ــن أجــل
تقديم العون لهذا البلد األوروبــي
في مكافحة الوباء.
وفي موسكو ،أعلن الكرملين ،أن
روسيا سترسل مساعدة إليطاليا
لدعمها في المعركة ضد الفيروس.
جاء ذلك بعد محادثات هاتفية بين
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
وكونتي.
وأوضح بيان الكرملين أنه بناء
عـلــى طـلــب مــن إيـطــالـيــا ،سترسل
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مــن
مـعــدات الوقاية ومحطات اإلمــداد
المتنقلة ووسائل لتطهير المناطق
والمركبات.
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــان الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عــن
الــرئــاســة الــروسـيــة أنــه مــن المقرر
إرس ــال خـبــراء روس إلــى المناطق
اإليـطــالـيــة الـمـتـضــررة بالفيروس
على وجه التحديد .وأعلنت وزارة
الدفاع في موسكو أنه سيتم نقل 8
ألوية متنقلة مع علماء الفيروسات
واألطباء إلى إيطاليا.

فرنسا
وف ــي ب ــاري ــس ،كـتـبــت صحيفة
«ليبراسيون» الفرنسية ان الرئيس
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ه ــدد بــإغــاق
حـ ــدود فــرن ـســا م ــع بــريـطــانـيــا إذا
تقاعس رئيس الــوزراء البريطاني
الـ ـمـ ـح ــاف ــظ ب ـ ــوري ـ ــس ج ــونـ ـس ــون
عــن ات ـخــاذ إج ـ ــراءات أكـثــر صــرامــة
الحتواء تفشي «كورونا».
وكـ ــان جــون ـســون أم ــر الـجـمـعــة
الماضي بإغالق الحانات والمطاعم
والمسارح ودور السينما وصاالت
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م ــع ارتـ ـف ــاع ع ــدد الــوف ـيــات
فــي مـصــر نتيجة الــوبــاء إلــى
 10أعلن وكيل وزارة الصحة
في أسيوط محمد زيــن (350
كـ ــم جـ ـن ــوب ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة) ام ــس
(االح ـ ـ ـ ــد) اك ـت ـش ــاف  7ح ــاالت
جــديــدة إيـجــابـيــة للمصابين
بفيروس كورونا بالمحافظة،
ليصبح إجمالي المصابين 14
حالة ،من بينهم  11سيدة و3
رجال .وأوضح أن فريق الطب
الوقائي قام بتطبيق إجراءات
العزل الصحي على الحاالت
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ال ـم ـك ـت ـش ـف ــة ،فــي
إطــار اإلج ــراءات التي قررتها
الـ ـ ــدولـ ـ ــة .وعـ ـ ــن ال ـم ـخــال ـط ـيــن
للمصابين ،أشــار إلــى أنــه تم
تطهير منازلهم وأخذ عينات
تـحــالـيــل مــن أســرهــم وجميع
المخالطين بـهــم ،وإرســالـهــا
إلــى معامل التحاليل بــوزارة
ال ـص ـح ــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن ف ــرق
الطب الــوقــائــي بالتعاون مع
أجهزة المحافظة تقوم يوميا
بـتـكـثـيــف ع ـم ـل ـيــات الـتـطـهـيــر
والــرش للمنشآت والمصالح
الـحـكــومـيــة ال ـعــامــة ومـنــاطــق
الحاالت المصابة.
و كـ ـ ــا نـ ـ ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة
ال ـ ـم ـ ـص ـ ــري ـ ــة أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت أم ـ ــس
األول تـ ـسـ ـجـ ـي ــل  9ح ـ ـ ــاالت
إص ـ ــاب ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ـفـ ـي ــروس

كــورو نــا المستجد ليرتفع عدد
اإلص ــاب ــات فــي ال ـبــاد إل ــى ،294
ً
ف ـض ــا ع ــن وف ـ ــاة اث ـن ـيــن ليصل
ع ــدد الــوفـيــات إل ــى  ،10وكشفت
الــوزارة عن ارتفاع عدد الحاالت
الـتــي تـحــولــت نـتــائــج تحاليلها
ً
معمليا من إيجابية إلى سلبية
إلــى  .73وأك ــدت خ ــروج حالتين
لـمـصــريـيــن م ــن ال ـم ـصــاب ـيــن من
مستشفى ا لـعــزل ،بعد تلقيهما
الــرعــايــة الطبية الــازمــة وتـمــام
ً
شفائهما وفقا إلرشادات منظمة
الصحة العالمية ،ليرتفع إجمالي
المتعافين من الفيروس إلى 41
حتى أمــس االول مــن أصــل الــ73
ح ــال ــة ال ـت ــي ت ـح ــول ــت نـتــائـجـهــا
ً
معمليا من إيجابية إلى سلبية.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ان ـ ــه تــم
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل  9حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ج ـ ــدي ـ ــدة
ثـ ـبـ ـت ــت إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة ت ـح ــال ـي ـل ـه ــا
ً
م ـع ـم ـل ـيــا ل ـل ـف ـي ــروس ،جـمـيـعـهــا
م ـ ــن ال ـم ـص ــري ـي ــن ال ـم ـخــال ـط ـيــن
لـ ـلـ ـح ــاالت اإليـ ـج ــابـ ـي ــة الـ ـت ــي تــم
ً
اكتشافها واإلعالن عنها مسبقا،
وذل ــك ضـمــن إج ـ ــراءات الـتــرصــد
ُ
والتقصي التي تجريها الوزارة
ً
وفقا إلرش ــادات منظمة الصحة
العالمية ،الفتة إلى وفاة حالتين
األولـ ـ ـ ــى ل ـس ـي ــدة م ـص ــري ــة تـبـلــغ
ً
من العمر  68عاما من محافظة
الجيزة ،واألخرى لمواطن مصري
ً
ي ـب ـل ــغ  75عـ ــامـ ــا مـ ــن م ـحــاف ـظــة
ً
الجيزة أيضا.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أص ـ ـ ـ ــدر ال ــرئـ ـي ــس

زوار في حديقة أوينو لألشجار والزهور في طوكيو أمس
األلعاب الرياضية إلبطاء االنتشار
الـمـتـســارع لـلـمــرض ،بـعــد أي ــام من
فــرض دول أوروب ـيــة أخ ــرى إغــاق
لـلـبــاد .ونـقـلــت «لـيـبــراسـيــون» عن
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي م ـك ـتــب مـ ــاكـ ــرون ان
ق ــرار جــونـســون ج ــاء بعد أن وجه
لــه الزعيم الفرنسي إن ــذارا صباح
الجمعة ،مهددا بفرض حظر على
دخول أي مسافر قادم من بريطانيا
إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.
ونـقــل الـتـقــريــر عــن م ـســؤول في
االليزيه قوله« :اضطررنا لتهديده
بشكل واض ــح لجعله يـتـحــرك في
نهاية األمر» .وأمر ماكرون بفرض
قيود صارمة على تنقل الناس في
فرنسا ،االثنين الـمــاضــي ،وحض
أيضا على أن تغلق الدول األعضاء
ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ح ــدوده ــا
الخارجية األسبوع الماضي.

لندن
وأمـ ــس األول ،ش ــدد جــونـســون
على أهمية الـتــزام الـنــاس بالبقاء
في منازلهم حتى ال تشهد البالد
م ــا ش ـهــدتــه إي ـطــال ـيــا م ــن «ان ـه ـيــار
للمؤسسة الصحية».
وأضاف جونسون ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة ع ـي ــد األم،
أمــس األول ،ان اإليطاليين لديهم
ن ـظــام صـحــي «مـتـمـيــز» ،وم ــع ذلــك
ل ــم يـسـتـطــع ال ـطــاقــم الـطـبــي هـنــاك
مــواج ـهــة األع ـ ــداد الـضـخـمــة الـتــي
ادخلت المستشفيات لتلقي العالج
من اإلصابة بالفيروس.
ولفت إلى أن أفضل هدية يمكن
أن تقدم لالم في هذه المناسبة هي
«ع ــدم زيــارتـهــا» ،السيما إذا كانت
كبيرة في السن ،مبينا أن عدم التزام
الناس بالبقاء في منازلهم سيجعل
المستشفيات تمتلئ بالمرضى،
مـمــا سيتسبب ف ــي الـضـغــط على
الكوادر الطبية وإنهاكها.
وطلبت الحكومة البريطانية،
أمـ ـ ـ ــس ،مـ ــن  1.5مـ ـلـ ـي ــون شـخــص

ا لـمـصــري عبدالفتاح السيسي،
ا م ـ ـ ـ ــس األول ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـت ـع ـي ـي ــن
الدكتور محمد عوض تاج الدين
م ـس ـت ـش ـ ًـارا ل ــه ل ـش ــؤون الـصـحــة
وال ــوق ــاي ــة .وأوضـ ـح ــت م ـصــادر
طبية ان تاج الدين باشر بالفعل
منذ صباح أمــس اإلش ــراف على
خطط مواجهة الوباء في تقليص
واضح لصالحيات وزيرة الصحة
ه ــال ــة زايـ ـ ــد ،وش ـغ ــل تـ ــاج الــديــن
منصب وزيــر الصحة والسكان
المصري في الفترة من  11مارس
 2002إلى  31ديسمبر .2005
وف ـ ــي ش ـ ــأن آخـ ـ ــر ،أك ـ ــد ال ـب ـنــك
المركزى المصرى ،تأجيل أقساط
ال ـ ـقـ ــروض وبـ ـط ــاق ــات االئ ـت ـم ــان

م ــدة  6أش ـهــر بـسـبــب "ك ــورون ــا"،
وإل ـ ـغ ـ ــاء ال ـ ــرس ـ ــوم والـ ـعـ ـم ــوالت
المطبقة على رسوم نقاط البيع
والـسـحــب مــن ال ـصــرافــات اآللـيــة
والـمـحــافــظ اإللـكـتــرونـيــة م ــدة 6
أشهر ،وإتاحة الحدود االئتمانية
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـم ــوي ــل رأس الـ ـم ــال
العامل وباألخص صرف رواتب
العاملين بالشركات.
ودخ ــل ق ــرار "ال ـم ــرك ــزي" حيز
ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـف ـع ـلــي أمـ ــس األحـ ــد،
ح ـي ــث ألـ ـ ــزم ج ـم ـيــع ال ـب ـن ــوك فــي
م ـصــر ب ــإرج ــاء س ـ ــداد ال ـق ــروض
الـشـخـصـيــة ال ـتــي حـصــل عليها
م ــواطـ ـن ــون لـ ـش ــراء س ـ ـيـ ــارات أو
ألغ ـ ـ ـ ــراض الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـعـ ـق ــارى،

وال ـس ـلــع ال ـم ـع ـمــرة ،وال ـقــرض
الشخصى ،وغير ذلك ،وكذلك
قروض الشركات ،وأوضح أن
كافة العمالء مستفيدون من
ال ـم ـبــادرة إال العميل ال ــذى ال
يرغب المشاركة فى المبادرة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزى
ال ـم ـصــرى إن ــه ي ـتــابــع الـتــأكــد
م ــن ق ـي ــام ال ـب ـن ــوك بــأعـمــالـهــا
وأن ـ ـش ـ ـط ـ ـت ـ ـه ـ ــا الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة
ب ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاءة ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث س ـ ـت ـ ـقـ ــوم
البنوك بشكل ف ــورى بإتاحة
ال ـ ـحـ ــدود االئ ـت ـم ــان ـي ــة االزمـ ــة
ل ـم ـقــاب ـلــة ت ـم ــوي ــل ال ـع ـم ـل ـيــات
االستيرادية للسلع األساسية
واالستراتيجية.

واشنطن
وفـ ـ ـ ـ ــي واش ـ ـ ـن ـ ـ ـط ـ ــن ،اس ـ ـتـ ــأنـ ــف
أعضاء مجلس الشيوخ األميركي
مـفــاوضــاتـهــم م ــع الـبـيــت األبـيــض
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق حـ ــول خطة
مساعدة ضخمة تتخطى قيمتها
أل ــف مـلـيــار دوالر ،بـهــدف احـتــواء
اآلثار االقتصادية النتشار «كورونا»
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .وخيمت
أجـ ـ ــواء م ــن الـ ـتـ ـف ــاؤل ف ــي مـجـلــس
الشيوخ عند استئناف المحادثات.
وقـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب ،خ ـ ــال مــؤت ـمــر
ُصحافي في البيت األبيض« ،نحن
نـعــد تــدابـيــر لــم يشهدها أح ــد من
قبل» ،مضيفا« :نحن نعمل بسرعة
ل ـت ـم ــري ــر قـ ــانـ ــون جـ ــديـ ــد س ـي ـقــدم
دع ـمــا كـبـيــرا لـلـشــركــات الصغيرة
والصناعات المتضررة ،وتوجيه
أموال بشكل مباشر إلى األميركيين

العاملين والى العائالت التي تعمل
بجد».
ول ـمــح ال ـم ـفــاوضــون عــن البيت
األب ـي ــض إلـ ــى أن الـكـلـفــة األخ ـي ــرة
ل ـل ـت ــداب ـي ــر قـ ــد تـ ـص ــل إل ـ ــى 1400
مليار دوالر ،حتى ان المستشار
االقتصادي الري كادلو ذكر مبلغ
ألفي مليار دوالر لدى وصوله إلى
الـكــونـغــرس ،لكنه ش ــرح الحـقــا أن
هــذا المبلغ يتضمن أيضا تدابير
أخرى بينها التدابير التي اتخذها
االحتياطي الفدرالي األميركي.
وت ـ ـش ـ ـمـ ــل ت ـ ــدابـ ـ ـي ـ ــر االن ـ ـع ـ ــاش
االقـتـصــادي ،الـتــي اقترحها زعيم
الغالبية الجمهورية فــي مجلس
الـشـيــوخ ميتش مــاكــونـيــل ،تقديم
م ـســاعــدات م ـبــاشــرة لألميركيين
تصل إلى  1200دوالر لكل شخص
بـ ــالـ ــغ ،وت ـخ ـص ـي ــص  300م ـل ـيــار
للشركات الصغيرة ،و 200مليار
ل ـش ــرك ــات ال ـط ـي ــران وش ــرك ــات في
قطاعات أخرى.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،اوق ـفــت ادارة
الطيران الفدرالية األميركية عمليات
المغادرة ومراقبة الحركة الجوية
فــي ال ـم ـطــارات الـقــريـبــة مــن مدينة
نـيــويــورك لفترة وجـيــزة ومؤقتة،
بسبب االشتباه في إصابة موظفين
بالفيروس في مركز مراقبة الحركة
الجوية اإلقليمي.

آسيا
وبـعــد  3أي ــام مــن ع ــدم تسجيل
أي حالة «محلية» ،أعلنت الصين
أمس  46إصابة جديدة ،بينها حالة
عدوى واحدة من داخل أراضيها.
وأعلنت إدارة الطيران المدني
ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ج ـم ـي ــع
المسافرين الـقــادمـيــن فــي رحــات
ج ــوي ــة دول ـي ــة إل ــى بـكـيــن سـ ُـيـعــاد
توجيههم إلى  12نقطة دخــول تم
تحديدها في جميع أنحاء الصين
اب ـت ــداء مــن ال ـي ــوم ،مبينة أن ــه بعد
إنـ ـه ــاء إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوص ــول،

لبنان لن يعود باستطاعته احتواء الوباء
الحكومة تستعد لألسوأ ...والجيش يفرض «حظر تجول»
●

حمالت تعقيم تشمل المطارات المصرية

يـعـيـشــون ف ــي ال ـب ــاد ،ويـعـتـبــرون
األكـثــر ضعفا حيال الـفـيــروس ،أن
يالزموا منازلهم لمدة  3أشهر.
وقــالــت ،فــي بـيــان ،إن «مــا يصل
إلى  1.5مليون شخص في إنكلترا،
حددتهم خدمة الصحة العامة على
أن ـه ــم م ـع ــرض ــون ب ـش ــدة ألمـ ــراض
خ ـط ـي ــرة إذا أصـ ـيـ ـب ــوا ب ـف ـي ــروس
كورونا ،سيتعين عليهم البقاء في
المنزل لحماية أنفسهم».
مــن ناحيته ،أكــد وزي ــر الصحة
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي م ـ ـ ــات هـ ــان ـ ـكـ ــوك أن
المستشفيات الحكومية بحاجة إلى
عــودة أكبر عــدد ممكن من األطباء
والممرضين للمساهمة في مواجهة
الفيروس.
وأع ـ ــرب هــان ـكــوك ع ــن سـعــادتــه
الل ـت ـحــاق  4500م ــن الـمـتـقــاعــديــن
ح ــديـ ـث ــا م ـ ــن أطـ ـ ـب ـ ــاء وم ـم ــرض ـي ــن
لهيئة الخدمات الصحية ،بيد أنه
شدد على حاجة البالد لعدد أكبر
للمساهمة فــي التخفيف مــن آثــار
الـفـيــروس ،الــذي تسبب حتى اآلن
في وفاة  233حالة بالبالد.

(رويترز)

بيروت  -ةديرجلا

•

استيقظ اللبنانيون أمس على وقع المرحلة
األو ل ــى مــن تنفيذ الخطة العسكرية األمنية
لـنـشــر ال ـقــوى عـلــى األرض فــي كــل الـمـنــاطــق،
وإط ــاق دوري ــات وإقــامــة حــواجــز بما يــوازي
حال طوارئ غير معلنة ،ومنع التجول ،واتخاذ
اإلجراءات كافة إللزام المواطنين بالتزام عدم
مغادرة منازلهم بالقوة.
وك ـ ــان ـ ــت بـ ـ ـي ـ ــروت والـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـنــان ـيــة
كــافــة أم ــس ،أشـبــه بـمــدن أش ـبــاح ،حيث التزم
اللبنانيون للمرة األولى بشكل جدي منازلهم،
والواضح أن وقائع األيام األخيرة أرخت بثقل
مرعب على كل الجهات الرسمية والصحية إزاء
ما أبرزته قفزات أعداد اإلصابات بـ «كورونا»
من جهة ،وإظهار نسب واسعة من المواطنين
في مناطق مختلفة استهتارا وخفة من جهة
أخرى.
وبـ ـع ــد ي ـ ــوم ع ـل ــى ط ـل ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
حسان ديــاب ،من القوى األمنية والعسكرية
«التشدد في تطبيق تدابير صارمة مع زيادة
في اإلجراءات لجهة وجوب االلتزام البقاء في
المنازل وعدم الخروج ومنع التجمعات على
اختالفها ومالحقة المخالفين أمام المراجع
القضائية» ،قال وزير الداخليةمحمد فهمي إن
«الحكومة اللبناني ة كانت سباقة في اعتمادها
إج ــراء ات الحماية المالئمة ،بهدف الحد من
تفشي هــذا الــوبــاء الخبيث ،لكن لــأســف ،لم
يلتزم بعض المواطنين في مختلف المناطق
بإجراءات السالمة الوقائية الملزمة التي يجب
اتباعها حماية لذويهم وعائالتهم وأهلهم
وأصدقائهم ومجتمعهم ،وحتى جيرانهم في
المبنى الذي يقطنون فيه».

وأضـ ــاف فـهـمــي ،خ ــال إطــاقــه فــي مؤتمر
صحافي الخطة التنفيذية إللــزام المواطنين
م ـنــع مـ ـغ ــادرة م ـنــازل ـهــم« ،ل ــأس ــف ،ل ــن يـعــود
باستطاعتنا اح ـت ــواء ه ــذا ال ــوب ــاء ،تخطينا
االحتواء ،سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن
هناك من قناعة ذاتية من كل مواطن لتخطي
هـ ــذهاألزمـ ـ ـ ـ ـة« ،م ـت ــاب ـع ــا« :ع ـل ـي ـنــا االس ـت ـع ــداد
لألسوأ» ،وهدد «بتطبيق القانون على الجميع،
ُ
وكل مخالفة ستهدد السالمة العامة ،ستقمع».
وب ــاش ــرت ق ــوى األمـ ــن تـطـبـيــق ه ــذا ال ـقــرار
بالوسائل المتاحة كافة ،عبر تسيير دورياتها
عـلــى األراضـ ــي اللبنانية وإنـ ــذار المواطنين
من خالل حمالت التوعية المباشرة بواسطة
مكبرات الـصــوت ،وعبر مواقع التواصل ،من
أجل الحض على التقيد التام بالتزام المنازل
وعدم القيام بالتجمعات وإقفال المؤسسات
والمحال التجارية ،إضافة الى تنظيم القطعات
االقليمية مئات المحاضر في حق المخالفين.
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم الـ ـجـ ـي ــش الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ،أم ـ ــس،
ال ـمــروح ـيــات الـعـسـكــريــة لـحــث ال ـس ـكــان على
االلتزام بمنازلهم وتجنب التجمعات .وقالت
مصادر متابعة إن «طــوافــات عسكرية تابعة
ل ـل ـج ـي ــش ح ـل ـق ــت فـ ــي سـ ـم ــاء سـ ـه ــل الـ ـبـ ـق ــاع،
ون ــاش ــدت الـمــواطـنـيــن عـبــر مـكـبــرات الـصــوت
التزام منازلهم ،حرصا على سالمتهم وسالمة
عائالتهم».
كما حلقت مروحيات الجيش فوق العاصمة
بيروت ،ودعت المواطنين عبر ّ
مكبرات الصوت
إلى التزام منازلهم ،وكذلك واصلت البلديات
فــي مختلف الـمـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة إجــراء ات ـهــا
المشددة للتصدي لتفشي الفيروس ،وترافقت
هــذه التدابير مــع إرش ــادات صــارمــة لألهالي
اللتزام المنازل واتباع االجراءات الوقائية.

local@aljarida●com

وجونسون يخشى «سيناريو روما»

سلة أخبار
بنس وزوجته ليسا
مصابين بـ «كوفيد »19

• إيطاليا توقف «أنشطة إنتاجية» وموسكو
ّ
وكوبا تمدانها بأطباء ومساعدات

أظهرت الفحوص ّ
الطبية،
التي خضع لها نائب الرئيس
ّاألميركي مايك بنس وزوجته
أنهما ليسا مصابين بفيروس
«كورونا» (كوفيد .)19
وقالت كيتي ميلر ،الناطقة
ّ
«يسرنا
باسم بنس ،أمس،
ُ
ّ
أن نعلن أن نتائج اختبار
الفيروس لنائب الرئيس
ّ
والسيدة الثانية كارن بنس
ّ
ّ
جاءت سلبية»ّ .وكان بنس أكد
في وقت سابق أنه سيخضع
ّ
للفحص بعدما تأكدت إصابة
أحد العاملين في مكتبه
بالوباء .وكانت ميلر قالت
الجمعة الماضي ،إن الفحوص
الطبية أظهرت إصابة أحد
مساعدي بنس بالفيروس.
وأضافت« :ال الرئيس (دونالد)
ترامب وال نائب الرئيس بنس
كانا على اتصال وثيق به».

 600طبيب يقاضون
رئيس وزراء فرنسا

منتج دواء «مزيف» في قبضة الشرطة البريطانية
اتهمت الشرطة البريطانية رجال بإنتاج دواء
مزيف لعالج فيروس كورونا ومحاولة بيعه في
الخارج .وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو
( 59عاما) ،من وست ساسكس في جنوب إنكلترا،
واتهمته باالحتيال وحـيــازة مــواد الستخدامها
فــي ه ــذا االح ـت ـيــال وتـصـنـيــع مـنـتــج طـبــي بشكل

مليار هندي
التزموا
حظر التجوال

قلق أممي من تسلل
الفيروس إلى غزة
واإلصابات ترتفع
في إفريقيا

غير قانوني .ومثل لودلو أمام محكمة في مدينة
برايتون وأمرت باستمرار احتجازه حتى  20أبريل.
وجاء اعتقال لودلو بعد تحقيق مشترك أجرته
وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة
لندن ووكــالــة تنظيم األدوي ــة ومنتجات الرعاية
الصحية وإدارة الغذاء والدواء األميركية.

سيتم السماح ألولئك الذين
ي ـس ـت ــوف ــون شـ ـ ــروط الـحـجــر
الصحي بالصعود على متن رحالت
جوية متوجهة إلى العاصمة.
وفـ ــي سـ ـي ــول ،أع ـل ـن ــت ال ـم ــراك ــز
الكورية لمكافحة األمراض والوقاية
منها أن كوريا الجنوبية سجلت 98
إصابة جديدة أمس ،ليرتفع بذلك
عــدد اإلصــابــات إلــى  ،8897وأظهر
العدد اإلجمالي اليومي استمرار
االتجاه النزولي في حاالت اإلصابة
الجديدة رغــم حــدوث قفزة طفيفة
أمس األول.
وف ــي ال ـج ــارة الـشـمــالـيــة ،ذكــرت
وك ــال ــة األن ـب ــاء الـمــركــزيــة الـكــوريــة
الـشـمــالـيــة أن الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
دونــالــد تــرامــب أوض ــح فــي رســالــة
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة لـ ـ ـل ـ ــزعـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري
الشمالي كيم يــونــغ أون ،اعتزامه
تطوير العالقات بين بيونغ يانغ
وواشنطن.
وقــالــت كـيــم يــو جــونــغ ،شقيقة
الزعيم الكوري الشمالي امس« ،إن
الــرئـيــس تــرامــب أرس ــل رســالــة إلى
كيم ،يعرض فيها المساعدة أيضا
فــي ال ـت ـصــدي ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا»،
مضيفة« :تعد الرسالة مثاال جيدا
على إظـهــار الـعــاقــات الشخصية
القوية والخاصة بين ترامب وكيم».

الهند
فــي غـضــون ذل ــك ،بقي أكـثــر من

م ـل ـي ــار ش ـخ ــص داخ ـ ـ ــل م ـنــازل ـهــم
فــي الـهـنــد ام ــس ،خ ــال م ــدة حظر
التجوال المفروض على مستوى
البالد لمدة يــوم ،بهدف السيطرة
على انتشار الـفـيــروس حتى بعد
أن تـ ـج ــاوزت الـ ـح ــاالت اإليـجــابـيــة
 300شخص.
وكـ ــان رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء الـهـنــدي
ناريندرا مودي دعا في وقت سابق
إلى فرض «حظر التجوال أو الحجر
الصحي الذاتي من  7صباحا إلى 9
مساء ،لكسر حلقة العدوى ،وكذلك
تقييم ق ــدرة الـهـنــد عـلــى مكافحة
الـ ــوبـ ــاء» ،ك ـمــا دخـ ــل أي ـض ــا أم ــس،
الـحـظــر الـمـتـعـلــق بتعليق جميع
الــرحــات الــدول ـيــة ،ال ــذي أم ــرت به
الحكومة لمدة أسبوع ،حيز التنفيذ.
من ناحيتها ،أعلنت سنغافورة،
أمس ،أنها ستحظر دخول الزائرين
إلى البالد لفترات قصيرة أو المرور
عبر مـطــارهــا ،حيث تعتبر البالد
ملتقى طــرق يستخدم على نطاق
واســع للرحالت بين منطقة آسيا
المحيط الهادئ وأوروبا.
وفي مانيال ،أفادت وزارة الصحة
الفلبينية ،أمس ،بأن الفلبين سجلت
 73إصابة جديدة ليصل المجمل
إل ــى  380حــالــة ،وأع ـل ـنــت أي ـضــا 6
حاالت وفاة جديدة ليصل إجمالي
الوفيات إلى .25
وفرضت سريالنكا ،أمس ،حظرا
على دخــول جميع طائرات وسفن
الركاب إلى البالد.

التزام تام في مدينة مومباي الهندية أمس
ك ـمــا ن ـش ــرت مــال ـيــزيــا الـجـيــش
أم ـ ـ ـ ــس ،ل ـت ـط ـب ـي ــق ق ـ ـيـ ــود تـس ـتـمــر
أسـبــوعـيــن عـلــى الـتـنـقــات ،بينما
سـ ـجـ ـل ــت ال ـ ـب ـ ــاد أك ـ ـبـ ــر عـ ـ ــدد مــن
اإلصابات في منطقة جنوب شرق
آسـ ـي ــا ،أغ ـل ـب ـهــا ل ــه ع ــاق ــة بتجمع
ديني حاشد.

أميركا الالتينية
وف ــي أم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،أعـلــن
رئـ ـي ــس الـ ـسـ ـلـ ـف ــادور ن ـج ـي ــب أب ــو
ك ـي ـلــة« :ق ــررن ــا أن ن ـف ــرض الـحـجــر
الصحي الكامل داخــل المنازل في
جميع األراضــي الوطنية لمدة 30
ي ــوم ــا» ،مـضـيـفــا« :ل ــن يـسـمــح ألي
ش ـخــص ب ـم ـغ ــادرة م ـن ــزل ــه» ،وذل ــك
قبل أن يوضح أنه سيسمح للناس
بالتسوق لشراء السلع األساسية،
وأن العمال األساسيين سيسمح
ل ـهــم ب ـمــواص ـلــة ال ـع ـم ــل ،وب ـي ــن ان
األشـخــاص الــذيــن ال يتبعون هذه
اإلج ــراءات سيتم نقلهم إلــى مركز
احتواء.
وف ـ ــي بـ ــوغـ ــوتـ ــا ،أكـ ـ ـ ــدت وزارة
ال ـص ـحــة أول ح ــال ــة وف ـ ــاة نتيجة
الفيروس لرجل عمره  58عاما كان
يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة
قرطاجنة الساحلية.
وسـجـلــت كولومبيا حـتــى اآلن
 210حاالت إصابة.
وقــالــت السلطات الصحية في
بنما إن شخصين آخــريــن توفيا

(أ ف ب)

بــالـفـيــروس ،ليرتفع إجمالي عدد
حاالت الوفاة إلى  3مع إصابة 245
ً
شخصا.

إفريقيا
ُ
وفي إطار تدابير تعتبر من بين
األشد في افريقيا جنوب الصحراء
الكبرى ،حيث يتواصل ارتفاع عدد
اإلصـ ــابـ ــات ف ــي ظ ــل ن ـظ ــام صحي
ه ــش ،أعـلـنــت روان ـ ــدا ف ــرض حجر
على سكانها وإغــاق الحدود ،في
محاولة للحد من انتشار الفيروس.
وأعربت منظمة الصحة العالمية
مــرارا عن قلقها من انتشار الوباء
فــي ال ـقــارة االفــريـقـيــة الـتــي يعاني
نظامها الصحي نقصا شديدا في
الموارد.
ُ
وس ِجلت حتى اآلن  6وفيات في
افريقيا جنوب الصحراء الكبرى:
 3ف ــي بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ،وواح ـ ــدة
فــي الـغــابــون ،وواحـ ــدة فــي جزيرة
موريشيوس ،وواحدة في جمهورية
الكونغو الديمقراطية في كينشاسا.

العالم العربي
وف ــي قـطــاع غ ــزة ،أعـلـنــت وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـس ـج ـي ــل َأول
إصــابـتـيــن بــالـفـيــروس لمواطنين
عائدين من باكستان.
ووض ـعــت وزارة الـصـحــة نحو
 900ش ـخ ــص كـ ــانـ ــوا عـ ـ ـ ــادوا إل ــى

القطاع أخيرا رهن الحجر الصحي،
إلى جانب آالف في الحجر الصحي
المنزلي.
وبـ ـ ـ ـ ــدأ ع ـ ـنـ ــاصـ ــر مـ ـ ــن «كـ ـت ــائ ــب
القسام» ،الجناح العسكري لحركة
حماس ،تجهيز منطقتين للحجر
الصحي في جنوب وشمال القطاع،
تتضمن ألف غرفة للحجر الصحي،
أشرف على أعمال إقامتهما رئيس
الحركة يحيى السنوار.
واعـتـبــر منسق األم ــم المتحدة
للشؤون اإلنسانية فــي فلسطين،
جـيـمــي مــاك ـغــولــدريــك ،أن وص ــول
ال ـف ـيــروس غ ــزة «ق ــد ي ـكــون مخيفا
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة االك ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــاظ الـ ـسـ ـك ــان ــي
ومحدودية النظام الصحي».
واعتبر أن وصول الفيروس إلى
قطاع غزة سيحوله إلى «ما يشبه
الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن
منطقة مكتظة بالسكان».
وأع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة الـتــونـسـيــة
خطة مساعدات قيمتها  2.5مليار
د ي ـ ـنـ ــار ( 850م ـل ـي ــون دوالر) تــم
تخصيصها للمؤسسات واألفــراد
بهدف مواجهة تأثيرات الفيروس،
ف ــي وقـ ــت دخـ ــل ال ـح ـج ــر الـصـحــي
الـ ـع ــام ف ــي ت ــون ــس ح ـي ــز الـتـنـفـيــذ
صباح أمس.
وشـ ــدد رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـيــاس
الفخفاخ ،فــي خـطــاب متلفز ،على
ضرورة «االتحاد» في المعركة ضد
الفيروس .وسجلت تونس رسميا
 60اصابة بينها وفاة واحدة.

وفـ ـ ــي الـ ـ ــربـ ـ ــاط ،أك ـ ـ ـ ــدت ش ــرك ــة
الخطوط الملكية المغربية تعليق
ج ـم ـيــع رح ــات ـه ــا ال ـم ـح ـل ـيــة حتى
إشعار آخر ،تفعيال لقرار الحكومة
في إطار «حالة الطوارئ الصحية».
وأعلنت وزارة الصحة في إقليم
كردستان العراق تسجيل  6إصابات
جديدة ،ليرتفع اجمالي اإلصابات
في اإلقليم إلى .54
إلى ذلك ،أعلنت مديرية اآلسايش
(األمــن) العامة في كردستان إعفاء
مـ ـس ــؤول أم ـن ــي ف ــي أحـ ــد الـمـنــافــذ
الحدودية من منصبه ،لعدم التزامه
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة ال ـخــاصــة
بمكافحة الفيروس بعد عودته من
زيــارتــه الرسمية فــي ألمانيا قبل
نحو أسبوع.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أعـ ـلـ ـن ــت قـ ـي ــادة
عمليات بـغــداد القبض على 306
أشـ ـخ ــاص لـمـخــالـفـتـهــم إجـ ـ ــراءات
حظر التجوال الصحي الذي طبقته
السلطات.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني
الليبية حظر الـتـجــوال فــي البالد
لـ ـم ــدة  12س ــاع ــة ي ــومـ ـي ــا .ون ــص
ال ـقــرار عـلــى «إق ـفــال ت ــام عـلــى مــدار
الـ ـي ــوم ل ـل ـم ـســاجــد وال ـم ــؤس ـس ــات
التعليمية والـمـقــاهــي والـمـطــاعــم
وصاالت المناسبات والمتنزهات
والـنــوادي» ،إلى جانب «منع إقامة
المآتم واألفراح واستخدام وسائل
النقل الجماعي».
(عواصم  -وكاالت)

القوات السعودية تساند «الصحة» في مواجهة الفيروس
ُ ّ
بدء «الدراسة عن بعد» في قطر واإلمارات ...واليمن يعلق صالة المساجد

عيادات التغذية في الخوخة بالحديدة

(واس)

تــدخ ـلــت الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة ال ـس ـعــوديــة
لمساندة جهود وزارة الصحة في إجراءاتها
االحـ ـت ــرازي ــة ل ـمــواج ـهــة ف ـي ــروس «ك ــورون ــا»
الجديد.
وذكرت «وكالة األنباء السعودية» الرسمية
(واس) ،مساء أمس األول ،أن «وزارة الدفاع،
ممثلة بـ ـ ــاإلدارة الـعــا ّمــة لـلـخــدمــات الطبية
للقوات المسلحة ،سخرت جميع اإلمكانات
للمحافظة على صحة المواطن والمقيم على
أرض الوطن».
وأضــافــت الــوكــالــة أن «الـخــدمــات الطبية
ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة بـ ــدأت ب ـتــوزيــع وإن ـشــاء
مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود
االح ـتــرازيــة واإلج ـ ـ ــراءات االسـتـبــاقـيــة التي
تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات
الحكومية ،لمواجهة الفيروس».
وأع ـل ــن الـمـتـحــدث بــاســم وزارة الصحة
الـسـعــوديــة محمد الـعـبــد الـعــالــي ،فــي وقــت
سابق ،ارتفاع حاالت اإلصابة بالفيروس إلى
 ،392مشيرا إلى تعافي  16حالة.
وفي الدوحة ،أصدر رئيس مجلس الوزراء
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـق ـطــري الـشـيــخ خــالــد بن
خليفة ،قرارا بفرض إجراءات احترازية لمنع
كافة أشكال التجمع بسلطة القانون.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة
الـعـلـيــا إلدارة األزم ـ ــات لــولــوة ال ـخــاطــر في
مؤتمر صحافي أن القرار ،الذي أصدره رئيس
اللجنة العليا إلدارة األزمـ ــات يشمل على
سبيل المثال ال الحصر الكورنيش والحدائق
والشواطئ العامة والتجمعات االجتماعية.

وأف ــادت بأنه سيتم فــي إطــار هــذا القرار
نـ ـش ــر دوري ـ ـ ـ ـ ــات م ـت ـن ـق ـلــة وض ـ ـبـ ــط ك ـ ــل مــن
المخالفين وتوزيع نقاط تفتيش في مناطق
الدولة المختلفة.
وأضافت أنه سيتم كذلك تخصيص خط
ساخن لتقديم البالغات والشكاوى الخاصة
بأية مخالفات لهذا القرار والقرارات السابقة.
من ناحيتها ،قالت وزارة التعليم في قطر،
إن طــاب الـمــدارس الحكومية سيباشرون
دراستهم اعتبارا من أمــس ،من خالل نظام
التعلم عن بعد.
وكانت قطر أعلنت في وقت سابق تسجيل
 11حــالــة اصــابــة ج ــدي ــدة ،ليرتفع اجمالي
االصابات الى  481حالة.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ـل ـن ــت وزارة ال ـط ــاق ــة
والصناعة بدولة اإلمارات في تغريدة موجهة
لعمالئها ،إنه سيتم تفعيل نظام العمل عن
بعد لكل خدماتها ابتداء من أمس ،في إطار
جهودها الحتواء تفشي الفيروس.
من جانبها ،أكدت وزارة التعليم اإلماراتية
أنها بدأت ،أمس ،في تطبيق منظومة التعلم
ع ــن ب ـعــد ،مـسـتـهــدفــة جـمـيــع طـلـبــة م ــدارس
الدولة ،ومؤسسات التعليم العالي ،وتستمر
لمدة أسبوعين.
وفــي وقــت ســابــق ،ق ـ ّـررت اإلم ــارات إغــاق
شواطئها غــداة تـ ّ
ـردد مئات السكان عليها،
رغم الدعوات إلى تفادي االختالط االجتماعي
ّ
للحد من انتشار الفيروس.
وقــالــت الهيئة الوطنية إلدارة الـ ّطــوارئ
واألزم ــات والـكــوارث في اإلم ــارات ،إنــه ّ
تقرر

«إغالق مؤقت للشواطئ والحدائق والمسابح
ودور السينما وصاالت التدريب الرياضية
( )...لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم».
وكــانــت السلطات اإلمــاراتـيــة ّ
سجلت في
األسابيع الماضية  153إصابة ،تماثل للشفاء
منها  38حالة ،بينما توفي شخصان حسب
ما أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة.
وفي سلطنة ُعمان ،أعلنت وزارة الصحة
تـسـجـيــل  3إص ــاب ــات ج ــدي ــدة ،لـمــواطـنـيــن
مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من
السفر إلى إحدى دول الخليج ،ليرتفع العدد
الكلي للحاالت المسجلة في السلطنة إلى .55
مــن ناحيتها ،أعلنت وزارة األوق ــاف في
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ،تعليق
إقامة صالة الجمعة والجماعة في المساجد،
حـتــى إش ـعــار آخ ــر ،وذل ــك ضـمــن اإلجـ ــراءات
االحترازية لمواجهة الفيروس.
الى ذلك ،علق قائد المقاومة الوطنية في
القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة
الشرعية ،العميد طارق محمد عبدالله صالح،
على تصريحات زعيم جماعة «أنصار الله»
(الحوثيين) التي اتهم فيها أميركا بنشر
«كورونا» ضمن حرب بيولوجية تشنها ضد
خصومها وأعدائها.
وقال صالح« :عبدالملك الحوثي ،أنت من
سيدخل كورونا إلى اليمن بواسطة خبراء
الـحــرس ال ـث ــوري» .وأض ــاف« :إي ــران أدخلت
الفيروس إلى لبنان ،واآلن تريد ادخاله إلى
اليمن».
(عواصم وكاالت)

رفع  600طبيب فرنسي
دعوى قضائية ،ضد رئيس
الوزراء إدوار فيليب ،ووزيرة
الصحة السابقة أغنيس
بوزين ،بدعوى تقصيرهما
في اتخاذ تدابير لمكافحة
فيروس «كورونا» .وحسب
وسائل إعالم فرنسية ،رفع
األطباء الدعوى ضد فيليب
وبوزين (استقالت من منصها
في فبراير الماضي) ،لدى
«محكمة العدل الجمهورية»
التي تختص بمحاكمة الوزراء.
ويتهم األطباء ،فيليب وبوزين
بـ«الكذب» ،واالمتناع عن اتخاذ
تدابير وقائية ضد «كورونا»،
رغم معرفتهما بخطورته.
وقال محامي األطباء ،فابريس
دي فيسيو ،إنه «من الضروري
فتح تحقيق للكشف عن
المعلومات التي تم إخفاؤها
عن الفرنسيين».

هونغ كونغ تنشد
التباعد االجتماعي

ناشدت حكومة هونغ كونغ
المواطنين إلى مزيد من
التباعد االجتماعي مع ارتفاع
أعداد اإلصابة بفيروس
كورونا في المدينة ،في ظل
اندفاع الكثيرين للعودة
من أوروبا ،حيث ارتفعت
اإلصابات بشكل
أعداد
ّ
كبير .وحض مركز حماية
الصحة التابع لوزارة الصحة
في هونغ كونغ مجددا
المواطنين على «الحفاظ على
تباعد اجتماعي مناسب» في
حياتهم اليومية.

