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إصابة مغني األوبرا اإلسباني
بالسيدو دومينغو بـ «كورونا»

ص ١١

األمير :تخفيف أعباء المواطنين
ودعم القطاعات االقتصادية

«استمرار حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأمين احتياجات الكويتيين في الخارج»
• على وزيرة األشغال استغالل فرصة حظر
التجول إلصالح الطرق في البالد

• عدم تجاهل التداعيات السلبية الناجمة عن
اإلجراءات االستثنائية لمواجهة كورونا

اقتصاد

09
«عمومية  »stcتوافق
على توزيع  %50نقدًا
من رأس المال

اقتصاد

08

• ولي العهد :أجهزة الدولة واجهت الخطر لحماية بالدها ومهما قلنا بحقها فهو قليل
وسط اعتزاز سموه بالجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة للخروج
بالبالد من دوامة الهلع التي يعيشها العالم جراء فيروس "كورونا" ،أكد
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ضرورة عدم تجاهل التداعيات
االقتصادية والنتائج السلبية التي أسقطتها اإلجراءات االستثنائية
المتخذة لمواجهة انتشار هــذا الــوبــاء ،واإلس ــراع باتخاذ الخطوات
الالزمة لتخفيف األعباء التي تثقل كاهل المواطنين في هذه الظروف
الدقيقة ،وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،بما من شأنه
تعزيز مقومات االقتصاد الوطني.
وشدد سموه ،خالل ترؤسه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بدار
سلوى أمس حضرها سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،على أهمية الحد من اآلثار الخطيرة لتلك
ً
التداعيات في الحاضر والمستقبل ،الفتا إلى اهتمام سموه بالتطورات
المتسارعة النتشار الفيروس ،وما تسجله البيانات من تزايد ضحاياه
واتساع رقعته الجغرافية التي شملت كل العالم.
وأعــرب سموه عن ارتياحه وتقديره لــإجــراء ات الحازمة التي تم
اتخاذها في مواجهة الوباء ،والتي كانت موضع استحسان وإشادة
ً
دولية مستحقة ،فضال عن اعتزازه بالدور المميز الذي قام به رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد والوزراء في إدارة ومتابعة
تفاصيل خطط احتواء الوباء والحد من انتشاره.
وأشاد بالدور اإليجابي المهم الذي يقوم به الرئيس الغانم والنواب
في مساندة الجهد الحكومي ،وتعزيز التعاون والتشاور البناء من
أجل توحيد ودعم الجهود الدؤوبة لمواجهة انتشار الوباء ،كما أشاد
سموه بالمبادرات الكريمة والمساهمات الطيبة التي قدمتها الشركات
والجمعيات واألفراد ،وتسخير إمكاناتهم لمساندة األجهزة الحكومية.
وأكد سموه اهتمامه البالغ بأوضاع المواطنين الموجودين خارج
البالد ،وتأمين كل احتياجاتهم والعمل على إعادتهم إلى 02

عمومية «هيومن
سوفت» تقرر عدم توزيع
أرباح

قصر العدل

٠٦
ً
صاحب السمو مترئسا االجتماع االستثنائي لمجلس الوزراء بدار سلوى أمس

ً
ً
ً
الخالد :نواجه عدوا شرسا وقاسيا

الغانم :الكويت فريق واحد
أكــد رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم أنــه في
مثل هذه األوقات ال يوجد فريقان وال خندقان ،بل
فريق واحد وخندق واحد ،وهو الكويت.
وقـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ،ف ــي ك ـل ـم ـتــه ب ــاج ـت ـم ــاع مـجـلــس
الـ ــوزراء االسـتـثـنــائــي ،إن األع ـضــاء عـقــدوا العديد
مــن االجـتـمــاعــات المصغرة لتبادل اآلراء ونقلها
إلى الوزراء.
وأوضح أن النواب تركوا كل األولويات ،وركزوا

عـلــى أول ــوي ــة واحـ ــدة تـتـجـســد ف ــي ال ـم ــادة  ٥٠من
الــدس ـتــور ،وهــي ت ـعــاون الـسـلـطــات لـمــواجـهــة هــذا
ً
التحدي ،مضيفا أن هذا هو الدور الرقابي السليم
والسديد في مثل هذه األوقات.
وفــي تغريدات لــه على «تــويـتــر» ،أكــد الغانم أن
توجيهات سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
خالل االجتماع ،كانت واضحة ومركزة وتستهدف
بــالــدرجــة األول ــى أمــن وحـمــايــة الكويت 02

ً
تداعيات «كورونا» محليا

٠٢

«هيئة االستثمار» ًتطلب «التربية»« :خروجيات» اللجنة الثالثية
المعلمين جاهزة ًورواتبهم تؤجل النشاط
من ًمديريها تقريرا
يوميا عن «البورصة»  ٠٨في حساباتهم قريبا  02الرياضي حتى سبتمبر

خطة إلعادة الواليات
المتحدة إلى العمل
توماس فريدمن ـ ـ نيويورك تايمز
مطلوب مــن المسؤولين فــي مثل هــذه األوق ــات اتـخــاذ قــرارات
مصيرية تتعلق بالحياة وال ـمــوت ،وهــم ال يـسـيــرون معصوبي
ً
تماما ،بل يعملون ً
بناء على نصائح اختصاصيي األوبئة
األعين
وخبراء الصحة العامة ،ومع ذلك ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر
بشأن «التفكير الجماعي» ،وهو رد فعل طبيعي لكنه خطير عند
االستجابة ألزمة عالمية.
هذا الفيروس الذي يجتاح العالم من المحتمل أن يصيب العديد
األسـ ّـرة
من األميركيين ،لذلك نحن بحاجة إلى توفير المزيد من ً ِ
في المستشفيات ،ومعدات العالج والوقاية ،لكن ُ
الملح أيضا هو
أنـنــا نحتاج إلــى أن نـســأل أنفسنا :هــل يمكننا تقليل خطر هذا
الفيروس بشكل «جراحي» دقيق للضعفاء المعرضين لإلصابة،
بينما نزيد فرص عودة أكبر عدد من األميركيين إلى العمل بأمان
في أقرب وقت؟ يقول بعض الخبراء إن ذلك يمكن أن يحدث خالل
بضعة أسابيع.
النهج «الجراحي العمودي» يركز على حماية وعزل أولئك الذين
يرجح أن يتوفوا أو يتعرضوا ألضــرار طويلة األمــد ،إذا التقطوا
الـعــدوى ،أي كـبــار الـســن والمصابين بــأمــراض مزمنة 02

15

دوليات

١٧
١٨

آسيا تتخوف من «موجة ثانية» والجيوش تحارب «كورونا»
ً
ً
مع فرض بعض دولها عزال تاما لتجنب
ً
ال ـكــارثــة ال ـتــي تـشـهــدهــا أوروب ـ ــا ت ـحــديــدا،
تتخوف آسيا مــن موجة جــديــدة النتشار
ّ
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،ال ــذي خــلــف حـتــى أمــس
أكثر من  15ألف وفاة ،وما يفوق  340ألف
إصــابــة ،نصفهم فــي الـقــارة العجوز ،التي
بـ ــدأت ت ـج ــارب ســريــريــة ف ــي  7م ــن دول ـهــا

مسك وعنبر

«الكويت نعمة» ...رسالة
وفاء للديرة بمشاركة
النجوم

المدني»ً :تسيير رحلة إلى
«الطيران ً
القاهرة يوميا اعتبارا من غد حتى 30
٠٢
الجاري

الصالح :ال تهاون في تطبيق
٠٢
القانون على الجميع

«الصحة» :إصابة
جديدة و ١٠٩أنهوا
الحجر

قــال رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ صـبــاح الـخــالــد ،إن
الحكومة فعلت خطة الطوارئ منذ بداية األزمة؛ لمواجهة عدو
وقاس.
شرس
ٍ
وأضــاف الخالد ،في كلمته خالل الجلسة «أننا نمر بأزمة ال
نعرف عمقها وال مداها الزمني ،لذلك سنقوم بكل خطواتنا حسب
المستجدات وحسب تطور الوضع وفق التوجيهات السامية»،
ً
مــؤكــدا أن الكويت اآلن «فــي مرحلة احـتــواء وتسكير كــل منافذ
نشر هذا الوباء».

تعطيل جلسات الدوائر
الجزائية في المحاكم يوقف
اإلفراج عن  250محكومًا

الخـتـبــار  4عــاجــات محتملة لـلـفـيــروس،
تشمل  3200شخص.
ً
وك ــان ب ــارزا أمــس وج ــود دور كبير ومهم
لـلـجـيــش ف ــي ال ـع ــال ــم ،فـبـيـنـمــا قـ ــال الــرئ ـيــس
األميركي دونالد ترامب إنــه استعان بقوات
الحرس الوطني في الواليات الموبوءة ،وهي
ن ـيــويــورك وكــالـيـفــورنـيــا وواش ـن ـط ــن ،طلبت

الـحـكــومــة اإليـطــالـيــة مــن ال ـق ــوات األمـيــركـيــة،
المتمركزة في أراضيها ،مساعدة السلطات
المحلية عبر توفير أفراد طبيين ومستشفيات
ميدانية لدعم الـقــوات اإليطالية التي تعمل
بالفعل على مواجهة انتشار الفيروس.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها تستعين
بعناصر الجيش لتوصيل اإلمدادات 02

بومبيو في كابول
إلعطاء دفعة
لـ «السالم»

رياضة

١٨

إيران تواجه شبح انهيار شامل على غرار «االتحاد السوفياتي»
●

طهران  -فرزاد قاسمي

علمت «الجريدة» ،من مصدر إيراني
رفـ ـي ــع ال ـم ـس ـت ــوى ب ـم ـك ـتــب الــرئ ـيــس
حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،أن دوائـ ـ ـ ــر صـنــع
القرار في طهران باتت ترى أن البالد

على أعـتــاب أخـطــر أزم ــة بتاريخها،
الذي يمتد إلى ما قبل اندالع الثورة
اإلسالمية في .1979
وأك ــد ال ـم ـصــدر أن ط ـهــران تــواجــه
اح ـت ـمــال حـ ــدوث ان ـه ـيــار اق ـت ـصــادي
وتشتت سياسي شامل ،بسبب تفشي

فـيــروس «ك ــورون ــا» ،وانـهـيــار أسعار
ً
النفط عالميا  ،على غ ــرار مــا حصل
في االتحاد السوفياتي قبيل تفككه
وسقوطه.
وق ــال إن رف ــض حـكــومــة روحــانــي
فـ ـ ــرض حـ ـج ــر شـ ــامـ ــل عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد،

ر غــم المطالبات المتصاعدة ،سببه
التخوف من فرض حكومة عسكرية
تـصــر الـمــؤسـســة األمـنـيــة عـلــى أنها
ال ـ ـحـ ــل الـ ــوح ـ ـيـ ــد ل ـ ـ ـتـ ـ ــدارك االنـ ـهـ ـي ــار
ال ـم ــرت ـق ــب ل ـلــوض ـع ـيــن االقـ ـتـ ـص ــادي
والسياسي.
02

الفردان لـ ةديرجلا :.خاطبنا
«آسيوي السلة» لتأجيل
بطولة األندية الخليجية

ةديرجلا

•
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محليات
الصالح :ال تهاون في تطبيق القانون على الجميع
محمد الشرهان

مراعاة كبار
السن وذوي
االحتياجات
في إصدار
التصاريح
األمنية

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح رجال
المؤسسة األمنية ورجال الحرس
ال ــوط ـن ــي ،إلـ ــى عـ ــدم ال ـت ـه ــاون في
تطبيق القانون على الجميع دون
استثناء.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ب ـيــان صـ ــادر عن
اإلدارة العامة للعالقات واإلعــام
األم ـنــي فــي وزارة الــداخـلـيــة عقب
ج ــول ــة ت ـف ـقــديــة ق ـ ــام ب ـه ــا ال ــوزي ــر
الصالح ،أمس األول ،على المحاور
والطرق الرئيسة للتأكد من تطبيق
قــرار مجلس الــوزراء بفرض حظر
التجول الجزئي في جميع أرجاء
البالد بهدف درء مخاطر انتشار
عــدوى فيروس كورونا المستجد
(ك ــوف ـي ــد  )19والـ ـ ـ ــذي دخ ـ ــل حيز
التنفيذ الفعلي.
ودع ــا الـقـيــادات الميدانية إلى
سرعة التعامل مع أي حالة واتخاذ
اإلجـ ــراء المناسب حيالها ،الفتا
إلى التعاون الوثيق بين الجهات
المعنية فــي الــدولــة لـتـجــاوز هذا

«التربية»« :خروجيات» المعلمين ً
جاهزة ورواتبهم في حساباتهم قريبا
●

فهد الرمضان

بينما انتهت امس الجهات المعنية في وزارة التربية امس من اصدار
خروجيات المعلمين والموظفين الوافدين ،ال تزال الوزارة تبحث اجراءات
صرف رواتبهم عن االشهر التي سيتم تعطيل الدراسة فيها حيث ستودع
هذه الرواتب في حساباتهم قريبا.
وقالت مصادر تربوية لـ "الجريدة" ان معظم االدارات المدرسية انتهت
امس من اجراءات سحب وطباعة اذونات السفر "الخروجيات" للمعلمين
والموظفين الوافدين العاملين بالمدارس ،موضحة ان مديري ومديرات
المدارس تلقوا تعليمات بتجهيز هذه الخروجيات تحسبا للظروف.
واشارت المصادر الى ان اغلب مديري المدارس تواصلوا مع المعلمين
الذين يعملون في مدارسهم من خــال قــروبــات "الــواتـســاب" الستطالع
رغباتهم في السفر ،موضحة ان الغالبية العظمى منهم ابدوا رغبتهم في
الحصول على هذه الخروجيات تمهيدا للسفر واشارت الى ان معظمهم
يودون السفر ولكن بعد انتهاء شهر رمضان المبارك السيما ان دولهم
تواجه نفس مشكلة انتشار فيروس كورونا الذي طال معظم دول العالم،
الفتة الى ان مدارس التربية جهزت اذونات السفر والتي سيتم توزيعها
بالتنسيق مع مديري المدارس خالل االسبوع الجاري لمن يرغب بتسلمها.
وفــي موضوع متصل ،اكــدت المصادر لـ "الجريدة" ان عملية صرف
رواتب المعلمين والموظفين الوافدين عن الـ  4اشهر التي تقرر تعطيل
العمل خاللها ستتطلب بعض الوقت السيما ان عملية صرف الرواتب
بحاجة الى وجود عدد غير قليل من موظفي االدارة المالية للقيام بعملية
الصرف وتنفيذها من خالل النظم االلية اضافة ضــرورة اخذ موافقات
واعتماد موظفي ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين والجهات الرقابية
مع ضرورة توفر االعتمادات المالية.

الصالح خالل الجولة التفقدية على المحاور والطرق الرئيسية
الـ ـظ ــرف االس ـت ـث ـنــائــي الـ ـ ــذي تمر
بــه ال ـبــاد .وأش ــاد بالجهود التي
يبذلها رجال المؤسسة األمنية في
جميع القطاعات من خــال فرض
السيطرة على الـمــوقــف ومراقبة
الطرق ال سيما أن صحة المواطنين
والمقيمين تأتي على رأس أولويات
المؤسسة األمنية.
مــن جهة أخ ــرى ،تفقد الصالح
مــركــز إص ــدار الـتـصــاريــح األمنية

بـمـنـطـقــة ال ـ ـعـ ــدان ،ح ـيــث اسـتـمــع
للضوابط والـشــروط الموضوعة
لألفراد المسموح لهم بالسير أثناء
فترة الحظر الجزئي كما اطلع على
آلـيــة سير العمل السـتـخــراج تلك
التصاريح.
وخ ــال الـجــولــة تــم استعراض
جميع اإلجراءات التي تم اتخاذها
للتسهيل والتسيير على المواطنين
والمقيمين فــي السير أثـنــاء فترة

حـظــر ال ـت ـجــول ال ـجــزئــي ،كـمــا زار
وح ـ ــدة اإلع ـ ــام األمـ ـن ــي الـخــاصــة
بتصاريح األجهزة اإلعالمية .واكد
ألبـنــائــه مــن منتسبي المؤسسة
األمنية مراعاة الظروف الصحية
لـكـبــار الـســن وذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة مع العمل على تذليل كافة
المعوقات أمامهم ،مــؤكــدا عليهم
الجاهزية التامة واالستعداد الكامل
الستقبال أي حاالت طوارئ.

السند :علينا عدم التقاعس فلسنا بمنأى عن الخطر
أع ـلــن ال ـنــاطــق الــرس ـمــي بــاســم
وزارة الصحة د .عبدالله السند
تسجيل إصابة جديدة بفيروس
"ك ــورون ــا" فــي الـكــويــت خــال ال ــ24
ساعة الماضية لمواطن ،مرتبطة
بــالـسـفــر إلـ ــى اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ليصبح
إجمالي عدد اإلصابات المسجلة
حـتــى اآلن  ،189بينها  30حالة
ش ـ ـفـ ــاء ،و 5ب ــال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة،
وحالتان مستقرتان ،و 3حرجة.
وق ـ ــال د .ال ـس ـن ــد ،أم ـ ــس ،خــال
المؤتمر الصحافي ،إن عدد الحاالت
التي مازالت تتلقى الرعاية الطبية
والصحية في المراكز الصحية بلغ
 ،159مضيفا أن إجمالي المسحات
المخبرية التي أجريت بلغ ،17010
تم أخذها من بداية تقصي المرض
في البالد وحتى اآلن.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد د .الـ ـسـ ـن ــد بـ ـ ـ ــأن 109
أش ـ ـخ ـ ــاص أن ـ ـه ـ ــوا م ـ ـ ــدة ال ـح ـجــر
المؤسسي أمــس األول ،والمقررة
لهم في مراكز الحجر ،بعد إتمام
المدة المحددة لذلك ،والقيام بكل

وأضـ ــاف الــرق ـيــب أن ال ـفــريــق زار
مــر كــز ا لـتــوا صــل ا لـحـكــو مــي والتقى
ال ـنــاطــق الــرس ـمــي لـلـحـكــومــة طــارق
المزرم.
وأ كـ ـ ــد أن ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ا ل ـح ـكــو م ـيــة
واالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ت ـضــع
ال ـك ــوي ــت ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة الـ ـ ــدول ال ـتــي
تواجه هذه االزمة العالمية بطريقة
م ـم ـيــزة وواضـ ـح ــة وب ـك ــل شـفــافـيــة،
ً
مـ ـع ــر ب ــا ع ــن أ مـ ـل ــه أن ي ـس ـت ـمــر ه ــذا
ا لــو ضــع ،و يـقــوم جميع المواطنين
والمقيمين بااللتزام بكل االجراء ات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـطـ ـلـ ـبـ ـه ــا مـ ـنـ ـه ــم الـ ـجـ ـه ــات
المعنية.
وشدد على أن المجتمع المدني
ه ــو ال ـس ـنــد وال ـم ـع ـيــن ألي مـجـهــود
حكومي للمحافظة على أمن وصحة
كــل مــن يـعـيــش عـلــى أرض الـكــويــت
الغالية.

األمير :تخفيف أعباء المواطنين...
أرض الوطن بأسرع وقت ،وفق ما تسمح به إمكانات وإجراءات وزارة
ً
الصحة ،معـربا عـن ثقته بتعاون الجميع وتفهمهم لهذه اإلجراءات.
أمــا عن جهود وزارة الصحة ،فأعرب صاحب السمو عن فخره
بما قــام به وزيــرهــا الشيخ د .باسل الصباح ،والــذي داعبه سموه
بأنه لكثرة أوامره بات مثل «الديكتاتور لكن في مصلحة المواطن»،
إذ «لــم ينتقد أحــد مــا قــام بــه الــوزيــر ،فــي دلـيــل على ُّ
تقبل الشعب
الكويتي إلج ــراء ات ــه» ،لــذا عليه «أن يستمر وال يتعب» ،معبرا عن
تقديره للعاملين في الصفوف األمامية ضد هذا الوباء ،وإخوانهم
في الخدمات المساندة لتأمين مشاعر الثقة واالطمئنان واألمــان
لدى الجميع.
ووجــه سموه وزي ــرة األشـغــال إلــى استغالل فرصة حظر التجول
إلصالح الطرق في البالد.
من جهته ،أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد عن شكره
ً
سمو األمـيــر على إشــادتــه بأجهزة الــدولــة ،مبينا أن الجميع طبقوا
التوجيهات السامية« ،ومهما امتدحنا ما قاموا به فهو قليل بحقهم،
بعدما واجهوا بأنفسهم الخطر وتركوا عائالتهم ،لحماية بالدهم»،
ً
وداعيا الله تعالى أن يزيح عن الكويت هذا الوباء.
٠٣

الغانم :الكويت فريق...
وهموم أبناء شعبها الوفي.
وأضــاف أن «سموه أعطى توجيهاته وتعليماته بشأن عدة أمور
مهمة ،على رأسها دعم المواطنين وتخفيف اآلثار االقتصادية عليهم،
ورفعها عن كاهلهم مما يستدعي صدور عدة قرارات في هذا الشأن».
وأشار إلى تأكيد سموه على وجوب تزامن االهتمام بمنع انتشار
ً
الوباء مع االهتمام بتداعياته المختلفة ،داعيا الجهات المعنية إلى
اإلس ــراع في استكمال التصورات العملية الكفيلة بالمحافظة على
الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة ودع ــم مـقــومــات االق ـت ـصــاد الــوطـنــي لـلـبــاد،
ً
واتخاذ اإلجراءات العاجلة في هذا الشأن ،وخصوصا ما يتعلق بدعم

بـحــث نــائــب رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ أحمد
المنصور ،أمس األول ،مع وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام،
ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا ،ووكيل الحرس الوطني
الفريق الركن م .هاشم الرفاعي ،والمدير العام لإلدارة العامة لالطفاء
الفريق خالد المكراد اإلج ــراءات االحترازية المتخذة لتنفيذ قــرارات
مجلس الوزراء ،لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعالقات العامة بالوزارة ،في
بيان صحافي ،انه تم خالل االجتماعات مناقشة تنسيق الجهود والعمل
المشترك بين وزارة الدفاع وكــل من تلك الجهات ،في إطــار مواجهة
الفيروس وانتشاره.
وأوضـ ـ ــح ال ـب ـيــان أن ال ـم ـن ـصــور ب ـحــث م ــع وك ـي ــل "ال ـص ـح ــة" آخــر
المستجدات واالستعدادات المشتركة بين الوزارتين فيما يتعلق بإعداد
وتجهيز المحاجر الصحية ،ووضعها في حالة جاهزية لالستخدام،
حسب ما تقتضيه الظروف وما تقرره السلطات الصحية بالبالد.
من جهته ،أعلن رئيس األركان العامة للجيش ،الفريق الركن محمد
الخضر ،أنه تم االنتهاء من تجهيز محاجر صحية الستقبال الطلبة
الضباط فــي ال ـخــارج .وأوض ــح الفريق الخضر ،فــي مداخلة لــه على
تلفزيون الكويت ،أن المحاجر المجهزة تشمل مشروع محجر صحي
بموقع مخيم وزارة الــدفــاع يتسع الستقبال حوالي  1200شخص،
ومجمع الطب الشمالي بالجهراء يتسع لنحو  200شخص .وأضاف
أنه جار العمل الستكمال محاجر صحية أخرى حسب تكليف مجلس
الوزراء ،على أن تتم جميع المحاجر وفق اشتراطات وزارة الصحة.

«الصحة» :إصابة جديدة ترفع اإلجمالي إلى 189
اإلج ـ ــراءات الــوقــائـيــة ،والـتــأكــد من
خلو جميع العينات من الفيروس،
وبذلك يصبح مجمل عدد من أنهى
فترة الحجر .702
وع ــن الـ ـح ــاالت ال ـس ــت األخ ــرى
التي أعلنت أمس األول ،ولم يتمكن
من معرفة البيانات الخاصة بها،
أوضح أنها حالة لمواطن مرتبطة
بالسفر لبريطانيا ،وأخرى لمواطنة
مــرتـبـطــة بــالـسـفــر إلس ـبــان ـيــا ،و4
مخالطة لحاالت مرتبطة بالسفر
إل ــى بــري ـطــان ـيــا ،ت ـضــم مــواطـنـيــن
ومقيما هنديا.
وج ـ ـ ـ ـ ــدد دع ـ ـ ـ ـ ــوة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين إلى االلتزام بكل القرارات
والتوصيات الصادرة من الجهات
الرسمیة فــي ال ــدول ــة ،وتوصیات
منظمة الصحة العالمیة ،واتباع
استراتیجیة التباعد االجتماعي
لتقلیل ف ــرص اإلص ــاب ــة وانـتـشــار
العدوى بین المخالطين ،واحتواء
انتشار الفیروس والقضاء علیه.
وأكــد د .السند أنه "مهما كانت

المؤشرات ايجابية ،فيجب علينا
ع ـ ــدم ال ـت ـق ــاع ــس وع ـ ـ ــدم ال ـش ـعــور
بأننا بمنأى عــن الـخـطــر ،ويجب
أن يكون لدينا اليقين الكامل بأننا
نستطيع أن نوقف االنتشار باألخذ
بـكــل األس ـب ــاب الــوقــائـيــة وال ـطــرق
االحترازية".
واردف" :كما أننا يجب أن نتفاءل
في الوقت ذاته ،ونتأكد من أنه مهما
كان الوضع وبائيا فإننا نستطيع
أن نعكس اتجاهه ،ويجب أن تكون
لدينا الدراية واإليمان الكامل بأن
لــديـنــا جـمـيـعــا الـ ـق ــدرة عـلــى ذل ــك،
وأن نعكس اتجاه المرض ومدى
ان ـت ـشــاره وهـ ــذا لـيــس مستحيال،
فاألعداد التي تسجل بشكل يومي
في الصين ومدينة ووهان تحديدا
أقل بكثير من المناطق التي لم تكن
بؤرة وأصبحت هناك بؤر جديدة".
وأردف" :رغ ـ ـ ـ ــم ان ـ ـنـ ــا نـعـيــش
اآلن ونطبق ق ــرار حظر التجوال
الـجــزئــي ،وأن هـنــاك فـتــرة يسمح
فيها بالخروج مــن المنزل ،فإننا

«الشفافية» و«نزاهة» لمتابعة اإلجراءات الحكومية
زار فــر يــق مــن جمعية الشفافية
مركز التواصل الحكومي؛ لتسليط
ا لـضــوء على اإل ج ــراء ات الحكومية
الـ ـت ــي ق ــام ــت ب ــوض ـع ـه ــا ال ـس ـل ـطــات
ا لـصـحـيــة حـســب تــو صـيــات منظمة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة لـمـجــابـهــة وب ــاء
كورونا.
و قـ ـ ـ ــال ر ئ ـ ـيـ ــس ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق د .ف ـهــد
ا لـ ــر ق ـ ـيـ ــب إن "ا ل ـ ـش ـ ـفـ ــا ف ـ ـيـ ــة" ش ـك ـلــت
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ً
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد (ن ــزاه ــة) فــري ـقــا
ً
تطوعيا يضم العديد مــن الخبراء
ال ــوط ـن ـي ـي ــن ل ـم ـت ــاب ـع ــة اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة ل ـم ـج ــاب ـه ــة
تـ ـفـ ـش ــي "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ،وال ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
توافق تلك اإلجراء ات مع المعايير
الدولية وكذلك اإلجراء ات الصحية
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة م ـ ــن م ـن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ــة
العالمية .WHO

تجهيز محاجر صحية الستقبال
الطلبة الضباط في الخارج

المشروعات الصغيرة ،ومنع انهيارها.
وذكر أن «صاحب السمو وجه بضرورة التعجيل باإلجراءات التي
تؤدي إلى عودة الكويتيين من الخارج في أقرب وقت ممكن ،كما أعطى
تعليماته باالهتمام بأبنائنا الطلبة في الخارج إلعانتهم على مواجهة
ً
األزمــة لحين عودتهم ،فضال عن توجيهات سموه بشأن العديد من
الملفات المهمة األخرى ،ومنها ملفات التركيبة السكانية وغيرها».
ً
وقال الغانم إن «سموه كان واضحا بشأن ضرورة انتهاء الحكومة
ً
من الخطة االقتصادية المتعلقة باألزمة خالل أسبوع ،مشيدا بعمل
ً
الحكومة رئيسا ووزراء في التعاطي مع مختلف الجوانب المتعلقة
ب ـمــواج ـهــة ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروسك ـمــا وج ــه س ـم ــوه بــالـعـفــو ع ــن بعض
المساجين في سجون الكويت وفق معايير معينة».
وك ــان ال ـغــانــم أع ـلــن أم ــس األول تـلـقـيــه دع ــوة لـحـضــور االجـتـمــاع
االستثنائي لمجلس الوزراء أمس برئاسة سمو أمير البالد وحضور
سمو ولي العهد.

آسيا تتخوف من «موجة ثانية»...
الطبية على مدار الساعة إلى المستشفيات ،وهيئة اإلسعاف والعيادات
العامة ودور الرعاية ،ومنشآت خدمة صحية أخرى.
ً
وبعدما تخطى عدد اإلصابات في آسيا  95ألفا ،تسري تساؤالت
عما إذا كانت القارة ستشهد موجة ثانية من انتشار الوباء.
وتحت عنوان «آسيا تستعد للموجة الثانية من وباء كورونا» ،نشرت
ً
صحيفة ديلي تليغراف تقريرا ،تتحدث فيه عن إغالق العديد من الدول
حدودها ،وفرض الحجر الصحي على المسافرين.
ً
في السياق ،فرضت الهند ،أمس ،حظرا على ماليين المواطنين ،في
أنحاء العاصمة نيودلهي ،والمدن الكبرى األخرى ،للحد من انتشار
الوباء ،وتم وقف خدمات السكك الحديدية والمترو والحافالت بين
الواليات ،وحظر حركة النقل العام ،ومن بينها سيارات األجرة.
وأمس األول ،فرضت السعودية حظر تجول في أنحاء المملكة بأمر
من خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبدالعزيز ،من  7مساء
ً
ً
إلى  6صباحا ،ابتداء من مساء أمس ولمدة  21يوما.
05-04

نــؤكــد ضـ ــرورة الـبـقــاء فــي المنزل
حتى في الفترة الصباحية ،وتجنب
المخالطة ،حفاظا على صحة كل
إنسان وصحة األسرة والمجتمع".
وفيما يتعلق بأجهزة التشخيص
بالحمض النووي ،التي أعلن وكيل
وزارة الـصـحــة ل ـش ــؤون األج ـهــزة
والـتـجـهـيــزات الطبية د .عبدالله

التقويم الدراسي الجديد
لـ «التطبيقي» األسبوع الجاري
●

وفد من جمعية الشفافية يزور مركز التواصل الحكومي

عبدالله السند

البدر عن استيرادها مؤخرا ،قال
السند" :أعلن باألمس عن وصول
بعض األدوات التي تتعلق بفحص
الـحـمــض ال ـن ــووي ل ـهــذا ال ـمــرض،
ويعني بفحص البي سي آر ،وهي
الطريقة المثلى لتشخيص وجود
هــذا الـفـيــروس ،إال أن هناك طرقا
مساندة كذلك ومنها التشخيص
عبر األجسام المضادة ،ولكنها ال
تقارن بـالبي سي آر".
وأضاف د .السند أن هناك جهازا
جــديــدا وصــل مــؤخــرا أيـضــا ،وهو
يعتمد عـلــى األج ـس ــام الـمـضــادة
ووج ـ ــوده ـ ــا ف ــي الـ ـ ـ ــدم ،وك ـ ــل ه ــذه
األجـ ـه ــزة م ــن شــأن ـهــا الـمـســاهـمــة
ف ــي الـكـشــف ع ــن ال ـف ـي ــروس ،وفقا
ل ـل ـت ـحــديــات ال ــراه ـن ــة والـمـتـعـلـقــة
بــالــوقــت ،فهذه األجـهــزة تستطلع
النتائج في فترة زمنية ال تتعدى
 45دقيقة.

حمد العبدلي

ع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" م ــن م ـصــادر
مطلعة فــي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب أن إدارة الهيئة
تـعـكــف حــال ـيــا ع ـلــى وضـ ــع تـصــور
كامل حول التقويم الدراسي الجديد،
بما يتوافق مع قرار مجلس الوزراء
تأجيل الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت المصادر أن التقويم
الجديد سيرى النور خالل األسبوع
الجاري ،بعد أخذ آراء عمداء الكليات
لرفعه لوزير التربية وزير التعليم
العالي ،مبينة أنه سيراعي االنتهاء
من المنهج للفصل الدراسي الحالي،
والذي من المتوقع أن يكون في شهر
أغسطس المقبل إلتمام هذا الفصل.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن إدارة الـهـيـئــة

إيران تواجه شبح انهيار شامل على...
وأشـ ـ ــار ال ـم ـص ــدر إلـ ــى أن عـ ــدم تـ ـع ــاون ق ـط ــاع ع ــري ــض من
اإليرانيين مع الحكومة في تلبية دعوتها لهم للبقاء في البيوت
وعدم السفر خالل فترة أعياد النوروز الحالية من المتوقع أن
يؤدي إلى تفاقم أزمة تفشي الفيروس في أرجاء البالد بعدما
ً
كــان مـحـصــورا فــي بعض ال ـمــدن ،وإذا حصل ذلــك فــإن إيــران
ستسبق الصين فــي عــدد قتلى «كــورونــا» ،ومــن المحتمل أن
تواجه فاجعة إنسانية في غضون أسبوعين.
وأف ـ ــاد ب ــأن الـحـكــومــة اق ـتــرحــت أن ت ـقــوم األج ـه ــزة األمـنـيــة
والعسكرية بإقفال جميع الـطــرق وفــرض حجر صحي على
كــل الـبــاد بشكل مفاجئ بعد أسبوعين ،على أمــل أن ترتفع
درجات الحرارة لتساهم في تراجع وتيرة التفشي ،إضافة إلى
إمكانية إيجاد عالج ،إذ قام األطباء باختبار أدوية وعقارات
على بعض المصابين بالفيروس بشكل مباشر لكنهم بانتظار
جمع المعلومات والنتائج قبل تعميم العالج.
وتـحــدث الـمـصــدر عــن أن أحــد األدوي ــة اإليــرانـيــة تمكن من
ً
خفض فترة األعراض الحادة للفيروس إلى  5أيام بدال من 20
ً
يوما ،لكنه أشار إلى أن بعض كبار السن ال يمكنهم حتى تحمل
المضاعفات باأليام الـ  5األولى للمرض.
وأوضح أن حكومة روحاني عاجزة عن معالجة وتعويض
الخسائر جراء حالة الشلل التي أصيبت بها األسواق اإليرانية
بسبب القيود المفروضة لوقف تفشي ا لــو بــاء وبعد انهيار
أسعار النفط إلى النصف ،وهو ما جعل من شبه المستحيل
بيع النفط اإليراني باألسواق السوداء التي تعتمد عليها طهران
ً
لتهريب صادراتها بعيدا عن العقوبات األميركية.
وأشار إلى اختناق رئة الحكومة المالية ،التي كانت تعتمد
على نقل أموال النفط المهربة عبر الطيران لتفادي العقوبات
المفروضة على المصارف ،بعد توقف الرحالت الجوية إلى
الجمهورية اإلسالمية.

تدرس عمل فصل صيفي اختياري
ف ــي شـهــر نــوفـمـبــر الـمـقـبــل للطلبة
المتوقع ّ
تخرجهم.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ـ ــد رئ ـي ــس
االتحاد الوطني لطلبة الكويت  -فرع
الجامعة ،عبدالرحمن الهاملي ،انه
تــم الـتــواصــل مــع اإلدارة الجامعية
ممثلة بعميد القبول والتسجيل ،د.
علي المطيري ،لتقديم مقترح بشأن
التعديل على التقويم الجامعي ،على
أن يكون هناك فصل للصيفي يبدأ
قبل الفصل الدراسي األول القادم.
و ب ـ ـ ّـي ـ ــن ا ل ـ ـهـ ــا م ـ ـلـ ــي أن اإلدارة
ال ـج ــام ـع ـي ــة أك ـ ــدت أنـ ـه ــا س ـت ــدرس
الـمـقـتــرح ،م ـشــددة عـلــى أنـهــا تضع
مـصـلـحــة طـلـبــة وط ــال ـب ــات جــامـعــة
الكويت نصب أعينها.

سلة أخبار
رحلة من الكويت إلى القاهرة
ً
يوميا حتى  30الجاري
أعلنت اإلدارة العامة للطيران
المدني ،تسيير رحلة عند
ً
الساعة الـ 4عصرا يوميا من
مطار الكويت الدولي الى مطار
ً
القاهرة الدولي ،اعتبارا من
غد حتى  30الجاري ،بواسطة
شركة مصر للطيران ،وذلك بناء
على طلب السلطات المصرية.
وأشارت اإلدارة ،في بيان أمس،
إلى أن السلطات الكويتية
منحت شركة مصر للطيران
حق التشغيل التجاري بمعدل
رحلة يوميا على مدى أسبوع،
وذلك للمقيمين في الكويت
الراغبين بالمغادرة الى مصر.

قنصليتنا بجدة :لجنة طوارئ
لتلبية احتياجات مواطنينا
دعت قنصلية الكويت بمدينة
جدة ،أمس ،المواطنين
الكويتيين إلى االلتزام
بالقرارات الصادرة عن
السلطات السعودية ،والتقيد
بحظر التجوال لمواجهة
انتشار فيروس كورونا
المستجد .وقال القنصل
الكويتي لدى جدة وائل
العنزي ،لـ "كونا" ،إن القنصلية
الكويتية شكلت لجنة طوارئ
تعمل على مدار  24ساعة
لمتابعة مستجدات تفشي
ً
الفيروس؛ حرصا منها على
المواطنين وتلبية احتياجاتهم
ً
كافة ،مشيرا إلى حصر أعداد
الكويتيين الموجودين في
مدينة جدة والمنطقة الغربية
في السعودية والبالغ عددهم
نحو  111شخصا.

«بيت الزكاة» :وقف «والئم
اإلفطار» هذا العام
أكد بيت الزكاة أنه "نظرا
لورود استفسارات من بعض
المحسنين الكرام حول مشروع
ّ
والئم اإلفطار ،فإن البيت يشكر
المحسنين على تواصلهم
الدائم مع البيت ،ويحيطهم
علما بأن إدارة "الزكاة" قررت
وقف إقامة المشروع لهذا العام
بسبب الظروف االستثنائية
التي تمر بها الكويت".

«التعاونيات» تدرس دخول
المستهلكين بـ «المدنية»
علمت "الجريدة" أن بعض
الجمعيات التعاونية
تدرس تنظيم عملية دخول
المستهلكين إلى أسواقها
المركزية وأفرعها بالبطاقة
المدنية ،للتأكد من مطابقة
عنوان المسكن المبين خاللها
ومحل عمل الجمعية ،وذلك
لقصر األمر على أهالي وقاطني
ً
المنطقة فقط تجنبا للتكدس
والزحام.
ووفقا لمصادر تعاونية ،فإن
هذه الفكرة مطروحة بقوة خالل
ً
الفترة الحالية ،خصوصا في
ظل التوافد غير المسبوق من
عموم المستهلكين على األسواق
التعاونية عقب قرار فرض حظر
التجول الجزئي الداخلية.

خطة إلعادة الواليات المتحدة

ً
ً
ومن يعانون نقصا بالمناعة ،بينما نعالج مبدئيا بقية المجتمع
بالطريقة التي تعاملنا بها مع التهديدات المألوفة مثل اإلنفلونزا،
وهذا يعني أننا نطلب منهم أن يحترموا اآلخرين عند السعال أو
العطس ،وغسل أيديهم بانتظام ،وإذا شعروا بالمرض البقاء في
المنزل والتغلب عليه ،أو طلب الرعاية الطبية إذا لم يتعافوا في
الوقت المتوقع .وكما هي الحال مع اإلنفلونزا ،فإن الغالبية العظمى
من السكان ستتغلب على «كورونا» في غضون أيام ،وسيتطلب األمر
ً
دخول عدد صغير إلى المستشفى ،وستموت نسبة صغيرة جدا من
الضعاف ،بشكل مأساوي.
كــذلــك يـجــب أن ن ـبــذل ق ـص ــارى جـهــدنــا لـمـنــع أي اح ـت ـكــاك بين
ً
الحاملين المحتملين للفيروس مع المسنين ومن يعانون أمراضا
مــزمـنــة والـمـصــابـيــن بـنـقــص ال ـم ـنــاعــة ،كـمــا يـجــب أن ن ـعـ ّـد أنظمة
للفحوص من خالل الهواتف ،وهو ما فعلته الصين وكوريا ،لتحديد
ً
أوضاع أولئك الذين ال تناسبهم إجراءات العزل مدة  14يوما.
ً
ّ
نود أيضا أن نؤكد أنه بمجرد أن تتعافى من «كوفيد  ،»19فأنت
ً
في مأمن من اإلصابة به مجددا أو نشره مرة أخرى لفترة من الزمن،
وبالطبع ،يجب أن يكون هناك عمل سريع على العالجات الفعالة
واللقاحات ،ونشرها على مستوى عالمي في أقرب وقت.
ً
ً
لست خبيرا طبيا ،أنا مجرد مراسل أخشى على أحبائي وجيراني
وعلى الناس في كل مكان مثل أي شخص آخر ،أشارك هذه األفكار
ليس ألنني أعلم أنها العالج السحري ،بل أشاركها ألنني متأكد
أنـنــا بـحــاجــة إل ــى تــوسـيــع الـنـقــاش ،وأن ــا مـتــأكــد أنـنــا بـحــاجــة إلــى
مزيد من «مناعة القطيع» ،فإما أن نسمح للكثير منا باإلصابة ثم
التعافي والعودة إلى العمل ،بينما نبذل قصارى جهدنا لحماية
األشخاص األكثر عرضة للوفاة ،أو في المقابل نغلق مدة ّأشهر في
مسعى إلنقاذ الجميع في كل مكان من هذا الفيروس ،بغض النظر
عن احتمال ّ
تعرضهم للخطر ،ووفاة العديد من األشخاص بوسائل
أخرى ،وقتل اقتصادنا وربما قتل مستقبلنا.

local@aljarida●com

األمير لوزيرة األشغال :اآلن فرصة إلصالح الطرق
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والغانم
العهد
ولي
بحضور
سلوى
بدار
الوزراء
لمجلس
االستثنائية
الجلسة
ترأس
سموه
ً
ً
• «ما قامت به الكويت في مواجهة كورونا ال أعتقد أنه حصل في بلد آخر ...فشكرا لكم جميعا»

ً
األمير مترئسا الجلسة االستثنائية لمجلس الوزراء أمس

تعليمات
وزير الصحة
كلها في
مصلحة حياة
المواطن

األمير

ً
شكرا يا
صاحب السمو
على مجهودك
وتوجيهاتك
للحكومة

ولي العهد

االجتماع
خير شاهد
على التعاون
والتنسيق
لمصلحة
الكويت

الخالد

تـ ـ ــرأس س ـم ــو أمـ ـي ــر ال ـب ــاد
الشيخ صباح األحمد الجلسة
االستثنائية لمجلس الــوزراء
ب ــدار س ـلــوى ،أم ــس ،بحضور
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ ن ـ ــواف
األحمد ورئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
وقال صاحب السمو ،خالل
الجلسة« :ال يسعني في بداية
ه ــذا االج ـت ـم ــاع إال أن أسـجــل
شكري وتقديري ألخي رئيس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وإخـ ـ ــوانـ ـ ــه ال ـ ـ ـ ــوزراء
والوزيرات على تفضلهم يوم
ً
أم ـ ــس األول ب ــاقـ ـت ــراح خ ــوف ــا
ع ـل ــي أن أخـ ـ ــرج خـ ـ ــارج الـبـلــد
وأنضر في كورونا ،أقدر ذلك
ك ــل ال ـت ـقــديــر ،وهـ ــذا يجعلني
أح ــس مـنـكــم ب ــال ــوالء ألخــوكــم
وأبــوكــم يمكن الكبير ،الحمد
لله اآلن نحن كلنا مجتمعون
وال يسعني إال أن أقدم الشكر
والتقدير ألخي رئيس الوزراء
وال ـ ــوزراء وال ــوزي ــرات على ما
قاموا به من جهد».
وأضــاف سموه« :قــالــوا عن
ال ـكــويــت إن ـهــا ه ــي الــوح ـيــدة،
يمكن بين العالم ،التي سبقت
اآلخ ـ ــري ـ ــن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ه ــذا
الـمــرض الخطير وهــو مرض
ك ــورون ــا ،ال ـش ــيء ال ـثــانــي أود
أن أسجل الشكر الكبير ألخي
مــرزوق الغانم رئيس مجلس
األمـ ـ ــة واألخ رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ــوزراء على تعاضدهما مع
بـعـضـهـمــا وبـ ـن ــاء ج ـســر بين
مجلس األمة والحكومة حتى
يـفـهـمــا أع ـض ــاء مـجـلــس األم ــة
ب ــال ــوق ــائ ــع وال ـح ـق ــائ ــق كـلـهــا،
وكانت هذه لفتة ،وخلقا جسرا
يتصل بــه كــل أعـضــاء مجلس
األمة».

وأرجو أن يتم هذا التعاون إلى
أن يفرجها الله».
وأكـ ــد س ـم ــوه «أن ـن ــا أحـســن
من العالم اآلخرين ،واآلن وقد
اجتمعنا مع بعض يسعدني
أن أشكر كــل فــرد مــن إخواني
ال ـ ـ ــوزراء وال ـ ــوزي ـ ــرات بـجــانــب
رؤسائهم الــذيــن قــامــوا بعمل
جـ ـ ـب ـ ــار يـ ـعـ ـج ــز الـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــان عــن
شكره».

وقفة جادة
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ج ـئ ـن ــا إل ــى
وزير الصحة الدكتور فنسميه
الــدي ـك ـتــاتــور م ــع ك ــل أوامـ ـ ــره،
وه ــي كـلـهــا ف ــي صــالــح حـيــاة
ال ـمــواطــن وعـيـشـتــه ،والـحـمــد
ل ـل ــه ك ــل الـ ـ ــذي ع ـم ـلــه ل ــم تـجــد
أي أح ــد ان ـت ـق ــده ،وهـ ــذا دلـيــل
تـقـ ُّـبــل الـشـعــب الـكــويـتــي لـهــذا
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ،وأن ـ ـ ــه ضـ ــد ه ــذا
الـ ـم ــرض ال ـل ـع ـي ــن ،واالخ ـ ـ ــوان
كـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــم ،وال أ ن ـ ـ ـسـ ـ ــى وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة وال وزارة ال ــدف ــاع
وال ال ــوزارات األخــرى ،اإلعــام
والـتـجــارة ،جميعهم والحمد
ً
لله وقفوا وقفة جــادة» ،داعيا
وزيرة األشغال إلى أن تستغل
الفرصة اآلن «ألن تصلح الطرق
الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى تـصـلـيــح.
ال أري ـ ــد أن أطـ ـي ــل .ك ــل ال ـكــام
ا لـلــي بقوله قلته فــي خطابي
لآلخرين إنما هذا لنا بعضنا
البعض ...أشكركم».

فخر
وأع ـ ـ ــرب سـ ـم ــوه ع ــن ش ـكــره

إعالن الطوارئ

لوزير الصحة« ،وطريقة الوزارة
م ـحــل ف ـخ ــر ،وفــري ـق ـهــا الـطـبــي
ســواء كــان أطباء أو ممرضين
أو مساعدين او ممرضات أو
أي عامل فيها ،فهم فعال قاموا
بعمل جيد ،وأنت على رأسهم،
ون ـح ــن شـ ــاكـ ــرون ل ــك ف ــي ه ــذا
الموضوع ،واستمر وال تتعب
وإخـ ــوانـ ــك ك ـل ـهــم وي ـ ـ ــاك ،مـعــك
رئـيــس الـ ــوزراء ،وهــو والحمد
لله فحل ،وقال أحط واحد فحل
ثاني ،وامشوا في طريقكم اللي
تشوفونه في نفس الوقت».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :ن ـ ـس ـ ـيـ ــت ح ــال ــة
واح ــدة لــم أقـلـهــا ،وهــي الشكر
والـتـقــديــر لـكــل مــن ق ــدم خدمة
إل ــى ب ـل ــده وس ــاع ــدهَ ،م ــن دفــع
ومــن دفع شركاته َ
المالَ ،
ومن
ً
دفــع أوتيالته َ
ومــن دفــع كثيرا
م ـ ــن أش ـ ـيـ ــائـ ــه وض ـ ـحـ ــى ف ـي ـهــا
ثان
لبلده ،وال أعتقد انه في بلد ٍ
حصل مــا حصل فــي الكويت،
فشكرا لكم جميعا ،وشكرا لكل
الجمعيات الخيرية التي قامت
بـمـقــام ط ـيــب ،وقــامــت بــإعـطــاء
الـمـحـتــاجـيــن خـ ــارج ال ـكــويــت،
ال ــذي ــن ي ــدع ــون لـكــم بــالـصـحــة،
ويدعون لكم بزوال هذا المرض
الخبيث ،إن شاء الله ،وأتمنى
أن يستمروا بعملهم الخيري،
وال أنـســى إخــوانـنــا س ــواء في
الدفاع ومساعدتهم والحرس
األميري والجيش والداخلية،
ك ـثــر ال ـل ــه خ ـي ــره ــم ،وع ـل ــى كل
ح ــال سمعنا كلمة األخ وز يــر
الصحة ،لكن اآلن نفكر ما هو
المستقبل».
من جانبه ،أعرب سمو ولي
الـ ـعـ ـه ــد ع ـ ــن ش ـ ـكـ ــره ل ـصــاحــب

ُ َ
الغانم لصاحب السمو :ال يمكن أن تهزم
دولة أنت قائدها

ً
«نشكر المواطنين على وقوفهم صفا خلف قيادتهم وتقبلهم اإلجراءات االحترازية»
ألقى رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
كلمة في اجتماع مجلس الوزراء ،جاء فيها:
«بادئ ذي بدء ،طويل العمر ،باألصالة عن
نفسي وبالنيابة عن أبنائك أعضاء مجلس
األمة ،أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم
االمتنان لــك يــا صاحب السمو وللقيادة
السياسية على توجيهاتكم وتعليماتكم
وإدارتكم لهذه األزمة بحكمة كما عودتنا
دائما ،والشكر موصول لسمو ولي العهد،
حفظه الله ورعاه ،وأيضا يا طويل العمر
أود أن أتوقف عند خطابك الذي ألقيته يوم
أمس األول ،هذا الخطاب الجامع الشامل
ال ــذي خــاطــب كــل أبـنــاء الشعب الكويتي،
وأدخل الطمأنينة إلى قلوبهم ونفوسهم،
وأيضا أود أن أنقل لك رسالة من أبنائك
أعضاء مجلس األمة فيما ذكرته بحقهم في
خطابك يوم أمس يعتبر وساما تاريخيا
على صدورنا جميعا».
وأضاف الغانم« :أيضا يا طويل العمر

إجراءات احترازية
وأضـ ـ ـ ـ ــاف سـ ـ ـم ـ ــوه« :ن ـت ـق ــدم
بالشكر والتقدير لكل األجهزة
ال ـ ـ ـلـ ـ ــي قـ ـ ــامـ ـ ــت ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــدث
وق ـ ــام ـ ــت بـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـم ــرض
واإلج ـ ـ ــراء ات االح ـت ــرازي ــة اللي
أبــدت ـهــا ،فـهــم يـشـكــرون عليها
الحقيقة بــا لـتـعــاون الحكومي
مــع مجلس األم ــة ،الحقيقة أن
تعاونهم في هذا الجلل هو ما
ينهي إن شاء الله هذا المرض
عن دول العالم ،لكن احنا مثل
مــا تفضل سموكم طــال عمرك
نـشـيــد بــإخــوانـنــا المسؤولين
وبأجهزتهم الذين قاموا بالدور
الكبير وأدوه على أكمل وجه،
والشك أن هذا الموضوع ليس
ب ــالـ ـح ــدث األول فـ ــي ال ـك ــوي ــت
وس ـبــق أن حـصــل ح ــدث ثــالــث
أو راب ــع مثل هــذا الـنــوع والله
سبحانه وتعالى نجى عباده

صاحب السمو وسمو ولي العهد خالل الجلسة

وتابع« :الحمد لله نجحت
ه ــذه ال ـف ـك ــرة ،نـجـحــت بفضل
تـ ـع ــاونـ ـه ــم وتـ ـع ــاض ــده ــم مــع
بعضهم ،ووصلوا إلى النتيجة
الـ ـت ــي ت ــرون ـه ــا اآلن ح ـت ــى إن
وصلوا إلى حد إعالن الطوارئ
وكــانــوا هــم يطلبونه ،قبل أن
ت ـف ـكــروا ف ـيــه ،ك ــل ه ــذا بفضل
تعاون الرئيسين مع بعضهما،

إذا ت ــأذن لــي ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة أن أتــوجــه
بالشكر الجزيل لكل أبناء الشعب الكويتي
على وقوفهم صفا واحــدا خلف قيادتهم
وخلف حكومتهم ،وعلى تعاونهم وتقبلهم
اإلج ــراء ات االحـتــرازيــة التي قــد تكون في
بعض األحيان قاسية ،وأيضا أود أن أشكر
أخي سمو رئيس مجلس الوزراء والفريق
الحكومي كامال اخواني واخواتي على ما
يبذلونه من جهود جبارة لمواجهة هذا
ال ـت ـحــدي ،وال ـش ـكــر م ــن خــالـهــم مــوصــول
إل ــى ك ــل أب ـنــائ ـنــا وب ـنــات ـنــا الـعــامـلـيــن في
الصف األول وفي الكوادر الطبية والفنية
وبقية األجهزة المعنية الحكومية وغير
الحكومية والمتطوعين والمتبرعين».
وتــابــع الـغــانــم« :أيـضــا يــا طــويــل العمر
كوني أمثل السلطة التشريعية ومجلس
األمة أود أن أشكر اختي واخواني أعضاء
المجلس الذين تركوا كل األولويات وركزوا
عـلــى أول ــوي ــة واحـ ــدة تتجسد فــي ال ـمــادة

السمو «على هذه الكلمات اللي
أوضحتها ألبنائك ،ال شك أن
س ـم ــوك ــم تـفـضـلـتــم ب ــاإلش ــادة
ب ــأج ـه ــزة الـ ــدولـ ــة ال ـت ــي قــامــت
ً
طـ ـبـ ـع ــا ،ب ـت ــوج ـي ـه ــات ســام ـيــة
مـ ــن سـ ـم ــوك ــم ،ب ـت ـط ـب ـيــق ه ــذه
التعليمات والتوجيهات اللي
ص ــدرت مــن سـمــوكــم ،وال شك
إحنا مهما يعني امتدحنا ما
ق ــام ــوا ب ــه ف ـهــو قـلـيــل بحقهم،
فهم واجهوا الخطر بأنفسهم
وت ــرك ــوا عــائــات ـهــم وأوالده ـ ــم
وج ــاب ـل ــوا وت ـط ــوع ــوا لـحـمــايــة
بلدهم من هذا الجلل اللي الله
سبحانه وتعالى فرضه على
بلدنا وعلى دول العالم كله».