األمن األردني يضبط
فتاة خرقت الحظر

ضبطت السلطات األردنية
فتاة خالفت حظر التجول
المفروض ضمن إجراءات
احتواء وباء «كورونا» ،بعد
أن جرى تداول مقطع مصور
لها وهي ترقص في الشارع.
وقال المتحدث باسم مديرية
األمن العام ،إن «العاملين في
األمن الوقائي ،بعد متابعتهم
فيديو جرى تداوله عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،ظهرت
خالله فتاة خرقت حظر
التجول ،وأوقفت مركبتها في
منتصف الطريق ونزلت منها
مؤدية حركات راقصة ،تمكنوا
من تحديد هويتها وجرى
ضبطها».
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 12إصابة جديدة وشفاء  30حالة و ٥٩٣انهوا الحجر

ً
التدابير الوقائية تتيح متسعا من الوقت إلبطاء انتشار الوباء وتعديل مواعيد زيارة المرضى بالمستشفيات
عادل سامي

«الصحة» تنسق
مع مختلف
الجهات الحكومية
لإلسراع في
إنشاء المستشفى
الميداني

كـشــف ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم وزارة
الصحة د .عبدالله السند عن  12إصابة
ج ــدي ــدة ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـمـسـتـجــد،
خالل الـ 24ساعة الماضية ،ليبلغ إجمالي
اإلصابات في الكويت  188حالة ،فيما بلغ
إجـمــالــي ال ـحــاالت الـتــي تماثلت للشفاء
 30حالة.
وق ــال الـسـنــد ،فــي المؤتمر الصحافي
اليومي ،أمس ،إن اإلصابات تتوزع على
خمس حاالت مخالطة ،منها أربع حاالت
مـخــالـطــة ل ـح ــاالت مــرتـبـطــة بــالـسـفــر إلــى
المملكة المتحدة (مواطنتان كويتيتان
ومقيمتان فلبينيتان) ،والحالة الخامسة
م ـخــال ـطــة ل ـحــالــة مــرت ـب ـطــة بــال ـس ـفــر إلــى
جمهورية مصر العربية وهــي لمواطنة
كويتية .أما الحالة السادسة فهي مرتبطة
بــالـسـفــر إل ــى الـ ـب ــرازي ــل ،وه ــي لـمــواطـنــة
كويتية ،أما بقية الحاالت فسيتم الكشف
عن تفاصيلها الحقا لورود خبر إصابتها
بــال ـف ـيــروس ق ـبــل دق ــائ ــق قـلـيـلــة م ــن عقد
المؤتمر الصحافي.
ً
وذك ــر أن  9أش ـخ ــاص خ ــرج ــوا أخ ـيــرا
مــن الحجر الصحي ،ليرتفع عــدد الذين

السند خالل المؤتمر الصحافي أمس

أنـهــوا فترة الحجر فــي الكويت إلــى 593
ً
حالة ،مؤكدا أن هناك متسعا من الوقت
إلبطاء وتيرة انتشار هذا الوباء وتقليل
عدد اإلصابات ،من خالل بعض التدابير
الــوقــائ ـيــة ،ال ـتــي أهـمـهــا الـكـشــف المبكر
والـ ـع ــزل وت ـت ـبــع ال ـم ـخــال ـط ـيــن ،وه ـ ــذا ما
تقوم به برامج الرصد والتتبع في وزارة
الصحة.
وأضاف أنه بالنسبة إلى الحاالت التي

تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة
فـقــد بـلــغ عــددهــا  5حـ ــاالت ،هــي حــالـتــان
ً
مـسـتـقــرتــان وث ــاث حــرجــة ،م ـشــددا على
ض ــرورة تحمل المسؤولية المجتمعية
والتقيد ببعض االج ــراء ات ،التي أهمها
التباعد االجتماعي ،ويقصد به التباعد
الجسدي وعــدم تـقــارب األشـخــاص فيما
بينهم ،وتجنب المخالطة والتوقف عن
استقبال اآلخرين في الوقت الــراهــن ،في

حين أكــد الـتــزام وزارة الصحة بواجبها
فيما يتعلق بالطلبة الدارسين في الخارج
وتوفير كل السبل لرعايتهم الطبية.
وف ـي ـمــا يـ ـت ــردد ب ـش ــأن إص ــاب ــة بـعــض
الحاالت التي تماثلت للشفاء في الصين
ب ــأم ــراض أخ ـ ــرى ،قـ ــال ال ـس ـنــد إن هـنــاك
دراســة في هــذا الجانب أثبتت أن  14في
الـمـئــة مــن الــذيــن تـمــاثـلــوا لـلـشـفــاءُ ،وجــد
الفيروس لديهم ،بعد إجراء الفحص لهم
بــأسـبــوعـيــن ،ول ــم يـعــرف فـيـمــا إذا كانت
اإلص ــاب ــات ال ـقــدي ـمــة ذات ـه ــا أم إص ــاب ــات
جديدة ،األمر الذي يجعل إجراءات وزارة
ً
ال ـص ـح ــة ب ـط ـي ـئــة ن ــوع ــا م ــا ف ــي اإلع ـ ــان
عــن عــدد الـحــاالت المتشافية ،حيث يتم
وض ـع ـه ــم ت ـح ــت ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـيــة ل ـمــدة
أس ـبــوع ـيــن ث ــم ي ـتــم أخ ــذ م ـس ـحــات منهم
للتأكد.
وع ــن الـمـسـتـشـفــى ال ـم ـيــدانــي ،ق ــال إن
وزارة الصحة تنسق مع مختلف الجهات
الحكومية لإلسراع في إنشاء المستشفى
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم أف ـ ـض ـ ــل ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
للمواطنين والمقيمين.
وتـحــدث عــن الشحنة الطبية التي تم

ً
ً
استيرادها أخيرا ،مؤكدا أنها أجهزة طبية
للمخزون االستراتيجي لــوزارة الصحة،
وه ــي ن ــوع م ــن الـخـطــط االسـتـبــاقـيــة في
ً
مواجهة فيروس كــورونــا ،مؤكدا حرص
ال ــوزارة على تــوريــد كــل مــا هــو مفيد في
ال ـب ـحــث والـ ـع ــاج وال ـك ـش ــف ال ـم ـب ـكــر عن
اإلصابات.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة
الصحة تعديل مواعيد زيارة المرضى
بــالـمـسـتـشـفـيــات لـتـكــون م ــن ال ــواح ــدة
ً
ً
ظ ـ ـهـ ــرا حـ ـت ــى الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـ ـصـ ــرا بـ ــذات
الضوابط المتبعة في هذا الشأن.
وقــالــت الـ ــوزارة ،فــي تعميم لـهــا ،إن
هــذا القرار يأتي انطالقا من حرصها
على تنظيم سير العمل ،ونظرا للوضع
الصحي الوبائي العالمي ،والتطورات
وال ـت ــداع ـي ــات الـمـتــرتـبــة ع ـلــى انـتـشــار
ف ـيــروس «ك ــورون ــا» ،ولـلـحــد مــن آث ــاره
ومخاطره.
وشددت على ضرورة الحفاظ على
ســامــة الـمــرضــى اتـســاقــا مــع الــوضــع
األمني الصحي بالبالد ،آملة التقيد بما
جاء بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة.

الحربي يوجه بإعداد «الخروجيات»
الدخول بالدور!
«الحظر»...
قبل
«التعاونيات»
للمعلمين واإلداريين
ً
وج ـ ــه وزي ـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزيـ ــر
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي الـ ــدك ـ ـتـ ــور
سعود الحربي القطاع اإلداري
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة
ب ـت ـب ـل ـي ــغ اإلدارات ا ل ـم ـع ـن ـي ــة
بإعداد الخروجيات للمعلمين
واإلداريـ ـي ــن الــوافــديــن للسماح
ل ـه ــم بـ ـمـ ـغ ــادرة الـ ـب ــاد م ــراع ــاة
للضغوط النفسية واالجتماعية
وراحتهم بين ذويهم.
وقــال الحربي لـ "كونا" امس
ان هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء ي ــأت ــي تـقــديــرا
لـ ـظ ــروف الـمـعـلـمـيــن ال ــواف ــدي ــن
النفسية واالجتماعية ويشمل
جميع الجنسيات بال استثناء
الراغبين في المغادرة.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ـ ــه ب ـع ــد تـجـهـيــز
ال ـخــروج ـيــات واالن ـت ـه ــاء منها
س ـي ـتــم ت ـحــدي ــد آل ـي ــة لـلـتـسـلـيــم
وفق إجراءات معينة ستحددها
الوزارة الحقا على أن يبدأ إعداد
ال ـخ ــروج ـي ــات ب ـ ــدءا م ــن ال ـي ــوم
االثنين ليتسنى للوزارة وضع
آلية التسليم لتجنب االزدحــام
التزاما بتعليمات وزارة الصحة
لـ ـم ــواجـ ـه ــة فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
المستجد.
وأك ــد ال ـح ــرص عـلــى مــراعــاة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــة ل ـج ـم ـي ــع

مجالس اإلدارة أعطت تعليماتها بتنظيم دخول المستهلكين تخوفا من التهافت على السلع

●

سعود الحربي

موظفي الــوزارة من المواطنين
والـ ــوافـ ــديـ ــن ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف
الـحــالـيــة ال ـتــي يـمــر بـهــا الـعــالــم
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب االن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار ال ـ ـسـ ــريـ ــع
ل ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـمـسـتـجــد
وتأثيراته السلبية على المواطن
والمقيم.
وكـ ـ ــان وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
التعليم العالي أعلن قبل أ يــام
أن اس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـ ـ ــدوام لـلـهـيـئــة
اإلدارية والتعليمية في المرحلة
الثانوية سيكون في الرابع من
شهر أغسطس المقبل.

سفارتنا برومانيا :تأمين متطلبات
المواطنين لحين عودتهم
أكـ ــدت س ـف ــارة ال ـكــويــت لــدى
رومانيا تسخير كافة االمكانات
للمواطنين الموجودين هناك
وتــوفـيــر كــل سبل الــراحــة حتى
يتم ترتيب عودتهم الى البالد
خالل الفترة المقبلة.
وق ـ ـ ــال س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
روم ــان ـي ــا طـ ــال ال ـه ــاج ــري في
بيان له ان السفارة شكلت منذ
ب ــداي ــة ازمـ ـ ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد فريق عمل لمتابعة
أوضــاع المواطنين الكويتيين
والتواصل معهم.
وأضاف ان السفارة خصصت

جورج عاطف

في ضوء قرار مجلس الوزراء
الـ ـ ـص ـ ــادر أم ـ ـ ــس ،بـ ـف ــرض حـظــر
الـ ـتـ ـج ــول الـ ـج ــزئ ــي ف ـ ــي الـ ـب ــاد
ً
يـ ــوم ـ ـيـ ــا م ـ ــن الـ ـخ ــامـ ـس ــة م ـس ــاء
ً
حتى الرابعة فـجــرا ،هــرع عموم
الـمـسـتـهـلـكـيــن م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين ،منذ الساعات األولى
من الصباح ،قاصدين الجمعيات
التعاونية ،لشراء مستلزماتهم
واح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن الـ ـسـ ـل ــع
والمواد الغذائية واالستهالكية،
مستبقين قــرار الحظر المنتظر
سريانه بعد ساعات قليلة.
وبينما استوعبت االجراء ات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـع ــدم
االكـ ـتـ ـظ ــاظ واالسـ ـ ـ ـ ــواق احـ ـت ــواء
الوضع داخل الجمعيات ،فإنها
لم تستطع تجاوز عودة التهافت
على االسواق مع تقليص اتحاد
ال ـج ـم ـع ـيــات ف ـت ــرة ع ـمــل ال ـف ــروع
التموينية ،وحصرها بـ 8ساعات
بـ ــدال م ــن  24س ــاع ــة يــوم ـيــا مــن
ً
الـثــامـنــة صـبــاحــا حـتــى الــرابـعــة
ً
مساء.
"الـجــريــدة" جالت على بعض
األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــرك ــزي ــة واألفـ ـ ـ ــرع
الـتـعــاونـيــة فــي مـنــاطــق ع ــدة من
الـ ـب ــاد ،ورص ـ ــدت حــركــة دخ ــول
وخـ ـ ـ ـ ـ ــروج ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـي ــن إلـ ــى
الـجـمـعـيــات وعـمـلـيــة تنظيمها
ومدى توافر السلع داخلها ،وكان

عودة االزدحام إلى الجمعيات
ً
الفتا تعميم مجالس اإلدارة على
مديري األسواق المركزية واألفرع
ً
بتنظيم عملية الدخول تباعا من
ً
خالل االصطفاف بالدور ،تخوفا
م ــن ردة فـعــل الـمـسـتـهـلـكـيــن من
قرار الحظر وحدوث هجوم على
السلع أو تكدس وزحام يصعب
السيطرة عليه.
واستعانت الجمعيات بالفرق
الـتـطــوعـيــة مــن ش ـبــاب المنطقة
م ــن الـجـنـسـيــن ،لـتـنـظـيــم عملية
د خ ــول المستهلكين وا لـسـمــاح
لمجموعات صـغـيــرة بــالــدخــول

على فترات زمنية لمنع الزحام،
وذل ـ ـ ــك مـ ــن خـ ـ ــال وق ــوفـ ـه ــم فــي
ط ــاب ــور أو ت ــوف ـي ــر م ـق ــاع ــد لـهــم
لالنتظار إلى أن يأتي دورهم.

كميات من السلع
و لــو حــظ توفير الجمعيات
ك ـ ـم ـ ـيـ ــات ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن ال ـس ـل ــع
والمواد الغذائية داخلها ،إلى
ج ــان ــب اس ـت ـغ ــال ال ـم ـســاحــات
ال ـم ـس ـم ــوح ــة ك ــاف ــة ح ـت ــى فــي
ال ـ ـم ـ ـمـ ــرات لـ ـع ــرض أكـ ـب ــر ق ــدر

«اتحاد التعاونيات» :تقنين عملية الشراء

مقرا مؤقتا إلقــامــة المواطنين
في أحد الفنادق وسط العاصمة
بوخارست لحين عودتهم الى
ال ـب ــاد م ــع تــوفـيــر متطلباتهم
الـ ـض ــروري ــة وف ـق ــا لـتــوجـيـهــات
القيادة السياسية وعلى رأسها
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو امـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح االحمد.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى ان الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة
ت ـ ـتـ ــواصـ ــل بـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار م ـع ـهــم
إلحاطتهم بكافة المستجدات
واالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـل ـن ـهــا
السلطات الرومانية فيما يتعلق
باألوضاع الراهنة.

أع ـ ـل ـ ــن اتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة
االستهالكية آلية جديدة لتنظيم دخول االفراد
إلى األسواق المركزية وأفرع الجمعيات وذلك
ضمن اإلجراءات االحترازية المتخذة للحيلولة
دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
وق ـ ــال رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد م ـش ـعــل ال ـس ـي ــار في
ت ـصــريــح ص ـحــافــي إن ــه سـيـتــم اح ـت ـســاب عــدد
األفراد الزائرين يوميا مع مراعاة أال يزيد عدد
األشخاص الموجودين داخل السوق المركزي
على  50شخصا في المرة الواحدة وداخل األفرع
المستثمرة وغير المستثمرة خمسة أشخاص.

وأضاف السيار أنه تم تجهيز ممرات خارج
مقار الجمعيات لترتيب عملية دخــول األفــراد
إلى السوق المركزي واألفرع مع االلتزام بترك
مسافة ال تقل عــن متر واح ــد بين كــل شخص
وآخر.
وأوضح أنه سيتم تقنين عملية الشراء ومنع
شراء السلع األساسية بكميات تفوق المستوى
العادي ،مشيرا إلى تجهيز قاعدة بيانات لكي
يتم تسجيل رواد األســواق المركزية بها عند
دخولهم.

الفيلي :استناد الحكومة في «الحظر»
إلى قانون الدفاع المدني صحيح
●

حسين العبدالله

أك ـ ـ ــد الـ ـخـ ـبـ ـي ــر الـ ــدس ـ ـتـ ــوري
وأس ـت ــاذ ال ـقــانــون ال ـعــام بكلية
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق د .مـ ـحـ ـم ــد ال ـف ـي ـل ــي
إم ـكــان ـيــة اس ـت ـخ ــدام الـحـكــومــة
للمرسوم بقانون رقم 1979/21
بشأن الدفاع المدني في الوضع
القائم ،بشأن اإلعالن عن وجود
باء ،وبتقرير حالة حظر التجول
في البالد.
وقال الفيلي ،لـ"الجريدة" ،إن
منع التجول يأتي نتيجة زيادة
عدد الحاالت المصابة بالوباء،
الفـتــا إلــى أنــه يـجــوز للحكومة
استخدام قانون الدفاع المدني
استنادا الى
"ألننا أمــام طــارئ
ً
الـ ـق ــرارات ال ـتــي أص ــدره ــا وزيــر
الـ ـصـ ـح ــة ،وفـ ـ ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ــم

 1969/8وايـضــا لحماية مرفق
الخدمة الصحية من االنهيار.
وأوض ـ ــح أن ــه ب ــال ــرج ــوع الــى
المادة الثانية من قانون الدفاع
ال ـم ــدن ــي فـ ــإن ال ـف ـق ــرة  15تـقــرر
بوضوح أن من االمكانيات التي
يجوز استخدامها :تقييد حركة
الـ ـم ــرور وال ـت ـج ــول ف ــي ال ـب ــاد،
ونحن امــام منع تجول جزئي،
فهناك سند قانوني للحظر.
وتابع :والسبب ال يعود إلى
ال ـع ـقــوبــات الـمـغـلـظــة ف ـق ــط ،بل
ألن ا ل ـقــا نــون يتضمن تنظيما
أك ـث ــر وت ــوس ـع ــا أكـ ـث ــر ،وي ـحــدد
آلـيــات وأسـلــوب التعويض في
حــالــة ال ـم ـصــادرة الـمــؤقـتــة ألي
مـ ـخ ــازن أو امـ ــاكـ ــن ،وه ـ ــذا كـلــه
يثير الـحــاجــة ال ــى الـتـعــويــض،
الـتــي ال يعالجها الـقــانــون رقم
 ،1969/8بــل يعالجها القانون

مـ ـمـ ـك ــن م ـ ـن ـ ـهـ ــا ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
السلع المعروضة على األرفف
و"الستاندات" لسد احتياجات
ً
م ــرت ــاديـ ـه ــا خـ ـص ــوص ــا خ ــال
الفترة الصباحية التي تسبق
سـ ــاعـ ــة ال ـ ـح ـ ـظـ ــر ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي مــن
ً
ً
المتوقع أن تشهد اقباال واسعا
من المستهلكين.
إلى ذلك ،علمت "الجريدة" أن
ً
ثمة اجتماعا يعقد حاليا في
مجلس الـ ــوزراء يـضــم ممثلي
وزارتـ ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــؤون وال ـت ـج ــارة
واتحاد الجمعيات التعاونية

رقم  ،1979/21وهو قانون يتيح
لـلـسـلـطــة ام ـكــان ـيــات لـمـعــالـجــة
األزمة واستخدام ادوات متعددة
معها.

«ذوي اإلعاقة» :مساكن
مؤقتة لعمال المراكز

أعلنت املديرة العامة
للهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة شفيقة العوضي
تجهيز مساكن مؤقتة
لعمالة اإلدارات التابعة
بغية املساهمة في الحد
من انتشار عدوى فيروس
كورونا املستجد.
وقالت العوضي ،في
تصريح ،إن قرار توفير
السكن املؤقت لعمال إدارة
مراكز رعاية املعاقني وإدارة
املركز الطبي التأهيلي
وإدارة الخدمات العامة
هو اتخاذ أقصى التدابير
واإلجراءات لحماية ذوي
اإلعاقة واملوظفني ،وللحد
من انتشار عدوى الفيروس
املستجد.

«بنك الطعام» يطلق
«وياكم» للمتضررين
أطلق البنك الكويتي
للطعام واإلغاثة حملة
امس تحت شعار (وياكم)
تستهدف توزيع نحو 16
ألف سلة غذائية وصحية
على أسر املحتاجني
واملتعففني واملتضررين من
فيروس كورونا املستجد
في محافظة الجهراء
بالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية.
وقال املدير العام للبنك
سالم الحمر إن كل سلة
تحتوي على املواد الغذائية
األساسية التي يحتاج
إليها كل بيت إضافة إلى
املواد املطهرة للحد من
انتشار الفيروس ،مبينا
أن السالل املوزعة ستكون
على مراحل لتشمل مختلف
مناطق ومحافظات الكويت
خالل األيام املقبلة حرصا
على سالمة املواطنني
واملقيمني ودعما لجهود
الدولة املبذولة في مكافحة
الفيروس.

التعريف باإلسالم» :نترجم
مؤتمر «الصحة» بــ 10لغات

«التجارة» تغلق  4محالت مخالفة
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة إغ ــاقـ ـه ــا أرب ـع ــة
م ـ ـحـ ــات تـ ـج ــاري ــة لـ ــم ت ـل ـتــزم
ب ــال ـق ــان ــون وقـ ـ ـ ــرارات الـ ـ ــوزارة
المعمول بها بشأن اإلجراءات
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـمــواج ـه ــة ان ـت ـشــار
عـ ـ ـ ـ ـ ــدوى فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
المستجد ،في وقت أعادت فتح
خمسة محالت أخرى التزمت
ب ــإزال ــة الـمـخــالـفــات وتـعـهــدت
بعدم تكرارها.

وذكرت "التجارة" ،في بيان
لـ ـه ــا أمـ ـ ـ ــس ،أن ـ ـهـ ــا اس ـت ـق ـب ـلــت
أم ــس األول  416شـكــوى عبر
الخط الساخن  ،135في حين
قامت فرق الطوارئ بالتدقيق
والتفتيش على  409صيدليات
وم ـح ــات ت ـجــاريــة وبـسـطــات
ل ـل ـخ ـض ــراوات ل ـل ــوق ــوف على
مـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـظ ــم
والمعايير.

العسعوسي يخاطب أعضاء
النيابة االلتزام بحظر «التجول»
●

محمد الفيلي

لــوضــع آل ـيــات وض ــواب ــط عمل
«التعاونيات» عقب قرار حظر
الـ ـتـ ـج ــول ال ـم ـن ـت ـظ ــر س ــري ــان ــه
ب ـ ـعـ ــد س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
ترتيب عملية دخــول وخــروج
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن إل ـ ــى األسـ ـ ــواق
واألف ـ ـ ــرع ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،ووض ــع
آلـ ـي ــات ايـ ـص ــال ال ـط ـل ـبــات إلــى
المنازل ،فضال عن ضخ كميات
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـمـ ــواد
الغذائية خصوصا خالل الفترة
الصباحية التي تسبق ساعة
الحظر.

سلة أخبار

حسين العبدالله

شدد النائب العام المستشار
ض ــرار الـعـسـعــوســي ،أم ــس ،على
ضـ ــرورة ال ـت ــزام أع ـض ــاء الـنـيــابــة
ب ـق ــرار مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،بـفــرض
ح ـظــر ال ـت ـج ــول ال ـج ــزئ ــي ف ــي كل
أرج ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـب ـ ــاد ،مـ ــع ت ـح ـم ــل كــل
مــن يـخــالــف الـحـظــر المسؤولية
المقررة في هذا الشأن.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـسـ ـع ــوس ــي ،فــي
ال ـت ـع ـم ـي ــم الـ ـ ــذي أص ـ ـ ـ ــدره أمـ ــس،
أنـ ــه "ي ـس ـت ـث ـنــى م ــن ق ـ ــرار الـحـظــر
أعـضــاء النيابة الــذيــن تــرد إليهم
بــاغــات تـسـتـلــزم مـنـهــم االنـتـقــال
إلى إجراءات التحقيق ،وذلك بعد
إخطار مدير النيابة".
وقـ ــرر إخ ـط ــار وزارت ـ ــي ال ـعــدل
والداخلية بالتعميم الصادر منه
للعمل بمضمونه.

قامت لجنة التعريف
باإلسالم ،بالتعاون مع
املكتب اإلعالمي لوزارة
الصحة ،بترجمة املؤتمر
الصحافي اليومي ،الذي
يصدر من الوزارة بأكثر من
 10لغات ،إليصال املعلومة
الرسمية الصحيحة
إلى ضيوف الكويت من
الجاليات الوافدة.
وفي هذا الصدد ،قال املدير
العام للجنة فريد العوضي،
إن "هذا اإلجراء يأتي
في اطار حشد الطاقات
لخدمة الكويت جنبا إلى
جنب مع الجهات الوزارية
واملؤسسات الوطنية،
فالجميع يقدم للكويت ،كل
في مجال عمله ،وموطن
عطائه".

«الصحة» تحيل أحد مشاهير
التواصل إلى النيابة

ضرار العسعوسي

أعلن الوكيل املساعد لشؤون
األدوية والتجهيزات الطبية
بوزارة الصحة ،د .عبدالله
البدر ،إحالة أحد مشاهير
التواصل االجتماعي إلى
النيابة العامة ،لإلعالن
عن جهاز غير مرخص من
الوزارة ومن دون ترخيص،
داعيًا املواطنني واملقيمني
إلى الحذر من االنجرار
وراء هذه اإلعالنات الزائفة
واملعلومات املغلوطة فيما
يخص فيروس كورونا ،مع
اتباع تعليمات الوزارة.

ةديرجلا
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زوايا ورؤى
نحو فهم أفضل
للعلمانية ()3

أحمد باقر

رياح وأوتاد :قراءة ثانية لرسائل «كورونا»
األزمة أظهرت
الدور الخطير
الذي تقوم به
بعض وسائل
التواصل
ً
وخصوصا
الوهمية في
نشر اإلشاعات
واألكاذيب وإثارة
الفتن والبلبلة

لو لم تكن
عندنا هذه
األموال في
االحتياطي
العام هل كان
بإمكاننا كل
هذا الصرف
الذي غبطتنا
عليه كل أمم
األرض؟!

ال ي ـن ـب ـغ ــي أن ت ـص ــر ف ـن ــا م ـشــا عــر
االطمئنان وعبارات المديح والحديث
عن اإليجابيات الكثيرة التي عاشتها
الكويت أثناء وباء «كورونا» عن تأمل
رسائل مهمة لهذا الحدث ،ال يجوز أن
نفوت هذه الفرصة دون الحديث عنها.
ص ـح ـي ــح أن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـيــة
للكويتيين والــوافــديــن كانت متقدمة
ومـ ـمـ ـت ــازة ،ح ـيــث ت ــم ف ـحــص ع ـشــرات
ً
اآلالف منهم وعالج المئات أيضا ،كما
تم حجر مئات القادمين إلــى الكويت
ف ــي ال ـف ـنــادق والـمـنـتـجـعــات الـفـخـمــة،
كما تــم إسـكــان اآلالف مــن الكويتيين
فــي فـنــادق الــدرجــة األول ــى فــي العديد
وجار جلب عشرات
من عواصم العالم،
ٍ
اآلالف من الطلبة والسياح الكويتيين
ُ
من الخارج ،واستنفرت وزارات الصحة
والداخلية والدفاع وديوان المحاسبة
ل ـشــراء األدويـ ــة والـتـجـهـيــزات الطبية
وال ـم ـع ــدات بــالـمــايـيــن ال ـت ــي يـحـتــاج
إليها الجيش وأجهزة الداخلية على
وجار اآلن
وجه السرعة في هذه األزمة،
ٍ
الشوارع والمؤسسات
تنظيف وتطهير
العامة ،والرواتب ُت َ
صرف كاملة بحمد
الله ،غير أن كل ذلك ما كان ليتم لوال
فضل الله تعالى ثم بفضل كل الجهود
ً
المخلصة ،وأيضا بما تملكه الكويت
من احتياطيات مالية جاء اآلن الوقت
المناسب الستغاللها والظرف القاهر
للصرف منها ،السيما مــع انخفاض
الدخل النفطي.
ولنسأل أنفسنا :لو لم تكن عندنا
هذه األموال في االحتياطي العام هل
ك ــان بــإمـكــانـنــا كــل ه ــذا ال ـصــرف الــذي
غبطتنا عليه كل أمم األرض؟!
وك ـنــت ق ــد تـطــرقــت ع ــدة مـ ــرات إلــى
ضرورة االحتفاظ باالحتياطي المالي
وحـمــايـتــه مــن االس ـت ـنــزاف ،لمواجهة
أي كـ ــوارث أو أزمـ ــات فــي المستقبل،
ً
وذلك ردا على اقتراحات ودعوات غير
مبررة للصرف من االحتياطي العام أو

د .عبدالحميد األنصاري*

احتياطي األجيال بمصروفات جارية
ال تعود بالنفع الحقيقي على الكويت
وأبـنــائـهــا ،وكتبت أكـثــر مــن مـقــال في
ذل ــك ،وآخــرهــا مـقــال «مــن كــان يصرف
على الكويتيين؟» بتاريخ  4نوفمبر
ً
الماضي ،مطالبا بضرورة االحتفاظ
باالحتياطي لمواجهة أي أزمات قادمة
شبيهة بكارثة الغزو ،وها هي األحداث
تثبت صحة ما ذهبت إليه.
ولنتذكر أن وكالة «فيتش» وغيرها
ذكــرت أن االحتياطي الـعــام سينتهي
ف ــي  2021بـسـبــب ال ـص ــرف الـمـتـتــالــي
ل ـســداد عـجــز الـمـيــزانـيــة والـتــأمـيـنــات
ومـ ـص ــروف ــات الـ ــدفـ ــاع ،واآلن أص ـبــح
الــوضــع أص ـعــب ،فـقــد وص ـلــت أسـعــار
النفط الكويتي إلــى ما دون الثالثين
ً
ً
دوالرا حـ ــا ل ـ ـيـ ــا  ،ب ـي ـن ـم ــا ال ت ـت ـع ــادل
ً
الميزانية إال بسعر  85دوالرا.
إذن فانخفاض سعر النفط وعجز
الـمـيــزانـيــة واألزمـ ــات العالمية تحتم
إعادة النظر في المصروفات وإصالح
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،وال ـ ـب ـ ـحـ ــث ع ـ ــن مـ ـص ــادر
ً
بديلة ،وأيـضــا ض ــرورة الحفاظ على
االحتياطي العام وإعادة بنائه ،وكذلك
حماية احتياطي األجيال من الصرف
والعبث.
كما ال ينبغي أن نفوت هذه الفرصة
دون أن نتذكر أنه في وسط التضحيات
واألعمال البطولية التي قام بها كثير
م ــن ال ـش ـب ــاب وال ـج ـم ـع ـيــات الـخـيــريــة
لمساعدة الكويتيين والمقيمين على
السواء ظهرت أصوات بغيضة حاولت
إثارة نعرات طائفية محلية مع تراشق
يثير الكراهية بين بعض الجنسيات
العربية وساهم في ذلك بعض الجهلة،
وكنت قد حذرت من إثارة هذه النعرات
في مقال بعنوان «من الذي نقل العدوى
وانتهك الالئحة؟» بتاريخ  24فبراير
ال ـمــاضــي ،وبـحـمــد الـلــه ق ــام كـثـيــر من
الشباب الواعي بالرد الحصيف على
تلك النعرات ودفنها قبل استفحالها.

كما ال ينبغي أن تنسينا فرحتنا
أو ي ـصــرف ـنــا ش ـكــرنــا ل ـل ـت ـجــار الــذيــن
ســاهـمــوا بتبرعاتهم فــي هــذه األزمــة
ع ــن أن ن ـطــالــب بـ ــأن ت ـك ــون مـســاهـمــة
الـتـجــار مقننة ودائ ـمــة فــي الميزانية
ال ف ــي األزم ـ ــات ف ـقــط ،وه ــي مساهمة
ً
ً
مفروضة شرعا ودستورا ،ويا حبذا لو
تم تكوين احتياطي خاص بالكوارث
واألزم ـ ـ ـ ــات ي ـم ــول ب ـن ـس ـبــة م ــن أربـ ــاح
الـتـجــار ،وكـنــت قــد كتبت عــن ضــرورة
مساهمة التجار في مقال بعنوان «ال
غنى ألي بلد عنكم ولكن الزم تدفعون»
بتاريخ  27يناير الماضي.
كما أظـهــرت األزم ــة ال ــدور الخطير
الذي تقوم به بعض وسائل التواصل،
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي ن ـشــر
اإلشـ ــاعـ ــات واألك ـ ــاذي ـ ــب وال ـط ـع ــن فــي
الـشـخـصـيــات وإثـ ــارة الـفـتــن والبلبلة
في هــذا الظرف العصيب ،وهــذا األمر
ً
ك ـنــت ق ــد حـ ــذرت م ـنــه مـ ـ ــرارا وطــالـبــت
بــال ـك ـشــف ع ــن ال ـح ـس ــاب ــات الــوه ـم ـيــة
وتـقـنـيـنـهــا ف ــي أك ـثــر م ــن م ـقــال ول ـقــاء
ص ـحــافــي وت ـل ـف ــزي ــون ــي ،آخ ــره ــا كــان
مـقــال «أي ــن الداخلية والـقـضــاء وقــادة
الـ ــرأي م ــن ه ــذه ال ـف ـت ـنــة؟!» ،ب ـتــاريــخ 2
مـ ــارس الـ ـج ــاري ،ول ـع ــل م ــا ح ــدث في
األيام الماضية يثبت لمتخذي القرار
خطورة إطالق العنان لهذه المنصات
بحجة المزيد من الحريات ،ألن الحرية
يجب أن تـكــون مـحــددة بالمسؤولية
على ضــوء الشريعة والـقــانــون ،لذلك
فإن على وزارتي اإلعالم والداخلية بذل
جهد أكبر في مالحقة هذه الحسابات
ووضع اإلطار القانوني المناسب للحد
من أثرها وخطرها على المجتمع.
ً
وأخيرا ها هي أزمة «كورونا» تفتح
مـلــف الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة مــن جــديــد،
فقد أثبت شباب الكويت أنهم قادرون
على إدارة كثير من مرافق بلدنا العزيز
بـ ـكـ ـف ــاءة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ــا يـشـكـلــه
اختالل التركيبة السكانية من أعباء

مالية وأمنية وصحية على البالد.
لذلك يجب التفكير فور انتهاء األزمة
فــي اتـخــاذ إج ــراءات حاسمة مــن أجل
تـعــديــل الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة وإح ــال
الكويتيين محل الوافدين في كثير من
المهن التي لم يعد شغلها بالكويتيين
ً
ً
ً
أمرا صعبا أو مكلفا ،مع التسليم بأننا
النــزال نحتاج إلــى إخواننا الوافدين
في كثير من األعمال التي ال يشغلها
ً
الكويتيون ،وه ــذا أيـضــا يحتاج منا
إلى نظرة إصالحية للتعليم وسياسة
األجور في القطاعين العام والخاص.
كــانــت هــذه ق ــراء ة لبعض الرسائل
الـتــي أرسلتها أزم ــة «كــورونــا» والتي
تــؤكــد م ــا ح ــذر م ـنــه ون ـبــه إل ـيــه كثير
م ــن الـمـصـلـحـيــن واالق ـت ـصــادي ـيــن من
اختالالت مالية واقتصادية وإعالمية
وس ـك ــان ـي ــة ف ـل ـع ــل ال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي
وم ـت ـخــذي الـ ـق ــرار ي ـقــرأون ـهــا ال ـق ــراءة
ال ـص ـح ـي ـح ــة ه ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة ل ـي ـت ـخ ــذوا
القرارات المناسبة لها في المستقبل.

فور انتهاء األزمة
يجب التفكير في
اتخاذ إجراءات
حاسمة لتعديل
التركيبة السكانية
وإحالل الكويتيين
محل الوافدين في
كثير من المهن
التي لم يعد شغلها
ً
بالمواطنين أمرا
ً
ً
صعبا أو مكلفا

ماركو بافيزي *

الرعاية الصحية في إيطاليا
مهددة باالنهيار!
لم يسبق أن عاش أي منا هذا النوع من المآسي!
في إيطاليا نجيد التعامل مع حوادث السير ،أو انحراف القطارات
عن مسارها ،أو حتى الهزات األرضية ،لكن ال خبرة لدينا في التعامل
ً
ً
ً
مع فيروس قتل عــددا كبيرا من الناس ويــزداد ســوءا مع مــرور كل
يوم ،وال عالج له حتى اآلن!
أنــا طبيب تخدير فــي مستشفى «بوليكلينيكو ســان دونــاتــو»
ف ــي م ـيــانــو ،وه ــو ج ــزء م ــن مـنـطـقــة «ل ــومـ ـب ــاردي ــا» ،مـعـقــل تفشي
الـفـيــروس فــي إيـطــالـيــا .فــي  21فـبــرايــر ،ي ــوم تسجيل أول إصــابــة،
ع ــرض ه ــذا الـمـسـتـشـفــى الـمـتـخـصــص ب ـجــراحــة الـقـلــب الـمـســاعــدة
لالعتناء بالمصابين بمرض «كــوفـيــد ،»-19لقد أنشأنا ،بالتعاون
ً
مع مستشفيات أخرى ،فريق عمل مؤلفا من أطباء العناية المشددة
إلرساله إلى المستشفيات في منطقة تفشي ُ
المرضَ .
تأجلت جميع الجراحات المخطط لها ،وخ ّصصت األس ـ ّـرة في
قسم العناية المشددة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا ،خالل
المشددة عبر
 24ساعة ،أنشأ المستشفى أماكن جديدة في العناية ُ
تغيير استعماالت غــرف العمليات والتخدير ،كذلك ،خ ّصص 40
ً
ً
سريرا إضافيا للحاالت المشبوهة أو المثبتة لكن غير الخطيرة.
ً
ً
ّ
ُ
لكن كان إيقاع زيادة الحاالت صادما ،بدءا من الثالثاء ،سجلت
ً
 31506حاالت في أنحاء البلد ،تعافى منها  2941شخصا وتوفي
ُ .2503ت ّ
سجل منطقة «لومبارديا» أكبر عدد من اإلصابات ووصل
مجموع الحاالت فيها إلى  ،16220بما في ذلك ً 1640وفــاة ،و879
حالة في العناية المشددة ( 56حالة إضافية مقارنة باليوم السابق)،
و 2485حالة شفاء ،أمام هذه األرقام ،قد ينهار نظام الرعاية الصحية
ً
اإليطالي قريبا!
ً
يبقى كــل مريض يصل إلــى المستشفى أيــامــا عــدة ،ويستنزف
ً
جزءا من الموارد الطبية ،في شمال إيطاليا ،تتعرض أنظمة الرعاية
ً
الصحية أصال لضغوط هائلة ،إذ يشعر العاملون في القطاع الطبي
بــاإلرهــاق ،ومــع تـ ّ
ـوســع انتشار الـفـيــروس ،ستواجه مناطق أخــرى
ً
الوضع نفسه قريبا.
ّ
لحسن الـحــظ ،طبقت «لــومـبــارديــا» والحكومة الوطنية تدابير
صارمة الحتواء المرض منذ عشرة أيام ،وبحلول نهاية هذا األسبوع،
ً
أي بعد مرور  15يوما (فترة حضانة الفيروس) ،سنعرف مدى فاعلية
تلك التدابير ،ولن يتباطأ إيقاع انتشار الفيروس إال في تلك المرحلة.
ً
لـكــن لــن نبلغ تـلــك الـمــرحـلــة ســريـعــا ،انـتـشــرت أنـبــاء مـفــادهــا أن
األطـبــاء قــد يضطرون إلــى تحديد المرضى الــذيــن يتلقون العالج
فيما يتركون البعض من دون رعاية فورية ،لم يحصل ذلك أمامي
ً
مطلقا :تلقى جميع المرضى في المستشفى الذي أعمل فيه العالج
ً
الذي يحتاجون إليه .لكن هذا الوضع قد ال يدوم طويال .إذا لم يبدأ
عدد المرضى في التراجع ،لن تكفي مواردنا لمعالجتهم ،في تلك
المرحلة ،قد يصبح فرز المرضى وإعطاء األولوية لمن ترتفع فرصة
ً
ً
نجاته سلوكا اعتياديا.
يثبت زمــائــي فــي مستشفى «بوليكلينيكو» وفــي أنـحــاء البلد
أنـهــم يتمتعون ب ــروح تضحية عظيمة ،نـحــن نـعــرف مــدى حاجة
ّ
لتحمل التعب
الناس إلينا في هذه الفترة ،وهذا ما يعطينا القوة
والضغط النفسي ،لكني ال أعرف إلى متى نستطيع الصمود ،كشفت
الفحوصات إصابة بعض الزمالء بفيروس كورونا ،واحتاج عدد
صغير منهم إلى دخول العناية المشددة ،المخاطر التي نواجهها
ً
جميعا هائلة.
بما أنني طبيب تخدير متخصص في الـطــوارئ الجراحية ،لم
ً
ُ
قابلت
أتعامل مباشرة مع مرضى «كورونا» في حاالت كثيرة ،لكني
ً
ً
رجال متقدما في السن وكانت حالته حرجة ،كان يستعد الستئصال
ّ ُ
بشكل طبيعي :خدرته ثم استيقظ بعد أربع
ورم لديه ،جرت العملية
ٍ
ساعات من دون أن يشعر باأللم.
حصل ذلك في منتصف فبراير ،وبعد مرور أسبوع ،بدأت األعراض
تظهر عليهّ :
حمى مرتفعة وسعال ،ثم أصيب بالتهاب رئوي بعد وقت
ّ
قصير ،هو موجود في العناية المشددة اليوم وتغطي األنابيب كل
جسمه وال تزال حالته حرجة ،هو واحد من كثيرين أصبحوا ّ
مجرد
رقم بال اسم محدد ،وتعكس حالته مدى تفاقم الوضع.
ّ
ً
أتمنى أن تبدأ نهاية هذا الوباء قريبا ،لكننا ال نستطيع توقع
اقتراب النهاية إال إذا بدأت اإلصابات تتراجع.
تتعدد المظاهر الواعدة راهنا ،أبرزها تجاوب الشعب بكل هدوء
مع القواعد الصارمة التي فرضتها الحكومة ،واكتساب خبرة واسعة
فــي طريقة التعامل مــع المرضى رغــم حاالتهم الحرجة ،وانتشار
شــائـعــات عــن ابـتـكــار عــاجــات جــديــدة لـلـعــدوى ،قــد تنجح تدابير
ً
ً
أنباء سارة أخيرا في نهاية األسبوع.
االحتواء ونسمع
لكن حتى اآلن ،ما زلنا غارقين في عمق المأساة!
* (نيويورك تايمز)

aeansari@qu.edu.qa

كيف تفيد مجتمعاتنا من العلمانية؟
ً
أوضحت سابقا ،كيف تعرضت العلمانية ،كمفهوم سياسي وافد
إلى الفضاء الثقافي العربي ،لتشويه وسوء فهم كبيرين ،من أعدائها
الطبيعيين اإلسالميين ،ومن بعض أصدقائها العلمانيين ،كما ذكرت
وفي هذا المقال
اآلثار اإليجابية للعلمانية على الدول التي تبنتهاِ ،
أحاول اإلجابة عن تساؤلين مهمين:
األول  :ما حاجتنا إلى العلمانية ،وهي فكرة مستوردة من الغرب،
وتتسم بـ «خصوصية ثقافية أوروبية» ال تنسجم مع تاريخنا ،وال
تصلح لمجتمعاتنا وخصوصياتنا الثقافية والدينية ،وقد أغنانا
ً
ً
المولى عز وجل باإلسالم دينا هاديا ينظم شأنينا العام والخاص؟
لإلجابة عن هذا التساؤل ،نقول :نعم ،نحن بحاجة إلى مضامين
العلمانية ،لتجاوز واقع التخلف والعجز والفرقة والنزاعات العصبية
ً
ـداّ ،
وحولنا إلى
(القبلية والطائفية) ،الــذي جعل بأسنا بيننا شــديـ
مجتمعات عالة على العالم (مستوردين مستهلكين) ،للحاق بركب
المنتجين المزدهرين.
الذين يتمسكون بالخصوصيات الثقافية والدينية والتاريخية،
حجة لــرفــض المفاهيم الـمـسـتــوردة ،فــي عــالــم ال ـيــوم ،إنـمــا يعانون
انفصاما عن واقــع حياتهم وحيات مجتمعاتهم المعاصرة ،فنحن
ً
ً
منغمسون في منتجات الحضارة ،ماديا وفكريا ،حتى النخاع ،ونحن
ً
لم نستورد فقط العلمانية ،إنما كل شيء في حياتنا (أفكارا ومعارف
ً
ً
وعلوما ،فضال عن الماديات) وشأن العلمانية ال يختلف عن القيم
األخرى من الديمقراطية ،واالشتراكية ،وحقوق اإلنسان.
أما الخصائص الثقافية للمجتمعات ،فأمر ال ينكر ،إال أنها اليوم،
ً
أصبحت نسبية في عصر العولمة ،فما من خاص إال أصبح عاما،
ً
وسقطت الـحــواجــز ،وأصـبــح الـعــالــم متشابكا فــي كــل ش ــيء ،يتأثر
ويؤثر بعضه في بعض (وهذا الوباء العالمي الذي أدعو المولى أن
يرفعه ،خير دليل) وصــارت الخصوصية الثقافية حجة واهية ،أما
الخصوصية التاريخية ،فصحيح أن نشأتنا التاريخية مختلفة عن
الغرب ،ال كنيسة وال بابا في تاريخنا ،إال أنه ال إنكار لوجود سلطة
ً
دينية كانت جزءا من منظومة الخالفة ،تتدخل في الشأن العام ،تتهم
وتكفر وتصادر حرية الفكر وتستعدي السلطة على المفكرين الذين
ُ
تعدهم زنادقة ومرتدين ،فكانوا ُيضطهدون ...وفي عهد المهدي وحده،
ً
ً
أقيمت محاكم الزنادقة التي قتلت وحرقت جمعا كبيرا من المفكرين
والشعراء (موسوعة العذاب للشالجي 7مجلدات ،وتاريخ التعذيب في
اإلسالم للعلوي ،وديوان الزنادقة).
أمــا الخصوصية الدينية ،فصحيح أن ديننا يتضمن تعاليم
ً
وأحكاما لتدبير الشأن العام ،لكنها مبادئ عامة مرشدة (الشورى،
العدالة ،المساواة ،الحرية) ال تنزل إلى األمور التنظيمية ،السياسية
ً
واالقتصادية واالجتماعية ،فضال عن أنها لم تمنع اإلفادة من تجارب
اآلخــريــن ،فالحكمة ضالة المؤمن ،ومــا قامت حضارتنا وازده ــرت
وسادت العالم إال بقطف ومزج ثمار الحضارات السابقة البيزنطية،
والرومانية ،واليونانية ،والفارسية ،والهندية ،والصينية.
أما التساؤل الثاني فهو  :ما العناصر اإليجابية في العلمانية التي
تفيد مجتمعاتنا؟ ونجيب بأن أبرزها :
 - 1تأكيد «المواطنة» بصرف النظر عن المعتقد والجنس والطائفة،
ً
معيارا للحقوق والواجبات.
 - 2تعزيز «مركزية الفرد» في النظامين السياسي واالجتماعي.
 - 3رفض توظيف الدين لخدمة األغراض السياسية.
 - 4تجريم استخدام دور العبادة لترويج أجندة سياسية أو حزبية.
 - 5تبني مبدأ «الحياد الديني» للدولة ،فال تنحاز إلــى ديــن أو
مذهب ،بل تعامل جميع أصحاب األديان على قدم المساواة.
- 6منع وصاية المؤسسات الدينية على الشأن العام.
 - 7كسر احتكار المؤسسات الدينية ،للفهم الديني ،وفرضه على
المجتمع.
 - 8تمييز الشأن الدنيوي العام من الشأن الديني الخاص.
 - 9الفصل بين الفضاء ين  :الديني والسياسي ،وتأكيد أنــه ال
تعارض بين عالقة الفرد بخالقه ،على أساس االختيار الديني الحر،
وعالقة الفرد بغيره من األفــراد في إطار التنظيم العام ،على أساس
العقد االجتماعي الحر.
 - 10تنأى الدولة العلمانية عن التحالفات السياسية مع األحزاب
الدينية لضرب مناوئيها من األحزاب السياسية األخرى أو العكس،
ً
تحالفات تبادل المصالح ،وهو ما كان سائدا عبر التاريخ اإلسالمي،
وال يزال «أس البالء».
المحصلة  :إذا كانت مجتمعاتنا ال تزال متوجسة من العلمانية ،إثر
التشويه وسوء الفهم اللذين البساها ،فإنها تستطيع اإلفادة من هذه
العناصر العشرة ،ومن آليات عملها ،مما يعينها على تطوير دولها
ً
لتكون دوال «مدنية حديثة» ،كما هو الحال في الغرب ،مع الحفاظ على
قيم اإلسالم ومبادئه ،بوصفها مجتمعات إسالمية.
ً
* كاتب قطري وعميد كلية الشريعة بجامعة قطر سابقا.