( )50من الدستور ،وهو تعاون السلطات
لـمــواجـهــة ه ــذا ال ـت ـحــدي ،واسـتـطـعـنــا مع
أخي سمو رئيس مجلس الوزراء أن نرتب
اآلليات التي تجسد هــذا التعاون وتعبر
عنه ،كما ذكرت يا طويل العمر في كلمتك،
فنحن اجتمعنا العديد مــن االجتماعات
المصغرة ،وتبادلنا فيها اآلراء ،ونقلنا إلى
اخواننا الوزراء نبض الشارع واقتراحاتهم
وشكواهم ،وهذا هو الدور الرقابي السليم
وال ـســديــد فــي مـثــل ه ــذه األوق ـ ــات ال ـتــي ال
يوجد فيها فريقان وال خندقان إنما فريق
واحد وخندق واحد وهو الكويت».
وأردف« :إذا تسمح لي أن أختم يا طويل
العمر بإعادة الشكر لسموك ولسمو ولي
الـعـهــد ،وك ـمــا ذك ــرت ان ــا ي ــوم أم ــس األول
بعد خطاب سموك ان امام هذا االبتالء ال
يمكن أن تهزم دولة أنت قائدها ،وال يمكن
أن يستسلم وطن هؤالء أبناؤه ومكونات
شعبه».

من هذا الوباء اللي أصاب فيه
الكويت».

أدوار جبارة
وت ــاب ــع« :ال ش ــك أن األج ـه ــزة
قامت بأدوار جبارة ،وكل اخواننا
المواطنين اللي قاموا بالتطوع
ت ـطــوعــوا ب ـهــذا ال ـح ــدث ،جــزاهــم
الله خيرا ،وأبــدوا كل اهتمامهم
وع ـم ـل ـه ــم وط ــاق ــاتـ ـه ــم وحـ ـط ــوا
ايدهم في إيد بلدهم ،ونشكرهم
ك ــل ال ـش ـك ــر وال ـت ـق ــدي ــر ع ـل ــى مــا
قاموا به ،فقد ضحوا بكثير من
األمور وهذا بتوجيهات سموكم،
وندعو الله سبحانه وتعالى أن
يرفع هــذا البالء عن بلدنا وعن
دول الـعــالــم أجـمــع ان شــاء الـلــه،
ش ـك ــرا ي ــا ص ــاح ــب ال ـس ـمــو على
مجهودك ،إحنا عارفين تواصلك
بالليل والنهار مع أبنائك مجلس
الـ ــوزراء والـمـســؤولـيــن وتحثهم
على كل التوجيهات اللي قاموا
بها على أكمل وجه».
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد« :سيدي حضرة صاحب
ال ـس ـم ــو ب ــاألص ــال ــة عـ ــن نـفـســي
وبالنيابة عن اخواتي واخواني
اع ـض ــاء مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أت ـقــدم
بتحية اجــال وتقدير لسموه»،
ً
مؤكدا أنه «منذ استشعار الخطر
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء وت ــوج ـي ـه ــات
سموكم كانت تقودنا لمواجهة
ه ــذا االمـ ــر الـجـلــل وتـسـخـيــر كل
إم ـك ــان ـي ــات ال ــدول ــة لـمــواجـهـتــه،
ون ـق ـل ــت إلخـ ــوانـ ــي فـ ــي مـجـلــس
الـ ــوزراء كــام سـمــوك بــأن أرواح
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس فـ ـ ــي رقـ ـ ــاب ـ ـ ـكـ ـ ــم وه ـ ـ ــذه
م ـســؤول ـي ـت ـنــا بــأن ـنــا ن ـس ـخــر كل
إمكانيات الــدولــة لمواجهة هذا
الوباء».
وأضاف الخالد« :منذ البداية
ك ـل ـمــا اشـ ـت ــدت ع ـل ـي ـنــا ال ـظ ــروف
ك ـن ــا ن ـل ـج ــأ إل ـ ــى م ــرف ــأ آم ـ ــن هــو
صــاحــب الـسـمــو لــاسـتـمــاع إلــى
ً
التوجيهات ،وكلما طلبنا رأ يــا
ف ــي م ــوض ــوع وج ــدن ــا أك ـثــر مما
كـنــا نـفـكــر ف ـيــه ،وهـ ــذا ك ــان خير
عون لنا في مواجهة وإدارة هذه
األزمة كما كان الدعم والمساندة
مــن سمو ولــي العهد خير عون
لنا في هذه المرحلة».

وزاد« :أتقدم أيضا باألصالة
عن نفسي وبالنيابة عن اخواني
واخــواتــي بمجلس ال ــوزراء إلى
االخ مــرزوق على الغانم رئيس
مـ ـجـ ـل ــس االم ـ ـ ـ ــة وإل ـ ـ ـ ــى اعـ ـض ــاء
مـجـلــس االم ــة بــالـشـكــر عـلــى كل
الدعم والمساندة وعملنا كفريق
واحد في هذه الظروف الصعبة
ً
التي تمر فيها بالدنا» ،مؤكدا أن
«ما وجدناه من تنسيق ومن آراء
ً
ومــن مقترحات كــان مفيدا لنا،
ونقل نبض الشارع وتواصلنا
أع ـطــانــا صـ ــورة اوضـ ــح لـكــل ما
نريد ان نقوم به من اجراءات».

الخطوط األمامية
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن «ف ــرق ـن ــا فــي
ال ـخ ـطــوط االمــام ـيــة والـخـطــوط
ال ـم ـســانــدة ضــربــت م ـثــا رائ ـعــا
ع ـلــى مــواج ـهــة ال ـخ ـطــر ،وكــانــت
تـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
بـ ــدع ـ ـم ـ ـهـ ــم م ـ ـع ـ ـنـ ــويـ ــا ومـ ـ ــاديـ ـ ــا
و ت ــو ف ـي ــر ك ــل ا ل ـس ـبــل للتسهيل
من مهمتهم ،هــذا العمل امامنا
باستمرار وكيفية ترجمة توجيه
س ـيــدي صــاحــب الـسـمــو لـهــؤالء
المواجهين للخطر المباشر».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد« :ح ـس ــب
ت ــوج ـي ــه س ـم ــوك ــم ف ـع ـل ـنــا خـطــة
الطوارئ منذ بدء األزمة ،فنحن
ن ــواج ــه عـ ــدوا ش ــرس ــا وقــاس ـيــا،
وي ـجــب أن ي ـكــون الـتـعــامــل معه
ً
واجـ ـ ــراءات ـ ـ ـنـ ـ ــا ايـ ـ ـض ـ ــا ق ــاسـ ـي ــة،
ُّ
ُّ
وتقبل الشعب الكويتي
وتفهم
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف
ساعدنا كثيرا فــي التعامل مع
هــذه االزم ــة ،واذا اقتضى االمــر
فسوف نكمل االج ــراء ات حفظا
لسالمة وأمن من يقيم على هذه
االرض الطيبة».

العمل التطوعي
وذكـ ــر أن «ال ـع ـم ــل الـتـطــوعــي
ال ـلــي أبـنــائـنــا وبـنــاتـنــا قــاعــديــن
يـسـجـلــون ب ـ ــاآلالف ف ـيــه لـلـقـيــام
بأي خدمة للكويت في أي مجال
ً
هــذا ايضا محل تقدير» ،مؤكدا
أن «م ـخ ــزون ـن ــا االس ـتــرات ـي ـجــي،
الحمد لله ،وفير وآمن اذا احسنا
التدبير وابتعدنا عن االســراف
وال ـت ـب ــذي ــر ،ن ـحــن ع ـنــدنــا خطط

طويلة األمد منذ سنوات لجعل
هذا المخزون خير عون لنا في
اوق ــات ال ـط ــوارئ ،وهــا نحن في
مــواج ـهــة أزم ــة ش ــدي ــدة ،ويـجــب
ان نحسن التدبير ،ونبتعد عن
التبذير».

المواطنون بالخارج
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد« :ح ـس ــب
توجيه سـمــوك ،ايضا بالنسبة
للمواطنين في الخارج وطلبتنا
في الخارج نولي هذا الموضوع
اهتماما خاصا ودراسة متأنية
ف ــي ح ـصــر االع ـ ــداد والـتـنـسـيــق
م ــع وزارة ال ـص ـح ــة لـ ـع ــودة كــل
م ــواط ـن ـي ـن ــا إل ـ ــى ارض ال ــوط ــن
وال ـت ــرت ـي ــب م ــع وزارة الـصـحــة
لـ ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ف ــي
عــودتـهــم ،ووصـلـنــا إلــى مــراحــل
اآلن ن ـس ـت ـط ـيــع ان نـ ـق ــول ا ن ـنــا
جاهزون للعمل لعودتهم ان شاء
الله في اقرب وقت ممكن».
وأكد أن «ما نمر فيه العالم كله
يعاني من هذا الوباء ،والتعاون
مــع منظمات ا لـصـحــة العالمية
وتــوج ـيــه سـمــوكــم م ـنــذ ال ـبــدايــة
ان ن ـك ــون ص ــادق ـي ــن وش ـفــاف ـيــن
فــي التعامل مــع االع ــان عــن كل
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـه ــذا ال ــوب ــاء كــانــت
مصداقية الكويت على المحك،
لـكــن الـحـمــد لـلــه كــانــت االشـ ــادة
اللي نسمعها من منظمة الصحة
العالمية ومن االعالم الخارجي».

مرحلة احتواء
ولفت إلى «أننا نمر بأزمة ما
نعرف عمقها وال نعرف مداها
الزمني ،لذلك كل خطواتنا حسب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات وح ـ ـسـ ــب ت ـط ــور
الوضع بتوجيه من سموك راح
نقوم بها ،ونحن اآلن في مرحلة
احتواء وتسكير كل منافذ نشر
ه ــذا الــوبــاء فــي دول ــة الـكــويــت»،
ً
مؤكدا أن «وزارة الصحة نجحت
اآلن ف ــي ال ـق ـيــام بـفـحــص أع ــداد
كبيرة ،وإن شــاء الله هــذا شيء
مطمئن أن االمور يعني وصلت
في مراحل الفحص إلى نهايتها،
وهـ ـ ــذا الـ ـل ــي ي ـخ ـل ـي ـنــا جــاهــزيــن
لعودة المواطنين إلى الكويت».

باسل الصباح :الوضع تحت السيطرة
أل ـق ــى وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـش ـيــخ د .بــاســل
الصباح كلمة خالل اجتماع مجلس الوزراء
قال في نصها:
«يسعدنا ويشرفنا االجتماع بسموكم
ف ــي ب ـي ـت ـكــم ،جـعـلــه ال ـل ــه ع ــام ــرا ب ــاألف ــراح
والـمـســرات ،وبعيدا عن الـشــرور واآلفــات،
واسـ ـت ــأذن سـمــوكــم ف ــي الـتــرحـيــب بسمو
ولــي العهد حفظه الله ،راجيا من الله أن
يمتعكما بالصحة وا لـعــا فـيــة ويبقيكما
ذخرا للكويت ،وأرحب كذلك باألخ مرزوق
الغانم رئيس مجلس األمة ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء وإخواني وأخواتي الوزراء.
سـمــو األم ـيــر ،بــدايــة أت ـقــدم لــك بالشكر
الجزيل والثناء الجميل على ثقتك الغالية
يوم ّ
حملتنا األمانة والمسؤولية ،إيمانا
م ـنــك ب ـق ــدرة أب ـنــائــك ع ـلــى ع ـط ــاء وخــدمــة
ال ــوط ــن وفـ ـ ــوق ه ـ ــذا سـ ـي ــدي ،ل ــم تـتــركـنــا
وحــدنــا فــي مــواجـهــة تلك األمــانــة الثقيلة
وال ـم ـه ـمــة ال ـك ـب ـي ــرة ،ب ــل ك ـنــت ل ـنــا ال ـعــون
والسند بنصائحك السديدة وتوجيهاتك
الــرش ـيــدة ،فـتــرفــع همتنا وتـنـيــر طريقنا
وتــزيــل همومنا فنحقق أهــدافـنــا بأيسر
السبل وأنفعها.
ّ
سمو األمير ،أدعــو الله أال يخيب ظنك
فينا ،وأن ترى من خدمتنا للكويت ما تقر
به عينك ويشرح صدرك.

سـيــدي سمو األم ـي ــر ...بالنسبة لوباء
ك ـ ــورون ـ ــا أحـ ـ ــب ان اط ـ ـلـ ــع سـ ـم ــوك ــم عـلــى
األوضاع من بداية انتشار هذا الوباء في
نهاية  2019الى هذا اليوم ،ظهر الوباء -
سموكم  -في الصين بمدينة ووهان ،وتم
اكتشاف الفيروس بعد مضي أول أسبوع
من .2020
بعد اكـتـشــاف هــذا الـفـيــروس قمنا في
ـوزراء باتخاذ جميع اإلجــراءات
مجلس الـ
ّ
ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ــوق ـع ـن ــا ب ــان ـت ـش ــار م ـث ــل ه ــذا
الفيروس واجتياحه للعالم ،طبعا فيروس
كورونا  -سموك  -هو فيروس من ساللة
م ـع ــروف ــة ت ـص ـيــب ال ـث ــدي ـي ــات بــال ـســابــق،
وانتقلت عبر السنوات من  1960بمختلف
الـ ـس ــاالت الـ ــى ال ـب ـش ــر ،م ـن ـهــا م ــا يسبب
إصابات بسيطة ،ومنها ما يسبب إصابات
شديدة مثل ما كان عندنا فيروس ميرسي
في  ،2012وفيروس سارس عام  ،2003الذي
سبب كثيرا مــن الوفيات فــي ذلــك الوقت،
ولكن كان انتشارها محدودا آنذاك ،اليوم
نــواجــه "كــورونــا" جــديــدا انتشاره سريع،
ّ
يعني غــطــى جميع ال ـقــارات ،وانـتـشــر في
جميع بالد العالم.
سموك ،على نهاية فبراير  2020قمنا
بعمل إجراء مع القادمين من بعض بلدان
العالم في عمل الحجر الصحي اإللزامي،

ّ
لتوقعنا بانتشار المرض في تلك البلدان،
ومن بعدها قمنا بعمل إجــراء ات مشددة
لجميع بلدان العالم القادمين ،ألن المرض
أصبح وباء منتشرا عالميا.

الوضع تحت السيطرة
الــوضــع ال ـحــالــي فــي ال ـكــويــت ،سـمــوك،
إن شاء الله تحت السيطرة ،هناك بعض
الحاالت اللي تتم متابعتها بشكل يومي
م ــع الـمـخــالـطـيــن ف ــي الـ ـح ــاالت ال ـمــؤكــدة،
وال ـح ـمــد ل ـلــه ،س ـمــوك ،مــاشـيـيــن بالخطة
ال ـمــوضــوعــة ع ـلــى أك ـم ــل وجـ ــه ،وإن شــاء
ال ـلــه نــدعــو ال ـمــولــى ع ــز وج ــل أن يكفينا
شــر األوب ـئ ــة ،وإن ش ــاء ال ـلــه ن ـقــدر نحمي
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن عـلــى أرض هــذه
البلد.
اليوم سجلنا  -طال عمرك  -منذ بداية
األزمة  189حالة مؤكدة لإلصابة ،آخرها
الـيــوم حــالــة واح ــدة فـقــط ،وأيـضــا هـنــاك -
طال عمرك  30 -حالة شفاء تم خروجهم
من المستشفى ،ونتوقع إن شــاء الله في
األيام القليلة القادمة سيخرج إن شاء الله
ما يزيد على .»10
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ّ
«موجة ثانية» من التفشي ...وأوروبا
ـ
ل
تستعد
آسيا
ً
● السعودية تفرض حظر تجول  21يوما ● تخوف في الكونغرس بعد إصابة راند بول
● ميركل «المحجورة» تشارك في اجتماع الحكومة عبر الهاتف ومسؤول يستبعد إصابتها

في وقت ّ
تتخوف آسيا من
موجة جديدة من انتشار
«كورونا» ،أظهرت بيانات
منصة «وورلد ميتر» الدولية
المتخصصة في اإلحصائيات
لعدد حاالت الفيروس حول
العالم ،أن عدد اإلصابات به
اقترب من  340ألفا ،وأن عدد
الوفيات ارتفع إلى ،14689
واقترب عدد المتعافين من
الـ  100ألف.

عالم دين سعودي
يفتي بـ «القتل
ً
تعزيرا» لمن يتعمد
نشر الفيروس

مـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ـس ـج ـيــل ع ــدد
اإلص ـ ــاب ـ ــات بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا
المستجد (كــوفـيــد )19 -ارتـفــاعــا
ك ـب ـي ــرا فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ح ـي ــث ب ــات
الوضع «مأساويا» ،يبدو أن موجة
ثانية من اإلصابات تجتاح آسيا.
وسـ ّـجـلــت إيطاليا ثــانــي أعلى
حصيلة وفيات يومية ،لتعلن 651
وف ــاة جــديــدة ،لتناهز الحصيلة
اإلجمالية لديها  5500وفاة.
وقــال مسؤول دفاعي أميركي،
إن ال ـح ـكــومــة اإلي ـطــال ـيــة وجـهــت
ً
نـ ً
ـداء مباشرا لوزير الــدفــاع مارك
إسـبــر للحصول عـلــى مـســاعــدات
عـسـكــريــة أم ـيــرك ـيــة ف ــي مـكــافـحــة
انتشار الفيروس.
كما طلبت الحكومة اإليطالية
مــن الـقــوات األميركية المتمركزة
في أراضيها ،مساعدة السلطات
المحلية مــن خ ــال تــوفـيــر أف ــراد
طـبـيـيــن ومـسـتـشـفـيــات مـيــدانـيــة
لدعم القوات اإليطالية التي تعمل
بــال ـف ـعــل ع ـل ــى م ــواج ـه ــة ان ـت ـشــار
الفيروس.
وف ــي اس ـبــان ـيــا ،ال ـب ـلــد الـثــانــي
لجهة عدد اإلصابات في أوروبــا،
ارتفعت حصيلة الوفيات إلى ٤١٢
خالل  24ساعة ،لتبلغ الحصيلة
االج ـمــال ـيــة  ،٢٠٠٠وت ـج ــاوز عــدد
حاالت اإلصابة  28ألفا.
أما في فرنسا ،حيث ارتفع عدد
الــوف ـيــات لـيـبـلــغ  ،674فـقــد واف ــق
ال ـب ــرل ـم ــان ع ـلــى مـ ـش ــروع قــانــون
لفرض حالة الطوارئ الصحية.
وسجلت ألمانيا أكثر من  4آالف
إصــابــة ج ــدي ــدة ،و 31حــالــة وفــاة
خالل يوم واحد ،لترتفغ اإلصابات
إلى  22672حالة ،والوفيات إلى .86
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــت ،أمـ ـ ــس،
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـم ــان ـي ــة أنـجـيــا
ميركل في اجتماع مجلس الوزراء
امس ،عبر الهاتف ،بعدما وضعت
نفسها قيد الحجر المنزلي ،أمس
األول ،بسبب مخالطتها طبيب
اتضح إصابته بالفيروس.
وقـ ــال نــاطــق بــاســم الـحـكــومــة،
إن أعضاء الحكومة لم يجتمعوا
أمـ ــس ،ك ـمــا ه ــو م ـع ـتــاد ف ــي قــاعــة
مجلس الوزراء االعتيادية بديوان
الـمـسـتـشــاريــة فــي بــرلـيــن ،بــل في
قاعة مؤتمرات دولية أكثر اتساعا
للحفاظ على المسافة الضرورية
بين الوزراء لتجنب العدوى.

تجارب سريرية

سورية تقر بأول
إصابة والجيش
المغربي ينتشر
لفرض «الطوارئ»

وبدأت تجارب سريرية أوروبية
فــي  7دول على األق ــل ،الختبار 4
عالجات محتملة لفيروس كورونا
تشمل  3200شخص.
وت ـش ـم ــل الـ ـع ــاج ــات األربـ ـع ــة
«ري ـمــدي ـس ـي ـف ـيــر» ،و»لــوبـيـنــافـيــر»
بـ ـخـ ـلـ ـط ــه مـ ـ ـ ــع «ري ـ ـت ـ ــوف ـ ــان ـ ـي ـ ــر»،
ع ـل ــى أن ي ـع ـطــى ال ـع ـق ــار األخ ـي ــر
مـ ــع «أنـ ـت ــرفـ ـي ــرون ب ـي ـت ــا» أو مــن
دونـ ـ ــه ،ف ـضــا ع ــن «ه ـيــدروك ـســي
كلوروكوين» ،حسبما ذكرت هيئة
«إنـ ـسـ ـي ــرم» ال ـفــرن ـس ـيــة لــأب ـحــاث
الطبية في بيان.
وأكــد البيان أنه سيتم اختيار
ال ـخــاض ـع ـيــن ل ـل ـت ـجــربــة م ــن بين
أشـ ـخ ــاص أدخ ـ ـلـ ــوا الـمـسـتـشـفــى
إلصابتهم بالفيروس في بلجيكا
وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ
وإسبانيا وهولندا وألمانيا.
وقالت الهيئة الفرنسية أيضا
إن تجربة سريرية دولية ستطلق
ت ـح ــت إشـ ـ ـ ــراف م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
العالمية.
وف ـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا الـ ـمـ ـج ــاورة،

ّ
تبدل الموقف .وقال وزير الصحة
مات هانكوك ،في بيان ،إن توزيع
وإيـ ـص ــال ال ـمــاي ـيــن م ــن أغـ ــراض
الــوقــايــة الشخصية الـتــي تشمل
الكمامات هي مهمة سيقوم بها
الـجـيــش بتسيير شــاحـنــات على
مدار الساعة.
وأضاف أن ماليين إضافية من
تلك األغراض تم توصيلها بالفعل
للمستشفيات ،وهيئة اإلسعاف
والعيادات العامة ودور الرعاية،
ومنشآت خدمة صحية أخرى على
مدى األيام الماضية.
وحــذر رئيس ال ــوزراء بوريس
ج ـ ــون ـ ـس ـ ــون م ـ ـ ــن أن حـ ـك ــومـ ـت ــه
ستفرض «إجــراءات أكثر صرامة»
لمنع تفشي الفيروس إذا واصل
البريطانيون تجاهل دعوات وقف
التجمعات االجتماعية والسفر
غير الضروري.
وتشير آخر البيانات إلى ارتفاع
عدد الوفيات إلى  281حالة وفاة،
كما ارتفع عدد اإلصابات إلى أكثر
من .5500

واشنطن
وف ــي واش ـن ـط ــن ،ق ــال الــرئـيـ ّـس
األمـ ـي ــرك ــي دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،إن ــه
ً
«مستاء قليال» من موقف الصين
ّ ً
حـيــال انـتـشــار الـفـيــروس ،متهما
ب ـك ـي ــن مـ ـ ـج ـ ــددا ب ـ ـعـ ــدم م ـش ــارك ــة
م ـع ـلــوم ــات م ـه ـمــة حـ ــول ال ــوب ــاء،
ً
مـشـيــرا فــي الــوقــت نفسه ال ــى أنه
س ـي ـس ـت ـع ـيــن ب ـ ــوح ـ ــدات ال ـح ــرس
الوطني لمساعدة الواليات الثالث
ً
األكثر تضررا من الفيروس وهي:
نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن،
وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا بـ ـ ـل ـ ــغ مـ ـجـ ـم ــوع
اإلصـ ــابـ ــات ف ــي ع ـم ــوم ال ــوالي ــات
المتحدة  ،32149بينما توفي 400
على األقل ،بعدما وأودى الفيروس
بحياة أكثر من  100شخص خالل
الساعات األربع وعشرين الماضية.
وخالل مؤتمر صحافي بالبيت
األبيض ،مساء أمس األولّ ،
شدد
ّ
ّ
ترامب على أن السلطات الصينية
ُ
ُ ّ ً
«ك ــان ينبغي أن تعلمنا» ،م ـكــررا
عبارة «الفيروس الصيني» التي
تزعج نظام بكين ّ
بشدة.
ً
وفـ ـ ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة الح ـ ـ ـقـ ـ ــا ع ـلــى
«تــويـتــر» ،قــال الرئيس األميركي،
إن الواليات المتحدة ستتخذ قرارا

في ختام فترة الـ 15يوما لتحديد
«أي طريق ستسير فيه» للحد من
انتشار الفيروس.
وأض ـ ــاف« :ال يـمـكــن أن نجعل
العالج أسوأ من المشكلة نفسها».
وأصدر ترامب إرشادات جديدة
فــي  16م ــارس تـهــدف إل ــى إبـطــاء
انتشار المرض بعد فترة الخمسة
عشر يوما.
وق ـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب ان ال ـح ـك ــوم ــة
الفدرالية ستمول من خالل «وكالة
إدارة ال ـطــوارئ الـفــدرالـيــة» نسبة
 100ف ــي ال ـم ـئــة م ــن تـكـلـفــة نشر
وحدات الحرس الوطني.
وأضاف أنه ّ
وجه أيضا الوكالة
ل ـتــزويــد ن ـيــويــورك بـ ـ  4محطات
طبية فــدرالـيــة كبيرة بسعة ألف
سرير ،وتزويد كاليفورنيا بثماني
م ـح ـطــات ط ـب ـيــة ف ــدرال ـي ــة كـبـيــرة
ب ـس ـعــة أل ـف ــي س ــري ــر ،إلـ ــى جــانــب
ت ــزوي ــد واليـ ــة واش ـن ـطــن الــواقـعــة
شمال غرب البالد بأربع محطات
طبية فدرالية صغيرة.
ووافق ترامب أيضا على إعالن
والي ـ ـتـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك وواش ـن ـط ــن
منطقتي «كــارثــة ك ـبــرى» ،مشيرا
ً
إلى أنه سيوافق قريبا أيضا على
إعالن مشابه في كاليفورنيا.
من جانبه ،قــال نائب الرئيس
مــايــك بنس أن  254ألــف أميركي
خـضـعــوا لـفـحــوص طـبـيــة وثبت
إصـ ــابـ ــة مـ ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  30أل ــف
شخص منهم بالفيروس.
وفرضت  7واليات أميركية هي:
أوهايو ،ولويزيانا ،وكاليفورنيا،
ونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ـ ـ ــورك ،ونـ ـي ــوجـ ـي ــرس ــي،
وكــونـيـتـيـكــت ،وإي ـل ـي ـنــوي أوام ــر
للمواطنين بالبقاء فــي المنازل،
وتشمل القرارات نحو  100مليون
شخص.
من ناحيته ،أعلن عضو مجلس
ال ـش ـي ــوخ ال ـس ـن ــات ــور رانـ ـ ــد ب ــول،
ً
إصابته بالفيروس ،مشيرا الى أنه
في حالة جيدة ،ويخضع للحجر
الصحي.
وبذلك يصبح رانــد بــول ثالث
عضو بالكونغرس ،بعدما أعلن
عـضــوان فــي مجلس ال ـنــواب قبل
أيام إصابتهما.
وقـبــل إع ــان نتائج فحصه،
ك ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــع زم ـ ـ ــائ ـ ـ ــه م ـن ــذ
الصباح ،فتناول الغداء معهم،
وقبلها كانوا في صالة األلعاب

الرياضية ،مما أثار خشية عدد
منهم.
وم ـث ـ َّـ ــل ال ـخ ـب ــر الـ ـ ــذي أع ـل ـنــه
السيناتور عــن واليــة كنتاكي،
صــدمــة لــزمــائــه فــي المجلس،
مـمــا أدى إل ــى إع ــان الـعـشــرات
منهم الدخول في حجر صحي.
وأكـ ــد أع ـض ــاء ف ــي الـمـجـلــس
أن ـ ـهـ ــم سـ ـيـ ـطـ ـلـ ـب ــون الـ ـمـ ـش ــورة
الطبية مــن الطبيب المختص
ف ــي مـبـنــى «ال ـك ــون ـغ ــرس» حــول
التدابير المناسبة للذين كانوا
على اتصال مع بــول في األيــام
األخيرة.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ذاتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ع ــرق ــل
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ـ ّـيـ ــون فـ ـ ــي م ـج ـلــس
ّ
ّ
الجمهوريون
الشيوخ خطة ّقدمها
ّ
تـ ـه ــدف إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــد مـ ــن ال ـتــأث ـيــر
ّاالقتصادي للفيروس ،معتبرين
أنها غير كافية لمساعدة ماليين
األميركيين.
ّ
التي اقترحت توفير
والخطة َ
ما يصل إلى ألفي مليار دوالر ،لم
ّ
المطلوبة،
تنل أغلبية األص ــوات ّ
رغ ــم ال ـم ـفــاوضــات الـمـكــثـفــة بين
ال ـج ـم ـهــوري ـيــن والــديـمـقــراطـيـيــن
والبيت األبيض.
وأغ ـل ـق ــت أس ـت ــرال ـي ــا ال ـحــانــات
واألنـ ـ ــديـ ـ ــة وص ـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـت ــدري ــب
الــريــاض ـيــة ودور ال ـع ـب ــادة ،بعد
ح ــدوث قـفــزة فــي اإلص ــاب ــات ،إثــر
اسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف اآلالف ب ـ ــإرش ـ ــادات
التباعد االجتماعي ،وتدفقوا على
الشواطئ والحانات والمطاعم.
وقـ ــال رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء سـكــوت
مـ ــوري ـ ـسـ ــون لـ ـلـ ـب ــرلـ ـم ــان ،أم ـ ــس،
إنـهــا «أص ـعــب سـنــة فــي حياتنا»
ون ـبــه األسـتــرالـيـيــن إل ــى ض ــرورة
االس ـت ـعــداد إلغ ــاق قــد يستمر 6
أشهر.

آسيا
ّ
وبعدما تخطى عدد اإلصابات
في آسيا  95ألفا ،تسري تساؤالت
بشأن إن كانت القارة تشهد موجة
ثانية من انتشار الوباء.
وتحت عنوان «آسيا تستعد
لـ ـلـ ـم ــوج ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن وبـ ـ ــاء
كورونا» ،نشرت صحيفة «ديلي
ً
ت ـل ـغــراف» ت ـقــريــرا ،تـتـحــدث فيه
ع ــن إغـ ـ ــاق ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ــدول
ل ـ ـ ـحـ ـ ــدودهـ ـ ــا ،وف ـ ـ ـ ــرض ال ـح ـج ــر

ّ
قوة عسكرية إندونيسية تعقم طائرة محملة بمواد
طبية وصلت إلى جاكرتا من الصين أمس (أ ف ب)
الصحي على المسافرينّ .
وأع ـل ـنــت ال ـص ـيــن ،أمـ ــس ،أنـهــا
ّ
لــم ُتـسـ ّـجــل ّ
أي إصــابــة «مـحــلـيــة»،
ّ
ل ـكــن الـسـلـطـ ّـات الـصـحـيــة كشفت
ّ
في المقابل أنها سجلت  39حالة
«مستوردة».
وب ـ ــاش ـ ــرت ال ـص ـي ــن ال ـمــرح ـلــة
األولى من التجارب السريرية على
لـقــاح ل ــ»ك ــورون ــا» ،فيما يتسابق
عـلـمــاء ال ـعــالــم عـلــى ال ـع ـثــور على
طــري ـقــة لـلـتـغـلــب ع ـلــى ال ـف ـيــروس
القاتل.
وأعلنت كوريا الجنوبية أمس،
أدن ـ ــى عـ ــدد م ــن ح ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
الجديدة منذ وصولها إلى الذروة
حتى اآلن في  29فبراير ،كما عزز
اس ـت ـم ــرار االتـ ـج ــاه ال ـن ــزول ــي في
حاالت اإلصابة اليومية اآلمال في
احتمال أن أكبر تفش للفيروس في
آسيا خارج الصين ينحسر.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـكـ ــوريـ ــة
لمكافحة األمراض والوقاية منها،
أن كــوريــا الـجـنــوبـيــة سجلت 64

حالة إصابة جديدة ،أمس ،ليرتفع
ب ــذل ــك عـ ــدد الـ ـح ــاالت إلـ ــى .8961
وارتـفــع عــدد ح ــاالت الــوفــاة حالة
واحدة لتصل إلى .110
وأظهر العدد اإلجمالي اليومي
استمرار االتـجــاه النزولي لليوم
الثاني عشر فــي حــاالت اإلصابة
الجديدة.
وفـ ـ ــي ط ــوكـ ـي ــو ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
الوزراء الياباني شينزو آبي ،أمس،
أن بــاده ستطلب من األشخاص
القادمين مــن الــواليــات المتحدة
الـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى ال ـح ـج ــر ال ـص ـحــي
ال ـت ـط ــوع ــي مـ ـ ــدة  14ي ــوم ــا بـعــد
الوصول.
وق ـ ـ ـ ــال آب ـ ـ ــي إن ه ـ ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ــراء
سيدخل حيز التنفيذ بداية من 26
مارس حتى نهاية أبريل.
وف ــي ب ــان ـك ــوك ،أع ـلــن مـتـحــدث
بــاســم وزارة الصحة التايلندية
أم ـ ــس ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـح ــاف ــي ،أن
تايلند سجلت  122إصابة جديدة،
ليرتفع مجمل عــدد الـحــاالت إلى

ّ
وزير سابق حذر روحاني منذ ديسمبر وإصابة أشهر مذيعة أخبار
الـمــاضــي ع ــدم اإلعـ ــان عــن تفشي ال ـف ـيــروس لـلــرأي
ّ
بسرية ،معتقدا أنها يمكن
العام ،بل أرسل تحذيراته
أن تكون أكثر فعالية.
وانـتـقــد بـشــدة األســالـيــب المستخدمة فــي إي ــران
الحتواء الفيروس قائال« :بهذه األساليب ،ال يمكننا
التخلص من الضيف غير المدعو ،وإنــه سيحصد
المزيد من الضحايا».
م ــن نــاحـيـتــه ،أع ـلــن روح ــان ــي ،أمـ ــس ،أن ــه ينبغي
لـلــواليــات الـمـتـحــدة رف ــع الـعـقــوبــات إذا كــانــت تريد
مساعدة إيــران في احـتــواء تفشي فيروس كورونا،
مـضـيـفــا أن ب ـ ــاده ل ـيــس لــدي ـهــا ن ـ ّـي ــة ل ـق ـبــول عــرض
واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.
وق ــال روح ــان ــي فــي خ ـطــاب تـلـفــزيــونــي «الــزع ـمــاء
األمـيــركـيــون يـكــذبــون ...إذا كــانــوا يــريــدون مساعدة
إي ـ ــران ،فـمــا عليهم س ــوى رف ــع ال ـع ـقــوبــات ...عندها
سنتمكن من التعامل مع تفشي فيروس كورونا».
وعرضت واشنطن تقديم مساعدات إنسانية إليران
ّ
(عــدوهــا الـقــديــم) .لكن الزعيم األعـلــى علي خامنئي
رفض هذا العرض أمس األول.
وحملت السلطات اإليرانية العقوبات األميركية

في وقــت وصــل عــدد الوفيات في إيــران أمــس إلى
 ١٨١٢حــالــة ،واالص ــاب ــات إل ــى  ،٢٣٠٩٤كـشــف وزيــر
الصحة اإليراني السابق حسن قاضي زاده هاشمي
(م ــن  2013إل ــىّ  )2019فــي حـكــومــة الــرئ ـيــس حسن
روحاني ،أنه حذر كبار المسؤولين من مخاطر ّتفشي
فـيــروس كــورونــا منذ ديسمبر الـمــاضــي ،لكنهم لم
يستجيبوا لنصيحته.
كما انتقد السلطات اإليرانية بسبب «سوء إدارتها»
ألزمة الفيروس القاتل في البالد ،مما أدى إلى انتشار
الجائحة.
وكـ ـت ــب ق ــاض ــي زادة ه ــاشـ ـم ــي ب ـص ـف ـح ـتــه عـلــى
«إن ـس ـت ـغــرام» ،أن ــه «مـنــذ بــدايـ ّـة ديـسـمـبــر ،ال بــل حتى
منذ أواخر نوفمبر ،كنت أحذر من انتشار الفيروس
التاجيّ ،
وأقدم نصائح لكبار المسؤولين في الدولة،
بمن فيهم الــرئـيــس المحترم ،وأرس ـلــت مقترحاتي
الحتوائه».
وهذه المرة األولى التي يكشف فيها سياسي بارز
في النظام اإليراني عن تفشي الفيروس القاتل قبل
وقت طويل من إعالن السلطات المتأخر.
وق ــال قــاضــي زاده هــاشـمــي ،إنــه قــرر فــي نوفمبر

لبنان« :حساسيات» من دور
الجيش تؤخر «الطوارئ»
●

بيروت  -ةديرجلا

•

مع بدء اليوم الثاني من حملة «تشديد الحظر» الحكومية واألمنية
في لبنان ،للمرة األولى منذ  29فبراير الماضي ،التي يكون فيها االلتزام
ً
ً
بـ«خليك بالبيت» التزاما تاما ،خلت الشوارع في مختلف المناطق من
ّ
المارة ،باستثناء بعض الحاالت ،التي تبين أنها للضرورة القصوى ،ما
ً
ترك ارتياحا في الوسط الطبي ،الذي استبشر بهذه الخطوة ،للحؤول
دون المزيد من انتشار وباء «كورونا» ،والعمل على حصره قدر اإلمكان.
إال أن مصادر سياسية متابعة اعتبرت أن «الحظر الشخصي لن يستمر
فترة طويلة ،وال مفر من ضرورة إعالن حالة الطوارئ الرسمية لفرض
االلتزام الكلي بالحجر المنزلي إلى حين زوال أسباب هذا الحجر».
وتساء لت المصادر عن سبب عدم أخذ هذا القرار ،وقالت« :لماذا
يشكل أي قرار له عالقة بتسلم الجيش اللبناني األرض حساسية لدى
رئيس التيار الوطني الحر النائب جـبــران باسيل وبالتالي رئيس
الجمهورية ميشال عون؟» ،مشيرة إلى أن «العالقة الشخصية السيئة
والحسابات الرئاسية بين الرجلين أضحت تنعكس على مستقبل
المواطن اللبناني وتطلعاته» .ويتزامن ذلك مع تقاذف السلطة مسؤولية
تعطيل إعالن حالة الطوارئ العامة.

مسؤولية عرقلة جهودها للحد من انتشار المرض،
ّ
وح ــث روحــانــي األمــريـكـيـيــن عـلــى دع ــوة حكومتهم
لرفع العقوبات ،في الوقت الذي تكافح إيران المرض.
وقال روحاني« :منعتم صــادرات النفط اإليراني،
وأوقـفـتــم الـتـحــويــات المصرفية إلي ـ ــران ...عرضكم
المساعدة هو أكبر كذبة في التاريخ».
في غضون ذلك ،أعلنت هيئة اإلذاعة والتلفزيون
اإليــرانـيــة ،أمــس إصــابــة أشـهــر مذيعة أخـبــار لديها
بفيروس كورونا.
وقال مدير العالقات العامة في هيئة التلفزيون،
في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» إن «المذيعة البارزة في التلفزيون
اإليـ ــرانـ ــي ال ــدكـ ـت ــورة ،عــاط ـفــة م ـيــرس ـيــدي ،أصـيـبــت
بفيروس كــورونــا المستجد» ،مضيفا أنها «حاليا
في الحجر الصحي».
وقدمت ميرسيدي مؤخرا عشرات البرامج على
ال ـت ـل ـفــزيــون ال ــرس ـم ــي لـلـتــوعـيــة م ــن خ ـطــر ف ـيــروس
كورونا ،وكانت قد أجرت مقابلة مع إيرج حريرجي،
نائب وزير الصحة اإليراني الذي أصيب بالفيروس
وتعافى منه مؤخرا.

 721حالة ووفاة واحدة.
وأغ ـل ـقــت الـسـلـطــات النيبالية
أمــس ،حــدود البالد مع جارتيها
الهند والصين مدة أسبوع ،وذلك
بعد ســاعــات مــن تعليقها جميع
رحالت طيران الركاب ،في مسعى
لمنع تفشي محتمل للفيروس.
وفــي الهند ،حيث فــرض حظر
ّ
تجول وطني على الماليين بشكل
اخ ـت ـبــاري ف ــي الـبـلــد ال ـبــالــغ عــدد
سكانه  1.4مليار نسمةّ ،وحيث تم
إحصاء  320إصابة ،حض رئيس
الوزراء ناريندرا مودي الناس على
البقاء فــي منازلهم ،والمحافظة
على أرواحهم.
ً
وقال مودي إن كثيرا من الهنود
ال ي ــأخ ــذون ال ـعــزل الـصـحــي على
محمل الجد.
وأضاف على «تويتر»« :أرجوك
ان ـقــذ نـفـســك ،ان ـقــذ عــائـلـتــك ،اتبع
التعليمات بجدية».
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر اإلغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ف ــي
العاصمة التي يسكنها أكثر من 18
مليون شخص حتى نهاية الشهر.

الخليج
ً
وب ـ ـ ـ ـ ــدءا مـ ــن األمـ ـ ـ ـ ــس ،ف ــرض ــت
السعودية حظر تجول في أنحاء
البالد.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت «وكـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
الـسـعــوديــة» الرسمية (واس) ،أن
خــادم الحرمين الشريفين الملك
ً
سلمان بن عبدالعزيز «أصدر أمرا
بحظر التجول من الساعة  7مساء
إل ــى  6صـبــاحــا اب ـت ــداء مــن مساء
االثـنـيــن مــدة  21يــومــا ،للحد من
انتشار كورونا»ّ .
وتضمن األمر حض المواطنين
ع ـلــى ال ـب ـق ــاء ف ــي م ـنــازل ـهــم خــال
ال ـم ــدة ال ـق ــادم ــة ،وب ـخــاصــة فـتــرة
مـنــع الـتـجــول ،وع ــدم ال ـخــروج إال
في حاالت الضرورة القصوى في
الفترة التي ال يسري فيها المنع.
وكانت وزارة الصحة السعودية
أك ــدت ،أمــس األول ،تسجيل 119
إصابة جديدة ،ليصل مجمل عدد
الـحــاالت إلــى  ،511وتصبح أكبر
دولة بها معدل إصابة بالفيروس
بين دول الخليج.

مصر :وفاة ثاني لواء في صفوف الجيش

ً
السيسي :نتمنى تجاوز الـ  14يوما المقبلة بأقل ضرر
●

القاهرة  -حسن حافظ

في عودة إلى المنحى التصاعدي في أعداد
المصابين في أكبر دولة عربية سكانا ،أعلنت
وزارة الـصـحــة وال ـس ـكــان الـمـصــريــة ،تسجيل
 33حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا
المستجد (كوفيد  ،)-19ليرتفع إجمالي الحاالت
المصابة في مصر حتى مساء أمس األول األحد،
إلى  327حالة.
وسجلت مصر في يــوم األحــد ،أعلى معدل
وف ــاة لها منذ انـتـشــار ال ـف ـيــروس ،إذ تــوفــي 4
أشخاص ،وهــم لمواطنة ( 51عاما) ،ومواطن
( 80ع ــام ــا) ،وم ــواط ــن ( 73ع ــام ــا) ،وم ــواط ــن
( 56عــامــا) .وتــوفــي ال ـلــواء أرك ــان حــرب شفيع
عبدالحليم داود ،من قيادة اإلدارة الهندسية
بالقوات المسلحة ،أمس االثنين ،في ثاني حالة
وفاة معلنة ألحد أبناء القوات المسلحة خالل
عمليات التطهير والتعقيم الجارية لمواجهة

الفيروس ،إذ سبق أن نعت الـقــوات المسلحة
اللواء أركــان حــرب خالد شلتوت ،الــذي توفي
أمس األول األحد ،إثر إصابته بالفيروس خالل
اشتراكه في أعمال المكافحة .الدولة المصرية
أعلنت استنفار جميع مواردها من أجل مواجهة
خطر فيروس كورونا ،ومنع تكرار السيناريو
اإليطالي ،ما تجلى بوضوح في ظهور الرئيس
عـبــدالـفـتــاح السيسي للحديث عــن الـفـيــروس
وخ ـطــة مــواجـهـتــه لـلـمــرة األول ـ ــى ،أم ــس األول
األحد ،إذ أكد خالل حفل تكريم لعدد من األمهات
المصريات أمس األول األحد ،ان على المصريين
مساعدة الدولة ،وأضاف :أرجو الناس تقعد في
بيوتها لتقليل أي تعرض للمرض .األمر جلل،
ال أريــد تخويفكم ،نتمنى تـجــاوز ال ـ  14يوما
المقبلة بأقل حجم من الضرر .وأعلن السيسي
حــزمــة مــن اإلجـ ـ ــراءات االق ـت ـصــاديــة ،تضمنت
تخصيص  20مليار جنيه (نحو  1.27مليار
دوالر) ،لدعم البورصة.

local@aljarida●com

ُ
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سلة أخبار

ً
● الحرس األميركي ينتشر بواليات موبوءة وإيطاليا تطلب دعما عسكريا أميركيا
● الجيش البريطاني يوصل اإلمدادات الطبية ● اإلغالق في أستراليا قد يستمر  6أشهر
المصابون بال أعراض ...أو«الناقلون بصمت»
أكدت بيانات صينية جديدة أن أعداد
المصابين ب ـ «ك ــورون ــا» مـمــن ال تظهر
لــدي ـهــم أعـ ـ ــراض اإلص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس
قــد تـصــل إل ــى ثـلــث أول ـئــك الــذيــن ثبتت
إصــابـتـهــم بــال ـمــرض .ووف ـق ــا لـبـيــانــات
الحكومة الصينية ،التي اطلعت عليها
ص ـح ـي ـفــة «س ـ ـ ــاوث ت ـشــاي ـنــا مــورن ـي ـنــغ
بوست» ،يمكن أن يكون النطاق الحقيقي
والعدد الخفي لهؤالء «الناقلين بصمت»
أعلى مما كان ُيعتقد في البداية.
فبحلول نهاية فبراير ،ثبتت إصابة
أك ـثــر م ــن  43أل ــف شـخــص بــالـفـيــروس
الـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ،دون ظـ ـه ــور
أعراض لديهم ،وتم عزلهم ،لكن لم يتم
احتسابهم فــي األرق ــام الرسمية ،التي
كانت  80ألفا في ذلك الوقت.
وتعتبر هــذه المعلومات ذات تأثير
كـبـيــر ع ـلــى االس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـت ــي قد
ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم الح ـ ـتـ ــواء
ال ـف ـيــروس ،رغ ــم أن الـعـلـمــاء لــم يتفقوا
حاليا على ما إذا كان المرض من دون
أعـ ــراض يـســاهــم فــي انـتـقــال الـفـيــروس
ألش ـ ـخـ ــاص آخـ ــريـ ــن أم ال ،خ ــاص ــة أن

من ناحيته ،أفتى عضو هيئة
ك ـب ــار ال ـع ـل ـمــاء ف ــي ال ـس ـعــوديــة،
عبدالله المنيع ،بعقوبة «القتل
تعزيرا» للشخص الــذي يتعمد
نشر الفيروس بين الناس.وقال
إن ــه «ت ـجــوز معاقبة مــن يتعمد
نقل العدوى للغير ومخالطتهم
بــالـقـتــل ت ـع ــزي ــرا» ،مــوض ـحــا أن:

«ال ـخ ــروج مــن الـمـنــزل والتجمع
رغم تحذيرات الجهات المختصة
بـ ــالـ ــدولـ ــة يـ ـع ــد ج ــريـ ـم ــة وأذيـ ـ ــة
وض ـ ــررا لـلـمـسـلـمـيــن ومـخــالـفــة
لولي األمر».
وأض ـ ــاف أنـ ــه« :ف ــي ح ــال كــان
ال ـش ـخــص ع ـلــى ع ـلــم بــإصــابـتــه
بـكــورونــا وقـصــد أذي ــة اآلخــريــن

وإصابتهم بالعدوى ،فإن عقوبته
تـجــوز بالقتل ت ـعــزيــرا» ،مشيرا
إلى أنه «أما في حال كان مجرد
مستهتر وغير مكترث وال يعلم
بإصابته من عدمها ،فهو يعتبر
ع ــاصـ ـي ــا ،وي ـس ـت ـح ــق ال ـع ـقــوبــة
المناسبة».
وفي الوقت ذاته ،نقلت «وكالة

أنباء اإلمارات» الرسمية (وام) عن
الهيئة العامة للطيران المدني،
أنه» تقرر تعليق جميع الرحالت
الجوية للركاب والترانزيت من
وإلى الدولة مدة أسبوعين».
ك ـ ـمـ ــا قـ ـ ـ ـ ــررت ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن م ـنــع
التجمعات ألكثر من  5أشخاص
في األماكن العامة ،إضافة إلى منع

المصابين ال تظهر عليهم أي أعــراض
لفترة طويلة مــن المحتمل خاللها أن
ينقلوا العدوى للمئات.
وازداد عــدد العلماء المشككين في
م ـع ـل ــوم ــات ن ـشــرت ـهــا ف ــي وق ـ ــت ســابــق
منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،مـفــادهــا أن
ح ــاالت انـتـقــال الـفـيــروس دون أعــراض
ن ـ ـ ــادرة جـ ـ ــدا .وق ـ ـ ـ ّـدر ال ـت ـق ــري ــر ال ـســابــق
للبعثة ا لــدو لـيــة للمنظمة إ لــى الصين
أن اإلصــابــات غير ّالعرضية (مــن دون
ظهور األعراض) تمثل  1إلى  3في المئة
من الحاالت.
وقـ ـ ــامـ ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء
اليابانيين بقيادة هيروشي نيشيورا،
ع ــال ــم األوبـ ـئ ــة ف ــي جــام ـعــة ه ــوك ــاي ــدو،
ب ـك ـتــابــة رس ــال ــة إلـ ــى ال ـم ـج ـلــة الــدول ـيــة
لألمراض المعدية.
وقـ ـ ـ ــال نـ ـيـ ـشـ ـي ــورا إن «عـ ـ ـ ــدد ح ـ ــاالت
المصابين بـكوفيد  19بجميع أنحاء
الـ ـع ــال ــم ف ـ ــي ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ،وال ـ ـف ـ ـجـ ــوة بـيــن
التقارير الواردة من الصين والتقديرات
اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة ل ــإص ــاب ــة عـ ـل ــى أسـ ــاس
الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ت ــم تـشـخـيـصـهــا خ ــارج

التجمعات بالمتنزهات والسواحل
الـعــامــة مــؤكــدة ات ـخــاذ «إجـ ــراءات
مشددة» من خالل تطبيق القانون
لمن يخالف هذا القرار.
وبـ ـع ــدم ــا أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر ال ـص ـحــة
السوري نــزار يازجي أول إصابة
بالفيروس ،أعلن نظيره التركي
فـخــر ال ــدي ــن قــوجــة أن الـفـيــروس

الـصـيــن تـشـيــر إل ــى أن ع ــددا كـبـيــرا من
الحاالت غير مشخص».
وق ـ ـ ـ ـ ّـدر نـ ـيـ ـشـ ـي ــورا ن ـس ـب ــة ال ـم ــرض ــى
اليابانيين ،الــذيــن ال يعانون أعــراضــا
والذين تم إجالؤهم من ووهان ،بـ 30.8
ف ــي ال ـم ـئــة ،وه ــو رق ــم م ـمــاثــل لـبـيــانــات
الحكومة الصينية.
وأضـ ـ ــاف« :ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون الـنـسـبــة
الــاعــرض ـيــة أع ـلــى بـيــن األط ـف ــال عنها
لدى كبار السن .وهذا من شأنه أن ّ
يغير
نطاق تفشي المرض بشكل كبير».
ويعتقد الخبراء اآلن أن استراتيجية
الـصـيــن وكــوريــا الجنوبية فــي فحص
كـ ـ ــل ش ـ ـخـ ــص كـ ـ ـ ــان ع ـ ـلـ ــى ات ـ ـ ـصـ ـ ــال مــع
م ـ ــري ـ ــض ،أك ـ ـثـ ــر كـ ـ ـف ـ ــاءة ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــد مــن
انتشار الفيروس .فالدول الغربية مثل
الواليات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا
لم تفحص األشخاص من دون أعراض،
باستثناء األطباء الذين تواصلوا بشكل
متكرر مع مصابين بالفيروس.

أودى بحياة  30شخصا في بالده،
بينما ارتفعت أع ــداد المصابين
إلى  1236شخصا.
وف ـ ــي ال ـ ــرب ـ ــاطّ ،
وج ـ ــه ال ـعــاهــل
المغربي الملك محمد الـســادس،
بــوضــع اإلم ـك ــان ــات الـطـبـيــة لــدى
ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ـل ـك ـيــة في
مواجهة الفيروس ابتداء من أمس،

بعدما بلغ عــدد اإلصــابــات ،115
فضال عن  4وفيات.
ونـ ـش ــرت وح ـ ــدات م ـ ّ
ـدرع ــة من
ال ـج ـيــش م ــن أج ــل ف ــرض اح ـتــرام
حالة الطوارئ الصحية.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

فرنسا :إصابة ثالث
عضو في الحكومة

أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية
للتحول اإليكولوجي إيمانويل
وارغون ،أنه تم تشخيص
إصابتها بـ"كورونا" ،لتصبح
ثالث عضو في الحكومة
الفرنسية يصاب بالفيروس.
وكتبت الوزيرة ،على "تويتر"،
"تم اليوم تشخيص إصابتي
بكوفيد  .19حتى اآلن ليست
لدي سوى عوارض حميدة"،
مضيفة" :أنا أطبق القاعدة :أبقى
في منزلي كي أرتاح وأحمي
اآلخرين" .أما العضوان اآلخران
املصابان في الحكومة فهما
وزير الثقافة فرانك ريستر،
ووزيرة الدولة األخرى املكلفة
أيضا التحول االيكولوجي برون
بوارسون.