د .خولة مطر

ربما فرصة
بينما خلت البيوت من أرواحها
التي تحولت إلى أشباح ،ال
حوار وال مساحة للحب وال
حتى وجبة مشتركةٌّ ...
كل
يستخدم المنزل كأنه محطة
قطار سريع ينزلون فيها
ليقضوا احتياجاتهم ويعودوا
إلى الطريق ،جاء هذا
الفيروس ليعيد الحياة إلى
معناها
بعض حقيقتها ،إلى
ً
األزلي ...فالحياة ليست فستانا
وحقيبة ،وال هي يخت ورحلة
تزلج ،في حين تعيش األغلبية
أيامها كجري الوحوش وال
ُت ِّ
حصل إال الرزق اليسير.

*

ُ
كتب ه ِجرت حتى تحولت في لحظة
ما إلى جزء من تفاصيل البيت العادية،
ُ
ض ـعــت
أف ــام رائ ـع ــة قــديـمــة وج ــدي ــدة و ِ
في مكانها ًبالقرب
القائمة لها وبقيت
من ذاك الجهاز الــذي َت َّ
حول أداة للنكد
المستمر ،كثرت مشاهداتنا ومتابعاتنا
لألخبار ،وهي في مجملها مؤلمة حزينة
وتثير االشمئزاز والقرف في كثير من
األحيان ،ربما الزدواجية المعايير وربما
للكذب المنمق أو حتى ألنها أصبحت
ً
مرتعا للطبالين ،وبالطبع ال أعني أولئك
الــذيــن يـعــزفــون الموسيقى ،بــل آخرين
فاسدين وبغيضين ،ولذلك فقد أسكت
ه ــذا ال ــوب ــاء بـعـضـهــم أو غ ـطــت عليهم
أخبار األعداد المتزايدة من المتساقطين
تحت رحمة فيروس!!
ُّ
تأمل لم تمنحه األيام لكثرة الجري
ً
خ ــوف أن يـســرقـنــا الــزمــن أو خــوفــا من
ً
ً
أن نفقد أمــرا لم نقم به! أو عمال نتأخر
عنه أو مناسبة ال نريد أن «تفوتنا»...
كنا نريد كل شــيء ،ونحصل في نهاية
ال ـن ـه ــار ع ـلــى الـ ــاشـ ــيء ،ف ـقــط ف ـقــاعــات
خـلــف ف ـقــاعــات ،وأح ــادي ــث تـتـنــوع بين
النقاشات الحادة التي تساهم في تقسيم
ُ َّ
ُ
الم َّ
المفتت ،أو في كثير من
قسم وتفتيت
التفاهات والحديث البارد المستهلك.
اآلن ومـ ـ ــع صـ ــرخـ ــة أم ـ ـنـ ــا الـ ـكـ ـب ــرى
وغضبها ،أمنا األرض التي لم يحتفل
الكثيرون بها ،رغم أن الحادي والعشرين
ُم ــن م ـ ــارس ه ــو ع ـي ــد األم ،وهـ ــي ال ـتــي
هملت سنين بل أسيء إليها ،حتى لم
أ ِ
تـعــد تتحمل فـ ــأدارت ظـهــرهــا وتركتنا
نتحمل خـطــايــانــا ،ولكنها أكـثــر رحمة
ككل األمـهــات ،عــادت لتقول :ربما علي
أن أمنحهم الفرصة األخيرة ،بل الدرس
القاسي األخـيــر ،ألن األم عندما تقسو
ت ـن ـظــر لـلـبـعـيــد ألط ـف ــال ـه ــا ،ت ـع ـمــل على
تــربـيـتـهــم ع ـنــدمــا ي ـض ـلــون ال ـطــريــق أو

يرضخون للغوايات المتنوعة ،وليست
كلها دنيوية كما يكرر المنافقون من
ً
رجال الدين ،أي دين ،يتساوون جميعا.
أولئك الذين عندما قال لهم مريدوهم:
أنـقــذونــا فـ ُـالــوبــاء ق ــادم ،وهــو يحصدنا
كــال ـجــراد ،أس ـ ِق ــط فــي أيــدي ـهــم ،وانـقـلــب
سحرهم عليهم ،وأوصدوا األبواب مرة
ً
ً
خوفا على «المؤمنين» وأخــرى التزاما
بالقوانين!
وبـيـنـمــا خـلــت الـبـيــوت مــن أرواح ـهــا
الـ ـت ــي ت ـح ــول ــت إل ـ ــى أش ـ ـبـ ــاح ،ال ح ــوار
وال م ـس ــاح ــة ل ـل ـحــب وال ح ـت ــى وج ـبــة
ٌّ
م ـش ـتــركــة ...ك ــل يـسـتـخــدم ال ـم ـنــزل كــأنــه
محطة قطار سريع ينزلون فيها ليقضوا
احـتـيــاجــاتـهــم ويـ ـع ــودوا إل ــى الـطــريــق،
فإن هذا الفيروس جاء بعد ذلك ليعيد
الحياة إلى بعض حقيقتها ،إلى معناها
ً
األزلي ...فالحياة ليست فستانا وحقيبة،
وال هــي يـخــت ورح ـلــة تــزلــج ،فــي حين
تعيش األغلبية أيامها كجري الوحوش
وال ُت ِّ
حصل إال الرزق اليسير.
هــي مـســاحــة الغـتـســال ال ــروح بــدمـ ٍـع
طالما انحبس في العيون ،واآلن تدفق
ً
ك ــال ـش ــال ،ال ــدم ــع الـ ــذي ان ـت ـظــر طــويــا
ح ـت ـ ُـى ت ـع ــب ،وهـ ــو ي ـع ـلــم أن م ــن دون ــه
َ
ل ــن ت ـف ــتــح ال ـن ــواف ــذ ل ـح ــدائ ــق م ــزه ــرة...
وهــو الــدمــع الــذي كــان يبحث عــن وقفة
للبوح عن حزن أو ألـ ٍـم ألحبة رحلوا أو
آخرين بعدوا ،حتى لو بقيت أجسامهم
تــدور حولنا دون أن تتالقى األرواح...
مساحة لفتح تلك األ لـبــو مــات القديمة
بصور كــان لها طعم ورائـحــة ،وليست
هـ ــذه ال ـت ــي ن ـض ـغــط ع ـل ــى زر فـتـصـبــح
ً
صورنا وخصوصياتنا مشاعا ...كانت
األلبومات هي كنزنا ،نحرص أن نضعها
فــي خــزانــة «األث ـمــن فــي حـيــاتـنــا» ،ألنها
أكثر بقاء من عقد من األلماس أو خاتم
من الزمرد.

نعيد قراءة «الحب في زمن الكوليرا»
وكل روائع ماركيز ،هل يا ترى سيكتب
أحدهم رواية «الحب في زمن الكورونا»؟!
نستمع لموسيقى كــا نــت مالصقة لنا
على أشرطة كبيرة ،ما لبثت أن صغرت،
وقبلها أسطوانات عادت اليوم لتتحول
إلـ ــى شـ ــيء م ــن االبـ ـتـ ـك ــارات ال ـع ـب ـقــريــة.
افتحوا تلك الخزانة ستجدون تلك التي
كنا نسمعها في مساءاتنا ،ومطلوب أن
ً
نخلد للنوم لنصحو باكرا إلى مدارسنا،
وهو يجلس قرب الغرامافون يردد «يا
س ــام» وهــي تـقــول «أل ــف ليلة ولـيـلــة»...
ونضحك ونحن واقفون على السلم بين
الطابقين اللذين كانا عالمنا الصغير،
ونــردد ما الذي يعجبه في ذلك؟ ونحن
أي ـضــا ل ـنــا مــوس ـي ـقــانــا ،بـعـضـنــا مـغــرم
بعبدالحليم «أنا لك على طول خليك ليا»،
وآخرون يرددون البيتلز «شي لوفز يويا
يا يا» ...كلنا نهفو لذلك الزمن الجميل،
ا لــو قــت يمضي ببطء فيتسع لشبابيك
ً
أن تنفتح وللمكتبات بأن تزين جدرانا
لــو نـطـقــت لـ ــرددت ع ـب ــارات مــن رواي ــات
إحسان عبدالقدوس ويوسف السباعي
وتنهيدات المراهقات وهــم القلوب من
بعيد.
ه ــي م ـســاحــة ل ـل ـع ــودة إل ــى الـحــديــث
ال ــداف ــئ مــع ك ــوب مــن ال ـشــاي بالحليب
م ــع ال ــزعـ ـف ــران والـ ـهـ ـي ــل وبـ ـع ــض قـطــع
ال ـ ـبـ ـسـ ـكـ ــوي ــت ،ح ـ ـي ــث ت ـل ـت ـئ ــم األسـ ـ ـ ــرة
والضيوف عند العصر ...يتناجى اإلخوة
ويـضـحـكــون حـتــى القهقهة ألن الــوقــت
يـسـمــح ح ـتــى بــالـضـحــك وال ـب ـك ــاء وكــل
أشـكــال الـمـشــاركــة ...الضحك الــذي شح
هو اآلخر كما جمعة المساءات الرطبة
وقبل موسم «الرطب» أي البلح بتالوينه..
لم يعد كثيرون يهتمون أو يعرفون ذاك
المذاق الخاص لمئات األنواع من الرطب
بألوانه الصفراء والـحـمــراء ومــا بينها

وأسـ ـم ــاءه ...وال يـحـلــو إال ومـعــه قهوة
ال تحلو إال مــن يــد أمهاتنا يصنعنها
بعناية فائقة ومقادير دقيقة ،فالقهوة
ً
ليست كما يتخيل البعض ،بعضا من
الـبــن وال ـمــاء ،بــل هــي كثير مــن المحبة
والمهارة العالية.
هي مساحة إلعادة الحياة إلى دواوين
مـحـمــود دروي ــش وب ــدر شــاكــر السياب
وأمل دنقل ..وموسيقى وأغاني الشيخ
إمــام بشعر أحمد فــؤاد نجم ،تأتي من
ال ـغــرفــة ال ـتــي أوصـ ــد بــاب ـهــا خ ـلــف تلك
الشلة الثائرة الرافضة لكل القيم ،بنات
وصبيان في مقتبل العمر يبحثون عن
حرية ما يتابعون ما يجري في باريس
 1968بأعين متشوقة لما يشبه ذلك في
أوط ــان ـه ــم ...هــم أيـضــا كــانــوا يمتلكون
ً
الوقت والمساحة ليكونوا جزءا من ذاك
الوقت المختلف.
رب ـم ــا ه ــي ف ــرص ــة ،رب ـم ــا ه ــي لحظة
للوعي ،ربما هي اإلنذار األخير لنا ،كلنا
ً
وال تستثني أحدا...
* ينشر بالتزامن مع «الشروق»
المصرية

إذا كنا نعيد قراءة
«الحب في زمن
الكوليرا» وكل روائع
ماركيز فهل يا ترى
سيكتب أحدهم
رواية «الحب في
زمن الكورونا»؟!
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٤.٦٠٨

٤.٩٠٢

٤.٠٣١

2.٧٥١ ٢.٩٨٠ ٣.٢٠٥

هيئة االستثمار لمديري المحفظة الوطنية والصناديق:
أوقفوا البيع خالل الفترة المقبلة

ّ
غضت الطرف عن تخفيض نسبة مساهماتها في الصناديق إلى %50
عيسى عبدالسالم

حجم المبالغ التي تديرها
شركات استثمارية لمصلحة
الهيئة العامة لالستثمار عبر
المحفظة الوطنية َّ
تقدر بنحو
 850مليون دينار.

تنامي وتيرة
طلبات االسترداد
من جانب َ
حملة
الوحدات بسبب
الهلع المتزايد

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
لــ"الـجــريــدة" أن الهيئة العامة
لالستثمار اتخذت في اجتماع
نـ ـه ــاي ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
بعض ال ـقــرارات المهمة التي
م ـ ـ ــن شـ ــأن ـ ـهـ ــا دع ـ ـ ـ ــم بـ ــورصـ ــة
الكويت ل ــأوراق المالية ،في
ظل استمرار تداعيات انتشار
ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
وارتفاع معدالت اإلصابة به.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار
ارت ــأت فــي اجـتـمــاع أخـيــر لها
ت ــوجـ ـي ــه م ـ ــدي ـ ــري ال ـم ـح ـف ـظــة
الوطنية من شركات االستثمار
المحلية ،بدعم السوق المالي
وع ــدم االن ـج ــراف وراء موجة
البيع ،في ظل الظروف الراهنة
المنتشرة عـلــى واق ــع تـهــاوي
ال ـب ــورص ــات ال ـعــال ـم ـيــة وع ــدم
القيام بأي عمليات بيع إال في
أضيق الظروف ،وفقا للحاجة
االستثمارية.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ه ـ ـي ـ ـئـ ــة
االستثمار اتـخــذت ق ــرارا آخر
ي ـت ـض ـم ــن غ ـ ــض الـ ـ ـط ـ ــرف عــن
تخفيض نسبة مساهماتها
فــي الـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة
الى النسبة التعاقدية المحددة
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  50فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
إجمالي رأسمال الصندوق.
وب ـي ـنــت أن الـهـيـئــة الـعــامــة
لالستثمار اتخذت كل قراراتها
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ـق ـي ـيــم ك ـل ـف ــت بــه
م ــدي ــري الـمـحـفـظــة الــوطـنـيــة،
بوضع تقييم ألوضاع بورصة
ً
بناء
الكويت لألوراق المالية،
عـلــى الـتـغـيـيــرات ال ـتــي ط ــرأت
ً
ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،وم ـ ــدى
ت ــأث ــر االس ـت ـث ـم ــارات ال ـ ُـم ــدارة
من قبلهم ،نتيجة ظهور بؤر
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـعــديــد م ــن دول
العالم ،ومخاوف تباطؤ نمو
االقتصاد العالمي ،بعد إعالنه
وباء عالميا.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن م ـ ــد ي ـ ــري
ال ـم ـح ـف ـظــة ال ــوط ـن ـي ــة أف ـ ـ ــادوا
بــأن هناك حالة من الهلع في

السوق تصعب عملية التقييم،
إثـ ــر الـ ـمـ ـخ ــاوف ال ـم ـت ـصــاعــدة
ل ـ ـ ــدى ال ـ ـم ـ ـتـ ــداول ـ ـيـ ــن ،ن ـت ـي ـجــة
تفشي المرض ،واألثر السلبي
الذي ألقى بظالله على جميع
األ س ــواق العالمية ،بما فيها
ال ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ،م ــع تــزايــد
ال ـم ـخــاوف مــن وج ــود تباطؤ
في النمو االقتصادي العالمي،
وتراجع أسعار النفط.
يذكر ان حجم المبالغ التي
تــديــرهــا شــركــات استثمارية
ل ـم ـص ـل ـح ــة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ع ـب ــر الـمـحـفـظــة
ال ــوط ـن ـي ــة ت ـ ـقـ ـ َّـدر ب ـن ـ ُحــو 850
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،إذ أن ـش ـئ ــت

ال ـم ـح ـف ـظــة الــوط ـن ـيــة بـنـهــايــة
عام  ،2008على خلفية األزمة
المالية العالمية ،برأسمال من
مؤسسات حكومية يقارب 1.5
مليار دينار.

تزايد االستردادات
على صعيد متصل ،أفادت
المصادر بــأن بعض شركات
االستثمار المديرة لصناديق
استثمارية مرخصة لها من
قبل هيئة اســواق المال تلقت
االسترداد
العديد من طلبات
ً
من قبل حملة الوحدات ،تزامنا
مــع تحقيق كــافــة الـصـنــاديــق

خ ـســائــر شــام ـلــة إزاء تــدهــور
األســواق المالية خالل الفترة
الماضية.
وذكرت أن بعض الصناديق
االسـتـثـمــاريــة تــواجــه مشكلة
طـ ـلـ ـب ــات اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداد ال ـم ـب ــال ــغ
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـعـ ـم ــائـ ـه ــا ال ــذي ــن
ســاهـمــوا معها فــي صناديق
ومحافظ استثمارية ،مشيرة
الــى أن هـنــاك زي ــادة ملحوظة
في طلب االستردادات ،وتواجه
بعض الـشــركــات أزمــة فــي بث
الـثـقــة فــي قـلــوب مستثمريها
من اجل االحتفاظ باالستثمار
وعدم التخلي عنه.
وأوضحت أن التهديد الذي

«التأمينات» :زيادة ملكيتنا في «الجزيرة» حسب القرار االستثماري

«ال نتدخل في قرارات الشركات التي تدير محافظنا بل نراقب ونتابع ّ
ونقيم»
قــا لــت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
ً
ردا عـلــى مــا أثـيــر فــي اآلون ــة األخ ـيــرة مــن معلومات
غير دقيقة تتعلق بعمليات التداول األخيرة ألسهم
شركة طيران الجزيرة ،إنها تؤكد عدم إعطائها أمر
شــراء لألسهم ،وان مــا تــم هــو قيام بعض الشركات
المتخصصة فــي إدارة المحافظ ،التي تدير بعض
م ـحــافــظ ال ـمــؤس ـســة ،ب ــأخ ــذ قـ ــرار اس ـت ـث ـمــاري بحت
باالستثمار في  40شركة مدرجة في بورصة الكويت،
بقيمة نـحــو  30مـلـيــون د.ك مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ،ومــن
ضمنها شركة طيران الجزيرة بنسبة زيادة دون  1في
المئة ،لتصبح إجمالي ملكية المؤسسة المجمعة في
الشركة  7.30في المئة ،كما في  19مارس  ،2020بعد
أن كانت  6.68في المئة في  3نوفمبر .2019
الـجــديــر بــالــذكــر ان ملكية الـمــؤسـســة فــي طـيــران

الـجــزيــرة ،وهــي شــركــة مــدرجــة فــي بــورصــة الكويت،
تعود إلى عام  ،2011والمؤسسة أفصحت عن ملكيات
تفوق نسبة  5في المئة في أكثر من  30شركة أخرى
مدرجة في بورصة الكويت.
وأضافت المؤسسة ،في بيان صحافي ،أن جميع
محافظها تــدار من شركات استثمارية متخصصة
(ت ـس ـمــى ف ــي ع ــال ــم االس ـت ـث ـم ــار ب ـ ـ «م ــدي ــري مـحــافــظ
االستثمار») ،وهم ملتزمون مع المؤسسة بعقود ذات
ضوابط استثمارية واضحة ،تهدف في المقام األول
إلى المحافظة على أموال المؤسسة وتنميتها على
الوجه األمثل ،وبالتالي فال تقوم المؤسسة بإعطاء
أي تعليمات أو أوامر لمديري المحافظ االستثمارية،
س ــواء بــالـشــراء أو الـبـيــع ،وان كــل عمليات ال ـتــداول،
ســواء بالشراء أو البيع ضمن الصالحيات المطلقة

ل ـل ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ،وتـخـضــع
الـفــرص االستثمارية للتقييم مــن مــديــري المحافظ
ً
االستثمارية ،وفقا لمعطيات األسواق ،لتعظيم األرباح
على المدى الطويل.
وشددت المؤسسة على خضوع جميع الشركات،
ال ـت ــي ت ــدي ــر م ـحــافــظ ال ـم ــؤس ـس ــة ،لـلـمـتــابـعــة بشكل
دوري من حيث تقييم األداء ،ومتابعة مدى التزامها
باألهداف والضوابط االستثمارية.
وأكـ ـ ــدت أن ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى أمـ ـ ــوال الـمـتـقــاعــديــن
وتنميتها ،والحرص على توظيفها بالشكل األمثل
على رأس أولوياتها ،وأن ما أثير هو فهم غير صحيح
آللية اتخاذ قرارات استثمارية فنية بحتة ،والمؤسسة
تحتفظ بحق الرد القانوني.

ت ــواجـ ـه ــه شـ ــركـ ــات وك ـي ــان ــات
ك ـب ــرى يـتـطـلــب ت ـح ــرك ــات من
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
وال ـه ـي ـئ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـتــي
تساهم فيها ،اذ طلب بعض
مــديــري صـنــاديــق االستثمار
م ــن الـ ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــاريــة
المرخص لها من هيئة أسواق
المال ،والتي تدير مساهمات
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار
ف ــي ت ـلــك ال ـص ـن ــادي ــق ،إي ـقــاف
اسـتــرداد أي مبالغ مستثمرة
فــي صناديق األوراق المالية
حـتــى ات ـضــاح ال ـصــورة جلية
أمام المستثمرين.
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت "االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار"
وجـ ـه ــت مـ ــديـ ــري ال ـص ـنــاديــق
االس ـت ـث ـم ــاري ــة الـ ـت ــي ت ـســاهــم
فيها ،بشأن استقطاب أمــوال
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـ ـم ـ ـعـ ــادلـ ــة الـ ـنـ ـس ــب
ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة ف ـ ــي رأس ال ـ ـمـ ــال،
الس ـي ـم ــا أن م ـســاه ـم ـت ـهــا فــي
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزت  75ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة،
ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أن ال ئ ـ ـ ـحـ ـ ــة ه ـ ــذه
الصناديق تشدد على أن تكون
حـصــة الـهـيـئــة  50ف ــي الـمـئــة،
م ـقــابــل ن ـفــس ال ـح ـصــة لبقية
المساهمين.
وعـ ـ ــزت الـ ـمـ ـص ــادر أس ـب ــاب
طلب تأجيل عملية االسترداد
ل ـم ـســاه ـمــات ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ـيـ ـه ــا إلـ ـ ـ ــى أن
ت ــداع ـي ــات األزمـ ـ ــة ال ـحــال ـيــة ال
ت ـ ـ ـ ــزال تـ ـلـ ـق ــي بـ ـظ ــالـ ـه ــا ع ـلــى
اسـتـثـمــار ال ـشــركــات واالفـ ــراد
وعـ ـ ـ ــدد واسـ ـ ـ ــع م ـ ــن الـ ـش ــرائ ــح
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ـ ــي صـ ـن ــادي ــق
االستثمار القائمة ،مبينة أن

«نفط الكويت» :ملتزمون تجاه السوقين المحلي والدولي

السلطان :اتخاذ اإلجراءات لضمان استمرار العمل في المنشآت
●

أشرف عجمي

أك ــد الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي في
ش ـ ــرك ـ ــة ن ـ ـفـ ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت عـ ـم ــاد
الـسـلـطــان ح ــرص الـشــركــة على
ت ـ ـفـ ــادي أي تـ ــأث ـ ـيـ ــرات تـتـعـلــق
بـ ـتـ ـفـ ـش ــي ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس «كـ ـ ــورونـ ـ ــا

المستجد كوفيد »-19على سير
عملياتها النفطية واإلدار ي ـ ــة،
وبـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـحـ ــافـ ــظ ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــزام
الدولة تجاه السوقين المحلي
والدولي ،ويلبي كل االحتياجات
الضرورية.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـلـ ـط ــان فـ ــي كـلـمــة

تصاريح سارية المفعول
اش ــارت شركة نفط الكويت الــى ان التصاريح السارية
المفعول الحالية تخول موظفي الشركة والمقاولين التنقل
لألعمال الخاصة بـ «نفط الكويت» وذلك حتى االنتهاء من
تجهيز وتــوزيــع تصاريح حظر التجول الخاصة بــوزارة
الداخلية.
ولفتت الشركة إلى أن تصاريح حظر التجول تستخدم
خالل أوقات الحظر المشار إليها للقيام باألعمال الخاصة
بـ «نفط الكويت» فقط ،مع العلم بأنه سيتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية التي تحددها وزارة الداخلية بحق المخالفين.

داخـ ـلـ ـي ــة ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن :اتـ ـخ ــذت
الشركة كل اإلجراءات الضرورية
التي تضمن استمرار العمل في
كــل منشآتها وتشغيل مــرا فــق
اإلنـتــاج والمجموعات والـفــرق
ذات ال ـص ـل ــة ،ب ـم ــا ي ـك ـفــل ق ـيــام
الشركة بدورها على أكمل وجه،
حـيــث إنـهــا بطبيعتها جــاهــزة
ً
دائما لمواجهة التحديات.
وأشار السلطان إلى ان «نفط
الكويت» وضعت خطط الطوارئ
الــازمــة لـتـجــاوز هــذه المرحلة
الــدق ـي ـقــة ،وت ـخ ـطــي أي ظ ــروف
قـ ــد ت ـن ـش ــأ عـ ــن تـ ـف ــاق ــم األزم ـ ـ ــة،
وذلـ ــك بـتـضــافــر كـبـيــر ب ـيــن كل
المجموعات وجميع العاملين
فـيـهــا ،حـيــث تــم تـحــديــد الـقــوى
العاملة الضرورية ألداء جميع
المهمات بالدقة المطلوبة دون
أي تقصير.
وأك ــد أن الـشــركــة ،منذ اليوم
األول ل ـبــدايــة األزم ـ ــة الـنــاشـئــة

ع ــن تـفـشــي ه ــذا ال ــوب ــاء ،قــامــت
ب ـت ـن ـس ـي ــق ك ـ ــل خـ ـط ــواتـ ـه ــا مــع
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة الـمـعـنـيــة،
و مـ ـ ــن ب ـي ـن ـهــا وزارة ا ل ـص ـح ــة،
وات ـخ ــذت اإلجـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة
ضــد م ــرض كــورونــا المستجد
ح ـيــث إن ال ـج ـه ــات ال ـم ـســؤولــة
عنها بالشركة هي المجموعة
ال ـط ـب ـي ــة ومـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـص ـحــة
والسالمة واألمن والبيئة وذلك
حـ ـس ــب ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـم ـع ـت ـمــدة
مــن قـبــل وزارة الـصـحــة العامة
وم ـع ــاي ـي ــر ال ـص ـح ــة وال ـس ــام ــة
العالمية داخل مرافقها اإلدارية
والتشغيلية.
وأوضـ ــح أن «ن ـفــط الـكــويــت»
قـ ــامـ ــت بـ ـنـ ـش ــر الـ ـت ــوعـ ـي ــة م ـنــذ
ال ـ ـيـ ــوم األول ب ـك ــل مـ ــا يـتـعـلــق
بهذا الفيروس وكيفية الوقاية
م ـن ــه ،ون ـق ـلــت ك ــل الـتــوجـيـهــات
واإلج ــراء ات الحكومية في هذا
الصدد إلى العاملين فيها.

وش ــدد فــي ه ــذا اإلطـ ــار على
أه ـم ـي ــة ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي يـ ـق ــوم بــه
مستشفى األحمدي والعاملون
فـ ـ ـي ـ ــه ،ح ـ ـيـ ــث إن ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى
م ـنــذ ال ـبــدايــة ق ــام بــاالسـتـعــداد
ل ـت ـل ـق ــي أي حـ ـ ـ ــاالت ق ـ ــد ت ـصــل
إلـ ـي ــه وت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى وزارة
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا تـ ـ ــم ت ـج ـه ـي ــزه
بكافة المستلزمات ألداء دوره
المساعد للسلطات الصحية في
دولة الكويت.
ووجـ ــه الـسـلـطــان ك ــل الشكر
والـ ـتـ ـق ــدي ــر ل ـل ـع ــام ـل ـي ــن ال ــذي ــن
يوجدون على رأس عملهم على
م ــدار الـســاعــة مــن أجــل الحفاظ
على استمرارية العمل ،مؤكدا
الـتــزام الشركة المطلق بتوفير
كــل الــدعــم والـمـســانــدة مــن قبل
اإلدارة ال ـع ـل ـيــا ،ووق ــوف ـه ــا إلــى
جانبهم لتأمين أفضل الظروف
لهم في هذه الفترة االستثنائية.

عماد السلطان

حــالــة الـهـلــع ،واسـت ـمــرار األثــر
النفسي والخسائر التي ألمت
بالقطاع خالل الشهر الماضي
خير دليل على أنه مع استمرار
هـ ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ــة س ـت ـخ ـل ــق أزم ـ ــة
جديدة على الصعيد المالي،
االمــر الــذي يجعل االزمــة أكبر
ان لم يكن هناك حلول جادة.
وبينت المصادر أن عملية
االس ـت ــردادات ستفوت فرصة
جـيــدة عليها ،فــي حــال قامت
الصناديق االستثمارية ،التي
تدير مساهمات الهيئة العامة
لالستثمار ،بالتخارج الكلي
أو الجزئي ،السيما أنه سيتم
توفير السيولة جراء عمليات
ال ـ ـب ـ ـيـ ــع الـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـص ــاح ـب ـه ــا
ع ـم ـل ـيــات ت ــراج ــع ف ــي أس ـع ــار
وقيم األسهم ،ما قد يؤدي الى
ض ـغــوط ك ـب ـيــرة ع ـلــى ال ـســوق
المالي.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إل ــى أن
هـ ـن ــاك ض ـع ـف ــا فـ ــي ال ـس ـيــولــة
لحساسية أسواق األسهم في
الـ ـظ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة ،الـتــي
يشوبها شــيء مــن الضبابية
بـشـكــل ع ــام ،ول ــأس ــواق التي
ت ـتــأثــر ب ــاألح ــداث الـسـيــاسـيــة
بشكل خاص ،في الوقت الذي
تطمح فيه هذه الصناديق الى
االستفادة من الفرص المتاحة
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق مـ ـ ــع ت ــوزيـ ـع ــات
االرب ـ ـ ــاح ال ـس ـنــويــة لـلـشــركــات
المدرجة.
ول ـف ـتــت ال ـم ـص ــادر إل ــى أنــه
اذا كان نظام الصندوق ينص
ع ـلــى ح ــق ح ـم ـلــة ح ـصــص أو
وحدات االستثمار في استرداد
قيمة حصصهم ،فيجب على
م ــدي ــر الـ ـصـ ـن ــدوق ان يـتـلـقــى

ط ـل ـبــات م ــن ي ــرغ ــب مـنـهــم في
االسترداد خالل المواعيد التي
يحددها نظام الـصـنــدوق ،إذ
يتم تقييم حصص أو وحدات
االستثمار بعد انتهاء الفترة
المحددة لالسترداد واالشتراك
بــواسـطــة أمـيــن االسـتـثـمــار أو
أي ج ـه ــة مـتـخـصـصــة اخ ــرى
يختارها وتوافق عليها جهة
االش ــراف ،وذلــك في المواعيد
وبالطريقة التي ينص عليها
نظام الصندوق.
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـ ــى أن ـ ــه اذا زاد
الـفــرق بين عــدد الحصص أو
الوحدات المطلوب استردادها
وعــدد الحصص او الــوحــدات
الـمـطـلــوب االشـ ـت ــراك بـهــا عن
 10ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن رأس ـ ـمـ ــال
الصندوق المصدر قبل انتهاء
ال ـمــوعــد ال ـم ـحــدد لــاس ـتــرداد
واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ،ف ـي ـج ــوز ل ـمــديــر
الـصـنــدوق بـعــد مــوافـقــة جهة
االشـ ـ ـ ـ ــراف ان ي ــوق ــف عـمـلـيــة
االس ـ ـتـ ــرداد م ــا ل ــم ي ـكــن نـظــام
الصندوق ينص على حقه في
ذلك ،دون حاجة لموافقة جهة
اإلشراف.
يذكر أن "الجريدة" رصدت
قـ ـي ــام ب ـع ــض ح ـم ـل ــة وحـ ـ ــدات
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
بعمليات اسـتــرداد مــع نهاية
فبراير الـمــاضــي ،إذا مــا تمت
مـقــارنـتـهــا بــالـشـهــر األول من
ال ـعــام ال ـحــالــي ،ت ــراوح ــت بين
 0.3في المئة و 8.19في المئة.

تراجعات لألسهم الخليجية
أكبرها في اإلمارات
تراجعت أس ــواق األسـهــم فــي الخليج ،أمــس ،تحت ضغط
معظمه مــن الـبـنــوك ،فــي ظــل تــدهــور التوقعات االقتصادية
للمنطقة في مواجهة تفشي فيروس.
وفي دبي ،تراجع المؤشر  2في المئة ،مع هبوط أكبر بنوك
اإلمارة ،بنك اإلمارات دبي الوطني 4.9 ،في المئة ،وانخفاض
سهم إعمار العقارية القيادي  3.1في المئة.
ونزل مؤشر أبوظبي  2.9في المئة ،تحت وطأة هبوط سهم
أكبر بنوك البالد ،بنك أبوظبي األول 3.7 ،في المئة ،وانخفاض
سهم اتصاالت  4.1في المئة.
وكانت وزارة الصحة اإلماراتية أعلنت الجمعة أول حالتي
وفاة بسبب الفيروس ،وفقا لوكالة أنباء اإلمارات الرسمية،
مضيفة أن كلتا الحالتين كانت تعاني أمراضا بالفعل.
وأفــاد البنك المركزي بأنه يعتزم دعم البنوك والشركات
في البالد بحزمة تحفيز حجمها  100مليار درهم ( 27مليار
دوالر).
وتراجع المؤشر السعودي  0.9في المئة ،ونزل سهم عمالق
النفط أرامكو السعودية  1في المئة ،في حين فقد سهم شركة
البتروكيماويات ،الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك) 1.5 ،في المئة.
وهبط مؤشر قطر  0.2في المئة ،مع انخفاض أسهم بنك
قطر الوطني  1.2في المئة ،والبنك التجاري القطري  0.7في
المئة.
(رويترز)

٩
أزمة «كورونا» تهبط بأجور العمالة وترفع أسعار مواد البناء
ةديرجلا
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شموه :إعفاء المصانع من فواتير استهالك الكهرباء والماء للتغلب على األزمة الحالية
• تأثر الشركات المعتمدة في استيراد موادها األولية على الصين
سند الشمري

ذكر شموه أن تفشي وباء
«كورونا» سيؤثر على جميع
القطاعات االقتصادية في
العالم ،كالصناعية والتجارية
والزراعية والسياحية ،فضال
عن القطاع العقاري ،ومنها ما
قد يصل إلى مرحلة الكساد.

أكـ ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
اإلدارة ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
في شركة «غلوبال ديفلوبرز»
ل ـل ـم ـق ــاوالت ي ــوس ــف ش ـم ــوه،
أن جميع الـمــواد المستوردة
من الصين ارتفعت أسعارها
بشكل الف ــت مــن ج ــراء األزم ــة
الـ ـت ــي ع ـص ـفــت ب ــال ـع ــال ــم مـنــذ
نهاية العام الماضي.
ول ـفــت ش ـمــوه إل ــى أن سعر
ال ـم ـس ـمــار ال ـك ـيــس ارتـ ـف ــع من
 2.750دينار إلى  3.750دنانير،
بـيـنـمــا ارت ـف ــع س ـعــر ال ـطــربــال
من  7إلى  9دنانير ،باإلضافة
إلى ارتفاع أسعار عموم مواد
المساح ،كما شهد متر الرخام
والجرانيت الصيني ارتفاعا
في األسعار بنحو  1.5دينار.
وق ـ ـ ـ ــال إن س ـ ـعـ ــر الـ ـح ــدي ــد
الـ ـك ــويـ ـت ــي شـ ـه ــد ان ـخ ـف ــاض ــا
طفيفا ،حيث بلغ سعر الطن
 172دي ـ ـنـ ــارا ،م ـق ــارن ــة ب ـ ــ175
دي ـن ــارا ،بينما شـهــد الحديد
اإلماراتي والسعودي استقرارا
في األسعار ،موضحا أن هناك
م ــواد مـثــل الــرمــل والصلبوخ
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرس ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ــزة،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى األسـ ـمـ ـن ــت
وال ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــوق ،لـ ـ ــم تـ ـشـ ـه ــد أي
ت ـغ ـي ــرات ،وه ــي تـ ـت ــداول وفــق
مستوياتها السعرية السابقة.

أجور األيدي العاملة

مدينة المطالع
ستساهم في ارتفاع
األسعار وتحدث
نقلة نوعية لقطاع
المقاوالت ومواد
البناء والتشطيب

وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص األجـ ـ ـ ـ ــور
الـ ـي ــومـ ـي ــة لـ ــأيـ ــدي ال ـع ــام ـل ــة،
أوضـ ـ ـ ــح ش ـ ـمـ ــوه أن ـ ـهـ ــا ك ــان ــت
تـ ـت ــراوح ب ـيــن  13إل ــى  15في
الـســابــق ،وانـخـفـضــت إل ــى 10
دن ــانـ ـي ــر ،وتـ ـح ــدي ــدا لـلـعـمــالــة
المصرية ،مضيفا «عملنا نحن
فــي الـشــركــة على نـظــام فرض
اإلج ـ ـ ـ ــازات ل ـل ـع ـمــالــة ف ــي ه ــذه
الفترة ،وهذا النظام متبع في
أكبر وأرقى الجهات كمعايير
ونظم متبعة في إدارة شؤون
الموظفين ،ومتبع فــي شركة
نفط الكويت».
وتـ ــابـ ــع ان «ع ـ ـ ــدم ال ـس ـم ــاح
للمقيمين بالدخول له انعكس
على القطاع ،فبعض العمالة
المتخصصة كــانــت بــزيــارات
سريعة لبلدانهم ،خالل إجازة
الـ ـعـ ـي ــد الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـم ــاض ــي،
وصــدرت القرارات بنفس تلك
الـفـتــرة ،لــذلــك لــم يتمكنوا من
ال ـعــودة ،إذ إن هـنــاك أكـثــر من
 15الف عامل خارج البالد».
وأمـ ـ ـض ـ ــى قـ ــائـ ــا «ان ذل ــك
انـعـكــس عـلــى ال ـقــوى العاملة
مما سينعكس مستقبال على
تأخر تنفيذ بعض المشاريع،

وبالتالي سيعمل على تأخير
تسلم الدفعات المقررة ،وعلى
ضـ ـ ــوء ذلـ ـ ــك س ـت ــرت ـف ــع نـسـبــة
المصاريف وتنخفض نسبة
األرباح».
وأك ـ ــد ش ـم ــوه أن ال ـشــركــات
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ال ـص ـيــن
فــي اسـتـيــراد مــوادهــا األولـيــة
تــأثــرت بشكل مباشر وكبير،
ح ـيــث انـخـفـضــت مـبـيـعــاتـهــا،
وارتفعت التكلفة التشغيلية
مــن إيـجــار وروات ــب موظفين،
مـمــا سـيـســاهــم فــي انـخـفــاض
أرباح الشركة السنوية.
وأردف بـ ـق ــو ل ــه ا نـ ـ ــه يـجــب
عـ ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة إق ـ ـ ـ ــرار ال ـم ــزي ــد
م ــن ال ـم ـح ـفــزات خ ــال الـفـتــرة
المقبلة ،بـهــدف التغلب على
الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي يــواج ـه ـهــا
القطاع ،ومنها اعفاء المصانع
والشركات من فواتير استهالك
الماء والكهرباء والغاز ،كدعم
للمصانع خالل األشهر الثالثة
الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة عـ ـل ــى أق ـ ـ ــل تـ ـق ــدي ــر،
للتخفيف من آثار األزمة.

«كورونا»
وأف ــاد بــأن «األزم ــة الحالية
قــريـبــة مــن أزم ــة الـخـلـيــج عــام
 ،1990وال ي ـم ـكــن مـقــار نـتـهــا
بــاألزمــة الـمــالـيــة الـتــي حدثت

ف ــي  ،2008حـيــث إن األخ ـيــرة
كـ ــانـ ــت م ـق ـت ـص ــرة فـ ـق ــط عـلــى
ال ـق ـط ــاع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي( ،أزم ـ ــة
اق ـت ـصــاديــة ب ـح ـتــة) ،واآلن ما
ن ـ ـشـ ــاهـ ــده أن بـ ـع ــض ال ـ ـ ــدول
أعلنت حالة الطوارئ وكأنها
ح ــال ــة حـ ــرب عــال ـم ـيــة شــرســة
بدون طرف مباشر أو واضح،
وهـنــا الـعــدو المهاجم سريع
االنتشار ،وللوصول إلى لقاح
مضاد لقتله فإننا نحتاج إلى
وقت طويل للتأكد من عالجه
وهـ ـن ــاك تـ ـج ــارب ك ـث ـي ــرة ه ــذا
بحسب تقارير منظمة الصحة
العالمية».
وقال إن انتشار «كوفيد»-19
سيؤثر على جميع القطاعات
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم،
ك ــالـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
والزراعية والسياحية ،فضال
عن القطاع العقاري ،وبعضها
قد تصل لمرحلة الكساد.
وأضاف «بناء على ذلك تم
إلـغــاء الـعــديــد مــن الـمـعــارض،
مـنـعــا لـلـتـجـمـعــات وم ـحــاولــة
م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة
ل ـ ـم ـ ـنـ ــع ت ـ ـف ـ ـشـ ــي ال ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــروس،
وم ــن أب ــرزه ــا م ـعــرض الـبـنــاء
والـمـقــاوالت ،الــذي كــان مقررا
إقامته بداية الشهر الجاري،
فـ ـض ــا ع ـ ــن إلـ ـ ـغ ـ ــاء مـ ـع ــارض
أخرى استهالكية ،إذ إن معظم

يوسف شموه

دول العالم لجأت إلى تأجيل
أو إلـ ـغ ــاء م ـع ـظــم ال ـف ـعــال ـيــات
وال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارض ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـض ــم
تجمعات كـبـيــرة ،تـخــوفــا من
انتشار الفيروس».
وت ــوق ــع ان ي ـش ـهــد ال ـنــاتــج
الـمـحـلــي ل ـل ــدول ال ـتــي انتشر
بها الفيروس تراجعا نسبته
ال تقل عن  2.5في المئة بحلول
 ،2021ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن تـ ــرا جـ ــع
مبيعات الشركات.

مدينة المطالع
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـق ـط ــاع مـ ــواد
البناء فأفاد شموه بأن مدينة

«بيتك» :إنجاز المعامالت المصرفية في المنزل

المطالع ستساهم في ارتفاع
األس ـع ــار ،وتـســاعــد فــي نقلة
ن ــوع ـي ــة ل ـق ـط ــاع الـ ـمـ ـق ــاوالت
ومـ ـ ــواد ال ـب ـنــاء والـتـشـطـيــب،
الفتا إلى أن المدينة ستعمل
إلت ــاح ــة ف ــرص ع ـمــل واس ـعــة
النطاق ،وسيكون هناك سوق
خـصــب لـشــركــات الـمـقــاوالت
والمكاتب الهندسية« ،حيث
وض ـع ـن ــا ن ـح ــن فـ ــي ال ـشــركــة
خـ ـط ــة ت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ب ــأسـ ـع ــار
تـنــافـسـيــة تـسـتـهــدف مــديـنــة
الـ ـمـ ـط ــاع ،وسـ ـتـ ـك ــون ه ـنــاك
عـ ـ ــروض اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ـعــدد
م ـ ـع ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث تـ ـق ــدي ــم
الخدمات ومواد التشطيب».

توحيد العقود
وطـ ــالـ ــب شـ ـم ــوه ال ـج ـهــات
ال ـم ـع ـن ـيــة بـ ـض ــرورة تــوحـيــد
الـ ـعـ ـق ــود الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،وإل ـ ـ ــزام
الـ ـس ــوق وال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن فـيــه
ب ــال ـت ـط ـب ـي ــق ،كـ ـم ــا ان ه ـنــاك
حاجة ماسة إلى توحيد عقد
اإلن ـشــاء ات ،فكالهما يرتبط
بالعقار ،وتوحيد كل منهما
حـســب مـقـتـضـيــات وطبيعة
ح ـقــوق وال ـت ــزام ــات اإلطـ ــراف
ً
ً
يمثل تكامال مثمرا.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع
ال ـم ـق ــاوالت عـ ــادة م ــا يــواجــه

ت ـح ــدي ــات نــاج ـمــة ف ــي أغـلــب
األح ـ ـيـ ــان ع ــن ط ـب ـي ـعــة ب ـنــود
عقود المقاوالت التي ال توفر
الـحـمــايــة الـمــرجــوة للمقاول
بـ ـ ـق ـ ــدر مـ ـ ــا تـ ـجـ ـعـ ـل ــه ع ــرض ــة
ل ـخ ـس ــارة هــام ـشــه الــرب ـحــي،
إن لــم تـتـجــاوز إلــى أبـعــد من
مـجــرد خـســارة األربـ ــاح ،كما
يـ ـج ــب ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـمـ ـق ــاوالت
عــدم توقيع أي عقد مقاولة
جـ ــديـ ــد دون ارف ـ ـ ـ ــاق ج ـ ــدول
لتسعير مواد البناء بالعقد،
ً
ً
حفظا للحقوق وتجنبا ألي
مشكالت مستقبلية قد تنشأ
بين أطراف العقد.
وذكر أن قطاع مواد البناء
سيعيش طفرة كبيرة بسبب
ح ـ ـجـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ال ـت ــي
سيتم تنفيذها أو المخطط
لتنفيذها في دولــة الكويت،
حـســب خـطــة الـكــويــت ،2035
ومـنـهــا ال ـم ـشــاريــع الحيوية
والسياحية والمطار والبنية
ً
التحتية التي تشكل تحديا
ً
ك ـب ـي ــرا ل ـش ــرك ــات ال ـم ـق ــاوالت
لتنفيذ الرؤى المستقبلية ،ما
يستدعي الوقوف عند مسألة
توحيد عقد المقاوالت.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن م ـ ــن بـيــن
م ــا يـعــرقــل إق ـ ــرار ه ــذا الـنــوع
مــن العقود عــدم تفعيل قــرار
إ ن ـشــاء مجلس أ عـلــى للبناء

والتشييد في الدولة ،ليكون
ال ـ ـج ـ ـهـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـق ـط ــاع
اإلن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاء ات والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوالت،
ً
مـ ــؤكـ ــدا ح ــاج ــة الـ ـس ــوق إل ــى
هــذا الـمـشــروع الحيوي بعد
تزايد التحديات التي تواجه
القطاع.
وأوض ـ ـ ـ ــح ان انـ ـ ـش ـ ــاء ه ــذا
الـمـجـلــس سـيـكــون لــه فــائــدة
كبيرة في وضع التشريعات
الـ ــازمـ ــة وال ـم ـه ـم ــة لـقـضــايــا
ق ـ ـطـ ــاع الـ ـبـ ـن ــاء ال ـم ــؤس ـس ــي،
وايجاد اطار تنظيمي يعمل
ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ــد مـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـ ـف ـ ــراغ
القانوني والتشريعي ا لــذي
ي ـعــان ـيــه ال ـق ـط ــاع ،ولـيـصـبــح
مـجـلـســا مــؤس ـســات ـيــا يعمل
ع ـ ـلـ ــى تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادف ـ ـ ــة لـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــط ق ـ ـطـ ــاع
المقاوالت في الدولة.
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ً
التحويل النقدي مجانا لبنوك محلية أو خارجية
يتيح بيت التمويل الكويتي (بيتك)
للعمالء إمكانية إنجاز معظم معامالتهم
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،ع ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة عـبــر
( )KFHonlineعلى الـمــوقــع اإللكتروني
أو تطبيق الموبايل ،تحت شعار «انجز
معامالتك المصرفية #وانت_في_بيتك».
ويمكن للعمالء عبر  KFHOnlineانجاز
ب ــاقــة شــام ـلــة م ــن ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
مـ ـث ــل :خ ــدم ــة ط ـل ــب ال ـت ـم ــوي ــل اون ــاي ــن،
وف ـت ــح ح ـس ــاب اون ــاي ــن ،وط ـل ــب بـطــاقــة
الـخـيــر اون ــاي ــن ،وعـ ــرض ال ــرق ــم الـســري
الخاص بالبطاقات االئتمانية وبطاقات
ال ـس ـحــب اآللـ ـ ــي ،وف ـت ــح ح ـس ــاب ال ــذه ــب،
وإج ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــات ب ـيــع وشـ ـ ــراء وت ـ ــداول
الذهب ،وتفعيل خدمة اإلشعارات Push
 ،Notificationوانـشــاء ودائ ــع ،وتفعيل
البطاقات المصرفية الجديدة ،والتبليغ
عن بطاقة وايقافها في حال الفقدان ،سواء
كانت ائتمانية او سحب الي ،والتحويل
الى البطاقة االئتمانية ...كل ذلك اونالين.
وي ـع ـت ـبــر «ب ـي ـتــك» ال ـب ـنــك ال ــوح ـيــد في
اتــاحــة خــدمــة تحديث كــامــل لطلب KYC
«اعرف عميلك» اونالين ،وخدمة تحديث
البيانات.
ك ـمــا ي ـت ـيــح خ ــدم ــة ال ـت ـحــويــل مـجــانــا
بالكامل للعمالء ،ســواء كــان بين عمالء
«بيتك» ،او تحويال من «بيتك» لحسابات
ف ــي بـ ـن ــوك م ـح ـل ـيــة أو ت ـح ــوي ــا ل ـب ـنــوك
خارجية.
و كـ ــذ لـ ــك يـ ــو فـ ــر  KFHonlineخ ــد م ــة
 KFH Payللدفع االلكتروني التي يمكن
للعميل من خاللها الدفع عبر التطبيق
على الموبايل أو عبر صفحة ال ــ،K-Net
وخــدمــة الـ ـ ـ ـ ــ» »KFH-Walletالمبتكرة في
عالم المدفوعات االلكترونية والمدعومة
ب ـخ ــدم ــة ال ـت ـم ـك ـيــن ال ــرق ـم ــي ل ـل ــدف ــع عـبــر
الهواتف الذكية .MDES
ولـســرعــة عمليات الــدفــع اإللـكـتــرونــي
وت ـعــزيــز األم ـ ــان ،ت ــم ت ـطــويــر خ ــدم ــة 3D
 Secureبحيث تتم عملية التحقق عبر
تقنية رم ــز الـتـحـقــق ( )OTPال ــذي يصل
للعميل حتى لو كان خارج الكويت عبر
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الـ ــ SMSأو عـبــر خــدمــة اإلش ـع ــارات Push
 Notificationفــي تطبيق «بـيـتــك» على
الموبايل.
و يـتـيــح  KFHonlineأ ي ـضــا للعميل
خــدمــة رب ــط الـحـســاب بــرقــم ال ـت ــداول مع
شركة المقاصة الكويتية.
ومن الحلول المالية المبتكرة أيضا:
خــدمــة إيـ ــداع الـشـيـكــات عـبــر الـمــوبــايــل،
والسحب النقدي دون بطاقة مــن خالل
« ،»QR Codeأو عبر البطاقة المدنية أو
رقم الهاتف.
وي ـقــدم «بـيـتــك» خــدمــة تـتـيــح للعميل
امكانية تأجيل موعد سداد أحد األقساط
المستحقة سـنــويــا ط ــوال م ــده التمويل
تحت عنوان  ،KFH-Passاذ يمكن للعميل
المتعاقد حديثا مع البنك تغيير موعد
األقساط التي قام بتأجيل سدادها عند
التعاقد عبر الموقع اإللكتروني لـ»بيتك»،

او عبر تطبيق  KFHonlineعلى الموبايل.
و يـتــو فــر التطبيق باللغتين العربية
واإلنكليزية متوافقا مــع نظامي  IOSو
 .Androidويمكن الدخول على التطبيق
وانجاز المعامالت المصرفية بكل سهولة
عبر «الـتـعــرف على الــوجــه»  ،Face IDأو
لمسة واحدة عبر تقنية البصمة.

خدمة « »KFHonlineللشركات
ويــوفــر «بـيـتــك» خــدمــة «»KFHonline
الـفــريــدة لعمالئه مــن أصـحــاب الشركات
ُ
أو المؤسسات التجارية ،إذ ت ّسهل إنجاز
مـعــامــاتـهــم الـتــي مــن أب ــرزه ــا :التحويل
بـيــن ال ـح ـســابــات ،الـتـحــويــل الـمـحـلــي أو
عالمي ،معالجة الــرواتــب ،أوام ــر دائـمــة،
تحويالت لـ «بيتك» للتداول ،حالة تحويل
التلكس ،كشف حساب تفصيلي ومتقدم،

سـ ـع ــر صـ ـ ــرف ت ـف ـض ـي ـلــي لـ ـعـ ـم ــاء ذوي
ال ـم ــاءة الـمــالـيــة ال ـخــاصــة خ ــال أوق ــات
العمل الرسمي ،وغير ذلك من الخدمات
اإللكترونية المجانية.

قيادة التطور الرقمي
ويواصل «بيتك» تحقيق قفزات نوعية
في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي،
م ــن خـ ــال ت ـب ـنــي آخـ ــر وأح ـ ـ ــدث وس ــائ ــل
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ــال ـي ــة ف ــي الـعـمـلـيــات
المصرفية ضمن مهنية عالية ومعايير
عالمية وعلى مستوى المجموعة ،بهدف
مـنــح العميل تـجــربــة رقـمـيــة استثنائية
ومستدامة ،وقـيــادة التطور الرقمي في
الصناعة المصرفية.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

١٠
اقتصاد
مشاورات إلعداد حزمة تحفيز مالية  -اقتصادية كويتية
ةديرجلا
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● تتضمن منحة ألف دينار لكل مواطن وضمانات قروض لكل الشركات
● تشكيل لجنة حكومية برئاسة الروضان لجمع البيانات وتقديم تصور أولي لمجلس الوزراء
محمد اإلتربي

هناك مقترحات عديدة
ووجهات نظر مختلفة
ومعالجات مالية متباينة،
إال أن هناك وجهات نظر
ترتكز على أن الحزمة المالية
التنشيطية هدفها بالدرجة
األولى ضمان عدم اختناق
الوضع االقتصادي العام.

ضـمــن سـلـسـلــة اإلج ـ ــراء ات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة االسـ ـتـ ـب ــاقـ ـي ــة،
وم ــواكـ ـب ــة ل ـل ـن ـظــام ال ـعــال ـمــي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ب ـ ــرز ل ـل ـن ـقــاش
حـ ـ ــديـ ـ ــث عـ ـ ــن حـ ـ ــزمـ ـ ــة م ــالـ ـي ــة
لتحفيز ا لــو ضــع االقتصادي
وال ـم ــال ــي الـ ـع ــام ،اف ـض ــى إلــى
ت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ل ـ ـج ـ ـنـ ــة حـ ـك ــومـ ـي ــة
بـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــة وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والـصـنــاعــة خــالــد الــروضــان،
لـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات وتـ ـق ــدي ــم
تصور أولي لمجلس الوزراء،
ك ـمــا ت ــم إب ـ ــاغ ب ـنــك ال ـكــويــت
المركزي للمشاركة في إبداء
الرأي حول الحزمة.
وت ـ ـقـ ــول م ـ ـصـ ــادر م ـتــاب ـعــة
إن ه ـن ــاك م ـق ـتــرحــات عــديــدة
ووج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــات نـ ـ ـظ ـ ــر م ـخ ـت ـل ـف ــة
و مـعــا لـجــات مــا لـيــة متباينة،
إال أن هـ ـن ــاك و ج ـ ـهـ ــات نـظــر
ت ـ ــر تـ ـ ـك ـ ــز عـ ـ ـل ـ ــى أن ا ل ـ ـحـ ــز مـ ــة
الـمــالـيــة الـتـنـشـيـطـيــة هــدفـهــا
بــالــدرجــة األول ــى ضمان عدم
اختناق ا لــو ضــع االقتصادي
العام ،وضمان تدفق جرعات
«أك ـس ـج ـي ــن» ل ـع ــدم ال ــوص ــول
إل ــى ال ــرك ــود ،ب ـمــا ي ـق ــود إلــى
وض ــع سـلـبــي مـعـقــد ،وتـكــون

الكلفة في معالجته أعلى على
الوضع االقتصادي والمالي
ك ـ ـلـ ــه ،ف ـ ــي مـ ـق ــا ب ــل أن ت ـك ــون
ال ـحــزمــة تـحـفـيــزيــة بــالــدرجــة
األولى وبال دعم ألشخاص أو
قطاعات محددة أو أن تكون
مجرد ضخ أمــوال بال منافع
اقتصادية واضحة.
وفي التفاصيل ،ستتضمن
ال ـحــزمــة ال ـت ــي عــرض ـهــا عــدد
م ـ ـ ــن رج ـ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ع ـل ــى
الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم م ـن ـح ــة
قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا ألـ ـ ـ ــف دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ل ـكــل
م ـ ـ ــواط ـ ـ ــن ،وإلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء ف ــواتـ ـي ــر
الـكـهــربــاء وال ـمــاء عــن األف ــراد
والشركات طوال مدة األزمة،
وتـ ـق ــدي ــم ال ـ ــدول ـ ــة ض ـم ــان ــات
قـ ــروض ل ـكــل ال ـش ــرك ــات ،بما
فيها المشروعات الصغيرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ،وتـ ـع ــوي ــض
الشركات التي تأثرت بقرارات
اإلغ ـ ـ ــاق ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ودعـ ــم
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـم ـت ـع ـث ــرة عـبــر
ت ـقــديــم أم ـ ــوال ح ــرة لـلـبـنــوك،
مـقــابــل تــأخـيــر دفــع الـقــروض
ل ـل ـق ـطــاعــات ال ـم ـت ـع ـث ــرة ،كـمــا
تـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـحـ ــزمـ ــة ع ـ ـلـ ــى دعـ ــم
البورصة ومشاريع القطاعين
العام والخاص.

وأو ض ــح مقترحو الحزمة
أن ـ ــه ي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
إعالن برنامج التحفيز برقم
رئـ ـيـ ـس ــي ضـ ـخ ــم إلع ـط ــائ ـه ــا
الزخم المطلوب.
وأض ــاف ــوا أن ال ــدخ ــول في
ركـ ـ ــود واخـ ـتـ ـن ــاق اق ـت ـص ــادي
سـيـنـعـكــس عـلــى كــل مفاصل
االقتصاد ،بدء ا من المشاريع
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة ،وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورا إل ـ ــى
ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري ،فــالـقـطــاع
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ،وسـ ـ ـ ــوق الـ ـم ــال
بالتبعية ،وصوال الى العمالة
الوطنية في القطاع الخاص،
ال ـتــي ق ــد تـشـهــد أك ـبــر عملية
تسريح وبطالة نتيجة بعض
اإلفالسات أو إنهاء الخدمات
إجـ ـب ــاري ــا ن ـت ـي ـجــة إق ـ ـفـ ــال أو
ت ـ ـع ـ ـثـ ــر أنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة وتـ ــوق ـ ـف ـ ـهـ ــا
قسريا ،بسبب ضيق السوق
والـ ـق ــدرة عـلــى االس ـت ـمــراريــة،
ومقابل آالف العمالة الوطنية
ف ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص يـمـكــن
اإلشــارة إلــى أن عليها مراكز
مــديــونـيــات ل ـشــركــات تمويل
وبنوك ،مما يعكس أن هناك

حزم مالية لتحفيز االقتصاد حول العالم
البلد

قيمة الحزمة المالية

البلد

قيمة الحزمة المالية

المملكة العربية السعودية

 32مليار دوالر

البرتغال

 10.9مليارات دوالر

اإلمارات  -أبوظبي

 27مليار دوالر منها حوافز عينية
كإسقاط رسوم وخفض إيجارات

النمسا

 4.4مليارات دوالر

السويد

 51مليار دوالر

قطر

 20مليار دوالر

سويسرا

 10.5مليارات دوالر

الكويت

(انتظار القرار)

أستراليا

 11.4مليارات دوالر

روسيا

 4مليارات دوالر

فرنسا

 50مليار دوالر

حزمة تحفيز شاملة بقيمة 2
الواليات المتحدة األميركية
تريليون دوالر أميركي
إيطاليا

 27.5مليار دوالر

إسبانيا

 220مليار دوالر

بريطانيا

 39مليار دوالر

النرويج

 10مليارات دوالر

تراتبية في الـتأثير السلبي.
لـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن وج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــر
الحكومية رغم أنها تتفق مع
القطاع الخاص على أن األزمة
ال ـح ــال ـي ــة ل ـي ـســت ل ـه ــا عــاقــة
بــال ـن ـتــائــج ال ـم ــال ـي ــة أو أزم ــة
قـ ـ ـ ــروض ومـ ــديـ ــون ـ ـيـ ــات،
بـ ــل هـ ــي أزم ـ ـ ــة فــرضــت
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا مـ ـ ــن نـ ــافـ ــذة
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـص ـ ـحـ ــي،
أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـع ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــة
االق ـت ـص ــادي ــة نـتـيـجــة
الـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــف اإلج ـ ـ ـبـ ـ ــاري
للعديد مــن ا لـقـطــا عــات،
وكل منها اثرت في األخرى،
لكنها تتحفظ في التعامل مع
الـتـبـعــات وال ـتــداع ـيــات كــي ال
يـكــون هـنــاك انــدفــاع فــي غير
مـحـلــه او تـنـفـيــع ل ـطــرف غير
مستحق.
وذكــرت مصادر مطلعة أن
مجموعة من القطاع الخاص
قدمت جملة تصورات ستكون
مـ ـح ــل دراس ـ ـ ـ ــة م ـ ــن الـ ـج ــان ــب
الـحـكــومــي واسـتـئـنــاس بـهــا،
فــي المقابل ستبقى الكلمة
الفصل للجانب الحكومي
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء جـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــة
معطيات ومرئيات.
وع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــا ،تـ ـشـ ـي ــر
م ـص ــادر ال ــى ان هـنــاك
ر غـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ان ي ـ ـقـ ــود
البنك المركزي االشراف

الحكومة تفضل
التروي في دراستها
حتى ال يستفيد منها
غير المستحقين

تعويض
المنشآت عن
اإلغالق ودعم
القطاعات المتعثرة

المفوضية األوروبية إنشاء
 28مليار دوالر
صندوق استثماري لالتحاد
والية بافاريا األلماينة

 11مليار دوالر

والتنفيذ على حزمة التنشيط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،اسـ ـتـ ـن ــادا ال ــى
ال ـخ ـب ــرة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة لـلـبـنــك،
والـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــود لـ ـ ــه ب ـح ـص ــاف ــة
وح ــرفـ ـي ــة ع ــالـ ـي ــة خ ـصــوصــا
ف ــي ادارة األزمـ ـ ـ ــات ،ك ـمــا انــه
من اسرع الجهات الحكومية
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ل ـه ــا ردة
ف ـع ــل س ــري ـع ــة وح ــاسـ ـم ــة فــي
التوقيت المناسب والمحدد
دون أي تباطؤ أو تأخر يفاقم
األزمة ،ومن الشواهد األخيرة
حسم أمر خفض الفائدة الى
أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى ل ـه ــا مــرت ـيــن
مـتـتــالـيـتـيــن ف ــي أي ـ ــام قـلـيـلــة،
م ـمــا يـعـكــس ن ـج ــاح وج ــدوى
السياسة المصرفية والنقدية.
وإزاء ذل ــك ت ــرى الـمـصــادر
أن ال ـحــزمــة ال ـمــال ـيــة مـطـلــوب
أن تـ ـطـ ـب ــق بـ ـنـ ـظ ــام ه ـن ــد س ــة
مــال ـيــة ذك ـي ــة ت ـض ـمــن احـ ــداث
اثـ ـ ـ ــر اي ـ ـج ـ ــاب ـ ــي فـ ـ ــي م ـف ــاص ــل
أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة تـ ـضـ ـم ــن نـ ـش ــاط ــا
معتدال وحماية للمال العام
دون أي تفريط ايضا ،مواكبة
للسيستم وا لـنـظــام العالمي
الذي تبنى حزما مالية بمئات
المليارات ،أو خليجيا ،حيث
ب ــادرت الـسـعــوديــة إلــى تبني
ح ــزم ــة بـقـيـمــة ت ـصــل الـ ــى 32
مليار دوالر.
وم ـ ــع بـ ـ ــروز الـ ـك ــوي ــت عـلــى
خـ ـ ــارطـ ـ ــة االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ـ ــات م ــن

المستثمرين األجانب ،وتدفق
سيولة الفتة استنادا لمتانة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وت ـ ـقـ ــاريـ ــر ك ـب ــرى
ل ـب ـي ــوت ال ـت ـص ـن ـيــف ووجـ ــود
ه ـي ـك ــل رقـ ــابـ ــي مـ ـحـ ـت ــرف مــن
المؤسسات االقتصادية ،فإن
ك ــل تـلــك ال ـعــوامــل كـفـيـلــة بــأن
يـسـتـمــر االق ـت ـص ــاد الـكــويـتــي
م ـ ــواكـ ـ ـب ـ ــا ل ـ ـلـ ــركـ ــب الـ ـع ــالـ ـم ــي
وموازيا له في اإلجراء ات.
وب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـص ــادر ،ف ــإن
الجهات التي على خط تماس
ال ـم ـل ــف االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي حــال ـيــا
ه ـ ــي وزارة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة و ب ـن ــك
ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي وال ـه ـي ـئــة
الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار ووزي ـ ــر
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة كـ ـم ــرش ــح لـ ـت ــرؤس
اللجنة المعنية بملف حزمة
التنشيط ،إضافة الى ممثلين
عن القطاع الخاص.

مزاج

ثقافات
om

يكتب الطبيب والشاعر نوري
الوائلي قصائده ،ويضع القضايا
المجتمعية والهموم الحياتية على
طاولة التشريح األدبي .
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مسك وعنبر

تعيش الفنانة إنجي المقدم حالة
من النشاط الفني ،وبدأت تحضير
مسلسلها الرمضاني «لعبة
النسيان».

15

انضم اإلعالمي عامر العجمي إلى
برنامج «معاكم» المختص بمتابعة
إجراءات مواجهة فيروس «كورونا»
المستجد.

ريهانا تتبرع بـ  5ماليين دوالر
لمنظمات خيرية
أفــادت تقارير إعالمية بــأن النجمة
الـعــالـمـيــةري ـهــان ـا ،وف ــي خ ـطــوة الفتة
وم ـم ـي ــزة ،ت ـبــرعــت لـمـنـظـمــات خـيــريــة
مختلفة في بلدها األم «بربادوس» بـ5
ماليين دوالر ،كما قدمت لهم مساعدات
من ناحية المعدات الطبية والطعام،
في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها
الجميع بسبب فيروس كورونا ،الذي
أصاب آالف المواطنين.
وكانت ريهانا تحدثت عن الشهرة،
مـشـيــرة ال ــى أن ـهــا ال تـحـصــل عـلــى كل
شيء مجانا كونها إنسانة مشهورة،
بل تدفع ثمن كل شيء ،وتنتظر دورها
للدخول الى النوادي الليلية.
وقالت ريهانا ،لوسائل إعالم عالمية،
«الكثير من الناس يعتقدون أنه بمجرد
أن تصبح مشهورا ستحصل على كل
شيء مجانا ،وستستطيع الدخول لكل
مكان ،صدقوني أنا أنتظر في الصف
ألدخل النوادي الليلية وأدفع ثمن كل
شيء!».
ال ـجــديــر ذك ــره أن ري ـهــانــا شــوهــدت

مؤخرا مع مغني الراب العالمي أساب
رو ك ـ ـ ــي فـ ــي ح ـف ــل Yams Day 2020
الخيري بنيويورك ،وهو التاريخ ذاته
ال ــذي انفصلت فيه ريـهــانــا عــن حسن
جميل.
وحول صداقتها السابقة مع جميل،
أف ــادت التقارير بــأن تفاصيل جديدة
تتكشف عن انفصالها عن الملياردير
جـمـيـل ،إذ أكـ ــدت أن سـبــب االنـفـصــال
ه ــو ان ـت ـهــاء ف ـت ــرة االنـ ـج ــذاب الـســريــع
بينهما ،والذي وصفته بأنه «انجذاب
األض ـ ــداد» .وق ــد يــرجــع االنـفـصــال إلــى
أنماط حياتهما غير المتوافقة.
وقالت« :كانت حياة كل واحد منهما
مختلفة ج ــدا ع ــن األخ ـ ــرى ،وكـ ــان من
الصعب الـحـفــاظ على الـعــاقــة ،حياة
ري ـهــانــا لـيـســت سـهـلــة ،فـهــي صاحبة
م ـشــروع رائ ــد فــي الـشـهــرة واألضـ ــواء،
ل ــذا دائ ـمــا مــا تــأتــي بثمن مـقــابــل حب
ح ـيــات ـهــا ،وق ــد ي ـكــون ه ــذا م ــا جعلها
وصديقها السابق الجميل في مرمى
االستهداف».

ومـ ـ ــن أخـ ـ ـب ـ ــاره ـ ــا ،أط ـ ـلـ ــت ال ـم ـغ ـن ـيــة
العالمية على الجمهور بــأول صــورة
سيلفي ،كان الفتا فيها ظهورها على
طبيعتها دون مكياج ،وهو األمر الذي
تفاعل معه المتابعون بشكل كبير ،إذ
أثنوا على جمالها وأنوثتها.
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـ ـ ــان م ــوق ــع
 Billboardأقام تصويتا بين المعنيين
بالموسيقى والغناء ،ليعلنوا أي فنان
ينتظرون إطــاقــه ألبوما غنائيا عام
 ،2020وضمت القائمة  6فـئــات ،وهم
ريهانا وأديل وليدي غاغا وجاستين
ب ـي ـب ــر ودري ـ ـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـئـ ــة تـ ـح ــت مـسـمــى
«آخرون».
ونالت ريهانا أكبر نسبة تصويت،
وينتظر الجمهور ألبومها الغنائي
أكثر من أي فنان آخر.

ريهانا

نزلة برد تؤجل حفالت سيلين ديون
ا ضـطــرت النجمة العالمية سيلين
ديـ ـ ــو ن إل ـ ــى ت ــأج ـي ــل ب ـع ــض حـفــاتـهــا
المقبلة.
وأعلنت النجمة البالغة من العمر
ً
 51ع ــام ــا األم ـ ــر ف ــي صـفـحــاتـهــا على
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ويأتي
ذلــك بسبب شعورها ببعض أعــراض
نزلة البرد ،وأجــرت فحص «كورونا»،
لكن النتائج أكدت أنها غير مصابة به.
وورد عـلــى صـفـحــة سـيـلـيــن« :بـعــد
يــوم واحــد مــن إكـمــال ســت حفالت في
نيويورك ،بدأت سيلين تشعر بأعراض
نزلة البرد ،واستمرت األعــراض حتى
يوم الثالثاء ،وأمرها أطباؤها بالراحة
مــدة ت ـتــراوح بين  5و 7أي ــام» ،وأكــدت
الصفحة أن الفحوص أثبتت أنه ليس
«كورونا».
وقـ ــالـ ــت س ـي ـل ـي ــن« :أن ـ ـ ــا آسـ ـف ــة ج ــدا
إلح ـ ـب ـ ــاط ج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ف ـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن
العاصمة وبيتسبيرغ ،آمل أن يتفهمني
الجميع».
والعروض المقبلة التي تم تأجيلها
ه ـ ــي «  »Capital One Arenaفــي
واش ـن ـطــن ال ـعــاص ـمــة ،و»PPG Paints
 « Arenaفي بيتسبرغ ،ببنسلفانيا.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،اس ـتــذكــرت دي ــون
والدتها الراحلة في يوم عيد ميالدها

فيفتي سنت لتقوية المناعة وسيلينا
غوميز في ّ
تحدي غسل اليدين

سيلين ديون
ف ـن ـش ــرت صـ ـ ــورة ل ـه ــا وك ـت ـب ــت« :أم ــي
ً
العزيزة ،كلنا نفكر فيك كثيرا خاصة
ال ـيــوم ،فــي عـيــد م ـيــادك أعـلــم أن ــك مع
والــدي تراقباننا .نحن نفتقدك كثيرا
ونـحـبــك ب ـشــدة .عـيــد مـيــاد سعيد يا
أمي ،نحن نحبك .سيلين وجميع أفراد
األسرة».
وك ــان ــت وال ـ ـ ــدة ال ـن ـج ـمــة الـعــالـمـيــة
واسـمـهــاتـيــريــز دي ــون قــد تــوفـيــت في

ليني كيم

الشهر االول من العام الحالي ،عن عمر
ً
يناهز  92عاما.
يــذكــر أن تيريز دي ــون كــانــت زوجــة
أديمار ديون الذي توفي في عام ،2003
ً
وهــي ّأم ل ــ 14ول ــدا ،أصغرهم المغنية
ً
ّ
سيلين ديون ،وجدة لـ 48حفيدا.
ً
ّ
وقدمت تيريز ديون برنامجا للطبخ
ّ
ع ـلــى ال ـت ـل ـفــزيــون ،وأسـ ـس ــت «جـمـعـيــة
مامان ديون« ،التي تهدف إلى مساعدة

صوفيا مايلز

الشباب الكنديين في المناطق الفقيرة،
على النجاح في دراستهم.
وتيريز هي من أدخلت ابنتها الى
مجال الفن حين كان عمرها  12عاما،
ً
ً
فقد أر سـلــت شريطا صوتيا لها إلى
المنتج رينيه أنجليل ،سمعه في يناير
 ،1981وأح ــب صوتها ثـ ّـم تــزوجــا في
وقت الحق.

أندريا بوتشيلي

المغني ليني كيم
مصاب بـ«كورونا»

وفاة والد الممثلة
صوفيا مايلز

أندريا بوتشيلي يحتفل
بعيد ميالد ابنته

أعلن المغني الكندي الشاب ليني كيم أنه مصاب
بفيروس كورونا ،داعيا محبيه إلى إظهار «مسؤولية
اجـتـمــاعـيــة» ،واحـ ـت ــرام ال ـتــداب ـيــر الـمـتـصـلــة بالحجر
المنزلي.
وقال المغني ،البالغ  18عاما ،المتحدر من مقاطعة
كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية ،إنه خضع لفحص
فــي أحــد مستشفيات مونتريال بعدما ظـهــرت لديه
ووالدته أعراض بينها آالم العضالت والسعال وأوجاع
ال ــرأس ،على مــا روى فــي تسجيل مصور نشره عبر
انستغرام .وأثبتت الفحوص إصابتهما بـ«كوفيد.»-19
(أ ف ب)

أعـلـنــت الممثلة البريطانية صــوفـيــا مــايـلــز وفــاة
ً
والدها ( 67عاما) بفيروس كورونا.
ً
وذكرت تقارير إعالمية أن مايلز ( 40عاما) أعلنت
هذا النبأ في تغريدة ،وكتبت« :توفي أبي العزيز منذ
بضع ساعات ...فيروس كورونا هو من أودى بحياته».
وك ــان ــت مــاي ـلــز ،ال ـتــي تـشـتـهــر ب ــدوره ــا ف ــي فـيـلــم»
ترانسفورمز» ،نشرت قبل ذلك صورة لوالدها وهو في
المستشفى ويواجه صعوبة في التنفس.
يـشــار إلــى أن مايلز كشفت عــام  2018أن والــدهــا
يعاني مرض الباركسون.
(د ب ا)

احتفل السوبرانو العالميأندريا بوتشيلي ،البالغ
 61عاما ،بعيد ميالد ابنته فيرجينيا الـ 8في المنزل،
بحضور زوجته فيرونيكا بيرتي وابنيه اموس وماتيو
من زواجه السابق.
ي ــذك ــر أنـ ــه ف ــي عـ ــام  1987ال ـت ـقــى أن ــدري ــا بــأنــريـكــا
شينزاتي ،وتزوجها عــام  ،1992وأنجب منها آموس
(ولد  22فبراير  ،)1995وماتيو (ولد  8أكتوبر ،)1997
وفــي عــام  2002انفصال ،وتــزوج عــام  2014فيرونيكا
بعد عالقة دامت  12عاما ،وبعد سنتين على إنجابهما
ابنتهما فيرجينيا .يـشــار إلــى أنــه كــان ال ــزواج األول
لفيرونيكا ،وكانت حينها في الـ ٣٠من العمر.

فيفتي سنت
نصح المغني العالمي فيفتي سنت بتقوية

العالمية
جهاز المناعة ،بينما عمدت المغنية
سـيـلـيـنــا غــوم ـي ـ ز إل ــى ت ـح ـ ّـدي غ ـســل ال ـيــديــن،
كتوعية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وظـهــرت غوميز فــي مقطع فيديو نشرته
ع ـبــر صـفـحـتـهــا ع ـلــى أح ــد م ــواق ــع ال ـتــواصــل
وهي تقوم بغسل يديها جيدا بطريقة دقيقة،
وعلقت عليه بأنها قبلت التحدي من أريانا
هــاف ـن ـغ ـتــون ،وت ـت ـح ــدى ك ــا م ــن ك ـ ــاردي بــي
وجيجي حديد وأوليفيا ويلد.
وأضافت« :أتمنى أن يبقى الجميع بخير
في منازلهم» ،ممازحة بالقول إنها صـ ّـورت
ه ــذا الـمـقـطــع أك ـثــر مــن م ــرة ،وه ــذا أف ـضــل ما
حصلت عليه.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،وج ـ ــد ن ـج ــم الـ ـ ـ ــراب ال ـعــال ـمــي
كورتيس جيمس جــاكـســون ،الـمـعــروف بــ50
سنت (فيفتي سنت) وصفة سحرية لمتابعيه
من أجــل القضاء على الفيروس ،الــذي فرض
الـحـجــر الـمـنــزلــي عـلــى جـمـيــع الـسـكــان منعا
لتفشيه.
ونشر جيمس ،عبر حسابه على أحد مواقع
التواصل ،صورة لليمون والزنجبيل ،ونصح
متابعيه قائال« :اشربوا زنجبيل وليمون كل
ي ــوم ول ــن ت ـمــرضــوا ،اش ــرب مـنـهــا كــل صباح
لتقوية جهاز المناعة».
وكــان نجم ال ــراب ،وهــو أحــد أشهر فناني
الراب على مستوى العالم ،بعدما حول حياته
من اإلجرام والتنقل في العصابات إلى فنان
يغني وينال شهرة عالمية.
وفي عام  ،2000حصلت له أشهر حادثة في
تاريخه ،حيث حاولت إحدى عصابات جاميكا
قتله لكنها فشلت ،إال أنه أصيب بتسع طلقات
نارية ،عيار  9ملم ،واحــدة في خده ،وواحدة
في يده ،و 7في أفخاذه وساقيه ،ومع هذا بقي
على قيد الحياة ،كما أسس فرقة جي يونت،
وكــان مغني ال ــراب «ذا جيم» أحــد أعضائها،
لكنه خرج منها بسبب خالفات مع  50سنت.
وأصدر ألبومه األول عام  ،2003وهو «Get
 ،»Rich or Die Tryinو ب ــه أغنيته الشهيرة
« ،»In da Clubوقام ببيع أكثر من  22مليون

نسخة حــول الـعــالــم ،كما توفيت أمــه عندما
كان عمره  8سنوات فأكمل طفولته مع جدته،
وشـكــل فيفتي الـعــديــد مــن الـعـصــابــات ،وقــام
بــالـعــديــد مــن ال ـجــرائــم ،منها الـقـتــل  3م ــرات،
واالتجار في المخدرات ،وتشكيل العصابات،
كما دخل السجن مرتين ،مرة لمدة  3أعــوام،
ومرة لمدة  6أشهر.
وقام بتمثيل عدد من األفالم ،بينها فيلم عن
قصة حياته ،وعن محاولة اغتياله التي فشلت
بعد تعرضه لتسع طلقات ،كما ألقي القبض
عليه مرة أخرى بعد  3أسابيع ،عندما قامت
الشرطة بتفتيش منزله ،وعثرت على الهيروين
و 10أوقيات من الكوكايين ،ومسدس.
وتعرف فيفتي سنت على « »Dr.Dreوهو
صــاحــب مــؤسـســة إلن ـت ــاج األغ ــان ــي وخــاصــة
ال ـ ــراب ،وأخ ــذ يبتعد عــن ح ـيــاة الـعـصــابــات،
وي ـتــوجــه إل ــى ال ـغ ـن ــاء ،ب ـعــد أن أع ـط ــاه دراي
الفرصة ليثبت أنه مغني راب.
ولـقــب « 50سـنــت» جــاء كــرمــز للتغيير عن
األسماء واأللقاب التقليدية واالسم مشتق من
اسم لص شهير.
مــن جــانـبــه ،أج ــرى الـنـجــم الـعــالـمــيدراي ـك
فحصا طبيا ليعرف اذا كان مصابا بالكورونا
أم ال ،وكانت نتائج الفحص سلبية ،فطمئن
الـجـمـهــور عـلــى حــالـتــه الـصـحـيــة وأكـ ــد أنـهــا
جـيــدة ،وهــو اآلن يلتزم الحجر الصحي في
منزله.
وبدال من إصدار فيديو كليبين لكل أغنية،
دمج دريك األغنيتين في فيديو كليب واحد
من إخراج المصور السينمائي ثيو سكودرا.
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نوري الوائلي :الشعر تعبير نفسي لحدث شخصي أو عام

ً
«تلقيت عرضا لطبع ديواني بعد زيارتي للكويت»

جميلة سيد علي :الفانتازيا
كتابة غرائبية

بمشرط جراح ،يكتب الطبيب والشاعر نوري الوائلي قصائده،
واسعة على مواقع التواصل االجتماعي ،كـ«توأم الروح» ،و«سبيل
ويضع القضايا المجتمعية والهموم الحياتية على طاولة التشريح األحرار» و «لحظات الوداع».
ً
ً
ً
األدبي ،مقدما الجوانب الجمالية بلغة عذبة رقيقة ،مداويا بكلماته ويعكف الوائلي راهنا على تجميع قصائده األخيرة ،إلصدارها في
أول ديوان له عن مؤسسة البابطين الثقافية.
الشاعرية ما يعجز عنه الطب من تخفيف آالم الروح.
ونشر الوائلي العديد من قصائده في كبريات المجالت والصحف وفي حواره لـ«الجريدة» ،يتحدث الوائلي عن ديوانه الجديد،
وقصائده ،وجمعه بين مهنة الطب وموهبة الشعر،
العربية ،كمجلة العربي الكويتية ،والفيصل األدبية بالسعودية،
والرافد األدبية في اإلمارات ،وصحف مصرية ،ونالت أعماله شهرة وإلى نص الحوار:
القاهرة -محمد الصادق

المشهد
األدبي العربي
ً
أصبح فقيرا
ً
جدا باألدباء
المتميزين

* كيف كان دخولك عالم األدب
وأنت الطبيب؟
 ش ـ ــد ن ـ ــي ع ـ ــا ل ـ ــم األدب م ـنــذصـ ـغ ــري ،وأح ـب ـب ــت ك ــل م ـج ــاالت
ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة ،وخ ـ ــاص ـ ــة الـ ـقـ ـص ــص،
ُ
وكتبت بعض القصص التي أملت
أن ت ـكــون أف ــام ــا أو مـســرحـيــات،
ول ــم أسـتـطــع نـشــر نـتــاجــاتــي من
ال ـق ـص ــص فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد ل ـل ـظ ــروف
األمنية الخانقة .لكن بعد خروجي
االض ـطــراري مــن الـعــراق وذهــابــي
إلــى البلدان العربية ،بــدأت أنشر
م ـق ــاالت بــالـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،والـتــي
تتضمن مواضيع علمية وطبية
ب ـص ـيــغ وأس ــالـ ـي ــب أدبـ ـي ــة سـهـلــة
الفهم للقارئ ،ونشرتها بصحف
ومـجــات مختلفة فــي الكثير من
الـبـلــدان الـعــربـيــة .وعـنــد وصولي
إلـ ـ ــى أمـ ـي ــرك ــا ب ـ ـ ــدأت أمـ ـي ــل أك ـث ــر
للشعر ،وأكتب بكثافة ،وأنشر في
األن ــدي ــة ،وعـلــى شبكة اإلنـتــرنــت،
رغم انشغالي بالدراسة للحصول
عـلــى مـعــادلــة ش ـهــاداتــي العلمية
وحـ ـص ــول ــي ع ـل ــى ال ـت ـخ ـص ـصــات
العليا في المجال الطبي ،وأيضا
رغـ ــم ان ـش ـغــالــي ال ـ ــذي ل ــم ينقطع
ل ـهــذه الـلـحـظــة بــالـبـحــث الـعـلـمــي
والبيولوجي.

عالج النفس

شدني عالم
األدب منذ
صغري
وأحببت
كل مجاالت
الكتابة

ال ـط ــب وال ـم ـع ــال ـج ــات واألبـ ـح ــاث
المعقدة .من الصعوبة أن تمسك
رمانتين بيد واحدة ،وخاصة إذا
كبيرتين ،لكن الله ،عز وجل،
كانتا
ُ
ساعدني أن أمسك ثــاث رمانات
كبيرات جدا في يد واحدة ،كما في
الطب والبحث العلمي والشعر .لقد
أحببتهم ،فالتصقوا بيدي وجلدي
ودمـ ـ ـ ـ ــي ،وأع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـطـ ــب خ ــدم ــة
إن ـســان ـيــة ،وأي ـض ــا الـشـعــر خــدمــة
إن ـســان ـيــة .وأح ـب ـب ــت ال ـش ـعــر كما
أحببت الطب ،كوسائل في خدمة
المجتمع ،ولم ِّ
أقدم نتاجاتي إلى
أي ج ــائ ــزة ،وق ــد ُسـئـلــت مـ ـ َّـرة في
دبـ ــي :ل ـم ــاذا ال ت ـت ـقــدم لـلـجــوائــز؟
فقلت لهم إنني ال أسعى إليها.

توثيق مرحلة
* تـ ــزخـ ــر أش ـ ـع ـ ــارك ب ـخ ـب ــرات
إنسانية ،أين أنت في قصائدك؟

●

 أعتقد أن كل ما يكتبه المبدعخالل مسيرته األدبية هو تصوير
وتــوثـيــق لمرحلة زمـنـيــة عاشها
المبدعِّ ،
تعبر َّ
عما في نفسه بذلك
الزمن .أنا شخصيا أكتب ما أشعر
به ،وقصائدي تحاكي فترات من
حياتي وحياة المجتمع.

الحياة بالمهجر
* ما تأثير الحياة في المهجر
على كتاباتك؟
 الحياة في المهجر تتيح ُّتأمل
القضايا بشكل أوسع ،فأنا ُولدت
ببغداد ،وهاجرت إلى بلدان عربية
وأوروب ـ ـي ـ ــة ،وأخـ ـي ــرا اس ـت ـق ــر بــي
الحال في أميركا .وبالطبع تأثر
البيئة األولى التي عاشها المبدع
يبقى فــي إنتاجه وكتاباته ،رغم
تعرفه على مجتمعات وثقافات
أخرى ،كما حدث لي بالطبع ،فلم

نوري الوائلي
أتــأثــر كـثـيــرا بــالـمـتـغـيــرات ،أي لم
ِّ
تغير الغربة على ما نشأت عليه
من قيم.

قامة شاهقة
* ك ـيــف ت ــرى الـمـشـهــد األدب ــي
العربي حاليا؟

من أجواء الديوان
قصيدة غزلية:

ُ
لب الفؤاد ّ
ُّ
يهواك
بهواك  ....وحياؤه ُمنذ الصبا
متي ٌم
ِ
ِ
ِ
َ
َ
لقياك
دنا
إذا
الضفاف
طال
....
كغارق
تعلمين
لو
ومشاعري
ِ
ّ
ًٍ
ُ
معناك
البهاء فقد حوى
الصفات تألقا  ....كل
محاسنك
فاقت
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
بشذاك
المشاتل
عطر
والزهور جماله  ....يختال عند ربيعهِ
ِ
ُ ِ
ِ
ْ
َ
صباك
يجري الزمان على الخليقةِ كالصدى  ....شاخت به الدنيا ودام
ِ

* طبيب وشــاعــر ،كـيــف توفق
بينهما؟

ومن قصيدة الغربة

 الـطــب يحاكي الـبــدن وأيضاالـنـفــس ،والـشـعــر يـحــاكــي النفس
والعاطفة والـشـعــور ...الشعر هو
ت ـع ـب ـيــر ع ـ َّـم ــا فـ ــي ن ـف ـس ــي ل ـحــدث
ش ـخ ـصــي أو عـ ـ ــام ،أو اس ـت ــذك ــار
لحدث تاريخي .وأجــد في الشعر
راح ــة نفسية وفـسـحــة مــن زحمة

يه ُ
ُ
ُ
في يوم ْ
الفؤاد إلى فؤادك ْ
رع
الضلوع تناثرت  ....فإذا
مولدك
ِ
ُ ِ
ُ
تتفرعُ
ٌ
براعم ّ
منذ الوالدة ال تزال على الصبى  ....فبك الجمال
وهج وقد َ
ُ
ٌ
الحجاب جماله  ....فكأنه ُ
ُ
زاد
يسطع
بدر الليالي
ُ
ُ
وشقائق النعمان منها تطلعُ
ُ
تتراقص الوجنات عند مسيره ....
ِ
ُ
ُ
ّ
ُ
األينع
الربيع
في
منه
فيغار
ريعه ....
مثل
الثمار طرية في ِ
ِ
ِ

 المشهد األدبي العربي أصبحفـقـيــرا ج ــدا ب ــاألدب ــاء المتميزين،
وكلما مـ َّـر الــزمــن قلما تجد قامة
شاهقة سيخلدها التاريخ ،وأهم
األسـبــاب هــو عــدم اهتمام العرب
بلغتهم الـعــربـيــة وب ــآداب ـه ــم ،وال
يوجد التشجيع الــذي يــؤدي إلى
ظهور قامات كبيرة في األدب أو
العلم أو البحث العلمي.

الديوان الجديد
* ماذا عن ديوانك القادم؟
 تلقيت عرضا لطبع ديوانيب ـعــد زي ــارت ــي األخـ ـي ــرة لـلـكــويــت،
ب ـ ــدع ـ ــوة م ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـع ـل ـم ــي

الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ،ول ـ ـق ـ ــائ ـ ــي الـ ـش ــاع ــر
عبدالعزيز البابطين،
ً
ولــم أخـتــر لــه اسـمــا حتى اآلن،
وأنا بصدد تجميعه ،حيث نشرت
قـصــائــد عــدة مـنــه فــي الـعــديــد من
المجالت والدوريات األدبية ،منها:
مجلة ا لـعــر بــي الكويتية ،ومجلة
ال ـف ـي ـصــل األدب ـ ـيـ ــة ف ــي ال ــري ــاض،
ومجلة الرافد األدبية في اإلمارات،
وص ـح ـي ـفــة ال ـم ـث ـقــف بــأس ـتــرال ـيــا،
وص ـح ــف م ـصــريــة ،وال ـع ــدي ــد من
المواقع اإللكترونية العربية.

* م ـ ـ ــا أهـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ــام ـ ــح الـ ـت ــي
تتضمنها القصائد؟
 ال ــدي ــوان يشتمل عـلــى ثالثةأج ــزاء ،وتتناول القصائد معظم
جوانب الحياة ،وخاصة الجانبين
الجمالي والوطني .فتوجد قصائد
ع ــن ال ــوط ــن والـ ـغ ــرب ــة والـ ـم ــرض
والفخر والشيب والـعــدل والعزل
وغيرها.