الفلبين :وفاة  3أطباء
وآخرين بحالة حرجة

توفي  3أطباء على األقل نتيجة
إصابتهم بفيروس كورونا في
الفلبني ،حيث يسعى اآلالف
من العاملني في املجال الطبي
جاهدين لعالج املصابني ،رغم
افتقارهم للوسائل الوقائية.
وتردد أن عددا آخر من األطباء
في حالة حرجة ،في حني أن
املئات من العاملني باملجال
الطبي في الحجر الصحي ،عقب
تعرضهم للفيروس في عدة
مستشفيات بمانيال.

قصر العدل ٦
الجزائية في المحاكم
الدوائر
جلسات
تعطيل
ً
يوقف اإلفراج عن  250محكوما
ً
ةديرجلا

•
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لعقدها من دوائر االستئناف للنظر فيها
انتظارا
السجون
في
يقبعون
•
ً ً
• النيابة أفرجت عن  240محكوما وفقا للصالحيات التي تملكها وفق القانون
حسين العبدالله

النظر بقرارات
اإلفراج عن المتهمين
والمحكومين يأتي
لمواجهة تكدس
النزالء في السجناء

قضايا أنجزت
ومتهمون
محبوسون على
ُ
ّ
ذمتها ولم ت َحل
ّ
لتعطل جلسات
«الجنايات»

في الوقت الذي تستمر الدوائر
الـجــزائـيــة فــي الـمـحــاكــم بتعطيل
جلساتها بسبب العطلة الرسمية
التي قررها مجلس ال ــوزراء على
أثـ ــر ت ــداعـ ـي ــات ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
كـ ـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ل ـ
«الجريدة» عن مفاجأة من العيار
الثقيل ب ــأن هـنــاك  250محكوما
فــي الـسـجــن ال ـمــركــزي ينتظرون
عقد الدوائر الجزائية في محكمة
االس ـت ـئ ـن ــاف لـلـنـظــر ف ــي ق ـ ــرارات
وقف التنفيذ وتداخل العقوبات
وإص ــدار ق ــرارات بــاإلفــراج عنهم،
إال أن تعطيل العمل فــي الــدوائــر
ال ـج ــزائ ـي ــة ف ــي ال ـم ـحــاك ــم بـسـبــب
العطلة الرسمية حال دون عقدها.
وأكـ ـ ــدت أن أه ـم ـيــة ال ـن ـظــر في
قــرارات إخالء سبيل المحكومين
ال تتعلق فقط بــإطــاق سراحهم
ّ
وت ـم ــت ـع ـه ــم ب ـح ــري ــات ـه ــم ،وإن ـم ــا
تمتد الــى تخفيف التكدس الذي
تعانيه السجون في البالد ،والتي
تشهد تضاعفا فــي عــدد الـنــزالء،
مـمــا يـتـطـلــب الـنـظــر ف ــي ض ــرورة
الـتـخـفـيــف م ـن ـهــا ،وم ــن ب ـيــن تلك
األس ــالـ ـي ــب م ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ـق ــرارات
وقف التنفيذ وتداخل العقوبات،
والتي تصدر من الدوائر الجزائية
بمحكمة االستئناف.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن الـنـيــابــة
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت خ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة ال ـع ـط ـل ــة
الرسمية قرابة  240أمر باإلفراج
الشرطي أو اإلفــراج وفق القواعد
المقررة للعفو ،وفقا للصالحيات
التي يملكها النائب العام ،حسب
القانون ،إال أن هناك قرارات يجب
ع ــرضـ ـه ــا ،وفـ ـ ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،عـلــى
الـ ــدوائـ ــر ال ـج ــزائ ـي ــة ف ــي مـحـكـمــة
االستئناف للنظر فيها والموافقة،
إال أن ه ـنــاك اسـتـحــالــة لعرضها
بسبب تعطيل الدوائر حاليا.
وأوضـحــت أن النيابة أنجزت

عدم عقد
الجلسات
يضر العدالة
ُ
ويسقط
قرارات
الحبس عن
المتهمين
بوعركي
الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن مـ ـلـ ـف ــات ال ـق ـض ــاي ــا
الجزائية في الجنح والجنايات
ال ـت ــي وردت إل ـي ـهــا ع ـلــى ص ــورة
بـ ــاغـ ــات أو شـ ـ ـك ـ ــاوى ،إال أن ـه ــا
تـنـتـظــر اإلح ـ ـ ــاالت ال ــى الـمـحــاكــم
ّ
الـ ـج ــزائـ ـي ــة ب ـس ـب ــب ت ـع ــط ــل عـمــل
ال ــدوائ ــر الـجــزائـيــة فــي المحكمة
الكلية من االنعقاد ،الفتة الى أن
بعض تلك القضايا محبوس على
ذمتها متهمون ،ولــم يتقرر بعد
تـحــديــد أي جـلـســات لـهــم للنظر
ف ــي م ــوض ــوع ال ـق ـضــايــا م ــن قبل
المحاكم.
ورغ ــم انـعـقــاد الـجـلـســات على
ن ـحــو ي ــوم ــي لـلـنـظــر ف ــي قـضــايــا
تجديد الحبس بحضور عدد من

الهيئات القضائية والمحامين،
فــإن ق ــرارات استئناف الجلسات
ف ــي دوائـ ــر ال ـج ـنــايــات عـلــى نحو
أوس ــع مـ ــازال مـعـطــا فــي محاكم
أول درجة واالستئناف والتمييز،
رغ ـ ــم ات ـص ــال ـه ــا ب ـ ـق ـ ــرارات حـجــز
الحريات ،والتي قد تتصل األحكام
فيها ســريـعــا ال ــى الـحـكــم بـبــراءة
المتهمين أو إدانتهم دون التأخير
في تحديد مصيرهم.
كـمــا أن الـتــأخــر فــي استئناف
عـ ـق ــد الـ ـجـ ـلـ ـس ــات س ـي ـع ـم ــل عـلــى
إح ــداث ضغط وتـكــدس للقضايا
ح ـ ــال عـ ـق ــد ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـج ــزائ ـي ــة
لجلساتها بعد انـتـهــاء األح ــداث
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــر ب ـهــا

البالد ،وأن عقد الجلسات حاليا
للنظر فــي قـضــا يــا المحبوسين
سـ ـيـ ـخـ ـف ــف مـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ال ـ ـت ـ ـكـ ــدس،
وس ـي ـس ـهــم ف ــي إنـ ـج ــاز الـطـلـبــات
الطارئة التي تهدف الــى اإلفــراج
عن المحكومين ،والذين ينتظرون
عقد جلسات الدوائر الجزائية في
محكمة االستئناف.

األمر خطير
ب ـ ـ ــدوره ،أكـ ــد أسـ ـت ــاذ ال ـقــانــون
الـ ـجـ ـن ــائ ــي ل ــأعـ ـم ــال ال ـت ـج ــاري ــة
وأس ـ ــواق ال ـم ــال بـكـلـيــة الـحـقــوق
ب ـج ــام ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،د .ح ـس ـيــن
بوعركي ،أن تعطيل انعقاد دوائر

ضمانات ضرورية
يـتـعــارض ق ــرار تعطيل الـجـلـســات الجزائية
مع المادة  34من الدستور ،التي تنص على أن
«المتهم بــريء حتى تثبت إدانـتــه فــي محاكمة
قانونية تـ ّ
ـؤمــن لــه فيها الضمانات الضرورية
لممارسة حق الدفاع» ،والمادة  166من الدستور،
التي تنص على أن حق التقاضي مكفول.

كما ان لــوزارة العدل توفير أدوات التعقيم
والكمامات للمتقاضين والهيئات القضائية
للعمل في هذه الظروف كما يعمل باقي موظفي
الــدولــة حاليا خصوصا ان ال ــوزارة سبق لها
توفير ذلك

ً
الجنح والجنايات سيرتب حتما
سقوط حبس جميع المحبوسين
الـ ــذيـ ــن اسـ ـت ــوف ــوا م ـ ــدة ال ـح ـبــس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي الـ ـمـ ـق ــررة ل ـل ـن ـيــابــة
العامة ولرئيس المحكمة قاضي
التجديد.
وأضـ ـ ـ ــاف ب ــوع ــرك ــي ق ــائ ــا إن
هذا األمر خطير ،ألنه يعني منع
حــريــات الـمــواطـنـيــن والمقيمين
م ــن غ ـي ــر س ـن ــد ق ــان ــون ــي ،وي ـخــل
بحق اإلنسان في الحصول على
قاضيه الطبيعي ،كما أن هذا األمر
يعتبر سابقة في تاريخ الكويت،
ن ـظــرا ل ـل ـظــروف ال ــراه ـن ــة ،وتـجــب
ّ
ال ـم ـس ــارع ــة ل ـح ــل ــه ،ح ـفــاظــا عـلــى
حقوق المتقاضين وباستئناف
ع ـ ـقـ ــد ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات فـ ـ ــي الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
الجزائية في المحاكم.
وبـ ّـيــن أن ــه ال يـخـفــى عـلــى أحــد
أن قانون اإلجراءات والمحاكمات
الجزائية ،وبحسب نص المادة 69
منه ،قد حدد مدة  40يوما للحبس
ً
االح ـت ـيــاطــي لـلـجـنــح ،و 80يــومــا
بالنسبة للجنايات ،شاملة المدة
المقررة لسلطة التحقيق ورئيس
المحكمة (قاضي التجديد) ،وبعد
انقضاء تلك المدد ،ال يجوز بتاتا
مــد حبسه إال بأمر مــن المحكمة

المحامي قتيبة السعيد
ال ـق ــان ــون ت ـلــك الـ ـظ ــروف إال
ما ورد أعــاه ،وقد تباينت
اآلراء...
الرأي األول:
( )1ن ــص ا لـ ـم ــادة  61مــن
ً
قــانــون الـعـمــل وضــع شــرطــا
إللزام صاحب العمل بأجور
عـمــا لــه عــن تعطل المنشأة،
وهو أن يكون صاحب العمل
ً
راغ ـبــا فــي اس ـت ـمــرار عملهم
لــد يــه ،و بــا لـتــا لــي إذا انتفت
هــذه الــرغـبــة فــا إل ــزام عليه
بــاألجــور عــن فـتــرة التعطل،
وتطبق حينئذ أحكام إنهاء
الخدمة.
( )2بــا ل ـن ـس ـبــة لـلـعــا لـقـيــن
ببالدهم إذا كانوا حاصلين
على إجازة ،فال يجوز إنهاء
الخدمة إال بعد انتهاء مدة
اإلجازة ،كما يجوز لصاحب
العمل اعتبار الفترة الزائدة
ع ــن مـ ــدة إج ــازاتـ ـه ــم إجـ ــازة
ب ـ ــدون رات ـ ــب وم ـبــاشــرات ـهــم
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة مــن
اإلجازة.
( )3أما ما شملهم الحجر
ا ل ـ ـم ـ ـنـ ــز لـ ــي أو ا لـ ـم ــؤ سـ ـس ــي
بالكويت فإن مدة الحجر من
الممكن أن تدخل في حساب
اإلجازات المرضية وتخضع
ألحكامها.
( )4ا ل ـب ـي ــن مـ ــن ت ـصــر يــح
القوى العاملة أ نــه يخاطب
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوظ ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ــن ال
يـشـمـلـهــم ال ـح ـجــر الـصـحــي،
وه ــم م ــوج ــودون بــالـكــويــت،
ويـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــون لـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــازة
اإلجـبــاريــة حتى  26مــارس،
فـ ــا يـ ـج ــوز االلـ ـتـ ـف ــاف عـلــى
حقهم في تقاضي أجورهم
عن فترة اإلجــازة اإلجبارية
ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــع عـ ـل ــى إجـ ـ ـ ــازات
دوريــة أو خصم هــذه المدة
من الراتب.

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

اعقدوا الجلسات
ً
الجزائية حفاظا
على الحريات

الـمـخـتـصــة ،وف ــق ال ـم ــادة  70من
قــانــون اإلج ـ ــراءات والـمـحــاكـمــات
الجزائية.
وفـ ــي ضـ ــوء ت ـع ـط ـيــل جـلـســات
مـحــاكــم الـجـنــح والـجـنــايــات ،فــإن
جـمـيــع أوام ـ ــر ال ـح ـبــس ستسقط
ل ـعــدم ان ـع ـقــاد جـلـســات الـمـحــاكــم
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،وخ ـت ــم ب ــأن ــه ال مفر
مــن عقد جلسات محاكم الجنح
وال ـج ـن ــاي ــات ف ــي أق ـ ــرب وق ـ ــت ،أو
إصدار تشريع ينقل تلك السلطة
ع ـل ــى وج ـ ــه االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء لــرئ ـيــس
ال ـم ـح ـك ـمــة خـ ــال فـ ـت ــرات الـعـطــل
الرسمية.
وقــال إنــه إذا استمر التعطيل
فـيـجــب اإلس ـ ــراع بــإضــافــة إح ــدى
الـمــواد لقانون اإلج ــراءات بشكل
عــا جــل فــي جلسة المجلس التي
ستعقد اليوم« :يضاف إلــى نص
ال ـمــادة  70مــن قــانــون اإلج ــراءات
وال ـم ـحــاك ـمــات ال ـجــزائ ـيــة الـفـقــرة
ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة :وي ـ ـج ـ ــوز ف ـ ــي أوق ـ ـ ــات
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازات وال ـ ـع ـ ـطـ ــل ال ــرس ـم ـي ــة
م ــد أم ــر ال ـح ـبــس ،ب ـنــاء ع ـلــى أمــر
رئيس المحكمة ،على أن يعرض
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــوس عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
المختصة في أول جلسة لها».

آثار «كورونا» على عالقة الشركات بالموظفين
ً
نظرا للطبيعة االستثنائية
لهذه العطلة الرسمية ،فهل
يعتد باأليام من (2020/3/13
إلــى  – )2020/3/26كمزاولة
ف ـع ـل ـيــة ف ــي ب ـع ــض م ـج ــاالت
ال ــوظـ ـيـ ـف ــة ك ـ ـمـ ــدة الـ ـم ــزاول ــة
ال ـف ـع ـل ـي ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ل ـص ــرف
الـ ـمـ ـك ــاف ــآت ال ـم ــال ـي ــة م ـقــابــل
الخدمات الممتازة،
وال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤالت ه ـن ــا فـيـمــا
يخص القطاع الخاص:
وكما جــاء بتعميم ديــوان
ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة بـ ــأن هــذه
اإلجازة «تعطيل العمل» تعد
استثنائية ،ولم يعالج قانون
العمل بالقطاع األهلي ذلك،
ولـكــن نــص الـمــادة « 61يلزم
صــاحــب الـعـمــل بــدفــع أج ــور
ع ـمــالــه خـ ــال ف ـت ــرة اإلغـ ــاق
إذا تـ ـعـ ـم ــد غـ ـل ــق ا ل ـم ـن ـش ــأة
إلجبار العمال على الرضوخ
لـمـطــالـبــه ،ك ـمــا ي ـل ـتــزم بــدفــع
أجـ ـ ـ ــور عـ ـم ــال ــه طـ ـ ـ ــوال ف ـت ــرة
ً
ت ـع ـط ـيــل ال ـم ـن ـش ــأة ك ـل ـي ــا أو
ً
ج ــزئـ ـي ــا ألي س ـب ــب ال دخ ــل
ل ـل ـع ـم ــال فـ ـي ــه ،ط ــال ـم ــا رغ ــب
صاحب العمل فــي استمرار
عملهم لديه».
إلزام صاحب العمل بدفع
أجـ ـ ـ ــور عـ ـم ــال ــه طـ ـ ـ ــوال ف ـت ــرة
ً
ت ـع ـط ـيــل ال ـم ـن ـش ــأة ك ـل ـي ــا أو
ج ــز ئ ـي ــا ألي س ـب ــب ال دخ ــل
للعمال فيه ،ونصت على أنه
ال يـنـتـهــي عـقــد الـعـمــل ل ــذات
السبب.
بـ ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،ك ـمــا
أش ـ ــرن ـ ــا ،لـ ــم ت ـق ــم ب ـغ ـل ــق أو
تـ ـعـ ـطـ ـي ــل ع ـ ـم ـ ـل ـ ـهـ ــا ،ح ـس ــب
األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة
وال ـ ـقـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة الـتــي
تصدر من الدولة كإجراء ات
اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـلــى
ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ،ف ــا لـ ـمـ ـق ــام األول
ي ـ ـن ـ ـح ـ ـصـ ــر ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث ف ــي
اإلح ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـت ــي
نتجت عن هذه القرارات:
األول :فيما يخص تعليق
رح ــات ال ـط ـيــران بالكويت
ومـ ــا ت ــرت ــب ع ـل ـيــه م ــن ع ــدم
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاعـ ـ ــة ال ـ ـمـ ــوظ ـ ـف ـ ـيـ ــن
ال ــرج ــوع إلـ ــى ع ـم ـل ـهــم بـعــد
االنتهاء من إجازاتهم.
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي :الـ ـفـ ـح ــوص ــات
الــوقــائـيــة الـتــي دع ــت اليها
الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـن ـت ـهــي
بتوقيع الفاحص على إقرار
بــالـحـجــر الـمـنــزلــي م ــدة 14
يوما احترازيا.
وكما ذكرنا في البداية ان
(تعطيل العمل) استثنائي
نظرا للظروف ،لذلك لم يغط
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رأي ثان:
(  )1ب ــا لـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل غ ـ ـ ــاق
المنشأة بــأوامــر الــدولــة في
ه ــذه ال ـظ ــروف ،ف ــإن الـعــامــل
الـ ـم ــوج ــود داخـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت،
وكــذلــك الـعــامــل ال ــذي شمله
ً
الـحـجــر الـمـنــزلــي  14يــومــا،
و فـقــا للتعليمات ،يستحق
األجـ ــر ،كـمــا ال ي ـجــوز إنـهــاء
عـ ـق ــد الـ ـعـ ـم ــل لـ ـه ــذا ال ـس ـبــب
ً
استنادا إلى نص المادة 61
مــن قــانــون الـعـمــل بالقطاع
األهلي.
( )2أمـ ــا ال ـع ــام ــل ال ـعــالــق
بـ ـب ــاده ف ـق ــد جـ ــاء ال ـق ــان ــون
ً
خـ ـ ـل ـ ــوا م ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ــذه
ال ـ ـحـ ــالـ ــة ،ون ـع ـت ـق ــد أن ه ــذا
امتداد لإلجازة ،مع مراعاة
م ــوع ــد ان ـت ـه ــائ ـه ــا ،وم ــوع ــد
ال ـ ـح ـ ـظـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــروض ع ـلــى
الطيران.
رأي ثالث:
ً
وفقا للمادة  61من قانون
ا لـ ـعـ ـم ــل إذا ك ــا ن ــت ا ل ـع ـط ـلــة
ب ـس ـب ــب ال ي ـ ــد ل ـل ـع ـم ــل ف ـيــه
التزم صاحب العمل باألجر
ط ــوال ف ـتــرة ال ـتــوقــف ،ولكن
شــري ـطــة اال ي ـك ــون لـلـعــامــل
دخ ــل ف ــي ال ـع ـط ـلــة ،وه ــو ما
يـتـطـلــب ال ـتــزامــه بــالـمـيـعــاد
المحدد لعودته من اإلجازة
والـ ـحـ ـض ــور ل ـم ـق ــر ال ـش ــرك ــة
ل ـم ـبــاشــرة ال ـع ـمــل أو إب ــاغ
الـشــركــة بــوجــوده بالحجر،
س ــواء اإللــزامــي أو المنزلي
م ـ ــن واقـ ـ ـ ــع اإلقـ ـ ـ ـ ـ ــرار ،وخ ـت ــم
دخ ــول ال ـب ــاد ،وه ــذا يعني
أن وج ـ ــوده خـ ــارج الـكــويــت
قــد ال يـلــزم الـشــركــة بــراتـبــه،
ألن وج ــوده خ ــارج الكويت
يمكن أن يـكــون بسبب منه
أو بسبب الظرف الطارئ،
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف
االستثنائية ،ولعدم وجود
ت ـ ـشـ ــريـ ــع لـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف،
فـ ـ ـ ــاألرجـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــوع إل ـ ــى
القواعد العامة المنصوص
عليها في القانون المدني،
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي نـ ـظـ ـم ــت الـ ـ ـظ ـ ــروف
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوة الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،والـ ـت ــى
يـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــي ف ـ ـي ـ ـهـ ــا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
ال ـ ـم ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـك ــافـ ـئ ــة
للطرفين ،واأل ف ـضــل هــو أن
يتدخل (المشرع) للحل.

رغ ـ ــم م ــواصـ ـل ــة األجـ ـه ــزة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ع ـم ـل ـهــا لـضـبــط
ال ـم ـخــال ـف ـيــن وإح ــال ـت ـه ــم إلــى
جهات التحقيق على خلفية
األح ـ ــداث االسـتـثـنــائـيــة الـتــي
تمر بها البالد بسبب انتشار
فـيــروس كــورونــا وفــق أحكام
الـقــانــون رق ــم  1969/ 8بشأن
مـكــافـحــة األم ـ ــراض ال ـســاريــة
والقانون رقم  1979/ 21بشأن
الدفاع المدني المقرر لحظر
الـتـجــول الـجــزئــي فــي الـبــاد،
فإنها تصطدم بواقع تعطيل
العمل في الــدوائــر القضائية
الجزائية بالمحاكم.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاز ج ـ ـهـ ــات
الـتـحـقـيــق ،كــالـنـيــابــة الـعــامــة
واإلدارة العامة للتحقيقات،
لـلـمـلـفــات ال ـت ــي ت ـح ــال إلـيـهــا
من جهات ضبط المخالفات
وال ـق ـضــايــا ،ف ــإن مـصـيــر تلك
الـ ـمـ ـلـ ـف ــات ي ـع ـل ــق إل ـ ــى ح ـيــن
ان ـع ـق ــاد ال ـم ـحــاكــم ال ـجــزائ ـيــة
والتي ستبدأ في العمل عقب
زوال األح ـ ــداث االسـتـثـنــائـيــة
الـتــي تمر بها ال ـبــاد ،والتي
ق ـ ــد ت ـ ـطـ ــول ل ـ ـف ـ ـتـ ــرات زم ـن ـي ــة
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ق ـ ــد ي ـث ـيــر
جملة من االنتقادات لضمانة
المحاكمات العادلة.
واالسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي تـعـطـيــل
الـ ـمـ ـح ــاك ــم الـ ـج ــزائـ ـي ــة تـحــت
ذريعة الظروف االستثنائية
الـ ـح ــالـ ـي ــة يـ ـثـ ـي ــر جـ ـمـ ـل ــة مــن
ال ـت ـســاؤالت الـمـهـمــة ،أبــرزهــا:
ما ذنب المحبوسين على ذمة
القضايا الجزائية ولم يفصل
في قضاياهم ُ
بعد حتى اآلن؟
وما قيمة البالغات التي تحال
من أجهزة ضبط المخالفات
والـ ـمـ ـتـ ـسـ ـبـ ـبـ ـي ــن فـ ـيـ ـه ــا ب ـكــل
أنواعها طالما ال يعقد القضاء
ً
جلساته لمحاكمتهم جزائيا
لـتـحـقـيــق ف ـك ــرة ال ـ ــردع ال ـعــام
المطلوبة في هذا الوقت؟
ال يمكن القبول بأي مبررات
ال ـيــوم لمنع انـعـقــاد جلسات
الــدوائــر في المحاكم بذريعة
الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات أو حـ ـت ــى م ـنــع
الـتـخــالــط بـيــن ال ـن ــاس ،ألنها
ذرائـ ـ ـ ــع ال ت ـت ـفــق م ــع حـقـيـقــة
الواقع الذي يكشف على نحو
ي ــوم ــي ع ــن ان ـع ـق ــاد جـلـســات
تجديد الحبس للمتهمين في
المحاكم والتي يحضر فيها
القضاة وممثل النيابة العامة
وال ـم ـت ـه ـم ــون ال ـم ـح ـبــوســون
وال ـم ـح ــام ــون ل ـل ـتــرافــع عنهم
ومــوظ ـفــون لتنفيذ ال ـق ــرارات
ك ــأمـ ـن ــاء س ـ ــر الـ ـجـ ـلـ ـس ــات أو
للتنفيذ الجنائي.
كـ ـم ــا ال ت ـت ـف ــق الـ ـمـ ـب ــررات
مــع الـســوابــق الـتــي مــرت على
البالد ،فبعد اضطراب األحوال
األمنية بعد التحرير استمرت
المحاكم الجزائية في االنعقاد
بــل وال ــدوائ ــر الـجــزائـيــة التي
تحاكم المتهمين بجرائم أمن
الدولة بالتعاون والتخابر مع
الـنـظــام الـعــراقــي الـبــائــد ،كما
أن األح ـ ــداث ت ـك ــررت ف ــي عــام
 2003عندما تعرضت الكويت
للعديد من التهديدات العراقية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــورت إل ـ ـ ــى إط ـ ــاق
صواريخ على بعض المرافق
في البالد نتيجة مساهمتها
في الحرب األميركية لتحرير
ال ـ ـعـ ــراق مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ـبــائــد
ووج ــود قــرابــة نصف مليون
ج ـن ــدي أم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـب ــاد،
وم ـ ــع ذل ـ ــك اسـ ـتـ ـم ــرت جـمـيــع
ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـق ـضــائ ـيــة ف ــي كــل
المحاكم باالنعقاد والفصل
في القضايا رغم حالة الهلع
والـفــزع الـتــي عاشتها البالد
في تلك األثناء.
عـ ــودة اس ـت ـئ ـنــاف ال ــدوائ ــر
الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـح ــاك ــم
ً
حــال ـيــا مـسـتـحـقــة ع ـلــى األق ــل
ف ــي قـضــايــا الـجـنــح الـمـحــالــة
بشأن األحــداث التي تمر بها
الـبــاد لتحقيق حــالــة ال ــردع،
أو ل ـكــل الـمـحـبــوسـيــن فـيـهــا،
ً
ف ـضــا ع ــن اس ـت ـئ ـنــاف دوائ ــر
ال ـج ـنــايــات لـمـحــاكـمــة جميع
الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــن ال ـم ـح ـب ــوس ـي ــن
ع ـل ــى ذمـ ـتـ ـه ــا ،ط ــال ـم ــا كــانــت
تـلــك الـقـضــايــا جــاهــزة للنظر
وال ـ ـف ـ ـصـ ــل ،وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ح ـم ـيــع
ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات بـ ـش ــأنـ ـه ــا ك ــأم ــر
ً
الـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــس ،وخ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن
محاكم الموضوع هي األقدر
ع ـل ــى ب ـح ــث تـ ــوافـ ــر مـ ـب ــررات
إخالء السبيل الطالعها على
مجريات الــدعــوى بشكل أدق
من قضاة تجديد الحبس.

ةديرجلا
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التحدي باستمرار الهمة
الحكومية
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

المطلوب منا كشعب ومجتمع التعاون التام مع
التعليمات الرسمية والتوجيهات الصحية ،والسيما أثناء
فترة حظر التجول وكف اإلشاعات واألخبار المغلوطة،
والتحلي بالصبر لتجاوز هذه األزمة العالمية ،والمطلوب
أدائها العالي ،وتوزيع
من اإلدارة الحكومية استمرار ً
جهودها ودراسة أي خطوة جيدا قبل اإلقدام عليها،
واستشراف المستقبل لمعرفة أين تسير األمور.

أ .د .فيصل الشريفي

د .بدر األنصاري
ً
ن ـ ــدرك جـ ـي ــدا م ــا ت ـق ــوم ب ــه ال ــدول ــة ب ـكــل أج ـهــزت ـهــا من
ُ
ُّ
مجهودات كبيرة على جميع الصعد من أجل الخروج ،من
هذه األزمة غير المسبوقة التي يعيشها العالم أجمع ،بأقل
الخسائر الممكنة ،ونقدر تلك الجهود الفاعلة ،السيما أننا
ً
نرى دوال كبيرة تقف حائرة حول ماذا تفعل حيال تفشي
فيروس «كورونا» فيها ،وهي تشاهده يتفشى في أراضيها
ويهدد حياة مواطنيها يوما بعد آخر.
كما نــدرك رغبة حكومتنا في بث روح الطمأنينة في
نفوس المواطنين والمقيمين ،عبر تأكيدها استعدادات
األجهزة الطبية والطواقم التمريضية ألي طــارئ ال قدر
الله ،إلى جانب طمأنتهم بأن المخزون الغذائي متوافر
ً
ويكفينا أشهرا عديدة حتى انجالء هذه الغمة عن الكويت
والعالم كله إن شاء الله.
إلى هذا الحد فاألمور منطقية وال ضير في ذلك على
اإلطالق ،لكن أن نبالغ في محاولة هذه الطمأنة حتى نخرج
إلى شيء غير منطقي بتصوير أماكن ومستودعات تلك
األغــذيــة ومــا فيها مــن سلع استراتيجية وم ــواد غذائية
وعرضها على مختلف وسائل اإلعالم المرئي والمقروء،
ً
فهذا ليس منطقيا على اإلطــاق وليس من قبيل طمأنة
الناس في شيء ،فالشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده،
ً
ليس جيدا أيها السادة ،بل ليس مقبوال ،بل ليس من األمن
في شيء ،أن تخرج على الناس صور هذه السلع وأماكن
وجودها ومستودعات تخزينها ،فذلك من األسرار الواجب
الحفاظ عليها ،والتي ينبغي عدم إعالنها واإلفشاء بها
هـكــذا على الـعـلــن ،إذ مــن شــأن ذلــك اإلع ــان أن يعرضها
ألي عبث من ذوي النفوس المريضة أو من ينتمون إلى
الطابور الخامس.
كــان على حكومتنا ،الـتــي نشيد بجهود رجــالـهــا في
هذه األزمــة ،أن تكتفي بتأكيد أن المخزون كاف للجميع
فترة سنة أو ستة أشهر ،وأن تدعو الجميع من مواطنين
ومقيمين إلــى عــدم التسارع والتصارع على الجمعيات
التعاونية ومراكز بيع األغذية لتكديس السلع وتخزينها
وحرمان اآلخرين منها ،وأن تبين لهم أن ذلــك التصارع
المقيت هو الذي يخلق األزمــات ويولد حالة من الخوف
والهلع في نفوس الجميع ،وأن توضح لهم خطورة هذه
التصرفات ،وأن على كل منا أن يراعي غيره كذلك ال أن
يحرمه حقه في الحصول على سلعة وفرتها الدولة ،لكن
أن تخرج علينا وسائل اإلعــام بتصوير مواقع تخزين
السلع ،فهذا يجعلنا ننتقد هــذا التصرف ونــرفــع أمامه
الفتة نكتب عليها أن أماكن مستودعات أغذيتنا ليست
ً
للشأن اإلعالمي ،وليست مشاعا لكل من أراد معرفتها،
لتعلقها بحياة الناس وأمنهم الغذائي في جميع األوقات،
ال في هذه األزمة وحدها ،وعليه فإن تلك األماكن ينبغي أن
تبقى سرا مع ضرورة تعزيز الرقابة عليها ،وعدم فتحها
لزيارات أطراف شعبية أو جماعات شبابية ،فهذه المواقع
ً
الحساسة ليست مــزارا لكل من هب ودب ،وال هي أماكن
للترفيه أبوابها مشرعة أمام الراغبين في مشاهدتها.

«كورونا» والسؤال
المفصلي

faisal.alsharifi@hotmail.com

«إنما األمم األخالق»
ّ
كنا نعتقد أن دول أوروبا
والغرب قادرة على التصرف
والسيطرة على المرض بفضل
تفوق أنظمتها الصحية
على بقية العالم ،إال أن هذا
االعتقاد قد زال بعد أن عجزت
عن الوفاء بأبسط التزاماتها
تجاه مواطنيها.

اإلدارة الحكومية المتميزة حتى اآلن في مواجهة
أزمة كورونا على مختلف ُّ
الص ُعد تستحق كل الشكر
والتأييد ،وااللتزام الذي نشاهده من جميع العاملين
في الصحة والداخلية والجمارك والتجارة والبلدية
والطيران المدني والجمعيات التعاونية وغيرهم
مــن أب ـنــاء الــوطــن أم ــر يــدعــو إل ــى الـفـخــر ،ولـكــن هــذا
العمل الصعب يحتاج إ لــى قــراء ة متأنية لألحداث
واستشراف لمستقبل هذه األزمة بكل جوانبها.
تـجــاوزنــا الـيــوم األس ـبــوع الـثــالــث ألزم ــة كــورونــا،
وهناك تطمينات حكومية وثقة مستحقة بالمخزون
ال ـع ــام ل ـلــدولــة م ــن مـخـتـلــف االح ـت ـيــاجــات ك ــاألدوي ــة
واألغذية والمواد األساسية ،على افتراض أن هذه
األز مــة تحتاج إ لــى أسابيع قليلة لتجاوزها ،وهذا
ً
ً
ما نأمله جميعا ،والتحدي األكبر محليا تجاه تلك
األوضــاع هو القدرة على إدارة األزمــة إلى نهايتها
بنفس الوتيرة من العطاء والفعالية وااللتزام ،وهنا
يـنـبـغــي عـلــى مــن يــديــر تـلــك األزمـ ــة أن يــدرس ـهــا من
كــل جوانبها ويـتــوقــع مــآلـهــا ،مــن اسـتـمــرار الرعاية
الصحية النشيطة ،و مــن ا لـقــدرة على تحمل إيقاف
ً
األنشطة التجارية ،وخصوصا للمشاريع الصغيرة
وال ـم ــؤس ـس ــات الـ ـف ــردي ــة ،ومـ ــن ج ــوان ــب االس ـت ـع ــداد
لخطة اإلجالء الكبرى باستقدام عشرات اآلالف من
المواطنين من الخارج ،والتعامل مع تواجد مئات
اآلالف من المقيمين في الدولة بال عمل وال مصدر
دخل ،وآثار ذلك على استنزاف نشاط وجهود الدولة
بكل قطاعاتها الرسمية واألهلية والتطوعية خالل
الفترة المقبلة.
إن المطلوب منا كشعب ومجتمع التعاون التام مع
التعليمات الرسمية والتوجيهات الصحية ،والسيما
أثناء فترة حظر التجول وكف اإلشاعات واألخبار
المغلوطة ،والتحلي بالصبر لـتـجــاوز هــذه األز مــة
العالمية ،والمطلوب من اإلدارة الحكومية استمرار
أدائها العالي ،وتوزيع جهودها ودراسة أي خطوة
ً
ج ـيــدا قـبــل اإلق ـ ــدام عـلـيـهــا ،واس ـت ـشــراف المستقبل
لمعرفة أين تسير األمور وكيفية الحفاظ على قوى
األداء والعمل بهذه الوتيرة إلى النهاية بدون إرهاق
الـطــواقــم الصحية واألمـنـيــة واإلداري ـ ــة ،وتحميلها
فوق طاقتها ،ومن المناسب أن ننبه الحكومة إلى
ضــرورة إ عــداد ر ســا لــة إعالمية احترافية للمجتمع
عامة ،وللعاملين بالخطوط األمامية خاصة ،تواكب
المرحلة بمختلف ا لـبــرا مــج الموجهة إ لــى الجميع
لـلـحـفــاظ عـلــى الـهـمــة بــالـعـمــل والـتـمــاســك واالل ـت ــزام
وتأمين االستقرار االجتماعي ،وبث الطمأنينة بين
الـنــاس حتى نـتـجــاوز هــذه الـغـ ّـمــة ب ــإذن الـلــه تعالى
بسالمة وعافية ،فنحن نعيش تجربة غير مسبوقة
ً
ً
ً
وتـحــديــا وطـنـيــا عـظـيـمــا ،نـســأل الـلــه لـنــا وللجميع
العافية ،والله الموفق.

طمأنة المواطنين ليست
بإفشاء األسرار
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سيكف العالم خالل األيام القادمة عن متابعة
األرقـ ـ ـ ــام ال ـم ـس ـج ـلــة ل ـض ـحــايــا مـ ــرض ك ــورون ــا
(كــوف ـيــد )١٩-لـكـثــرة أع ــداده ــم ،بـعــد أن يتفشى
الوباء في معظم دول العالم ،وما يصاحب ذلك
من شلل في شتى متطلبات الحياة االجتماعية
والمعيشية وعجز تلك الدول عن تقديم الرعاية
الصحية لمواطنيها ما لم تتوحد اإلج ــراء ات
والتدابير الوقائية غير المسبوقة في تاريخ
البشرية.
ّ
كنا نعتقد أن دول أوروبا والغرب قادرة على
التصرف والسيطرة على المرض بفضل تفوق
أنظمتها الصحية على بقية العالم ،إال أن هذا
االعتقاد قد زال بعد أن عجزت عن الوفاء بأبسط
التزاماتها اتجاه مواطنيها.
ال ـش ـعــور بــالـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة تجلى
بأبهى صــوره في الــدول اإلسالمية والعربية،
والكويت والحمد لله تميزت في هــذا الجانب
قول
الحقيقي ْلمعنى
اإلنساني وطبقت المفهوم ّ
َ ٌ
«الن ُ
فان ّإما أخ
اإلمام علي رضي َ الله عنه
اس ْ ِ
صن ِ
َ
ٌ َ
َل َك في ِّ
ير ل َك في الخل ِق» على أرض
الد ْي ِن ،أو نظ
ِ ً
الواقع حكومة وشعبا ،إال من بعض القلة الذين
تصرفوا بخالف هذا النهج فسقطوا من أعين
الناس ،وكشفوا عن عورتهم وقبح سريرتهم.
إنـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا األم ـ ـ ـ ـ ـ ــم األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق مـ ـ ـ ــا ب ـق ـي ــت
فـ ـ ـ ــإن هـ ـ ــم ذهـ ـ ـب ـ ــت أخ ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــم ذه ـ ـبـ ــوا
م ــازال ــت ه ـن ــاك ب ـعــض األصـ ـ ــوات الـبـغـيـضــة
ل ــأس ــف ال ـش ــدي ــد ت ـت ـصــرف ب ــا رشـ ــد وال قيم
أخــاقـيــة فــي وق ــت الــدولــة فـيــه بــأمــس الحاجة
إلى بث روح االلتزام والوالء بالتزام التعليمات
واإلرشــادات الصحية بين صفوف المواطنين
لضمان قدرتها على إدارة هذه األزمة بمهنية
واح ـتــراف للعبور بالكويت إلــى بــر األم ــان إن
شاء الله.
فلننظر إلــى ال ــدول فــي العالم الغربي وإلــى
ط ــواب ـي ــر ال ـمــواط ـن ـيــن ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـم ــواد

زوايا ورؤى

د .عنادل المطر*
األغذية ومستلزمات المواد المطهرة ،ولنقارنها
بالكويت بلد الخير التي لم تتأثر أسواقها رغم
كل شــيء ،حتى إن المواطن والمقيم لم يشعر
بأي تغيير ولم يلجأ إلى التخزين ،فكل ما يريده
متوفر أكثر من ذي قبل ،بل إن األسعار لم تتغير
وبعضها قل سعره.
الكويت عملت ما ال يستطيع أحد فعله ،فقد
حفظت حقوق الوافدين وصرفت لهم الرواتب
حالهم من حال المواطنين ،ووفرت لهم العالج
وكــل مــا يمكنهم مــن العيش على هــذه األرض
الطيبة.
ال ـك ــوي ــت أخـ ـ ــذت م ـج ـمــوعــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات
االس ـت ـبــاق ـيــة ق ـبــل مـعـظــم دول ال ـع ــال ــم ،عطلت
ال ــدوائ ــر ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـ ـمـ ــدارس وال ـجــام ـعــات
لـلـحــد مــن ان ـت ـشــار ال ـمــرض بـيــن مــن يعيشون
على أرضها.
الكويت وا صـلــت الليل بالنهار للعمل على
ترتيب عــودة آمنة لمواطنيها بالخارج ،وإلى
حين ذلك وفــرت لهم المأكل والسكن المجاني
المناسب بفنادق خمس نجوم ،الكويت عملت
منذ اللحظة األولى على تجهيز المستشفيات
ووفــرت كل مستلزمات الرعاية الطبية لعالج
لمن تثبت إصابتهم بالمرض و لــم تميز بين
مواطن ومقيم.
حـكــومــة ال ـكــويــت تـفــوقــت بـكــل ش ــيء عملت
وأخذت بكل التدابير الوقائية ،ولم تلتفت إلى
حجم الخسائر المالية ،وفي النهاية يظل نجاح
ً
إدارت ـهــا لـهــذه األزم ــة مــرهــونــا بــوعــي المواطن
والمقيم واتباعهما التوجيهات كي ال تضيع
تلك الجهود سدى.
اللهم احفظ الكويت وسائر بالد المسلمين
والبشرية جمعاء ،واكفنا شر كل صوت نشاز
يريد بأهلها السوء.
ودمتم سالمين.

ً
أصبح لزاما على "التمييز" الكويتية أن تعالج إشكالية تحديد
التاريخ المعتمد للقوة القاهرة أو الظروف الطارئة في
مسألة "كورونا" ،لما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية
بشأن التزامات العقود ،فهل ستستقر على تاريخ إعالن
الصين حالة الطوارئ ،أم اإلعالن الذي صرحت به منظمة
الصحة العالمية ،أم التاريخ الذي صرحت به الكويت باتخاذ
اإلجراءات االحترازية عندما اتخذت قرارها بتعطيل
الدوائر الحكومية؟
مــن ا لـمـبــادئ القضائية التي استقرت عليها محكمة
التمييز الكويتية أنها اعتبرت الظروف الطارئة السابقة
ً
ً
على العقد ليست ظرفا استثنائيا ،وبالتالي ال يمكن في
ً
هذه الحالة تطبيق نظرية الظروف الطارئة .ومثاال على
ذلك فإنها بجلسة  1999/4/18وفي الطعن رقم  402لسنة
 98تجاري  2اعتبرت أن اإلقرارات التي صدرت بعد الغزو
ُ
العراقي الغاشم ،وبعد األزمة االقتصادية ال تطبق عليها
ً
نـظــريــة ال ـظــروف الـطــارئــة ،إع ـمــاال لـنــص ال ـمــادة  198من
القانون المدني الكويتي ،والتي تضمنت شروط تطبيق
هذه النظرية ،والمتمثلة في:
ً
 – 1أن يطرأ حادث يندر حصوله ،بحيث يكون شاذا ،وال
يقع بحسب المألوف مثل الحروب والزالزل والفيضانات.
ً
 – 2أن يكون الحادث االستثنائي عاما ،أي يشمل جميع
الناس ،كما هو الحاصل مع انتشار فيروس «كورونا».
 – 3يـجــب أن ي ـكــون ال ـح ــادث االسـتـثـنــائــي ال ـعــام غير
مـتــوقــع ،وغـيــر ممكن تـفــاديــه أو دفـعــه عند إب ــرام العقد،
بمعنى أنه لم يكن في الحسبان وقت إبرام العقد ،ولم يكن
بوسع المتعاقدين توقعه في الوقت المذكور.
 – 4أن يترتب على الحادث الطارئ أن يكون تنفيذ التزام
ً
المدين مرهقا ،بحيث يهدده بخسارة فادحة ،أي يجب أن
ً
ً
يكون شديدا يقترب من االستحالة ،ولكنه ليس مستحيال.
 – 5يجب أن يقع الحادث االستثنائي (الظروف الطارئة)
بعد إبــرام العقد وقبل تمام تنفيذه ،فلو وقعت الظروف
الطارئة قبل إبرام العقد ،ال تطبق النظرية.
مما يقودنا إلى تساؤل مهم ،وهو :متى يتم تقدير وقت
وقوع الظروف الطارئة؟ وقد أجابت أحكام محاكم النقض
الفرنسية بأنها قد اعتبرت أن شرط الوباء يجب أن يكون
ظهوره بعد انعقاد العقد.
فالعقود القديمة قبل ظهور الوباء تطبق عليها نظرية
القوة القاهرة ،أما العقود التي تحدث بعد القوة القاهرة،
فال تطبق عليها هذه النظرية.
ونحن نرى اآلن أنه أصبح من الــازم استقرار محاكم
التمييز الـكــويـتـيــة عـلــى ع ــاج ه ــذه اإلشـكــالـيــة لتحديد
التاريخ المعتمد للقوة القاهرة أو الظروف الطارئة ،لما
قد يترتب عليها من آثار قانونية ،على التزامات العقود.
فهل ستستقر أ حـكــام محاكم التمييز الكويتية على
ت ــاري ــخ إع ــان الـصـيــن حــالــة الـ ـط ــوارئ ،أم اإلعـ ــان ال ــذي
صــرحــت بــه منظمة الصحة العالمية ،أم الـتــاريــخ الــذي
صرحت به الكويت باتخاذ اإلجراء ات االحترازية عندما
اتـخــذت قــرارهــا بتعطيل الــدوائــر الحكومية وال ـمــدارس
وأغلب دوائر القطاع الخاص؟
هــذا هــو الـســؤال المفصلي الــذي سيحسم اإلشـكــاالت
القانونية الناتجة عن فيروس «كورونا».
* أستاذة القانون الخاص -كلية القانون الكويتية
العالمية

ستيفن س .روتش*

األزمة والمقارنة المضللة
ً
كما هو الحال دائما ،عندما ً
األزمة ،سوف نشهد قدرا
تمر ً
عظيما من التأمل في الذات
حول كيفية انزالقنا إلى هذه
الفوضى ،وسوف يشمل هذا
بال شك إعادة تقييم العولمة،
التي بدت ذات يوم كأنها
الدواء االقتصادي الشافي من
كل األمراض للدول الفقيرة
والغنية على حد سواء.

التاريخ يشهد
على قدرة
االقتصاد
العالمي
الحديث على
الصمود
في أعقاب
الصدمات
السلبية وهذا
يزودنا بأمل
االرتداد الذاتي
إلى االنتعاش

في محاولة لفهم واستيعاب العواقب االقتصادية
والمالية المترتبة على وباء كورونا ،تتمثل الغريزة
األولــى في البحث عن سوابق وعالجات في أزمات
سابقة ،وفي هذا السياق ،أشــار كثيرون إلى األزمة
المالية العالمية التي اندلعت عام  2008باعتبارها
ً
صـلــة ،وخصوصا فــي أعـقــاب تدابير
المثال األكـثــر ِ
السياسة النقدية االستثنائية التي أعلنها مجلس
االحتياطي الفدرالي في الــواليــات المتحدة في 15
مارس ،وهذا خطأ مؤسف.
ً
إن ما نجح قبل  11عاما لن ينجح اليوم ،فالواقع
أن هذا الوباء ُي َـعـد صورة منعكسة في مرآة األزمة
ُ
الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،وم ــن األهـمـيــة بـمـكــان أن تـصاغ
االستجابة السياسية وفقا لذلك.
كانت األزمة المالية العالمية ،أوال وقبل كل شيء،
صــدمــة مــالـيــة ألـحـقــت خـســائــر ف ــادح ــة بــاالقـتـصــاد
الحقيقي ،أما وباء كورونا فهو على النقيض من ذلك
أزمة صحة عامة ،وتتسبب جهود االحتواء الصارمة،
مــن اإلغـ ــاق ،وحـظــر ال ـت ـجــوال ،وتقييد التجمعات
العامة ،في إحــداث صدمة لالقتصاد الحقيقي ،مع
عواقب وخيمة تتحملها الشركات ،وعمالها ،والقطاع
المالي.
خــال األزم ــة المالية العالمية ،كــانــت اإلج ــراء ات
غير المسبوقة مــن ِقـ َـبــل بنك االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي
األ مـيــر كــي مناسبة وحاسمة فــي معالجة المصدر
األساسي للصدمة ،والمتمثلة في الضربة المدمرة
التي تلقاها النظام المالي ،أما في حالة كورونا فال
يستطيع الفدرالي أن يلعب الــدور ذاتــه ،ألنه يعالج
صدمة ثانوية وهي التداعيات المالية المترتبة على
الصدمة األولية التي تلقاها االقتصاد الحقيقي.
ً
بدال من ذلك ،يتعين علينا أن ننظر إلى استجابة
بنك االحتياطي الفدرالي األميركي على أنها خطوة
ضــروريــة ،لكنها ليست كافية ،لمعالجة أزمــة وباء
فـيــروس كــورونــا  ،2019وهــو دور حـســاس فــي أقل
تقدير.
ال ــواق ــع أن عـمـلـيــة ص ـنــع س ـيــاســات االحـتـيــاطــي
ُ
الفدرالي في لحظات األزمات يجب أن تـدار بحكمة،
فمع اشتدد األزمة ،أصبح البنك في موقف عصيب،
ومع ذلك ،كان إعالن تدابير الطوارئ في  15الجاري
قبل يومين فقط مــن اجتماع السياسات المنتظم
المحدد موعده سلفا ،سببا في نقل حس اإللحاح
الــذي زاد بال شك من مخاوف المستثمرين ،وأجج
الشائعات حول أزمة سيولة وشيكة.
وتــؤكــد ه ــذه الــواق ـعــة حقيقة مــزعـجــة وه ــي أننا
أصـبـحـنــا مـعـتـمــديــن بـشـكــل كـبـيــر ع ـلــى ال ـعــاجــات
النقدية لكل مشاكل العالم ،ففي األيام السابقة بعثت
المذبحة التي شهدتها األسواق المالية برسالة قوية،
وهــي أن «قذيفة الـبــازوكــا الضخمة» التي أطلقتها
الـبـنــوك الـمــركــزيــة ،والـتــي نجحت بشكل ف ّـعـال في
وضع أرضية تحت األسواق الهابطة في أواخر 2008
وأوائ ــل  2009ليست الـســاح الخطأ لمعالجة أزمــة

الصحة العامة فحسب؛ بل إنها لألسف تفتقر أيضا
إلى الذخيرة الحية.
كانت هذه بطبيعة الحال المخاطرة األكبر طوال
ال ــوق ــت ،فـبـعــد فـشـلـهــا ف ــي تـطـبـيــع أس ـع ــار ال ـفــائــدة
الرسمية في أعقاب األزمة المالية العالمية ،أصبحت
الخيارات المتاحة للبنوك المركزية لمعالجة الصدمة
التالية الحتمية محدودة ،فمرة تلو األخرى ،نكتشف
أن الصدمة التالية لن تكون أبدا مماثلة لألخيرة .ومع
ذلك ،يبدو األمر وكأننا نركز بشكل َم َـرضي دائما على
إعــادة تصميم السياسات ،والضوابط التنظيمية،
والهياكل االقتصادية التي كانت مشروطة باألزمة
األخيرة ،مما يجعلنا غير مستعدين على نحو مروع
لألزمة التالية.
إن وقـ ــف األزم ـ ـ ــات أمـ ــر ال يـتـسـنــى إال م ــن خــال
مهاجمة مصادرها ،وفي خضم جائحة كورونا يجب
على احتواء الفيروس ،ويستلزم
أن يكون التركيز
َ ّ
هذا اتخاذ تدابير خـلقة وسريعة ،مع التركيز أوال
وقبل كل شيء على البنية األساسية للصحة العامة
والـعـلــوم الكفيلة بتمكيننا مــن احـتــواء هــذا الوباء
وتخفيف آثاره.
استخدم بعض الخبراء القياس على زمن الحرب
للتأكيد على حجم و نـطــاق االستجابة السياسية
ال ـم ـط ـلــوبــة ،ورغـ ــم أن ه ــذا م ـنــاســب ،ف ــإن ــه يـفـتــرض
درجة من اإلجماع السياسي الذي نفتقر إليه بشدة
في البيئة المستقطبة اليوم ،ومن المحزن أن هذه
الـتــركـيـبــة ال ـتــي ت ـتــألــف م ــن االس ـت ـق ـطــاب الــداخ ـلــي،
وتدابير الحماية الوطنية ،والتفتت العالمي ،معضلة
بشكل خاص في توحيد جهودنا جميعا في مكافحة
أي مشكلة عالمية.
كما هــو الـحــال دائ ـمــا ،عندما تمر األزم ــة ،سوف
نشهد قدرا عظيما من التأمل في الذات حول كيفية
انزالقنا إلى هذه الفوضى ،وسوف يشمل هذا بال شك
إعادة تقييم العولمة ،التي بدت ذات يوم كأنها الدواء
االقتصادي الشافي من كل األمراض للدول الفقيرة
والـغـنـيــة عـلــى ح ــد سـ ــواء ،فـبـفـضــل ال ـتــوســع الـحــاد
الذي شهدته التجارة العالمية ،إلى جانب االنفجار
المصاحب لسالسل القيمة العالمية ،يصبح بوسع
االقتصادات النامية الفقيرة نسبيا أن تستفيد كدول
منتجة من خالل الحد من الفقر وتعزيز مستويات
المعيشة ،في حين يستفيد العالم المتقدم كمستهلك
من خالل القدرة على شراء سلع أرخص (وخدمات
أرخص على نحو متزايد) ،وبفضل خاصية «الفوز
للجميع» هذه ،روجت العولمة لذاتها عمليا.
لكن العولمة قادت أيضا عالمنا الذي باتت أجزاؤه
مـتــرابـطــة بـشــدة إل ــى التثبيت الـ ـ َـمـ ـ َـرضــي المؤسف
على السرعة الهائلة للنمو االقتصادي ،فكلما كان
النمو أسرع ،زادت «االنتصارات» لكل من المنتجين
والمستهلكين ،ولكن مــن المؤسف أن هــذا تجاهل
جودة النمو ـ ليس فقط االستثمار المطلوب بشدة
فــي تخفيف األم ـ ــراض وتـشـيـيــد الـبـنـيــة األســاسـيــة

للصحة العالمة ،وهو األمر الذي جعلته أزمة كورونا
واضـحــا بـشــدة ،ولـكــن أيـضــا االستثمار فــي حماية
البيئة على الــرغــم مــن األدل ــة الواضحة بــذات القدر
على تغير المناخ.
كان دليل مواجهة األزمة المالية العالمية مصمما
َ
لـعــالــم يــواجــه تـهــديــدات للنمو االقـتـصــادي الكمي،
َ
ومن غير الممكن أن يصلح اآلن كإجابة لعالم يواجه
صــدمــة نــابـعــة مــن أوج ــه ق ـصــور عــابــت نــوعـيــة هــذا
الـنـمــو ،ومــن الممكن أن تعمل الـسـيــاســات النقدية
والمالية على تخفيف الضائقة في األمد القريب في
األسواق المالية والمجتمعات والشركات المتضررة
بشدة ،لكنها لن تعالج األولوية الملحة المتمثلة في
احتواء المرض وتخفيف آثاره.
اآلن ،هـنــاك إج ـمــاع واس ــع على أن أفـضــل طريقة
إلعــادة تشغيل محرك النمو العالمي تتخلص في
تسطيح منحنى العدوى بالفيروس ،سواء في البلدان
فرادى أو على مستوى العالم ،هذا فقط ،وليس قالب
السياسات النقدية والمالية المستخدم في األزمــة
األخيرة ،هو ما يجب أن يكون محل التركيز الشديد
من جانب صناع السياسات خالل هذه األزمة.
يـشـهــد ال ـت ــاري ــخ ع ـلــى قـ ــدرة االق ـت ـص ــاد الـعــالـمــي
الحديث على الصمود في أعقاب الصدمات السلبية،
ويزودنا هذا بأسباب األمل في االرتداد الذاتي إلى
االنتعاش ،لكن هذا لن يتحقق إال بعد احتواء الوباء.
* عضو هيئة التدريس في جامعة ييل ،شغل
ً
سابقا منصب رئيس بنك مورغان ستانلي في
آسيا وهو مؤلف كتاب «عالقة غير متوازنة:
االتكالية المتبادلة بين أميركا والصين».
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

من الممكن أن تعمل
السياسات النقدية والمالية
الضائقة في األمد القريب في
األسواق المالية والشركات
المتضررة لكنها لن تعالج
األولوية الملحة المتمثلة
في احتواء المرض

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

السوق العام

عيسى عبدالسالم

تشكيل فريق داخلي
لتقييم األوضاع
ووضع الحلول

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة
العامة لالستثمار طلبت من مديري
المحفظة الوطنية والصناديق من
شركات االستثمار المحلية إفادتها
بـتـقــريــر ي ــوم ــي ع ــن مــاه ـيــة أوض ــاع
بورصة الكويت لألوراق المالية ،مع
وضع تقييم ألوضاع السوق المالي.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
إن الهيئة ارت ــأت طلب تقرير يومي
ودوري عن أداء سوق الكويت لألوراق
ال ـم ــال ـي ــة ،ب ـعــدمــا اتـ ـخ ــذت ق ــرارات ـه ــا
الخاصة التي كشفت عنها "الجريدة"
في عدد أمس ،والتي تتضمن توجيه
مديري المحفظة الوطنية من شركات
االستثمار المحلية والصناديق التي
تساهم فيها ،بــدعــم الـســوق المالي
وع ــدم االن ـجــراف وراء مــوجــة البيع،
في ظل الظروف الراهنة المنتشرة،
على وقع تهاوي البورصات العالمية،
وع ــدم ال ـق ـيــام ب ــأي عـمـلـيــات بـيــع إال
في أضيق الـظــروف ،ووفقا للحاجة
االستثمارية ،إضافة إلى غض الطرف

عمومية ً«الخليج للتأمين» توزع
 38فلسا للسهم عن 2019
أق ـ ــرت ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
لشركة مجموعة الخليج للتأمين
التي عقدت أمس توصية مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على
المساهمين بنسبة  38في المئة
( 38فـلـســا لـلـسـهــم ال ــواح ــد) عن
السنة المنتهية في  31ديسمبر
.2019
وق ـ ــال ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي إن ـهــا أعـلـنــت فــي وقــت
سابق تحقيق صافي ربح بقيمة
 13.3م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار (ن ـح ــو 44
مـلـيــون دوالر) بـمــا ي ـعــادل 73.6
فلسا للسهم الــواحــد عــن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر

الماضي بنمو نسبته  12.2في
المئة مقارنة مع ربح بقيمة 11.9
مـلـيــون دي ـنــار (ن ـحــو  39مليون
دوالر) عن العام الذي قبله.
وت ـع ـت ـبــر م ـج ـمــوعــة الـخـلـيــج
إحــدى أكبر مجموعات التأمين
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وشـ ـم ــال
افــري ـق ـيــا ،ول ـه ــا ح ـصــص ملكية
في شركات بالسعودية واألردن
ولبنان وسورية ومصر والعراق
والبحرين واإلمـ ــارات والجزائر
وتــرك ـيــا وال ـك ــوي ــت ،وب ـلــغ حجم
أص ــول ـه ــا الـمـجـمـعــة  2.5مـلـيــار
دوالر أ مـ ـ ـي ـ ــر ك ـ ــي ك ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي 31
ديسمبر الماضي.

جمود حزمة التحفيز األميركي
ّ
يقلص مكاسب الدوالر
اح ـت ـفــظ ال ـ ـ ــدوالر بـمـكــاسـبــه
أمــام معظم العمالت ،أمــس ،إذ
أدى تراجع جديد لألسهم إلى
الـتــدافــع صــوب السيولة ،لكنه
انخفض أمام اليورو والين ،ألن
المشرعين األميركيين فشلوا
في إقرار حزمة تحفيز لمكافحة
فيروس كورونا.
ول ــم يتمكن الـمـشــرعــون في
واش ـن ـطــن م ــن إق ـ ــرار إج ـ ــراءات
الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـي ــز األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ،وتـ ـ ـج ـ ــادل
الجمهوريون والديمقراطيون
بشأن تفاصيل حزمة اإلنفاق
المقترحة بقيمة تريليون دوالر.
وت ـق ـلــب الـ ـ ـ ــدوالر أم ـ ــام ال ـيــن

بين المكسب والخسارة ،لكنه
انخفض في أحدث تعامالت 0.6
في المئة إلى .110.7
وارت ـفــع الـ ــدوالر فــي الـبــدايــة
أمــام الـيــورو ليبلغ أعلى سعر
لــه منذ أبــريــل  ،2017ثــم قلص
خسائره ليهوي  0.4في المئة
إلى  1.0737دوالر لليورو.
لكن العملة األميركية عززت
مكاسبها أمام عمالت أخرى.
وصعد الدوالر  0.1في المئة
أ م ــام الجنيه االسترليني إلى
 1.1657دوالر ،ل ـي ـق ـت ــرب مــن
أعـلــى سـعــر لــه مـنــذ ع ــام 1985
على األقل.

عن تخفيض نسبة مساهماتها في
الصناديق االستثمارية إلى النسبة
التعاقدية المحددة بـ 50في المئة من
إجمالي رأسمال الصندوق.

حالة الهلع
وبينت أن هيئة االستثمار تتابع
عن كثب أوضاع السوق المالي رغبة
فــي تقييم أوض ــاع بــورصــة الكويت
لألوراق المالية ،بناء على التغييرات
التي طرأت في السوق أخيرا ،ومدى
تأثر االستثمارات المدارة من قبلهم،
ن ـت ـي ـجــة ح ــال ــة ال ـه ـل ــع الـ ـت ــي سـ ــادت
األسواق العالمية مع تفشي فيروس
كـ ــورونـ ــا ،وظـ ـه ــور بـ ــؤر ج ــدي ــدة في
ال ـعــديــد م ــن دول ال ـعــالــم ،وم ـخــاوف
تباطؤ نمو االقتصاد العالمي ،بعد
إعالنه وباء عالميا.
وذكرت أنه تم تشكيل فريق معني
لـمـتــابـعــة أوض ـ ــاع ب ــورص ــة الـكــويــت
لــأوراق المالية على ضوء القرارات

2.764 2.997 3.202

أعـلـنــت شــركــة نـقــل وت ـج ــارة الـمــواشــي
وصول السفينة "أوشن شيرير" إلى دولة
ال ـكــويــت؛ لتنضم إل ــى األس ـطــول البحري
ل ـل ـشــركــة ،مـتــوقـعــة سـ ــداد الـمـبـلــغ للبائع
(شركة أوشن شيرر سنغافورة) خالل هذا
األسبوع.
كـمــا أعـلـنــت ال ـشــركــة أن ـهــا ستستخدم
ال ـس ـحــب ع ـلــى ال ـم ـك ـشــوف ل ـس ــداد المبلغ
المتبقي للسفينة بمبلغ  47.7مليون دوالر،
ُ
بما ُيعادل  14.77مليون دينار ،وذلك لحين
انتهاء إجراءات التعاقد على قرض طويل
األجل مع أحد البنوك المحلية.
وبــالـنـسـبــة لــأثــر الـمــالــي الـمـتــوقــع من
اإلجراء السابق ،قالت الشركة إن هذا األثر
يتمثل في زيادة إجمالي األصول وإجمالي
ّ
المطلوبات بــذات المبلغ في بيان المركز
المالي ،إضافة إلى نسبة فائدة ُتعادل 0.95
المعلن من بنك
بالمئة فوق سعر الخصم ُ
الكويت المركزي على مبلغ السحب على
المكشوف في بيان الدخل.

جميع البيانات المطلوبة منها من
هيئة االستثمار بشأن إمكانية ضخ
أموال عبر المحفظة الجديدة ،إذ طلب
منها بيانات ومعلومات تفصيلية
عن حجم كل شركة منها ،وأصولها
التي تديرها ،لمراجعتها وتقييمها،
تمهيدا إلسناد أموال إليها من الهيئة
إلدارتها وفقا للمحافظ المالية.
وأشــارت الــى أن هيئة االستثمار
ت ـع ـك ــف ح ــال ـي ــا ع ـل ــى ت ـق ـي ـيــم ردود
الـ ـش ــرك ــات وف ـ ــق قـ ــواعـ ــد ف ـن ـي ــة ،مــع
استمرارها كجهة حكومية في السوق
المحلي تراقب وتقيم وتدرس الوضع
عن قرب وتماس مباشر مع الشركات
المرخص لها ،مبينة أن هذا التوجه
يــأتــي ال ـت ــزام ــا م ــن الـهـيـئــة بتعميق
سوق المال الكويتي ،وتأكيد وتعزيز
الثقة بالسوق المحلي.

عمومية «هيومن سوفت»
تقرر عدم توزيع أرباح
القرار يبرز الرؤية االستراتيجية البعيدة المدى
قـ ــررت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة لشركة
هـ ـي ــوم ــن س ــوف ــت الـ ـق ــابـ ـض ــة الـ ـت ــي تــم
انعقادها أمــس عــدم تــوزيــع أرب ــاح عن
السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2019وذل ــك حتى تتمكن الـشــركــة من
مواجهة أزمة فيروس كورونا والتصدي
لتبعاتها.
وذكرت الجمعية أن هذا القرار يبرز
الــرؤيــة االستراتيجية البعيدة المدى
للشركة وللمساهمين ،ويؤكد االلتزام
بسبل وأدوات العمل الرصين الساعي
لتعزيز مكانة الشركة ،وأيضا تمكينها
من القيام بالتزاماتها تجاه المجتمع
وعـمــائـهــا وك ــوادره ــا ،ه ــذا بــاإلضــافــة
إل ــى دعـمـهــا لـلـمـشــروع االسـتــراتـيـجــي
ال ـم ـت ـم ـثــل ف ــي ك ــل م ــن ج ــام ـع ــة ال ـش ــرق
األوسط األميركية وكلية الشرق األوسط
األميركية.
من جانب آخر ،قالت الشركة في بيان
نـشــر عـلــى مــوقــع بــورصــة الـكــويــت إنــه

امتثاال لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19
مارس  2020بتجديد تعطيل المدارس
والمعاهد والكليات والجامعات ضمن
اجــراء ات الحكومة في مكافحة انتشار
فيروس كورونا ،سوف تعطل الجامعة
والكلية والمراكز التدريبية المملوكة
لـ ـش ــرك ــات ت ــابـ ـع ــة حـ ـت ــى بـ ــدايـ ــة شـهــر
أغـسـطــس ،وال ــذي سيترتب عليه اثــار
مالية على ايرادات الشركة لعام .2020
وأضافت أنه يصعب في هذا الوقت
تحديد مقدار االنخفاض المتوقع في
اي ــرادات الشركة للسنة المالية ،2020
وال ـ ــذي س ـي ـكــون مـمـكـنــا ب ـعــد مـبــاشــرة
الـطــاب الفصل الــدراســي الــذي سيبدأ
في أغسطس.

تداوالت مضاربية تدعم أداء السوق األول وتراجع معظم المؤشرات الخليجية
●

علي العنزي

ت ـب ــاي ــن أداء أولـ ـ ــى جـلـســات
بــورصــة ال ـكــويــت ،أم ــس ،وبعد
عطلة استمرت  3أيام منها أمس
األول (عطلة اإلسراء والمعراج)،
وكـ ـ ـ ــان حـ ـج ــم الـ ـتـ ـب ــاي ــن ك ـب ـيــرا
لمصلحة مؤشري السوق العام
واألول ،حيث ربح العام نصف
نقطة مئوية تعادل  23.03نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4631.1
ن ـق ـطــة ،ب ـس ـيــولــة تـ ـج ــاوزت 51
مـلـيــون دي ـن ــار بـقـلـيــل ،تــداولــت
 171.8مليون سهم عبر 12115
صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول  102سهم،
ربـ ــح م ـن ـهــا  33س ـه ـمــا وخ ـســر
 ،62فــي حين ثبت  7أسـهــم من
دون ّ
تغير.
و كــا نــت األفضلية لمكونات
السوق األول التي ارتفع منها
 7أس ـه ــم ق ـي ــادي ــة ك ـب ـي ــرة ،مثل
ال ــوط ـن ــي وب ـي ـتــك ك ــان ــت كــافـيــة
لتدعم مؤشرها بنمو بحوالي
نقطة مئوية ،أي  45.35نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4947.77
نـقـطــة ،مـسـتـحــوذا عـلــى الـجــزء
األكبر من السيولة ،والتي بلغت
 48.8م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ت ــداول ــت
 127.4مليون سهم عبر 10175
صـ ـفـ ـق ــة ،وانـ ـخـ ـفـ ـض ــت أسـ ـع ــار
 11س ـه ـمــا أول أم ـ ــس ،وسـجــل
مـ ــؤشـ ــر رئـ ـيـ ـس ــي  50خـ ـس ــارة
كـبـيــرة ب ـحــوالــي نـقـطــة مـئــويــة،

بعد أن فقد  39.43نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  3934.87نقطة
وب ـس ـي ــول ــة ض ـع ـي ـفــة ج ـ ــدا هــي
األدنى منذ استحداثه كانت 1.8
مليون دينار فقط ،تداولت 37.3
مليون سهم عبر  1612صفقة،
وت ــم تـ ــداول  42سـهـمــا م ــن ،50
رب ــح مـنـهــا  11سـهـمــا وتــراجــع
 ،30بينما ثبت سهم واحد فقط.

تذبذب وشراء على البنوك
اس ـت ـم ــر الـ ـت ــذب ــذب فـ ــي أداء
م ـ ــؤش ـ ــرات ب ـ ــورص ـ ــة الـ ـك ــوي ــت،
وب ـ ـعـ ــد ب ـ ــداي ـ ــة س ـل ـب ـي ــة ن ـش ــأت
ع ـم ـل ـي ــات ش ـ ـ ــراء تـ ــركـ ــزت عـلــى
األس ـ ـهـ ــم الـ ـقـ ـي ــادي ــة كــالــوط ـنــي
وبـيـتــك ال ـلــذيــن رب ـحــا أك ـثــر من
 3ف ــي ال ـم ـئــة ،واس ـت ـح ــوذا على
السيولة األكبر ،التي تجاوزت
 26.4م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،أي أكـثــر
م ـ ــن نـ ـص ــف سـ ـي ــول ــة ال ـج ـل ـســة
اإلجمالية ،وكذلك ربحت أسهم
زين وأجيليتي ووربة وبوبيان
والمباني ،وجميعها من العشر
األف ـض ــل س ـيــولــة أمـ ــس ،بينما
تــراجـعــت بـقـيــة األس ـهــم بنسب
م ـت ـفــاوتــة ،ك ــان أب ــرزه ــا األهـلــي
المتحد البحريني.
وعلى النقيض شهدت أسهم
السيولة في مؤشر رئيسي 50
عمليات بـيــع وا ض ـحــة طالتها
ج ـم ـي ـع ــا ،وكـ ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا سـهــم
ال ـجــزيــرة والـمـتـحــد واالم ـت ـيــاز

ومـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون وأع ـ ـ ـيـ ـ ــان ،كـمــا
تـ ــراج ـ ـعـ ــت أس ـ ـهـ ــم م ـه ـم ــة م ـثــل
ال ـك ــوي ـت ـي ــة وأالف ـ ـكـ ــو وص ـك ــوك
والمنار بنسب كبيرة لتضغط
عـلــى مــؤشــر ال ـس ــوق الــرئـيـســي
وي ـس ـج ــل خ ـ ـسـ ــارة ك ـب ـي ــرة فــي
ت ـح ـ ّـول م ـضــاربــي ال ــى األس ـهــم
القيادية في األول ،بعد أن غاب
بناء المراكز االستثمارية خالل
ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة ب ـس ـبــب االحـ ـ ــداث

«أرزان» :رسائل توعية لتخطي
المرحلة العصيبة التي ّ
نمر بها

«الجزيرة» تلغي توزيعات أرباح 2019

«المواشي» تضم سفينة جديدة
إلى أسطولها البحري

4.947

4.009

تباين مؤشرات البورصة ومكاسب للمؤشر العام بنصف نقطة

أخبار الشركات
قــرر مجلس إدارة شركة طـيــران الـجــزيــرة في
اجتماعه الذي عقد يوم الخميس الماضي ،تعديل
توصيته السابقة في اجتماعه بتاريخ  4الجاري
للجمعية العمومية بخصوص توزيعات أرباح
عام .2019
وقالت الشركة إن مجلس اإلدارة قرر إلغاء
التوصية السابقة ،وأوصى بعدم توزيع أرباح
عن عام  2019احتياطيا ،للتخفيف من تأثير

السوق األول السوق الرئيسي

4.631

ً
هيئة االستثمار تطلب من «مديريها» تقريرا
ً
يوميا عن البورصة لمعرفة مدى نتائج قراراتها
الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة أخ ـ ـي ـ ــرا ،ومـ ـع ــرف ــة م ــدى
انعكاس ذلك على مؤشرات السوق،
إضافة إلــى وضــع تـصــورات وحلول
يمكن األخذ بها من أجل إعداد دراسة
حول تداعيات أثر انتشار "كورونا"
على الوضع االقتصادي ،حيث سيتم
إرسالها عبر حزمة تحفيز اقتصادية
للفريق الذي تم تشكيله أخيرا لتقديم
سـبــل ال ــدع ــم ،وال ـم ـكــون مــن  3وزراء
وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة
ألخــذ آراء نحو  12جهة ذات عالقة
بالشأن االقتصادي.
وأضــافــت أن اتـخــاذ ال ـقــرار بشأن
ضـ ــخ س ـي ــول ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـس ــوق
ال ـم ــال ــي ،ف ــي ظ ــل الـ ـظ ــروف الــراه ـنــة
بنظام المحافظ الـمــالـيــة ،مــن خالل
م ـســاه ـمــات عـيـنـيــة ون ـق ــدي ــة ،أو من
خالل زيادة أموال المحفظة الوطنية
سيكون بناء على التقارير اليومية
الواردة من مديري المحفظة الوطنية
والصناديق االستثمارية ،علما أن
ه ـنــاك ش ــرك ــات اسـتـثـمــاريــة ارسـلــت

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

فيروس كورونا على أعمال الشركة.
وأوضحت أن قرار إلغاء التوصية بالتوزيعات
يأتي لمساندة عمليات الشركة؛ بعد رفع الحظر
عن السفر من مطار الكويت الدولي وإليه.
كما قرر مجلس اإلدارة استمرار وقف الطاقة
التشغيلية بما يتناسب مع اإلجــراءات األخيرة،
حتى يتم رفع القيود المفروضة على السفر من
مطار الكويت الدولي.

تعديل الجدول الزمني الستحواذ
«بيتك» على «األهلي المتحد»
أعـلــن بـنــك بـيــت الـتـمــويــل الـكــويـتــي (بـيـتــك) إج ــراء
تعديل على الجدول الزمني الخاص باالستحواذ على
 100بالمئة مــن األسـهــم الـصــادرة والمدفوعة للبنك
األهلي المتحد (البحرين).
وقــال «بيتك» إن التعديل خاص بتأجيل إجــراء ات
العرض وباألخص تلقي استمارات القبول في دولة
الكويت ومملكة البحرين إلى حين استئناف العمل في
الكويت ،مشيرة الى أن التعديل جاء بناء على تعليمات
الجهات الرسمية بدولة الكويت بتعطيل األعمال حتى
يوم األحد  12أبريل  2020كإجراء وقائي من تداعيات
انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19
وأشار البنك إلى أنه سيتم إعالن الجدول الزمني
المعدل لبدء تلقي استمارات القبول ولتنفيذ عرض
ُ
المعلن عنه في مستند العرض في وقت
االستحواذ ُ
الحق.
وتقدم «بيتك» بطلب رسمي من مصرف البحرين
المركزي بإعفاء فيما يتعلق بتأجيل إجراءات العرض.
كما سبق ذكره ،نظرا للظروف االستثنائية.
وأكــد البنك أنه سيفصح في حينه بخصوص أي
تطورات تتعلق بهذا الموضوع.

قــالــت مجموعة أرزان المالية
إن األزم ــة الـتــي يـمــر بـهــا الـعــالــم،
بـسـبــب تـفـشــي ف ـي ــروس كــورونــا
وال ـت ــأث ـي ــر االقـ ـتـ ـص ــادي الـكـبـيــر
عـلــى ال ـس ــوق الـكــويـتــي وأس ــواق
ال ـع ــال ــم ف ــي مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات
وال ـخــدمــات ،تتطلب مـنــا الكثير
من الجهد والعمل لمحاربة هذا
ال ــوب ــاء وال ـح ــد م ــن ت ــأث ـي ــره ،فقد
س ـج ـلــت ق ـط ــاع ــات ع ــدي ــدة ح ــول
الـ ـع ــال ــم خـ ـس ــائ ــر ت ــاريـ ـخـ ـي ــة فــي
الربع األول من  2020بسبب هذا
الفيروس ،بما في ذلك القطاعات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة وال ـ ـب ـ ــورص ـ ــات
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة وأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـنـ ـف ــط
والخدمات اللوجستية والطيران
وغيرها من الخدمات.
وق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول الـ ـتـ ـس ــوي ــق
والعالقات العامة في المجموعة
أرزان ،ف ـ ــواز ال ـم ـن ـيــع ،ف ــي بـيــان
صـ ـح ــا ف ــي ،إن "أرزان" تـسـعــى
جـ ــاهـ ــدة ل ـت ـخ ـطــي ه ـ ــذه ال ـع ـق ـبــة
وال ـمــرح ـلــة الـعـصـيـبــة ال ـتــي تمر
بها الـبــاد مــن خــال المساهمة
في نشر بعض الرسائل التوعوية
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك ب ــااللـ ـت ــزام
ب ــاإلرش ــادات والـقــواعــد الصحية
تحد من انتشار الفيروس،
التي ّ
س ــائ ـل ـي ــن الـ ـم ــول ــى ع ــز وج ـ ــل أن
ّ
يـحـفــظ ال ـكــويــت وم ــن عـلـيـهــا من
ك ــل مـ ـك ــروه ،شــاكــريــن الـحـكــومــة
الكويتية وتعاملها ا لـفـ ّـعــال مع
ه ـ ــذه األزمـ ـ ــة وال ـش ـك ــر م ــوص ــول
ّ
المعنية
كــذ لــك لجميع ا لـجـهــات

الـمــرتـبـطــة ب ـ ـ "كـ ــورونـ ــا" وأزم ــة
أسعار النفط التي تعاني حربا
مستعرة.
خ ـل ـي ـج ـي ــا وع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
أس ــواق دول مجلس الـتـعــاون،
م ــال ــت الـ ــى تـسـجـيــل الـخـســائــر
وتكبد سوقا اإلم ــارات تراجعا
بنسب فاقت  2.5في المئة ،كما
خسر مؤشر السوق السعودي
أثناء عمل األس ــواق الخليجية

األخ ـ ــرى بـنـســب ف ــاق ــت  2.5في
ال ـم ـئــة ،وف ـق ــد م ـس ـتــوى  6آالف
نقطة م ـجــددا ،وتــراجــع مؤشر
الـ ـس ــوق ال ـق ـط ــري ك ــذل ــك ،وه ــو
الوحيد الذي سجل نموا خالل
االس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وخ ـس ــر
م ــؤش ــر س ــوق ال ـب ـحــريــن نسبة
م ـ ـحـ ــدودة ،وك ــان ــت اإلي ـجــاب ـيــة
ف ــي س ــوق ــي ال ـك ــوي ــت ومـسـقــط
فقط ،وكانت أسعار نفط برنت

تسجل خسائر بـحــوا لــي  5في
المئة بداية الجلسة الصباحية،
وتــراج ـعــت م ــؤش ــرات األسـ ــواق
األوروبية بقوة وبحوالى  4في
ا لـمـئــة ،قبل أن تستعيد بعض
خسائرها أثناء فترة إغالقات
األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة الـخـلـيـجـيــة
منتصف يوم أمس.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
فواز المنيع

بـ ــال ـ ـشـ ــأن االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ك ـه ـي ـئــة
أس ــواق الـمــال وبــورصــة الكويت
وال ـب ـنــك ال ـمــركــزي عـلــى الـجـهــود
ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة بـ ــات ـ ـخـ ــاذهـ ــا ب ـعــض
القرارات واإلجــراءات في الحفاظ
على الكيان االقتصادي الكويتي
والحد من الخسائر والحفاظ على
حقوق المساهمين والمستثمرين
وثبات القطاعات قدر المستطاع
خالل هذه األزمة والتي ستنتهي
بـ ــإذن ال ـلــه ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل،
ّ
ونعبر عن االمتنان الكبير لوزارة
ال ـص ـح ــة ،وت ـح ــدي ــدا وزي ــره ــا د.
باسل الصباح على هذا المجهود
العظيم في إدارته لألزمة الحالية،
ون ـ ـش ـ ـكـ ــر أي ـ ـ ـضـ ـ ـ ًـا كـ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــات
الحكومية والمؤسسات المعنية
الـتــي كــانــت وال ت ــزال تساهم في
محاربة األزمة منذ بدايتها.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

9
ً
«عمومية  »stcتوافق على توزيع  %50نقدا من رأس المال
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عبدالرحمن :الشركة تمتلك أكبر شبكة  5Gبنسبة تغطية  %100للمناطق المأهولة في نهاية 2019
انطالقا من التزامها
بتعزيز دورها المجتمعي
تجاه الكويت ،قامت شركة
االتصاالت الكويتية stc
بمنح عمالء الشركة دقائق
محلية مجانية وغير محدودة
لجميع شبكات الهاتف النقال
المحلية ،وباقة إنترنت بسعة 5
غيغابايت يوميا ،ابتداء من 22
مارس الى  20أبريل.

الشركة حققت
 43.6مليون
ً
دينار أرباحا
صافية في
 2019بواقع 87
ً
فلسا

عبدالرحمن

ع ـ ـقـ ــدت شـ ــركـ ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الكويتية ( )stcاجتماع الجمعية
العامة الـعــاديــة ،أمــس ،بنسبة
ح ـض ــور  67.90ف ــي ال ـم ـئــة من
إجمالي عدد المساهمين.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع
المصادقة على تقرير مجلس
اإلدارة ،و تـ ـ ـق ـ ــر ي ـ ــر م ــرا قـ ـب ــي
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات ،وت ـ ـق ــريـ ــر هـيـئــة
الـ ــرقـ ــابـ ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة ،وت ـق ــري ــر
لجنة التدقيق ،وتقرير حوكمة
ال ـشــركــات ،ال ــذي يشمل تقرير
الـمـكــافــآت وال ــروات ــب والـمــزايــا
أل ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة
والجهاز التنفيذي ،وذلــك عن
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة في
 31ديسمبر  ،2019إلــى جانب
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ج ـم ـيــع ب ـنــود
جدول أعمال الجمعية األخرى.
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وافـ ـق ــت
الجمعية على ا قـتــراح مجلس
اإلدارة ب ـتــوزيــع أربـ ــاح نقدية
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  50ف ـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة م ــن
إجـمــالــي رأس ـم ــال الـشــركــة عن
السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2019أي بــواقــع 50
فلسا للسهم ،وذلك للمساهمين
المقيدين بسجالت الشركة في
نهاية يوم االستحقاق ،المحدد
ل ــه األربـ ـ ـع ـ ــاء  8أب ــري ــل ،2020
وسيتم توزيع األرباح النقدية
على المساهمين المستحقين
ل ـهــا اع ـت ـب ــارا م ــن األربـ ـع ــاء 15
أبريل .2020
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــرح رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـج ـل ــس
اإلدارة لـشــركــة  stcد .محمود
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن" :رغ ـ ــم ال ـظ ــروف
الصعبة التي يشهدها السوق
ع ــام ــة ،واسـ ـتـ ـم ــرار الـمـنــافـســة
التي يشهدها قطاع االتصاالت
ال ـك ــوي ـت ــي ،والـ ـ ــذي يـعـت ـبــر من
أك ـثــر األس ـ ــواق الـتـنــافـسـيــة في
المنطقة ،تمكنت  stcمن تحقيق
إيـ ـ ــرادات بـلـغــت  293.7مليون
دينار ،مقارنة بنسبة نمو  2في
المئة في عام ."2018
وأضاف د .عبدالرحمن" :كما
س ـج ــل ال ــدخ ــل ق ـب ــل اح ـت ـســاب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطـ ـف ــاء ن ـم ــوا بـنـسـبــة  6في
المئة ليصل  82.4مليون دينار

فــي ع ــام  ،2019مـقــارنــة بـ ــ77.8
مليونا عام ."2018
وتــابــع" :انـعـكــس تــركـيــز stc
ع ـل ــى ال ـم ـض ــي ق ــدم ــا ب ـك ـف ــاءة
األعـمــال بــوضــوح فــي الهامش
ال ـق ــوي ل ـلــدخــل ق ـبــل احـتـســاب
الفوائد والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ،والذي وصل إلى 28
في المئة عام  ،2019مقارنة بـ27
في المئة من العام السابق".
وأردف" :وبــال ـتــالــي أثـمــرت
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج عـ ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
صــافــي رب ــح بـلــغ  43.6مليون
دينار (ربحية السهم  87فلسا)،
وبهامش ربحية وصل إلى 15
في المئة ،كما انعكس التزام stc
بتحقيق قيمة لمساهميها في
الزيادة التي طرأت على حقوق
مساهمي ا لـشــر كــة لتصل إ لــى
 215.4مليونا في نهاية 2019
وقيمة دفترية للسهم وصلت
إلى  431فلسا".
وح ـق ـقــت  stcهـ ــذه الـنـتــائــج
ب ـف ـضــل ت ـن ـف ـيــذ اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــول ال ـ ــرقـ ـ ـم ـ ــي وتـ ـق ــدي ــم
حلول تقنية متكاملة ،لألفراد
وال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ودف ـ ـ ــع أع ـمــال ـهــا
إلى مجاالت جديدة من النمو
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ،ع ـب ــر س ـل ـس ـلــة مــن
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات ال ـم ـب ـت ـك ــرة ال ـت ــي
تـسـتـهــدف االرتـ ـق ــاء بمستوى
الكفاء ة التشغيلية ،وتحسين
تجربة العمالء ،وتقديم أفضل
ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات الـتــي
ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات ع ـمــائ ـهــا،
فضال عن االستثمار في البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة لـشـبـكــة
ال ـج ـي ــل الـ ـخ ــام ــس  ،5Gحـيــث
تمتلك الشركة أكبر شبكة 5G
بنسبة تغطية  100فــي المئة
للمناطق ا لـمــأ هــو لــة بالسكان
في نهاية عام ."2019
وختم د .عبدالرحمن" :وكما
ش ـه ــد عـ ــام  2019ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـت ـط ــورات ف ــي م ـســار الـشــركــة
نحو المستقبل ،تكللت بإعالن
ال ـع ــام ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـج ــدي ــدة
 ،stcوإطـ ـ ــاق خ ــدم ــات الـجـيــل
ً
ال ـخــامــس  – 5Gت ـج ــاري ــا على
مـسـتــوى الـكــويــت ،إضــافــة إلــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ  stcعـ ـل ــى ش ــرك ــة

محمود عبدالرحمن ومزيد الحربي خالل «العمومية»
كــوالـيـتــي نــت لـلـتـجــارة العامة
وال ـم ـق ــاوالت – مـ ــزود خــدمــات
اإلنترنت في الكويت – بنسبة
 100فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن رأسـ ـم ــال
الـشــركــة ،تعتزم  stcعــام 2020
خـلــق ف ــرص ج ــدي ــدة ،وتمكين
الـتـحــول الــرق ـمــي ،تـمــاشـيــا مع
استراتيجية الشركة الجديدة".

إنترنت مجاني
انطالقا من التزامها بتعزيز
دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي تـ ـج ــاه
الكويت ،قامت شركة االتصاالت
ال ـك ــوي ـت ـي ــة  stcب ـم ـن ــح ع ـمــاء
الشركة دقائق محلية مجانية
وغير محدودة لجميع شبكات
الهاتف النقال المحلية ،وباقة
إن ـت ــرن ــت ب ـس ـعــة  5غـيـغــابــايــت
يوميا ،ابتداء من  22مارس الى
 20أبريل.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـم ـب ــادرة غير
ال ـم ـس ـب ــوق ــة فـ ــي إط ـ ـ ــار ج ـهــود
 stcالـمـتــواصـلــة لــدعــم أنشطة
الوقاية من االمــراض المعدية،
و كــذ لــك سياستها المستدامة
بـشــأن دعــم الصحة والسالمة
والتوعية المجتمعية ،وبينت

 1.17مليون دينار أرباح «وربة للتأمين»
في  2019بنمو %49.8

ً
•  7.22فلوس ربحية السهم وتوصية بتوزيع  %7.5نقدا و %2.5منحة
• بوخمسين :تفعيل خطة تخفيف مخاطر الكوارث بالشركة
أشاد رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين أنور بوخمسين
ب ــال ــدور ال ـح ـكــومــي ال ـج ـبــار وال ـم ـت ـطــور ع ــن دول ال ـعــالــم الـكـبــرى
واإلج ــراء ات االحـتــرازيــة المتخذة الحـتــواء أزمــة فيروس كورونا،
والحفاظ على سالمة المواطنين والوافدين.
وأفــاد بوخمسين ،خــال اجتماع مجلس اإلدارة في  19مارس
الجاري ،بأنه تم تفعيل خطة تخفيف مخاطر الكوارث بالشركة
منذ مدة لالستمرار في تقديم الخدمات التأمينية ،وتطبيق خطة
محكمة ألمن تقنية المعلومات والعمل خالل ساعات عمل من 10
صباحا حتى  1:30مساء ،مع تقديم جميع المتطلبات للحفاظ على
صحة الموظفين وتفعيل الخدمات اإللكترونية الستمرار األعمال.
وب ــدأ االج ـت ـمــاع ب ـعــرض مـنــاقـشــة واع ـت ـمــاد ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة
الختامية لشركة وربة للتأمين عن العام المالي المنتهي في 31
 ،2020/ 12/وكانت أهم المؤشرات المالية التي شهدها عام 2019
كما يلي:
• ارتفاع صافي أرباح الشركة لمساهمي الشركة األم بنسبة 49.8
في المئة وبقيمة  1.170.379دينارا ،مقارنة بربح قدره 781.524
ً
دينارا في عام  ،2018وذلك بواقع  7.22فلوس ربحية للسهم.
• ارتفاع حقوق الملكية لمساهمي الشركة األم بنسبة  6.1في المئة
حيث أصبحت  38.107.010دنانير مقارنة بعام  2018حيث كانت
ً
 35.901.863دينارا.
• ارتفاع إجمالي األقساط المكتتبة بنسبة  3.9في المئة ،حيث
أص ـب ــح  29.679.000دي ـن ــار م ـقــارنــة ب ـع ــام  2018ح ـيــث كــانــت
 28.552.109دنانير.
• ارت ـفــاع صــافــي األق ـســاط المكتتبة بنسبة  5.9فــي المئة حيث
أصبحت  15.109.904دنــانـيــر مـقــارنــة بـعــام  2018حيث كانت
 14.270.288دينار.
• ارتـفــاع صافي األقـســاط المكتسبة بنسبة  3.1فــي المئة حيث
أصـبـحــت  14.726.301دي ـنــار مـقــارنــة بـعــام  2018حـيــث كانت
ً
 14.288.875دينارا.
• ارتفاع صافي عائدات االستثمار بنسبة  134.1في المئة من ربح
ً
قــدره  711.024ديـنــارا في عــام  2018إلــى ربــح قــدره 1.664.671
ً
دينارا في عام .2019
• ارتفاع االحتياطيات الفنية للشركة بنسبة  25.1في المئة حيث
ً
أصبحت  65.285.130دي ـنــارا مـقــارنــة بـعــام  2018حيث كانت
ً
 52.202.771دينارا.
• ارت ـف ــاع إجـمــالــي أص ــول الـشــركــة بنسبة  10.5فــي الـمـئــة حيث
أصبحت  119.140.010دنانير مقارنة بعام  2018حيث كانت
ً
 107.821.933دينارا.
وق ــال بوخمسين إن "ال ـمــؤشــرات السابقة تظهر مــدى فاعلية
استراتيجيات ومنهجيات العمل الحالية ودورها في دعم التعافي

أنور بوخمسين
ً
وفقا لسياسات اإلصالح التي تم تطبيقها ،ونحصد ثمارها هذا
العام ،مؤكدين استمراريتنا على الدرب نحو االرتقاء والتميز ،ليس
ً
ً
ً
فقط محليا ولكن إقليميا ودوليا".

االستثمارات
وان ـت ـه ـج ــت ال ـش ــرك ــة ف ــي س ـيــاس ـت ـهــا االس ـت ـث ـم ــاري ــة مـنـهـجـيــة
االستثمارات اآلمنة الضعيفة أو المنعدمة المخاطر ذات العوائد
والــرب ـح ـيــة ال ــدوري ــة ال ـمــرت ـف ـعــة وال ـم ـس ـت ـقــرة ،وال ـت ـخ ــارج م ــن أي
استثمارات عالية المخاطر ،وقد التزمت الشركة بتلك المنهجية
األمــر الــذي انعكس على ربحية وعــائــدات االستثمار خــال العام
المالي  ،2019بنسبة قدرها  134.1في المئة.

األرباح والتوصيات

ً
وبلغ الربح السنوي للعام المالي  2019نحو  1.178.263دينارا،
ً
وبإضافة األرباح المرحلة في بداية العام والبالغة  781.524دينارا،
ً
وبعد خصم حقوق األقلية والبالغة ( 40.431دينارا) فإن إجمالي
األرباح القابلة للتوزيع تبلغ  1.951.902دينار.
تمت التوصية بالتوزيعات التالية ألرب ــاح الـشــركــة ،وبيانها
كما يلي:

البيان
ً
 %7.5من رأس المال المدفوع للتوزيع نقدا على المساهمين
 %2.5أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين ( 2.5سهم لكل مئة سهم)
حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ضريبة دعم العمالة الوطنية
الزكاة
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أرباح مرحلة للعام القادم
اإلجمالي

القيمة (دينار كويتي)
1.215.676
431.972
10.504
28.210
9.601
35.000
220.939
1.951.902

ال ـ ـشـ ــركـ ــة ان ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم ت ـف ـع ـيــل
ال ـ ـم ـ ـكـ ــال ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة غ ـيــر
ال ـم ـحــدودة الـمـجــانـيــة لجميع
الشبكات تلقائيا ،وذلك لجميع
عـمــاء الــدفــع المسبق والــدفــع
اآلجل.
ولـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى س ـع ــة
اإلنترنت المجانية  5غيغابايت
يمكن لجميع عمالء  stcتفعيل
الـ ـخ ــدم ــة عـ ــن ط ــري ــق تـطـبـيــق
 mystcأو إرسال رسالة نصية
يوميا بنقر رقم  85وإرسالها
إلـ ـ ــى رقـ ـ ــم ه ــات ــف  ،567وذلـ ــك
لعمالء الدفع المسبق والدفع
االجـ ـ ــل ،دون تـطـبـيــق سـيــاســة
االستخدام العادل.
وتـسـعــى  stcمــن خ ــال هــذا
الـ ـمـ ـب ــادرة الـ ــى دعـ ــم الـ ـق ــرارات
الحكومية المتعلقة بااللتزام
ب ــال ـب ـق ــاء ف ــي الـ ـمـ ـن ــزل ،حــرصــا
على صحة وسالمة المواطنين
والمقيمين ،لذا ارتــأت الشركة
ان مـثــل ه ــذا ال ـعــرض سيسهل
على الـعـمــاء الـبـقــاء بالمنزل،
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ـن ـهــم
م ــن االس ـت ـم ـت ــاع بــالـمـكــالـمــات
المحلية المجانية واإلنترنت
دون قلق ،األمر الذي يمثل أحد

أركان استراتيجية المسؤولية
المجتمعية للشركة.

معايير السالمة
وفي إطــار حرص شركة stc
على تسيير األعمال واستمرار
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع ك ـ ــل اصـ ـح ــاب
المصلحة والمساهمين ،طبقت
ال ـشــركــة ك ــل مـعــايـيــر الـســامــة
والصحة ،واالجراءات الوقائية
بما في ذلك اختيار مقر الشركة
لعقد فعاليات الجمعية العامة
العادية لهذا العام بعد اتخاذ
كل التدابير الوقائية" ،حرصا
مـ ـنـ ـه ــا عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة وص ـح ــة
مـ ـس ــاهـ ـمـ ـيـ ـن ــا وف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ع ـم ــل
الشركة".
ف ـض ــا ع ــن ذلـ ــك وفـ ــي إط ــار
ت ـعــزيــز ال ـت ــواص ــل الـمــؤسـســي
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــن وعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن ،وتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــا
الستراتيجية تمكين التحول
الــرقـمــي ،قــدمــت الـشــركــة خدمة
فيديو البث المباشر من خالل
موقع الشركة اإللكتروني ،وذلك
ل ـكــل الـمـســاهـمـيــن والـمـجـتـمــع
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري وال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة

ل ـم ـت ــاب ـع ــة أح ـ ـ ـ ــداث ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـع ـمــوم ـيــة دون ال ـح ــاج ــة الــى
ً
الحضور شخصيا.
جـ ــديـ ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـف ـت ــرة
الـمــاضـيــة ش ـهــدت ال ـعــديــد من
ال ـم ـب ــادرات الـمـجـتـمـعـيــة الـتــي
أطـلـقـتـهــا  stcف ــي س ـب ـيــل دعــم
الـكــويــت فــي مــواجـهــة فـيــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـص ــدد
أط ـل ـقــت  stcحـمـلــة "ســامـتـكــم
تهمنا" التي تستهدف تعزيز
الـ ـ ــوعـ ـ ــي ون ـ ـشـ ــر كـ ـ ــل األخ ـ ـبـ ــار
واالرش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة
بالفيروس أوال بأول.
كما كانت  stcمــن الشركات
التي وقفت الى جانب عمالئها
م ــن نـ ــزالء وعــام ـل ـيــن بــالـحـجــر
ال ـص ـحــي ف ــي م ـن ـتــزه ال ـخ ـيــران
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــون ب ـم ـن ـط ـقــة
ال ـج ـل ـي ـعــة ،م ــن خ ــال حملتها
ال ـت ــوع ــوي ــة "ب ـع ـي ــد ع ــن الـعـيــن
قريب من القلب" ،والتي منحت
الـ ـعـ ـم ــاء مـ ـك ــالـ ـم ــات صــوت ـيــة
محلية غـيــر م ـح ــدودة ،وكــذلــك
ت ـي ـس ـيــر االت ـ ـصـ ــال بــال ـخ ـطــوط
الساخنة لوزارة الصحة بشكل
مجاني لجميع عمالئها.
وق ــام ــت  stcأي ـض ــا ب ــزي ــارة

مطار الكويت الدولي من أجل
تـ ــوزيـ ــع الـ ـكـ ـم ــام ــات ال ـص ـح ـيــة
وم ــواد التعقيم ،والمنشورات
التوعوية على موظفي المطار
وال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن ال ـ ـم ـ ـغـ ــادريـ ــن
والـعــائــديــن ال ــى ارض الــوطــن،
حـ ـي ــث ق ــام ــت م ـج ـم ــوع ــة عـلــي
ع ـبــدالــوهــاب لـقـطــاع الصيدلة
بــالـتـعــاون مــع  stcبتوفير كل
المنتجات التي تم توزيعها.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،كشفت stc
أي ـضــا عــن إط ــاق قـســم خــاص
للتوعية بشأن فيروس كورونا
ض ـمــن مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي،
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر االخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار
والتحديثات والمواقع الهامة
وذات الصلة بالوقاية ومكافحة
الفيروس ،وإرشادات ونصائح
واحصائيات عنه في الكويت،
مستندا إلى مصادر وحسابات
األخ ـب ــار الــرسـمـيــة الـمـعـتـمــدة،
ف ـ ـ ـضـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــوه ـ ــات
االرشادية والتوعوية ،وتغطية
شــامـلــة ل ــاح ــداث والـفـعــالـيــات
والـمـبــادرات التي اطلقتها stc
منذ تفشي الفيروس.
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النفط والطاقة

إعداد :أشرف عجمي

ٔ
ٓ
نستقبل اراء كم بشان صفحات «الجريدة» النفطية على البريد اإللكتروني a.ajami@aljarida.com

الواليات المتحدة بين منفعة النفط الرخيص ومصاعب «الصخري»
مع انتشار «كورونا» وتباطؤ الطلب على الخام والضغوط على ترامب
أكد خبراء نفطيون أن تفشي وباء «كورونا»
اثر بشكل كبير على القطاعات المعتمدة على
النفط ،سواء الطيران أو المصانع؛ األمر الذي
سيؤدي إلى قلة الطلب على الخام ،وبالتالي
زيادة المعروض في األسواق العالمية.

وقال الخبراء ،في تحقيق أجرته «الجريدة» ،إن وأضافوا أن تصريحات الرئيس األميركي ،بشأن
النفط الصخري بشكل خاص سيتأثر بشدة ،ألن التوجه إلى ملء خزانات النفط األميركية،
مستغال أسعار الخام المنخفضة حاليا ،تهدف
األسعار الحالية ال تناسب كلفة استخراجه،
مما قد يؤدي إلى إفالس الشركات العاملة فيه ،إلى الشراء من الشركات المحلية األميركية،
إلنقاذها من شبح اإلفالس المتوقع ،نظرا
خاصة األميركية.

بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة ،ق ـ ـ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري
والخبير النفطي د .عبدالسميع
بهبهاني إن الــواليــات المتحدة
تـمـتـلــك ق ـ ــدرة ت ـخــزي ـن ـيــة ت ـعــادل
 713.5مليون بــرمـيــل ،ويمكنها
اإلضافة من المخازن السطحية
إلى هذا المخزون االستراتيجي
نـ ـح ــو  87مـ ـلـ ـي ــون ب ــرمـ ـي ــل مــن
مصادرها ومرافقها التشغيلية
والمصافي والبتروكيماويات؛
وك ـ ــذل ـ ــك لـ ـه ــا ق ـ ـ ـ ــدرة ت ـخ ــزي ـن ـي ــة
تستطيع من خاللها التخزين في
كهوفها تحت األرض  250مليون
برميل من الخام الحلو الخفيف،
وتـقــريـبــا نـحــو  385مـلـيــونــا من
الخام الثقيل والمتوسط.

مخزون الطوارئ
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف د .بـ ـهـ ـبـ ـه ــا ن ــي أن
الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ت ـ ـحـ ــاول
استيراد النفط ومــلء خزاناتها
م ــن ال ـك ـم ـيــة ال ـم ـت ـب ـق ـيــة ،إض ــاف ــة
إلى  635مليون برميل المخزنة
حــالـيــا ،وكــذلــك تمتلك الــواليــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة خـ ـ ــزائـ ـ ــن فـ ـ ــي قـ ـب ــاب
ملحية تحت األرض في تكساس
ول ــوي ــزي ــان ــا ،وال ـ ـتـ ــي ب ـ ـ ــدأت فــي
م ـ ـش ـ ــروع الـ ـتـ ـخ ــزي ــن مـ ـن ــذ ع ــام
 1975بعد المقاطعة التي بدأت
م ــع حـ ــرب  ،1973وي ـس ـمــى هــذا
بـمـخــزون ال ـط ــوارئ ال ــذي ال يتم
استخدامه إال في حاالت الطوارئ
الملحة.
وبـيــن أن الـكـمـيــات األميركية
المخزنة من النفط حتى آخرها
تـ ـكـ ـف ــي لـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام نـ ـح ــو 43
يــومــا ،وه ــي ال تستطيع سحب
ال ـك ـم ـيــة بـشـكــل كـبـيــر ب ــل بنحو
 4.5ماليين برميل يوميا ،الفتا
إلى أن مخزونها يقدر بنحو 44
مـلـيــار دوالر ،حـيــث ي ـقــدر سعر
البرميل من هذا المخزون بنحو
 28دوالرا.

وأع ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن اعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاده بـ ــأن
الــواليــات المتحدة ال حاجة لها
لملء خزاناتها إلى الحد األقصى،
وهو  714مليون برميل نفط ،من
خــال شــرائـهــا مــن دول أوب ــك أو
الــدول التي لها سقف محدد من
إنتاج الخام ،بل تستطيع شراءها
من الشركات المحلية األميركية
الـتــي تحتاج إلــى اإلغــاثــة حاليا
من تدهور سعر الخام ،وهو يعد
تــوجــه الرئيس األمـيــركــي حاليا
إلنقاذ الشركات األميركية العاملة
في القطاع النفطي من اإلفالس،
ألن مخزونات تلك الشركات تقدر
بنحو  445مليون برميل.

مفاوضات سرية
و ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا إذا كـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــت ه ـ ـنـ ــاك
مـ ـف ــاوض ــات س ــري ــة ب ـي ــن إي ـ ــران
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،الستغالل
الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة وشـ ـ ـ ـ ـ ــراء ال ـ ـن ـ ـفـ ــط مــن
إي ــران بسعر رخيص فــي الوقت
الحالي ،خاصة مع أزمة «كورونا»
الـ ـت ــي ع ـص ـفــت ب ــأسـ ـع ــار ال ـن ـفــط
بـسـبــب قـلــة الـطـلــب عـلــى ال ـخــام،
بـعــد تــوقــف الـصـيــن ،الـمـسـتــورد
األكـبــر فــي الـعــالــم للنفط أوضــح
د .بـهـبـهــانــي أن إيـ ــران ال حاجة
لـهــا لعقد مـثــل تـلــك االتـفــاقـيــات،
خاصة مع تخفيضها ميزانيتها
ل ـم ــواج ـه ــة ال ـع ـق ــوب ــات ،هـ ــذا مــن
جانب ،ومن جانب آخر فإن مثل
تلك االتفاقيات السرية ال يمكن
إخـفــاؤهــا ،إذ إن حركة الناقالت
تكون معروفة ومرصودة على أي
من الموانئ في أي مكان بالعالم.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـثـ ــل ت ـل ــك
االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ت ـف ـق ــد م ـص ــداق ـي ــة
الحكومة اإليــرانـيــة مــع شعبها،
مضيفا أن إ ي ــران تستطيع بيع
نفطها في السوق الـســوداء بدال
من بيعه ألميركا مباشرة ،وهي
أيـ ـض ــا لـ ــن ت ـت ـف ــق مـ ــع الـ ــواليـ ــات

المتحدة كونها رفضت مؤخرا
مساعدات طبية منها لمواجهة
وباء «كورونا».
وحـ ـ ـ ـ ــول جـ ـ ـ ـ ــدوى اس ـ ـت ـ ـخـ ــراج
ال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ل ـل ـن ـف ــط
ال ـص ـخــري حــال ـيــا ،ق ــال إن كلفة
استخراج هذا النوع من النفوط
يحتاج الــى سعر يعادل ما بين
 35و 40دوالرا للبرميل ،وهو ما
يعد غير مجد في الوقت الحالي،
وقد يتسبب في خسائر للشركات
العاملة فيه.

لعدم قدرتها على العمل في ظل األسعار
المنخفضة.
وأفادوا بأن الكميات األميركية المخزنة من
النفط تكفي لالستخدام لنحو  43يوما ،وهي
ال تستطيع سحب الكمية بشكل كبير ،بل بنحو

 4.5ماليين برميل يوميا؛ الفتا إلى أن مخزونها
يقدر بنحو  44مليار دوالر ،حيث يقدر سعر
البرميل من هذا المخزون بنحو  28دوالرا،
وفيما يلي التفاصيل:

قالوا

تصحيح المسار
من جانبه ،ذكر أستاذ هندسة
البترول بجامعة الكويت د .أحمد
الكوح أن هدف الرئيس األميركي
ح ــال ـي ــا ي ـت ـجــه صـ ــوب تـصـحـيــح
مسار الشركات األميركية العاملة
فــي ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي الـصـخــري،
والعمل على إنقاذها من اإلفالس،
خــاصــة مــع شـبــه االن ـه ـيــار الــذي
أص ـ ــاب أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،السـيـمــا
مع انتشار وبــاء «كــورونــا» وقلة
الطلب على الخام ،بسبب الركود
الـ ــذي أصـ ــاب غــالـبـيــة الـمـصــانــع
ال ـك ـب ــرى حـ ــول ال ـع ــال ــم وخــاصــة
ف ــي ال ـص ـيــن ال ـت ــي ان ـط ـلــق منها
الفيروس.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـ ـصـ ــر ي ـ ـحـ ــات
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي بــرغـبـتــه في
ش ـ ـ ـ ــراء الـ ـنـ ـف ــط وم ـ ـ ـ ــلء خـ ــزانـ ــات
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــن الـنـفــط،
مستغال انخفاض أسعاره حاليا،
لم يذكر من أين سيحصل عليه،
ولكن الوقائع تشير إلى أن هدفه
هــو مساعدة الشركات المحلية
األميركية.
وأشــار إلى أنه من المستبعد
أن ي ـع ـق ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
صـ ـفـ ـق ــات سـ ــريـ ــة م ـ ــع أي دول ـ ــة
لـلـحـصــول عـلــى الـنـفــط بــأسـعــار
زه ـيــدة ،والسـيـمــا مــع إي ــران ،ألن

استبعد
مفاوضات
سرية بين
إيران والواليات
المتحدة لشراء
النفط اإليراني
بأسعار
رخيصة

صعوبة
استخراج
النفط
الصخري
األميركى
ً
ً
حاليا نظرا
لكلفته العالية
وغير المجدية

تأثير «كورونا»
على اسعار
النفط جاء
من منطلق
تعطل كل
القطاعات
المعتمدة على
الخام

الواليات
المتحدة
طبعت
 4تريليونات
دوالر دون
أن يقابلها
ناتج قومي
معادل

بهبهاني

الكوح

المطيري

عبدالرحيم

هناك رقــابــة مـشــددة دولـيــا على
صادرات نفطها.
وأف ـ ــاد ب ــأن اس ـت ـخ ــراج الـنـفــط
الـصـخــري األم ـيــركــي حــالـيــا أمــر
مستبعد ،ألن كلفة استخراجه
ع ــالـ ـي ــة وغـ ـي ــر مـ ـج ــدي ــة فـ ــي ظــل
الـ ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة الـمـصــاحـبــة
لألسواق النفطية العالمية ،والتي
هـبـطــت إل ــى م ــا دون  35دوالرا
للبرميل ،وهــي أسـعــار تعد غير
مناسبة لكلفة استخراج النفط
الصخري.