إزالة المياه المتراكمة حول هرم خفرع
مشاعر القلق
سيطرت على
العاملين في
مجالي السياحة
واآلثار

ً
متفقدا إحدى المناطق األثرية
العناني

شارع المعز لدين الله الفاطمي

●

إضاءة قلعة صالح
الدين األيوبي في
القاهرة بألوان علم
الصين

القاهرة  -أحمد الجمال

بعد مــو جــة الطقس السيئ
الـ ـت ــي ش ـه ــدت ـه ــا م ـص ــر خ ــال
األي ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة ،ح ـي ــث أدت
األمـ ـط ــار ال ــرع ــدي ــة إل ــى إغ ــراق
العديد من الشوارع ،وتسببت
ً
في مصرع  20شخصا وإصابة
 38آ خ ـ ـ ــر ي ـ ـ ــن ،أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة
ال ـس ـيــاحــة واآلثـ ـ ــار الـمـصــريــة،
ً
أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ،س ـ ــام ـ ــة الـ ـمـ ـن ــاط ــق
والمواقع األثرية في محافظة
الـقــاهــرة ،رغــم هـطــول األمـطــار

بغزارة وسوء األحوال الجوية
عـلــى م ــدار  3أي ــام بشكل شبه
متواصل.

بيان رسمي
وأكد وزير السياحة واآلثار،
خــالــد ال ـع ـنــانــي ،ســامــة جميع
المواقع األثــريــة الـمــوجــودة في
شارع المعز لدين الله الفاطمي
فــي وس ــط ال ـقــاهــرة ،رغ ــم تــراكــم
مياه األمطار.
وأشــار بيان رسمي أصدرته
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،إلـ ـ ــى سـ ــامـ ــة ق ـصــر

أهرامات الجيزة
عمليات شفط مياه األمطار من حول هرم «خوفو»

ولــم يقتصر األم ــر على هذه
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،ب ـ ــل ام ـ ـتـ ــد ل ـي ـش ـمــل

االط ـم ـئ ـنــان ع ـلــى آخ ــر عـجــائــب
الــدن ـيــا ال ـس ـبــع ،وه ــو أه ــرام ــات
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــزة ،ال ـ ـتـ ــي ص ـ ـمـ ــدت هــي
األخــرى أمــام السيول واألمطار
الـ ـغ ــزي ــرة ،ح ـيــث ت ـمــت مـتــابـعــة
حالتها بعد أعمال كسح وشفط
مياه األمـطــار التي تراكمت في
ً
بعض األماكن بها ،وخصوصا
الـمـنـطـقــة ال ــواق ـع ــة ح ــول ال ـهــرم
الثاني (خفرع).
ً
وينتاب المصريين ،وتحديدا
م ـ ــن ي ـت ـخ ـص ـص ــون ف ـ ــي م ـج ــال
اآلث ـ ـ ـ ــار ،ح ــال ــة مـ ــن ال ـق ـل ــق عـلــى
اآلثار والمزارات األثرية ،خشية
تـعـ ّـرضـهــا ألي ض ــرر ،فــي ضــوء
أنها مشيدة منذ آالف السنين،
ّ
لكنها تبقى في كل مرة صامدة
وش ــاه ــدة عـلــى ال ـتــاريــخ وعـلــى
قدرة المصري القديم على البناء
باحترافية عالية.

معقل اآلثار
وكـ ــانـ ــت مـ ـش ــاع ــر الـ ـقـ ـل ــق قــد
ط ــاول ــت ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ــي م ـجــال
السياحة واآلث ــار ،بعد اإلعــان
عــن ظهور فـيــروس كــورونــا في
الـصـيــن ،وم ــن ثــم ب ــدء انـتـشــاره
عـ ـل ــى ن ـ ـطـ ــاق واس ـ ـ ـ ــع ف ـ ــي دول
ً
الـعــالــم ،خصوصا أن السياحة
األثرية في مصر كانت قد بدأت
تـنـتـعــش بـشـكــل مـلـحــوظ خــال
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،وخــاصــة في

فضة المعيلي

تـ ـ ــرى الـ ــروائ ـ ـيـ ــة جـمـيـلــة
سيد علي أن الفانتازيا في
الكتابة األدبية أو السردية،
كـمــا تطبقها فــي أعـمــالـهــا،
"هي كتابة غرائبية متحررة
مــن قـيــود المنطق والشكل
والــزمــان وال ـم ـكــان" ،مؤكدة
حـ ــرص ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ــوظـ ـي ــف
ال ـخ ـي ــال م ــن ب ــداي ــة الـعـمــل
األدبــي إلى نهايته وفي كل
تفاصيله.
وأض ــاف ــت جـمـيـلــة أن ــه ال
يـشـتــرط ف ــي ال ـفــان ـتــازيــا أن
تـحــوي مــوضــوعــات علمية
أو اكتشافات أو مخترعات،
بـيـنـمــا تـعـتـبــر ه ــذه األم ــور
شرطا أساسيا في قصص
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــال الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ،وأنـ ـه ــا
طبقت ه ــذه الـمـقــولــة أيضا
في بعض أعمالها.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه مــن
الـمـمـكــن طـبـعــا ال ـم ــزج بين
أس ـل ــوب ــي ال ـك ـتــابــة األدب ـي ــة
والكتابة عــن مخترعات أو
اك ـت ـش ــاف ــات مـسـتـقـبـلـيــة أو
تمت في الماضي ،حتى لو
ك ــان الـعـمــل األدبـ ــي كـلــه من
محض خيال الكاتب.
وع ـ ــن كـ ـت ــاب ه ـ ــذا ال ـن ــوع
مــن األدب ،قــالــت" :يجذبني
ب ـ ـش ـ ـك ـ ــل ك ـ ـب ـ ـي ـ ــر أسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب
غـ ـ ــادة ال ـس ـم ــان ال ـغ ــرائ ـب ــي،
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدامـ ـ ـه ـ ــا أسـ ـ ـل ـ ــوب
ال ـم ــاورائ ـي ــات ف ــي الـتــألـيــف
ال ـق ـص ـص ــي .أم ـ ــا بــالـنـسـبــة
ل ـ ـك ـ ـتـ ــاب ال ـ ـج ـ ـيـ ــل الـ ـح ــال ــي
مـ ـ ــن األدب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــأج ـ ــد أنـ ـه ــم

جميلة سيد علي

يـ ـمـ ـيـ ـل ــون نـ ـح ــو ال ــواقـ ـعـ ـي ــة
وال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ف ــي ال ـس ــرد
الـقـصـصــي ،وه ــذا مــا طلبه
مني األستاذ إسماعيل فهد
إسماعيل ،رحمه الـلــه ،بعد
قـ ــراءة رواي ـت ــي سـ ــاري ،بــأن
أت ـبــع الـمـنـهــج الــواق ـعــي في
قصصي القادمة ولعل ذلك
يحدث يوما ما".
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن آخــر
إصــدارات جميلة سيد علي
هو "دوائــر ال تــدور" عن دار
الـفــراشــة للنشر والـتــوزيــع،
وتــدور موضوعات قصص
ال ـم ـج ـمــوعــة حـ ــول ال ـخ ـيــال
العلمي و تــو ظـيـفــه ليواكب
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ال ـع ـص ــري ــة
وإفـ ـ ـ ــرازات ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا وهـ ـم ــومـ ـه ــا
وح ـتــى م ـلــذات ـهــا ،ونسجت
المؤلفة قصصها بأسلوب
الفانتازيا وبمفردات مرنة
تـتـيــح ل ـل ـقــارئ ال ـتــوغــل في
السياق األدبي بكل أريحية
واختيار النهاية كما يراها
هو!

مالمح وسمات

اآلثار المصرية تقاوم «كورونا» وتصمد بوجه السيول

ال ـب ــارون ال ــواق ــع فــي حــي مصر
ال ـج ــدي ــدة (ش ــرق ــي ال ـعــاص ـمــة)،
وع ــدم تــأثــره بــأي ضــرر نتيجة
األح ــوال الجوية السيئة ،نظرا
ل ــوج ــود مـ ـص ــارف أمـ ـط ــار فــوق
أعلى سطح القصر ،مما أسهم
فــي حـمــايـتــه مــن م ـيــاه األم ـطــار
وتصريفها بشكل يمنع تضرر
المبنى.
وأوض ـ ـ ـ ــح اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار أعـ ـم ــال
رفــع مياه األمطار من المناطق
األث ــري ــة ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،وســامــة
المواقع األثرية في شارع المعز،
مثل متحف النسيج المصري
ومـجـمــوعــة الـسـلـطــان ق ــاوون،
والتي عادت إلى طبيعتها بعد
منها.
عملية رفع المياه ّ
وفــي السياق ،تفقد العناني
ق ـص ــر ال ـ ـبـ ــارون ل ـل ــوق ــوف عـلــى
العرض
اس ـت ـعــدادات سيناريو
ّ
للوحات التاريخية التي توثق
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـقـ ـص ــر وحـ ـ ـ ــي م ـصــر
الجديدة ،ومن المتوقع افتتاح
هذا الصرح األثري خالل الفترة
المقبلة بـعــد خـضــوعــه ألعـمــال
ترميم واسعة تكلفت نحو 100
مليون جنيه (نحو  6.35ماليين
دوالر).

حصاد

مدن جنوبية مثل األقصر ،معقل
اآلثـ ـ ــار ال ـفــرعــون ـيــة ف ــي ال ـب ــاد،
وال ـ ـم ـ ــزار ال ـس ـي ــاح ــي ال ـش ـت ــوي
األبــرز ،بجانب بعض المناطق
األثرية في حضن القاهرة.
ّ
ل ـ ـكـ ــن آثـ ـ ـ ــار مـ ـص ــر ت ـعــاط ـفــت
م ــع ال ــدول ــة اآلس ـي ــوي ــة ،بمجرد
أن ضــرب ـهــا فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
وأض ــاء ت بــاد النيل فــي مطلع
مـ ـ ـ ــارس الـ ـح ــال ــي  3مـ ــن أش ـه ــر
معالمها األثرية باللون األحمر
ً
الذي ّ
يميز علم الصين تضامنا
معها في مواجهة "كوفيد."-19

معابد الكرنك
ب ـ ـ ــدوره  ،قـ ــال األمـ ـي ــن ال ـع ــام
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى لـ ـ ــآثـ ـ ــار،
م ـص ـط ـف ــى وزي ـ ـ ـ ـ ــري ،إن ـ ــه تـمــت
إض ـ ـ ـ ـ ــاءة قـ ـلـ ـع ــة ص ـ ـ ــاح ال ــدي ــن
األي ــوب ــي فــي ال ـقــاهــرة ،ومجمع
معابد الكرنك في مدينة األقصر،
ومعبد فيلة في أسوان (جنوب)،
بألوان علم الدولة اآلسيوية.
وتعد هــذه المقاصد األثرية
األهــم واألكـثــر شهرة في مصر،
ح ـي ــث إن ق ـل ـع ــة ص ـ ــاح ال ــدي ــن
هي أهم أثر إسالمي في البالد،
ومجمع معابد الكرنك من أكبر
المعابد ُالمصرية على اإلطالق،
ب ـي ـن ـمــا شـ ـي ــد م ـع ـب ــد ف ـي ـل ــة فــي
العصر اليوناني /الروماني.

مؤسسة الشارقة للفنون تدعو
إلى المشاركة في منصتها

من أجواء الدورات السابقة
أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون فتح بــاب المشاركة في
الدورة الثالثة من منصة الشارقة لألفالم ،التي تقام بين 14
و 21نوفمبر .2020
وتدعو المؤسسة صناع األفالم إلى تقديم أفالمهم الروائية
والوثائقية والتجريبية ،الطويلة والقصيرة في موعد أقصاه
 26أبريل المقبل ،عبر موقع المؤسسة.
ويمكن للراغبين في التقدم إرســال المواد الداعمة (مواد
إعالمية ،الملصق اإلعالني ،لقطات من الفيلم ،السيرة الذاتية،
وصورة شخصية للمخرج وغيرها) عبر البريد اإللكتروني،
ويجب أن تكون جميع األفالم أصلية ،وسيتم النظر في تقديم
فيلم واحد فقط لكل مخرج ،ولن يتم قبول الطلبات المتعددة،
كما ستتم مشاهدة الفيلم عبر " "Vimeoو" "YouTubفقط.
وتـشـتـمــل الـمـنـصــة عـلــى  3م ـكــونــات رئـيـســة ه ــي :جــوائــز
ّ
المقيمة ،والبرنامج العام للجلسات وورش
وبرنامج األفالم
العمل ،إضافة إلــى الـعــروض األولــى لألفالم الفائزة بمنحة
إنتاج األفالم القصيرة.
وتهدف المؤسسة ،من خــال المنصة ،إلــى دعــم المشهد
الفني واإلبداعي المزدهر في اإلمارات ،ومنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا ،وذلك من خالل توفير مساحة إبداعية خاصة
بصناع األفــام البارزين والناشئين ،والمنتجين ،والنقاد،
ّ
والطالب ،على حد سواء.
وضمت المنصة في دورتـهــا السابقة أكثر من  50فيلما
محليا وإقـلـيـمـيــا ودول ـي ــا ،إضــافــة إل ــى الملتقى التشاركي
والـجــوائــز المحكمة ألفضل األف ــام .وبالتزامن مــع عــروض
األفالم قدمت المنصة برنامجا من الحوارات وجلسات نقاشية
حــول السينما وإنتاجات الفنانين في الـصــورة المتحركة،
والجوانب اإلبداعية والمفاهيمية في صناعة السينما ،وآخر
المستجدات في الشاشتين الصغيرة والكبيرة ،إلى جانب
ورش عمل تمحورت حول مواضيع مختلفة ترتبط بالسينما
كاالرتجال والنقد السينمائي.
ويتميز برنامج هذه الدورة بإطالق "الملتقى التشاركي"،
الذي يتيح الفرصة أمام صناع السينما الناشئين للتواصل
مــع المحترفين ،وع ــرض مشاريعهم الـجــديــدة ،واالسـتـمــاع
إلى آرائهم ووجهات نظرهم ،ولقاء مساهمين محتملين في
إنتاجاتهم المستقبلية.

تأجيل فعاليات «داك آرت
للفن» و«ريجا الدولي للفن»
م ـ ـ ــع إلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،وت ــأجـ ـي ــل اف ـت ـت ــاح
المعارض بالمتاحف الفنية،
ل ـ ــوق ـ ــف انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ف ـ ـيـ ــروس
"كـ ــورونـ ــا" ،أع ـلــن الـقــائـمــون
عـ ـل ــى ال ـب ـي ـن ــال ـي ــات ال ـف ـن ـيــة
تأجيل موعد االفتتاح ألجل
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـم ــى ،ومـ ـ ــن ضـمــن
ال ـب ـي ـن ــال ـي ــات الـ ـت ــي تــأج ـلــت
بـ ـيـ ـن ــا ل ــي "داك آرت ل ـل ـفــن
ال ـم ـع ــاص ــر" ،ال ـ ــذي كـ ــان مــن
ا ل ـم ـق ــرر أن يـفـتـتــح نسخته
الرابعة عشرة في العاصمة
ال ـس ـن ـغــال ـيــة داكـ ـ ــار يـ ــوم 28
مـ ــايـ ــو ،وت ـس ـت ـم ــر ح ـت ــى 28
يونيو.
ً
وهذا ما يحدث أيضا في

النسخة الثانية من بينالي
ريجا الدولي للفن المعاصر،
إذ إنـ ــه ل ــن يـفـتـتــح ك ـمــا هو
مقرر في  14مايو.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤولـ ــون إن ـه ــم
ي ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــون إل ـ ـ ـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم
ال ـب ـي ـن ــال ــي عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت
بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ،وكـ ــان من
المفترض أن يضم البينالي
ً
أع ـمــال  48فـنــانــا ،مضيفين
أن القائمين على البينالي
س ـي ـق ــدم ــون الـ ــدعـ ــم ال ـمــالــي
ألعـ ـم ــال ال ـف ـنــان ـيــن ال ـت ــي تم
تكليفها.

توابل ةديرجلا
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إنجي المقدم :ما يهمني طبيعة العمل ال توقيت العرض
تخصصها الجامعي في علم النفس أفادها بأداء شخصيتها في «لعبة النسيان»
القاهرة – هيثم عسران

*حــدثـيـنــا ع ــن مـشــاركـتــك في
مسلسل «لعبة النسيان».

تعيش الفنانة إنجي المقدم
حالة من النشاط الفني ،فبعد
تجربتها الناجحة في مسلسل
«حواديت الشانزليزيه» تباشر
تحضير مسلسلها الرمضاني
«لعبة النسيان».
وفي دردشتها مع «الجريدة»
تتحدث إنجي عن مشاركتها
في السباق الرمضاني باإلضافة
إلى مشاريعها السينمائية
الجديدة وغيرها من
التفاصيل ،فماذا قالت:

أشـ ـ ــارك ف ــي الـع ـمــل م ــع ديـنــاالـشــربـيـنــي وال ـم ـخــرج المتميز
ه ــان ــي خـلـيـفــة الـ ــذي اع ـم ــل معه
للمرة الثانية بعد تجربة «ليالي
أوجـيـنــي» ،وأجـســد خــال العمل
شخصية بهيرة الطبيبة النفسية
التي تقوم بمعالجة الشربيني
خـ ـ ـ ــال االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،فـ ـ ــي أع ـ ـقـ ــاب
تعرضها لـحــادث أليم ونشاهد
الكثير من التفاصيل في العالقة
التي تجمعهما ،فالعمل مكتوب
بـطــريـقــة شـيـقــة لـلـغــايــة وه ـنــاك
حــالــة م ــن الـتـفــاهــم بـيـنــي وبـيــن
دينا أثناء التصوير خاصة أنها
الـمــرة الــرابـعــة الـتــي نعمل فيها
ً
ً
سويا دراميا.

*ماذا عن جدول التصوير؟
بـ ـ ــدأت ال ـت ـصــويــر ق ـبــل نحوً
ش ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا ،وخـ ـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية أنجزنا جزءا كبيرا من
المشاهد ،وخالل الفترة الحالية
نقوم بتكثيف التصوير من أجل
ال ـل ـح ــاق ب ــال ـع ــرض خـ ــال شـهــر
رمضان ،وسيتواصل التصوير
خ ـ ــال االي ـ ـ ــام االول ـ ـ ــى م ــن شـهــر
رمضان وهو أمر أصبح طبيعيا
بالنسبة لعدد كبير من األعمال
المقرر عرضها في رمضان.

علم النفس

العمل الجيد

*ه ــل كـنــت بـحــاجــة للجلوس
مع أطباء نفسيين للتعامل مع
الشخصية بشكل احترافي؟

*أل ـ ـ ــم ت ـق ـل ـق ــي مـ ــن أن ال ـع ـمــل
مأخوذ من فورمات إيطالي؟
ً
على العكس ،ما يهمني دائماهو العمل الجيد وطريقة تقديمه،
وسبق ان قدمت هذه التجربة من
قبل في مسلسل «ليالي أوجيني»
الـ ــذي حـقــق نـجــاحــا كـبـيــرا عند
عرضه قبل عامين.

لـ ـ ـ ـ ــم اح ـ ـ ـتـ ـ ــج إلـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ألنتـخـصـصــي ال ـجــام ـعــي كـ ــان فــي
ع ـل ــم ال ـن ـف ــس وه ـ ــو مـ ــا اف ــادن ــي
ً
كثيرا خالل القراء ة والتحضير
ل ـل ـش ـخ ـص ـي ــة قـ ـب ــل الـ ـتـ ـص ــوي ــر،
و ف ــي حـيــا تــي العملية تعرضت
ً
ل ــاحـ ـتـ ـك ــاك ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا ب ــاألطـ ـب ــاء
ال ـن ـف ـس ـي ـي ــن وه ـ ـ ــو م ـ ــا أفـ ــادنـ ــي
بالتأكيد وحاولت ان اقدم الدور
كما كتب فــي السيناريو ،وكما
ي ــري ــده ال ـم ـخ ــرج ه ــان ــي خـلـيـفــة

أحب االفالم
القصيرة
والمشاركة
فيها ألنها
تمنح الفنان
حرية تقديم
ما يريده

وه ــو مــا دفـعـنــي لـلـجـلــوس معه
لالستقرار بشكل كامل على كافة
التفاصيل الخاصة بالشخصية
وتصرفاتها.

تكثيف التصوير

هاني خليفة
*ك ـي ــف وج ـ ــدت الـ ـتـ ـع ــاون مــع
فريق العمل؟
أشـ ـع ــر ب ـس ـع ــادة ك ـب ـي ــرة فــيالتعامل مع فريق العمل خاصة
أنني احببت السيناريو عندما
قرأته والسيناريست تامر حبيب
أحد الكتاب المتميزين والتجربة
نفسها مختلفة ،والمخرج هاني
خليفة واحد من أهم المخرجين
الذين اثق بهم ويسعون إلخراج
اف ـضــل مــا لــديـهــم مــن الممثلين
وحـ ــريـ ــص ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أف ـضــل
صـ ـ ــورة ،فــال ـع ـمــل م ــن ال ـت ـجــارب
المهمة للغاية واتمنى ان ينال
اعجاب الجمهور.

شارة العمل

إنجي المقدم في«لعبة النسيان»

* هــل تهتمين بترتيب وضع
اسمك على الشارة؟
تجاوزت هذا األمر منذ فترةطــوي ـلــة ،فـمــا يـهـمـنــي ه ــو ال ــدور

*إلـ ــى أي ــن وص ـل ـتــك تـجــربـتــك
السينمائية الـجــديــدة «صاحب
المقام»؟

وائل جسار

أظ ـ ـهـ ــر فـ ــي ال ـف ـي ـل ــم كـضـيـفــةشــرف بمشهدين فـقــط ،والفيلم
كان يفترض عرضه خالل الفترة
الماضية لكن الشركة المنتجة
قررت إرجاء عرض الفيلم ليكون
خالل موسم الصيف المقبل ،فهو
تجربة مختلفة على المستوى
السينمائي.

غاية األهمية
*ه ـ ــل ت ـت ـح ـم ـس ـيــن ل ـت ـج ــارب
الظهور كضيف شرف؟
ال أ مـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي أي ش ـ ــيءيستفزني للمشاركة فــي العمل
ح ـت ــى ل ــو ض ـي ــف ش ـ ــرف وف ـي ـلــم
«صاحب المقام» من هذه االعمال
والقضية التي يناقشها في غاية
األهمية ،لذلك لم اتردد باالشتراك
فيه.

إسالم رزة
*م ــا سـبــب حـمــاســك لتجربة
الفيلم القصير «باب معزول»؟
أحـ ـ ـ ـ ـ ــب االفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـصـ ـي ــرةوال ـم ـشــاركــة فـيـهــا خــاصــة أنـهــا
تـمـنــح ال ـف ـنــان ح ــري ــة ت ـقــديــم ما
ي ــري ــده دون قـ ـي ــود وح ـس ــاب ــات
ال ـس ــوق ال ـمــرت ـب ـطــة بــالـمـنــافـســة
والتوزيع وغيرها من التفاصيل،
ً
لــذا ارحــب دائـمــا بالمشاركة في
مثل هذه النوعية من االفالم التي
تكون اضافة مهمة لي ،وعندما
تحدث معي مخرج الفيلم اسالم
رزة عن المشروع طلبت االطالع
عـلــى الـسـيـنــاريــو وتـحـمـســت له
ألن ـنــي اقـ ــدم شـخـصـيــة مختلفة
وم ـ ـ ــن ث ـ ــم كـ ـن ــت ح ــريـ ـص ــة ع ـلــى
االش ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ال ـت ـج ــرب ــة ال ـتــي

إنجي المقدم
اس ـت ـم ـعــت بــال ـع ـمــل وال ـت ـصــويــر
فيها.

التجارب الدرامية
ً
*ع ـ ـ ـ ـ ــرض ل ـ ــك مـ ـ ـ ــؤخـ ـ ـ ــرا ع ـل ــى
ال ـش ــاش ــات مـسـلـســل «ح ــوادي ــت
الـ ـش ــان ــزلـ ـي ــزي ــه» ،هـ ــل اص ـب ـحــت
حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــد فــي
االعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـت ــي تـ ـع ــرض خـ ــارج
السباق الرمضاني؟
ال أرتبط بموعد العرض ،فماً
يهمني دائما هو طبيعة العمل
وال ـ ــدور ال ــذي اقــدمــه وتجربتي
فـ ــي «ح ـ ــوادي ـ ــت ال ـش ــان ــزل ـي ــزي ــه»
اس ـع ــدت ـن ــي وت ــوقـ ـع ــت ال ـن ـج ــاح
الـكـبـيــر للمسلسل عـنــد عــرضــه،
فـ ـه ــو مـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ال ــدرامـ ـي ــة
ً
المميزة بالنسبة لي فنيا ،ورد
فعل الجمهور توقعته منذ قراءة
السيناريو ،فالعمل كتب بطريقة
ش ـي ـق ــة ودائ ـ ـم ـ ــا عـ ـن ــدم ــا اش ـع ــر

ياسر جالل انتهى
من تصوير 16
حلقة من مسلسله
الجديد «الفتوة»

المخرج رامي إمام
يسعى لتسليم
حلقات مسلسله
الجديد «فالنتينو»

القاهرة  -محمد قدري

أن ـ ـهـ ــى ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم
تصوير أكثر من نصف حلقات
مـسـلـســاتـهــم ،وي ـس ـعــون إلــى
ً
االنـتـهــاء مــن التصوير تماما
في األيام المتبقية قبل حلول
الموسم الدرامي الرمضاني.
فـ ـف ــي ه ـ ـ ـ ــدوء ت ـ ـ ـ ــام ،ان ـت ـه ــى
الفنان ياسر جالل من تصوير
 16حلقة من مسلسله الجديد
"ال ـف ـتــوة" ،ال ــذي ب ــدأ تصويره
ق ـب ــل أي م ـس ـل ـســل رم ـض ــان ــي
ً
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ووف ـ ـقـ ــا لـلـخـطــة،
التي وضعها المخرج حسين
المنباوي ،فإنه سينتهي من
التصوير خالل األسبوع األول
من شهر رمضان القادم ،رغم
عدم ضغط ساعات التصوير،
إذ ل ـ ــم ت ـ ــزد الـ ـ ـم ـ ــدة ال ـي ــوم ـي ــة
عـلــى  12ســاعــة فـقــط ،بخالف
المسلسالت األخرى.
ً
ويعكف الطاقم حاليا على
تصوير مشاهد ديكور منطقة
ال ـج ـمــال ـيــة ال ـع ـت ـي ـقــة بـمــديـنــة
اإلن ـ ـتـ ــاج اإلع ـ ــام ـ ــي ،ويـنـتـقــل
ب ـع ــده ــا الـ ـط ــاق ــم إل ـ ــى دي ـك ــور
القناطر الخيرية والــواحــات،
ويشارك في العمل عــدد كبير
م ــن ال ـن ـجــوم ،مـنـهــم م ــي عـمــر،
ون ـج ــاء بـ ــدر ،وأح ـم ــد صــاح

رامي إمام
ح ـس ـن ــي ،وريـ ـ ـ ــاض ال ـخ ــول ــي،
وأح ـمــد خـلـيــل ،وعـ ــادل ال ـفــار،
ومها نصار ،وهــو من تأليف
أن ـيــس رحـ ــان ،وإن ـت ــاج شــركــة
سينرجي.
وأطـلـقــت الـشــركــة المنتجة
لمسلسل "االختيار" البرومو
اإلع ــان ــي ،ك ــأول مسلسل يتم
ً
ترويجه مبكرا ،وهو المسلسل
الذي بدأ النجمان أمير كرارة
وأحـ ـم ــد ال ـع ــوض ــي ت ـصــويــره
قبل عدد كبير من المسلسالت

األخرى.
وق ـ ــارب ف ــري ــق ال ـع ـمــل على
االنـتـهــاء مــن ثلثي المسلسل
ً
ت ـم ــام ــا ،وب ـ ــدأ ال ـم ـخ ــرج بيتر
مـ ـيـ ـم ــي مـ ــون ـ ـتـ ــاج الـ ـحـ ـلـ ـق ــات
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ـس ـل ـي ــم ال ـح ـل ـق ــات
األول ــى إلــى الشركة المنتجة،
ول ـ ـمـ ــراج ـ ـع ـ ـت ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن ج ــان ــب
ً
ال ـج ـه ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة أيـ ـض ــا،
ً
خ ـصــوصــا أن الـعـمــل يناقش
قـ ـص ــة أح ـ ـ ــد أب ـ ـط ـ ــال ال ـ ـقـ ــوات
الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة وأحـ ـ ـ ـ ــد الـ ـخ ــون ــة
اإلره ــاب ـي ـي ــن ب ـع ــد ف ـص ـلــه مــن
الخدمة وتحوله إلــى إرهابي
وإ ل ـقــاء القبض عليه والحكم
عليه بــاإلعــدام وتنفيذ الحكم
قبل أيــام ،وهــو ما أجبر طاقم
ع ـمــل الـمـسـلـســل ع ـلــى تـعــديــل
النهاية ليكون مشهدها إعدام
أحمد العوضي.
والـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ي ـ ـش ـ ــارك فــي
ب ـطــول ـتــه دي ـن ــا ف ـ ــؤاد وإسـ ــام
جـمــال وآس ــر يــاسـيــن ومحمد
إمـ ــام وم ـح ـمــد رج ــب وص ــاح
عبدالله وإيــاد نصار ،والعمل
كتبه باهر دويدار.

ياسمين صبري
ياسر جالل في «الفتوة»

وائل جسار يشارك الرداد
بأغنية فيلم «توأم روحي»

ضيفة شرف

ب ــأن هـنــاك عـمــا جــذبـنــي اتــوقــع
نجاحه ،فأقوم بقراءة السيناريو
ً
باعتباري مشاهدة أوال.

«لعبة النسيان»
*هل لديك مشاريع سينمائية
جديدة خالل الفترة الحالية؟
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن أرك ــز في«ل ـع ـبــة ال ـن ـس ـي ــان» ،خ ــاص ــة أنـنــا
نعمل بشكل مكثف في التصوير
ً
وبال اجازات تقريبا حتى نلحق
بالعرض الرمضاني ،وبعد ذلك
سأحدد خطوتي المقبلة سواء
في السينما أو التلفزيون.

ورغ ـ ـ ـ ــم ب ــدئـ ـه ــا ال ـت ـص ــوي ــر
متأخرة ،فإن الفنانة ياسمين

صـبــري استطاعت أن تنتهي
م ــن ت ـص ــوي ــر م ــا ي ـق ــرب ن 10
حلقات من مسلسلها الجديد
"فرصة ثانية".
وي ـك ـث ــف الـ ـمـ ـخ ــرج مــرقــس
ع ـ ـ ـ ــادل سـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـتـ ـص ــوي ــر،
ً
الـ ـت ــي زادت أخ ـ ـيـ ــرا ع ـل ــى 15
ً
ً
ســاعــة يــومـيــا ،ووف ـقــا للخطة
الموضوعة من المخرج سيتم
االن ـت ـهــاء مــن الـتـصــويــر خــال
ال ـن ـص ــف األول مـ ــن رم ـض ــان
القادم.

ضغط التصوير
وك ــان ــت ال ـم ـف ــاج ــأة أنـ ــه مع
ضغط التصوير بــدأ المخرج
عـمـلـيــات الـمــونـتــاج للحلقات
األولــى ،إذ انتهى من حلقتين
م ــن ال ـع ـمــل لـتـسـلـيـمـهـمــا إلــى
الشركة المنتجة ،حيث يسعى
لتسليم الحلقات العشر األولى
خــال أسبوعين مــن اآلن ،من
أجـ ـ ـ ــل وضـ ـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــة ال ـ ـعـ ــرض
للعمل.
ويشارك ياسمين البطولة
أح ـم ــد م ـج ــدي ،وآي ـت ــن عــامــر،
وعـ ـم ــر الـ ـشـ ـن ــاوي ،وم ـح ـمــود
ال ـبــزاوي ،وكــريــم عبدالخالق،
وهبة عبدالغني ،والمسلسل
م ــن ت ــأل ـي ــف م ـص ـط ـفــى ج ـمــال

يغني المطرب اللبناني وائــل جسار األغنية الدعائية
لفيلم "توأم روحي" للنجم حسن الرداد وأمينة خليل.
وانتهى وائــل من تسجيل األغنية للفيلم الــذي يخرجه
عثمان أبولبن ،وتأليف أماني التونسي ،ويتبقى لفريق
ً
الفيلم بعض المشاهد وينتهي أبطاله من التصوير نهائيا.
ً
وطــرحــت الـجـهــة المنتجة أخ ـيــرا "الـبــوسـتــر" الــدعــائــي
األول للعمل المقرر طرحه بدور العرض السينمائي الفترة
المقبلة ،وتصدره كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة
بن أحمد.
وكان آخر أفالم حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذي ُعرض
في موسم شم النسيم عام  2018وشــارك في بطولته هنا
الزاهد ،وماجد المصري ،وبيومي فــؤاد ،وحسن حسني،
ومحمد لطفي ،وسامية الطرابلسي ،من تأليف هشام ماجد
وشيكو ،للمنتج أحمد السبكي ،وإخراج بيتر ميمي ،وتدور
أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب
بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.
يشار إلى أن وائل جسار قدم األغنية الدعائية لمسلسل
"قوت القلوب" للنجمة ماجدة زكي ،وهي من كلمات أيمن
بهجت قمر ،وألحان وتوزيع محمود طلعت ،ومن المقرر
عرض أولى حلقات المسلسل يوم السبت المقبل على شاشة
قناة الحياة ،من إخراج مجدي أبوعميرة.

ديانا كرزون« :لعيونك يا أردن
إحنا معك»

ديانا كرزون

«االختيار» و «الفتوة» و «فرصة ثانية» شبه جاهزة
دخل عدد كبير من نجوم
الموسم الرمضاني المقبل
منطقة األمان من حيث
معدل تصوير أعمالهم
الدرامية ،وأزالوا عبء ضغط
الوقت.

أخبار النجوم

ال ــذي اق ــوم بتقديمه فــي العمل،
وقوة العمل الدرامي ،فهذه األمور
بالنسبة لي هي األهم خاصة أن
الـجـمـهــور يـتــذكــر الـ ــدور الجيد
ً
وهـ ــو م ــا ي ـب ـقــي أيـ ـض ــا بــرصـيــد
الـفـنــان ولـيــس مـكــان اسـمــه على
شـ ــارة ال ـع ـمــل ،وال ـت ــي اصـبـحــت
تحذف في كثير من االحيان.

أعمال دخلت «مرحلة األمان» في التصوير قبل رمضان
●
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مزاج

ه ـ ــاش ـ ــم ،ومـ ـع ــالـ ـج ــة درام ـ ـيـ ــة
محمد سيد بشير ،ومن إنتاج
"سينرجي".
وكــان مسلسل "سيف الله"
عـ ــن ق ـص ــة خ ــال ــد بـ ــن ال ــول ـي ــد
للفنان عمرو يوسف هو أهم
األع ـ ـمـ ــال هـ ــذا الـ ـع ــام واألك ـث ــر
إن ـجــازا فــي الـتـصــويــر ،ولكنه
ب ـتــوقــف ال ـت ـصــويــر خـ ــرج من
ال ـم ــوس ــم ال ــرمـ ـض ــان ــي .وك ــان
ال ـم ـخ ــرج رؤوف ع ـبــدال ـعــزيــز
انـتـهــى مــن تـصــويــر مــا يقرب
من  8حلقات من العمل ،وكانت
خ ـط ــة ال ـم ـس ـل ـســل أن يـنـتـهــي
الـتـصــويــر مــع األس ـبــوع األول
مــن رم ـضــان ولـكــن تــم تأجيل
ال ـع ـمــل ب ـعــد ت ـج ـم ـيــده بسبب
مـشـكــات بطله الـفـنــان عمرو
يـ ــوسـ ــف وال ـ ـت ـ ـصـ ــاريـ ــح ال ـت ــي
ً
ظهرت أخيرا.

وجـهــت النجمة األردن ـيــة ديــانــا ك ــرزون ،مجموعة من
النصائح التوعوية لمحاربة فيروس كورونا المستجد،
وقــالــت فــي فيديو موجهة نصائحها للشعب األردن ــي:
"لعيونك يا أردن إحنا معك".
وأكــدت ديانا أن الوعي هو السالح الــذي سنحمي به
بلدنا ،مشددة على كل الرسائل التوعوية بالتزام الجميع
ً
بمنازلهم ،وعدم الخروج منها منعا النتشار الفيروس.
وقدمت الشكر ألبناء الشعب األردني ،ولكل المبادرات،
كما خصت الحكومة األردنـيــة بالشكر على مــا تقوم به
من إجــراء ات للحفاظ على أبناء الشعب األردنــي ،وكذلك
لكل أفراد الجيش العربي األردني ،واألجهزة األمنية التي
تواصل عملها الليل بالنهار للحفاظ على سالمة األردن
وشعبه من هذا المرض ،واختتمت رسالتها "ال تخافوا
األردن بخير بعون الله وجهود ملكنا عبدالله".
وظهرت ديانا في فيديو آخر ،وهي تحاول أن تحبس
دموعها تتوسل فيه إلى أبناء الشعب األردني ،بضرورة
االلتزام في منازلهم ،وعدم الخروج حتى تتمكن كل الكوادر
الطبية من العمل والقضاء على فيروس كورونا والحد من
انتشاره فى المملكة األردنية.

هند صبري تتبرع لمواجهة
كورونا في مصر وتونس

رامي إمام
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ـس ـع ــى ال ـم ـخ ــرج
رامــي إمــام إلى تسليم حلقات
مسلسله الجديد "فالنتينو"،
مـ ـ ــن ب ـ ـطـ ــولـ ــة الـ ــزع ـ ـيـ ــم عـ ـ ــادل
إمـ ــام ،لـلـشــركــة الـمـنـتـجــة على
مــرحـلـتـيــن ،حـيــث سيسلم 10
حلقات انتهى من مونتاجها
بالفعل خــال األي ــام المقبلة،
وينتهي مــن بــا قــي المونتاج
مـ ــع ن ـه ــاي ــة ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري،
لكنه قرر إرجاء التسليم حتى
ً
حلول رمضان القادم خوفا من
عـمـلـيــات ال ـت ـســريــب ،وخــاصــة
أن العمل هــو األول مــن حيث
االنتهاء من التصوير.
األمـ ـ ـ ـ ـ ــر ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ت ـ ـ ـكـ ـ ــرر م ــع
ط ــاق ــم ع ـم ــل م ـس ـل ـســل " 2فــي
الصندوق" ،من بطولة محمد
أســامــة (أوس أوس) وحـمــدي
ال ـ ـم ـ ـيـ ــرغ ـ ـنـ ــي ،ح ـ ـيـ ــث ان ـت ـه ــى
الفريق قبل فترة من التصوير،
وت ـ ـ ـقـ ـ ــوم ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـن ـت ـج ــة
ً
حــال ـيــا بـعـمـلـيــات ال ـمــون ـتــاج،
لتسلم الحلقات العشر األولى
لمجموعة قـنــوات إم بــي سي
خالل أيام ،وباقي الحلقات مع
حلول شهر رمضان.

هند صبري
قبلت الفنانة هند صبري تحدي الممثل عمرو يوسف
في الخير ،وتكفلت بـ  ١٠٠أســرة مصرية من متضرري
ً
فيروس كورونا اقتصاديا.
وتمنت هند زوال هذه المحنة العالمية ،ودوام الخير
ً
ً
كله للعالم عموما وألوطاننا العربية خصوصا .وتحدت
هند كال من محمد هنيدي وأمينة خليل وحنان مطاوع
وفيفي عبده وإنجي المقدم.
ً
وكانت هند صبري قد تبرعت أيضا لــوزارة الصحة
التونسية في حملتها لمقاومة الوباء العالمي.
ً
يــذكــر أن المنتج ط ــارق الجنايني أيـضــا قبل تحدي
جمعية رســالــة ،الــذي وجهه لــه السيناريست والمنتج
محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
ليكفل مجموعة من األســر المتضررة من وبــاء كورونا
ً
اقتصاديا.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،أعــربــت الـفـنــانــة هـنــد ص ـبــري ،عن
سعادتها بالمشاركة في مسلسل "هجمة مرتدة" المقرر
عرضه على الشاشة الصغيرة خالل شهر رمضان المقبل،
مؤكدة أنه عمل ال يمكن رفضه ،مضيفة أنها تقدر أي نص
جيد يأتيها ،دون النظر لفكرة البطولة أو مساحة الدور،
وأن المسلسل عمل إنساني حربي مأخوذ من أحد ملفات
المخابرات المصرية في حقبة زمنية مهمة.

١٤

تسالي

من  9أحرف وهي اسم بلد عابر للقارات متجاور في آسيا الوسطى.
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وفي كل خط أفقي وعمودي.