المهددة باإلفالس ،في ظل األزمة،
خاصة شركات النفط الصخري
ال ـت ــي يـسـتـحـيــل عـمـلـهــا ف ــي ظل
ظروف االسعار الحالية للخام.
وأش ـ ـ ــار الـ ــى أن ام ـ ـتـ ــداد زم ــن
األزمــة سيؤدي حتما الــى إعالن
الشركات األميركية العاملة في
قطاع النفط الصخري إفالسها
إذا لم تتمكن الحكومة األميركية
من إيجاد مخرج ألزمة األسعار.
وأفاد بأن تأثير «كورونا» على
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ج ــاء م ــن منطلق
تعطل كــل الـقـطــاعــات المعتمدة
على النفط ،مثل قطاعات النقل
الـ ـج ــوي ،وهـ ــي األكـ ـث ــر اع ـت ـمــادا
عليه في مجال عملها ،بعد تعطل
غالبيتها في أوروبــا والــواليــات
المتحدة ،في إطار إجراءات الحد
من انتشار «كورونا».

على النفط باألسعار الرخيصة
وتـ ـخ ــزيـ ـن ــه يـ ــوفـ ــر ت ــري ـل ـي ــون ــات
الــدوالرات على دافعي الضرائب
حسب ما قاله قبل يومين.
وأشار الى ان "نظرته الوهمية
هــذه سـتــؤدي الــى تباطؤ عجلة
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،فـ ــالـ ــدول الـمـسـتـهـلـكــة
للصناعات االميركية ستحتاج
الى دوالر اي العملة الصعبة من
احتياطيها".
وذ كـ ــر أن ا ل ـ ــدول المستهلكة
تــأ كــل مــن احتياطياتها بوتيرة
اسرع نتيجة لحرق أسعار النفط
وبــالـتــالــي ،لــن يمكنها مــن شــراء
واس ـت ـيــراد الـبـضــائــع المصنعة
سواء في اميركا او اوروبا وشرق
اسـيــا كــالـيــابــان وال ـص ـيــن ،األمــر
الذي سيؤدي إلى انهيار اقتصاد
الدول التي تعتمد في مصروفها
عـ ـل ــى جـ ـن ــي ال ـ ـضـ ــرائـ ــب وبـ ـه ــذا
ستغلق الكثير من المصانع األمر
الـ ــذي س ـي ــؤدي ال ــى االن ـخ ـفــاض
الحاد في البورصات.
ولفت الى انه عندما يبدأ هذا
االنخفاض الحاد في البورصات
فستعيد نسبة ضـمــان األصــول
مقابل القروض الممنوحة ،فيلجأ
الدائنون إلى المدينين طلبا إما
لزيادة الضمان بشكل عاجل ،أو
إلعالن اإلفالس ،وبعد ذلك تصبح
ت ـلــك ال ـض ـمــانــات مـلـكــا لـلـبـنــوك.
فــا يـحـتــاج الـبـنــك لـهــذه األسـهــم
والعقارات وغيرها من األصول،
ل ــذل ــك ف ـس ــوف ي ـب ـي ـع ـهــا ،مـشـيــرا

الى ان ذلك سيتسبب في المزيد
من الهبوط وهــذا ما حــاول بنك
الكويت المركزي تفاديه عندما
طلب من البنوك التأجيل في بيع
األصول المرهونة.
ولـ ـف ــت ع ـب ــدال ــرح ـي ــم ال ـ ــى ان ــه
في هــذه الحالة سـيــزداد اختالل
التوازن بين العرض والطلب ،ثم
االنخفاض الالحق في األسعار،
حتى يبدأ رد الفعل المتسلسل
لإلفالس وتصفية األصول.
وقال عندئذ ستتوقف البنوك
عن إقراض المصانع والشركات،
وإقـ ــراض الـبـنــوك والـمــؤسـســات
الـمــالـيــة بعضها لـبـعــض ،ألنها
ستفقد الثقة بــأي كــان بما فيها
الحكومات أو أي مؤسسة مالية
دولـيــة ،وهــو مــا سيوقف حرفيا
أي ن ـش ــاط اقـ ـتـ ـص ــادي ،فـيـنـهــار
النظام المالي.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذا االطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار حـ ـ ــذر
عبدالرحيم الحكومة الكويتية
من ضخ االموال العامة في أسواق
الـمــال حسب طلب التجار النها
ستنتهي بملكية أوراق ال قيمة
لها مقابل خسائر للمال العام
بـشـكــل حـتـمــي ف ـضــا ع ــن تــربــح
المضاربين في األسواق.
وأضـ ـ ــاف ان لـ ـه ــذه االسـ ـب ــاب
اع ــرب الـكــونـغــرس االمـيــركــي عن
ان ــزع ــاج ــه م ــن خـ ـط ــوة الـمـمـلـكــة
العربية السعودية لــزيــادة ضخ
الـنـفــط مــن جـهــة وح ــرق أسـعــاره
في السوق العالمي.

تباطؤ غير منظور
مـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـي ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال أس ـ ـتـ ــاذ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـك ــوي ــت
د .ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـم ـط ـي ــري إن
الطلب على النفط شهد تباطؤا
غير منظور في الفترة االخيرة،
خاصة مع انتشار وباء «كورونا»
حول العالم ،والــذي ادى الى قلة
الطلب على الخام ،األمر الذي أدى
الــى زيــادة كبيرة في المعروض
النفطي العالمي ،مضيفا أن قلة
الطلب هذه لم تشهدها االسواق
ال ـن ـف ـط ـيــة م ـن ــذ االزمـ ـ ـ ــة ال ـمــال ـيــة
العالمية التي عصفت باألسواق
المالية والنفطية في أواخر .2008
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح د .ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري أن
استمرار أزمة النفط ستؤدي الى
ضغط على الشركات األميركية
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد تـ ـضـ ـط ــر م ـعــه
الـحـكــومــة األمـيــركـيــة ال ــى العمل
على مزيد من دعم تلك الشركات

نظرة وهمية
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر م ـك ـتــب
الـجــرائــم المالية والـتـجــاريــة في
الــواليــات المتحدة االميركية د.
ج ـم ــال ع ـب ــدال ــرح ـيــم انـ ــه بـسـبــب
انـ ـهـ ـي ــار األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة فــي
ن ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ،ضـ ـخ ــت ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة مؤخرا تريليون ونصف
ت ــريـ ـلـ ـي ــون دوالر ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــوق،
وطبعت أربعة تريليونات دوالر
دون ان ي ـقــاب ـل ـهــا ن ــات ــج قــومــي
معتدل له في القيمة.
وأضاف عبدالرحيم أن ترامب
يعتقد وهــو خــاطــئ ان حصوله

تداعيات مقلقة لمؤشرات حرب أسعار النفط «برنت» يواصل التراجع ...واإلغالق بفعل
●دخلت مرحلة كسر العظم مما يدفع إلى تبعات اقتصادية صعبة «كورونا» ينال من الطلب
ظافر قطمة

في الوقت الذي تم اعالن أن هذا أسوأ
أسـبــوع يشهده ســوق الـخــام منذ عشرة
أع ـ ــوام بـسـبــب ان ـت ـشــار ف ـي ــروس كــورونــا
وحــرب األسعار بين روسيا والسعودية
وهــو مــا أسـفــر عــن هـبــوط سعر البرميل
بنسبة  25في المئة في يــوم واح ــد ،جاء
اع ــان الرئيس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
حــول فــرض حــال ال ـطــوارئ فــي الــواليــات
المتحدة ليكمل حلقة الخسائر المتتالية
في قطاع الطاقة.
وأصبح في حكم المؤكد اليوم أن حرب
أسعار النفط بين روسيا والمملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة دخ ـلــت مــرح ـلــة ك ـســر العظم
وســوف يصعب على أي جانب التراجع
عن أهدافه المعلنة وهو وضع قد يدفع الى
تبعات اقتصادية صعبة.
وك ــان ــت ح ـج ــة روسـ ـي ــا أن تخفيض
التمويل في السنوات األخيرة أسهم في
تـعــزيــز مــركــز مــوقــف ال ــوالي ــات المتحدة
حيث استخدمت الشركات األميركية طريقة
التكسير الهيدروليكي المثير للجدل من

أجل استخراج المزيد من النفط الصخري
والحصول على حصة أكبر في األســواق
العالمية.
يذكر أن تكلفة االنتاج في البعض من
حقول النفط في روسيا والسعودية تقل
ع ــن ع ـشــرة دوالرات فـيـمــا تعتبر تكلفة
ان ـت ــاج صـنــاعــة التكسير الـهـيــدرولـيـكــي
عــالـيــة وت ـصــل بـحـســب محللين ال ــى ما
ً
بين  50و 70دوالرا للبرميل ،اضافة الى
أن شريحة واسـعــة مــن الـشــركــات تواجه
مشكلة في العثور على مستثمرين ،ومن
هذا المنطلق فإن انخفاض أسعار النفط
يؤثر بصورة سلبية على صناعة التكسير
الهيدروليكي في الواليات المتحدة وربما
في الوقت غير المالئم.
من جهة اخــرى ،تملك السعودية ورقة
مساومة قوية ومؤثرة تتمثل في قدرتها
على زيادة انتاج النفط بنسبة تزيد على
مليون برميل في اليوم خالل فترة قصيرة
وه ــو م ــا أعـلـنـتــه الـمـمـلـكــة ف ــي األس ـبــوع
الماضي وأسفر عن هبوط أسعار النفط
ً
بأكثر من  30دوالرا للبرميل بعد أن سجل
أكبر انخفاض منذ فترة حرب الخليج.

وعلى صعيد األنشطة االقتصادية في
العالم فإن المعروف بصورة تقليدية أن
انتشار األوبئة يثير مخاوف المستثمرين
والتجار والمستهلكين كما يفضي الى
تقليص حركة السفر والسياحة والى ركود
ولــو مؤقت كما يظهر فــي الــوقــت الراهن
نتيجة انتشار فيروس كورونا الذي ألحق
الضرر بأكبر اقتصادات العالم وتسبب في
خسارة الصين – على سبيل المثال – ألكثر
من  70في المئة من حركة السفر وأشارت
توقعات أخيرة صدرت عن االتحاد الدولي
للنقل الجوي الــى احتمال تعرض قطاع
الـطـيــران لـخـســارة بأكثر مــن  113مليار
ً
دوالر نظرا ألن السياح الصينيين يشكلون
الشريحة األكبر من السياح حول العالم،
وقد أنفقوا في عام  2018ما يزيد على 130
مليار دوالر.
في غضون ذلــك تشكل الصين  17في
المئة من حجم االقتصاد العالمي وتشير
تقديرات خبراء االقتصاد الى أن حدوث
تباطؤ في نموها سوف يؤدي الى تراجع
ملحوظ في األنشطة التجارية والمبادالت
ودخول العالم في نفق مجهول النهاية.

واص ـ ـلـ ــت أس ـ ـعـ ــار خـ ـ ــام ب ــرن ــت
التراجع امس مع اتخاذ الحكومات
ال ـم ــزي ــد م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الح ـت ــواء
تفشي فيروس كورونا عالميا مما
يقلص توقعات الطلب على النفط
وينذر بانكماش اقتصادي عالمي.
وبحلول الساعة  0328بتوقيت
غــريـنـتــش ،كــانــت ال ـع ـقــود اآلجـلــة
لـخــام بــر نــت منخفضة  65سنتا
بما يعادل  2.4بالمئة إلى 26.33
دوالرا للبرميل.
وارتفعت العقود اآلجـلــة لخام
غرب تكساس الوسيط األميركي
 29سنتا بما يـعــادل  1.3بالمئة
إلــى  22.92دوالرا للبرميل لكنها
انخفضت نقطتين مئويتين أكثر
مقارنة بخام برنت هذا العام.
وتنخفض أس ـعــار الـنـفــط منذ
أربـ ـ ـع ـ ــة أسـ ــاب ـ ـيـ ــع عـ ـل ــى الـ ـت ــوال ــي
وتــراج ـعــت نـحــو  60بــالـمـئــة منذ
بدء العام .وتضررت أيضا أسعار
كل شيء من الفحم إلى النحاس.

واض ـ ـطـ ــرت الـ ـس ــوق ل ـمــواج ـهــة
صدمة مزدوجة من تراجع الطلب
بسبب وب ــاء كــورونــا وح ــرب غير
متوقعة على أسعار النفط اندلعت
هذا الشهر بين روسيا والسعودية
المنتجتين للخام.
وقــال جيوفاني سيريو رئيس
األب ـحــاث فــي فـيـتــول ،أكـبــر شركة
لـتـجــارة النفط فــي الـعــالــم ،إن من
المتوقع تراجع الطلب بأكثر من
ع ـشــرة مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا أي
ن ـحــو  10بــالـمـئــة م ــن االس ـت ـهــاك
العالمي اليومي للخام.
وتوقعت شيرين دمــج ،محللة
ومـ ـس ــؤول ــة ع ــن الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وشمال إفريقيا في شركة Rystad
 Energyأن تعود أسعار النفط في
أواخر عام  2021للتحسن.
وقـ ــالـ ــت دم ـ ــج فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مــع
«ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» إن ت ـ ــراج ـ ــع ال ـط ـل ــب
المتوقع سيصل إلى مليار برميل،
خ ــال األش ـه ــر الـسـتــة األول ـ ــى من

العام الحالي ،وذلك عند المقارنة
مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت إلى عوامل عدة تسبب
حالة التراجع الشديد في أسعار
النفط ،موضحة أن زيادة اإلنتاج
لم تشمل الدول المنتجة الرئيسية
بل تعدتها إلى دول أخرى.
وقالت إن دوال من خــارج أوبك
رفعت إنتاجها ،مــع زي ــادة إنتاج
النفط الصخري األميركي ،وزيادة
من البرازيل والنرويج.
وتــوق ـعــت أن يـبـلــغ إن ـتــاج دول
منظمة أوبك  52.4مليون برميل.
وأشارت إلى الزيادة في إنتاج
الـسـعــوديــة متوقعة أنـهــا تعكس
إضافة  1.7مليون برميل.
وكان ريال ستون مفوض هيئة
سكك الحديد فــي والي ــة تكساس
والـتــي تنظم قطاع النفط والغاز
ف ــي ال ــوالي ــة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
ح ــث ت ــرام ــب ع ـلــى ال ـت ــدخ ــل لعقد
صفقة تعيد االستقرار إلى السوق

ال ـن ـف ـط ـيــة وذلـ ـ ــك «بـ ـه ــدف حـمــايــة
صـ ـن ــاع ــة الـ ـنـ ـف ــط األمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
االنهيار».
وك ـ ــان س ـي ـتــون أج ـ ــرى ات ـصــاال
هاتفيا مع األمين العام لمنظمة
اوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ــاركـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدو ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة
واستعرضا حالة العرض والطلب
حاليا في السوق النفطية .وتلقى
سـ ـيـ ـت ــون دعـ ـ ـ ــوة م ـ ــن ب ــارك ـي ـن ــدو
لحضور االجتماع الوزاري ألوبك
المزمع عقده في يونيو المقبل.
تجدر االش ــارة إلــى أن الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ت ـ ــرام ـ ــب ص ـ ـ ــرح ب ــأن ــه
سيتدخل في مسألة حرب االسعار
التفطية «في الوقت المناسب».
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اعتاد المصريون واألجانب التقاط
صور طريفة مع تمثال أبوالهول،
الذي يعتبر أكبر محارب
لـ«كورونا».

١٣

تعود الفنانة رانيا فريد شوقي
للدراما التلفزيونية ،من خالل
مسلسلها الجديد «قوت القلوب»،
الذي ُ
سيعرض على جزأين.

١٥

رسالة حب ووفاء للكويت من نجوم
الساحة الفنية في أوبريت «الكويت
نعمة» ،الذي تصدى إلخراجه علي
الريس ،ود .علي حسن.

إصابة مغني األوبرا اإلسباني
بالسيدو دومينغو بـ «كورونا»
أعلن مغني األوبرا اإلسباني بالسيدو دومينغو،
األح ــد ،أن ــه مـصــاب بـفـيــروس كــورونــا المستجد،
مضيفا أنه وعائلته "بصحة جيدة".
وكـتــب الـمـغـنــي ( 79عــامــا) عـلــى صفحته على
"فيسبوك" "أشعر أن من واجبي األخالقي أن أعلن
لكم أنني مصاب بكوفيد  ،19 -فيروس كورونا".
وأضاف "أنا وعائلتي في عزل ذاتي طوال الفترة
ً
الطبية الضرورية .نحن جميعا اآلن بصحة جيدا،
لكنني عانيت من أعراض الحمى والسعال ،ولذلك
قررت اجراء الفحص وكانت النتيجة إيجابية".
ودعا متابعيه الى غسل أيديهم بشكل متكرر،
واالبـتـعــاد عــن بعضهم البعض ،واتـبــاع نصائح
الخبراء قبل أن ينهي إعالنه بكلمات مشجعة.
وق ــال "مـعــا نستطيع أن نكافح هــذا الفيروس
ونوقف األزمة العالمية الحالية ،على أمل أن نعود
الى حياتنا اليومية المعتادة قريبا جدا".
ومنذ أغسطس ،تحيط بالمغني الشهير فضيحة
تحرش جنسي ،إذ يتهم بتقبيل ومضايقة امرأة
ً
جنسيا على مدى أكثر من  30عاما.

وضع أفضل
من جانبه ،أعلن الممثل األميركي توم هانكس
وزوجته ريتا ويلسون المصابان بفيروس كورونا
الـمـسـتـجــد أم ــس أنـهـمــا "ف ــي وض ــع أف ـض ــل" ،بعد

أسبوعين تقريبا من الحجر في أستراليا.
ّ
وغرد الممثل "مرحبا ،يا أصدقاء مر أسبوعان
م ـن ــذ شـ ـع ــورن ــا ب ــأول ــى األع ـ ـ ـ ــراض وب ـت ـن ــا نـشـعــر
ّ
بتحسن" ،داعيا متابعيه إلــى احترام التعليمات
واإلبقاء على مسافة بين الشخص واآلخر.
وأض ــاف" :الــوقــايــة تعني عــدم نقلنا الفيروس
إلى أي شخص ،وأال ينقله أي شخص إلينا .هذا
منطقي أليس كذلك"؟
وتــابــع يـقــول" :األم ــر سيستغرق وقـتــا ،لكن إذا
اعتنينا ببعضنا البعض ،وإذا ساعدنا حيثما
أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل األمور .ويمكننا
أن نخرج" من هذه األزمة.
بينما أعلنت الممثلة أوكرانية األصــل أوليغا
كوريلينكو تعافيها من الفيروس .ونشرت أوليغا
( 40عاما) ،أمس األول ،صورة لها مع ابنها الكسندر
 4أعــوام وهــي ترتدي كمامة على صفحتها على
مــوقــع إنـسـتـغــرام لـمـشــاركــة ال ـص ــور .وقــالــت إنها
تمضى الوقت مع طفلها.

مقبض سيارة
وكتبت أوليغا أسفل الصورة" عيد أم سعيد .لقد
تعافيت" .وكتبت تقول "لمدة أسبوع كنت أشعر
بتعب شــديــد ،وأمـضــي معظم الــوقــت فــي السرير
نائمة وحرارتي مرتفعة وأعاني من صداع قوي".

وأضافت أوليغا التي تشتهر بدورها في فيلم
"كوانتم اوف سوليس" مع الممثل دانيال كريغ ،أحد
أفالم سلسلة العميل جيمس بوند "خالل األسبوع
الثاني الحرارة بدأت تنخفض ،ولكن بدأت أعاني
بعض السعال الخفيف وأشـعــر بــإرهــاق .بحلول
نهاية األسبوع الثاني ،كنت أشعر أنني على ما
يرام .السعال بدأ في االختفاء".
وأوضـحــت "أنــا اآلن بخير ،وأمـضــى وقـتــي في
القيام بالكثير من األشياء والتمتع بصحبة ابني".
وكــانــت أولـيـغــا قــد أعـلـنــت إصــابـتـهــا بفيروس
كــورونــا فــي وقــت ســابــق ،وقــالــت إنها ال تعلم من
أين التقطت العدوى ،لكنها أشارت إلى أنه يمكن
أن تكون أصيبت بالفيروس بعد إمساكها بمقبض
سيارة أجرة.
بينما ذكــرت وسائل إعــام أميركية أن المنتج
السينمائي األميركي السابق هارفي واينستين
الذي حكم عليه بالسجن  23عاما بعد إدانته بتهمة
االعتداء الجنسي ،مصاب بفيروس كورونا.
وأك ــدت م ـصــادر ع ــدة أن المنتج الـهــولـيــوودي
الـنــافــذ سابقا ( 68عــامــا) ،هــو أحــد سجينين في
س ـجــن ويـ ـن ــدي (شـ ـم ــال والي ـ ــة نـ ـي ــوي ــورك) ثبتت
إصابتهما بفيروس كورونا.
(أ ف ب)

بالسيدو دومينغو

جنيفر لوبيز

دوا ليبا

لوبيز تشارك متابعيها بأجمل
لحظات حياتها

دوا ليبا تطلق أغنية
«»Break My Heart

نشرت النجمة العالميةجنيفر لوبيز فيديو وصفته بأنه احــدى اللحظات المميزة
في حياتها.
وتظهر جنيفر في الفيديو وهي محاطة بالمعجبين والمعجبات الذين كانوا يلتقطون
الصور لها بفستانها الشهير من فيرساتشي في عرض الدار المذكورة في ميالنو.
ً
وتعود قصة هذا الفستان إلى عام  2000حين ارتــدت جنيفر فستانا أخضر من دار
األزياء "فيرساتشي" في حفل توزيع جوائز "غرامي".
ً
ً
ونــال الفستان الكثير من الضجة حينها وبعد مــرور  20عاما تقريبا ،ارتــدت لوبيز
نسخة حديثة من الفستان ،في عرض "فيرساتشي" لربيع عام  2020خالل أسبوع الموضة
في ميالنو.

قررت النجمة العالمية دوا ليبا إطالق أغنيتها الجديدة " "Break My Heartفي 27
الجاري ،رغم الظروف الحالية التى يمر بها العالم أجمع ،بسبب تفشي فيروس كورونا.
من جهة أخرى ،تتصدر دوا ليبا غالف مجلة " "vogueفى نسختها االسترالية لشهر
أبريل.
ونشرت ليبا الصورة على صفحتها الشخصية بموقع التواصل االجتماعي الشهير
إنستغرام ،وقد حصدت سلسلة طويلة من عبارات اإلشادة من مرتادي صفحتها الذين
تجاوز عددهم  40مليون متابع.
واستذكرت ليبا والدتها بمناسبة عيد األم ونشرت صورة لها معها.

كيم كارداشيان

كيم كارداشيا ن تستعيد
ماضيها عبر الصور

ً
نشرت نجمة تلفزيون الواقعكيم كارداشيان البالغة ( ٣٩عاما) صورة لها من فترة
التسعينيات ،على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل.
ويبدو أن كيم تستعيد ذكرياتها القديمة خالل فترة مكوثها في المنزل في إطار منع
تفشي فيروس كورونا.
وكانت كيم أعلنت تخصيص  % 20من أرباح خط مالبسها الخاص بها ،إلى مؤسسة
لرعاية األطفال وبرنامج االستجابة للطوارئ الخاص بـ "كورونا" حيث سيوفر الصندوق
األساسيات لألطفال واألســر المتضررة من تفشي الـمــرض ،للحد من انتشارفيروس
كورونا المستجد (كوفيد .)19

«تشيرنوبل» يروج زيارة محطتين شهدتا أسوأ كارثة نووية
ع ــزز الـمـسـلـســل الـتـلـفــزيــونــي
القصير "تشيرنوبل" الذي يروي
قصة أسوأ كارثة نووية في العالم
ال ــدواف ــع ل ــزي ــارة مـحـطــة الـطــاقــة
الـ ـن ــووي ــة ال ـس ــوف ـي ـت ـي ــة الـمـلـيـئــة
بــاإلش ـعــاع ف ــي أوك ــران ـي ــا وكــذلــك
منشأة مماثلة في ليتوانيا حيث
جرى تصوير األحداث.
وال ـعــام الـمــاضــي عندما جرى
بث المسلسل التاريخي في خمسة
أجــزاء ،زادت السياحة في محطة
الـطــاقــة ال ـنــوويــة تـشـيــرنــوبــل في
شمال أوكرانيا إلى أعلى مستوى
ل ـهــا ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق ،ح ـيــث تــوافــد
عليها نحو مئة ألف زائر ،بحسب
تقييم حكومي.
وت ـش ـجــع أوك ــران ـي ــا الـمـتـعـثــرة
ماليا وسط اقتصاد متأزم بشدة
وصـ ـ ـ ـ ــراع ج ـ ــار م ـ ــع ال ـم ـس ـل ـح ـيــن
االنفصاليين بالقرب من الحدود
الروسية ،السياحة في تشيرنوبل
في السنوات األخيرة.
وت ـقــول أوكــران ـيــا إن اإلشـعــاع
الـمـتـبـقــي م ــن ان ـص ـهــار الـمـفــاعــل
واالنفجار اللذين وقعا عام 1986

على بعد نحو مئة كيلومتر شمال
ك ـي ـي ــف ،ت ــراج ــع إلـ ــى م ـس ـتــويــات
مسموح بها.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي
فولوديمير زيلينسكي في كلمة
ف ــي تـشـيــرنــوبــل ال ـع ــام الـمــاضــي:
دعــونــا نتوقف أخـيــرا عــن إخافة
السياح وتحول المنطقة المنعزلة
إلى موقع جذب علمي وسياحي".

وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات
يــاروســاف يميليانينكو لوكالة
األنباء األلمانية (د ب أ) إن أشهر
الرحالت تجري عند أطالل محطة
تشيرنوبل النووية وبلدة األشباح
القريبة "بريبيات".
وي ـق ــول يـمـيـلـيــانـيـنـكــو :عــدد
ال ـس ـي ــاح ي ــزي ــد ب ـم ـتــوســط 100
بــال ـم ـئــة س ـن ــوي ــا .وأض ـ ـ ــاف إن ــه

ربما واحد بين كل عشرة سياح
زار المنطقة المحظورة الدخول
ش ــاه ــد مـسـلـســل "ت ـش ـيــرنــوبــل"
التلفزيوني.
ويـ ـجـ ـس ــد ال ـم ـس ـل ـس ــل ال ـ ــذي
أنتجته الشبكتان التلفزيونيتان
"إتش بي أو" األميركية و"سكاي
يــو كـيــه" الـبــريـطــانـيــة ،األح ــداث
المهولة التي تدور حول الكارثة
الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة وجـ ـ ـه ـ ــود ال ـت ـط ـه ـيــر
ال ـتــال ـيــة .والـمـسـلـســل الـخـيــالــي
ناطق باإلنكليزية.
وجرى تصوير بعض مشاهد
المحطة المنكوبة على بعد نحو
 700كيلومتر من موقع الكارثة،
في محطة إجنالينا المصممة
بشكل مماثل فــي فيزاجيناس
بليتوانيا.
وزادت السياحة في المنشأة
الـلـيـتــوانـيــة ألك ـثــر مــن الضعف
ال ـعــام الـمــاضــي مـقــارنــة بالعام
الـســابــق إلــى نحو خمسة آالف
زائــر .والرحالت كلها محجوزة
لعدة شهور بشكل مسبق.
(د ب أ)

مشهد من مسلسل « تشيرنوبل»
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أبوالهول أكبر محارب في مواقع التواصل ضد «كورونا»
ً
َّ
صورته المعدلة مرتديا كمامة أيقونة اإلجراءات الوقائية
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

اعتاد المصريون واألجانب
في أثناء زياراتهم لمنطقة
األهرامات بالجيزة التقاط
صور طريفة مع تمثال
أبوالهول ،الذي يعتبر أكبر
محارب لـ"كورونا" ،في حين
تحديدا يلتقطن
كانت النساء
ً
صورا تذكارية من زوايا عدة
ً
للتمثال الفرعوني الشهير،
لكن يبدو أن الوضع تغير.

ً
مرتديا الكمامة
أبوالهول

سائحة تسقي أبوالهول جرعة ماء

الماليين حول
العالم أعادوا
نشر صورهم مع
أبوالهول

بمجرد إعالن انتشار فيروس
"كـ ــورونـ ــا" ح ــول ال ـع ــال ــم ،تــأثــرت
السياحة في مصر ،السيما تمثال
أبوالهول ،مثلما الحال في معظم
المزارات السياحة في كل الدنيا،
ومع لجوء العديد من الدول إلى
العزل المنزلي كإجراء احترازي،
ً
تجنبا النـتـقــال ال ـع ــدوى ،ارتـبــط
الناس أكثر بـ"السوشيال ميديا"،
وأص ـب ـحــوا يـقـضــون ال ـمــزيــد من
الـ ــوقـ ــت ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،في ظل غياب وسائل
الترفيه األخرى خارج البيوت.

أبوالهول يحترز

الصورة تبدو مثل
أفالم هوليوود
الشهيرة عن عودة
المومياوات

وب ــدأ تـمـثــال أبــوال ـهــول يظهر
بكثافة فــي تدوينات وتغريدات
ع ـ ـ ــدة عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل،
وبخاصة الـ"فيسبوك" و"تويتر"،
ّ
تصدر المشهد في منصات
حيث
إل ـك ـتــرون ـيــة ع ــدي ــدة ،ول ـك ــن هــذه
ً
مرتديا َّ
كمامة ،حيث
المرة ظهر
قــام كثير مــن رواد هــذه المواقع
بـ ـتـ ـع ــدي ــل ص ـ ــورت ـ ــه بـ ـب ــرن ــام ــج
"فوتوشوب" وإلباسه هذا القناع
الواقي مع كتابة عبارة
"I REALLY DON’T HAVE A
 ،"NOSE BUT I CAREوترجمتها

ً
ً
بالعربية "أن ــا حـقــا ال أمـلــك أنفا
ولكني أهتم".
وهكذا قطع أبوالهول الطريق
أم ــام مــايـيــن ال ـصــور الـتــذكــاريــة
التي سبق أن التقطها السائحون،
وب ـخ ــاص ــة ال ـف ـت ـيــات وال ـس ـي ــدات
ومنحه الطعام في فمه أو جرعة
ماء من زجاجة.
وأع ــاد الـمــايـيــن ح ــول العالم
ن ـش ــر صـ ــورهـ ــم مـ ــع أبـ ــوال ـ ـهـ ــول،
وك ــذل ــك ال ـص ــورة ال ـجــديــدة ألبــي
ً
ال ـ ـهـ ــول مـ ــرتـ ــديـ ــا الـ ـكـ ـم ــام ــة ،مــع
ت ـع ـل ـي ـق ــات ت ـش ـي ــر إل ـ ــى ض ـ ــرورة
االلتزام باإلجراءات الوقائية في
ظــل انتشار الـفـيــروس المعروف
ً
علميا باسم "كوفيد ،"-19وبهذا
أص ـ ـبـ ــح ه ـ ــذا الـ ـتـ ـمـ ـث ــال أي ـق ــون ــة
اإلجراءات االحترازية حول العالم،
كما أنه لفت األنظار إلى الحضارة
الفرعونية بشكل كبير ،حيث كتب
الـعــديــد مــن ال ـنــاس أن ـهــم بصدد
زيارة مصر وتقبيل أبوالهول بعد
أن تنتهي أزمة "كورونا".

ً
إليها أيـضــا بعد موجة األمطار
الشديدة التي تعرضت لها البالد
قبل نحو  10أيام ،وكان االهتمام
م ـ ــن زاويـ ـ ـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاح ــة واآلث ـ ـ ــار
ً
والحضارة المصرية ،خصوصا
بعد انتشار صور لمياه األمطار
متراكمة قــرب أهــرامــات الجيزة،
وه ــي آخ ــر آخ ــر ع ـجــائــب الــدنـيــا
السبع الباقية على وجه األرض.
وعبر المصريون بخفة ظلهم
عــن قلقهم مـمــا تخفيه ا لـشـهــور
المقبلة لهم بعد أن بدأ عام 2020
بـمــوجــة أم ـطــار فــي شـهــر يـنــايــر،
ث ـ ــم ظ ـ ـهـ ــور وت ـ ــوح ـ ــش فـ ـي ــروس
"ك ــورون ــا" فــي فـبــرايــر حتى اآلن،
ثم اإلعــان عن "منخفض التنين
الجوي" ،الذي تسبب في سقوط
أم ـط ــار ش ــدي ــدة ع ـلــى ال ـب ــاد في
مـ ـ ــارس ،ث ــم م ــا ُي ـن ـشــر م ــن أن ـبــاء
ع ــن ضـ ــرب كــوي ـكــب ل ـ ــأرض في
أبريل المقبل ،حيث انتشرت على
مواقع التواصل في مصر عدد من
المنشورات الساخرة عن األحداث
الرهيبة والغريبة التي شهدها
العالم منذ بداية .2020

ورب ضرة نافعة ،إذ لم يلتفت
العالم إلى مصر مع بداية تفشي
الفيروس فقط ،بل اتجهت األنظار

عودة المومياوات

خفة ظل

ول ــم تـكــن مـصــر وحــدهــا التي

سخرت من مثل هذه األمور ،فدول
العالم كله اجتمعت على األفكار
ذاتها ،حيث تداول المستخدمون
األجـ ــانـ ــب ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم صـ ــورة
للرعد يتعامد على هرم "خفرع"
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وع ـ ـل ـ ـقـ ــوا ع ـل ـي ـه ــا "ال
ي ـن ـق ـص ـن ــا بـ ـع ــد ه ـ ـ ــذه ال ـ ـصـ ــورة
ً
إال ظـ ـه ــور الـ ـم ــومـ ـي ــاوات أي ـض ــا
فــي أبــريــل الـمـقـبــل" ،فـفــي ظــل ما
شهدته مصر من تبعات منخفض
التنين من سوء األحــوال الجوية
واألمطار الغزيرة ،انتشرت صور
للمياه حــول األه ــرام ــات والــرعــد
يتعامد عليها كأنه يصل بينها
وبين السماء.
وبـ ـ ـ ــدت ال ـ ـص ـ ــورة مـ ـث ــل أفـ ــام
ه ــولـ ـي ــوود ال ـش ـه ـي ــرة ع ــن ع ــودة
ال ـ ـمـ ــوم ـ ـيـ ــاوات ،وه ـ ــو مـ ــا وجـ ــده
األجانب من دول ِعدة حول العالم
مادة للسخرية عما يمكن أن تأتي
به  2020أكثر من ذلك.
ساحة اآلثار
وك ــان ــت ال ـس ـيــاحــة ف ــي مـصــر،
ال ـت ــي ت ـتــركــز ف ــي س ــاح ــة اآلث ـ ــار،
وتـ ـع ــد مـ ــن أه ـ ــم م ـ ـصـ ــادر ال ـن ـقــد
ً
األجنبي للبالد ،شهدت تراجعا
ً
حــادا عقب حــادث سقوط طائرة
ركــاب روسـيــة بعيد إقالعها من
منتجع شرم الشيخ ،ما أسفر عن

ً
مـقـتــل  224شـخـصــا ك ــان ــوا على
متنها في أكتوبر .2015
وعقب الحادث أوقفت روسيا،
وع ـ ـ ــدة دول رح ــاتـ ـه ــا ال ـج ــوي ــة
إل ــى ال ـقــاهــرة ،وعـ ــادت الـسـيــاحــة
ً
لالنتعاش مجددا في عام ،2018
إذ ارتـفــع عــدد السائحين الــذيــن
زاروا مصر في ذلك العام إلى نحو
 11مليون سائح.
كـمــا أفـ ــادت إح ـص ــاءات البنك
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي الـ ـمـ ـص ــري ب ــارتـ ـف ــاع
ّ
لتسجل خالل
إي ــرادات السياحة
ال ـعــام الـمــالــي  2019-2018نحو
 12.6مليار دوالر مقابل نحو 10
مليارات دوالر فــي الـعــام المالي
الـســابــق لــه ،ومــع ظـهــور فيروس
ً
كورونا تنامت المخاوف مجددا
ً
م ــن تــأثــر ق ـطــاع الـسـيــاحــة سلبا
من جديد.

حصاد

محمد بكري «الشخصية الثقافية
الفلسطينية» لعام 2020
اختارت اللجنة القائمة على
"فعاليات يوم الثقافة الوطنية"
ف ــي فـلـسـطـيــن ،ال ـف ـنــان محمد
ب ـك ــري "ال ـش ـخ ـص ـيــة الـثـقــافـيــة
للعام ."2020
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـثـ ـق ــاف ــة
الفلسطيني عاطف أبوسيف،
خ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــؤت ـ ـم ـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي،
ً
أن ب ـ ـكـ ــري "ي ـ ـعـ ــد رائ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا مــن
رواد ا لـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا وا لـ ـمـ ـس ــرح
ً
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن" ،مـ ــؤكـ ــدا أن
اخـ ّتـيــاره "ج ــاء عـقــب مسيرته
ّ
المتميزة،
الفنية واإلبــداعـيــة
وتـ ـج ــربـ ـت ــه الـ ـمـ ـت ــراكـ ـم ــة مـنــذ
م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى أربـ ـع ــة ع ـقــود،
والتي أوصلته إلــى العالمية،
ومـ ـش ــاركـ ـت ــه فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
األعمال الفنية خارج فلسطين".
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ب ـكــري في
كلمة مسجلة له من تونس "من
تــونــس الـحـبـيـبــة أوج ــه تحية
لتونس ولشعبي في فلسطين،
يـجــب أن يـكــون مــن وراء الفن

محمد بكري

مـ ــا هـ ــو أه ـ ـ ــم ،وه ـ ــو ح ـيــات ـنــا،
مـصـيــرنــا ،مستقبلنا ،آمــالـنــا،
تاريخنا نحن كفلسطينيين
جـ ـ ــزء م ـ ــن الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ي ـجــب
على الـفـنــان أن يـكــون لــه سلم
أولـ ــويـ ــات ف ــي ح ـيــاتــه الـفـنـيــة
والتزام وانتماء تجاه قضايا
وطنه".

تونس تواجه «كورونا» بالكتب
ّ ً
مجانا
اإللكترونية

«المكتبة الوطنية»
ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة ،إن «ال ـم ـك ـت ـب ــة
الوطنية» قررت المساهمة في
مقاومة فيروس «كورونا» عبر
ّ
التثقيف والتعليم عن بعد.
وعليه ،فإنها ستتيح عبر
ق ـســم «ال ـخ ـلــدونـ ّـيــة الــرق ـمـ ّـيــة»
مجموعة من الكتب التونسية
ً
ّ
والدوريات المرقمنة مجانا.
وأكدت أن بعض هذه الكتب
«لـ ــم ي ـن ـشــر م ـنــذ ع ـ ـ ّـدة ع ـقــود،
وبعضها ن ــادر» ،مشيرة إلى

ً
أن طرحها الـكـتــرونـيــا «ليس
ّ
أي ّ
فيه ّ
مس بحقوق المؤلفين،
ب ــاع ـت ـب ــار أن ال ـم ــؤل ـف ــات إم ــا
م ــوج ــودة ف ــي ال ـم ـجــال ال ـعــام
أو ّصــادرة عن وزارة الثقافة،
ورخص للمكتبة في رقمنتها
ونشرها».
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة
ف ــي وق ــت أع ـل ــن ف ـيــه الــرئـيــس
ً
ّ
سعيد حجرا
التونسي قيس
ً
ً
صحيا عاما في البالد.

نيتشه يفصح عن تناقضاته في روايته «عندما بكى نيتشه»
ُ
الطبيب استغرابه من وجود التناقض بين أسلوبه الرقيق وصوته الحاد
يبدي فيها

إذا أراد المرء أن يتخيل صورة
نيتشه بناء على معرفته بأفكاره
وفلسفته ال يمكنه إال أن يرى
صاحب "هكذا تكلم زرادشت".

●

ُ
كه يالن محمد

َّ
عـنــدمــا ت ـع ــرف ال ـف ـنــان «إدوارد
م ــون ــش» ع ـلــى ك ـتــب نـيـتـشــه وب ــدأ
ب ـق ــراء ت ــه رس ــم ل ــوح ــة «ال ـصــرخــة»
ً
م ـس ـت ـل ـه ـم ــا ف ـك ــرت ـه ــا مـ ــن فـلـسـفــة
ُ
فيلسوف الــريـبــة ،وي ـبــادر مونش
سنة  1905برسم صــورة لنيتشه
باسم «لوحة األفـكــار» وأراد بذلك
إضـ ـ ـ ــاءة رحـ ـل ــة ن ـي ـت ـشــه ال ـف ـكــريــة
وثورته على أسالفه.

ُ
«اغد ما أنت عليه»

ُ
يتناول مكونات
فلسفته حول الموت
والعقد النفسية
والملل

ُ
عدسة السرد تنتقل
إلى مراقبة حيثيات
اللقاء األول بين
بروير ولو سالومي

وفي رواية «عندما بكى نيتشه»
ُ
الطبيب استغرابه من وجود
يبدى
ال ـت ـن ــاق ــض ب ـي ــن أس ـ ـلـ ــوب نـيـتـشــه
الرقيق في العيادة وصوته الحاد
ال ـ ـ ــذي يـ ـك ــون أق ـ ـ ــرب إلـ ـ ــى ص ــرخ ــة
الـمـحــارب فــي كتبه ،ومــا إن سمع
ن ـي ـش ـت ــه ه ـ ـ ـ َّـذا الـ ـ ـك ـ ــام حـ ـت ــى ق ــال
ً
ً
ً
موضحا «إن ــه ليس لـغــزا عظيما،
فإذا لم يكن هناك أحد يستمع إليك
فمن الطبيعي أن تصرخ» قد تكون
ً
الجملة األخيرة من الحوار مدخال
ً
مـنــاسـبــا لـتـنــاول ح ـيــاة الشخص
ً
ً
َ
أراد أن يصبح كائنا ن ــادرا
ال ــذي َ
واع ـت ـكــف عـلــى الـبـحــث عــن دروب
ُ
يعتقد
للخالص البشري
جــديــدة
َّ
ألبير كامو بأنه باستثناء «كارل
ماركس» ال مثيل ُلمغامرة نيتشه
ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـعـ ـق ــل حـ ـي ــث وض ــع
فيلسوف الـمـطــرقــة اإلن ـســان أمــام

ً
َّ
مصيره وحيدا لذا ُفإن أفكاره كانت
بمثابة زلــزلــة تـهــدف إلــى القضاء
على داء الكسل وال ـخــوف ،وأعلن
شـ ـع ــاره «اغـ ـ ـ ُـد م ــا أنـ ــت ع ـل ـيــه» في
حــربــه ضــد األص ـنــام سلك نيتشه
ً
ً
طــري ـقــا وع ـ ــرا وع ــان ــى ف ــي حـيــاتــه
ً
آالم ـ ـ ــا م ـض ـن ـيــة خ ــذل ــه األص ــدق ــاء
ُ
وسئم من قيود األسرة وهو يقول
«عـنــدمــا يـصــل ال ـم ـ ُ
ـرء إل ــى الحرية
َ
ُ
ي ـكــون مــرهـقــا» حـمــل نيتشه على
الـعـلــم وب ــرأيًــه ف ــإن ف ــردوس العلم
ليس إال كذبة حتمية مثل غيره من
الوعود التي زادت من وزر األوهام
على العقل.

فاغنر وشوبنهاور
واستهوت نيتشه قراءة مؤلفات
إيمرسون والفيلسوف اإلغريقي
إيمبيدوكليس والشاعر األلماني
فريدريك هولدرلين والالفت على
َّ
ُ
يتمرد
ه ــذا ا لـمـسـتــوى أن نيتشه
على من أنزلهم بمنزلة الملهمين
بالنسبة إل ـيــه ويــأتــي فــي مقدمة
ـؤالء ف ــاغـ ـن ــر وش ــوبـ ـنـ ـه ــاور إذ
هـــ ُ
موسيقى
الحقة
مرحلة
في
يصف
ُ
فاغنر بأنها مفسدة للروح ويطلق
عبارة فنان االنحطاط وفيلسوف
االنـ ـحـ ـط ــاط ع ـل ــى ث ـنــائ ـيــة فــاغـنــر
وشوبنهاور.
وه ـ ـ ــدف ن ـي ـت ـشــه ح ـس ــب «جـ ــان
غرانيه» هو نقض األوهام التي ال
تفسر العالم كما تدعي بل تحجبه
واألهم مما سلف ذكره هو السؤال
ّ
بـ ـش ــأن إم ـكــان ـيــة تـفـسـيــر مـفــاهـيــم
وجودية «الحياة والموت والحب
وال ـم ــرض وال ـم ـص ـيــر» عـلــى ضــوء
الشخصية
فلسفة نيتشه وحياته
ُ
بمعنى آخــر بـمــاذا تفيدك فلسفة
نيشته في فن العيش؟

منطق رواقي

غالف «عندما بكى نيتشه»

ُ
ُ
الكاتب األميركي «إرفين
ينزع
د .بالوم» في صياغة مادة روايته
«عندما بكى نيتشه» نحو مسلك
رواق ـ ـ ـ ــي إذ ي ـس ـت ـق ــي م ـ ــن فـلـسـفــة
نيتشه وتجاربه الحياتية وصفات
الح ـ ـتـ ــواء ال ـم ـش ـك ــات ال ــوج ــودي ــة
وبذلك تحل الفلسفة مكان عيادة
الطبيب لتشخيص عاهات الروح
ُ
يـقــول شيشرون «مــا لــم يتم عالج

فريدريك نيتشه

ريتشارد فاغنر

شوبنهاور

ال ـ ــروح وه ــو أم ــر ال يـمـكــن بلوغه
إال بالفلسفة فلن تكون ثمة نهاية
ألوص ــابـ ـن ــا» ك ـم ــا وصـ ــف نـيـتـشــه
الفيلسوف بأنه طبيب الحضارة،
ً
إذا ل ـي ـســت وظ ـي ـفــة هـ ــذا ال ـن ـشــاط
ال ـ ـف ـ ـكـ ــري نـ ـح ــت األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ب ـش ــأن
ُ
تفقد
الميتافيزقيا فحسب إ نـمــا
ال ـف ـل ـس ـفــة دوره ـ ـ ــا إذا ف ـش ـلــت فــي
تخفيف المعاناة الوجودية لدى
ُ
اإلنسان ،وبدوره يشتغل د .بالوم
على هذا المبدأ في مسعاه الروائي
ُ
يستعيد محطة مفصلية في
عندما
ُ
حياة نيتشه حيث ترى الفيلسوف
ُ
األلماني في فضاء الرواية يتناول
ُ
مكونات فلسفته ويدشن مطارحة
م ــع صــدي ـقــه ب ــروي ــر ح ــول ال ـمــوت
والعقد النفسية والملل ومفهوم
العود األبدي والخوف من الموت.

لحد
بالنفس وشحنتها المؤثرة ٍ
يـحـجـ ُـب ح ـضــورهــا الـطـبـيــب ومــا
َّ
ل ـبــث ح ـتــى ت ـص ــارح ــه ب ـ ــأن هـنــاك
ً
صديقا يعاني اليأس معربة عن
إقدامه على االنتحار،
خشيتها من َّ
وإذا وقع ذلك فإنه سيكون خسارة
ً
كـبـيــرة ومــأســاة شخصية فادحة
َّ
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـيـ ـه ــا ،غـ ـي ــر أن وق ــع
الـ ـخـ ـس ــارة س ـي ـت ـج ــاوزه ــا وي ـط ــال
ُ
الطبيب
الـثـقــافــة األوروبـ ـي ــة ُي ــرى
ُ
َّ
بـ ــأن مـحــدثـتــه ت ـبــالــغ ويـ ـ َّس ــأل عن
اســم الصديق تخبره بــأنــه يدعى
فريدريك نيتشه مدعمة توصيفها
له برسالة فاغنر لنيتشه وتردف
َّ
ب ــال ـق ــول ب ـ ــأن صــدي ـق ـهــا ال يـعــرف
باللقاء وال يعلم بــأن الرسالة في
حوزتها ومن خالل استفساره ُ
يلم
ُ
الطبيب بمرض نيتشه ومعاناته
مـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــداع ون ـ ـ ــوب ـ ـ ــات الـ ـغـ ـثـ ـي ــان
المتواصلة وكل ما سمعه بروير
ً
ـراض الـمــرض ليس جــديــدا
مــن أع ـ ُ
وت ـض ـي ــف س ــال ــوم ــي ال ـت ــي ح ــازت
َّ
إعـ ـج ــاب ال ـط ـب ـيــب ب ـج ــرأت ـه ــا ب ــأن
ً
نيتشه قــد قابل ع ــددا مــن األطباء
ُ
دون أن يستفيد ،يتكرر اللقاء بين
ُ
يزداد
الطبيب وسالومي في فيينا،
إعجاب بروير بزائرته التي حرمته
من متعة خدمتها.

حـ ــول ال ـح ـلــم ومـ ــا يـسـمـيــه بــذكــاء
ً
منفصل ،الفتا إلى دور الحلم في
ح ــل ال ـم ـســائــل ال ــري ــاض ـي ــة ،وي ـهــمُ
َ
فرويد أن يسأل عن أخبار سالومي،
وكيف اهتدت إلى بروير ومعرفتها
َّ
بــأنــه قــد نـجـ َـح فــي معالجة بيرثا
ً
ً
التي تحمل اسـمــا مستعارا «أنــا»
يـسـتـعـ ُ
ـاد ف ــي ه ــذا الـمـقـطــع رواي ــة
ُ
سالومي عــن أخيها ال ــذي يــدرس
َ
الطب وعلى لسانه سمعت باسم
بروير.

غاية األهمية
ُ
ُ
السرد مع تلقي الطبيب
وينطلق
النمساوي الذائع صيته في فيينا
ً
بــوص ًـفــه عـبـقــريــا فــي التشخيص
رسالة من لو سالومي مبلغة إياه
بضرورة رؤيته لمناقشة أمــر في
غاية األهمية ،وبينما كــان يرغب
فــي تمضية ا لــو قــت فــي فينيسيا
بعيدا عن انشغاالته الوظيفية فإذا
ُ
به ينشغل بأمر الرسالة والمراد
ب ـ ـكـ ــام ص ــاح ـب ـه ــا ع ـ ــن مـسـتـقـبــل
الفلسفة األلمانية الــذي بات على
المحك.
ُ
وتنتقل عدسة السرد إلى مراقبة
حيثيات الـلـقــاء األول بين بروير
ول ــو ســالــومــي إذ تـظـهــر األخ ـيــرة
بشخصيتها ا لـمـتـمـيــزة وثقتها

سياق السرد
و يـمـضــي المتلقي فــي متابعة
ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل يـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــب
ُ
وزياراته للمرضى ومن َّ
ثم تتخلل
ُ
المحادثات بين بروير وصاحبه
فرويد في سياق السرد ،إذ يدافعُ
ُ
مكتشف قــارة الالوعي عن أفكاره

خطوط ُمتقاطعة
نجح سيناريو سالومي عندما
راهنت على البروفسور أوفيربيك
إلقـنــاع نيتشه ل ـيـ َ
ـزور بــرويــر قبل
أن ي ـت ـ َـم ال ـل ـق ــاء ب ـيــن ال ـبــروف ـســور
يفهم مما ُي َس ُ
ُ
ربه الراوي
والطبيب
ُ
َّ
بأن سؤال الزمن يشغل بروير وهو
ُ
ي ـت ـس ــاء ل :كـيــف يـمـكــن أن يمضي
اثنتين وأربعين سنة أخرى؟ هذا
إذا ب ـل ــغ ع ـم ــر وال ـ ـ ــده الـ ـ ــذي ع ــاش
اثنتين وثمانين سنة ،وأزيــد مما
سبق ت ــراوده فـكــرة تدشين حياة
ج ــدي ــدة ،وه ـنــا ي ـمـ ُـر بــذهـنــه طيف
ً
سالومي وتداهمه أيضا مريضته
بيرثا بمواصفاتها الجسدية ما
يـنـقــص الـطـبـيــب ل ـيــس ال ـم ــال وال
ً
ال ـش ـهــرة وال ال ـم ـل ــذات ل ـكــن شـيـئــا
أع ـم ــق م ــن ك ــل ذل ــك وت ــؤرق ــه أزم ــة
وجودية.

فقه اللغة
ُ
ويتفحص بــرو يــر ملف نيتشه
ً
الذي عاينه عشرون طبيبا قبل أن

ُ
ويريد
فيينا
ينتهي به المطاف إلى َّ
بروير أن يبلغ زائره بأنه مختلف
ف ــي أس ـل ــوب ــه م ــن ح ـي ــث ال ـت ـعــامــل
ُ
م ــع الـ ـم ــري ــض ،ل ـ ــذا يـ ـتـ ـس ــاءل عــن
ُ
يجد أستاذ فقه اللغة
المهنة وال
غضاضة في اإلجابة عن األسئلة
الـ ـت ــي تـ ـ ــدور ح ـ ــول رؤيـ ـ ــة لـلـحـيــاة
والحلم والوحدة والمرض وخيانة
األصدقاء إضافة إلى دوافع المهنة
خ ـ ــال الـ ـ ـح ـ ــوار ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــدور بـيــن
الطرفين يحاول بروير االستفادة
م ــن خ ـب ــرت ــه ف ــي ل ـع ـبــة ال ـش ـطــرنــج
الس ـتــدراج الفيلسوف إلــى مــداره
غير أنه يفاجأ بأن نيتشه يقوض
ً
ً
خـطـتــه كـلـمــا ط ــرح سـ ــؤاال جــديــدا
وبذلك اقتنع بأن ما يقوم به ليس
ً
حــوارا إنما مبارزة فكرية عنيفة،
كما اكتشف عــدم جــدوى نصائح
صديقه فرويد في هذه الحلبة.
ُ
ُ
ويتبين مما ي ـتــداول مــن اآلراء
َ
َّ
أن تـ ـب ــادل األدوار ب ـيــن الـمــريــض
ْ
وال ـط ـب ـي ــب لـ ــم يـ ـك ــن مـ ـج ــرد لـعـبــة
لسبر أغــوار عقل الفيلسوف إنما
ً
َ
احتاجُ بروير فعال لفك عقده وذلك
ُ
يتحقق عندما يتابع قدرة نيتشه
على تحويل أزماته الشخصية ُإلى
فرصة النطالقة جديدة فالمرض
ً
أت ــاح لــه فــرصــة الـتــأمــل بـعـيــدا عن
ُ
م ـ ــؤث ـ ــرات خ ــارجـ ـي ــة والـ ـ ُـم ـ ـعـ ــانـ ــاة
بــالـنـسـبــة لنيتشه كــانــت مـثــابــات
نحو الكمال وزاد غـيــاب األب من
ُ
استقالليته وخدمت الوحدة عملية
ن ـض ـجــه ال ـف ـل ـس ـفــي وان ـع ـت ــاق ــه من
ً
ُ
ينزع
إكراهات اجتماعية وأخيرا
الـسـحــر مــن ســالــومــي حـيــن ي ــدركُ
ُ
أنها تتعامل مع الجميع بطريقة
ً
واحدة .اختار نيتشه حياة بطولية
ً
بدال من االنهمام في وهم السعادة.

َ
تبادل األدوار بين
المريض والطبيب لم
ْ
لعبة لسبر
يكن مجرد
ٍ
أغوار عقل الفيلسوف

توابل ةديرجلا

•
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رانيا فريد شوقي :أنا سيدة شريرة في «قوت القلوب»
«تحمست لقراءة السيناريو ألن أحداثه مختلفة وسريعة»
القاهرة – هيثم عسران

• حــدث ـي ـنــا ع ــن ت ـجــرب ـتــك فــي
مسلسل "قوت القلوب"؟

تعود الفنانة رانيا فريد شوقي
للدراما التلفزيونية ،من خالل
مسلسلها الجديد «قوت
القلوب» ،الذي ُ
سيعرض على
جزأين.
وفي دردشتها مع «الجريدة»،
تتحدث رانيا عن المسلسل
وكواليسه ،إضافة إلى
االحتفاء بمئوية ميالد والدها
الفنان فريد شوقي ،وغيرها
من التفاصيل.

 هو مسلسل ينتمي للدراماالطويلة ،ومــن األعـمــال الدرامية
ال ـت ــي ت ـحـ َّـم ـســت ل ـهــا فـ ــور قـ ــراءة
السيناريو ،ألن األحداث مختلفة
وسـ ــري ـ ـعـ ــة ،وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
أقـ ـ ـ ـ ِّـدم ش ـخ ـص ـيــة ب ـع ـي ــدة بـشـكــل
كامل عن شخصيتي الحقيقية،
حيث أظـهــر ب ــدور سـيــدة شريرة
ال تـبـحــث س ــوى ع ــن مصالحها
الـشـخـصـيــة ،وه ــذه الـنــوعـيــة من
األدوار تستهويني ،وخاصة أنها
غير مألوفة مني ،واألحداث مليئة
بالتفاصيل والصراعات المختلفة
التي جعلتني أوافق على التجربة
دون تردد.

دراما اجتماعية
• م ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن تـ ـف ــاصـ ـي ــل ه ــذه
الصراعات؟

تجربتي في
«أبوالعروسة»
جعلتني أتحمس
للتدقيق أكثر في
اختياراتي

 المسلسل فيه أكثر مــن خطدرامـ ـ ــي ،وه ــو درام ـ ــا اجـتـمــاعـيــة
ك ـ ـ ــومـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــوق ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــدا،
والصراعات الموجودة مرتبطة
بـطـبـيـعــة األدوار ال ـمــرك ـبــة الـتــي
تظهر في األحــداث ،وهناك حالة
م ــن ال ـت ـشــويــق الـمـسـتـمــرة خــال
ال ـح ـل ـقــات ،لـمـعــرفــة مـ ــاذا يخبئ
الطرف اآلخر ،ونشاهد من خالله
كيف يؤدي الشر إلى تعقد العالقة
بين األشخاص حتى بين اآلبــاء
واألبناء.

خالد زكي
• تجسدين دور أم في العمل،
ماذا عن هذا الجانب؟
 أظهر بشخصية أم وزوجــة،ِّ
ويقدم الفنان خالد زكي شخصية

ماجدة زكي تواجه اعتراض
أوالدها في «قوت القلوب»

المقام األول
• ك ـيــف ت ــري ــن تــوق ـيــت عــرض
المسلسل؟
 م ـ ـسـ ــألـ ــة تـ ــوق ـ ـيـ ــت ال ـ ـعـ ــرضم ــرت ـب ـط ــة ب ــالـ ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة،
ول ـي ـس ــت م ــرت ـب ـط ــة بــالـمـمـثـلـيــن
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــام األول ،ل ـك ــن ب ــرأي ــي
ال ـت ــوق ـي ــت م ـن ــاس ــب ق ـب ــل ب ــداي ــة
شهر رم ـضــان ،والـعـمــل يفترض
أن ُيـ ـع ــرض ع ـلــى ج ــزأي ــن ،حيث
سيتوقف قبل رم ـضــان ،وسيتم
عرض باقي الحلقات بعد الشهر
الـكــريــم ،وأوشـكـنــا على االنتهاء
من التصوير بشكل كامل ،حيث
سننتهي مــن الـعـمــل قـبــل بــدايــة
شهر رمضان.

ماجدة زكي

عمل فني
• ماذا عن التعاون مع المخرج
الكبير مجدي أبوعميرة؟
 تعاونت مع مجدي في أكثرً
من عمل سلفا ،وهو مخرج كبير
ً
أحب العمل معه ،ودائما ما يكون
لــه إضــافـتــه الـتــي تجعل الممثل
ُيخرج أفضل ما لديه ،وهو أحد
أسباب حماسي للعمل ،فال يقبل
أن يــوضــع اسـمــه على عمل فني
دون ال ـم ـس ـتــوى ،وي ـحــرص على
أدق التفاصيل ،والـعــودة للعمل
ً
معه ممتعة جدا على المستويين
الفني والشخصي.

موعد المهرجان
• م ــا حـقـيـقــة إرب ــاك ــك لـفــريــق

رانيا مع سوسن بدر ونرمين الفقي

رانيا فريد شوقي
التصوير ،بسبب مشاركتك في
مهرجان األقصر بدورته األخيرة؟
 غـيــر صحيح عـلــى اإلط ــاق،ك ـن ـ ُـت حــري ـصــة ع ـلــى ال ـم ـشــاركــة
في المهرجان والحضور لتسلم
تكريم مئوية ميالد فريد شوقي،
ون ـس ـق ــت م ــع ف ــري ــق ال ـع ـم ــل قـبــل
مــوعــد الـمـهــرجــان بـفـتــرة كــافـيــة،
حتى أكون موجودة في االفتتاح،
وح ـ ـضـ ــرت ث ــاث ــة أيـ ـ ــام قـ ـب ــل أن
أعــود الستئناف التصوير ،ولم
يـحــدث أي تــأخـيــر فــي التصوير
بسببي ،ألن المخرج لم يضع لي
أي مـشــاهــد ت ـصــور خ ــال األي ــام
ال ـثــاثــة ،وه ــذا األم ــر ي ـحــدث في
مختلف األعمال الدرامية.

• ك ـ ـ ـيـ ـ ــف وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاء
المهرجان بمئوية والدك؟
 بــال ـتــأك ـيــد ش ـع ــرت بـسـعــادةكبيرة ،ألن فريد شوقي اسم كبير
ب ـعــالــم الـسـيـنـمــا ،واالح ـت ـف ــاء به
يجعلني أشعر بالفخر واالعتزاز
دائـمــا ،ألنني ابنته ،والمهرجان
ح ــرص عـلــى االح ـت ـفــاء بتاريخه
بشكل الئ ــق ،وس ـعــدت بــاألجــواء
ال ـ ـتـ ــي شـ ــاهـ ــدت ـ ـهـ ــا ،وبـ ــارت ـ ـبـ ــاط

الجمهور بأعماله حتى من جيل
الشباب الذين لم يعاصروه ،فهو
ً
رمـ ــز س ـي ـن ـمــائــي س ـي ـظــل م ــؤث ــرا
ب ــأع ـم ــال ــه ال ـب ــاق ـي ــة م ـع ـن ــا حـتــى
اليوم ،وأتمنى أن يكون االحتفاء
ً
ب ــال ـم ـئ ــوي ــة ل ـي ــس ق ـ ــاص ـ ــرا عـلــى
مهرجان األقصر ،بل في فعاليات
فنية أخرى.

المستوى الفني
• ه ــل سـتـطـلـيــن ف ــي الـسـبــاق
الرمضاني؟
 لـ ــن أت ـ ــواج ـ ــد فـ ــي رمـ ـض ــان،فعملي الدرامي الوحيد بالوقت
الـحــالــي هــو "ق ــوت الـقـلــوب" ،ولــم
أرت ـب ــط ب ــأي ع ـمــل س ـي ـعــرض في
رمـضــان ،لقناعاتي بـضــرورة أن
أقدم ما يضيف لي على المستوى
الفني ،وليس التواجد بالموسم
الرمضاني فحسب ،وخــاصــة أن
الجمهور أصبح يشاهد األعمال
طـ ــوال الـ ـع ــام ،ول ـيــس ف ــي مــوســم
واحد ،كما كان يحدث من قبل.

نجاح المسلسل
• لكنك غائبة عن التواجد منذ
نجاح تجربتك في "أبوالعروسة"؟

 أر غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ـ ـ ـ ــي أن ي ـ ـك ـ ــونوج ـ ــودي م ــؤث ــرا ،وت ـجــرب ـتــي في
َّ
أتحمس
"أبوالعروسة" جعلتني
لـلـتــدقـيــق أك ـثــر ف ــي اخ ـت ـيــاراتــي،
حتى أكون موجودة في األعمال
التي تبقى مع الجمهور ،ويكون
لـهــا أث ــر إي ـجــابــي ف ــي المجتمع،
ونـ ـج ــاح الـمـسـلـســل وبـ ـق ــاؤه مع
ال ـج ـم ـهــور وإعـ ــادتـ ــه ح ـتــى اآلن،
ً
كــل ذلــك جعلني أفكر كثيرا قبل
الموافقة على أي تجربة جديدة.

أي ــام قليلة تفصل أس ــرة مسلسل "ق ــوت ال ـق ـلــوب" عن
االنـتـهــاء مــن تـصــويــر مـشــاهــدهــم بــالـكــامــل خ ــال أح ــداث
المسلسل التي تقوم ببطولته الفنانة ماجدة زكي.
وت ـعــانــي زك ــي م ــن طــري ـقــة مـعــامـلــة أب ـنــائ ـهــا خــريـجــي
الجامعة لها ،العتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في
مدرسة ،إال أنها ال ترضخ لطلبهم بترك مهنتها ،لكنها
في الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لتزويد دخلها.
ً
وتتكون أحداث المسلسل من  50حلقة بدال من  45مثلما
كان من المقرر في البداية.
ويشارك في بطولة "قوت القلوب" بجانب ماجدة زكي
كل من الفنانين محمد أنور ،وخالد زكي ،وإسالم جمال،
وسهر الصايغ ،ورانيا فريد شوقي ،ومصطفى درويش،
وف ــراس سـعـيــد ،ون ــوره ــان ،وديــانــا ه ـشــام ،وسـمــر عــام،
وإف ــرام محمد ،وغـيــرهــم .وينتمي المسلسل إلــى نوعية
مسلسالت الـ  45حلقة ،وتجسد الفنانة ماجدة زكي خالل
األحـ ــداث شخصية مــدرســة غـيــر مـتــزنــة وغـيــر مسيطرة
على تصرفاتها اليومية ،حيث تظهر في أحــداث الحلقة
األولى من المسلسل بشخصية "كومبارس" ،بعدما تلجأ
الختبارات األداء من أجل التمثيل خالل األحداث التي تدور
في إطار كوميدي.

درة تتبرع بـ  50ألف دينار
تونسي لمكافحة «كورونا»

أعمال متواضعة
• أال تخشين أن يؤثر هذا األمر
عليك بالسلب؟
 عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس م ـ ــن وج ـه ــةنـ ـظ ــري ،ف ــا ف ــائ ــدة م ــن وجـ ــودك
دون تأثير في أعمال متواضعة
ً
بكثرة ،فالمهم دائما هو المشاركة
ب ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال سـ ـتـ ـبـ ـق ــى ف ـ ــي ذاك ـ ـ ــرة
ال ـج ـم ـهــور ،وهـ ــذا األمـ ــر تعلمته
م ــن وال ـ ـ ــدي ،وع ـن ــدم ــا أن ـظ ــر إلــى
اختياراته في مشواره الفني أتأكد
أنـنــي أح ــاول السير على نهجه،
بـتــرك بصمة فــي الـتـجــارب التي
أشارك فيها.

«دراما رمضان» ترفع حالة الطوارئ بوحدات تصوير مضاعفة
جهود متواصلة من يسرا وجمانة مراد وحال شيحة في «دهب عيرة»
القاهرة – هيثم عسران

بعدما تأخر االتفاق على المشاريع الدرامية الجديدة
ألسباب مرتبطة بالتعاقدات مع النجوم ،دخل صناع
المسلسالت في سباق مع الزمن ،إلنجازها واالستعانة
المبكرة بوحدات تصوير إضافية.
رغــم تبقي أقــل مــن شهرين
على بداية رمضان فإن معظم
األع ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ل ــم تـصــور
حتى المشاهد التي يفترض
أن ت ـت ـض ـم ـن ـه ــا اإل عـ ـ ــا نـ ـ ــات
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ــرغـ ــب
ً
الفضائيات في عرضها ،علما
بأن تأخير التصوير سيؤدي
إلــى تــأخــر إط ــاق الترويجية
م ـن ـهــا ،ح ـيــث دخ ـل ــت وحـ ــدات
تصوير مضاعفة وكــامـيــرات
المخرج الثاني إلنجازها.
وم ـ ـ ــن بـ ـي ــن ه ـ ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال
مسلسل «ده ــب ع ـي ــرة» ،الــذي
تقوم ببطولته يسرا مع جمانة
م ـ ـ ـ ــراد ،وحـ ـ ــا شـ ـيـ ـح ــة ،وقـ ــرر
ال ـم ـخ ــرج س ــام ــح عـبــدالـعــزيــز
تـ ـع ــدي ــل ج ـ ـ ـ ــدول الـ ـتـ ـص ــوي ــر،
لـ ـيـ ـتـ ـن ــاس ــب مـ ـ ــع ارت ـ ـبـ ــاطـ ــات
يـ ـس ــرا وج ـ ـمـ ــانـ ــة ،خ ـصــوصــا
أن ال ـت ـصــويــر سـيـنـطـلــق قبل
ً
العرض بأقل من  70يوما.
ويستمر تصوير المسلسل
حتى األيــام األخيرة من شهر
ً
رمـ ـ ـض ـ ــان ،ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن وحـ ــدة
تصوير إضافية سيتم العمل
بها إلنجاز تصوير المسلسل،
لـكــن ســامــح لــم يحسم بشكل
نهائي ما إذا كان سيستعين
بـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــرج إلدارة ا لـ ـ ــو حـ ـ ــدة
اإلضــافـيــة ،وتصوير عــدد من
ً
المشاهد الثانوية ،علما بأن
س ــاع ــات ال ـت ـصــويــر الـيــومـيــة
سـتـصــل إل ــى نـحــو  16ســاعــة
إلنجاز أكبر قدر من المشاهد.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع س ـ ـ ــام ـ ـ ــح ع ـم ـل ـي ــة
االنتهاء مــن الــديـكــورات التي
بنيت في ستوديوهات «العدل

أخبار النجوم

زوج ـ ــي ،واب ـن ـت ــي ت ـل ـعــب دورهـ ــا
الفنانة الشابة ديانا هاشم ،وهذا
ال ـ ِّخ ــط الـ ــدرامـ ــي م ـح ــور رئـيـســي
أفضل أن يشاهده الجمهور وال
أتحدث عنه.

عالم السينما

●

13

مزاج

درة
أعلنت النجمة التونسية درة أنها ستتبرع بـ 50ألف
دينار تونسي لفائدة صندوق مكافحة فيروس «كورونا»،
كما تكفلت بـ 30أسرة مصرية مدة شهر.
وانـتـهــت الـفـنــانــة مــن تسجيل حلقة مــع الـنـجــم أحمد
السقا في برنامجه الجديد ،حيث سافرت إلى لبنان األيام
الماضية وص ــورت الحلقة ،وتحدثت فيها عــن ذكــريــات
ً
طفولتها ،وأعمالها الفنية التي تحضر لها حاليا ،تحت
إدارة المخرج اللبناني باسم كريستو.
ً
يشار إلى أن درة تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم جديد
يحمل عنوان «الكاهن» ،من تأليف محمد ناير ،وإخــراج
عثمان أبولبن ،ومن المقرر أن ينطلق تصويره بعد شهر
رمضان المقبل ،ويشاركها في بطولة العمل النجم هاني
ســامــة ،والفنان محمد مـمــدوح «تــايـســون» ،على أن يتم
اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة خالل األيام
القليلة المقبلة.

أحمد عثمان ّ
يحول رواياته
إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية

غـ ـ ـ ـ ــروب» ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـن ـت ـجــة
للمسلسل ،بينما سيتم تنفيذ
ال ـت ـصــويــر ال ـخ ــارج ــي للعمل
خالل فترة استبدال الديكورات
مــع إل ـغــاء فـكــرة الـسـفــر خــارج
الـ ـق ــاه ــرة عـ ــدة م ـ ــرات إلن ـج ــاز
بعض المشاهد.

تامر محسن
بــدوره ،حدد المخرج تامر
محسن بشكل كبير المشاهد
التي ستتوالها وحدة اإلخراج
ال ـث ــان ـي ــة لـمـسـلـسـلــه ال ـجــديــد
«ت ـق ــاط ــع طـ ـ ــرق» ،ال ـ ــذي تـعــود
مــن خالله منى زكــي للدراما،
حيث يضم المسلسل مشاهد
خارجية متعددة تحتاج إلى
وق ـ ــت ط ــوي ــل فـ ــي ال ـت ـص ــوي ــر،
ً
علما بأن فريق العمل يباشر
ال ـت ـص ــوي ــر ال ــداخـ ـل ــي ،بـيـنـمــا
ً
يعمل أكثر من  14ساعة يوميا
إلنجاز أكبر عدد من المشاهد.

مسلسل «النهاية»
ع ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــس ضـ ـ ـغ ـ ــط
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ،الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـع ــان ـي ــه
أغلبية األعـمــال الــدرامـيــة فإن
مسلسل «النهاية» ،الذي يقوم
ب ـب ـطــول ـتــه ي ــوس ــف ال ـشــريــف،
وي ـخــرجــه ي ــاس ــر س ــام ــي ،هو
ً
العمل الوحيد تقريبا بالسباق
ال ــرمـ ـض ــان ــي ال ـ ـ ــذي ال يـعـمــل
صـنــاعــه تـحــت ضـغــط الــوقــت،
بسبب بداية التصوير بشكل
مبكر.
وب ــال ــرغ ــم م ــن ع ــدم انـتـهــاء

جمانة مراد
ال ـس ـي ـنــاري ـســت ع ـم ــرو سمير
عاطف من كتابة العمل حتى
اآلن فإن فريق عمل المسلسل
أن ـهــى نـحــو  50فــي الـمـئــة من
األح ـ ــداث ،خـصــوصــا مشاهد
التظاهرات التي تم تصويرها
فــي مدينة اإلنـتــاج اإلعــامــي،
واستخدمت فيها قنابل الغاز
المسيل للدموع.

الزعيم في أمان
ن ـ ـف ـ ــس األم ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة
للفنان عــادل إمــام ومسلسله
«فـ ــان ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو» ،ال ـ ـ ـ ــذي أوش ـ ــك
م ـ ـخـ ــرجـ ــه رامـ ـ ـ ـ ــي إمـ ـ ـ ـ ــام ع ـلــى
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــره،
يـبــاشــر رام ــي الـتـصــويــر دون
ً
استعجال ،فضال عن اهتمامه
بــأدق التفاصيل والديكورات
الـتــي يـجــري بـنــاؤهــا بجانب
اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار م ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـحـ ــددة

لـلـتـصــويــر ال ـخ ــارج ــي ،بـمــا ال
يـسـبــب ازدح ــام ــا جـمــاهـيــريــا
حـ ــول ال ــزع ـي ــم ي ـ ــؤدي لتعطل
التصوير.
ً
وص ـ ــور ع ـ ــادل إم ـ ــام جـ ــزءا
ً
كبيرا من مشاهده بالمسلسل
ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ل ـكــن خ ــروج
العمل من السباق الرمضاني،
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،دفـ ــع فــريـقــه
إلى إرجاء التصوير ،وتسبب
انـشـغــال األب ـطــال وارتـبــاطـهــم
ب ــأعـ ـم ــال اخ ـ ـ ــرى فـ ــي تــأج ـيــل
التصوير اكثر من مرة.

محمد سامي
مــن نــاحـيـتــه ،ق ــرر الـمـخــرج
محمد سامي عدم االستعانة
بـ ــأي مـ ـخ ــرج ل ـم ـســاعــدتــه فــي
ً
العمل ،مكتفيا بإسناد بعض
المشاهد الثانوية لمساعديه
مــع االكـتـفــاء بكتابة «مساعد

يسرا
م ـ ـ ـخـ ـ ــرج أول» عـ ـ ـل ـ ــى ش ـ ـ ــارة
ً
ال ـم ـس ـل ـس ــل ،ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن بـطــل
العمل محمد رمضان سيتفرغ
للتصوير خالل األيام المقبلة،
إلنجاز أغلبية مشاهده بسبب
عــدم تـصــويــره ســوى مشاهد
محدودة من المسلسل.
من جانبها ،قــررت الفنانة
غادة عبدالرازق تحدي الوقت
إلنـ ـج ــاز ت ـص ــوي ــر مـسـلـسـلـهــا
«س ـ ـل ـ ـطـ ــانـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــز» ،ح ـي ــث
سـ ـت ــواص ــل ال ـت ـص ــوي ــر حـتــى
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة م ــن رم ـضــان،
ً
ع ـل ـم ــا ب ـ ــأن أغ ـل ـب ـي ــة ت ـصــويــر
م ـش ــاه ــد ال ـع ـم ــل س ـت ـكــون فــي
ً
ديـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــورات مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة سـ ـلـ ـف ــا
معتمدة على انجاز أكبر عدد
من المشاهد باليوم الواحد.
كما استعان المخرج محمد
بكير بأحد مساعديه ليشرف
على وحدة التصوير الثانية،
التي ستتولى تصوير عدد من
المشاهد الخارجية بشوارع

ً
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه ال ـغــى
ال ـت ـص ــوي ــر فـ ــي خ ـ ـ ــارج مـصــر
وطلب من السيناريست اياد
إبــراه ـيــم تـعــديــل الـسـيـنــاريــو،
بما يتناسب مع ضغط الوقت.

المخرج محمد
بكير استعان بأحد
مساعديه ليشرف
على وحدة التصوير
الثانية
غادة عبدالرازق
تتحدى الوقت
إلنجاز تصوير
«سلطانة المعز»

أحمد عثمان
يعيش السيناريست والكاتب أحمد عثمان حالة من
النشاط الفني المكثف في الفترة الحالية ،لتحويل أعماله
الروائية إلى أعمال سينمائية ودرامية.
وكشف عثمان عن تعاقده على فيلم يحمل اسم "قبل
ً
األربعين" ،ويجري حاليا اختيار الكاست للبدء في مراحل
ً
التصوير قريبا.
تدور أحداث فيلم "قبل األربعين" حول الرعب النفسي
الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات ،وعدم االستقرار
العاطفي لبناء التوتر ،وغيرها من األح ــداث التي تدور
حول ثقافة المجتمع المصري دون غيره.
وأشار عثمان إلى أنه يراهن على الفكرة ،ونجاح هذا
الـعـمــل ال ــذي سـيـكــون مـفــاجــأة لـلـجـمـهــور ب ــدور الـعــرض
السينمائي ،السيما أنه من انتاج شركة بروماكس لإلنتاج
والتوزيع السينمائي ،وإخراج معتز حسام.
كما كشف عثمان عن تعاقده على أكثر من عمل درامي
في اآلونة األخيرة ،منها مسلسل يحمل عنوان "الوحي" مع
شركة راديو ،واإلنتاج التلفزيوني والسينمائي لمالكها
ً
المنتج خالد حلمي ،وجار االستعداد للعمل قريبا ،تحت
إشراف المخرج محمد أسامة.
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ً
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﻧـﺠــﺎﺣــﻚ ﻳـﻘــﺎس ﺑـﻤـﻘــﺪار ﻣــﺎ ﺗـﻜــﻮن ﻣــﺎﻫــﺮا
ً
ودﻗﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻠﻢ
ّ
ﻣﻘﺪار ﺣﺒﻚ ﻟﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻄﻠﺔ ﺗﺮﺗﺎح ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﻛﺜﺮة اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻴﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ27 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻛﻮﻧﻐﺮس

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ

 – 5ﺿ ــﺪ اﻟ ـﺠ ــﺰر – ﻋــﺎﺋـﻠــﺔ
– ﻓﺮد.
 – 6ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ – ﻫﺪم
اﻟﺒﻨﺎء – ﻃﺮف اﻷﻧﻒ.
ّ –7
ﻣﻔﻮض – ﺟﻤﺎﻋﺔ.
 – 8إﺑﻦ ﻫﻜﺘﻮر واﻧﺪروﻣﺎك
ﻗﺘﻠﻪ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن ذﻛــﺮ ﻓﻲ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :إذا ﻛﻨﺖ ﻻ ّ
ﺗﻄﻮر ﻣﻬﻨﺘﻚ ﻓﺴﻮف ﺗﺨﺴﺮ
ً
زﺑﺎﺋﻨﻚ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴـ ًـﺎ :ﻳـﻘــﻒ اﻟـﻔـﻠــﻚ ﺿ ـ ّـﺪك ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴــﺮة ّ
ﺣﺒﻚ
ﻟﻜﻨﻚ اﻗﻮى ﻣﻨﻪ.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺨﺎف ﻣﻦ أﻣﺮ ﻳﺴﺎورك ﻟﻴﻼ وﻧﻬﺎرا
وﻻ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﺒﻮح ﺑﻪ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ

ّ
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﻔﺎﺧﺮ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﺣﻘﻘﺘﻪ وﻧﺎل إﻋﺠﺎب اﻹدارة ﻣﻬﻨﻴﺎ  :ﻣﺸﻜﻠﺘﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﻨﺎه ﺑﻞ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻷرض.
وزﻣﻼء اﻟﻌﻤﻞ.
ً ّ
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺎﺗﻚ ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻫﻮ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ اﻟﺤﺒﻴﺐ أن ﺗﻜﻮن وﻓﻴﺎ
ً
ﻟﻪ وﺣﻨﻮﻧﺎ ﻣﻌﻪ.
اﻟﻐﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺮرة.
ً
ً
ّ
ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻬﺪ اﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺎ :اﻟ ـﻤ ـﻘــﺎوﻣــﺔ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـ ّـﻴــﺔ ﻟـﺘـﺸــﺎؤﻣــﻚ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻮﻋﻜﺔ
ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ.
اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺻﺮﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

اﻟﺪﻟﻮ

اﻹﻧﻴﺎذة.
 – 9ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺠﻤﻞ وﻳﻠﺼﻖ
ﺑﺎﻷرض – ّ
ﺻﺮ.
ّ
 – ١٠دﻧ ــﺲ ﺣــﺮﻣــﺔ – إﺳــﻢ
ﺣ ـﻤ ـﻠــﻪ اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻣ ـﻠــﻮك
ﻓﺎرس.
 – 11ﻓﻨﺎن ﻣﺼﺮي.

اﻟﻌﺬراء
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ً ّ
ً
ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :دع اﻟﺨﻮف واﻟﺘﺮدد ﺟﺎﻧﺒﺎ واﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﺣﻼﻣﻚ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﺎﺟﺰا
ً
ً
ّ
أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻠﻮغ أﻫﺪاﻓﻚ.
اﻟﺬي ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻟﺪواء اﻟﻨﺎﺟﺢ ّ
ﻟﺤﺒﻚ ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :ﺗـﺘـﻤـﻨــﻰ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺮف ﻋ ـﻠــﻰ ﺷ ـﺨــﺺ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺲ اﻵﺧﺮ وﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻚ.
ﺑﻘﺮﺑﻚ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﺄﻛﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﻷن ﻋﺎﻓﻴﺘﻚ ﻗﺪ اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :أﺧـﻠــﺺ اﻷﺻ ــﺪﻗ ــﺎء ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻳﺤﻔﻆ
ّ
ّ
ﺳﺮك ﺣﺘﻰ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻌﻪ.
ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺮض.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :
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ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻘﺎﻃﻌﺔ

 – 1اﺳﺘﺤﻘﺮوا واﺳﺘﺨﻔﻮا
– ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ.
 – 2ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ 2
وﻻﻳﺔ ﻳﻮﺗﺎه.
 – 3ﺟـﻨــﺲ ﺳـﻤــﻚ – ﺛـﻐــﺮ – 3
ﻳﻬﻤﻠﻪ وﻳﻐﻔﻠﻪ.
 – 4ﺛـﻘـﻠــﺔ اﻟ ـﻨ ــﻮم – ﻣﺴﻠﻚ 4
ﻃﻮﻳﻞ ﺿﻴﻖ.
 – 5ﺧـﺒـﻴــﺮ ﺑ ــﺎﻷﻣ ــﻮر – ﻣﻦ 5
ﺧــﺮج ﻇﻬﺮه ودﺧــﻞ ﺻﺪره
وﺑﻄﻨﻪ.
ﻧﻘﺮوا اﻟﺒﺌﺮ – إﺳﻢ ﻟﻜﻞ 6
–6
ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺪع – ﻗﺎدم.
 – 7ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﻨـ ــﺪ ﺑـ ــﺔ – درج – 7
اﻟﺨﺼﺐ.
 – 8أد ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ و ﺿـ ـ ـ ـ ّـﻤـ ـ ـ ــﻦ – 8
اﻷﻋﻤﻰ.
 – 9ﻧـ ـﻌ ــﻢ ﺑ ــﺎﻷﺟـ ـﻨـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ – 9
زﺟ ـ ــﺎﺟ ـ ــﺔ ﻣ ـﻐ ـﻠ ـﻔ ــﺔ ﺑ ـﻐ ــﻼف
ﻣ ـ ـﻌـ ــﺪﻧـ ــﻲ ﺗـ ـﺤـ ـﻔ ــﻆ ﺣـ ـ ـ ــﺮارة 10
اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ
– ﻧﻌﻢ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 – 2ﻋﺎﺻﻤﺔ دوﻟﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
 -– ١٠ﻣــﺪﻳـﻨــﺔ إﺳـﺒــﺎﻧـﻴــﺔ –  – 3ﻣ ـ ــﺮ ﺗـ ـ ـﻔ ـ ــﻊ – ﺧ ـﺸ ـﺒ ــﺔ
رﺗﺐ وﻧﻈﻢ.
ﻣـ ـ ـﻌـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺿ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋـ ـﻨـ ـﻘ ــﻲ
اﻟﺜﻮرﻳﻦ ﺑﺄداﺗﻬﺎ – ﻛﺴﻮة
ً
ﻋﻤﻮدﻳﺎ:
اﻟﻄﺎﺋﺮ.
 – 4ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎح ﺑ ـ ـ ـ ـ  -ﺟ ـﻨ ــﺲ
 – 1ﺑﺤﺜﻮا ﻋﻦ اﻷﻣﺮ.
ﺷﺠﻴﺮات أﻏﺼﺎﻧﻪ ﺷﺎﺋﻜﺔ.
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اﻟﺴﺮﻃﺎن
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ً ّ
ّ ً
ً
ً
ﺟﻴﺪا وﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛﻠﻤﺎ ازدادت ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻛﺜﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺘﻘﻦ ﻣﻬﻨﺘﻚ
اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻟﻤﻬﺎرﺗﻚ.
ﻋﻠﻴﻚ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎّ :
ﺣﺒﻚ اﻟﻌﻤﻴﻖ واﻟﺼﺎدق ﻟﺸﺮﻳﻚ ﻋﻤﺮك
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :أﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﻋﻦ ﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ أرﻳﺪ
اﻟﺤﻴﺎة.
ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﻣﺪى
اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻣﻦ أﺣﺐ.
ّ
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎء اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﺴﺘﺤﻖ واﻟ ــﺪك اﻻﻛ ــﺮام وﻳﻔﺮﺣﺎن
ﺑﺤﻀﻮرك ﻓﻼ ﺗﺨﺬﻟﻬﻤﺎ.
ﻻ ﻳﻬﻤﻬﻢ ﺳﻮى اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻨﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :

اﻷﺳﺪ
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اﻟﺠﻮزاء
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ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ  :إذا أردت أن ﺗﺘﻌﻤﻖ ﻓــﻲ ﻣﻬﻨﺘﻚ أﻛﺜﺮ ﻓﻼ ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﻻ رﻳـ ــﺐ ﻓ ــﻲ أن ﻣ ـﺠ ـﻬ ــﻮدك ﻓ ــﻲ ﻋﻤﻠﻚ
َ
ً
ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻴﻚ.
ﺗﺨﺶ اﻟﺴﺆال.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :اﻧــﺖ ﺗﻌﺮف أن اﺷﺘﻴﺎق اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟﻴﻚ ﻻ ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﻣـﺤــﺎوﻟــﺔ ﺧ ــﺪاع ﻣــﻦ ﺗـﺤــﺐ ﻟــﻦ ﺗﻄﻮل
ً
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ﻳﻌﺎدﻟﻪ أي أﻣﺮ آﺧﺮ.
ً
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :اﻟﺰم ﺣﺪودك داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ ﻟﻸﻫﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة واﻻﻧﻌﺰال
ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺎرﻓﻚ.
واﻷﺻﺤﺎب.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :
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ﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺘـ ــﻮي ﻫـ ــﺬه
اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋـﻠــﻰ 9
ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻛﺒﻴﺮة
) ،(3×3ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﻬـ ــﺎ ﻣ ـﻘ ـﺴ ــﻢ
اﻟ ــﻰ  9ﻣﺮﺑﻌﺎت
ﺻـﻐـﻴــﺮة .ﻫــﺪف
ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺬه اﻟـ ـﻠـ ـﻌـ ـﺒ ــﺔ
ﻣ ــﻞء اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
اﻟ ـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ـ ـﻐ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ــﺮة
ﺑﺎﻷرﻗﺎم اﻟﻼزﻣﺔ
ﻣـ ـ ــﻦ  1ا ﻟـ ـ ـ ــﻰ ،9
ﺷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮط ﻋـ ـ ـ ـ ــﺪم
ﺗـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﺮار اﻟ ـ ــﺮﻗ ـ ــﻢ
أﻛ ـ ـﺜـ ــﺮ ﻣ ـ ــﻦ ﻣ ــﺮة
واﺣـ ـ ــﺪة ﻓ ــﻲ ﻛﻞ
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺒﻴﺮ وﻓﻲ
ﻛـ ــﻞ ﺧـ ــﻂ أﻓ ـﻘ ــﻲ
وﻋﻤﻮدي.

اﻟﺤﻤﻞ
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ﻣﻦ  6أﺣــﺮف و ﻫﻲ اﺳﻢ اﺟﺘﻤﺎع رﺳﻤﻲ ﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻣﻦ دول أو دول ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ.
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ:

ﺗﻮاﺑﻞ دلبلا

r
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ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :اﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻀﺮوري ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺠﺪ
ً
ﻣﺮﺗﺎﺣﺎ أﻛﺜﺮ.
ﻧﻔﺴﻚ
ّ
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺤﻀﺮ ﻟﺴﻔﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ أو ﺑﺪوﻧﻪ ﻟﻔﺘﺮة
ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ّ
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺄوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻚ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إﺿﺎﻋﺘﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟﺜﺮﺛﺎرﻳﻦ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

اﻟﺤﻮت
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ً
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻛــﻦ واﻗـﻌـﻴــﺎ ﻓــﻲ ﻃﻠﺒﺎﺗﻚ واﻧـﻈــﺮ إﻟﻰ
ّ
وﺿﻊ ﻋﻤﻠﻚ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
ً
ً
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗ ــﺎرة ﺗــﺮﺿــﻰ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﺒـﻴــﺐ وﻃ ــﻮرا
ﺗﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﺗﻔﻪ ﺳﺒﺐ.
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﻻ أﺟ ـﻤــﻞ وﻻ أﻣ ـﺘــﻊ ﻣــﻦ ﺗﻤﻀﻴﺔ
ﻋﻄﻠﺘﻚ ﻣﻊ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :
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مسك وعنبر

«الكويت نعمة» ...رسالة وفاء للديرة بمشاركة النجوم

األوبريت إهداء من «اإلنتاج البرامجي» ويحمل توقيع الريس وحسن في اإلخراج وألحان الناصر
محمد جمعة

رسالة حب ووفاء للكويت
من نجوم الساحة الفنية في
أوبريت «الكويت نعمة» ،الذي
تصدى إلخراجه علي الريس،
ود .علي حسن.

فهد الناصر

تـ ـه ــدي م ــؤس ـس ــة اإلنـ ـت ــاج
ال ـب ــرام ـج ــي ال ـم ـش ـت ــرك ل ــدول
ال ـخ ـل ـي ــج ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـكــويــت
ً
ً
أوبـ ــري ـ ـتـ ــا غـ ـن ــائـ ـي ــا ب ـع ـن ــوان
"ال ـ ـكـ ــويـ ــت ن ـ ـع ـ ـمـ ــة" ،ب ـص ــوت
ال ـ ـم ـ ـطـ ــرب الـ ـ ـش ـ ــاب إب ــراهـ ـي ــم
دشـ ـت ــي ،ومـ ــن ك ـل ـم ــات سـعــد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــم ،وألـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــان فـ ـه ــد
ا ل ـن ــا ص ــر ،ب ـي ـن ـمــا ي ـق ــف وراء
إخ ـ ـ ـ ــراج الـ ـعـ ـم ــل ال ـم ـخ ـض ــرم
علي الريس ،ود .علي حسن،
ب ـم ـش ــارك ــة ن ـخ ـبــة م ــن ن ـجــوم
الساحة الفنية.
ويــأتــي األوبــريــت فــي وقت
فـ ـ ـ ـ ــارق مـ ـ ــن تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـ ـب ـ ــاد،
حيث يبذل الجميع قصارى
ج ـ ـهـ ــدهـ ــم ،كـ ـ ــل فـ ـ ــي مـ ـج ــال ــه،
لعبور تلك األز مــة التي ألقت
بـظــالـهــا عـلــى الـعــالــم أجـمــع،
وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق يـحــرص
نـ ـج ــوم الـ ـف ــن واإلع ـ ـ ـ ــام عـلــى
بذل قصارى جهدهم في رفع
الروح المعنية ،وبث الرسائل
اإليجابية.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح خـ ـ ــاص
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ع ـ ّـب ــر ال ـم ـخ ــرج
د .ع ـلــي ح ـســن ع ــن س ـعــاد تــه
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ال ـغ ـن ــائ ــي
االستثنائي ،وأ شــاد بالدور
الكبير ا لــذي تلعبه مؤسسة
اإلنتاج البرامجي المشترك
لـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ــج ال ـعــرب ـيــة
ت ـحــت قـ ـي ــادة مــديــرهــا
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرم ع ـ ـلـ ــي
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــس ،م ـت ــوج ـه ــا
ب ـ ــالـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــر ل ـ ـك ـ ــل م ــن
ساهم في هذا العمل
حـ ـت ــى ي ـ ـ ــرى ال ـ ـنـ ــور،
وق ــال إن "األوبــريــت
يـحـمــل رس ــال ــة حب
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء لـ ـلـ ـك ــوي ــت
الغالية على قلوب
الجميع".
م ــن جــان ـبــه ،قــال
الفنان داود حسين
"نـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم أوب ـ ــريـ ـ ـت ـ ــا
غ ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــا صـ ـغـ ـي ــرا
لـمــواكـبــة األوض ــاع

النجوم المشاركون في األوبريت
ال ـحــال ـيــة م ــن أل ـح ــان الـمـبــدع
فهد الناصر ،ومشاركة نخبة
م ــن ال ــزم ــاء ،ال ــذي ــن حــرصــوا
على المشاركة بــدا فــع حبهم
لـلـكــويــت ،وحــرص ـهــم عـلـيـهــا.
أص ــدق ــائ ــي ذه ـ ــب ،وق ـلــوب ـهــم
ذهـ ـ ـ ــب ،ويـ ـعـ ـشـ ـق ــون ب ـل ــده ــم،
وال ـف ـن ــان الـ ــذي ط ـلــب مـقــابــا
م ــادي ــا ،والـفـنــانــة ال ـتــي قــالــت
إ نـهــا ال تــرى نفسها فــي مثل
هذه األعمال ،أقول لهم ّ
سو د
ال ـلــه وج ــوه ـك ــم ،ف ــي األزمـ ــات
تظهر المعادن ،اللهم احفظ
الكويت وسائر بلدان العالم
من هذا الوباء".
أم ــا الـمـلـحــن فـهــد الـنــاصــر
فـ ـ ـق ـ ــال "ي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل

ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة م ــن األع ـم ــال
ال ـغ ـنــائ ـيــة الــوط ـن ـيــة األخ ــرى
التي تعاونت فيها مع نخبة
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــوم ،م ـ ـنـ ــذ ذكـ ـ ــرى
ع ـي ــد االسـ ـتـ ـق ــال وال ـت ـح ــري ــر
حتى ا لـمــرور بــأز مــة فيروس
"كورونا" ،والحد من انتشاره،
والـ ـجـ ـه ــود ال ـت ــي ي ـت ــم بــذل ـهــا
مــن الـمــواطــن الـكــويـتــي ،التي
ت ـع ـت ـبــر "فـ ــزعـ ــة" ت ـس ـت ـل ــزم أن
يقف الجميع لمواجهتها".
يذكر أن أو بــر يــت "الكويت
ن ـع ـم ــة" إه ـ ـ ــداء مـ ــن مــؤس ـســة
اإل نـتــاج البرامجي المشترك
لـ ـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة
إل ــى ال ـغــال ـيــة ال ـك ــوي ــت ،وهــو
مـ ــن غـ ـن ــاء إب ــراهـ ـي ــم دش ـت ــي،

وك ـ ـل ـ ـم ـ ــات سـ ـ ـع ـ ــد الـ ـمـ ـسـ ـل ــم،
وأل ـ ـحـ ــان وإش ـ ـ ـ ــراف وت ـن ـف ـيــذ
ف ـ ـه ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ،وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع
مـحـمــد هـ ّـمــام ،وجـيـتــار أمين
ا لـ ـ ـف ـ ــا كـ ـ ـه ـ ــا ن ـ ــي ،وم .ص ـ ـ ــوت:
مـحـمــد ال ـع ـلــي ،ومــاسـتــريـنــغ
صهيب العوضي ،وسيناريو
واخـ ـ ـ ــراج ع ـل ــي ال ــري ــس ،ود.
علي حسن ،واإل شــراف العام
علي الريس ،واإلشراف الفني
د .عـ ـل ــي ح ـ ـسـ ــن ،ب ـم ـش ــار ك ــة
كـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ج ــاس ــم
ال ـن ـب ـه ــان ،وم ــري ــم ال ـص ــال ــح،
وداود حسين ،وطارق العلي،
وعبدالعزيز المسلم ،وشهاب
ح ــاجـ ـي ــة ،وخـ ــالـ ــد ال ـب ــري ـك ــي،
وإل ـ ـه ـ ــام الـ ـفـ ـض ــال ــة ،وع ـب ـي ــر

ا لـجـنــدي ،وأ سـمـهــان توفيق،
وعـلــي جـمـعــة ،وعـبــدالــرحـمــن
العقل.
ُ تقول كلمات األوبريت:
ْ
قسم على ُح ْبها وأن
أ َ
فاض الغال حتى طغا
ْ
ُ
هالحب من كبره كأن
ْ
أي حب غيره إنلغى
قلبي لالزل
في
حبها
ْ
موضوع ما َيقبل جدل
ُ
فالحمد لله الذي
َ َ
اهدانا الكويت وجز ل
َ
الكويت يعني انت وه ِل ْك
عايش َبمان إ بـ منزلك
لكويت مو ديره وخالص
ّ
هي امك اللي اتدلك

ْ
ُ
فالحمد لله  ...والشك ُر لله
عـ ْ
ـاألمــن والعيشه الكريمه
وأهلي وبيتي!
ْ
ُ
والشك ُر ْ لله
...
فالحمد لله
َ َ
ُ
فالحمد لله ا لــذي خـلــق ــني
إ كــويتي!

أقول لمن طلب
ً
مقابال سود
الله وجوهكم...
في األزمات
تظهر المعادن
داود حسين

الريس :أنجزنا رسائل توعوية تواكب األحداث
أك ـ ــد الـ ــريـ ــس أن م ــؤسـ ـس ــة األنـ ـت ــاج
الـبــرامـجــي تسخر كــل إمكاناتها لدعم
ج ـه ــود دول ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،ودول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،ل ـمــواج ـهــة خطر
فيروس كورونا.
وأشار الريس ،في تصريح صحافي،
إل ـ ــى أن ال ـم ــؤس ـس ــة ف ــرغ ــت م ــن إن ـج ــاز
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل اإلع ــامـ ـي ــة
والـفــاشــات ،مــن بينها رســالــة اعالمية
خاصة بدولة المقر دولة الكويت ،التي
ت ـبــذل ،شــأنـهــا ش ــأن بقية دول مجلس
ً
التعاون ،جهودا جبارة من أجل مواجهة
هذا الفيروس الخطير.
ً
وقــال إن المؤسسة أنجزت عــددا من
رسائل التوعية الموجهة ،لما تمتلكه من

الريس وعلي حسن في الكواليس

خبرة عريضة في هذا الجانب ،مشيرا
إلــى أنها كانت في طليعة المؤسسات
اإلع ــامـ ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ال ـتــي
حققت برنامجا صحيا متخصصا هو
"سالمتك" ،وأنجزته بالتعاون مع األمانة
العامة لوزارات الصحة في دول مجلس
التعاون الخليجي.
ول ـف ــت إل ــى أن إحـ ــدى ت ـلــك الــرســائــل
سـ ـلـ ـط ــت الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى تـ ـج ــرب ــة دول ـ ــة
الكويت بوصفها دولــة المقر ،وتناول
التحديات الجسام التي واجهت الكويت،
واستطاعت أن تتجاوزها بفضل لحمة
ابنائها.
والـ ـ ــرسـ ـ ــالـ ـ ــة مـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد اإلع ـ ــام ـ ــي
ال ـقــديــر ف ـخــري ع ـ ــودة ،وت ـقــديــم الـفـنــان

خالد البريكي ،وإخ ــراج د .علي حسن،
واإلشـ ــراف الـعــام لعلي الــريــس ،وتمثل
مسيرة التحديات الكبرى التي واجهتها
دول الكويت عبر تاريخها ،لتخرج أكثر
ق ــوة وتـمــاسـكــا وتـعــاضــدا فــي مواجهة
األزمات والتحديات.
وق ـ ــال إن ال ـمــؤس ـســة دخ ـل ــت مــرحـلــة
الـتـحـضـيــرات إلط ــاق قـنــاة تلفزيونية
خليجية مشتركة تتعاون دول المنطقة
من أجل بث كل برامجها المتخصصة
في هذا الجانب التوعي ،وتكون بمنزلة
المنصة اإلعالمية المشتركة ألبناء دول
مجلس التعاون الخليجي ،واألمر اليوم
أمام األمانة العامة لدول مجلس التعاون
الخليجي.

عالمة ونانسي وإليسا يتبرعون لدعم القطاعات مهند يوسف يتابع مستجدات
كورونا في «اليف مع مهند»
الطبية في مواجهة «كورونا»
كان قد أشار في أحد تصريحاته المتلفزة
إلــى أنــه يتخذ أقصى درج ــات الوقاية هو
وعائلته والعاملين في مكتبه ،من تعقيم
دائ ــم إلــى إج ــراءات احـتــرازيــة أخ ــرى ،وهو
حريص على صحته وصحة عائلته وصحة
اآلخرين.
مــن جانبها ،تبرعت النجمة اللبنانية
هيفاء وهبي بـ 20مليون ليرة ،توزعت بين
 10ماليين لمستشفى بـيــروت الحكومي،
و 10مــا يـيــن للصليب األ ح ـمــر اللبناني،
دع ـ ـمـ ــا لـ ـلـ ـجـ ـه ــود ال ـ ـج ـ ـبـ ــارة فــي
إسـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس ،ضـمــن
حـ ـمـ ـل ــة الـ ـتـ ـب ــرع ــات
التي أطلقتها شاشة
 mtvاللبنانية.
وم ـ ـ ـ ــن الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن
الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــانـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن

تضامن العديد من نجوم الساحة الفنية
اللبنانية مع األزمة الصحية التي يمر بها
لبنان في مواجهة فيروس كورونا ،وأعلنوا
خالل مداخالت هاتفية مع اإلعالمي مرسيل
غ ــان ــم ،ف ــي بــرنــام ـجــه "صـ ــار ال ــوق ــت" ،عبر
محطة  ،MTVتبرعهم بمبالغ مالية لدعم
ً
القطاعات الطبية العاملة حاليا في مواجهة
الفيروس ،السيما المستشفيات الحكومية
والصليب األحمر اللبناني ،إضافة إلى دعم
ا لـعــا ئــات اللبنانية الفقيرة والمحتاجة،
ً
خــاصــة الـتــي تــوقــف عملها حاليا فــي ظل
إجــراء ات التعبئة العامة التي أعلنتها
ً
الحكومة اللبنانية مؤخرا.
وأطـ ـ ـ ــل الـ ـفـ ـن ــان ال ـل ـب ـن ــان ــي راغـ ــب
ع ــام ــة ع ـب ــر ش ــاش ــة " "MTVضـمــن
ف ـ ـ ـقـ ـ ــرة اإلع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة دن ـ ـ ـيـ ـ ــز رحـ ـ ـم ـ ــة،
وأع ـل ــن أن ــه يـتـبــرع بـ ــ 25مـلـيــون لـيــرة
ل ـم ـص ـل ـحــة الـ ـجـ ـه ــود ال ـط ـب ـيــة
الـ ـمـ ـب ــذول ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
"كورونا" 15 ،مليونا
مـ ـنـ ـه ــا س ـت ـخ ـصــص
لمستشفى بيروت
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،و10
ماليين للصليب
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
اللبناني.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
زم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءه
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن
إلى المساهمة
أي ـ ـض ـ ــا ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــد ي ــد
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــون" ،لـ ـنـ ـتـ ـض ــام ــن
جـمـيـعــا ون ــدع ــم جـهــود
الطاقم الطبي في عملهم
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي ل ـم ــواج ـه ــة
خطر هذا الفيروس".
راغب عالمة
يذكر أن راغب عالمة

المشاركين في مبادرة القناة إليسا ،التي
كــانــت لـهــا مــداخ ـلــة هــاتـفـيــة ،أعــربــت فيها
عن فخرها بأنها لبنانية ،عندما ترى هذا
التكاتف والتضامن بين اللبنانيين ،مشيرة
إلى أنها ستتبرع بمبلغ لم تعلن عنه على
الـ ـه ــواء ،م ــن أج ــل تــأمـيــن حـصــص غــذائـيــة
للعائالت المحتاجة.
وأعرب الفنان رامي عياش ،في مداخلة
هاتفية ،عن تضامنه مع هذه الحملة ،مشيرا
إلــى أنــه ضمن جمعيته "عـيــاش للطفولة"
تكفل بتأمين كمامات لألطفال ،ومن يحتاج
إلـيـهــا عـلـيــه أن يـتـصــل بالجمعية
إلي ـص ــال ال ـك ـمــامــات ل ــه ،مضيفا
أ نــه سيتبرع بمبلغ لــم يكشف
عنه أيضا.
وتـبــرعــت الـفـنــانــة نانسي
عـ ـ ـج ـ ــرم بـ ـ ـ ـ ـ ـ  10آالف دوالر
لمستشفى رفيق الحريري
الجامعي ،و 10آالف دوالر
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـل ـ ـيـ ــب األح ـ ـ ـمـ ـ ــر
اللبناني.