5

3

4

6

1

4

9

5

2

7

6

1

7

2

8

9

3

2
9
3
8
1
5
6
4

8
7
5
1
3
2
9
6

9
3
8
6
2
4
7
5

6
5
7
4
9
3
1
8

1
2
6
9
5
8
4
7

5

7

8

4

2

1

7

3

4

8

9

6

3

5

1

2

5

8

4

7

3

4

2

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

sudoku

6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
ت
د
و
ي
ن

كلمات متقاطعة
كازاخستان

كلمة السر

ماركة سيارات يابانية – 9 .فـ ـ ــر يـ ـ ــق ك ـ ـ ـ ــرة ق ـ ــدم العينين – قلب.
عاصمة دولة أفريقية.
 – 4دولــة أوروبـيــة – من  – 7تـجـيــب عــن ال ـســؤال برازيلي.
 – 1تسجيل – اعمى.
– جهاز ميكانيكي تدار  – 10خ ـ ــادم او ت ــا ب ــع –
 – 2مــداف ـعــة وح ـمــايــة – األزهار.
يمرنه.
بواسطته السيارة.
 – 5أجوبة – فضاء.
يزاول العمل.
ُ ُ
 – 11م ـ ـ ـ ــرض ي ـص ـي ــب
 – 3قـبـلــة بــاألجـنـبـيــة –  – 6مـ ـ ــو لـ ـ ــود ج ـ ــد ي ـ ــد –  – 8ثغور – للتذمر.
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ً
عموديا:

5

الحلول

1

 – 1أشياء تباع للسياح
– يـ ــوضـ ــع فـ ـي ــه ال ـم ـي ــت
ليدفن.
ّ
 – 2مدينة المانية – لف.
 – 3حـ ــب – ج ـم ـهــور يــة
مستقلة في روسيا.
 – 4مـ ـجـ ـل ــس ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــوم –
المصيدة.
 – 5غــاز ن ــادر ال لــون له
وال رائـحــة – يـجــري في
عروقها.
 – 6مــن شـعــوب أميركا
الوسطى – حرف هجاء.
 – 7ال عـ ـ ـ ـ ــب كـ ـ ـ ـ ــرة ق ـ ــدم
برازيلي – دولة أوروبية.
 – 8بسط – عنق – شاب
ال خبرة له.
 – 9يماطلون بالدين –
ماركة سيارات.
 – 10ن ـ ـ ــدى – ص ــا ح ــب
– ان ـت ـبــه واس ـت ـي ـقــظ من
النوم.
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ً
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منطقة
جرح
وفاة
توهم
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :تـنـتـظــر األف ـ ــاك م ـنــك الـقـيــام
بمجهود أكبر لتفسح لك الطريق.
ً
عــاط ـف ـيــا :كـمــا يـحـتــوي حـ ّـبـكـمــا على
ً
حالوة الحياة فإنكما أحيانا تتذوقان
مرارتها.
ً
ّ
اجتماعيا :يتغير أحد معارفك بطريقة
معاملته لك وعليك معرفة األسباب.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :عـنــدمــا تـتـغـلــب عـلــى الـعـقـبــات
ً
وتحولها الى انتصارات تكون ناجحا.
ً
عاطفيا :شريك حياتك في وضع معنوي
ّ
سيئ وعليك تتوقف راحته.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـصــديــق المخلص يبعث
السلوى في قلبك ويخفف عنك مصائب
الحياة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ّ
ّ
ً
مهنيا :ال يمكنك أن تتسلق سلم النجاح
وانت تضع يديك بجيبك.
ً
عاطفيا  :تــرى الحياة بعينين جميلتين
ألنك متفاهم مع من أحببت.
ً
اجتماعيا :يدخل إلى حياتك شخص تظنه
ً
أصبح صديقا لكنك تتفاجأ به.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :السبب الرئيسي في عدم نجاحك
ً
أحيانا هو إهمال ما بين يديك واالنتقال
إلى آخر.
ً
ّ
عاطفيا :لم تشك لحظة في محبة الشريك
ً
ً
لك علما بأنك غيور جدا.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـتــأثــر كـثـيــرا بـمــا يـجــري ّمن
ً
األحداث وعليك االبتعاد عن اإلعالم مؤقتا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
اختصاصي ماهر فــي عملك
مهنيا ّ :ثمة
ّ
تفهم كل شيء يلقنك ّإياه.
ً
ّ
عاطفيا :ال يقاس الحب بالماديات بل ما
ّ
نقدمه للحبيب من عطف واهتمام.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :مـشـكـلـتــك ان ــك تـتــوقــع م ــن كل
انسان ان يكون مثلك بأفكاره.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
مهنيا :ال ترغب أحيانا في سماع الحقيقة
عن عملك ألنك متعجرف.
ً
عاطفيا :يوحي لك الحب بأمور جميلة لم
ً
تكن تحلم بها سابقا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـجــد مــا تفعله فــي أوقــات
ً
ّ
فراغك علما بأن لديك مؤهالت كثيرة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تأثرت بمعاملة زميل لك في العمل
وتريد مكافأته ّ
بهدية.
ً
ّ
عاطفيا :استمر بعالقتك العاطفية ألن هذا
ً ً
الشخص مناسبا جدا لك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـش ــرع ف ــي ال ـق ـي ــام بـبـعــض
ً
ّ
التحسينات المنزلية التي أهملتها سابقا.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ّ
ً
ً
ً
ّ
يتحول فشله مهنيا  :عليك أن تعامل موهبتك بشكل
مهنيا :من ال يخاف مما سيقوله الناس مهنيا :من يتعلم من فشله
ّ
جدي كي تستفيد منها.
إلى نقطة انطالق ناجحة.
عنه تكون ثقته كبيرة بنفسه.
ً
ً
ً
ً
ً
تحب ّ
عاطفيا :عندما ّ
تفهم الحياة بشكل
عــاطـفـيــا :مــا أروع أن تـكــون متفاهما مع عاطفيا :يأخذك الحنين بعيدا إلى الحبيب
أعمق يكبر الفرح في داخلك.
وتتمنى وجوده في كل لحظة.
الحبيب كما انتما في هذا اليوم.
ً
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تقضي على الموسيقى أجمل اجتماعيا :أحيانا يبدو لك العالم فارغا اجـتـمــاعـيــا :لـكــل ان ـســان رأي ــه ول ـيــس من
ً
الضرورة ان يكون شبيها برأيك.
ألنك ال تعرف التمتع بما لديك.
األوقات فهي تخفف عنك عناء العمل.
رقم الحظ.56 :
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنياّ :
سر فشلك أحيانا هو في محاولة
ً
إرضاء الناس بدال من إرضاء ضميرك.
ً
عــاطـفـيــا :تـبــرر للحبيب أسـبــاب غيابك
وهو ال يهتم إال بوجودك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ب ـعــض ال ـن ــاس يـ ـم ـ ّـرون في
حياتك كما ّ
يمر الماء على الصخر وال
ً
يترك أثرا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :أنــت ناجح عندما تعرف إظهار
ّ
أعمالك الجيدة وتغطية أخطائك.
ً
عاطفيا :لديك القدرة على المشي فوق
قلب الحبيب بدون شعور بالذنب.
ً
ً
اجتماعيا :خذ ّ
عدة دقائق يوميا للصمت
واالختالء مع نفسك.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

عامر العجمي :نعتمد الشفافية لتقدير األمور بمسؤولية كاملة
يعود لتقديم برنامج «معاكم» الذي انطلق بالتزامن مع أزمة «كورونا»
عزة إبراهيم

انضم اإلعالمي ،الصوت
الوطني عامر العجمي إلى
برنامج "معاكم" المختص
بمتابعة إجراءات مواجهة
فيروس "كورونا" المستجد
لحظة بلحظة" ...الجريدة"
التقت العجمي وفيما يلي
تفاصيل اللقاء:

 جاء ذلك بناء على تكليفمن وكيلة وزارة اإلعالم منيرة
الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــدي ف ـ ــي تـ ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة
الحرجة التي تمر بها البالد،
ولـ ـق ــد اع ـت ـب ــرت ــه نـ ـ ــداء ال ــوط ــن
فـلـبـيـتــه ع ـل ــى وجـ ــه ال ـس ــرع ــة،
ول ــم تنقطع صـلـتــي بــاإلعــام
الـ ـك ــويـ ـت ــي ف ـ ــي أي وق ـ ـ ــت مــن
األوقات ،فأنا مستشار إعالمي
لـ ـقـ ـط ــاع األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار والـ ـب ــرام ــج
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وأضـ ـ ـ ــع نـفـســي
وإمكاناتي رهن وزارة اإلعالم
ً
ف ــي أي ت ــوق ـي ــت ،وخ ـصــوصــا
في اللحظات الفارقة بتاريخ
ال ـ ـبـ ــاد وال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بــأم ـن ـهــا
وسالمتها.

عامر العجمي

 فرحة شديدة ،فمن الجميلً
أن تكون قــادرا على بث األمل
والطمأنينة في نفوس الناس،
وارتباطي بوطني والجمهور
قديم منذ أن أطلقت صيحات
ال ـن ـصــر وك ـن ــت أول م ــن أعـلــن
خ ـبــر ت ـحــريــر ال ـك ــوي ــت وصــد
االعـ ـت ــداء ال ـغــاشــم ق ـبــل قــرابــة
ال ـ ـ  3ع ـق ــود ،ول ــذل ــك تــربـطـنــي
ب ــال ـج ـم ــاه ـي ــر عـ ــاقـ ــة وث ـي ـقــة
ال ي ـم ـحــوهــا الـ ــزمـ ــن ،بـ ــل هــي
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـك ــوي ــت
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر ،ول ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ج ـ ـ ــاءت
فــرحـتـهــم غ ــام ــرة لـمـشــاركـتــي
بــالـبــرنــامــج وبـ ــدأوا يشعرون
ب ــال ـن ـص ــر الـ ـق ــري ــب ع ـل ــى ه ــذا
الفيروس اللعين وقريبا نعلن
انتصار الكويت والعالم على
هذا الغزو المؤسف.

ال ـم ـك ــاش ـف ــة ،خ ــوف ــا مـ ــن ذع ــر
المواطنين ،ولكن وزارة اإلعالم
والدولة بكل أجهزتها اعتمدت
أس ـل ــوب الـشـفــافـيــة ال ـتــامــة ،ال
إلثـ ــارة ال ــذع ــر ول ـكــن لـلــوقــوف
على حقيقة المشهد ،ودعــوة
ا لـجـمـيــع لتحمل المسؤولية
كاملة ،وهي مسؤولية مشتركة
ال يستطيع ج ـهــاز وا ح ــد في
الـ ــدولـ ــة ت ـح ـم ـل ـهــا ،فــالـجـمـيــع
ي ـت ـك ــات ــف لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن ه ــذا
الـ ـنـ ـف ــق ،ون ـ ـحـ ــن كــإعــام ـي ـيــن
ً
ال نــدخــر ج ـه ــدا لـلـقـيــام بـهــذا
ال ـ ـ ـ ــدور ،وجـ ـن ــودن ــا م ـن ـت ـشــرة
فــي جميع ا ل ـمــوا قــع الحيوية
كــال ـم ـطــارات والـمـسـتـشـفـيــات
والموانئ ،ونتواصل مع جميع
أج ـهــزة الــدولــة دون استثناء
م ــن خ ـ ــال الـ ـب ــرن ــام ــج ،وع ـلــى
ً
المواطن والمقيم أيضا تحمل
المسؤولية لنحظى بالنجاح
المطلوب.

• هل ترى أن المصارحة قد
تثير ذعر المشاهدين؟

• بعض ما يقدمه البرنامج
يثير المخاوف لدى البعض.

 أحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا ت ـ ـل ـ ـجـ ــأ ب ـع ــضالدول أو وسائل اإلعالم لعدم

بالتأكيد مفيد أحيانا ،إذا
 َلم نخش على أنفسنا وأهلنا

وأحبائنا ،فلماذا علينا اتباع
اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة الـتــي
فرضتها الدولة ونطالب بها
عـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة م ــن خــال
البرنامج وكل برامج تلفزيون
ال ـك ــوي ــت الـ ـت ــي ركـ ـ ــزت جـمـيــع
جهودها لخدمة تلك الوطنية
واإلنـســانـيــة ...يجب علينا أن
نشعر بالخوف على من نحب
ح ـتــى نـحـمـيـهــم ،ول ـمــزيــد من
ال ـح ـمــايــة ي ـجــب عـلـيـنــا ات ـبــاع
كل اإلجراء ات والتزام المنازل
وت ـط ـب ـي ــق الـ ـحـ ـج ــر ال ـم ـن ــزل ــي
للسيطرة الكاملة على الوضع
في القريب العاجل.
• هــل نستطيع بــث رسالة
ً
طمأنينة للجمهور وخصوصا
بعد السيطرة الصينية على
األوضاع؟
 بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة فــيطريقها إلــى الحل ،بــإذن الله،
والصين أكبر مثال على ذلك
فقدرتها على السيطرة على
الـ ــوضـ ــع وعـ ـ ــدم ظـ ـه ــور حــالــة
ج ــدي ــدة أي ــام ــا م ـت ـتــال ـيــة رغــم
ه ــذا الـكــم الـهــائــل مــن السكان

أسامة المخيال مع فريق عمل البرنامج
والمقدر بمليار و 400مليون،
دلـ ـي ــل واضـ ـ ــح ع ـل ــى أن األمـ ــر
قريب وممكن وستعود الحياة
إلى طبيعتها بعد التأكد من
سالمة أرواح جميع من يقيم
على أرض الكويت الحبيبة.
• وك ـ ـ ـيـ ـ ــف ت ـ ـ ـ ــرى تـ ـع ــاط ــي
"ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوش ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ـ ـ ــا"
وا لـمــوا طـنـيــن والمقيمين مع
األزمة؟
 األ غـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــب ي ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــز مـ ـ ــونبــالـتـعـلـيـمــات ف ـ ـ "ال ـســوش ـيــال
مـ ـي ــدي ــا" ت ـن ـت ـهــج ث ـق ــاف ــة نـقــل
األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ـ ـسـ ـ ــارة دون بــث
الزعر وإطــاق اإلشاعات بين
الـ ـ ـن ـ ــاس ،ومـ ـ ــن يـ ـخ ــال ــف ه ــذه
ال ـقــواعــد يـتـعــرض للمساء لة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،وب ــال ـف ـع ــل تـمــت
إحالة  23حسابا للنيابة لبثها
الهلع واإلشــاعــات ،أما الناس
ف ـي ـس ـت ـم ـع ــون ل ـل ـت ــوج ـي ـه ــات
عـ ــن كـ ـث ــب إال الـ ـقـ ـل ــة ال ـق ـل ـي ـلــة
ال ــذي ــن يـتـحــايـلــون لــاجـتـمــاع
ب ــال ــدي ــوان ـي ــات وال ـ ـخـ ــروج في
غـيــر ض ـ ــرورة رغ ــم حـظــر تلك
ال ـم ـم ــارس ــات ،وه ــو م ــا يــدعــو

إلعالن حظر التجوال لتحمل
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـك ــاف ـي ــة وعـ ــدم
ت ـعــريــض أن ـف ـس ـهــم وأهـلـي ـهــم
للخطر.
• كـيــف ت ــرى دع ــم بــرنــامــج
"م ـ ـعـ ــاكـ ــم" لـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى ق ــدر
الحدث؟
 الـبــرنــامــج يلقى كــل الــدعــمم ـ ــن أج ـ ـه ـ ــزة الـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال
تتوانى عن المشاركة بناء على
تــوجـيـهــات الـقـيــادة السياسية
ً
الـ ـ ـت ـ ــي خـ ـصـ ـص ــت دع ـ ـ ـمـ ـ ــا غ ـيــر
محدود لخروج البرنامج على
ق ــدر ال ـح ــدث ،بــدايــة مــن رئيس
الـ ــوزراء الـشـيــخ صـبــاح الخالد
ووزي ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام وزيـ ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون الشباب محمد الجبري
ووك ـي ـلــة وزارة اإلع ـ ــام مـنـيــرة
الهويدي ووكيل وزارة اإلعــام
ال ـم ـســاعــد ل ـش ــؤون الـتـلـفــزيــون
سعود الخالدي ،ورئيس فريق
ال ـع ـم ــل م ــدي ــر إدارة ال ـب ــرام ــج
الثقافية أسامة المخيال الذي
ً
يقود فريقا من الشباب وكفاءات
الوزارة المبشرة بإعالم كويتي
رائ ـ ــد ،وم ـن ـهــم ال ـمــذي ـعــان بـنــدر

ال ـس ـع ـيــدي وأنـ ـ ــوار م ـ ــراد ،ومــن
إخـ ـ ـ ــراج أكـ ـف ــأ شـ ـب ــاب اإلخ ـ ــراج
ب ــال ــوزارة وه ــم حـمــد العوضي
وجـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـحـ ــربـ ــي وعـ ـب ــدالـ ـل ــه
العازمي ويعقوب بولند.
• البرنامج يغطي الداخل
بـكـثــافــة ...فهل يــوجــد تواصل
مع الكويتيين في الخارج؟
ً
 ن ـ ـتـ ــابـ ــع يـ ــوم ـ ـيـ ــا مـ ـ ــع كــلس ـفــارات ـنــا ب ــال ـخ ــارج أوض ــاع
الكويتيين بكل بلدان العالم،
وعــددهــم  62ألــف مواطن بين
طـ ـلـ ـب ــة وم ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن ل ـل ـع ــاج
أو لـ ـلـ ـسـ ـي ــا ح ــة ،و ج ـم ـي ـع ـه ــم
أوضـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم ط ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــة ،كـ ـم ــا
أطلقنا قـبــل يــو مـيــن هاشتاغ
"اح ـنــا_م ـعــاكــم #والـ ــذي يتيح
لألهالي بالكويت االطمئنان
على ذويهم وأبنائهم بالخارج
وال ـ ــذي ـ ــن يـ ـنـ ـش ــرون ص ــوره ــم
ومقاطع فيديو عبر الهاشتاج
ويتم عرضها بالبرنامج في
فقرة خاصة بهم ،ولقد القت
ً
ً
ترحيبا كبيرا من المتابعين
ل ـمــا ت ـقــدمــه م ــن خ ــدم ــة مهمة
ً
جدا.

أحمد المقلة :الدراما الخليجية تعتمد على تكامل عناصرها
انتهى من تصوير مسلسل «كسرة ظهر» المقرر عرضه في رمضان
كشف المخرج أحمد المقلة
مالمح تجربته الدرامية
الجديدة «كسرة ظهر»،
المتوقع عرضها خالل
رمضان المقبل.

كشف تخلي
السدحان عن
الكوميديا وظهوره
بشخصية جادة
تحمل معاناة
إنسانية

●

محمد جمعة

انتهى المخرج البحريني أحمد
المقلة من تصوير أحداث مسلسل
"ك ـ ـسـ ــرة ظ ـ ـهـ ــر" ،ال ـم ـت ــوق ــع عــرضــه
خـ ـ ــال رمـ ـ ـض ـ ــان الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،تــأل ـيــف
ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـع ــد ،وإنـ ـت ــاج مـحـمــد
المعوشرجي ،وبطولة السعودي
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـ ـسـ ــدحـ ــان ،ون ـخ ـب ــة مــن
ن ـ ـجـ ــوم الـ ـ ـ ــدرامـ ـ ـ ــا ،مـ ـنـ ـه ــم هـ ـن ــادي
الكندري ومحمد العجيمي وأحمد
العونان.
وت ـ ـحـ ــدث ال ـم ـق ـل ــة ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة"،
ع ــن أه ــم مــامــح تـجــربـتــه الــدرام ـيــة
ال ـجــديــدة ،السـيـمــا أن ــه بـهــذا العمل
ي ــذه ــب إلـ ـ ــى م ـن ـط ـق ــة م ـخ ـت ـل ـفــة فــي
الدراما عبر نماذج مختلفة يتصدى
ل ـه ــا ن ـخ ـبــة م ــن ال ـن ـج ــوم ف ــي مــزيــج
خليجي فريد من نوعه يعكس واقع
اإلنتاج الدرامي حاليا ،والذي أصبح
يعتمد على تكامل العناصر الفنية
في منظومة واحدة بغض النظر عن
الجنسية.
وعن "كسرة ظهر" ،أضاف أن أغلب
الـشـخـصـيــات الــرئـيـسـيــة فــي العمل
تـتـعــرض لـنـكـبــة أو خ ــذالن وكـســرة
ظـهــر ،السـيـمــا عـنــدمــا تــواجــه ق ــرارا
مصيريا يجب أن تتخذه من خالل
أح ــداث الـعـمــل" ،ونـتــابــع عـلــى مــدار

من مختلف األعمار ،وكان يحيط بنا
بعض ا لـنــاس ،وبذلنا جهدا كبيرا
إلنجاز تلك المشاهد بأسرع وقت".

لهجات مختلفة

أحمد المقلة مع عبدالله السدحان
الحلقات كيف تواجه كل شخصية
مصيرها الجديد".
واس ـ ـت ـ ـطـ ــرد" :مـ ـن ــذ قـ ـ ــرأت ال ـنــص
ل ـ ـم ـ ـسـ ــت أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــد يـ ـ ــد م ــن
ال ـم ـش ــاه ــد الـ ـت ــي ي ـج ــب ت ـصــويــرهــا
ف ــي سـ ــوق ال ـم ـب ــارك ـي ــة ،م ـم ــا يـحـتــم

علينا التصوير فــي ا لـمــو قــع نفسه
وليس في ديكورات بديلة ،لذا كان
ل ــزام ــا عـلـيـنــا أن نـنـتـقــل إل ــى هـنــاك،
وال أخفيك ســرا واجهنا صعوبات
عدة في إحكام السيطرة على موقع
التصوير ،خصوصا أن رواد المكان

وح ـ ـ ـ ــول مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـن ــانـ ـي ــن مــن
ج ـن ـس ـي ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،ذك ـ ــر ال ـم ـق ـلــة:
"ال ـع ـم ــل ك ــوي ـت ــي والـ ـك ــات ــب كــويـتــي
وال ـم ـن ـتــج م ــن ال ـكــويــت وال ـم ـشــاركــة
ال ـف ـن ـيــة خ ـل ـي ـج ـيــة ،ول ـع ــل م ــا يـمـيــز
اإلنـ ـت ــاج ال ــدرام ــي الـخـلـيـجــي خــال
السنوات األخيرة أنها تعتمد على
التكامل بين جميع عناصرها ،كما
أن ال ــدرام ــا تـعـكــس واق ـع ـنــا ،ونـحــن
ف ــي الـخـلـيــج واق ـع ـنــا واح ــد تقريبا
وقضايانا متشابكة ومجتمعاتنا
مترابطة ،وال ننسى أننا في منطقة
الخليج لدينا عالقات أسرية وصلة
نسب تجمعنا وذلك أيضا ينعكس
على الدراما".
وأك ـ ــد أن اخـ ـت ــاف ال ـل ـه ـج ــات تــم
تــوظ ـي ـفــه ض ـم ــن ال ـس ـي ــاق ال ــدرام ــي
ل ـ ــأح ـ ــداث ،م ــوض ـح ــا ان ـ ــه "رغـ ـ ــم أن
الـلـهـجــات مـتـقــاربــة لـكــن فــي العمل
حــرصـنــا عـلــى أن نــوظــف كــل لهجة
درام ـيــا ،عـلــى سبيل الـمـثــال الفنان
عبدالله السدحان في العمل تالحظ
ل ـه ـج ـت ــه الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ل ــذل ــك ضـمــن

أحـ ــداث الـعـمــل سـيـظـهــر بشخصية
سعودي يعيش في الكويت".

تحقق األمنية
وتـ ـط ــرق ال ـم ـخ ــرج ال ـب ـحــري ـنــي إل ــى
تعاونه مع السدحان ،مبينا انــه "منذ
فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ت ـم ـن ـي ــت أن يـجـمـعـنــي
وال ـس ــدح ــان عـمــل واح ـ ــد ،وال ـح ـمــد لله
تحققت تلك األمنية في هذا العمل ،وما
يميز إطاللة النجم السعودي أنه يتخلى
ع ــن الـكــومـيــديــا ال ـتــي اع ـت ــاده ــا ،ولـكــي
نـقــد مــه ب ـصــورة مختلفة وبشخصية
ج ــادة تحمل مـعــانــاة إنسانية وجدنا
ب ـع ــض ال ـص ـع ــوب ــة ،ل ـك ـنــه فـ ـن ــان قــديــر
ويتمتع بإمكانات كبيرة ،وخالل فترة
وجيزة جدا استطاع التأقلم مع الدور
وأج ــاد فــي ادائ ــه ،واعـتـقــد انــه سيكون
مفاجأة موسم رمضان المقبل".
وث ـمــن ت ـعــاونــه مــع الـمـنـتــج محمد
المعوشرجي وشــركــة كنوز الخليج،
م ـ ــؤك ـ ــدا ح ــرصـ ـه ــم عـ ـل ــى ت ــذلـ ـي ــل كــل
الصعاب ،وقــال" :سبق أن التقينا في
مـسـلـســل ال ـخ ــاف ــي أع ـظ ــم ،ال ـ ــذي كتب
أحداثه أيضا عبدالله السعد ،وكانت
تجربة مـمـيــزة ،وحـقــق العمل أصــداء
طيبة ،وها نحن نعود مجددا للتعاون
فـ ــي كـ ـس ــرة ظـ ـه ــر ،وأتـ ـمـ ـن ــى أن ي ـنــال
رضاكم عند عرضه رمضان المقبل".

فنانات يهنئن أمهاتهن عبر مواقع التواصل
هـنــأ فـنــانــات كـثـيــرات والــدات ـهــن بمناسبة عـيــد األم عبر
مواقع التواصل ،حيث ّ
وجهت النجمة اللبنانيةهيفاء وهب 
ي
رسالة مفعمة بالحب لوالدتها ،كاتبة على حسابها" :ماما،
ـت أوف ــى قـلــب ،وكــل سنة وان ــت صاحبة أصــدق
كــل عيد وإن ـ ِ
جـمـلــة :مــا ح ــدا بيحبك قـ ـ ّـدي ...يـنـعــاد ع جميع األمـهــات
بالخير والسعادة".
والقى منشورها إعجاب الفنانين رامي عياش وفارس
كرم ،إضافة الى عدد كبير من المتابعين.

طريقة مبتكرة

هيفاء وهبي

شاهينا ز تؤجل طرح
ألبومها الجديد

• كيف تمت مشاركتك في
تقديم برنامج "معاكم" الــذي
ً
انطلق مزامنا ألزمة "كورونا"؟

• ك ـ ـ ـيـ ـ ــف كـ ـ ـ ـ ـ ــان رد فـ ـع ــل
الجمهور؟

هاشتاغ
احنا_معاكم#
لمتابعة أخبار
 62ألف كويتي
بالخارج

سلة أخبار

في السياق ذاته ،اختارت الفنانة اللبنانية مايا دياب أن
تعايد والدتها بطريقة مبتكرة ،خصوصا في ظل اتباعها
سياسة التباعد االجتماعي والحجر المنزلي من أجل الوقاية
من فيروس كورونا.
وقامت د يــاب بنشر صــورة من جلسة تصوير باألبيض
واألس ـ ـ ــود م ـس ـت ــوح ــاة م ــن ح ـق ـبــة ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،جـمـعـتـهــا
بوالدتها ،حيث تظهران وقد ارتديتا ثيابا كانت موضة في
تلك الحقبة ،وعلقت عليها" :ينعاد ع كل أم بعيدة عن والدها
اليوم كرمالها وكرمالن ،وينعاد ع كل إم ربت وتعبت! الله
يخليلي أمي".

من جانبها ،أ بــدت الممثلة السورية جيهان عبدالعظيم
حزنها ا لـشــد يــد أل نـهــا فــي عيد األم تفتقد حـنــان أ مـهــا التي
فــارقــت الـحـيــاة مـنــذ س ـنــوات ،وقــالــت" :مـنــذ وف ــاة والــدتــي
والـحـيــاة لــم يعد لها أي طـعــم ،ففقدت روحــي وقلبي
وعمري ،وتبلدت مشاعري .لو أن والدتي مازالت
حية لركعت تحت قدميها".
وخــاط ـبــت والــدت ـهــا قــائ ـلــة" :أعـ ــرف أن ــك اآلن
قدميك  ،لكنني
بمكان أفضل ،ألن الجنة تحت
ِ
أعدك أن أكون كما تحبين ،وثقي بأنني مازلت
آ خــذ بنصائحك الثمينة ،وإ ل ــى أ مــل ا لـلـقــاء في
الجنة ،مؤكدة أنها تتمنى العمر الطويل والصحة
الــدائ ـمــة ل ـكــل األمـ ـه ــات ،ك ـمــا ت ـتــرحــم ع ـلــى األم ـهــات
الراحالت.

هدية ثمينة
ونشرت الممثلةوفاء عامر فيديو على صفحتها الخاصة،
كشفت من خالله عن تلقيها هدية من ابنها بمناسبة عيد
األم ،إضافة إلى رسالة جاء فيها" :كل سنة وانتي طيبة يا
أحلى وأغلى وأجمل أم في العالم ،ربنا يخليكي ليا وتفضلي
ضهري وسندي ...بحبك".

مايا دياب

عادت الفنانة المصرية
شاهيناز منذ فترة
للفن ،وكانت تعمل على
ألبومها الجديد ،الذي
اختارت له اسم "حياتي
أحلى" ،واتفقت مع شركة
االنتاج على تأجيل
طرحه ،بعد أن وجدتا ان
الظروف الحالية ستؤثر
على المبيعات الخاصة
به ،فتم قرار تأجيله إلى
حين هدوء االوضاع.
واأللبوم الجديد الذي
تراهن به شاهيناز على
العودة ،تتعاون فيه مع
محمد السواف ومصطفى
الريدي ومحمد عبد
الحميد ،وتولى وضع
األلحان آدم حسين.
من جانب آخر ،تم إلغاء
جميع الحفالت التي
تعاقدت عليها شاهيناز
الفترة الماضية ،ومنها
حفل خاص بعيد األم،
وذلك بعد قرار الدولة
بوقف جميع التجمعات
للحد من انتشار فيروس
كورونا.

نجوم «عروس بيروت»
عالقون في تركيا

علق طاقم عمل مسلسل
"عروس بيروت" في جزئه
الثاني بتركيا بعدما
توجهوا إليها من أجل
تصوير المسلسل.
ومن المتوقع أن يعودوا
إلى بيروت في  30من
الشهر الحالي أي بعد
انتهاء مدة الطوارئ
الصحية التي أعلنتها
الحكومة بسبب انتشار
فيروس كورونا.
ومن بين الممثلين:
رفيق علي أحمد ،وكارال
بطرس وغيرهم ،وعدد
من الفنيين والتقنيين
العاملين في اإلنتاج
وتنفيذ العمل.
ويتخوف هؤالء
الممثلون من أن تمتد
حال الطوارئ أليام
أخرى في لبنان ،ويقفل
مطار اسطنبول أمام
حركة المالحة كإجراءات
في مواجهة الفيروس
المستجد كوفيد ،19
فيضطروا للبقاء في
ً
األراضي التركية ،علما
أن عائالتهم موجودة
في لبنان وهم يشعرون
بالقلق عليها.

صابر الرباعي :ال ألهث
وراء ركوب األحداث

التونسي
طالب الفنان
ّ
صابر الرباعي بالكف
عن التعليقات الفارغة
وتبرع كل شخص على
قدر امكانياته ،وذلك في
حسابه الخاص على احد
مواقع التواصل.
وأضاف في رسالته
للجمهور أنه لن يكشف
عن تبرعاته ،مشيرا
الى انه ليس من الذين
يلهثون وراء ركوب
األحداث.
يذكر أن الرباعي وجه
مؤخرا رسالة شكر الى
كل من عايده ،بمناسبة
عيد ميالده ،الذي كان في
 13الجاري.
على صعيد آخر ،طرح
صابر الشهر الماضي
أغنيته "عسى يومي"،
من كلمات أحمد العلوي،
وألحان وليد الشامي،
وتوزيع مهند خضر.

ةديرجلا

•
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دوليات

واشنطن تتريث في «ضرب طهران» ...وخامنئي يهاجم قادتها

• كابول تطرد معاونين لسليماني بتهمة التجسس • التضخم يرفع أسعار اللحوم اإليرانية %50
تريثت الواليات المتحدة في
توجيه ضربة انتقامية إليران،
بعد نقاش ساخن دار في
البيت األبيض حول سبل الرد
على الضربات الصاروخية التي
شنتها فصائل الحشد الشعبي
المدعومة من طهران ،وأدت
جنود
إلى مقتل وإصابة ً
أميركيين بالعراق أخيرا ،في
حين هاجم المرشد اإليراني
علي خامنئي كذب قادة
واشنطن.

تـ ـ ـف ـ ــادى «ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـيـ ــض»
االس ـت ـع ـج ــال ف ــي اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
بتوجيه ضربة إلى إيــران ،بعد
نقاش حاد بين الرئيس دونالد
ترامب وكبار مستشاريه ،حول
مـ ــا إذا ك ـ ــان ي ـن ـب ـغــي تـصـعـيــد
الـعـمــل الـعـسـكــري ضــد طـهــران،
ً
ردا ال ـه ـج ـم ــات ال ـص ــاروخـ ـي ــة
ا لـتــي شنتها فـصــا ئــل «الحشد
ً
الشعبي» العراقية أخيرا ،وأدت
إل ـ ــى م ـق ـتــل وإصـ ــابـ ــة ع ـ ــدد مــن
الجنود األميركيين.
وكشفت «نـيــويــورك تايمز»،
أمــس ،تفاصيل النقاش الحاد
الـ ـ ــذي دار ب ـي ــن أعـ ـض ــاء إدارة
«ال ـب ـيــت األب ـي ــض» قـبـيــل إع ــان
ت ــرام ــب حــالــة الـ ـط ــوارئ بسبب
تفشي وباء «كورونا».
وحــث وزيــر الخارجية مايك
ب ــومـ ـبـ ـي ــو وم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار األمـ ـ ــن
الـقــومــي روب ــرت ســي أوب ــراي ــن،
عـلــى رد ص ــارم عـلــى الهجمات
الـصــاروخـيــة الـتــي أس ـفــرت عن
مـقـتــل جـنــديـيــن أمـيــركـيـيــن في
قاعدة شمال بـغــداد ،بحجة أن
ات ـخــاذ إجـ ــراءات صــارمــة أثـنــاء
انشغال قادة إيران في محاربة
الفيروس التاجي ،الذي يعصف
بــال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ،قد
ً
يدفعهم أخـيــرا إلــى مفاوضات
مباشرة.
ل ـ ـكـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع مـ ـ ــارك
إس ـب ــر ،ورئ ـي ــس هـيـئــة األركـ ــان
المشتركة مارك ميلي تراجعا،
وقاال إن «البنتاغون» ووكاالت
ال ـم ـخــابــرات لـيــس لــديـهــا دلـيــل
واضــح على أن الهجمات التي
شنتها الميليشيات العراقية
قد أمرت بها إيران ،وحذرت من
ً
أن ردا واس ــع الـنـطــاق قــد يجر
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إل ــى حــرب
أوس ـ ـ ــع مـ ــع طـ ـ ـه ـ ــران ،وت ـم ــزي ــق
العالقات المتوترة بالفعل مع
بغداد.
وس ـ ــاد م ــوق ــف الـعـسـكــريـيــن
ف ــي االجـ ـتـ ـم ــاع ع ـل ــى األقـ ـ ــل فــي
ال ــوق ــت ال ــراه ــن .وأذن الــرئـيــس
ت ـ ــرام ـ ــب بـ ـش ــن غ ـ ـ ـ ـ ــارات ج ــوي ــة
ع ـل ــى  5مـ ـسـ ـت ــودع ــات أس ـل ـحــة
للميليشيات داخل العراق ،نفذت
ليال ،للحد من الخسائر البشرية
المحتملة.

انتقاد خامنئي
ف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ش ــن

تقدم يمني في البيضاء
ومعارك دامية بالحديدة

أعلن الجيش اليمني ،أمس،
مقتل وجرح عشرات من جماعة
الحوثي خالل مواجهات
بمحافظة الحديدة ،كما أكد
تحرير مواقع جديدة من
قبضة الحوثيين في محافظة
البيضاء أمس األول .وقال
المركز اإلعالمي لـ«ألوية
العمالقة» ،تابعة للجيش ،في
بيان ،إن «مستشفيات محافظة
الحديدة استقبلت خالل الـ 48
ً
ساعة الماضية  18قتيال و28
ً
جريحا».

غينيا تجري االستفتاء
رغم االحتجاجات

ً
خامنئي متحدثا خالل كلمة متلفزة بمناسبة العام اإليراني الجديد في طهران أمس
المرشد اإليراني علي خامنئي
ً
ً
هجوما الذعا على المسؤولين
ً
األمـيــركـيـيــن ،م ــؤك ــدا رف ــض أي
عروض أميركية لمساعدة بالده
على مواجهة تفشي «كورونا».
وق ـ ـ ــال خ ــام ـن ـئ ــي ،فـ ــي كـلـمــة
بمناسبة العام اإليراني الجديد
أمس« :أميركا أخبث عدو إليران
الـيــوم ،ألن مسؤولي هــذا البلد
ك ــاذب ــون ووقـ ـح ــون وطــام ـعــون
وظــال ـمــون ،وتـجـتـمــع فـيـهــم كل
الصفات السيئة».
وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض
األميركية لمساعدة إيران على
م ــواجـ ـه ــة «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ب ــال ـق ــول:
«األم ـيــرك ـيــون مـتـهـمــون بصنع
ونشر فيروس كورونا ،وال علم
لي بمدى صحة هذه االتهامات،
ولذلك ال يمكن الوثوق بهم».
وأض ـ ـ ــاف« :يـ ـق ــال إن أمـيــركــا
أن ـ ـت ـ ـجـ ــت فـ ـ ـي ـ ــروس ـ ــات خ ــاص ــة
بالجينات اإليرانية».

وتابع« :إذا صحت االتهامات
الموجهة ألميركا فإنها تريد من
خالل عرضها تقديم المساعدة
إلي ـ ــران اإلط ـ ــاع ع ــن ق ــرب على
آثـ ــار ال ـف ـيــروس عـلــى الـمــرضــى
ً
اإلي ـ ــرانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :م ــن
الممكن أن تعمل واشنطن على
إرس ــال دواء إلــى طـهــران يعمل
ع ـلــى ت ـكــريــس ال ـف ـي ــروس فيها
وليس عــاجــه» .وأكــد خامنئي
أن طلب المساعدة من الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة أمـ ـ ــر غ ـي ــر ع ـق ــان ــي.
وشدد على الثقة في قدرة بالده
على تجاوز أي أزمة.
واع ـت ـبــر خــامـنـئــي أن ادع ــاء
أميركا تقديم المساعدة إليران
أم ـ ــر ع ـج ـي ــب ،ف ــي ظ ــل ال ـن ـقــص
والمشاكل التي تعانيها هي في
مواجهة هذا الفيروس.
وفي سياق آخر ،دعا خامنئي
اإلي ــران ـي ـي ــن إل ــى ال ـح ـفــاظ على
التزايد السكاني.

من جهة ثانية ،أصدر مركز
ً
اإلحصاء اإليراني تقريرا أعلن
ف ـيــه أن تـضـخــم األسـ ـع ــار في
ال ـش ـهــور ال ـ ــ 12الـمــاضـيــة کــان
 34.8في المئة.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،فـ ــإن
ارتـ ـ ـف ـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـم ـن ـت ـجــات
الغذائية كان أعلى من متوسط
التضخم ،وكــان هــذا المؤشر
أقل بالنسبة لقطاع الخدمات،
ح ـي ــث ک ـ ــان ت ـض ـخ ــم األغ ــذي ــة
وال ـم ـشــروبــات بنسبة  43في
المئة.
وت ــم إعـ ــان ارت ـف ــاع أسـعــار
بعض األطـعـمــة ،مثل اللحوم
ال ـح ـم ــراء واألس ـ ـمـ ــاك 50 ،في
المئة ،بينما كانت الزيادة في
الخضراوات نحو  56في المئة.
وذك ـ ـ ــرت اإلحـ ـص ــائـ ـي ــات أن
ال ـت ـض ـخــم ال ــري ـف ــي كـ ــان أعـلــى
من التضخم الحضري ،حيث
أعلن المرکز أن ارتفاع األسعار

(إرنا)
في الريف کان  37.3في المئة،
وكان في المدن  34.4في المئة.

اتهام بالتجسس
مــن جهة أخ ــرى ،أف ــاد مسؤول
مـطـلــع ف ــي ال ـح ـكــومــة األف ـغــان ـيــة،
ب ــأن اثـنـيــن مــن مــوظـفــي الـسـفــارة
اإليرانية في العاصمة األفغانية
كابول ،وهما عضوان في «فيلق
القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»
اإليراني ،كانا يقومان بنشاطات
«أمنية وتجسسية» في أفغانستان
«تحت غطاء دبلوماسي».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ،الـ ــذي
طلب عدم ذكر اسمه لحساسية
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع ،أن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن
اإليرانيين االثنين تم طردهما
مـ ــن كـ ــابـ ــول ،ب ـع ــد م ـق ـت ــل قــائــد
«فيلق الـقــدس» السابق التابع
لـ ـ ــ«الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــوري» ،ق ــاس ــم
س ـل ـي ـم ــان ــي ،عـ ـل ــى يـ ــد الـ ـق ــوات

األميركية في العاصمة العراقية
بغداد.
و كـ ــا نـ ــت وزارة ا ل ـخ ــار ج ـي ــة
اإليرانية قد أكدت طرد موظفيها
االث ـن ـيــن م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ،لكن
عباس موسوي ،المتحدث باسم
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،وص ــف
األمر بأنه يأتي في إطار «تبديل
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن» ،وه ـ ــذا «أم ــر
طبيعي في السياسة الخارجية
والدبلوماسية».
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى ال ـت ـص ــري ـح ــات
التي أدلى بها المصدر المطلع
لـ ــ«إي ــران إنـتــرنــاشـيــونــال» ،فــإن
أحـ ــد ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـم ـط ــرودي ــن
كــان قائما بــاألعـمــال الثقافية،
واآلخـ ـ ــر كـ ــان قــائ ـمــا بــاألع ـمــال
العسكرية إليران ،وكان االثنان
من األشخاص المعتمدين لدى
سليماني ،حيث كانا يتابعان
مشروعه في أفغانستان.
(طهران  -وكاالت)

العراق :القوى الشيعية ترشح  3أكاديميين لتشكيل الحكومة بدل الزرفي
ر غــم فشل اجتماع استضافه زعيم تيار
الحكمة عمار الحكيم فــي التوصل لموقف
واضـ ــح يـفـضــي إل ــى إج ـب ــار رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
العراقي المكلف عدنان الزرفي على االعتذار
ع ــن ع ــدم تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ع ـ ــادت ال ـقــوى
الشيعية الـعــراقـيــة ورش ـحــت ثــاثــة رؤس ــاء
جامعات بديلة عنه.
وف ــي حــديــث لـمــوقــع «ال ـســومــريــة» ،كشف
مصدر سياسي أن الشخصيات األكاديمية
ه ــم رئ ـي ــس ال ـجــام ـعــة الـتـكـنــولــوجـيــة أحـمــد

سلة أخبار

ً
الغبان ورئيس جامعة العين (كربالء) سابقا
ً
منير السعدي ورئيس جامعة الكوفة سابقا
محسن الظالمي تم إرســال أسمائهم لزعيم
ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري م ـق ـتــدى ال ـص ــدر م ــن أجــل
ً
التوافق على واحد منهم ،مشيرا إلى أنه «في
حال فشل االتفاق سيمضي الزرفي».
والق ــى تكليف رئـيــس الـجـمـهــوريــة برهم
صالح في  17مارس الحالي ،عدنان الزرفي
بتشكيل الحكومة ،والقى هذا رفضا من عدد
من الكتل السياسية الشيعية.

وس ـبــق أن أعـلـنــت  5كـتــل سـيــاسـيــة ،هي
ً
ائتالف دولة القانون ( 26مقعدا) في البرلمان
ً
من أصل ( ،)329وتحالف الفتح ( 48مقعدا)،
ً
وكتلة العقد الوطني ( 18مقعدا) ،وكتلة النهج
الوطني ( 8مقاعد) ،وتيار الحكمة الوطني
ً
( 19مـقـعــدا) رفضها لـقــرار التكليف ،وسط
استمرار االجتماعات للتوصل التفاق.
من جهة أخرى ،تحدى عشرات اآلالف من
العراقيين حظر التجوال وتوجهوا إلى مقام
اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ،سابع األئمة

المعصومين لــدى الشيعة اال ثـنــي عشرية،
والواقع ضريحه على ضفاف نهر دجلة.
وم ـن ــذ أي ـ ــام ع ـ ــدة ،ات ـخ ــذ ال ـ ـ ــزوار الـشـيـعــة
ً
الطريق إلى مدينة الكاظمية في بغداد ،مشيا
أو على الجمال واألحصنة ،والسبت «توافد
مئات آالف الزوار من جميع المحافظات ألداء
الزيارة» ،بحسب مصدر في العتبة الكاظمية.
وأضاف المصدر أن جميع الزائرين عراقيون
«وه ــذه الـمــرة األول ــى التي ال تشهد الــزيــارة
ً
مشاركة زوار عرب أو اجانب» ،الفتا إلى أن

هذه األعداد أقل بكثير من األعوام الماضية.
ل ـكــن ال ــزائ ــري ــن ال ـس ـبــت ل ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا من
الوصول إال إلى الجدار الخارجي للمقام «لم
يسمح لهم بالدخول رغم محاوالت البعض
للضغط من أجل فتحه».
وفي مدينة الناصرية في جنوب العراق
ذات الغالبية الشيعية ،أحيا المئات ذكرى
ً
ً
«اسـتـشـهــاد الـكــاظــم» حاملين نـعـشــا رمــزيــا
ً
لإلمام الذي قتل مسموما في سجن الخليفة
هارون الرشيد في عام .799

ً
استفتاء
شهدت غينيا ،أمس،
ً
دستوريا رغم االحتجاجات
ومقاطعة المعارضة
لالستحقاق الذي قد يتيح
للرئيس ألفا كونديه البقاء
ً
طويال في السلطة .وبعدما
أرجأت التصويت في اللحظة
األخيرة قبل ثالثة أسابيع
على خلفية توتر محتدم،
طلبت الحكومة من الغينيين
التصويت أمس بـ «نعم أو ال»
على مشروع الدستور الجديد
الذي يريده الرئيس ،وذلك
ً
توازيا مع انتخابات تشريعية.
وشهد البلد الواقع في غرب
إفريقيا تجمعات حاشدة
للمعارضة رفضا لمقترح
تعديل الدستور ،الذي يخشى
كثيرون من أنه سيسمح
ً
لكونديه 82 ،عاما ،بالترشح
لوالية ثالثة هذا العام.

قتيل في زلزال ضرب
العاصمة الكرواتية

أدى زلزال ضرب أمس العاصمة
الكرواتية زغرب إلى مقتل فتى
في الخامسة عشرة من العمر.
وكان زلزال بقوة  5.3درجات
ضرب زغرب صباح أمس،
ً
متسببا في أضرار مادية كبيرة
وحاالت هلع .ودفع الزلزال
العديد من سكان المدينة إلى
النزول للشوارع .وفي أحياء
وسط زغرب القديمة ،انهارت
واجهات بعض األبنية ،في
حين قطعت الكهرباء عن أنحاء
عديدة في المدينة.

«الحرس الثوري» يعزز مواقعه في إدلب وحلب
و«حراس الدين» يدخل في مواجهة مع تركيا
مع انتشار عناصر «حزب الله»
اللبناني في مدينة معرة النعمان
جـنــوب إدل ــب ،ع ــززت ميليشيات
الحرس الثوري اإليراني» تمركزها
غـ ــرب ح ـلــب ون ـق ـلــت عـ ــدة م ـقــرات
عسكرية من الريف الجنوبي إلى
قرب خطوط التماس مع الجيش
الـ ـت ــرك ــي وفـ ـص ــائ ــل ال ـم ـع ــارض ــة
السورية ،التي دخلت في مواجهة
جانبية مع تنظيم «حراس الدين»
ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي الـ ـم ــرتـ ـب ــط ب ـت ـن ـظ ـيــم
«القاعدة» في سورية.
ون ـق ــل م ــوق ــع «زمـ ـ ــان ال ــوص ــل»
عـ ــن مـ ـص ــدر ع ـس ـك ــري م ـط ـلــع أن
ـت
الـمـيـلـيـشـيــات اإلي ــران ـي ــة أرس ـلـ ً
تعزيزات عسكرية جديدة ،إضافة
إلى «حزب الله» و»حركة النجباء»
إل ـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة س ـ ــراق ـ ــب وق ــري ـت ــي
الـطـلـحـيــة وك ــرات ـي ــن ش ــرق إدل ــب،
ودف ـع ــت ب ـت ـعــزيــزات ضـخـمــة من
قوات «الغيث» إلى جبل شحشبو
جنوب المحافظة ،وقــد بلغ عدد
الـ ُـم ـس ـل ـح ـيــن ض ـم ــن ال ـت ـع ــزي ــزات
الـ ـج ــدي ــدة أك ـث ــر م ــن  600مـقــاتــل
م ــن جـنـسـيــات مـخـتـلـفــة «عــراقـيــة
ولبنانية وإيرانية وأفغانية».