إليسا

●

محمد جمعة

ك ـ ـشـ ــف اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ـه ـنــد
ي ـ ــوس ـ ــف عـ ـ ــن بـ ـ ــث ب ــرن ــام ــج
"الي ـ ـ ـ ــف" ،ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه عـلــى
"إن ـس ـت ـغــرام" ،بـعـنــوان "اليــف
مــع مـهـنــد" ،ليسخر منصته
كوسيلة إعالمية تهدف إلى
ت ــوع ـي ــة م ـتــاب ـع ـيــه وم ــواك ـب ــة
آخ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ف ـي ـم ــا
يـ ـخ ــص ف ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا،
م ـض ـي ـفــا" :انـ ـتـ ـظ ــرون ــي وأن ــا
في قطر وضيفي في فرنسا،
وس ـ ـن ـ ـت ـ ـحـ ــدث عـ ـ ــن ف ـ ـيـ ــروس
كورونا بالكويت والعالم".
ي ــذك ــر أن م ـه ـنــد ي ـخــوض
حاليا تحديا جــد يــدا يشكل
إضافة إلى مشواره مع األثير
اإلذاعي الذي بدأه عام ،2007
إذ يقدم برنامجا يوميا يبث
مــن األح ــد ال ــى الـخـمـيــس في
وق ــت الـ ــذروة مــن  1:30حتى
 3:00ظ ـهــرا ،عـبــر أثـيــر إذاع ــة
" مـ ـ ــزا جـ ـ ــي اف ام" ا ل ـق ـط ــر ي ــة
"."94.6
وانطلق بث البرنامج يوم
 20يـنــايــر ال ـمــاضــي ،ويسير
بخطى ثابتة محققا أصــداء
طيبة بنفس كويتي من خالل
ال ـ ـكـ ــادر ال ـق ــائ ــم ع ـل ـي ــه ،ب ــدءا
مــن مهند كمقدم للبرنامج،
مرورا بفريق اإلعداد المتمثل
فــي الصحافي المعد صالح
ال ـ ـ ــدوي ـ ـ ــخ ،وسـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،وك ــوث ــر
عبدالرحمن ،إضــافــة للرؤية
ل ـل ـم ـخ ــرج دواس ال ـع ـج ـمــي،
ليلتئم شـمــل ا لـثــا ثــي مهند

سلة أخبار
عمرو محمود ياسين ينفي
شائعة وفاة والده

أكد السيناريست عمرو
محمود ياسني أن والده
الفنان محمود ياسني
يتمتع بصحة جيدة
ويوجد في املنزل ،وال
صحة ملا أشيع عن تدهور
صحته ،وذلك بعد انتشار
شائعات وفاته في
الساعات املاضية.
وفي سياق آخر ،يعكف
عمرو على كتابة
سيناريو مسلسله
الجديد "ونحب تاني
ليه" للنجمة ياسمني
عبدالعزيز املقرر عرضه
خالل رمضان املقبل،
وهو من إنتاج شركة
سينرجي ،وإخراج
مصطفى فكري ،ويعد
العمل التجربة الثانية
لعمرو في دراما رمضان
بعدما شارك في كتابة
الجزء السادس من
مسلسل "ليالي الحلمية"
مع أيمن بهجت قمر.

«الشرق األوسط األمريكية»
تؤجل جائزة الملتقى

أعلنت جامعة الشرق
األوسط األمريكية في
الكويت ( ،)AUMراعي
جائزة امللتقى للقصة
القصيرة العربية ،أنه
بالنظر إلى ما يجتازه
الوطن العربي وشعوب
العالم أجمع ،من محنة
تفشي وباء "كورونا"،
وضرورة تبني كل ما
من شأنه التصدي لهذا
الوباء .وتماشيًا مع
ّ
التوجه العاملي ،والتزامًا
باإلجراءات االحترازية
الوقائية ،فإن مجلس
أمناء جائزة امللتقى ،قد
اتخذ قرارًا بتأجيل أعمال
الدورة الخامسة للجائزة
 2020/2019حتى إشعار
آخر.
ويأتي قرار الجامعة
اتساقا مع قرارات الدولة
التي تسعى جاهدة
الحتواء تفشي الفيروس،
مما ترتب عليه تأجيل
العديد من الفعاليات
الفنية والثقافية املختلفة.

مطاوع تبدأ تصوير
مشاهدها «إال أنا»

والــدويــخ والعجمي مجددا
في عمل إذاعي جديد بعدما
حـ ـقـ ـق ــوا نـ ـج ــاح ــا الف ـ ـتـ ــا فــي
بــرنــامــج "ال ـقــايـلــة" ال ــذي بث
ع ـب ــر أثـ ـي ــر إذاعـ ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
مـ ــن  2011ح ـت ــى ،2017
وه ـ ــو مـ ــا ي ــرف ــع سـقــف
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ل ـ ـ ــدى
المسؤولين بإذاعة
م ــزاج ــي الـقـطــريــة
ب ـ ـ ــإع ـ ـ ــادة ت ـ ـكـ ــرار
ه ــذا الـنـجــاح في
الفضاء االعالمي
القطري.

مهند يوسف

انضمت الفنانة حنان
مطاوع لحكاية من
حكايات مسلسل "إال
أنا" ،ومن املقرر أن تبدأ
تصوير مشاهدها
بعد نهاية رمضان
املقبل ،عقب االنتهاء من
اختيار األبطال وكتابة
السيناريو ،خاصة أن
الحكاية مازالت في مرحلة
الكتابة ،ويعرض املسلسل
على شاشة .dmc
يذكر أن املسلسل من
تأليف يسري الفخراني،
وهو تعاون إنتاجي بني
الشركة املتحدة للخدمات
اإلعالمية وشركة أروما،
وتدور أحداثه في 60
حلقة ،وهو مجموعة من
القصص املستقلة ،وكل
قصة منها  10حلقات،
وتسرد تلك القصص
وقائع وأحداثا حقيقية
في معظمها تتعرض
ملوضوعات تهم املجتمع
بصفة عامة واملرأة بصفة
خاصة ،مثل الصمت
الزوجي ،وطموح وكفاح
املرأة ،والعنف ضد املرأة،
ونظرة املجتمع للمرأة
املطلقة.

ةديرجلا
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دوليات

إجراءات جديدة لحماية القواعد األميركية بالعراق

ائتالف العبادي ينتقد مساعي تسمية مرشح آخر وائتالف العامري يدعو إلى إقالة صالح
مع عودة التوتر إلى المشهد
األمني العراقي من بوابة
استهداف الوجود األميركي
العسكري ،اتخذت إجراءات
جديدة لحماية القواعد التي
يوجد فيها أميركيون ،في
وقت ال تزال البالد غارقة ً
بأزمة سياسية ال أفق مرئيا
لها.

كشف مصدر أمني في العراق عن
ات ـخــاذ إج ـ ــراءات أمـنـيــة جــديــدة في
محيط القواعد األميركية بالعراق،
ف ــي حـيــن أك ــد نــائــب بــالـبــرلـمــان أن
الـتـحـقـيـقــات ال تـشـمــل ف ـقــط قصف
القواعد ،وإنما استهداف السفارة
األميركية في أكثر من مرة.
وق ـ ــال ال ـم ـص ــدر إن "الـتـعـلـيـمــات
الـتــي تلقتها الـقـيــادات األمـنـيــة من
ال ـج ـهــات الـعـلـيــا تتمثل فــي اتـخــاذ
إجراءات عاجلة لضبط أمن المناطق
التي توجد فيها القواعد األميركية،
وم ـن ــع أي ت ـحــركــات ف ـي ـهــا" ،مبينا
ان "ال ـج ـهــات األم ـن ـيــة بـ ــدأت تنفيذ
خطتها ،إذ أعادت ترتيب وجودها
في تلك المناطق".
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن "ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
نـشــرت حــواجــز أمـنـيــة فــي ع ــدد من
المناطق ،كما أ ج ــرت تغييرات في
الحواجز القديمة ،واستبدلت أغلب
عناصرها" ،مشيرا إلــى أن "الخطة
ستستمر حتى إشعار آخــر ،وأنها
س ـت ـس ـهــم ب ـش ـك ــل م ــؤك ــد فـ ــي وق ــف
عمليات االستهداف بتلك القواعد،
كـ ـم ــا س ـت ـس ـه ــم ف ـ ــي الـ ـقـ ـب ــض ع ـلــى
أي مـشـتـبــه بـ ــه ،و ف ـق ــا للتحقيقات
الجارية".
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ف ـ ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــان إن
"الـ ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة اس ـت ـبــدلــت عــدة
وحدات عسكرية وأمنية في محيط
قــواعــد تــوجــد فيها ق ــوات أميركية
وأخرى تابعة للتحالف الدولي".
وأوضـ ـ ــح أن "ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـتــي
تجريها بـغــداد بحاجة إلــى بعض
الوقت كي يعلن عنها بشكل رسمي"،
مـشـيــرا ال ــى أن ـهــا "ق ــد تـشـمــل أيضا
هجمات صاروخية طاولت السفارة
األميركية في بغداد خالل األسابيع
الماضية".

ائتالف النصر

تركيا تقتل 5
مسلحين أكراد في
غارة شمال العراق

الـ ــى ذل ـ ــك ،دعـ ــا ائـ ـت ــاف ال ـن ـصــر،
بــزعــامــة ح ـيــدر ال ـع ـبــادي إل ــى منح
رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي
"فــرص ـتــه الــدس ـتــوريــة" ،مـعـتـبــرا أن
ت ـس ـم ـي ــة م ــرش ــح ج ــدي ــد "م ـخ ــال ـف ــة
دستورية".
وق ـ ـ ــال االئـ ـ ـت ـ ــاف ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن
"ال ـ ـ ّحـ ــوارات ال ـجــاريــة ح ــول تسمية
مــرشــح جــديــد لرئاسة الـ ــوزراء تنم
ع ــن م ـخــال ـفــة دسـ ـت ــوري ــة واض ـح ــة،
ب ـم ــاح ـظ ــة صـ ـ ـ ــدور ال ـت ـك ـل ـي ــف عــن
رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،األم ــر ال ــذي ال
يحق معه إبطال التكليف والذهاب
ّ
لـمـكــلــف جــديــد قـبــل انـقـضــاء الـمــدة
الدستورية".
وأضاف البيان أن "ائتالف النصر
ي ــؤك ــد أن مـ ـش ــاركـ ـت ــه بـ ــال ـ ـحـ ــوارات
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ً
ً
منزليا في النجف أمس (رويترز)
مصنعا
عسكري عراقي يعقم
تأتي لتأكيد المسارات الصحيحة
لحل األزم ــة ،وي ــرى ض ــرورة إعطاء
ّ
المكلف فرصته الدستورية ،التزاما
بالسياقات القانونية والتضامن
الوطني".
يذكر أن رئيس الجمهورية برهم
ص ــال ــح كـ ـل ــف ،الـ ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي،
ع ــدن ــان ال ــزرف ــي تـشـكـيــل الـحـكــومــة
المقبلة.

«تحالف الفتح»
واعـ ـتـ ـب ــر ك ــري ــم ع ـل ـي ــوي ال ـنــائــب
ع ــن ت ـحــالــف ال ـف ـتــح بــزعــامــة ه ــادي
العامري ،أن رئيس الجمهورية برهم
ص ــال ــح ل ــم ي ـعــد حــام ـيــا لـلــدسـتــور،
متهما إي ــاه بـمـحــاولــة تـقــديــم اســم
مرشح لمنصب رئيس الوزراء يكون
تابعا إلقليم كردستان.
وق ــال عليوي فــي حــديــث لـموقع
"السومرية نيوز" ،إن "مواقف رئيس
الجمهورية السلبية واضحة تجاه
العراق والشعب العراقي ،وخاصة

المكون الشيعي ،من خالل ترشيح
شـخـصـيــات جــدلـيــة ف ــي اسـتـحـقــاق
دستوري وقانوني لمكون" ،مبينا
أن "هناك الكثير من أعضاء مجلس
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب أصـ ـبـ ـح ــت ل ــديـ ـه ــم رغ ـب ــة
وقناعة كاملة بأهمية إقالة رئيس
الجمهورية ،ألنه ال يمثل الدستور
العراقي ،وليس حافظا له ،بل على
الـعـكــس ك ــان مــن أول الـمـتـجــاوزيــن
عليه" على حد قوله.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـل ـ ـيـ ــوي أن "رئ ـ ـيـ ــس
الجمهورية يريد المجيء برئيس
وزراء تابع إلقليم كردستان ،وهو
يـعـلــم بمنهجية مـكــو نــا تـيــة ضيقة
في االنحياز للقومية الكردية" ،الفتا
الــى أن "منصب رئـيــس ال ــوزراء من
ّ
المكون الشيعي ،والقوى
استحقاق
الشيعية هي المعنية باختيار اسم
مرشح للمنصب ،أمــا ما ذهــب اليه
رئيس الجمهورية فهو غير صحيح
وغير دستوري وغير مهني".
ومازال المشهد السياسي العراقي
"مـعـقــدا" ،وفــق مــا يصفه متابعون،

سيما بعد االجتماعات األخيرة التي
شـهــدهــا مـنــزل زعـيــم تـيــار الحكمة
في الـعــراق عمار الحكيم بين قادة
الكتل "الشيعية" التي أعلنت صراحة
رف ـض ـه ــا ت ـك ـل ـيــف ال ـ ــزرف ـ ــي ،مـعـلـلــة
ذلك بآلية اختياره من قبل صالح.
وكشف مصدر سياسي ،أمس األول،
عن ترشيح  3رؤساء جامعات بديلة
لـلــزرفــي ،مشيرا الــى إرس ــال أسماء
ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــات ل ــزع ـي ــم ال ـت ـيــار
ال ـص ــدري مـقـتــدى ال ـص ــدر م ــن أجــل
التوافق على واحد منها.
وأثـ ـ ــار تـكـلـيــف الـ ــزرفـ ــي م ــن قبل
صالح "دون مـشــاورة جميع الكتل
السياسية" أزمة سياسية جديدة في
هذا التكليف
البلد ،فبالرغم من أن ّ
الق ــى اسـتـحـســان "ال ـســنــة وال ـك ــرد"،
فضال عن "النصر وسائرون" ،فإنه
القى رفضا شديدا من تحالف الفتح،
بــزعــامــة هـ ــادي ال ـعــامــري وائ ـتــاف
دولة القانون بزعامة نوري المالكي،
وك ـت ـل ـتــي ال ـع ـقــد ال ــوط ـن ــي وال ـن ـهــج
الوطني ،متهمين صالح بمخالفة

القاهرة  -حسن حافظ

عـلــى وق ــع أزم ــة ت ــزداد خ ـطــورة فــي ملف
سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان،
بــدا أمــس االثنين ،أن القاهرة تفعل جميع
خياراتها المائية لمواجهة واقــع دخولها
مــرح ـلــة ال ـف ـقــر ال ـم ــائ ــي ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
مصير أزمة السد اإلثيوبي ،نتيجة ارتفاع
قياسي في عدد السكان (أكثر من  100مليون
نسمة) ،بالتوازي مع محدودية موارد مصر
المائية ،لذا لم يكن غريبا أن تلجأ القاهرة
لمحاولة ترشيد االسـتـهــاك والـبـحــث عن
موارد مائية بديلة.
وزي ـ ــر ال ـ ــري والـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـمــائ ـيــة مـحـمــد
عـ ـب ــدالـ ـع ــاط ــي ،ت ـ ـ ــرأس مـ ــع وزي ـ ـ ــر الـ ــزراعـ ــة
واستصالح األراضي السيد القصير ،أعمال
اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين،
أمس ،لـ "بحث سبل إدخال الري الحديث في
ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر
ومواجهة االحتياجات كافة" ،بحسب ما جاء
في بيان وزارة الري.
وتـ ــم إق ـ ـ ــرار ت ـن ـظ ـيــم زراعـ ـ ـ ــات الـ ـم ــوز فــي
ض ــوء تـقـنـيــن زراع ـ ــة الـمـحــاصـيــل الـشــرهــة
ل ـل ـم ـيــاه ،ف ـضــا ع ــن م ـنــاق ـشــة ال ـت ــوس ــع في
م ـشــروع االنـتـقــال إل ــى نـظــم ال ــري الحديثة
س ــواء ال ــرش أو التنقيط ،مــع بحث توفير
ا لـحــوا فــز لتشجيع الفالحين على التحول
للري الحديث ،وزي ــادة اإلنتاجية ونوعية
الحاصالت الــزراعـيــة ،فــي ضــوء التحديات
المائية التي تواجه الدولة المصرية.
وتم التوجيه باتخاذ اإلجراءات المتبعة
لتطبيق طرق الري الحديثة ،خصوصا في
األراض ــي الـجــديــدة والمستصلحة ،ووجــه
وزي ــرا ال ــري وال ــزراع ــة بالعمل عـلــى تنفيذ
الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام
طــرق الــري الحديثة ،طبقا لـجــداول زمنية
محددة مع العمل على رفع وعي المواطنين
بأهمية وقيمة المياه والجدوى االقتصادية
من تطبيق طرق الري الحديثة.
وقدم مسؤولو وزارة الزراعة واستصالح
األراضـ ــي ،عــرضــا ح ــول الـجـهــود المبذولة
لترشيد استهالك المياه ،من خالل استخدام
أس ــالـ ـي ــب الـ ـ ــري ال ـح ــدي ـث ــة ،والـ ـت ــوس ــع فــي
استعمال أساليب الري السطحي المطور،
وتطوير الــري الحقلي بــاألراضــي القديمة

الجيش ًاإلسرائيلي يقتل
فلسطينيا في الضفة

قتل الجيش اإلسرائيلي
بالرصاص فلسطينيا كان
يرشق سيارات إسرائيلية
بالحجارة على طريق سريع
في الضفة الغربية أمس
األول .وقال مسؤولو صحة
فلسطينيون ،إن القتيل رجل
عمره  32عاما .وأفاد الجيش
في بيان "رصد أفراد جيش
الدفاع مجموعة يشتبه فيها
تلقي حجارة باتجاه سيارات
إسرائيلية مارة على شارع
سريع ،وأطلقوا النار باتجاه
المشتبه فيهم ،للحيلولة دون
إصابة سيارات أخرى".
ونشر الجيش صورة تظهر
سيارة تحطم زجاجها
األمامي بحجر كبير.

القاهرة تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة «التحديات المائية»
●

سلة أخبار

عامل من وزارة الصحة يعقم محطة مترو «الشهداء» في القاهرة أمس األول (رويترز)
بالدلتا ،وتحديث دليل المقننات المائية
ال ـف ـع ـل ـيــة ،واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ــن حـ ـص ــاد م ـيــاه
األمطار ،بجانب استعراض مجهودات مركز
الـبـحــوث الــزراعـيــة فــي الـهـنــدســة الــوراثـيــة،
وتـطــويــر ب ــذور تقلل مــن اسـتـهــاك المياه،
وخصوصا في زراعة األرز.

إجراءات إضافية
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ع ـقــد ن ــائ ــب وزيـ ــر اإلس ـك ــان
لشؤون البنية األساسية ،سيد إسماعيل،
اجتماعا أمــس ،مــع قـيــادات قطاع المرافق
ب ــال ــوزارة ،لمناقشة خـطــة الــدولــة لترشيد
اسـتـهــاك الـمـيــاه ،وتعظيم االس ـت ـفــادة من
المياه المتاحة ،وتوفير مصادر مياه بديلة،
وتــم خــال االجـتـمــاع مناقشة سبل توفير
االحتياجات المائية المطلوبة للمشروعات
المختلفة ،مع تعظيم االستفادة من الموارد
المائية المتاحة.
وأكـ ــد م ـســؤولــو ق ـطــاع ال ـم ــراف ــق بـ ــوزارة

اإلسـكــان ،أنــه جــار العمل على توفير مياه
مـعــالـجــة ثــاثـيــا مــن ال ـم ـشــروعــات ال ـجــاري
ت ـن ـف ـيــذهــا ض ـم ــن خ ـط ــط الـ ـ ـ ـ ــوزارة إلن ـش ــاء
محطات المعالجة في جميع المحافظات،
ودراسة إعادة استخدامها واالستفادة منها،
بينما ش ــدد وكـيــل وزارة ال ـم ــوارد المائية
والـ ـ ــري ،رج ــب عـبــدالـعـظـيــم ،ع ـلــى احـتـيــاج
الدولة لترشيد االستهالك المائي ،وتعظيم
االستفادة من الموارد المائية المتاحة ،مع
تــوفـيــر م ـصــادر م ـيــاه بــديـلــة لـتــوفـيــر كمية
المياه المطلوبة للشرب والزراعة في جميع
المحافظات المصرية.

فقر مائي
وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي
في كلمة له أمام البرلمان المصري أكتوبر
ال ـمــاضــي ،أن بـ ــاده دخ ـلــت مــرحـلــة "الـفـقــر
ال ـمــائــي" وف ـقــا لـلـتـعــريـفــات الــدول ـيــة ،وذلــك
ألن الدخول في هــذه المرحلة يأتي بعدما

يصبح نصيب الفرد أقل من ألف متر مكعب
س ـنــويــا ،فــي حـيــن يـصــل نـصـيــب الـمــواطــن
المصري الى  700متر مكعب سنويا في أكثر
االحصائيات تفاؤال ،ما استتبع إجــراء ات
لتقليص زراعة المحاصيل كثيفة االستهالك
للمياه وفي مقدمتها األرز وقصب السكر.
وتخشى مصر أن يؤثر سد النهضة الذي
يدخل الخدمة في يوليو المقبل ،على حصة
القاهرة التاريخية في مياه النيل والمقدرة
بـ ـ  55.5مـلـيــار مـتــر مـكـعــب س ـنــويــا ،وبـعــد
مفاوضات مضنية استمرت نحو ثمانية
أعـ ـ ــوام ،ان ـت ـهــى األمـ ــر إل ــى ف ـشــل ذريـ ــع بعد
انسحاب إثيوبيا مــن جولة التوقيع على
اتفاق نهائي أعدته اإلدارة األميركية بعد
نحو أربعة أشهر من التفاوض في واشنطن
برعاية أميركا والبنك الدولي ،ما أدى إلى
اندالع أزمة غير مسبوقة في شرق إفريقيا،
مع تصاعد التراشق اإلعالمي والسياسي
بين القاهرة وأديس أبابا.

الــدس ـتــور "عـلــى ال ـمــأ" عـبــر رفضه
تكليف مرشح الكتلة األكبر.
ف ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ــر ،أع ـل ـن ــت وزارة
الــدفــاع الـتــركـيــة ،أم ــس" ،تـحـيـيــد" 5
عـنــاصــر مــن تنظيم "ح ــزب العمال
الكردستاني" ،الــذي تعتبره أنقرة
إرهابيا ،بعملية جديدة في شمالي
العراق.
وأفادت وزارة الدفاع التركية ،في
بـيــان مقتضب نـشــر عـبــر "تــويـتــر"،
ب ـ "تحييد  5إرهــابـيـيــن مــن تنظيم
حزب العمال الكردستاني اإلرهابي
االن ـف ـصــالــي ت ــم رص ــده ــم بــوســائــل
االس ـت ـطــاع وال ـمــراق ـبــة فــي منطقة
هاكورك شمال العراق ،جراء عملية
جوية" .وأضافت الوزارة أن عمليات
قــوات ـهــا فــي الـمـنـطـقــة "ت ـجــري على
قدم وساق" ،في ّحين أرفقت بيانها
بمقطع فيديو يوثق الضربة الجوية
ال ـتــي أس ـفــرت عــن تصفية عناصر
المسلحين األكراد.
(بغداد ـ وكاالت)

ّ
موسكو :مخاوف أمنية تقلص
الدورية مع تركيا بإدلب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،في بيان ،ان
روسيا وتركيا اضطرتا إلى تقليص دوريتهما
المشتركة الثانية في منطقة إدلب السورية،
أمس ،بسبب مخاوف أمنية.
وكان من المقرر أن تغطي الدورية الطريق
الـ ـس ــري ــع  M4ال ـ ـ ــذي ي ــرب ــط م ــدي ـن ـت ــي حـلــب
والالذقية.
وجرى تقليص دوريتهما المشتركة األولى
في وقت سابق هذا الشهر ،بسبب ما وصفته
موسكو باستفزازات المسلحين.
وتحاول روسيا وتركيا تثبيت اتفاق لوقف
إطالق النار في المنطقة.
وكـ ــانـ ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع الـ ـت ــركـ ـي ــة ،أع ـل ـنــت
الـخـمـيــس ال ـمــاضــي ،مقتل جـنــديـيــن تركيين
فـ ــي م ـن ـط ـقــة إدلـ ـ ـ ــب ،م ــوض ـح ــة أن ـه ـم ــا قـتـلــى
بهجوم صاروخي من قبل "بعض الجماعات
المتطرفة".
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،أع ـل ـنــت وزارة ال ــدف ــاع
التركية أم ــس ،تحييد  5مــن مسلحي "حــزب
العمال الكردستاني" في سورية والعراق.
وأضـ ــافـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة أن "الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـتــرك ـيــة
الخاصة (الـكــومــانــدوز) تمكنت من تحييد 3
إرهابيين حاولوا التسلل إلى منطقة عملية
نبع السالم شمال سورية" ،مؤكدة "استمرار
الجيش التركي في اتخاذ كافة التدابير من
أجل الحفاظ على أجــواء السالم والطمأنينة
في المنطقة".
من ناحية أخــرى ،أعلنت ال ــوزارة ،في بيان
مـنـفـصــل ،تحييد اثـنـيــن آخــريــن مــن مسلحي
منظمة "العمال الكردستاني" شمال العراق.
ّ
ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية
تستهدف مواقع منظمة "العمال الكردستاني"
جنوب شرقي البالد وشمال العراق منذ يوليو
 ،2015ع ـنــدمــا اس ـتــأن ـفــت الـمـنـظـمــة تـمــردهــا
وهجماتها ضد عناصر األمن والجيش.
تجدر اإلشارة إلى أن "العمال الكردستاني"
مـصـنــف مـنـظـمــة إره ــاب ـي ــة ف ــي ك ــل م ــن تــركـيــا
والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي .ووفقا
للبيانات التركية ،فإنه خالل حملتها اإلرهابية
ضد تركيا ،المستمرة منذ أكثر من  30عاما،
قتلت المنظمة نحو  40ألف شخص.
(موسكو ـ ـ رويترز)

ُ
قتل  23سجينا ،وجرح 90
في أعمال شغب وقعت داخل
سجن مكتظ في العاصمة
الكولومبية بوغوتا ،وفق
ما أعلنت وزيرة العدل
مارغاريتا كابيو.
وقالت كابيو إن أعمال
الشغب نجمت عن محاولة
للفرار ليال من سجن ال
موديلو ،في وقت كانت
بوغوتا تشهد إغالقا تاما،
على خلفية انتشار فيروس
"كورونا" .وأوضحت في
بيان أنه تم تسجيل أعمال
شغب في "عدد من المراكز
اإلصالحية (السجون) في
البالد" .وأعلنت الوزيرة
"مقتل  23سجينا نتيجة
محاولة فرار من سجن ال
موديلو" .ويعتبر ال موديلو
ثاني أكبر سجن بعد ال
بيكوتا ،الذي اندلعت فيه
كذلك احتجاجات ليل
السبت.

إيران :السيول تجتاح
عدة مدن وتقتل 7

أعلن المتحدث باسم منظمة
الطوارئ اإليرانية مجتبى
خالدي مقتل  7أشخاص،
وإصابة تسعة آخرين من
جراء سيول اجتاحت عدة
مدن إيرانية .ونقلت وكالة
«فارس» اإليرانية ،أمس،
عن خالدي ،أن السيول
وقعت إثر هطول أمطار
غزيرة في  7محافظات هي:
هرمزغان ،وبوشهر ،وفارس،
وسيستان ،وبلوشستانن
وقم ،وجيالن ،وكرمان.
وأشار أيضا إلى فقدان
شخصين من جراء السيول.

الهند :ماويون يقتلون 17
من القوات شبه النظامية

أعلن وزراء هنود أمس ،مقتل
 17من أفراد القوات شبه
النظامية ،بعد وقوعهم في
كمين في هجوم من جانب
المسلحين الماويين في
والية تشاتيسغار بوسط
الهند .ويعد الهجوم الذي
وقع في منطقة غابات في
سوكما ،األكثر دموية الذي
يشنه متمردون يمينيون
على القوات األمنية خالل
األعوام الثالثة الماضية.

ةديرجلا
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بومبيو في كابول إلعطاء دفعة لـ «السالم»
التقى غني وخصمه غداة أول محادثات أفغانية حول السجناء

نقطة تفتيش عسكرية أفغانية في كابول (أ ف ب)
وصــل وزيــر الخارجية األميركي مايك
بومبيو إ لــى العاصمة األفغانية كابول،
أمس ،في زيارة مفاجئة تهدف إلى الدفع
من أجل تنفيذ خطة السالم األميركية مع
«طــالـبــان» ،فيما يتخبط هــذا البلد بأزمة
سياسية داخـلـيــة ،ووســط ازدي ــاد حــاالت
اإلصابة بفيروس «كورونا».
والـتـقــى بومبيو الــرئـيــس أش ــرف غني
وخصمه عبدالله عبدالله ،الذي أعلن أيضا
ف ــوزه فــي االنـتـخــابــات الرئاسية المثيرة
للجدل التي أجريت العام الماضي.
وتأتي الزيارة غداة أول جلسة محادثات
بين الحكومة األفغانية وحركة «طالبان»
حـ ــول تـ ـب ــادل األسـ ـ ــرى وال ـس ـج ـن ــاء ،وهــي
خطوة رئيسية في مسعى أوســع إلحالل
ال ـس ــام ،إث ــر ات ـف ــاق وقـعـتــه واش ـن ـطــن مع
المتمردين الشهر الماضي.
وزي ــارة بومبيو ألفغانستان لــم يعلن
ً
عنها مسبقا ،وهي تهدف إلى المساعدة
فـ ــي إن ـ ـقـ ــاذ ات ـ ـفـ ــاق وق ـع ـت ــه واشـ ـنـ ـط ــن مــع
«طالبان» نهاية فبراير الماضي ،وتعرقله
الـ ـخ ــاف ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
وأعمال العنف.
ووضع االتفاق إطارا النسحاب القوات
األميركية من أفغانستان بعد تدخلها في

اجتياحها أفغانستان عام  2001في أطول
حرب تخوضها الواليات المتحدة.
وغـ ـ ـ ــرد الـ ـمـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـيـ ــركـ ــي وك ـب ـيــر
الـمـفــاوضـيــن مــع «طــال ـبــان» زل ـمــاي خليل
زاد قائال« :من الملح» التوصل سريعا إلى
خطة لتبادل األسرى والسجناء ،كما ينص
االتفاق بين األميركيين وحركة طالبان ،مع
ما يحمله انتشار الفيروس من تعقيدات.
وأعـ ـل ــن خ ـل ـيــل زاد أن «إط ـ ـ ــاق س ــراح
السجناء من الجانبين خطوة مهمة في
عملية الـســام ،كما جــاء فــي االتـفــاق بين
أميركا وطالبان ،وهو أمر حيوي ألسباب
إنسانية».
ولفت إلى أن محادثات «جادة ومفصلة
استمرت بين الحركة والحكومة األفغانية
أك ـثــر م ــن ســاعـتـيــن ،وت ـمــت عـبــر الـفـيــديــو
كونفرانس» ،موضحا أن «محادثات أخرى
ستتم هذا األسبوع ،وأن دولة قطر سهلت
المحادثات».
وينص االتفاق على اإلفــراج عن 5000
مقاتل من «طالبان» موقوفين لدى كابول،
ونحو  1000عنصر من القوات األفغانية
يعتقلهم المتمردون.
وك ــان يـفـتــرض أن يـتــم الـتـبــادل فــي 10
مـ ـ ــارس ق ـب ــل م ـب ــاش ــرة مـ ـف ــاوض ــات س ــام

ب ـيــن ال ـح ـكــومــة و»ط ــالـ ـب ــان» .ول ــم ت ـشــارك
الحكومة األفغانية في مفاوضات الدوحة
التي أفضت إلى االتفاق بين األميركيين
والحركة.
يذكر أن الواليات المتحدة تنشر حاليا
 12ألــف جـنــدي فــي أفـغــانـسـتــان ،وتعتزم
خ ـف ــض ع ــدده ــم إل ـ ــى  8600ف ــي األش ـه ــر
المقبلة في إطار اتفاقها مع حركة طالبان.
وإذا استمر انخفاض أعمال العنف ،تعتزم
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة االن ـس ـحــاب كـلـيــا من
أفغانستان التي احتلتها عام .2001
الــى ذل ــك ،قتل  15مدنيا بينهم أطفال
خ ـ ـ ــال ع ـم ـل ـي ـت ـي ــن ج ــويـ ـتـ ـي ــن ف ـ ــي ش ـم ــال
أفغانستان ،وخلفت العملية األو ل ــى 11
قتيال مدنيا ،بينهم أطفال ،في منطقة إمام
صاحب ،بوالية قندو ،حسبما قال عضو
مجلس الوالية ،أمين الله أيدين.
وفــي الــوقــت نفسه ،قتل  4مدنيين في
عملية جوية منفصلة بمنطقة دشت أرجي
في قـنــدوز ،حسب عضو مجلس الوالية،
مــوالي عبدالله .ولــم يتضح مــا إذا كانت
الـقــوات األفغانية أو األميركية هــي التي
نفذت العمليتين.
(واشنطن ،كابول ـ ـ وكاالت)

17

دوليات

ليبيا :تبادل اتهامات بشأن خرق الهدنة
تجدد االشتباكات والقصف العشوائي جنوب طرابلس
تـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل طـ ـ ــرفـ ـ ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــزاع
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــي ،مـ ـ ـ ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
االت ـه ــام ــات ب ـخ ــرق الـهــدنــة
الـتــي وافـقــا عليها ،وكانت
األمم المتحدة وعدة دول قد
دعت إليها للتفرغ لمواجهة
خطر فيروس كورونا.
وات ـه ــم ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
ق ـ ـ ـ ـ ــوات حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ــوفـ ـ ــاق
الوطني ،محمد قنونو ،في
بيان ،قوات المشير خليفة
حفتر بقصف منطقة عين
زارة جـ ـ ـن ـ ــوب ا لـ ـع ــا صـ ـم ــة
ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس «عـ ـ ـش ـ ــوائـ ـ ـي ـ ــا»،
مـمــا أدى إل ــى مـقـتــل مدني
وإصـ ـ ــابـ ـ ــة اث ـ ـن ـ ـيـ ــن آخـ ــريـ ــن
بجروح.
وت ــاب ــع ق ـنــونــو« :قــوات ـنــا
تـ ـ ــرد ب ـ ـقـ ــوة عـ ـل ــى مـ ـص ــادر
ال ـ ـن ـ ـيـ ــران» ،وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن
قوات المشير حفتر «تحاول
ال ـ ـت ـ ـس ـ ـلـ ــل نـ ـ ـح ـ ــو مـ ـ ـح ـ ــوري
الهيرة وعين زارة».
من جهته ،قال المتحدث
ب ــاس ــم الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ،الـ ـل ــواء
أحمد المسماري ،إن قوات
حكومة الوفاق خرقت وقف
النار بقصف مواقع لقوات
حفتر.
وأورد في تدوينة نشرها
عبر صفحته الرسمية على
«فيسبوك» ،أن قوات حكومة
ال ـ ــوف ـ ــاق «تـ ـخـ ـت ــرق ال ـهــدنــة
فــي منطقة ا لـهـيــرة جنوب
طــراب ـلــس وتـقـصــف مــواقــع
قواتنا بالمدفعية».
واتـ ـخ ــذت ال ـس ـل ـطــات في
شــرق وغ ــرب ليبيا ق ــرارات
لمواجهة خطر الـفـيــروس،
أه ـ ـم ـ ـهـ ــا إغـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـمـ ـن ــاف ــذ
الـ ـب ــري ــة والـ ـبـ ـح ــري ــة ثــاثــة
أسابيع وتعطيل ا لــدرا ســة

حتى نهاية الشهر الجاري
وفرض حظر تجول مدة 12
ساعة يوميا.
ّ
ورحـبــت حكومة الوفاق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـمـ ــدعـ ــومـ ــة مــن
األمم المتحدة وقوات حفتر
ب ــال ــدع ــوات الــدول ـيــة لــوقــف
ال ـ ـنـ ــار «ل ـ ـ ـ ــدواع ان ـس ــان ـي ــة»،
ل ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة خ ـ ـطـ ــر ت ـف ـشــي
كورونا في ليبيا.
وك ــان ــت األم ـ ــم الـمـتـحــدة
ودول غــرب ـيــة وع ــرب ـي ــة قد
دع ـ ــت األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي
طرفي النزاع في ليبيا الى
الـ ــوقـ ــف الـ ـ ـف ـ ــوري لــأع ـمــال
القتالية لمواجهة الوباء.
ورغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول ب ــوق ــف
ال ـ ـنـ ــار ،ف ـ ــإن دوي ال ـم ــداف ــع
واالنفجارات سمع بوضوح
في أنحاء عدة من العاصمة
طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس خـ ـ ـ ـ ــال األيـ ـ ـ ـ ــام
الماضية.
ّ
ورح ـ ـ ـ ـ ــب األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
لــأمــم الـمـتـحــدة أنـطــونـيــو
غوتيرش ،السبت ،في بيان
بـ «الــردود اإليجابية» التي
تلقاها من طرفي النزاع.
وحتى اآلن ،تؤكد حكومة
الوفاق الوطني ،و»الحكومة
المؤقتة» التي تحكم شرق
البالد وال تحظى باعتراف
دول ـ ـ ـ ــي ،عـ ـ ــدم ت ـس ـج ـي ــل أي
إصابات بالفيروس.
ّ
وت ـشــن ال ـقــوات الموالية
لـحـفـتــر هـجــومــا مـنــذ نحو
عــام فــي محاولة للسيطرة
على طرابلس.
وع ـ ـلـ ــى ل ـ ـسـ ــان مـ ــورغـ ــان
أورتـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــوس ،ال ـم ـت ـح ــدث ــة
ا لـ ــر س ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـ ــا س ـ ــم وزارة
الخارجية األميركية،
ك ــان ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
انـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــت ل ـ ـب ـ ـع ـ ـثـ ــة األمـ ـ ـ ــم

الـمـتـحــدة لـلــدعــم فــي ليبيا
بــال ـتــرح ـيــب بـ ـق ــرار رئ ـيــس
مجلس الوزراء الليبي فايز
الـ ـ ـس ـ ــراج ل ـل ـت ـص ــدي ــق عـلــى
الـ ــوقـ ــف الـ ـ ـف ـ ــوري لــأع ـمــال
العدائية ألغراض إنسانية
للسماح للسلطات المحلية
ب ــالـ ـتـ ـك ــات ــف ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
ف ـ َيــروس كــوفـيــد  19 -الــذي
ِّ
ً
تحديا غير مسبوقا
ُيشكل
للصحة العامة.
وأضافت انه «على القادة
الـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـي ــن وضـ ـ ـ ــع ص ـحــة
الـ ـشـ ـع ــب ال ـل ـي ـب ــي ف ـ ــي قـمــة
األول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ،ألن هـ ـ ــذا هــو
األمر المسؤول والصحيح،
وقد حان الوقت اآلن لجميع
األط ـ ـ ــراف ال ـفــاع ـلــة ب ـمــا في
ذلــك قائد الجيش الوطني
الليبي خليفة حفتر لتعليق
العمليات العسكرية ورفض
الـتــدخــل األجـنـبــي الخبيث
وتمكين السلطات الصحية
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــدي لـ ـ ـه ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء
العالمي».
وتــاب ـعــت« :ل ـقــد عــارضــت
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة
ب ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرار جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع
الـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــدات ال ـع ـس ـكــريــة
وال ـن ـقــل الـمـسـتـمــر لــأفــراد
وال ـم ـعــدات الـعـسـكــريــة إلــى
لـيـبـيــا .م ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق،
ن ــدع ــم إقـ ــامـ ــة حـ ـ ــوار بــدعــم
م ـ ــن األم ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة بـيــن
األط ــراف الفاعلة فــي ليبيا
لـتـحـقـيــق وق ــف إطـ ــاق نــار
دائــم وتهيئة الـظــروف لهم
إلنهاء أنشطتهم العسكرية
وال ـعــودة إلــى المفاوضات
المجدية».
(طرابلس ـ ـ أ ف ب)

قوات حفتر :نحتفظ بجثث جنود أتراك
أعـ ـلـ ــن الـ ـجـ ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي ال ـل ـي ـب ــي ب ـق ـي ــادة
المشير خليفة حفتر أن قواته تحتفظ بجثث
 4ع ـس ـك ــري ـي ــن أت ـ ـ ـ ــراك وت ـح ـت ـج ــز قـ ـي ــادي ــا فــي
«المليشيات السورية».
وأوضح اللواء المبروك الغزوي ،آمر مجموعة
عمليات المنطقة الغربية في الجيش الوطني،
أن القيادي السوري قتل متأثرا بنزيف داخلي
بعد إصابته والعسكريين األتراك األربعة «بعد
حصار استمر طيلة يــوم  18مــارس ،ونجحت
قواتنا في انتشال جثث القتلى واألسير السوري

من خط النار» ،بجنوب العاصمة طرابلس.
وروى القائد الميداني الليبي في تصريح
مصور أن سحب الجثث جرى بعد اشتباكات
دامية ،قال إن العدو استمات خاللها الستعادة
الجثث واألسير ،فيما فقد الجيش أحد أفراده.
وأف ـ ــاد الـ ـغ ــزوي ب ــأن ال ـق ـي ــادي الـ ـس ــوري أقــر
عند التحقيق معه بوجود  10عسكريين أتراك
بصحبة  8سوريين الذوا بالفرار بعد استهداف
مدرعة تركية حديثة من طرز « ،»ACV- 15قتل
فيها  4جنود أتراك.

ةديرجلا
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رياضة

الفردان لـ ةديرجلا :.خاطبنا «آسيوي السلة»
لتأجيل بطولة األندية الخليجية
«يصعب إقامة البطولة في موعدها حتى لو تالشت تداعيات كورونا»
جابر الشريفي

أكــد رئيس اللجنة التنظيمية لبطوالت
الخليج لكرة السلة اإلمــاراتــي عبداللطيف
ال ـ ـفـ ــردان ان ال ـل ـج ـنــة الـتـنـظـيـمـيــة خــاطـبــت
االتحاد االسيوي للعبة لطلب تأجيل بطولة
االندية الخليجية التي من المفترض ان تقام

ً
بعد عيد الفطر مباشرة الى اكتوبر المقبل،
ً
مشيرا الى ان جميع بطوالت الخليج تندرج
تحت رزنامة االتحاد االسيوي للعبة وهي
بطوالت مؤهلة للبطوالت االسيوية باعتبار
ان االتحاد االسيوي يعتبر منطقة الخليج
"زون مؤهل".
وقـ ــال الـ ـف ــردان ف ــي ات ـص ــال اج ــرت ــه معه
"الجريدة" ان االتحاد االسيوي اشترط ان
ي ـكــون بـطــل الـ ــدوري فــي الـنـسـخــة الحالية
لمسابقات الدوري في الدول الخليجية ان
يشارك في بطولة االندية الخليجية وهذا
االمر يصعب من إمكانية إقامة البطولة في
موعدها حتى لو تالشت تداعيات فيروس
ً
كــورونــا ،مــوضـحــا ان االمـ ــارات والبحرين
لم تنتهيا حتى االن من بطوالت الدوري
لــدي ـه ـمــا وق ــام ـت ــا ب ـتــأج ـيــل الـمـســابـقــة
لسبتمبر المقبل بعكس

ال ـكــويــت وال ـس ـعــوديــة وق ـطــر وع ـم ــان الـتــي
انتهت من مسابقات الدوري لديها واعلنت
سيشارك في البطولة
عن بطل الدوري الذي
ُ
وه ــي ال ـكــويــت الـكــويـتــي وأحـ ــد الـسـعــودي
والشمال القطري والسيب العماني وعليه
فإن احد شروط االتحاد االسيوي قد سقط
لظروف إجبارية.
وكشف الـفــردان أن هــذه المشكلة ليست
مشكلة زون الخليج فحسب بل هي مشكلة
حتى غــرب آسيا الــذي لم ينته من بطولته
ً
ايضا بعد ان اعلن االتحاد االسيوي تدشين
بطولة دوري االبـطــال االسـيــوي وسيدخل
بها بطل الخليج ووصيفه مع رابع وخامس
غــرب اسيا فــي دورة مجمعة الختيار اول
وثاني هذه البطولة للدخول في منافسات
ً
دوري االبـطــال االسـيــوي ،الفتا الــى ان هذا
االمـ ــر سـيـســاعــد الـلـجـنــة الـتـنـظـيـمـيــة على
الـعـمــل فــي الــدفــع نـحــو الـتــأجـيــل وبالتالي
فإن االتحاد االسيوي سيبت في هذا االمر
ويغير من رزنامته التي ترتبط بها جميع
م ـنــاف ـســات ال ـل ـج ـنــة الـتـنـظـيـمـيــة لـبـطــوالت
الخليج.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـف ـ ــردان أن ب ـط ــول ــة الـخـلـيــج
لـنــا شـئــي المنتخبات ا لـتــي مــن المفترض
ان تقام في البحرين في اغسطس المقبل
من المفترض ان تقام في موعدها لعدم
ارتباطها بمشاركة خارجية مع رزنامة
االت ـحــاد االس ـيــوي فــي الـعــام ذات ــه وأمــر
ً
اقامتها ايضا مرتبط بتداعيات الفيروس.

عبداللطيف الفردان

«المسابقات» تترقب مواعيد التصفيات
اآلسيوية لوضع الجداول المحلية
بعد إعالن اتحاد الكرة استمرار تعليق أنشطته إلى أواخر أغسطس
ت ـت ــرق ــب ل ـج ـن ــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات
بـ ــات ـ ـحـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ــذي
سيصدر في الفترة المقبلة عن
االت ـحــاديــن ال ــدول ــي واآلس ـيــوي
لـكــرة الـقــدم بمواعيد استئناف
منافسات التصفيات اآلسيوية
الـمـشـتــركــة الـمــؤهـلــة لنهائيات
كأس العالم  2022بقطر وكأس
آسيا  2023بالصين ،وذلــك من
أج ـ ــل وض ـ ــع ال ـ ـجـ ــدول ال ـخ ــاص
بــالـجــوالت األرب ــع المتبقية من
منافسات دوري  stcللدرجتين
األول ــى والـمـمـتــازة ،وكــذلــك دور
ال ـث ـمــان ـيــة واألربـ ـع ــة والـنـهــائــي
لـكــأس سـمــو األم ـيــر ،وذل ــك بعد
قـ ـ ــرار اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة اس ـت ـئ ـنــاف
ال ـن ـش ــاط ف ــي أواخ ـ ـ ــر أغـسـطــس
المقبل ،بسبب فيروس كورونا
المستجد ،حيث أعـلــن االتـحــاد
ق ــراره مـســاء أمــس األول األحــد،
بسبب استمرار تعليق النشاط
الرياضي حتى أغسطس المقبل.
وك ـ ـ ـ ــان االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادان الـ ــدولـ ــي
واآلسـ ـ ـي ـ ــوي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ق ـ ــررا،
ً
بـ ــال ـ ـت ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــق م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا ،ت ــأجـ ـي ــل
التصفيات اآلسيوية المشتركة
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى تــوص ـيــة االتـ ـح ــادات
األهـ ـلـ ـي ــة ل ـ ـ ــدول الـ ـ ـق ـ ــارة بـسـبــب
الفيروس.
وستنسق لجنة المسابقات،
ال ـت ــي ي ـتــرأس ـهــا ع ـضــو مجلس
إدارة االتحاد فهد الهمالن ،مع
الـلـجـنــة الـفـنـيــة ال ـتــي يـتــرأسـهــا
عضو المجلس خالد الشمري،
ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج إعـ ــداد
ً
منتخبنا ا لــو ط ـنــي األول و فـقــا

خالد الشمري

فهد الهمالن

للمواعيد التي سيتم تحديدها
من االتحادين الدولي واآلسيوي،
وبـنـ ً
ـاء عليه سيتم االنـتـهــاء من
ج ــداول مــا تبقى مــن الـبـطــوالت
المحلية.
وعلمت "الجريدة" أن األولوية
ستكون السـتـعــدادات منتخبنا
الــوط ـنــي ل ـمــواج ـهــات أسـتــرالـيــا
واألردن وا ل ـ ـص ـ ـي ـ ــن ت ــا يـ ـبـ ـي ــه
الـ ـمـ ـصـ ـي ــري ــة فـ ـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات
اآلسـ ـي ــوي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،وال ـت ــي
ً
س ـت ـش ـهــد ت ـج ـم ـعــا ف ــي ال ـكــويــت
ً
ً
ث ــم م ـع ـس ـكــرا خ ــارج ـي ــا تتخلله
مباراتان وديتان على أقل تقدير،
وذلك بعد االتفاق على هذا األمر
بين لجنتي المسابقات والفنية،
فــي حــال اتـخــاذ ق ــرار استئناف
النشاط في أغسطس ،وهو األمر
الذي تحقق بالفعل.
يذكر أن مجلس إدارة اتحاد
كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم أعـ ـل ــن أمـ ـ ــس األول

اس ـت ـمــرار تـعـلـيــق أنـشـطـتــه إلــى
أواخر أغسطس المقبل وذلك في
ضوء استمرار األوضاع المقلقة
والمخاوف من انتشار فيروس
كورونا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد إل ـ ـ ـ ــى أن
الـ ـب ــاب ل ــم ي ـغ ـلــق ب ـع ـ ُـد أم ـ ــام كل
ً
السيناريوهات وفقا للتطورات
و م ــا تحمله األ يـ ــام المقبلة في
الحرب التي تخوضها الكويت
والـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم أج ـ ـ ـمـ ـ ــع ض ـ ـ ــد وب ـ ـ ــاء
"كورونا".
وكـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس لـ ـجـ ـن ــة
الـمـســابـقــات وض ــع تـصــوراتـهــا
ل ـ ـل ـ ـجـ ــدول الـ ــزم ـ ـنـ ــي ورزنـ ـ ــامـ ـ ــة
ً
م ـ ــا ت ـب ـق ــى م ـ ــن بـ ـ ـط ـ ــوالت وفـ ـق ــا
لمتطلبات كل بطولة على حدة،
وما تقتضيه المصلحة العامة
لجميع الفئات.

«الثالثية» تؤجل النشاط الرياضي حتى سبتمبر الشريدة :إدارة النصر طالبت «األولمبية» باإللغاء
●

جانب من االجتماع
قـ ـ ــررت ال ـل ـج ـنــة ال ـث ــاث ـي ــة ال ـم ـش ـك ـلــة مــن
الهيئة العامة للرياضة ،ووزارة الصحة،
واللجنة األولمبية الكويتية ،تأجيل النشاط
الــريــاضــي بــدولــة الكويت بجميع األلـعــاب
حـتــى أول سـبـتـمـبــر الـمـقـبــل ،عـلــى أن يتم
تدارس استئناف النشاط بناء على موافقة
السلطات الصحية.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد بمقر
الهيئة أمس ،بحضور حمود فليطح المدير
العام للهيئة العامة للرياضة ،وأســد تقي
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة ،والشيخ

ف ـه ــد ال ـن ــاص ــر رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،ود .ص ـقــر ال ـمــا نــائــب الـمــديــر
ا لـعــام للهيئة لقطاع الرياضة التنافسية،
وحسين المسلم أمين سر اللجنة األولمبية،
وم ـشــاركــة الــدك ـتــور مصطفى رض ــا وكيل
وزارة الصحة ،بعد تدارس الوضع الصحي
بــالـبـلــد ،وب ـنــاء عـلــى تــوجـيـهــات السلطات
الصحية.
من جانبه ،أكد فليطح أن اللجنة بحثت
كــل الملفات ومنها الــو ضــع الصحي بناء
على تقارير وزارة الصحة.

وأ ش ــار فليطح إ لــى أن اللجنة التزمت
ب ـق ــرارات مـجـلــس ال ـ ــوزراء األخ ـي ــرة ،قــائــا:
"وضعنا أمامنا الرغبة السامية لحضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـ ـم ــد ،ع ـنــدمــا أك ــد ف ــي خ ـطــابــه ض ــرورة
احـ ـت ــواء ال ــوب ــاء وإنـ ـق ــاذ األرواح كــأولــويــة
قصوى تتعدى كل االهتمامات وال تلغيها،
و بـعــون الله سيكون النصر للكويت على
هذا الوباء".