وتعمل قــوات «الغيث» بقيادة
العميد غياث دلة ،بتنسيق مباشر
مع الميليشيات اإليرانية والفرقة
ال ــراب ـع ــة ،وه ــي ال ـق ــوة الـمـســؤولــة
عــن توقيع عقود التجنيد داخــل
سورية مع الحرس الثوري.
ووف ــق مــوقــع «زمـ ــان الــوصــل»،
فإن الحرس الثوري حصن مواقعه
في «الفوج  »46وعدة قرى وبلدات
غ ــرب ح ـل ــب ،وقـ ــام أح ــد قـيــاديـيــه
بنبش قبر قتيل تم دفنه مع أكثر
ً
مــن  40عـنـصــرا مــن الميليشيات
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ك ــان ــوا م ـف ـقــوديــن في
ً
م ـح ـي ــط بـ ـل ــدة الـ ـعـ ـي ــس ،م ـش ـي ــرا
إلـ ــى أنـ ــه ح ـصــل ع ـلــى مـعـلــومــات
وفيديوهات تفيدُ بأن معظم جثث
العناصر الذين قتلوا في معارك
سابقة فــي ريــف حلب الجنوبي،
تم استخراجها ونقلها عن طريق
دير الــزور ثم إلى العراق وبعدئذ
إلى إيران.
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،دخـ ـل ــت
التشكيالت الجهادية الموجودة
في الشمال السوري ،وفي مقدمتها
«حراس الدين» في مرحلة مواجهة
التطورات األخيرة في إدلب ،سواء

ً
تــركـيــا أو جبهة الـنـصــرة سابقا
بقيادة أبو محمد الجوالني.
وتصدر «حراس الدين» أحداث
الشمال ،خالل األيام الماضية ،بعد
اتهامه باستهداف رتل تركي في
محمبل بريف إدلب ،ألنه يسيطر
على المنطقة ،بجانب «النصرة».
وب ـي ـن ـمــا أك ـ ــدت وزارة ال ــدف ــاع
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ــاض ــي،
تـ ـع ــرض دوريـ ـ ـ ــة ت ــرك ـي ــة ل ـه ـجــوم
م ــن ج ـمــاعــات مـتـطــرفــة ف ــي ريــف
إدلب ،مما أدى إلى مقتل جنديين
وإصابة آخر ،طرح استهداف رتلها
إش ـ ــارات اس ـت ـف ـهــام ح ــول مصير
هذه «التشكيالت الجهادية» ،التي
رفضت تسيير الدوريات التركية-
الروسية المشتركة على الطريق
الدولي حلب -الالذقية (.)M4
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت غ ـ ــرف ـ ــة ع ـم ـل ـي ــات
«وحـ ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـمـ ــؤم ـ ـن ـ ـيـ ــن» ،الـ ـت ــي
تضم تشكيالت جهادية أبــرزهــا
«ح ــراس الــديــن» بيانا أعلنت فيه
رفضها لالتفاق الذي توصل إليه
ال ــرئ ـي ـس ــان ،ال ـت ــرك ــي رجـ ــب طيب
إردوغ ـ ـ ـ ــان ،وال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتين ،في موسكو ،في  5مارس

الحالي .واعتبر البيان ،الصادر
األح ــد ال ـمــاضــي ،أن «الـتـفــاهـمــات
ال ــدول ـي ــة وإفـ ـ ـ ـ ــرازات م ــؤام ــرات ـه ــا،
وآخــرهــا اتـفــاق موسكو ،ال يعدو
ك ــون ــه ل ــدغ ــا م ــن ال ـج ـحــر ال ــواح ــد
مـ ــرات ع ــدي ــدة ،وت ـقــدي ـمــا لـلـثــورة
وجهاد أهلها على مذبح المصالح
الدولية».
وحـ ـ ـ ــذر أم ـ ـيـ ــر ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،أب ــو
همام الشامي ،في كلمة مسجلة،
بـحـســب مــوقــع «ع ـنــب ب ـل ــدي» من
االنخداع بوعود الدول الضامنة.
ووج ـ ـ ـ ــه قـ ــولـ ــه إل ـ ـ ــى أه ـ ـ ــل الـ ـش ــام
و«الفصائل المجاهدة» ،بالقول:
«ح ـ ـ ــذار م ــن ال ـخ ـض ــوع لـضـغــوط
الــداع ـم ـيــن أو االن ـ ـخـ ــداع بــوعــود
الـضــامـنـيــن ،فتسلب منكم إرادة
القتال ،فتصبحوا بعد ذلك أسرى
لقراراتهم ،فتباعوا وتشتروا».
وقد يؤدي موقف «التشكيالت
الجهادية» إلى الدخول في مواجهة
مع تركيا ،التي رسخت وجودها
بـمـئــات الـجـنــود وال ـم ــدرع ــات في
إدل ــب ،خــال األســابـيــع الماضية،
وأصبحت صاحبة كلمة الفصل
فــي المنطقة .وتسعى تركيا إلى

سوريات يحتفلن بعيد النوروز في القحطانية بالحسكة أمس األول
تـنـفـيــذ ورسـ ــم ال ـخ ــرائ ــط المتفق
عليها مع روسيا في اتفاق إدلب،
وسط تهديدات سابقة بذلك لوزير
ال ــدف ــاع خـلــوصــي آك ــار أك ــد فيها
أن «تركيا ستتخذ كل اإلجــراءات
ض ــد ال ــذي ــن ال ي ـم ـت ـث ـلــون لــوقــف
إطالق النار في إدلب ،بمن في ذلك
ال ـم ـت ـطــرفــون ،وسـنـجـبــرهــم على
االلتزام».
أمــا المواجهة التي قد تفرض
على «حــراس الدين» فستكون مع
«الـنـصــرة» التي عمل قائدها أبو

محمد الـجــوالنــي خــال العامين
الـمــاضـي ـيــن ،عـلــى نـبــذ ال ـت ـيــارات
المتشددة إلبـعــاد تهمة اإلرهــاب
عن فصيله.
وت ـم ـث ـلــت خـ ـط ــوات ال ـجــوالنــي
بـعــزل قـســم مــن الـتـيــار المتشدد،
الذي شكل بدوره «حراس الدين»،
واسـتـقـطــب بـعــض الـمـجـمــوعــات
«المتطرفة» من الجبهة وأدرجها
فـ ــي صـ ـف ــوف ــه ،وأب ـ ــرزه ـ ــم ســامــي
العريدي وأبو عبدالرحمن المكي.
وعمل الجوالني ،خالل الفترة

(أ ف ب)

ال ـمــاض ـيــة ،عـلــى تـحــويــل خطابه
مـ ــن م ـت ـش ــدد إلـ ـ ــى مـ ـعـ ـت ــدل ،عـبــر
تـعـهــده ب ـعــدم اس ـت ـخــدام ســوريــة
من «تنظيم القاعدة» أو أي فصيل
آخ ــر ،كمنصة إط ــاق للعمليات
الـخــارجـيــة ،والـتــركـيــز عـلــى قتال
الجيش السوري وحلفائه.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ــر ،أع ـل ـنــت
س ـل ـط ــات ال ـش ـط ــر ال ـش ـم ــال ــي مــن
جــزيــرة قـبــرص أمــس األول إنقاذ
مجموعة مــن  175ســوريــا كانوا
على متن مركب وجرى منعهم من

الــرســو عـلــى شــواطــئ جمهورية
قبرص.
وقــالــت الشرطة فــي جمهورية
ّ
شمال قبرص التركية إن الالجئين،
ً
ً
وبينهم  69طفال ،استقبلوا ليال
بعد غرق مركبهم على بعد نحو
جنوب
عشرة أمتار من الساحل في ّ
شبه جزيرة كارباس ،مضيفة أنهم
نقلوا إلى صالة لأللعاب الرياضية
ايسكليه فــي شـمــال-
فــي منطقة
ّ
شرق الجزيرة ،وأنهم سيخضعون
لفحوص طبية.
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القاهرة :إثيوبيا تغطي مشاكلها بأزمة سد النهضة
• «اقتصادية السويس» تنضم إلى «المناطق اإلفريقية» لتعزيز التعاون
القاهرة  -رامي ابراهيم
هاجم وزيــر الــري المصري محمد عبدالعاطي
إثـيــوبـيــا ،واتهمها بعرقلة الـتــوصــل التـفــاق حول
ملء وتشغيل سد النهضة ،بغرض تغطية مشاكل
داخلية تعانيها البالد ،وتصدير صــورة مغلوطة
للرأي العام اإلثيوبي بــأن القاهرة هي المسؤولة
عن تلك المشاكل.
وأكد عبدالعاطي ،في تصريحات متلفزة ،مساء
أمس األول ،أن إثيوبيا تعرقل الوصول إلى اتفاق
حول ً السد الضخم على مدار سنين منذ عام ،2011
قــائــا بالعامية المصرية« :إثيوبيا تقول أنــا ليه
أعمل اتفاق يقيدنى وممكن أعمل اللى فى مزاجى،
وهــى مــش أول م ــرة ،قبل ذلــك عملت  3س ــدود مع
كينيا وأض ــرت بـهــا دون أن يـتــم االت ـفــاق بينهما
بشكل مسبق».
ً
وأض ــاف أن هـنــاك نــوعــا مــن الـخــوف مــن جانب
إثيوبيا أن يتم الوصول إلى اتفاق ،وكانوا يلجأون

إلى الكالم اللطيف دون التوقيع عليه ،وااللتزام به،
وهم أخذوا ببعض النصائح فى تعديل السد ،والتي
أخرتهم بعض الوقت في البناء ،ولكنهم لم يعطونا
الـصــورة النهائية لما تــم .وتــابــع« :إثيوبيا لديها
مشاكل داخلية وتحاول أن تــدارى عليها ،والبنك
الــدولــى وال ـ ًـوالي ــات الـمـتـحــدة كــانــا شــاهــديــن على
ذلك» ،مضيفا« :هم بيقولوا للناس إنهم هينقذوهم
من الفقر ،وكل الكهرباء بيبعوها ،وإزاى هيفيدوا
المواطن اإلثيوبى؟ والبعض قال إن إثيوبيا تنفق
أمواال ضخمة على السد ،في حين أنها ممكن تحقق
المطلوب بتكلفة أقل ،ولكنها لم تفعل ذلك».
واتهم عبد العاطي أديس أبابا بأنها تحاول أن
تجعل مصر المسؤولة عن المشاكل الدخلية أمام
الشعب اإلثيوبى ،وهذا غير صحيح.
على صعيد منفصل ،أعلن رئيس الهيئة العامة
للمنطقة االقتصادية لقناة السويس يحيى زكي
انضمام الهيئة إلى منظمة المناطق االقتصادية
اإلفريقية .وقــال زكــي ،فــي بيان أمــس ،إن الخطوة
تـهــدف إلــى زي ــادة أواص ــر الـتـعــاون مــع المنظمات

مشاورات إلطالق حزمة تحفيز...
ووقف تحصيل فواتير الكهرباء والماء من األفراد والشركات
ط ــوال م ــدة األزم ـ ــة ،مــع تـقــديــم ال ــدول ــة ض ـمــانــات ق ــروض لكل
ال ـش ــرك ــات ب ـمــا فـيـهــا ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة،
وتعويض الشركات التي تأثرت بقرارات اإلغــاق الحكومية،
إلــى جــانــب دعــم القطاعات المتعثرة عبر تقديم أم ــوال حرة
للبنوك مقابل تأخير تحصيل الـقــروض من تلك القطاعات،
ودعم البورصة ومشاريع القطاعين العام والخاص.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،قــالــت م ـص ــادر مـتــابـعــة إن ال ـحــزمــة هدفها
بالدرجة األولى ضمان عدم اختناق الوضع االقتصادي العام
ً
تفاديا للوصول إلى الركود بما يقود إلى وضع سلبي معقد،
موضحة أن الحكومة ترى ضرورة أن تكون الحزمة تحفيزية
بالدرجة األولــى من دون دعم ألشخاص أو قطاعات محددة،
وأال تكون مجرد ضخ أموال بال منافع اقتصادية واضحة.
ورغم اتفاق وجهة النظر الحكومية مع القطاع الخاص على
أن األزمــة الحالية ال عالقة لها بالنتائج المالية أو القروض
والمديونيات بــل فرضت نفسها مــن نــافــذة القطاع الصحي
وأصابت العجلة االقتصادية بالتوقف القسري واإلجباري،
فإنها تتحفظ عن التعامل مع التبعات والتداعيات كي ال يكون
هناك اندفاع في غير محله أو تنفيع لطرف غير مستحق.

«هيئة االستثمار» تطلب من...
مساهماتها في الصناديق االستثمارية إلى النسبة التعاقدية
المحددة بـ 50في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق.
ُّ
وبينت أن تلك القرارات اتخذت بناء على تقييم كلفت به الهيئة
مــديــري المحفظة الوطنية ،ألوض ــاع بــورصــة الكويت ل ــأوراق
ً
الماليةً ،
بناء على التغييرات التي طرأت في السوق أخيرا ،ومدى
تــأثــر االسـتـثـمــارات الـتــي يــديــرونـهــا ،نتيجة ظـهــور بــؤر جديدة
لفيروس كورونا في العديد من دول العالم ،ومخاوف تباطؤ نمو
ً
االقتصاد العالمي ،بعد إعالنه وباء عالميا.
وأوضحت المصادر أن مديري المحفظة الوطنية أفادوا بأن
ّ
تصعب عملية التقييم ،إثر
هـنــاك حــالــة مــن الهلع فــي الـســوق
المخاوف المتصاعدة لدى المتداولين ،نتيجة تفشي المرض،
واألثر السلبي الذي ألقى بظالله على جميع األسواق العالمية،
بما فيها السوق الكويتي ،مع تزايد المخاوف من وجود تباطؤ
في النمو االقتصادي العالمي ،وتراجع أسعار النفط.
٠٨

والجهات المحلية والدولية ،واالستفادة بالدعم
وال ـم ـســاعــدة ف ــي تـنـمـيــة ال ـم ـشــروعــات بالمناطق
االقتصادية اإلفريقية ،ومن ثم تعزيز تجارة األعمال
وتحفيز االستثمارات المتنوعة بالمنطقة من خالل
ما تقدمه المنظمة.
ً
يذكر أن المنظمة تضم  73عضوا يمثلون أكثر
من  35دولــة إفريقية ،من بينها «بنين وبوروندي
وبوتسوانا وبوركينا فاسو وتـشــاد وجمهورية
إفريقيا الوسطى وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا
والـجــابــون وغــانــا وغينيا وســاحــل الـعــاج وكينيا
ول ـي ـســوتــو وم ــال ــي وم ــوري ـت ــان ـي ــا ومــوري ـش ـيــوس
ومدغشقر وموزمبيق والنيجر ونيجيريا والسنغال
والسودان وتوجو وتونس وأوغندا وزامبيا».
إل ــى ذلـ ــك ،سـ ــادت حــالــة م ــن الـغـضــب بـيــن رواد
مواقع التواصل االجتماعي في مصر ،بسبب نشر
 4أشخاص مجموعة من الفيديوهات على برنامج
«تـيــك ت ــوك» ،حـيــث قــامــوا بتصوير أنفسهم وهــو
يقودون دراجة بخارية ويقومون بإسقاط المواطنين
ً
أرضا أثناء سيرهم في الشوارع بهدف السخرية.

األمير يترأس اجتماع مجلس...
الشطي أن اللجنةأق ــرت قــانــون االحـتـيــاطــات الصحية الوقائية
ً
واألمــراض السارية ،وسيحال إلى «الصحية البرلمانية»تمهيدا
ً
لــرف ـعــه لـلـمـجـلــس ،الف ـت ــا إل ــى إق ـ ــرار اقـ ـت ــراح م ـهــم يـعـنــى بـحـقــوق
المتقاضين وتبسيط النظر في  15ألف طعن بعد استئناف العمل
الرسمي عقب انتهاء العطلة.
وأوضح الشطي ،في تصريح ،أن المجلس يحتاج ألغلبية خاصة
ً
إلقرار هذا االقتراح نظرا ألن تطبيق القانون سيكون بأثر رجعي
ابتداء من  12مارس الجاري.
إلى ذلك ،وبينما انتهت األمانة العامة للمجلس من إجراء فحص
«كورونا» لعدد من النواب ،قال النائب د .عادل الدمخي إن عملية
الفحص تتم بناء على توجيهات السلطات الصحية في البالد،
ً
وسـيـتــم إظ ـهــار الـنـتـيـجــة ،مــوضـحــا أن َم ــن تـكــون نتيجة فحصه
إيجابية لن يحضر الجلسة.

حظر التجول الثالث...
البعض بتعليمات وزارة الصحة ،وأهمها عدم الخروج من المنزل،
أدى إلى زيادة حاالت اإلصابة بالفيروس نتيجة مخالطة المصاب
به لألصحاء.
وأوضح الصالح أن «الداخلية» ستطبق القانون على مخالفي
ً
الحظر ،مشيرا إلى أن المادة  15من قانون الدفاع المدني تجرم
«مخالفة تطبيق الحظر بعقوبة كبيرة تصل إ لــى السجن ثالث
سنوات ،والغرامة بـ  10آالف دينار».
مــن جــانـبــه ،أك ــد وزي ــر الـخــارجـيــة الـشـيــخ د .أحـمــد الـنــاصــر أن
تحصين النظام الصحي في البالد من خطر انتشار عدوى الفيروس
يساهم في تسريع عودة المواطنين الموجودين في الخارج.
وط ـمــأن الـنــاصــر أول ـيــاء أم ــور الطلبة المبتعثين فــي الـخــارج
ً
بجاهزية خطة اإلجالء للتنفيذ ،موضحا أن «عملية اإلجالء تشمل
ثالث خطط ،آنية ومتوسطة وبعيدة األمد».
بدوره ،جدد وزير التجارة خالد الروضان تأكيده أن المخزون
االستراتيجي للبالد آمن ومطمئن ،إذ تم بناؤه على مدى سنوات
ً
طويلة ،داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى شراء السلع حسب
االحتياجات ،ودون اللجوء إلى تكديسها.
وأوضح الروضان أن الجميع سيعيشون بنفس النمط اليومي
ً
من حيث توافر العيش والخبز و«الماجلة» ،مؤكدا أن الدولة لن
تسمح بانتقال المشكلة الصحية إلى أخرى غذائية.

وأظ ـه ــرت الـفـيــديـ ًـوهــات ال ـم ـتــداولــة عـبــر مــواقــع
ال ـت ــواص ــل أش ـخ ــاص ــا يـ ـق ــودون دراج ـ ــات بـخــاريــة
ويـتـجـهــون نـحــو الـمــواطـنـيــن الــذيــن يـسـيــرون في
الشارع فيقومون بعرقلة حركتهم حتى يسقطوهم
األرض بطريقة خطيرة ليلوذوا بعد ذلك بالفرار
على ً
بتركيب مقاطع
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كوميدية على المشهد ليبدو مضحكا على برنامج
«التيك تــوك» غير عابئين بما يحدث لضحاياهم،
لكن أسلوبهم القى حالة غضب عارمة واستياء بين
المتابعين الذين طالبوا الجهات المعنية بسرعة
القبض عليهم ومحاسبتهم على هذه التصرفات
التي وصفوها بغير المسؤولة .ودفـعــت الضجة
العارمة األجهزة األمنية في وزارة الداخلية للقبض
على هؤالء المتهمين وهم  4أشخاص.
وق ــال ــت الــداخ ـل ـيــة ال ـم ـصــريــة ف ــي ب ـي ــان ل ـهــا إن
بخاريتين،
المتهمين يقومون باستقالل دراجتين
ً
حيث يـقــوم واح ــد بــإسـقــاط أحــد ال ـمــارة أرض ــا عن
طــريــق عــرقـلـتــه بــال ـقــدم ،وي ـقــوم اآلخ ــر بالتصوير
ونشر المقطع.

«زجران» يعترف بإدارته الحساب...
مجلس الوزراء ،للتأكد من بعض األخبار التي ينشرها ،مضيفة أنه
أكد أن األخبار التي يضعها في حسابه ال يجزم بحدوثها.
وكانت النيابة وجهت للمتهم تهم إشاعة أخبار كاذبة ،عبر حسابه
ً
ً
في «سناب شات» ،من بينها أن هناك حظرا سيصدر من  6صباحا
إلــى  6مساء ،إلــى جانب نشر معلومات سرية تتضمنها محاضر
اجتماعات مجلس الوزراء.
وأوضـحــت الـمـصــادر أن النيابة ستكلف إدارة األدل ــة الجنائية
تفريغ أجهزة المتهم التي عثر فيها على الحساب محل القضية ،في
وقت طالبت مباحث أمن الدولة باستكمال التحريات عن الواقعة.
إلى ذلك ،أمرت النيابة بضبط وإحضار متهمين في قضايا نشر
أخبار كاذبة بالبالد ،منهم المتهم بنشر أخبار عن إقامة مدافن في
ً
ً
المقابر ،في وقت قررت أمس حبس مواطن  21يوما لنشره أخبارا
كاذبة عن إصابة عدد من األجانب والعرب بفيروس كورونا.
وقالت المصادر إن النيابة ستطبق أحكام قانون الـجــزاء ،التي
تعاقب بالسجن مدة ال تقل عن  3سنوات كل من ينشر ويبث اإلشاعات
ً
ً
الكاذبة في البالد ،خصوصا في األوضاع التي تمر بها حاليا.

 12إصابة بـ «كورونا» و 30حالة...
الوباء وتقليل عدد اإلصابات من خالل بعض التدابير الوقائية،
وأهمها الكشف المبكر والعزل وتتبع المخالطين ،وهذا ما تقوم
به برامج الرصد والتتبع في الوزارة.
وعن المستشفى الميداني ،قال إن «الصحة» تنسق مع مختلف
الجهات الحكومية لإلسراع في إنشاء المستشفى وتقديم أفضل
الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين.

«الصحة العالمية» :تطوير لقاح...
بقي أكثر من مليار شخص داخل منازلهم في الهند ،أمس،
ّ
التجول المفروض على مستوى البالد ،مدة
خالل مدة حظر
يوم واحد ،بهدف السيطرة على انتشار الفيروس ،بعد أن
تجاوزت الحاالت اإليجابية  300شخص.
وفي حين أنذر رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو سانشيز بأن
ً
آت» ،متحدثا عن «سباق مع الوقت» ،أعلن رئيس الوزراء
«األسوأ ٍ
اإليطالي جوزيبي كونتي وقف «أي نشاط إنتاجي ال يكون ذا
ضرورة قصوى» ،على أن يتم اإلبقاء فقط على الخدمات العامة
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دوليات

اقتسام
نتنياهو يقترب من ّ
السلطة وغانتس يشكك
أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اقترب من
التوصل إلى اتفاق على اقتسام السلطة مع خصومه السياسيين
المنتمين للوسط ،لكنهم نفوا ذلك بسرعة.
وقال الزعيم المحافظ المخضرم إن الهدف هو تشكيل حكومة
مخولة بالتصدي ألزمة فيروس كورونا ،وإنهاء مأزق سياسي غير
مسبوق شهد إجراء  3انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة خالل
أقل من سنة ،مضيفا أنه سيرأس الحكومة  18شهرا ،وبعدها يتولى
الجنرال السابق بيني غانتس رئاستها.
وذكر نتنياهو ،في مقابلة مع قناة  12اإلخبارية« ،تم االتفاق على
كل التفاصيل ،سأترك المنصب في الموعد الذي نقرره ،لن تكون هناك
أالعيب .ماليين المواطنين ينتظروننا إلنقاذ إسرائيل».
وشكك حزب «أزرق أبيض» ،الذي يتزعمه غانتس في صدق عرض
نتنياهو ،وقال غانتس على «تويتر» إن «نتنياهو وأي شخص يريد
الوحدة ال يفرض إنذارات ،ويستخدم تسريبات جزئية ،وبالتأكيد ال
يضر بالديمقراطية أو المواطنين وال يشل البرلمان».
ويتهم منتقدو نتنياهو بأنه يقوض الديمقراطية ،في الوقت الذي
يقود معركة البالد ضد «كورونا».
في هذا السياق ،فرضت المحكمة العليا اإلسرائيلية شروطا على
تطبيق إجــراء الطوارئ ،الــذي يسمح لجهاز األمــن الداخلي بجمع
بيانات عن األفراد في إطار مكافحة تفشي الفيروس.
(القدس  -رويترز ،أ ف ب)

والقطاعات االقتصادية األساسية مثل الصحة والغذاء والنقل
والتوزيع والخدمات البريدية والمالية.
ّ
البريطانية ،أمــس ،من  1.5مليون شخص
وطلبت الحكومة
ً
يعيشون في البالد ُ
ويعتبرون األكثر ضعفا حيال الفيروس ،أن
ُيالزموا منازلهم ّ
مدة  3أشهر.
ً
خليجيا ،وعلى غــرار اإلم ــارات وقـطــر ،قــررت سلطنة عمان،
الـتــي سجلت  55إصــابــة ،أم ــس ،حـظــر التجمعات فــي األمــاكــن
الـعــامــة وتقليص عــدد الموظفين بـمـقــرات العمل فــي الجهات
الحكومية وإغــاق محالت الصرافة ،في إطــار تدابير الحتواء
تفشي الفيروس.
إلى ذلك ،استيقظ اللبنانيون ،أمس ،على وقع المرحلة األولى
من تنفيذ الخطة العسكرية األمنية لنشر القوى على األرض في
كل المناطق وإطــاق دوريــات وإقامة حواجز ،بما يــوازي حال
طوارئ غير معلنة ومنع التجول واتخاذ اإلجراءات كافة إللزام
المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بالقوة.
وأشار وزير الداخليةمحمد فهمي ،خالل إطالقه في مؤتمر
صحافي الخطة التنفيذية إللزام المواطنين عدم مغادرة منازلهم:
«لــأســف ،لــم يـعــد باستطاعتنا اح ـتــواء ه ــذا ال ــوب ــاء ،تخطينا
االحتواء ،سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن هناك قناعة ذاتية
من كل مواطن لتخطي هذهاألزمة».
كما أكد وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد ،أمس،
ً
دخــول بــاده المرحلة الثالثة من تفشي الفيروس ،مشيرا إلى
أنهم يحضرون أنفسهم لألسوأ.
وفي إيــران ،ارتفع عدد الوفيات إلى  ،1685مع تسجيل 129
وفاة جديدة ،أمس ،واإلصابات إلى .21638
(عواصم -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة

اليوسف لـ ةديرجلا :.الوضع الصحي
يحتم ترحيل الموسم إلى سبتمبر
«فابيانو مستمر مع السماوي ...وليما األفضل بين المحترفين»
أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس ن ـ ـ ــادي ال ـســال ـم ـيــة
الشيخ تركي اليوسف أن الوضع
ال ـص ـحــي ف ــي الـ ـب ــاد ي ـح ـتــم على
اللجنة األولمبية الكويتية ترحيل
ال ـم ــوس ــم إلـ ــى سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل،
ً
مشيرا إلى أن سالمة المجتمع أهم
من تحقيق البطوالت.
وت ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــر الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
ً
ً
اجتماعا حاسما
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع و ز ر ا ة
الصحة ،وهيئة
الرياضة ،لحسم
مـصـيــر الـمــوســم
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،وس ــط
ترحيب من أغلب
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادات
واألندية
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا

أحمد حامد

تركي اليوسف

يخص تأجيل الموسم الرياضي،
بسبب تداعيات انتشار فيروس
كورونا.
وق ـ ـ ــال الـ ـي ــوس ــف لـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"
إنـ ــه ي ــؤي ــد ال ـت ــوج ــه ن ـحــو تــأجـيــل
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ال ــري ــاضـ ـي ــة بـشـكــل
ً
ع ــام ،مـشـيــدا بما تـقــوم بــه الــدولــة
للحد من انتشار فيروس كورونا،
وأض ـ ــاف أن الـســالـمـيــة ي ـضــع كل
امـ ـك ــان ــات ــه ف ـ ــي خـ ــدمـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
وتــوج ـه ـهــا ل ـل ـخــروج م ــن الــوضــع
القائم بسالمة وأفضل حال.
وعن رأيه فيما قدمه السماوي
حـتــى اآلن بصفته مــد يــرا لجهاز
الكرة ،أكد أن الوقت ال يزال مبكرا،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن الـ ـف ــري ــق يـتـطـلــع
لألفضل فــي بطولة ال ــدوري حال
استئناف المنافسات ،إلى جانب
المنافسة بـقــوة فــي بطولة كأس
األمير لصعود منصات التتويج
في أغلى البطوالت.
واع ـ ـتـ ــرف ب ـ ــأن ال ـســال ـم ـيــة ك ــان
ب ـم ـقــدوره تـحـقـيــق األف ـض ــل فيما
م ـض ــى مـ ــن م ـن ــاف ـس ــات ال ـم ــوس ــم،
ً
خصوصا أنه اعتلى قمة الدوري
الممتاز في بعض األوقات ،مؤكدا

باتريك فابيانو في لقاء سابق أمام النصر
أن األم ــر ال ي ــزال مـتــاحــا فــي حــال
استكمال الموسم.
وعن مستقبل المحترفين داخل
صفوف السماوي ،كشف اليوسف
أن عقد المحترف البرازيلي باتريك

ف ــاب ـي ــان ــو م ـم ـتــد ل ـن ـهــايــة ال ـمــوســم
الـمـقـبــل ،بـمــا يـعـنــي اس ـت ـمــراره مع
الـ ـف ــري ــق وسـ ـ ــط م ـس ـت ــوي ــات الف ـتــة
ي ـ ـقـ ــدم ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــب ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن
ال ـبــرازي ـلــي ألـيـكــس لـيـمــا ي ـقــدم هو

خوجاجيان :الخطوة المقبلة بيد المسابقات
●

جابر الشريفي

ق ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدرب فـ ــريـ ــق ال ـ ـنـ ــادي
ال ـع ــرب ــي ل ـك ــرة ال ـس ـلــة ال ـس ــوري
ي ـ ـبـ ــرم خـ ــوجـ ــاج ـ ـيـ ــان" ،ن ـن ـت ـظــر
إصدار االتحاد قرار البت ،بشكل
رسمي ،في مستقبل المنافسات
ال ـم ـق ـب ـل ــة" ،ل ـت ـح ــدي ــد ال ـخ ـط ــوة
المقبلة في مستقبله التدريبي.
وأضـ ـ ـ ــاف خ ــوج ــاجـ ـي ــان ،فــي
تصريح ل ـ "الـجــريــدة" ،أنــه عمل
مع فريق النادي العربي سنوات
عــديــدة ،ويعتبره "مكانه" الذي
عمل به بكل جهد خالل السنوات
ً
السابقة ،مشيرا الى أنه يتمنى
استكمال المسابقات واالستمرار
مع االخضر في الموسم المقبل
لــدعــم ال ـفــريــق بـشـكــل كـبـيــر من
أجل الوصول الى أهــداف تلبي
ط ـم ــوح ــات ج ـمــاه ـيــر األخ ـض ــر
وتطلعاته.
ولفت الى أن االخضر يمتلك
قواعد مميزة لديها العديد من
المواهب ،غير ان هــذه القواعد
ً
دائما ما تصطدم برغبتها في
الـ ــدراسـ ــة خـ ـ ــارج ال ـك ــوي ــت ف ــور
ال ـت ـخــرج م ــن ال ـثــانــويــة الـعــامــة،
وبالتالي فإن اللعبة تتأثر بشكل
ً
كبير ،موضحا انه ال يمكن ألي
شخص ان يقف حجر عثرة امام
مستقبل الالعبين الدراسي.
وأوضح أن االخضر عانى في
الموسم الحالي مــن اإلصــابــات
التي لحقت بالعديد من العبيه
خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرات م ـت ـق ـط ـع ــة ،مـمــا
تسبب في عدم صعود االخضر
الى منصات التتويج.
وأكد "أنا راض عن الحصول

الدمخي :استعدادات طائرة األصفر
تبدأ في يوليو المقبل
●

العربي وكاظمة في لقاء سابق
على المركز الــرابــع فــي الــدوري
ً
التمهيدي" ،مـشـيــرا الــى انــه لو
كـ ـ ــان العـ ـب ــه ي ــوس ــف ب ــورح ـم ــه
م ــوج ــودا ف ــي جـمـيــع م ـبــاريــات
الفريق بالدوري السداسي لكان
الفريق قد صعد للمربع الذهبي.
وكـشــف أن سبب االصــابــات،
الـ ـت ــي ت ـل ـح ــق ب ــاع ـب ـي ــه ب ـك ـثــرة
بين الحين واآلخــر هو الصالة

ال ـف ــرع ـي ــة ال ـت ــي يـ ـت ــدرب عـلـيـهــا
الـفــريــق ،ألن الـصــالــة الرئيسية
ً
تحت التجديد والبناء ،موضحا
أن الصالة الفرعية بها "الباركيه"
ت ـحــت الـ ـب ــاط وهـ ــو ال يتحمل
أوزان ال عـ ـب ــي ا لـ ـف ــر ي ــق االول،
بعكس المراحل السنية التي ال
تتسبب لها في أي مشكلة.
وأش ــار إلــى أن ع ــودة الالعب

األجـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــي
سـتـكــون مفيدة
ً
جـ ـ ـ ـ ــدا لـ ـلـ ـعـ ـب ــة ل ـت ـط ــوي ــر
ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ـن ــي ،بـيــد
أنه ال يملك قرار التأييد
من عدمه ،ألن هــذا االمر
ي ـخ ـض ــع ألم ـ ـ ــور م ــادي ــة
يبت فيها مجلس اإلدارة
ال الجهاز الفني.

يبرم خوجاجيان

اآلخـ ـ ــر م ـس ـت ــوي ــات م ـم ـي ــزة ،كــأحــد
أفـ ـض ــل ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ف ــي ال ـمــوســم
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى رغ ـب ــة
السالمية في االحتفاظ بخدماته.
يذكر أن صفوف السماوي تشهد

وجـ ــود  5مـحـتــرفـيــن ،فــإلــى جــانــب
فابيانو وليما تضم صفوف الفريق
ال ـب ــرازي ـل ــي رون ـي ـن ـه ــو ،والـ ـس ــوري
تامر الـحــاج ،واألذربـيـجــانــي كمال
ميزراييف.

محمد عبدالعزيز

ك ـشــف م ــدي ــر ل ـع ـبــة ال ـكــرة
ال ـط ــائ ــرة بـ ـن ــادي ال ـقــادس ـيــة
وليد الدمخي عن بداية فترة
استعداد الفريق األول للعبة
بالنادي في منتصف يوليو
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل ،السـ ـتـ ـكـ ـم ــال بـقـيــة
مـســابـقــات الـمــوســم الـحــالــي
 ،2020-2019في حال اعتماد
ت ــوص ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد بـتــرحـيــل
الـمــوســم إلــى شهر سبتمبر
المقبل.
وكان اتحاد الكرة الطائرة
أوصــى فــي رده على اللجنة
األولمبية الكويتية بترحيل
ج ـ ـم ـ ـيـ ــع م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــاتـ ــه ل ـف ـئ ــة
العمومي والمراحل السنية
لـ ـتـ ـق ــام ف ـ ــي شـ ـه ــر سـبـتـمـبــر
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ف ـ ـي ـ ــروس
كورونا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــي ،ف ــي
تصريح خــاص لـ"الجريدة"،
إن "األم ــور أصبحت خارجة
عـلــى إرادة الـجـمـيــع ،بسبب
اإلجـ ــراء ات االحـتــرازيــة التي
تتخذها الدولة في مواجهة
كورونا ،وإذا اعتمدت اللجنة
األولـمـبـيــة تــوصـيــة االتـحــاد
فـسـتـحـتــاج جـمـيــع األن ــدي ــة،
وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـم ـت ــأه ـل ــة
ل ـل ـم ــرب ــع ال ــذهـ ـب ــي ل ـ ـلـ ــدوري
الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز ،وه ـ ـ ــي :الـ ـك ــوي ــت،
وك ـ ـ ــاظـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـقـ ـ ــادس ـ ـ ـيـ ـ ــة،
والـ ـع ــرب ــي ،إلـ ــى ف ـت ــرة إعـ ــداد
جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة قـ ـ ـب ـ ــل االن ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــراط

ال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ــرس ـم ـي ــة إل ــى
س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـب ــل سـيـجـبــر
الجميع على تغيير برامجها
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ،لـ ـل ــوص ــول إل ــى
المستويين الـفـنــي والـبــدنــي
ال ـ ــازمـ ـ ـي ـ ــن ق ـ ـبـ ــل اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
المباريات الرسمية.

الصورة غير واضحة

وليد الدمخي

ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ــرس ـم ـي ــة
للبطولة".
وأكــد الدمخي أن موضوع
تـجــديــد ع ـقــود مــدربــي قطاع
الـ ـ ـك ـ ــرة الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة بـ ــال ـ ـنـ ــادي،
بداية من مدرب الفريق األول
التونسي صابر عبدالواحد،
ومــدربــي باقي فــرق المراحل
السنية ومساعديها ،سيتحدد
فـ ــي وق ـ ــت الح ـ ــق ب ـع ــد عـ ــودة
الـعـمــل ف ــي الـ ـن ــادي ،وعـنــدهــا
سـتـجـتـمــع إدارة ا ل ـل ـع ـبــة مع
المدير الفني للقطاع الكابتن
خالد الــدويـســان لتقييم أداء
جميع المدربين خالل الفترة
السابقة من الموسم ،وتحديد
كـ ــل االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ل ـل ـمــوســم
ال ـجــديــد ،ثــم ع ــرض األم ــر مع
إدارة ال ـن ــادي الت ـخــاذ ال ـقــرار
النهائي في هذا الشأن.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن تــرح ـيــل

وعن مصير محترف الفريق
األول ال ـت ــون ـس ــي إس ـمــاع ـيــل
معلي ،قال الدمخي "الصورة
غير واضحة بشأن التجديد
معه من عدمه ،رغم المستوى
الـ ـمـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـ ــل إل ـي ــه
الــاعــب وانسجامه الـتــام مع
بقية العبي الفريق ،والمردود
المميز الذي قدمه مع الفريق
في الفترة األخيرة قبل إيقاف
النشاط ،الرتباطه مع منتخب
بـ ـ ـ ـ ـ ــاده تـ ـ ــونـ ـ ــس ب ـ ــاأللـ ـ ـع ـ ــاب
األولمبية ،وعدم تأكيد موعد
إقامتها حتى اآلن ،مما يضع
الجميع فــي حـيــرة إل ــى حين
تتضح الصورة ويتم تحديد
المواعيد.
واختتم الدمخي تصريحه
قائال "الجميع في تحد كبير
ب ـس ـب ــب الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة،
وه ــدفـ ـن ــا سـ ــامـ ــة ال ــاع ـب ـي ــن
فــي ال ـم ـقــام األول قـبــل النظر
إلــى المنافسات الــريــاضـيــة"،
متمنيا أن تنتهي هذه الفترة
ســريـعــا ،وأن تـعــود الرياضة
الكويتية إلى سابق عهدها.

اإلسماعيلي يتلقى تأكيدات بمواجهة الرجاء منتصف يونيو
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تلقى النادي اإلسماعيلي تأكيدات من
االت ـحــاد الـعــربــي لـكــرة الـقــدم بــأن مـبــاراة
الفريق األصفر أمام الرجاء المغربي ،في
إياب نصف نهائي كأس محمد السادس
لــأنــديــة األبـ ـط ــال ،س ـت ـقــام ف ــي األس ـبــوع
ال ـث ــان ــي م ــن يــون ـيــو ال ـم ـق ـبــل ،إذا تــوقــف

انتشار فيروس "كورونا" في المغرب ،بعد
أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الدراويش
بهدف نظيف أحرزه التونسي فخر الدين
بن يوسف.
وكـ ـ ــان االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــرب ــي ق ـ ــرر تــأجـيــل
مباراة العودة ،التي كان مقررا لها األحد
الماضي ،بسبب انتشار الفيروس ،وأخطر
الناديان بقراره ليؤكد من جديد أن هذه

 ...وينفي إصابة العبيه بـ «كورونا»
أكــد مدير الـكــرة بالنادي اإلسماعيلي صبري المنياوي ،أنــه ال يوجد أي العب
بالفريق مصاب بفيروس كورونا.
وقــال المنياوي ،في تصريحات تلفزيونية ،أمــس ،إن كل ما تــردد عن إصابة أي
العب من اإلسماعيلي غير صحيح.
ً
وأضاف أن بعثة اإلسماعيلي لم تظل كثيرا في المغرب ،ولكن الفريق علم بإلغاء
مباراته ضد الرجاء البيضاوي في قبل نهائي كأس الملك محمد السادس لالندية
أبطال العرب ،قبلها بيوم واحد ،لذلك تدرب عصرا ،ثم سافر مباشرة للقاهرة.
وأوضــح المنياوي أن البعض ّ
روج لشائعات بــأن العبي اإلسماعيلي تعرضوا
لإلصابة بالفيروس ،لكن هذا الكالم غير صحيح ،وأطالب الجميع بتحري الدقة.
(د ب أ)

الـمــواجـهــة مــن ال ــوارد إقامتها منتصف
يونيو ،بشرط توقف انتشار الفيروس،
والــذي ضــرب بلدان العالم ،ودفــع جميع
االتحادات الرياضية إلى إيقاف األنشطة
بها.
على جانب آخر ،رفض محمد الشامي،
جناح اإلسماعيلي ،حسم ملف تجديد
عقده مع الفريق ،والــذي ينتهي بنهاية
الـمــوســم المقبل خ ــال الـفـتــرة الـجــاريــة،
وتـ ـ ـه ـ ــرب ال ـ ــاع ـ ــب م ـ ــن طـ ـل ــب م ـس ــؤول ــي
اإلسـمــاعـيـلــي بــرئــاســة إبــراه ـيــم عثمان
باستغالل فترة توقف ال ــدوري الحالية
في تمديد عقده ،وأكد انه يريد االنتظار
حتى نهاية الموسم لحسم قراره النهائي.
ويرغب الشامي في االنتظار إلى نهاية
الموسم ،لدراسة العروض المقدمة إليه،
خصوصا أنه كان لديه عرض في يناير
الماضي من أحد أندية الدوري األميركي،
لكن تمسك النادي به حــال دون رحيله،
حيث يعتبر الالعب صاحب الـ  24عاما
إح ــدى الــركــائــز األســاس ـيــة ال ـتــي يعتمد
ع ـل ـي ـهــا ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـ ـل ــدراوي ــش فــي
تشكيل الـفــريــق ،بـعــدمــا لـعــب حـتــى اآلن
 18مـبــاراة أحــرز خاللها هدفين وصنع
مثلهما.

جانب من تدريب سابق لفريق اإلسماعيلي
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واصلت االتحادات الرياضية
مطالباتها بتأجيل دورة
األلعاب األولمبية المقررة
إقامتها في طوكيو ،بينما
أوضح توماس باخ رئيس
اللجنة األولمبية الدولية أنه ال
يمكن تأجيلها ،كما لو كانت
مباراة كرة قدم.

ب ـ ـ ــدأت ات ـ ـ ـحـ ـ ــادات ري ــاض ـي ــة
كبيرة بــرفــع الـصــوت فــي وجه
موقف اللجنة األولمبية الدولية
بالتوجه إلقامة دورة األلعاب
األولمبية الصيفية في طوكيو
فـ ــي م ــوع ــده ــا الـ ـمـ ـق ــرر صـيــف
 ،2020مطالبة بإرجائها بسبب
فيروس كورونا المستجد.
واكتسبت الــدعــوات إلرجــاء
األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة ب ـ ـيـ ــن 24
يوليو والتاسع من أغسطس،
زخما كبيرا الجمعة والسبت،
وأبرزها من االتحاد األميركي
أللـ ـع ــاب ال ـ ـقـ ــوى ،ب ـع ــد دعـ ــوات
مماثلة من االتحادين األميركي
والفرنسي للسباحة ،وموقف
مـشــابــه مــن الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
النرويجية.
وقـ ـب ــل ذلـ ـ ــك ،ك ــان ــت دع ـ ــوات
اإلرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـ ـ ـق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــر ع ـ ـلـ ــى
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات بـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــرده ـ ــا ،أو
ريـ ــاض ـ ـي ـ ـيـ ــن ي ـ ـش ـ ـكـ ــون مـ ـ ــن أن
ف ـ ـيـ ــروس "ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،"-19الـ ــذي
أودى بـحـيــاة  11أل ــف شخص
حتى صباح السبت ،واتخذت
قيود هائلة على حركة التنقل
والـ ـسـ ـف ــر فـ ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء
العالم لمكافحة انتشاره ،فرض
ً
واقـعــا ال يتيح لهم االستعداد
بشكل مالئم لما سيكون على
األرجح أهم حدث في مسيرتهم.
وف ــي اآلون ــة األخ ـي ــرة ،تؤكد
األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة أن مــن
السابق ألوانه اتخاذ قرار بشأن
مصير األلعاب ،وأنها تواصل

مـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ـي ــن ال ـي ــاب ــان ـي ـي ــن
ال ـت ـح ـض ـي ــر إلم ـ ـكـ ــان إقــام ـت ـهــا
في موعدها ،رغــم الشلل الذي
فرضه الفيروس على األحداث
الرياضية ،وقرار إرجاء أحداث
كبيرة مقررة هذا الصيف مثل
كـ ــأس أوروبـ ـ ـ ــا وب ـط ــول ــة كــوبــا
أميركا لكرة القدم.
والـ ـسـ ـب ــت ،أصـ ـب ــح االتـ ـح ــاد
األميركي أللعاب القوى ،الذي
غــال ـبــا م ــا ي ـح ـصــد ريــاض ـيــوه
العديد من الميداليات الذهبية
فــي األل ـع ــاب ،أب ــرز المطالبين
ب ــإرج ــائ ـه ــا ،وذل ـ ــك ف ــي رســالــة
م ــن رئ ـي ـســه الـتـنـفـيــذي مــاكــس
سيغيل ،الى الرئيسة التنفيذية
لـلـجـنــة األول ـم ـب ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
سارة هيرشالند.
وط ـلــب االت ـح ــاد مــن اللجنة
األولمبية األميركية أن "تحاجج
لدى اللجنة األولمبية الدولية
إلرجاء دورة األلعاب األولمبية
 2020في طوكيو".
وت ـ ـ ــاب ـ ـ ــع" :نـ ـ ـح ـ ــض ال ـل ـج ـن ــة
األولـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـبـ ــارال ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ألنـ ـه ــا ق ــائ ــدة فــي
الحركة األولمبية ،لرفع صوتها
والتحدث باسم الرياضيين".
وتـ ــابـ ــع" :ن ـت ـف ـهــم بــال ـتــأك ـيــد
تبعات هذا الطلب ،و(تعقيدات)
مـحــاولــة تنسيق دورة ألـعــاب
أول ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــؤجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ،حـ ـ ــول
ج ـ ــدول الــريــاض ـي ـيــن اآلخ ــري ــن
واالت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة
وال ـشــركــاء األســاس ـي ـيــن ...إلــخ.

توافد اآلالف لرؤية الشعلة
توافد عشرات اآلالف من اليابانيين لرؤية
الـشـعـلــة األول ـم ـب ـيــة ال ـتــي وض ـعــت ف ــي مــرجــل
شمال شرق اليابان خالل نهاية األسبوع ،على
الرغم من القلق المتعلق بتفشي وباء كورونا.
ووصلت الشعلة إلى اليابان الجمعة ،حيث
لقيت استقباال خجوال وسط الشكوك بإقامة
دورة األلعاب في موعدها ،رغم تأكيد رئيس
اللجنة األولمبية الدولية األلماني توماس باخ
ً
أن اتخاذ القرار بتأجليها سابق ألوانه حاليا.
واحـتـشــد أكـثــر مــن  50أل ــف شـخــص ،أمــس
األول ،ل ــرؤي ــة ال ـش ـع ـلــة ف ــي م ـح ـطــة س ـن ــداي

بمقاطعة مياغي ،حيث ارتدى معظم الحضور
قناعا ،وبعضهم انتظر في صفوف امتدت على
مسافة  500متر ســاعــات ع ــدة ،وق ــال احدهم
لشبكة "أن أتــش كــاي" المحلية "لقد انتظرت
في الصفوف مدة  3ساعات ،لكن رؤية الشعلة
األولمبية أمر مشجع".
بيد أن اللجنة المنظمة حذرت من أن توافد
ع ــدد أكـبــر مــن الـمـتــوقــع س ـيــؤدي إل ــى تعليق
الفرجة فــي حــال أصبحت الجماهير "غفيرة
ً
جدا".

جانب من الحشود التي توافدت لمشاهدة الشعلة األولمبية
لـ ـك ــن الـ ـمـ ـض ــي قـ ــدمـ ــا ف ـ ــي ظــل
ال ــوض ــع ال ـع ــال ـم ــي الـ ــراهـ ــن لــن
يكون في مصلحة الرياضيين
العليا".
وت ــاب ــع س ـي ـغ ـي ــل ،مـتــوجـهــا
الـ ــى ه ـيــرشــانــد ف ــي الــرســالــة
ال ـتــي أرس ـل ــت نـســخ مـنـهــا الــى
أط ـ ـ ــراف عـ ـ ــدة؛ أبـ ــرزهـ ــا رئ ـيــس
االتحاد الدولي أللعاب القوى
الـبــريـطــانــي سـيـبــاسـتـيــان كــو:
"األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة ه ــي على
بعد أشهر فقط .هذا وقت حرج
بــالـنـسـبــة ال ــى ريــاضـيـيـنــا من
أج ــل ال ـت ـمــرن وال ـم ـنــاف ـســة ،في
إط ــار سعيهم لــوضــع أنفسهم
في أفضل موقع ممكن من أجل
تمثيل بلدنا".
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع" :هـ ـ ــدف ـ ـ ـنـ ـ ــا ي ـب ـق ــى
تحقيق التميز الرياضي خالل
األل ـعــاب األولـمـبـيــة ،لـكــن ليس
ع ـلــى ح ـس ــاب س ــام ــة وصـحــة
رياضيينا" ،مشيرا الى ان "األمر
الـصـحـيــح وال ـم ـس ــؤول للقيام
ب ــه ه ــو وض ــع ص ـحــة وســامــة
ال ـج ـم ـي ــع كـ ــأولـ ــويـ ــة ،واإلقـ ـ ـ ــرار
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ــائ ـ ــم بـ ـ ــاألثـ ـ ــر الـ ـ ــذي

س ـب ـبــه هـ ــذا ال ــوض ــع ال ـص ـعــب،
وسيستمر فــي تسبيبه ،على
ري ــاض ـي ـي ـن ــا واسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــم
لأللعاب األولمبية".
وأتــت الرسالة بعد ساعات
من ظهور تباين في الرأي بين
االتحادات األميركية ومسؤولي
لجنتها األولمبية.

البريطاني سيباستيان كو
وفي أول رد فعل من االتحاد
الـ ــدولـ ــي أللـ ـع ــاب ال ـ ـقـ ــوى ،ق ــال
رئيسه البريطاني سيباستيان
كو ،في تصريح لوكالة "فرانس
ب ــرس"" :نـتـبــادل ونستمع الــى
اتـحــاداتـنــا وريــاضـيـيـنــا خــال
هذه الفترة غير المسبوقة لنا
جميعا".
وكشف" :لدينا اجتماع مطلع
االسبوع المقبل يتعلق بهؤالء
الرياضيين ،الذين يعانون من
أج ــل مــواصـلــة تــدريـبــاتـهــم في
دول مختلفة اتخذت تدابير من
أجل فرملة فيروس كورونا".
وختم" :ال أعتقد أنــه يتعين

«كورونا» ينهي حياة رئيس ريال مدريد السابق

لورينزو سانز

توفي الرئيس السابق لنادي
ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي لــورنــزو
ســانــز أمــس األول عــن  76عاما،
بعد إصابته بفيروس كورونا،
حسبما ذكر نجله.
وقـ ــال ل ــورن ــزو ج ــون ـي ــور ،في
ح ـســابــه ع ـلــى "ت ــويـ ـت ــر"" ،تــوفــي
وال ـ ــدي ل ـل ـتــو .ل ــم يـسـتـحــق هــذه
ال ـن ـهــايــة وب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة .أحــد
أطـ ـي ــب وأشـ ـج ــع وأكـ ـث ــر ال ـن ــاس
جدية الذين رأيتهم في حياتي
يرحل .عائلته وريال مدريد كانا
شـغـفــه .لـقــد اسـتـمـتـعــت والــدتــي
وأش ـق ــائ ــي ب ـكــل لـحـظــاتـهــم معه
بفخر".
ورأس سانز ،المالك السابق
ل ـن ــادي مـلـقــا ،ريـ ــال م ــدري ــد بين

رياضة

 1995و ،2000وفي واليته أحرز
لقب دوري أبطال أوروبــا عامي
 1998و 2000ب ـعــد ص ـي ــام دام
طويال منذ عام  ،1966قبل حلول
فلورنتينو بيريز بدال منه.
وض ـ ــم آنـ ـ ـ ـ ــذاك ال ـ ــى ت ـش ـك ـي ـلــة
"الملكي" أمثال البرازيلي روبرتو
كارلوس ،الكرواتي دافور شوكر،
ال ـهــول ـنــدي ك ــارن ــس س ـي ــدورف
وال ـ ـمـ ــون ـ ـت ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ـغـ ــري بـ ـ ـ ـ ـ ــردراغ
مياتوفيتش.
ونقل سانز الثالثاء الماضي
ال ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ب ـع ــد ارتـ ـف ــاع
ح ــرارت ــه ،ث ــم وض ــع ف ــي الـعـنــايــة
الـ ـم ــرك ــزة ب ـع ــد ثـ ـب ــوت إصــاب ـتــه
بالفيروس.
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ،ال يـخـطــط

نـ ــادي ريـ ــال م ــدري ــد الت ـخ ــاذ أي
إج ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـ ــع ان ـ ـت ـ ـشـ ــار فـ ـي ــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وتـ ــوقـ ــف كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
ف ــي إس ـبــان ـيــا ،ويـسـتـبـعــد حتى
هـ ــذا ال ـتــوق ـيــت اتـ ـخ ــاذ أي ق ــرار
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص تـ ـقـ ـلـ ـي ــص رواتـ ـ ـ ــب
ً
العبيه ،وفقا لما أكــدت مصادر
من النادي لـ"إفي".
وي ـث ــق الـ ـن ــادي األبـ ـي ــض بــأن
الموسم بإمكانه االنتهاء بداية
من مايو المقبل ،وأنــه ال يوجد
أي مؤشر يجعل النادي يضطر
لـ ـلـ ـج ــوء إل ـ ـ ــى الئ ـ ـحـ ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم
ال ـمــؤقــت لـلـعـمــل (اي ار ت ــي اي)
ل ـت ـق ـل ـي ــص رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
والموظفين بالنادي.
(إفي)

علينا إقامة االلعاب االولمبية
ب ــأي ثـمــن ،عـلــى حـســاب صحة
ريـ ــاض ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــا .الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار بـ ـش ــأن
االل ـعــاب االولـمـبـيــة قــد يصبح
واقعا بسرعة ،وخالل االيام او
االسابيع المقبلة".

االتحاد اإلسباني
كما طالب االتحاد االسباني
لــريــاضــة أم األلـ ـع ــاب بـتــأجـيــل
االلـعــاب االولمبية ،وقــال بيان
صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـج ـل ــس ادارتـ ـ ـ ـ ــه:
"االتحاد االسباني لكرة القدم،
وباسم أغلبية رياضييه يطالب
بتأجيل األلعاب االولمبية في
طوكيو".
واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :الـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ــروف ال
تـضـمــن اس ـت ـع ــدادات مناسبة
وال منافسات عــادلــة مــع باقي
ال ــري ــاض ـي ـي ــن ،م ــن دون وضــع
ص ـح ــة ال ــري ــاض ـي ـي ــن اإلسـ ـب ــان
في خطر".
وتـعـتـبــر إسـبــانـيــا م ــن اكـثــر
الدول التي تفشى فيها فيروس
كــورونــا بقوة ،إذ حصد 1326

شخصا حتى امس االول.

باخ :يدمر الحلم
من جانبه قال رئيس اللجنة
األولـيـمـبـيــة الــدول ـيــة ،تــومــاس
بـ ــاخ ،إن إل ـغ ــاء دورة األل ـع ــاب
األوليمبية من شأنه أن "يدمر
ح ـلــم" الـكـثـيــر م ــن الــريــاضـيـيــن
التابعين لـ 206لجان أوليمبية
ً
وطنية ،وأكــد أن حــدثــا بحجم
أول ـي ـم ـب ـيــاد طــوك ـيــو "ال يمكن
تــأج ـي ـلــه ك ـم ــا ل ــو كـ ــان م ـب ــاراة
كرة قدم".
وبـ ـع ــد يـ ـ ــوم مـ ــن ت ـصــري ـحــه
بأن مؤسسته تنظر حاليا في
"سيناريوهات مختلفة" ،بشأن
تنظيم أوليمبياد طوكيو ،2020
المقرر إقامتها فــي  24يوليو
المقبل ،أقر باخ بأن إدارة أزمة
إقامة الحدث من عدمه ليست
باألمر السهل.
وخـ ـ ـ ـ ــال مـ ـق ــابـ ـل ــة أج ــرتـ ـه ــا
مـ ـع ــه ش ـب ـك ــة قـ ـ ـن ـ ــوات ()SWR
األل ـمــان ـيــة ق ــال رئ ـيــس اللجنة
األول ـ ـي ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة" :مـ ـ ـ ــن ال ـص ـع ــب

التعامل مع حالة انعدام األمن
ه ــذه ،بــل واألك ـثــر صـعــوبــة مع
ظــروف التدريب الصعبة التي
يعانيها الكثيرون ،ولكن إلغاء
األول ـي ـم ـب ـي ــاد س ـي ــدم ــر ال ـحـلــم
األول ـي ـم ـبــي ل ـ ــ 11أل ــف ريــاضــي
من  206لجان وطنية ،وأيضا
الفريق األوليمبي لالجئين".
وأض ــاف" :إلـغــاء حــدث بهذا
ال ـح ـج ــم س ـي ـك ــون الـ ـح ــل األق ــل
عدالة ،وأرى أنه ال يمكن تأجيل
األوليمبياد كما لو كان مباراة
لكرة القدم تقام في عطلة نهاية
األسبوع".
واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ط ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو
لــاسـتـضــافــة مـنــذ ع ــام ،2013
ورصدت ميزانية لأللعاب تقدر
بنحو  12مليار دوالر أميركي.
وحتى اآلن ،لم تتأثر أي دورة
ألـ ـع ــاب أول ـم ـب ـيــة ف ــي ال ـتــاريــخ
الحديث (منذ  )1896بسبب آخر
غير حرب عالمية .وألغيت دورة
 1916بـسـبــب ال ـح ــرب األولـ ــى،
ودورت ـ ــا  1940و 1944بسبب
الحرب الثانية.

ليفاندوفسكي يتبرع بمليون يورو
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن العـ ـ ـ ـ ــب كـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
مهاجم بايرن ميونيخ ،وزوجته
آنــا ،أنهما سيتبرعان بمليون
يورو لمكافحة فيروس كورونا
المستجد.
وسيوجه الهداف البولندي
األمـ ـ ـ ـ ــوال لـ ـصـ ـن ــدوق خـصـصــه
العبو بايرن واسموه "سنركل
ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس كـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ــا" ب ـ ـهـ ــدف
الـمـســاعــدة عـلــى التخفيف من
آثار المرض.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ل ـ ـي ـ ـفـ ــانـ ــدوف ـ ـس ـ ـكـ ــي،
ع ـ ـبـ ــر ح ـ ـسـ ــابـ ــه الـ ــرس ـ ـمـ ــي فــي
"إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام"" :ك ـل ـن ــا نـعــي
ال ــوض ــع ال ـص ـع ــب ال ــذي
ي ـ ـح ـ ـيـ ــط ب ـ ـ ـنـ ـ ــا ،الـ ـ ـي ـ ــوم
ج ـم ـي ـع ـن ــا ن ـل ـع ــب فــي

فريق واحــد ،فلنكن أقــويــاء في
هـ ــذا الـ ـن ــزال ون ـح ــن م ـت ـحــدون.
إذا كان بإمكاننا مساعدة أحد
بـطــريـقــة آم ـنــة فـلـنـفـعــل .قــررنــا

التبرع بمليون يورو لمحاربة
فيروس كورونا".
وأضاف أن "هذا الوضع يؤثر
علينا جميعا ،فلنكن مسؤولين.
نأمل عودة األمور إلى طبيعتها
سريعا .على الجميع أن يتحد
وأن نـ ـتـ ـض ــا م ــن مـ ـ ــع ب ـع ـض ـنــا
ً
البعض وأن نلعب معا في نفس
الفريق".
وانضم ليفا وزوجته آنا إلى
زميليه بالفريق ليون جوريتزكا
وجوشوا كيميش ،اللذين تبرعا
أيـضــا بمليون ي ــورو لمكافحة
"كورونا".
(إفي)

ليفاندوفسكي

رونالدينيو يتلقى تهاني عيد ميالده في السجن سيرينا «على حافة» االنفعال بسبب الحجر
بعث العديد من زمالء الالعب
البرازيلي األسبق رونالدينيو
جاوتشو في المنتخب الوطني،
ال ـ ــذي تـ ــوج ب ـم ــون ــدي ــال ،2002
رس ــال ــة دع ــم ل ــه بـمـنــاسـبــة عيد
مـ ــولـ ــده الـ ـ ـ ـ ــ ،40الـ ـ ــذي ي ـص ــادف
ال ـس ـبــت( ،أمـ ــس األول) ،بسبب
اح ـت ـج ــازه بــأحــد ال ـس ـجــون في
باراغواي منذ  17يوما.
ُ
ويـحـتـجــز الـمـهــاجــم األسـبــق
ل ـبــرش ـلــونــة ومـ ـي ــان وب ــاري ــس
س ـ ـ ــان جـ ـ ــرمـ ـ ــان ،ال ـ ـمـ ــولـ ــود فــي
 21م ـ ـ ــارس  1980فـ ــي مــد ي ـنــة
بــورتــو ألـيـغــري ،برفقة شقيقه
ووك ـي ــل أع ـمــالــه روب ــرت ــو داخ ــل

مقر شــرطــي منذ بــدايــة الشهر
ال ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاري ،بـ ـ ـع ـ ــد دخـ ــول ـ ـه ـ ـمـ ــا
بـ ـ ـ ـ ــاراغـ ـ ـ ـ ــواي ب ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوازي س ـف ــر
مزورين.
وكـ ـ ــان رون ـ ــال ـ ــدو وري ـف ــال ــدو
وروب ـ ــرت ـ ــو ك ـ ــارل ـ ــوس مـ ــن بـيــن
م ــن ق ــدم ــوا ل ــه ال ـت ـه ـن ـئــة بـعـيــد
مــولــده عـلــى شـبـكــات الـتــواصــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،وب ـ ـع ـ ـثـ ــوا إلـ ـي ــه
برسائل دعم.
وق ــال الـظــاهــرة على حسابه
"كل التهاني يا صديقي .أتمنى
أن تتخطى هذا الوقت العصيب
فـ ــي حـ ـي ــات ــك ،وأن ت ـع ـي ــش فــي
سعادة دائمة".

ب ـي ـن ـمــا ك ـت ــب ريـ ـف ــال ــدو عـلــى
حـســابــه بـتـطـبـيــق (إن ـس ـت ـغــرام)
"أهـ ـنـ ـئ ــك يـ ــا ص ــديـ ـق ــي .ال ـل ـعــب
ب ـ ـجـ ــوارك كـ ــان أم ـ ــرا س ـه ــا .لــن
أنـ ـس ــى ه ـ ــذه األوق ـ ـ ـ ــات م ـط ـل ـقــا.
أت ـم ـنــى أن يـحـفـظــك ال ـ ــرب ،وأن
ي ـع ـط ـي ــك ال ـ ـقـ ــوة ل ـت ـخ ـط ــي ه ــذا
الــوقــت العصيب .أصـلــي دائما
من أجلك".
وكتب أيضا روبرتو كارلوس
"أسعد التهاني لك يا صديقي
بإتمام عامك الـ."40
(إفي)

رابطة الـ « »NBAتدرس استقطاع
جزء من رواتب الالعبين
أف ــادت تـقــاريــر صحفية أن راب ـطــة ال ــدوري
األميركي لكرة السلة للمحترفين تخطط لدفع
رواتـ ــب الــاعـبـيــن كــامـلــة فــي األول مــن أبــريــل
المقبل ،ولكن ربما تبدأ باستقطاع جزء رواتب
الالعبين بدءا من  15أبريل المقبل في محاولة
للتعافي مــن الخسائر المالية بسبب إيقاف
الموسم ،وفقا لتقارير شبكة "إي .أس .بي .أن".
ومع اإلشــارة إلى أن رابطة الــدوري أرسلت
مالحظات لألندية الجمعة الماضية ،ذ كــرت
وســائــل اإلع ــام أن الــرابـطــة ربـمــا تـبــدأ حجب
ال ــروات ــب ب ـنــاء عـلــى بـنــد "ال ـق ــوة ال ـقــاهــرة" في
اتفاقها مع الالعبين.
وأشارت المالحظات إلى أن الرابطة ستبلغ
الالعبين قبل  15أبريل المقبل ،وهو اليوم الذي

كان يفترض فيه نهاية الموسم االعتيادي.
وتـسـبــب تفشي وب ــاء ف ـيــروس كــورونــا في
جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم ف ــي تـعـلـيــق ال ـعــديــد من
المنافسات الرياضية ،بما في ذلك دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين ،الــذي تم إيقافه
يوم  13مارس بعدما تأكدت إصابة أحد العبي
يوتا جاز.
ووفـقــا لـشــروط االتـفــاق الجماعي ،بإمكان
الرابطة أن تحجب نسبة مئوية من الرواتب في
حال حدوث كارثة ،تستوجب إيقاف المباريات،
خاصة في حالة حدوث وباء.
(د ب أ)

رونالدينيو

اعترفت أسطورة كرة المضرب األميركية سيرينا وليامس بأنها
"عـلــى حــافــة" االنـفـعــال ،ج ــراء الحجر االجتماعي ال ــذي يــوصــي به
االختصاصيون ،من أجل تقليص خطر اإلصابة بفيروس كورونا.
ونشرت سيرينا ،الفائزة بـ 23لقبا كبيرا في بطوالت الغراند سالم،
مقاطع فيديو على تطبيق "تيك توك" ،تشرح فيها قلقها فيما يتعلق
بابنتها أولمبيا التي تبلغ السنتين.
وقالت النجمة ،البالغة  38عاما" ،امــا اآلن وأنــا امــارس الحجر
االجتماعي لفترة طويلة ربما استمرت اسبوعين حتى اآلن ،فان
كل شيء صغير يجعلني مجنونة".
واضافت" :بسبب القلق أنا على حافة االنفعال .في كل مرة يعطس
أحدهم من حولي أو يسعل أصبح مجنونة .عندما أقــول أحدهم
أقصد ابنتي" ،متابعة" :عندما عطست في إحدى المرات نظرت اليها
شزرا .نظرت اليها بطريقة +سرينا الغاضبة +ثم شعرت بالحزن".

وقلت في نفسي" :هل هي على ما يرام .هل ثمة اي خلل في ابنتي؟
هل يمكنني القيام بشيء ما؟ ال أدري ما يمكنني القيام به ،وبالتالي
بدل أن أكون هادئة أصبح تحت وطأة ضغط عصبي هائل".
وكشفت سيرينا أنها اعتقدت ،شأنها في ذلــك شــأن أشخاص
كثيرين ،أن فيروس كورونا لن يؤثر عليها ،وقالت في هذا الصدد:
"تأجلت دورة انديانا ويلز فجأة ،فقلت ال بأس ،األمر غريب لكني
أملك بعض الوقت لالستمتاع".
لكن مع تأجيل دورات وبطوالت أخرى في كرة المضرب وجدت
سيرينا نفسها أكثر قلقا بقولها" :يتعين علينا معايشة هذا األمر.
سنتخطاه ،يجب علينا ذلك".
وناشدت سيرينا مواطنيها بمالزمة منازلهم واتباع ارشادات
السلطات الصحية في البالد ،من خالل سلسلة من التعليقات على
مواقع التواصل االجتماعي.

إصابة مالديني وديباال بـالفيروس
أعلن نــادي ميالن اإليطالي لكرة
القدم ،أمس األول ،إصابة اسطورته
بـ ــاولـ ــو م ــال ــديـ ـن ــي ونـ ـجـ ـل ــه دانـ ـي ــال
بفيروس كورونا.
وكـ ـت ــب مـ ـي ــان ف ــي بـ ـي ــان "ي ــؤك ــد
مـ ـي ــان أن مـ ــديـ ــره ال ـت ـق ـن ــي ب ــاول ــو
مالديني كان على اتصال بشخص
مصاب بفيروس كورونا ،وبدأ يظهر
عـ ـ ــوارض الـ ـفـ ـي ــروس .ت ــم اخ ـضــاعــه
الخ ـ ـت ـ ـبـ ــار الـ ـمـ ـسـ ـح ــة أم ـ ـ ــس األول،
وج ـ ـ ــاءت ال ـن ـت ـي ـجــة إي ـج ــاب ـي ــة .كـمــا
كــان االختبار ايجابيا أيضا البنه
دان ـي ــال ،مـهــاجــم فــريــق الـشـبــاب في
ميالن والذي كان يتدرب سابقا مع
الفريق االول".
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـي ــان إلـ ـ ــى أن ب ــاول ــو
ودانيال انهيا فترة حجر صحي مدة
اسبوعين فــي الـمـنــزل دون اتصال

بــاآلخــريــن ،وسـيـبـقـيــان فــي الحجر
حتى الشفاء السريري.
ويعد مالديني ( 51عاما) ،الظهير
األيسر السابق ،من أعظم الالعبين
فــي تــاريــخ ال ـكــرة اإليـطــالـيــة ،وأح ــرز
لقب الدوري المحلي سبع مرات مع
ميالن ودوري أبطال أوروبــا خمس
مرات .خاض  902مباراة مع ميالن،
و 126مباراة مع منتخب بــاده .أما
دانـ ـي ــال ( 18ع ــام ــا) ف ـخ ــاض م ـب ــاراة
واحدة مع "روسونيري" حتى االن.

ديباال ينضم للمصابين
وجاء خبر اعالن اصابة مالديني،
بعد كشف األرجنتيني باولو ديباال
مهاجم يوفنتوس اصابته بالفيروس
لينضم إلى زميليه في الفريق المدافع

دان ـي ـي ـل ــي روغـ ــانـ ــي والعـ ـ ــب ال ــوس ــط
الفرنسي بليز ماتويدي.
والـ ـ ـ ـ ــى يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ،ع ـ ــان ـ ــت عـ ــدة
انــديــة ايـطــالـيــة ال ـف ـيــروس خصوصا
سمبدوريا وفيورنتينا.
وت ـعــد إيـطــالـيــا أك ـثــر ال ــدول
تضررا بفيروس "كوفيد"-19
فــي أوروبـ ـ ــا ،وه ــي أعلنت
وقــف الـنـشــاط الرياضي
كــامــا حتى الـثــالــث من
أب ــري ــل ،ض ـمــن سلسلة
إجراءات قاسية شملت
إغـ ـ ـ ــاق ك ـ ــل ال ـم ـت ــاج ــر
باستثناء الصيدليات
وتـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـبـ ـي ــع
المنتجات الغذائية.

باولو مالديني

ةديرجلا
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الله بالنور

حظر التجول
واألحكام العرفية

إننا لفخورون بك

أ .د .غانم النجار

َ
عندما أطــل علينا فيروس كــورونــا ،أخذنا على حين غرة،
وقــادنــا فــي طريق ال معالم نهاية لــه ،لــدرجــة أن ســؤال "كيف
ً
حالك قبل (الحقبة الـكــورونـيــة)؟" صــار مـطــروحــا ،مثلما كان
سؤال مشابه ،ربما خالل حقبة الغزو البغيض؛ "كيف كنت قبل
الغزو وكيف أنت بعده؟".
يؤكد بروفيسور جون باري ،جامعة تولين ،نيو أورليانز،
أحــد أبــرز المؤرخين لألوبئة ،مثل وبــاء اإلنفلونزا  ،١٩١٨أن
التغلب على انتشار الوباء يتحقق بإقناع الناس بنقطتين:
التباعد االجتماعي ،والشفافية والصدق في إيصال المعلومة.
بمعنى آخر أن اإلجــراءات الطبية في حالة كورونا ،الفيروس
المجهول ،مهمة وأساسية ،ولكنها دون تعاون الناس ،وصمت
السياسيين ،المحرضين ،الجاهلين ،لــن تنجح و حــد هــا في
إيقاف انتشار الوباء.
ً
وأخذا في االعتبار أن ما قيل عن أخطاء فادحة في السماح
بحرية الحركة وعدم إيقاف طائرات وقادمين ،األمر الذي لم تنفه
الحكومة ولم تؤكده ،تحول بشكل مؤسف إلى تبادل اتهامات
طائفية ومذهبية ،ال مكان لها في هذا اإلطار .هناك  ٣عوامل أدت
إلى تراجع النفس الطائفي البغيض ،األول هو قيام الحكومة
بدور رائد وتولي مسؤولية متسقة مع إرشادات منظمة الصحة
العالمية ،وبشكل غير مسبوق ،أصاب الناس الفاقدين الثقة بها
إلى فرك عيونهم للتأكد إن كانت هي ذات الحكومة .أما العامل
ً
الثاني فهو تصاعد األزمة دوليا وإصابة دول كبرى ،واتضاح
تقصيرهم ،وبالتالي تـجــاوزت المسألة مجرد تقويم لدولة
صغيرة كالكويت .العامل الثالث هو تحول القضية إلى مسألة
ً
وطنية يلتف حولها الناس دفاعا عن مجتمعهم.
ً
ً
الصدق والشفافية في المعلومة لم يعودا موضوعا هامشيا،
حتى لو لجأت السلطات إلجــراء ات قاسية مثل حظر التجول
ً
يتعاون معها الناس .وعندما نقول الصدق؛ فعلى السلطة أيا
كان اسمها قول الحقيقة حتى لو كانت مخيفة ،دون تقليل أو
دبلوماسية.
ً
بــاألمــس القريب ،أعلنت الحكومة حظر تجول جزئيا من
ً
الخامسة مساء إلى الرابعة فجرا .بالطبع يأتي ذلك في إطار
سلوك تدريجي بتعطيل العمل والمؤسسات التعليمية وإغالق
المطاعم والتسوق ودور العبادة والتعازي واألفراح والمطار.
ً
تـلــك اإلج ـ ــراء ات كــانــت فــي واقـعـهــا تجفيفا لمنابع مسببات
الخروج من المنزل االعتيادية ،باستثناء المشي أو الفضول
القاتل للقطط.
األحكام العرفية أكثر شمولية من حظر التجول ،وقد ظلت
الكويت حريصة على عدم إعالنها ،حتى في أحلك الظروف؛
كتفجيرات الثمانينيات ومحاولة اغتيال األمير الشيخ جابر
األحمد ،رحمه الله ،أو حرب  ،٢٠٠٣حيث أعلنت مرتين فقط في
تاريخ الكويت الدستورية ،األولــى إبــان حرب  ١٩٦٧لـ ٣أشهر
فقط ،أ مــا الثانية فبعد التحرير لمدة  ٤أشهر فقط ،ورفعت
نهائيا فــي  ٢٦يونيو  .١٩٩١حظر التجول فــي إطــار قانوني
محدود للحفاظ على صحة الناس البد أن يواكبه كم أكبر من
تدفق المعلومات والتصدي للشائعات ،ألن إجــراءات من هذا
النوع ستعتمد بدرجة أساسية على تعاون الناس.

ح ــذرت دراس ــة طبية حديثة
مــن الـمـخــاطــر الـكـبـيــرة للضوء
األزرق ،الـ ـص ــادر ع ــن األج ـه ــزة
اإللكترونية خصوصا في الظالم
الدامس ،نظرا للتبعات الخطيرة
لهذه العادة على صحة العيون.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة ال ـتــي
أجـ ــراهـ ــا ب ــاح ـث ــون م ــن جــامـعــة
تــولـيــدو األمـيــركـيــة أن الـنــاس
صاروا يتعرضون بكثرة للضوء

د .ناجي سعود الزيد

ّ
فــي ظــل ال ـظــروف الـحــالـيــةَ ،مــن تــوقــع ذلــك ال ـهــدوء وتلك
والشجاعة في الطرح؟
الرزانة ّ
َ
ومن توقّع تلك الدقة في المعلومات؟
ومــن تــوقــع ذلــك األسـلــوب الــراقــي فــي إشــاعــة الطمأنينة
في القلوب؟
ّ
وم ــن يـسـتـطـيــع أن يـنـكــر ال ــرق ــي الـ ــذي تـمـيــزت ب ــه لغته
العربية السليمة في األداء واإلدالء بالمعلومات الصحيحة
ً
والصريحة علنا أم ــام المايكروفونات والـكــامـيــرات على

الـهــواء مباشرة؟ وهــو يعمل على مــدار الساعة ولــم يخف
ً
ً
أو يرتجف أو يتردد أمــام المأل ،بل أدى عمال متميزا من
جميع النواحي...
ُّ
ً
إنه ذلك الشخص الذي يطل علينا متواضعا بين حين
ً
وآخر ،واألنيق والهادئ دائما ...إنه الدكتور عبدالله السند
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ...إننا لفخورون بك...
مع الشكر والعرفان.

ً
ً
دوائر «الكلية» أصدرت  20حكما قضائيا

●

حسين العبدالله

أص ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ــدائـ ـ ــرة الـ ـج ــزائـ ـي ــة األولـ ـ ــى
والـمـســائـيــة ف ــي الـمـحـكـمــة الـكـلـيــة ،أم ــس،
برئاسة المستشار محمد غازي المطيري،
ً
ً
 20حكما قضائيا بحق متهمين في قضايا
جزائية ،ما بين أحكام بالبراء ة واإلدانــة

أضواء النقال ٌّ
سم على العين
األزرق عند مشاهدة التلفزيون
وأثناء استخدام الهواتف الذكية
واأللواح الرقمية.
ون ـص ـحــت ال ــدراس ــة مــدمـنــي
ال ـت ـق ـن ـي ــة ب ـ ـت ـ ـفـ ــادي اسـ ـتـ ـخ ــدام
األجهزة الذكية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وص ـ ــف
الـ ـب ــاح ــث ك ـ ــاس ـ ــون رات ـ ـنـ ــايـ ــاك،
ال ـ ــذي ش ـ ــارك ف ــي ال ـ ــدراس ـ ــة ،مــا
ي ـح ـص ــل ل ـل ـع ـيــن ب ـس ـب ــب تـلـقــي

درايش

بالحبس وتقرير االمتناع عن العقاب.
وعلمت "الجريدة" أن استئناف عمل الدوائر
القضائية ،بعد إيقافها األسبوع الماضي ،جاء
نتيجة مــوافـقــة مــن مجلس الـقـضــاء بتكليف
رؤساء المحاكم باتخاذ القرارات ،التي يرونها
مـنــاسـبــة تـجــاه الـفـتــرة الـتــي تـمــر بـهــا الـبــاد،
ً
وعـ ـم ــا بـ ـق ــرار رئ ـي ــس ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـك ـل ـيــة رقــم
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وفي سياق متصل ،قالت مصادر إن أغلب
األحكام الصادرة من محكمة الجنايات ،أمس،
كــانــت بــال ـبــراء ة واالم ـت ـنــاع ،وللنيابة العامة
التي حضر موظفوها ،أمس ،حق الطعن على
األحكام القضائية وكذلك تنفيذها بما يسمح
بإخالء سبيل المحكومين فيها.

حذف تلقائي لرسائل «إنستغرام»

الـضــوء األزرق ب ــ"ال ـســم" ،مبينا
أن الخطورة تزداد إذا علمنا أن
خاليا استقبال الضوء ال تتجدد
في العين.
ويعتمد اإلنـســان فــي عملية
ال ـ ــرؤي ـ ــة ب ـش ـك ــل أسـ ــاسـ ــي عـلــى
الشبكية في استشعار الضوء،
لـكــن ال ـضــوء األزرق يــربــك هــذه
العملية.

ي ـ ـطـ ــور مـ ــوقـ ــع إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام
خــاص ـيــة ج ــدي ــدة تـتـيــح حــذف
الـ ـ ــرسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة ب ـي ــن
المستخدمين بعد فترة زمنية
م ـ ـحـ ــددة عـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار خــاص ـيــة
الــرســائــل الـمــؤقـتــة ال ـتــي تميز
تطبيق سناب شات.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ــوقـ ـ ــع "س ـ ـ ـ ــي ن ــت
دوت ك ـ ـ ــوم" ال ـم ـت ـخ ـصــص فــي
موضوعات التكنولوجيا أمس

إلـ ــى أن ج ـيــن م ــان ـش ــون وون ــغ
خـ ـبـ ـي ــرة الـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـع ـك ـس ـيــة
رصـ ـ ــدت تـ ـج ــارب "إن ـس ـت ـغ ــرام"
لتطوير هذه الخاصية عندما
اكتشفت وج ــود شـفــرة جديدة
فــي التطبيق لــأجـهــزة الذكية
ال ـت ــي تـعـمــل ب ـن ـظــام الـتـشـغـيــل
أنـ ـ ـ ــدرويـ ـ ـ ــد ،وتـ ـحـ ـم ــل الـ ـشـ ـف ــرة
الجديدة اسم تعبير "ال تحادث
الشر".

الماس يكشف عن حجم قارة قديمة ومفقودة
ً
اكتشف علماء كنديون جزءا من قارة
قــديـمــة ،يــوضــح أن حجمها كــان أكبر
بنسبة  10فــي المئة مما كــان يعتقد
في السابق.
وقالت الـ"بي بي سي" ،على موقعها
اإلل ـك ـتــرونــي أم ــس ،إن الـعـلـمــاء كــانــوا
يدرسون عينات من الماس من جزيرة
بــافــن ،الـمـغـطــاة بالجليد بــالـقــرب من
غرينالند ،عندما الحظوا وجود بقايا
قــديـمــة مــن ال ـغــاف الـصـخــري لكوكب
األرض يـعــرف بــاســم "ك ــرات ــون" شمال
األطلنطي.
والـكــراتــون عـبــارة عــن أج ــزاء قديمة
وثــاب ـتــة م ــن ال ـق ـشــرة ال ـق ــاري ــة لـكــوكــب
األرض.
وقد امتد كراتون أميركا الشمالية
م ــن اس ـك ـت ـل ـنــدا ال ـحــال ـيــة إلـ ــى أم ـيــركــا
الشمالية ،وتفتت قبل  150مليون سنة.
وعثر العلماء على أحدث األدلة أثناء
فحصهم لعينات استكشافية لصخرة
بركانية من نوع الكمبرليت ،وهو النوع
ً
الذي يحتوي غالبا على عنصر الماس،
في جزيرة بافن.
وقـ ــالـ ــت مـ ــايـ ــا ك ــوبـ ـيـ ـل ــوف ــا ،عــال ـمــة
الـجـيــولــوجـيــا ف ــي جــامـعــة كولومبيا
البريطانية" :بالنسبة للباحثين ،فإن
ص ـخــور الـكـمـبــرلـيــت تـمـثــل صــواريــخ
جوفية تنقل الركاب إلى السطح".
وأوضحت كوبيلوفا" :والركاب هنا
كتل صلبة من الصخور الجدارية ،التي
تحمل تفاصيل ثــريــة ح ــول ال ـحــاالت،
التي يمر بها جوف كوكبنا مع مرور
الوقت".

يومية سياسية مستقلة

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

وش وران ـ ــا غ ـيــر نـكـتــب ل"ال ـج ــري ــده"
ب "ال ـح ـجــر" فــاض ـيــن ...ال ش ـ ٍّـي وران ــا
ك ــل واحـ ـ ــد م ــاس ــك "الـ ــري ـ ـمـ ــوت" ب ـيــده
م ــن ال ـف ـض ــاوه م ــا ب ـقــى ش ــي بسمانا
وكـ ـ ــل كـ ـت ــاب ال ـ ـيـ ــوم ن ـ ـقـ ــراه ون ـع ـي ــده
ي ــرج ــع مـ ــن ال ـ ـ ــرف ال ِن ـ ـ ْـمـ ـ ـن ـ ــا ...ق ــران ــا
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ـ ّـرر ب ــالـ ـحـ ـج ــر يـ ــرسـ ــل ب ــري ــده
ّ
وريـ ـ ـ ــس ال ـت ـح ــري ــر مـ ــن ب ـي ـت ــه م ـعــانــا
وال ـح ـجــر ف ــي الـبـيــت ل ــه م ـيــزه مفيده
ا كـ ـتـ ـشـ ـفـ ـن ــا ع ـ ـيـ ــا ل ـ ـنـ ــا ّ
ودر ة غ ــا ن ــا
واكتشفنا ال ــدار فــي األزم ــه الشديده
مـ ــركـ ــب وكـ ـلـ ـن ــا س ـ ـ ــوا نـ ــدفـ ــع ه ــوان ــا
والفقير الـلــي الـهــوى يمشي بــوريــده
مـ ـ ــا يـ ـحـ ـي ــد وال ي ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر فـ ـ ــي م ـك ــان ــه
ـاع ج ــدي ــده
ش ـ ــاف ه ُـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم أوض ـ ـ ـ ـ ٍ
وح ـ ـ ــب ه ـ ــذي الـ ـ ـ ــدار فـ ــي ق ـل ـب ــه أم ــان ــه
ْ ّ
وال ـح ـكــومــه وك ـ ــان يــت ـطــنــز "رش ـي ــده"
إي رشـ ـي ــده الـ ـي ــوم وت ـ ـسـ ـ ّـدد خـطــانــا
ّ
وشـ ــاف إنـ ــه م ــو غـلــط يـكـتــب قصيده
يـمــدح الـشـغــل الـحـكــومــي الـلــي رعــانــا
وي ـع ـلــن م ــن ال ـي ــوم ف ــي جـمـلــه أك ـي ــده:
"األطـ ـ ـب ـ ــا" ال ـ ـسـ ــور ه ـ ــو الـ ـل ــي ح ـمــانــا
َ ّ
بـ ـ َّـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــدن م ـ ـ ـ َـع ط ـ ـ ـ ــق الـ ـح ــدي ــده
صـفــر مــا يـســوى "آن ــه"
هــو ذه ــب وإال ِ
م ـ ــن ك ــو يـ ـت ــي كـ ـ ـ ــان ،أو داره ب ـع ـيــده
ك ـل ـن ــا ف ـ ــي ه ــال ـخ ـط ــر إنـ ـ ـس ـ ــان ع ــان ــى
اقتلوا الفايروس في النفس العنيده
َ
والـ ـ ــدرايـ ـ ــش خـ ـ ــل ي ـم ــر م ـن ـه ــا ه ــوان ــا

ّ
الروائح القوية تنشط الذاكرة
كشفت دراس ــة حــديـثــة أن
الروائح القوية تثير ذكريات
التجارب السابقة ،مما يتيح
إم ـك ــان ـي ــة اس ـت ـخ ــدام ـه ــا فــي
عالج االضطرابات المتعلقة
بالذاكرة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ــال ـ ــم األع ـ ـص ـ ــاب
ب ـجــام ـعــة ب ــوس ـط ــن ،سـتـيــف
رامـيــريــز ،األس ـتــاذ المساعد
في علم النفس وعلوم الدماغ
ف ــي الـ ــدراسـ ــة ،ال ـت ــي نـشــرهــا
موقع روسيا اليوم" :إذا كان
من الممكن استخدام الرائحة
السـتـخــاص ذك ــري ــات غنية
لـ ـل ــذاك ــرة ،ح ـت ــى ف ــي تـجــربــة
صادمة ،فيمكننا االستفادة
ً
من ذلك عالجيا".
ويقول االعتقاد التقليدي
حـ ـ ـ ـ ــول كـ ـيـ ـفـ ـي ــة االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاظ
ب ــال ــذك ــري ــات ،إن ذك ــري ــات ـن ــا
تبدأ في معالجة جزء صغير
من الدماغ يسمى الحصين،
مما يمنحها تفاصيل غنية.

وبـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ،ت ـن ـشــط
مجموعة خاليا الدماغ ،التي
تمسك بذاكرة معينة ،وتعيد
ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا .ويـ ـت ــم م ـعــال ـجــة
ً
الذاكرة الحقا بواسطة قشرة
ال ـ ـفـ ــص الـ ـجـ ـبـ ـه ــي وت ـض ـي ــع
ً
التفاصيل أحيانا.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إل ــى
أن الـبــاحـثـيــن تــوص ـلــوا إلــى
"أنــه يمكننا إث ــارة الحصين
ل ـي ـع ــاود االتـ ـص ــال ف ــي وقــت
محدد ال نتوقع أن يكون فيه
ً
مـتـصــا ،ألن ال ــذاك ــرة قديمة
ً
ج ـ ــدا " ،مضيفين أ ن ــه "يمكن
ل ـلــرائ ـحــة أن تـعـمــل ك ــإش ــارة
لـتـنـشـيــط أو إع ـ ــادة تنشيط
تلك الذاكرة بتفاصيلها".

وفيات
خالد بداح فهد الصانع

 70عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت55499466 :

مواعيد الصالة

وزمالؤها إلى أن
كوبيلوفا
وأشارت
ً
ً
العينة تحمل عالمة معدنية تتوافق
م ــع أج ـ ــزاء أخـ ــرى م ــن ك ــرات ــون شـمــال
األطلنطي.
ونـ ـقـ ـل ــت مـ ـق ــال ــة نـ ـش ــره ــا الـ ـم ــوق ــع

اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي لـ ـج ــامـ ـع ــة ك ــول ــوم ـب ـي ــا
البريطانية أن البحث عن هذه القطع
الصخرية "المفقودة" يشبه العثور على
قطعة مفقودة من أحجية.
وأخذت العينات من أعماق مقاطعة

"تشيدليك كيمبراليت" جنوبي جزيرة
بافن.
وقد اعتمدت عمليات إعــادة هيكلة
وف ـهــم صـفــائــح األرض الـســابـقــة على
عينات صخرية تشكلت على أعماق
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ت ـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن ك ـي ـلــوم ـتــر واح ـ ـ ــد و10
كيلومترات.
وقـ ــالـ ــت ك ــوب ـي ـل ــوف ــا إن االك ـت ـش ــاف
يضيف نحو  10في المئة إلى الحجم
المعروف لتلك القارة المفقودة.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:30

العظمى 27

الشروق

05:49

الصغرى 13

الظهر

11:55

ً
أعلى مد  12:27ظ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

 11:53م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:01

ً
أدنى جزر  06:20صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:18

 06:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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