حازم ماهر

أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد
الشريدة ،أنه خاطب اللجنة األولمبية الكويتية
مؤخرا ،لمطالبتها بإلغاء الموسم الجاري،
بسبب فيروس "كورونا" المستجد.
وق ــال ال ـشــريــدة ،فــي تـصــريــح لــ"الـجــريــدة":
"بالطبع ليس المقصود دوري  stcلكرة القدم،
بل جميع اللعبات ،على أن يتم في وقت الحق
استكمال الموسم في شهر أغسطس المقبل
ً
أو إلغاؤه بشكل تــام ،تحسبا ألي ظــروف قد
تستجد على الساحة".
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ب ـ ــات ف ــي ح ـك ــم ال ـمــؤكــد
اس ـت ـمــرار تــأجـيــل ال ـمــوســم بـعــد ف ــرض حظر
الـتـجــول الـجــزئــي مــن الــدولــة ،وتـمــديــد عطلة
العمل في القطاعين العام والخاص حتى 12
أبريل المقبل ،لكن األندية تنتظر قرار اللجنة
األولمبية الرسمي ،التخاذ ما تراه مناسبا من
قرارات خاصة بها.
وأض ـ ـ ــاف" :ف ــي ح ــال ص ـ ــدور ق ـ ــرار بــإلـغــاء
الـ ـم ــوس ــم أو ت ــأج ـي ـل ــه حـ ـت ــى أغـ ـسـ ـط ــس أو
سبتمبر المقبلين ف ــإن مجلس إدارة نــادي
النصر سينهي عقود أعضاء األجهزة الفنية
والــاعـبـيــن األجــانــب المرتبط معهم بعقود
تنتهي بنهاية الموسم الجاري".
تسهيل مغادرة المحترفين
وتـ ــابـ ــع" :فـ ـ ــور إنـ ـه ــاء الـ ـعـ ـق ــود ،سـنـطــالــب
الـجـهــات المعنية بتسهيل م ـغــادرة أعـضــاء
األجـ ـه ــزة ال ـف ـن ـيــة وال ــاع ـب ـي ــن األج ــان ــب لكل

خالد الشريدة

الـلـعـبــات إل ــى ب ــاده ــم ،حـتــى ال
تتحمل األندية إقامتهم ،وكذلك
صورة ضوئية لكتاب النصر
المخالفات الخاصة بإقاماتهم
في البالد ،وهو ما سيثقل كاهل
خزائنها بالمزيد من المصروفات".
ولفت الشريدة إلى أن مجلس إدارة نادي ال ـم ــوق ــف م ــن جـمـيــع ج ــوان ـب ــه بـشـكــل ســريــع
ً
النصر اتخذ قــرارا بتجميد العقود المبرمة وعاجل ،التخاذ العديد من القرارات.
واختتم الشريدة تصريحه ،مؤكدا التزام
بينه وبين عــدد من الشركات ،ومنها شركة
الحافالت منذ تأجيل النشاط في  24فبراير الـنــادي ودعـمــه بالقرار الــذي سيصدر خالل
الماضي ،لكنه ليس من المنطقي إنهاء عقود الساعات القليلة المقبلة ،سواء من قبل اللجنة
المحترفين ،السيما أن استئناف النشاط كان األولمبية الكويتية أو الجهات المعنية في
ً
ً
الدولة ،معربا عن أمله في انتهاء األزمة تماما،
واردا بقوة.
وشدد على أن الرياضة الكويتية والعالمية والقضاء على الفيروس.
ب ــا اس ـت ـث ـنــاء ت ـمــر ب ـظ ــروف تـتـطـلــب دراس ــة

الدويري يتماثل
للشفاء من «كورونا»

باق
األهلي يرفض البت في مصير أزارو كارتيرون ٍ
قبل نهاية إعارته لالتفاق السعودي في الزمالك
رفض النادي األهلي المصري البت في مصير
المغربي وليد أزارو ،مهاجم فريق الكرة األول،
والـمـعــار إل ــى صـفــوف ن ــادي االت ـفــاق الـسـعــودي
حتى نهاية الموسم الكروي الحالي ،في ظل القلق
من احتمالية عدم تمكنه من ضم مهاجم افريقي
جديد في الميركاتو الصيفي المقبل ،إذا استمرت
أزمة فيروس كورونا.
وب ــدأ مـســؤولــو فــريــق االت ـف ــاق ،خ ــال الـفـتــرة
الـمــاضـيــة ،الـمـحــادثــات الــوديــة مــع إدارة القلعة
الحمراء ،من أجل شراء وليد أزارو نهائيا ،بعد
تـقــديــم الــاعــب مـ ــردودا جـيــدا ج ــدا فــي ال ــدوري
ال ـس ـعــودي خ ــال الـمـبــاريــات الـمــاضـيــة ،قـبــل أن
يتسبب "كورونا" في إيقاف األنشطة الرياضية
في معظم بلدان العالم.
وأكد مسؤولو األهلي أنه في حال تم إلغاء
النشاط الرياضي هــذا الموسم ،واستمرت
األوضاع الحالية ،فلن يوافق النادي على
بيع أزارو إلى نــادي االتفاق ،وسيعود
الــاعــب فــي الـصـيــف الـمـقـبــل ،خاصة
أن فــرصــة التعاقد مــع مهاجم جديد
ستكون ضئيلة جدا ألسباب مادية.
وك ــان األه ـلــي أع ــار الـثـنــائــي صــاح
محسن إلــى سـمــوحــة ،وولـيــد أزارو إلى
االتـفــاق السعودي ،في الشتاء الماضي ،وأبقى
على مــروان محسن ،وتعاقد مع السنغالي أليو
بادجي من نادي رابييد فيينا النمساوي لمدة
 4.5سنوات.
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،ب ــدأ حـســام عــاشــور ،قائد

الفريق ،مناقشة العروض التي وصلته للرحيل
عن القلعة الحمراء نهاية الموسم ،بعد أن رفض
الـنــادي تجديد تعاقده الــذي ينتهي مــع نهاية
الـمــوســم ال ـجــاري ،بـنــاء على ق ــرار رينيه فايلر،
المدير الفني للفريق ،والذي أبلغ لجنة التخطيط
عدم حاجته إليه ،نظرا لوجود أكثر من العب في
ن ـفــس م ــرك ــزه ،وب ــدوره ــا
أبلغت اللجنة الالعب
ف ــي ال ـج ـل ـســة الـتــي
ج ـم ـع ــت بـيـنـهـمــا
الجمعة الماضي.
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اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك ،برئاسة
مــرت ـضــى م ـن ـص ــور ،م ــع ال ـفــرن ـســي بــاتــريــس
كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي األول
بــالـنــادي ،على تجديد تـعــاقــده مــدة جــديــدة،
خصوصا أن عـقــده ينتهي بنهاية الموسم
الحالي.
جاء إقدام الزمالك على تلك الخطوة حاليا
من أجل بث روح االستقرار واالطمئنان خالل
مرحلة مــا بعد استئناف النشاط الرياضي
ال ـم ـتــوقــف بــال ـف ـتــرة ال ــراه ـن ــة ،بـسـبــب تفشي
فيروس كورونا.
ً
وقرر منصور أيضا زيادة رواتب الجهازين
الطبي واإلداري ومسؤولي المهمات ،بعدما
سـبــق أن واف ــق عـلــى زيـ ــادة رواتـ ــب مـعــاونــي
الـفــرنـســي بــاتــريــس كــارت ـيــرون ،وه ــم :سامي
الشيشيني المدرب العام ،وأمير عبدالعزيز
المدرب المساعد ،وعمرو عبدالسالم مدرب
حراس المرمى.
وقال مصدر داخل الزمالك إن تجديد عقد
كــارتـيــرون فــرصــة جـيــدة لتهيئة كــل األج ــواء
لـلـفــريــق ،للمنافسة عـلــى لـقــب دوري أبـطــال
ً
ً
إفريقيا تحديدا ،مضيفا أن المجلس األبيض
يــرغــب فــي ع ــدم تـشـتـيــت األذه ـ ــان خ ــال تلك
المرحلة المهمة.
كــان كــارتـيــرون نجح فــي إثـبــات ذات ــه منذ
تــولـيــه الـمـســؤولـيــة ،عـقــب ال ـفــوز ببطولتين،

أحمد الدويري

الفرنسي باتريس كارتيرون
هما :السوبر اإلفريقي أمام الترجي التونسي،
والسوبر المحلي ،بعد التغلب على األهلي.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن م ـســؤولــي الــزمــالــك
طـلـبــوا مــن كــارت ـيــرون تـحــديــد أولــويــاتــه من
ال ـص ـف ـقــات الـصـيـفـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى حسم
مصير الالعبين المقرر االستغناء عنهم.
واس ـت ـقــر ك ــارت ـي ــرون بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة على
م ـطــال ـبــة اإلدارة ب ـت ـســويــق ال ــرب ــاع ــي :كــريــم
بامبو ،وعمر السعيد ،ومحمد عواد ،ومحمد
عنتر قبل فتح باب االنتقاالت الصيفية ،لعدم
الـحــاجــة إلـيـهــم ،بــاإلضــافــة إلــى رفـضــه عــودة
الـمـغــربــي حميد أح ــداد الـمـعــار عـلــى الــرجــاء
المغربي.
كما طلب المدير الفني للزمالك البحث عن

مهاجم إفريقي سوبر ،بجوار مصطفى محمد،
في حال بيع الكونغولي كاسونغو كابونغو
مـهــاجــم الـفــريــق الـحــالــي ،والـعــائــد مــن إع ــارة
لفريق الوداد المغربي في يناير الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي استقر فيه مجلس
الزمالك على اتباع سياسة الــدور في تعديل
عقود بعض العبيه خالل الفترة المقبلة ،حيث
ً
إن التعديل سيكون أوال بتوصية مــن إدارة
ً
الكرة حول أحقية الالعب وزيادة القيمة ،وفقا
لمجهوداته التي يقدمها مع الفريق ،بشرط أال
تزيد قيمة عقد الالعب في الوقت الحالي على
 5ماليين جنيه في السنة الواحدة ،حتى يكون
يستحق الزيادة.

أعـ ـ ـل ـ ــن ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد كـ ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
األردن ـ ـ ـ ــي أن الع ـ ــب ال ـم ـن ـت ـخــب
ال ــوط ـن ــي ال ـم ـح ـتــرف ف ــي فــريــق
فـ ـن ــربـ ـخـ ـش ــه ال ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ،أحـ ـم ــد
الــدويــري ،يتماثل للشفاء بعد
إصابته بفيروس كورونا.
وأش ــار اتـحــاد السلة إلــى أن
ال ــاع ــب ال ـم ـت ــواج ــد ف ــي تــركـيــا
حــال ـيــا ،أص ـيــب بــال ـف ـيــروس ما
اسـ ـت ــدع ــى ن ـق ـل ــه لـلـمـسـتـشـفــى
ووض ـعــه فــي الـحـجــر الصحي،
وهو يتماثل للشفاء اآلن.
وأكـ ــد االت ـح ــاد حــرصــه على
متابعة أوضــاع نجم المنتخب
الوطني الــذي يقدم مستويات
متميزة مع فريقه التركي.
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اللجنة األولمبية
طرحت ً
الدولية أخيرا احتمال تأجيل
دورة األلعاب المقررة بين
 24يوليو و 9أغسطس ،لكن
القرار سيتخذ خالل  4أسابيع.

خضعت اللجنة األولمبية
الدولية أمــس األول للضغوط
المتزايدة بشأن مطلب تأجيل
دورة األ لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب األو لـ ـمـ ـبـ ـي ــة
الصيفية طوكيو  ،2020بسبب
تفشي فيروس كورونا ،معلنة
أن خيار اإلرجاء وليس اإللغاء
بات من االحتماالت المطروحة،
لكن القرار سيتخذ في غضون
 4أسابيع.
وه ـ ــي ال ـ ـمـ ــرة األولـ ـ ـ ــى ال ـتــي
تـطــرح فيها اللجنة بصراحة
احتمال تأجيل دورة األلعاب
الـ ـمـ ـق ــررة ب ـي ــن  24ي ــول ـي ــو و9
أغ ـس ـطــس ،بـعــدمــا أصـ ــرت في
اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،مـثـلـهــا مثل
م ـس ــؤول ـي ــن ي ــاب ــان ـي ـي ــن ،عـلــى
تأكيد أن التحضيرات تمضي
من أجل انطالقها في موعدها
المحدد.
لـ ـ ـك ـ ــن دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــأج ـ ـيـ ــل
اكـتـسـبــت زخ ـمــا ف ــي الـيــومـيــن
الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،وانـ ـتـ ـقـ ـل ــت مــن
الرياضيين بصفة فردية الى
اتحادات من دول عدة ،بذريعة
تفشي وبــاء "كوفيد "-19الذي
أودى بحياة أكثر من  13ألف
شخص.
وأت ـ ـ ــت هـ ـ ــذه الـ ـ ــدعـ ـ ــوات فــي
ظ ــل ش ـل ــل ش ـب ــه ك ــام ــل فــرضــه
الفيروس على عالم الرياضة،
وتأجيل مواعيد مهمة مقررة
في الصيف ،أبــرزهــا نهائيات
كـ ــأس أوروب ـ ـ ــا وب ـط ــول ــة كــوبــا
أميركا الجنوبية لكرة القدم.

ابي :التأجيل قد يصبح حتميا
اعترف رئيس وزراء اليابان شينزو ابــي بــان تأجيل االلعاب
االولـمـبـيــة فــي طــوكـيــو صـيــف  2020قــد يصبح حتميا اذا ادى
فيروس كورونا المستجد الى استحالة اقامة االلعاب بشكل آمن.
وأكد ابي في جلسة للبرلمان الياباني أمس االثنين تصميم
بالده على اقامة االلعاب "لكن اذا اصبح ذلك صعبا ،آخذين وضع
الرياضيين كأولوية ،فان قرار التأجيل يصبح حتميا".
وشدد ابي على ان "االلغاء ليس خيارا" ليؤكد بالتالي موقف
اللجنة االولمبية الدولية أمس االول االحــد التي اعترفت للمرة
االولى بانها تبحث التأجيل وليس الغاء االلعاب االولمبية على
ان تتخذ قرارها في غضون  4اسابيع.
وه ــي ال ـمــرة االولـ ــى ال ـتــي يــدلــي فـيـهــا م ـســؤول يــابــانــي رفيع
المستوى بتصريحات رسمية عن امكانية تأجيل االلعاب المقررة
اصال في طوكيو من  24يوليو الى التاسع من اغسطس المقبلين،
(أ ف ب)
الى موعد الحق.

السيناريوهات المطروحة
وأف ـ ـ ــادت ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
لـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة ال ــدول ـي ــة ،في
بيان أمس األول ،بأنها "ستبدأ،
بــال ـت ـن ـس ـيــق ال ـك ــام ــل وال ـش ــراك ــة
مــع اللجنة األولـمـبـيــة المنظمة
ل ـط ــو ك ـي ــو  ،2020وا ل ـس ـل ـط ــات
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة وح ـ ـكـ ــومـ ــة م ــدي ـن ــة
ط ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــو ،نـ ـ ـق ـ ــاش ـ ــات م ـف ـ ّـص ـل ــة
الس ـت ـك ـم ــال ت ـق ـي ـي ـم ـهــا لـلـتـطــور
السريع للوضع الصحي عالميا،
وتأثيره على األلعاب األولمبية،
بما يشمل سيناريو التأجيل".
وأضــافــت" :اللجنة األولمبية
الدولية واثقة من انها ستكون
قد أنجزت هذه النقاشات خالل
األس ــابـ ـي ــع األربـ ـ ـع ـ ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة"،
مـشــددة فــي الــوقــت ذاتــه على أن
"إل ـغــاء ألـعــاب طــوكـيــو  2020لن
يـحــل أي مشكلة أو يـســاعــد أيــا
كــان .لــذا ،اإللغاء ليس مطروحا
على جدول األعمال".
وأوضحت األولمبية الدولية
أنـ ـ ـه ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــرع "س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو
التخطيط" لألولمبياد ،مضيفا
أن الـسـيـنــاريــوهــات الـمـطــروحــة
"ترتبط بتعديل الخطط العملية
القائمة حاليا من أجل األلعاب،
ب ـ ـ ــدء ا مـ ــن  24ي ــولـ ـي ــو ،وأي ـض ــا
التغييرات لموعد بداية األلعاب.
هذه الخطوة ستوفر رؤية أفضل
فــي ظــل التطور السريع للحالة
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ح ـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم وف ــي
اليابان" ،مؤكدة ان ذلك "سيشكل
األساس ألفضل قرار في مصلحة
الرياضيين وكل المعنيين".

الرياضيون «في خطر»
وف ـ ـي ـ ـم ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــدا ان ـ ـ ـ ـ ــه خ ـ ـطـ ــوة
اس ـت ـل ـح ــاق ـي ــة بـ ـع ــد ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات
طالت اللجنة في األيام األخيرة،
واعتبرت انها تضع الرياضيين
"في خطر" بقرار إقامة األلعاب،
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أن رئ ـي ـس ـه ــا
األل ـ ـمـ ــانـ ــي تـ ــومـ ــاس بـ ـ ــاخ ّ
وجـ ــه
رسالة إليهم أكد فيها ان "الحياة
اإلن ـس ــان ـي ــة ت ـت ـقــدم ع ـلــى ك ــل ما
عداها ،بما في ذلك إقامة األلعاب.
تريد اللجنة األولمبية الدولية ان
تكون جزءا من الحل".
ورأى ،بحسب نــص الرسالة
التي نشرتها اللجنة ،ان اتخاذ
ق ـ ــرار اإلرج ـ ـ ــاء حــال ـيــا ل ــن يتيح

"تـحــديــد مــوعــد جــديــد لــألـعــاب
األولـمـبـيــة بسبب ت ـطــورات غير
مؤكدة في اتجاهين :تحسن كما
نرى في العديد من الدول بفضل
اإلج ـ ــراءات ال ـصــارمــة ال ـتــي يتم
ات ـخــاذهــا ،وتــدهــور الــوضــع في
دول أخرى".
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح "م ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ،ث ـم ــة
تحسنات ملحوظة في اليابان،
حيث يرحب العديد مــن الناس
بحرارة بالشعلة األولمبية .يمكن
لــذلــك أن يـعــزز ثقتنا بمضيفنا
ال ـي ــاب ــان ـي ـي ــن ،وأنـ ـ ــه سـيـمـكـنـنــا،
مــع قيود سالمة مـحــددة ،إقامة
األلعاب األولمبية في البالد مع
احـ ـت ــرام م ـبــدئ ـنــا ب ـح ـفــظ صحة
الجميع".
وتابع" :لذا جعلنا من الحفاظ
على صحة كل المعنيين أولوية
بالنسبة إلينا ،والمساهمة في
احتواء الفيروس .أتمنى ،ونحن
جميعا نعمل مــن أج ــل ذل ــك ،ان
اآلم ــال الـتــي أبــداهــا الـعــديــد من
الرياضيين واللجان األولمبية
الوطنية واالتحادات الدولية من
الـقــارات الخمس ،تتم تلبيتها"،
م ـبــديــا أم ـلــه "ان ت ـكــون الـشـعـلــة
األولمبية هي الضوء في نهاية
هذا النفق".
وت ـ ـعـ ــد األل ـ ـع ـ ــاب األول ـم ـب ـي ــة
الصيفية أكبر حدث رياضي على
اإلط ــاق ،وتـجـمــع لــدى إقامتها
م ــرة كــل  4أعـ ــوام ،نـحــو  11ألــف
رياضي ،وتستقطب الماليين من
المشجعين.
وسعى باخ لشرح هذا الواقع،
معتبرا انــه "عـلــى عكس أحــداث
رياضية أخ ــرى ،إرج ــاء ّ األلـعــاب
األولمبية هو تحد معقد بشكل
كبير" ،معددا أمثلة مثل ماليين
ال ـح ـج ــوزات الـفـنــدقـيــة وتـعــديــل
جدول " 33رياضة أولمبية".
وأبـ ـ ــرز ال ــري ــاض ــي األل ـم ــان ــي
السابق ضرورة تضافر "االلتزام
ال ـك ــام ــل م ــن ال ـل ـج ـنــة الـمـنـظـمــة
ألولـمـبـيــاد طــوكـيــو والـسـلـطــات
اليابانية ،وكل االتحادات الدولية
وال ـل ـج ــان األول ـم ـب ـيــة الــوطـنـيــة.
س ـي ـت ـط ـلــب ذلـ ــك أي ـض ــا ال ـت ــزام ــا
وتعاونا من مالكي حقوق البث
التلفزيوني والرعاة األساسيين".
وفـ ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى اإلع ـ ــان،
رح ــب االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ألل ـعــاب
الـقــوى "بــالـنـقــاشــات مــع اللجنة
األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة مـ ــن أج ــل

كافاني يحذر مواطني بالده
من تكرار سيناريو أوروبا

كافاني

حذر مهاجم نادي باريس
سان جيرمان الفرنسي لكرة
ال ـ ـقـ ــدم إديـ ـن ـ ـسـ ــون ك ــاف ــان ــي
مواطني بالده أوروغواي من
آثار انتشار فيروس كورونا
المستجد (كوفيد ـ ـ .)19
وقــال كافاني ،في فيديو
نشره عبر حسابه الرسمي
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ــوقـ ـ ــع تـ ـ ــوي ـ ـ ـتـ ـ ــر ،إن
ع ـل ــى م ــواط ـن ــي بـ ـ ــاده أخ ــذ
اح ـت ـيــاطــات ـهــم بـشـكــل كبير
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا ،ل ـت ـج ـن ــب الـ ــوقـ ــوع
ف ـ ــي نـ ـف ــس األخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ال ـت ــي
وقعت فيها القارة العجوز،
م ـم ــا أدى إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة ع ــدد
الـمـصــابـيــن بــالـفـيــروس في
ً
أوروبا ،وخصوصا إيطاليا.
وأضاف أن الوقت الحالي
ي ـس ـت ـلــزم ب ـق ــاء ك ــل شـخــص
فـ ــي مـ ـن ــزل ــه وع ـ ـ ــدم الـ ـن ــزول
إلــى ال ـشــوارع إال للضرورة
ً
الـقـصــوى ،مـعــربــا عــن أسفه

رئيس بريشيا يدعو إللغاء الدوري
اع ـت ـبــر مــاسـيـمــو تـشـيـلـيـنــو رئـيــس
نـ ــادي بــري ـش ـيــا ،ال ـم ـش ــارك ف ــي دوري
الــدرجــة األولــى لكرة القدم اإليطالية،
أن "الموسم انتهى" ،و"كل شيء يجب
أن يؤجل إلى الموسم المقبل" بسبب
تفشي فيروس "كــورونــا" الــذي شبهه
بـ"الطاعون".
وباتت إيطاليا أكثر ا لــدول عالميا
تـضــررا مــن "كــوف ـيــد ،"-19ال ــذي حصد
أك ـثــر مــن  13أل ــف وف ــاة ح ــول الـعــالــم،
وتـ ـج ــاوزت حـصـيـلــة ال ـض ـحــايــا فيها
الصين ،حيث ُسجل ظهور الفيروس
للمرة األولى في مدينة ووهان.
وبـحـســب اح ـصــاء لــوكــالــة "فــرانــس
بـ ـ ـ ــرس" ،أ مـ ـ ــس األول ،ا س ـ ـت ـ ـنـ ــادا إ ل ــى
م ـ ـصـ ــادر رسـ ـمـ ـي ــة ،وصـ ـل ــت حـصـيـلــة
الضحايا في إيطاليا الى  4825وفاة.
و فــر ضــت إيطاليا وقفا شامال لكل
النشاطات الرياضية حتى الثالث من
أبريل المقبل على األقل.
لنكن واقعيين!
وقـ ـ ـ ــال ت ـش ـي ـل ـي ـن ــو ،رجـ ـ ــل األع ـ ـمـ ــال
البالغ من العمر  63عاما ،في حديث
لصحيفة "كورييري ديللو سبورت":
"يجب أال نفكر متى سنعاود (نشاطنا)
ب ــل كـيـفـيــة ال ـب ـق ــاء ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـيــاة،
وإذا تـكـلـمـنــا ع ــن ك ــرة ا لـ ـق ــدم ،يتعين
علينا تــأجـيــل كــل ش ــيء ال ــى الـمــوســم
المقبل .لنكن واقعيين! هذا الوباء هو
الطاعون".

وي ـح ـتــل بــري ـش ـيــا ،الـ ــذي يـلـعــب في
صفوفه النجم ماريو بالوتيلي ،المركز
األخير في دوري "سيري أ" المتوقف
م ـ ـنـ ــذ ال ـ ـت ـ ــاس ـ ــع مـ ـ ــن م ـ ـ ـ ـ ــارس ،ب ـس ـبــب
التفشي ا لـســر يــع لـلــو بــاء ،السيما في
المناطق الشمالية من إيطاليا ،ومنها
لومبادريا ،حيث مقر نادي بريشيا.
وأضاف تشيلينو "ال يمكننا اللعب
مجددا هذا العام .البعض ال يدركون
مـ ــاذا يـحـصــل وه ـ ــؤالء ه ــم أخ ـط ــر من
ال ـف ـيــروس" ،متابعا "الـمــوســم انتهى.
اذا اراد أح ــده ــم ال ـح ـصــول ع ـلــى هــذا
ال ـس ـك ــودي ـت ــو ال ـل ـع ـيــن (لـ ـق ــب الـ ـ ــدوري
المحلي) ،فليأخذه .لقد انتهى األ مــر.
وال أقول ذلك ألن بريشيا يحتل المركز
األخير".
وأوضـ ـ ــح "ال ـ ـكـ ــأس ،ال ـس ـك ــودي ـت ــو...
ل ــولـ ـيـ ـت ــو (كـ ـ ـ ــاوديـ ـ ـ ــو ،رئ ـ ـيـ ــس ن ـ ــادي
التسيو) يريده ،فليأخذه .هو مقتنع
بأنه يملك فريقا ال يقهر ،دعوه يفكر
في ذلك".
وأتت تصريحات رئيس بريشيا في
الوقت الذي أعلنت فيه أندية إيطالية
نـيـتـهــا م ـع ــاودة ال ـتــدري ـبــات األس ـبــوع
المقبل في ذروة الحجر الصحي في
الـ ـب ــاد ،وب ـع ــدم ــا كـ ــان م ــن ال ـم ـق ــرر ان
ي ـعــاود التـسـيــو ،الـثــانــي خـلــف حامل
اللقب يوفنتوس ،استئناف تمارينه
أمس ،أعلن إرجاء هذا الموعد.
(أ ف ب)

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع رئيس
اللجنة األولمبية الدولية توماس باخ
إرجــاء أولمبياد طوكيو ،"2020
مضيفا" :نحن مستعدون للعمل
م ــع الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الــدولـيــة
وك ــل الــريــاضــة مــن أج ــل تحديد
موعد بديل".
ورغـ ــم أن الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
أق ـ ــرت بـ ــأن ال ـت ــأج ـي ــل بـ ــات أم ــرا
م ـ ـطـ ــروحـ ــا ،رف ـ ـ ــض ري ــاضـ ـي ــون
المهلة الزمنية التخاذ قرار بشأن
مصير األلعاب.
(أ ف ب)

كندا لن ترسل
رياضييها
لألولمبياد

اعلنت كندا رسميا انها لن ترسل رياضييها للمشاركة في دورة
االلعاب االولمبية الصيفية المقررة في طوكيو من  24يوليو الى التاسع
من اغسطس المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأصــدرت اللجنة االولمبية الكندية بيانا أكــدت فيه "ان اللجنتين
االولمبية والبارالمبية وبمساندة من قبل رياضييهما ،منظماتهما
الرياضية وحكومة كندا ،اتخذتا القرار الصعب بعدم ارســال فرقهما
للمشاركة في االلعاب االولمبية وااللعاب البارالمبية في صيف عام
 ."2020وطالبت اللجنة اللجنتين االولمبية والبارالمبية الدوليتين
(أ ف ب)
ومنظمة الصحة العالمية بتأجيل االلعاب لمدة عام.

أرسنال اإلنكليزي يراقب
ديوب مدافع ويستهام

األلماني كيليان :شعرت
بالخوف من «كورونا»

عـ ـ ـل ـ ــى عـ ـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـ ــدرتـ ـ ـ ــه ع ـل ــى
االخ ـ ـتـ ــاط بـ ــأفـ ــراد عــائـلـتــه
ً
حاليا.
وكـ ــان كــافــانــي غـ ــادر إلــى
ب ـ ــاده ق ـبــل أي ـ ــام قـلـيـلــة من
إغـ ــاق ال ـم ـجــال ال ـج ــوي في
ف ــرن ـس ــا ،ض ـم ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات
الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـح ـكــومــة
الفرنسية لمواجهة فيروس
كورونا.
ـت مسابقة ال ــدوري
وكــانـ ُ
الفرنسي أ ّجلت إلى أجل غير
مسمى بعد تفشي الفيروس.
(د ب أ)

رياضة

كشف لوكا كيليان ،أول العب الماني من الدرجة األولى
أصيب بفيروس كورونا انه شعر "بالخوف" في بادئ األمر
قبل ان يتعافى كليا.
وقــال كيليان ،العب بــادربــورن ،متذيل ترتيب دوري
البوندسليغا فــي مقابلة نشرتها صحيفة "فستفالن
ب ــات" الـمـحـلـيــة أم ــس "بـ ــدأت األمـ ــور فــي ال ـعــاشــر من
مــارس مــع شعور بحساسية فــي الحلق ،وفــي اليوم
التالي ،بــدأت أشعر بأوجاع في الــرأس لكني واظبت
على التمارين".
وت ــاب ــع "ف ــي  12مـ ــارس بـ ــدأت اش ـعــر بـصـعــوبــة في
التنفس ،ثم أصبح األمر اقوى في اليوم التالي .حرارة مع رجفة
قوية .في تلك اللحظة شعرت فعال بالخوف للمرة االولى .استمر
األمر  4أيام قبل ان تنخفض حرارتي ،ثم بدأت اشعر بتحسن
تدريجي من يوم الى يوم".
وناشد الالعب الجميع بالتزام تعليمات السلطات الصحية
في البالد ،وقال "استطيع اآلن أن اتقاسم تجربتي ،فأنا رياضي
وفــي حالة صحية جيدة لكن توجب ّ
علي أن أكافح بقوة هذا
الفيروس .بالنسبة الى االشخاص الذين يعانون امراضا معينة،
ً
فإن ذلك قد يشكل خطرا على حياتهم".
ولم يدخل كيليان المستشفى للعالج ،ألن والدته ممرضة ،وقد
اهتمت به في منزلهم الكائن في مدينة دورتموند ،وختم قائال
"لو بقيت وحيدا في بادربورن لكنت ذهبت إلى المستشفى".
(أ ف ب)

عيسي ديوب

وضــع ن ــادي أرسـنــال اإلنكليزي لـكــرة الـقــدم ،المدافع
الفرنسي عيسى ديــوب العب فريق ويستهام يونايتد،
هدفا لضمه خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة ،لحل
األزمة الدفاعية التي يمر بها الفريق.
وذك ــرت صحيفة "م ـيــرور" البريطانية ،أن اإلسباني
ميكيل أرتيتا ،المدير الفني للفريق ،وضــع ديوب
كأحد الحلول للمشكلة التي يعانيها الفريق
في خط الدفاع.
وأضــافــت الصحيفة أن
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة سـ ـيـ ـك ــون مــن
الـ ـسـ ـه ــل إنـ ـه ــائـ ـه ــا فــي
ح ــال ه ـبــوط ويـسـتـهــام
مـ ـ ــن ب ـ ـطـ ــولـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي (يـحـتــل المركز
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس عـ ـش ــر ب ــرصـ ـي ــد 27
نقطة) ،لكن في حال البقاء فإن أرسنال سيكون عليه دفع
المزيد من األموال للحصول على الالعب صاحب  23عاما.
وك ــان دي ــوب انـضــم إل ــى ويـسـتـهــام قــادمــا مــن تــولــوز
الفرنسي مقابل  22.5مليون يورو في صيف  ،2018حيث
يتألق المدافع الفرنسي رغم معاناة فريقه في المسابقة.
وكان أرسنال يحتل المركز التاسع برصيد  40نقطة،
وذلك قبل تأجيل مسابقة الدوري اإلنكليزي حتى نهاية
أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.
(د ب أ)

ُ
العبو بايرن ميونيخ يواصلون التدريب عن بعد
يــواصــل العـبــو بــايــرن ميونيخ،
بطل ال ــدوري األلماني لكرة القدم،
بــرنــامــج ال ـت ـمــاريــن ع ــن ب ـعــد ،الـتــي
وض ـع ـه ــا الـ ـنـ ــادي ف ــي ظ ــل ال ـق ـيــود
المفروضة للحد من تفشي فيروس
كورونا ،مؤكدين أنها تشبه حصة
تدريب عادية.
وبــاتــت مـقــاطـعــة بــافــاريــا ،حيث
م ـقــر ال ـ ـنـ ــادي ،األولـ ـ ــى ف ــي ألـمــانـيــا
تفرض عــزال منزليا على سكانها،
م ــن أج ــل الـمـســاهـمــة ف ــي ال ـحــد من
تفشي الفيروس.
وق ـ ــال م ـهــاجــم ب ــاي ــرن ،تــومــاس
مولر ،في حوار مع المشجعين عبر
تـقـنـيــة ال ـف ـيــديــو ،م ــن خ ــال مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل" ،لـ ـق ــد ق ـم ـنــا ح ـت ــى اآلن
بــال ـتــدري ـبــات االف ـتــراض ـيــة  3م ــرات
( )...األم ـ ــر ب ـم ـنــزلــة ح ـصــة تــدريــب
عادية لكن عبر الفيديو ،مع مدرب
يتواجد في سابينير شتراسه" ،مقر
تدريب النادي.

تدريبات قاسية
وأضـ ـ ــاف م ــول ــر ،ال ـم ـق ـيــم حــالـيــا
فــي مزرعته البافارية ،حيث يربي
الـخـيــول" ،نـقــوم بتدريبات يوصي
بها المدرب لكل أفراد الفريق .نؤدي
ال ـحــركــات الــريــاض ـيــة داخـ ــل قــاعــة،

ركــوب الــدراجــات الهوائية الثابتة
أو الركض على بساط متحرك داخل
منازلنا" ،وتابع مبتسما" :لم يسبق
لنا أن قمنا بتدريبات قاسية لتقوية
عضالت المعدة كما نفعل اآلن".
وك ـ ـ ــان ب ـ ــاي ـ ــرن ،بـ ـط ــل الـ ـم ــواس ــم
السبعة الماضية ،يتصدر ترتيب
البوندسليغا عندما قررت السلطات
الرياضية األلمانية تعليق منافسات
الدوري.

التدريب االفتراضي
وأعـ ـل ــن ال ـ ـنـ ــادي ،م ـن ــذ األربـ ـع ــاء
ال ـم ــاض ــي ،ان ـت ـقــالــه الـ ــى "ال ـت ــدري ــب
االفتراضي" ،حرصا منه على تجنب
تنقل العبيه بسبب الفيروس ،قبل
يومين من فــرض سلطات مقاطعة
بـ ــافـ ــاريـ ــا الـ ـحـ ـج ــر اإللـ ـ ــزامـ ـ ــي عـلــى
السكان.
وقال مدرب الفريق هانزي فليك،
فــي تـصــريـحــات ســابـقــة" ،علينا أن
نقوم بكل ما في وسعنا للرد بشكل
إيـ ـج ــاب ــي ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع (ان ـت ـش ــار
الـ ـفـ ـي ــروس)" ،مــوض ـحــا "ل ـق ــد طــور
فريقنا التدريبي حصصا يمكن أن
تستمر بين  75و 90دقيقة".
وأردف" :ركـ ــزنـ ــا ع ـل ــى ت ـمــاريــن
ال ـتــوازن .فــي نهاية الـتــدريــب ،قمنا

بايرن مونيخ في تدريب سابق
ب ـج ـل ـســة م ـك ـث ـفــة ع ـل ــى ال ـ ــدراج ـ ــات
ال ـهــوائ ـيــة (ال ـثــاب ـتــة) .ف ــي االج ـم ــال،
سنقوم بتمارين التحمل بالتناوب
مع تمارين الحركة المكثفة".
وتـهــدف التدريبات االفتراضية
الى المحافظة على اللياقة البدنية
لــاعـبـيــن ،حـتــى وإن لــم تـنـجــح في
العمل على عضالت معينة.
وقــال هولغر برويش ،المسؤول
عـ ــن اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـب ــدن ــي فـ ــي ب ــاي ــرن

م ـي ــون ـي ــخ" ،ت ـ ــم ت ـج ـه ـيــز الــاع ـب ـيــن
ب ـســاعــات ريــاض ـيــة مــائ ـمــة .وه ــذا
يعني أننا نتلقى جميع بياناتهم
ال ـم ـث ـي ــرة ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ،م ـث ــل م ـعــدل
ضربات القلب ،على شاشاتنا".
واس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــدرك" :ي ـ ـت ـ ـع ـ ـيـ ــن ع ـل ـي ـن ــا
التركيز على عمل للمحافظة على
الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة .مــن الـسـهــل إدارة
األم ــور البدنية عــن بـعــد ،مــن خالل
التدريبات العملية ،تمارين القوة

والتحمل" ،السيما في ظل تجهيز
الالعبين بالساعات الرياضية.
وأضاف" :الالعبون ال يتواجدون
فــي الملعب ( ،)...لكن يطلب منهم
أن يكون لديهم االلتزام بالمواعيد
واالن ـض ـبــاط ذاتـ ــه" ،مـشـيــرا إل ــى أن
التدريب عبر الفيديو يتيح لالعبين
التواصل وتبادل الكالم ،مما يشكل
"جــزء ا مهما من الحياة الجماعية
(أ ف ب)
في هذا الوقت".

ةديرجلا
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آخر كالم
سقوط بيزنطة!

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ربما نتدارك األمر

د .نجم عبدالكريم

ّ
على دقات الطبول ينادي المنادي:
ُ
علم الحاضر منكم الغائب والسامع منكم الغافل
"يا أهل اإلسالم ،لي ِ
أن موالنا السلطان المعظم محمد الثانيّ ،أيد الله ُملكه ،قد فتح الله
عليه المدينة العاصية ّ الكافرة (القسطنطينية) ،وإنه دخلها على رأس
جيشه اإلسالمي المظفر ،وأمر أن ُيطلق عليها من الليلة (إسطنبول)".
***
ُ
ّ
• والقسطنطينية هذه كانت تسمى بيزنطة ،لكن المؤرخ الغربي
يخجل من ذكر اسم بيزنطة ،وحتى اآلن عندما يكتبونها في مدوناتهم
يذكرون القسطنطينية ،ألن بيزنطة كانت وال تزال في أذهان الدارسين
للحضارات أتعس ألوان الخالفات العقائدية .وليس من الغريب أن نقرأ
في كتبهم أمثال هذه الجمل:
"حوار بيزنطي"؛ ويعنون به الجدل الديني الذي ال فائدة من ورائه
سوى مزيد من التمزق.
وكــذلــك "تقاليد بيزنطية"؛ ويعنون بها أســوأ أل ــوان الممارسات
ّ
ّ
المحرمات وتجعل للغرائز والشهوات
الحياتية التي كانت تستحل كل
المنحطة الكلمة األول ــى فــي الـعــاقــات اإلنـســانـيــة حـتــى وصـلــت في
انحطاطها بين األزواج والزوجات واآلباء واألبناء واألمهات!
وهناك "قالع بيزنطية"؛ والمقصود بها أنها تسقط في أيدي األعداء
مع أول هجوم! ...لماذا؟ ألن ّ
حراسها كانوا يقيمون في غرف خاصة
باألسوار التي تحيطهاّ ،ويمارسون فيها  -بال رقابة  -أبشع أنواع
العالقات الشاذة التي يعف القلم واللسان عن اإلشــارة إليها ،حيث
كانوا ّ
يعبون من الخمر ،فكانت هذه القالع تسقط بسهولة في أيدي
ّ
األع ــداء ،مع أنها – أي بيزنطة – كانت مشيدة على أصــول معمارية
هندسية رائعة.
ثم هناك "منافسات بيزنطية"؛ حيث كانوا يقضون نهارهم وليلهم
ـون ،وحركات غير كريمة،
في منافسات ومباريات رياضية من كل لـ
ًٍ
فصار بذلك شعار "منافسات بيزنطية" عنوانا على الغش والتدليس
ً
ّ
ورشــوة القضاة والمحكمين والمتنافسين أيضا ...باختصار كانت
ً
بيزنطة رمزا لحضارة آن لها أن تنهار ،وانهارت بالفعل.
***
• قبل أن ندخل في تفاصيل الوثبة اإلسالمية التي ختمت أعمالها
في تلك المنطقة بسقوط المدينة التي حملت ثالثة أسماء" :بيزنطة"،
ً
ثم "القسطنطينية" ،وأخيرا "إسطنبول".
نــأتــي على لمحة مــن تــاريــخ هــذه المدينة الـتــي لــم يكن األبــاطــرة
ً
الرومانيون يهتمون كثيرا بأمرها ،إلى أن جاء اإلمبراطور قسطنطين،
وكــان بينه وبين بابا رومــا خــاف حــول نقطة بالغة األهمية ،حيث
كان البابا يقول:
 أنا صاحب السلطان في األرض وظل الــرب ...كلمتي نافذة علىً
كــل ر ًعــايــا الكنيسة بــا مـنــاقـشــة ،ويـخـضــع ألوام ــري الـنــاس جميعا
ُ
ً
يعص إرادتــي حرمته
سوقة ودهـمــاء وأمــراء وملوكا وأبــاطــرة ،ومــن
ِ
ّ
من بركات الكنيسة ،فيحل عليه غضب الرب في الدنيا وليس له في
اآلخرة غير جهنم.
• أما اإلمبراطور قسطنطين فكان له رأي آخر:
 البابا رأس الكنيسة ،وال أحد يعترض على ذلك ،وله وحده حقالتفسير النهائي لكلمات اإلنـجـيــل ،ولـكــن إلــى هنا تقف سلطاته...
ً
السلطات األرضية على الناس جميعا لملوكهم دون سواهم.

مصرع  3آسيويين وإصابة  7بانقالب حافلة
●

محمد الشرهان

لقي  3وافدين آسيويين مصرعهم ،صباح أمس،
من جراء حادث مرور ّ
مروع على طريق الملك فهد
باتجاه مدينة الكويت ،كما أسفر الحادث عن إصابة
 7بجروح خطيرة ،نقلوا على أثرها إلى المستشفى
لتلقي العالج.
وفي التفاصيل ،التي رواها مدير إدارة العالقات
الـعــامــة واإلع ــام بـ ــاإلدارة الـعــامــة لــإطـفــاء ،العميد
خليل األمير لـ "الجريدة" ،أن غرفة عمليات اإلدارة
ً
تلقت ،صباح أمس ،بالغا بوقوع حادث انقالب حافلة
تقل مجموعة من العمال على طريق الملك فهد.
وأضاف العميد األمير أنه تم توجيه مركز إطفاء
"م ـبــارك الـكـبـيــر" إل ــى مــوقــع ال ـبــاغ ،وتـبـ ّـيــن لــرجــال
اإلطفاء أن الحادث عبارة عن انقالب حافلة تقل 10
عمال آسيويين ،ونتج عنه وفاة  3عمال وإصابة 7
إصابات خطيرة.
وذك ـ ـ ــر أن رج ـ ـ ــال اإلطـ ـ ـف ـ ــاء عـ ـمـ ـل ــوا عـ ـل ــى إنـ ـق ــاذ
المصابين وتسليمهم إلى فنيي الطوارئ الطبية،
لنقلهم إ لــى المسشفى لتلقي ا ل ـعــاج ،كما عملوا
عـلــى انـتـشــال جـثــث الـعـمــال المتوفين وتسليمها
ً
إلى رجال األدلة الجنائية ،تمهيدا لنقلهم إلى إدارة
الطب الشرعي.

 10أطعمة تعزز الجهاز المناعي
يجمع كثير من األطباء على
أ ن ــه يمكن للجسم ذي الجهاز
المناعي القوي محاربة فيروس
كورونا ،ويذهب بعضهم إلى أن
ذلك ممكن حتى دون تناول أي
أدوية أو الخضوع لعالج.
وأشـ ـ ــار م ــوق ــع س ـك ــاي نـيــوز
إل ـ ــى  10أط ـع ـم ــة تـ ـع ــزز ك ـف ــاء ة
الجهاز المناعي لدى اإلنسان،
وتـ ـجـ ـع ــل قـ ـ ــدرتـ ـ ــه أق ـ ـ ـ ــوى ع ـلــى

المركبة بعد الحادث

مكافحة الـفـيــروس ،ال ــذي يجد
ً
م ــن ال ـص ـعــب ط ــري ـق ــا الخ ـت ــراق
األج ـس ــام ذات الـمـنــاعــة الـقــويــة
وأولـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا الـ ـحـ ـمـ ـضـ ـي ــات ح ـيــث
ي ـل ـجــأ م ـع ـظــم األش ـ ـخـ ــاص إل ــى
ً
فيتامين " ،"cمــو ضـحــا أن تلك
األطعمة تشمل البروكلي والثوم
والزنجبيل والسبانخ والزبادي
ً
واللوز والكركم ،وأخيرا الشاي
األخضر.

حالة مــن الغضب بين األطباء
ودف ـعــت الـشــرطــة إل ــى التهديد
ب ــالـ ـت ــوق ــف ع ـ ــن ع ـم ـل ـه ــا وه ــي
نفس الشكاوى التي تكررت في
إسبانيا وإيطاليا.
وذك ــرت كيرنج أنها ستقدم
ً
أيضا لقطاع الصحة الفرنسي
ث ــاث ــة م ــايـ ـي ــن كـ ـم ــام ــة طـبـيــة
تعتزم شراءها واستيرادها من
الصين( .رويترز)

ً
سيجارة كشفت القاتل بعد  35عاما من جريمته
تمكنت الشرطة في والية فلوريدا
األم ـيــرك ـيــة م ــن ال ـق ـبــض ع ـلــى رجــل
يشتبه فــي أن ــه قـتــل امـ ــرأة قـبــل 35
ً
عاما بعد فحص الحمض النووي
ع ـل ــى ب ـق ــاي ــا سـ ـيـ ـج ــارة رمـ ــاهـ ــا مــن
سيارته.
وتم اعتقال دانيال ويلز ( 57سنة)
فــي مدينة بينساكوال الــواقـعــة في
ف ـل ــوري ــدا ،ف ــي وق ــت ســابــق م ــن هــذا
األس ـبــوع ،ووجـهــت إلـيــه تهمة قتل
تــون ـيــا مـكـيـنـلــي ،ال ـتــي ع ـثــر عليها
مخنوقة في أول يوم من عام .1985
ً
وت ــرك ــت م ـك ـي ـن ـلــي خ ـل ـف ـهــا ط ـفــا
ً
رض ـي ـعــا ،وك ــان عـمــرهــا حينئذ 23
ً
عاما ،وأكدت الفحوص على جثتها
ً
تعرضها أيضا العتداء جنسي.
وقالت "بي بي سي" على موقعها
اإلل ـك ـت ــرون ــي أمـ ــس إن ق ـض ـيــة قتل
م ـك ـي ـن ـل ــي ل ـ ــم ت ـ ـحـ ــل ،وظـ ـ ــل ال ـق ــات ــل
ً
مجهوال أكثر من ثالثة عقود ،لكن
الشرطة قالت إن مقارنة معلومات
ا لـ ـحـ ـم ــض ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــووي ( )DNAا ل ـت ــي
حصلت عليها مــن قــا عــدة بيانات
عامة ،مع األدلــة التي وجــدت بقرب
الجثة أظهرت عالقة ويلز بجريمة
القتل.
وقــالــت الـشــرطــة "عـلــى الــرغــم من
وج ـ ـ ــود ع ـ ــدد مـ ــن األدلـ ـ ـ ــة الـ ـم ــادي ــة،
وإج ـ ـ ــراء عـ ـش ــرات ال ـم ـق ــاب ــات ،فقد
جمدت القضية ،وفــي غضون ذلك،
ك ـبــر ط ـفــل صـغـيــر بـ ــدون أم ،ودف ــن
والــدان ابنتهما من دون أن يشهدا

يومية سياسية مستقلة

ومن الحب ما« ...وشم»
يـ ـتـ ـب ــارى الـ ـشـ ـب ــاب ع ـ ـ ــادة فــي
إظهار مدى حبهم لمن يرتبطون
بهم من فتيات ،من خالل إهدائهن
ال ــزه ــور أو تـقــديــم ال ـه ــداي ــا ،لكن
شابا فيتناميا كسر كل القواعد
المعروفة للتعبير عــن مشاعره
لمحبوبته.
وحسبما ذكــر موقع "أوديتي
سنترال" ،فقد اختار الشاب ترونج
فان الم ،البالغ من العمر  22عاما،
طــريـقــة غـيــر عــاديــة للتعبير عن
حبه للفتاة التي تعرف عليها قبل
ثالث سنوات ،إذ قضى ما يقرب
من  24ساعة تحت إبرة الوشم من
أجــل رســم ص ــورة صديقته على
ظ ـهــره ،وذل ــك فــي ث ــاث جلسات
منفصلة.
وق ــال مــوقــع س ـكــاي ن ـيــوز إن
الجلسة األول ــى ،التي استغرقت

ثماني ساعات كانت في نوفمبر
من العام الماضي ،ثم خضع إلبرة
ال ــوش ــم مــرتـيــن أخــري ـيــن ،األول ــى
استغرقت أكثر من ست ساعات،
واألخ ـيــرة تسع ســاعــات .وكانت
النتيجة صورة دائمة لصديقته
لونغ خا تــران البالغة من العمر
 20عاما.
وشعرت تران بالدهشة عندما
رأت صورتها تزين ظهر صديقها،
لكن المفاجأة تحولت في النهاية
إلى سعادة غامرة لالثنين.
و لـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا أول و ش ـ ــم
يخطه تــرو نــج على جسمه ،فقد
رس ــم عـلــى ص ــدره أي ـضــا اسمها
وت ــاري ــخ م ـي ــاده ــا ،إض ــاف ــة إلــى
األحرف األولى من اسميهما على
معصميه.

وفيات
مبارك إسكندر مسعود بن بالل

ً
 21عاما ،شيع ،الرجال :في المقبرة فقط ،ت66616705 :
منى علي داود الحمود زوجة محمد عبداللطيف سعود الهاشم
ً
 73عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت 94490446 :واتساب
فقط 96630099 ،واتساب فقط للنساء.
عفيفه حسين عبدالله أرملة مسلم علي رضا أسيري
ً
 82عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،العزاء في المقبرة فقط،
ت99062386 ،50010208 :

مواعيد الصالة

العدالة تأخذ مجراها ،في حين كان
ً
ً
قاتل يتجول حرا طليقا".
ونجحت الشرطة في الوصول إلى
المشتبه فيه بعد مقارنة معلومات
مــن قــاعــدة بـيــانــات عــامــة للحمض
ال ـن ــووي واألنـ ـس ــاب ،مــع معلومات

الحمض ال ـنــووي الـتــي عثر عليها
بالقرب من جثة مكينلي.
وتعقبت الشرطة ويلز ،ثم حصلت
على عينة مــن حمضه الـنــووي من
عقب سيجارة رماه من سيارته.
ووجهت إلى ويلز تهمة القتل من

الــدرجــة األولــى واالعـتــداء الجنسي
ً
من الدرجة األولــى أيضا ،وهو اآلن
محتجز في السجن.
أم ـ ـ ــا ن ـ ـجـ ــل الـ ـقـ ـتـ ـيـ ـل ــة ،ت ـي ـم ــوث ــي
ديـفـيــدســون ،ال ــذي يبلغ عـمــره اآلن
ً
 35ع ــام ــا ،ف ـق ــال إنـ ــه سـعـيــد بخبر

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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ً
كثيرا كي نقول "زهــب الــدوا قبل الفلعة" ،أي ّ
جهز الــدواء قبل
تأخر الوقت
أن يدمي الــرأس ،ويا ليت هناك طاقة أمل يمكن من خاللها أن نتالفى األيام
السوداء القادمة.
ّ
قولوا ما شئتم عن مبالغة المقال في التشاؤم ،لكن هذا هو الواقع اليوم
الــذي طالما كانت اإلدارات السياسية المتعاقبة والناس من بعدها تتجنب
مواجهته ،وفضلت تلك الحكومات التسويف وتأجيل الحلول ،حتى وقعت
الفأس في الرأس.
بالبند العريض جاء في مقال ديفيد فلكنج ،بجريدة "بلومبرغ"" ،سقوط
إمبراطورية الخليج النفطية يلوح باألفق".
الكاتب يستند في مقاله إلى دراسة لصندوق النقد الدولي نشرت قبل شهر،
ً
ويذكر أن حرب أسعار النفط ،التي أدت إلى تهاوي سعر البرميل لعشرين دوالرا،
ّ
ستعجل بإفراغ الخزائن المالية لدولنا بحدود ّ سنة  ،2027مقال هذا الكاتب
جاء بعد عشرات المقاالت والدراسات التي تحذر من هذا اليوم ،هل تذكرون
مقالة لكاتب في "فورن افيرز" ،نشرت قبل ربع قرن ،وترجمت أجزاء منها ،يقرر
صاحبها أن االقتصاد والسياسة بالخليج في إجازة! ال أعلم إن كان هناك من
السلطة .من كان يقرأ ومن كان ينصت!
يذكرها عند أهل ّ
ال يمكن اليوم تجنب األزمة التي ستنهي أحالم األمس ،ولكن يمكن أن نخفف
ً
من أضرارها المدمرة ،متى عزمت السلطة على مواجهة الواقع ،وركنت جانبا
االسترضاءات السياسية للعديد من الجماعات التي وجدت في نهج السلطة
االسترضائي أداة لتحقيق مكاسب آنية لجماعات محددة على حساب المستقبل،
تصورات مطروحة على الحكومة ،هي بالتأكيد ليست الوصفة المنقذة،
فهناك
ّ
ولكنها قد تخفف الضرر القادم ال محالة ،وهي كاآلتي أنقلها لكم:
"إلغاء الهيئات وتوكيل مهامها للوزراء المختصين ووكالئهم دون ميزات
مالية إضافية.
تقنين البعثات الدراسية للتخصصات المطلوبة لسوق العمل فقط.
إعادة النظر في البعثات الداخلية التي تستنزف مئات الماليين دون جودة
تعليم حقيقية.
استبدال التموين والدعوم بدعم نقدي مباشر لألسر ،ويسري ذلك على دعم
الطاقة ومشتقاتها.
بدء تطبيق نظام الشرائح الستهالك الكهرباء والماء ،بحيث يتمتع أصحاب
الدخول المتوسطة واالستهالك المعتدل بالدعم ،أما أصحاب الدخول المرتفعة
واالستهالك المفرط فيتم نقلهم إلــى شرائح مادية أعلى تتناسب مع حجم
استهالكهم ودخلهم المادي.
إعادة دراسة استحقاق الدعوم ،مثل دعم العمالة الوطنية لمن تفوق رواتبهم
ً
ً
ّ
وصراف في نفس البنك
مبلغا محددا .فمن غير المعقول أن يحصل رئيس بنك
على دعم العمالة ،فاألول قد يتجاوز راتبه  ١٢ألف دينار ،والثاني ال يتجاوز
 ٦٠٠دينار.
تنظيم وتقنين العالج بالخارج للحاالت التي ال يوجد لها عالج في الداخل
ً
فعال.
تخصيص جميع القطاعات الحكومية غير المنتجة بنظام الشراكة بين
القطاعين الخاص والـعــام ،وتمليك المواطنين أسهم تلك الشركات ،مع منع
بيع تلك األسهم لفترة طويلة.
النظر فــي قــانــون الخدمة المدنية العقيم الــذي يـســاوي بين جميع
إع ــادة ّ
وجودة الشهادة .كذلك إعادة النظر في إلزامية
األداء
عن
النظر
بغض
الموظفين
ّ
التوظيف ومنع إنهاء الخدمات ،بغض النظر عن إنتاجية الموظف".
ً
هل هناك أمر ناقص في تلك التصورات؟ طبعا ،تعديل التركيبة السكانية
ً
هو ّ
أهم الحلول ...ال وقت للتفكير والتردد اآلن .المهم المباشرة بالتنفيذ فورا.

كمامات من سان لوران وبالنسياجا
ق ـ ــال ـ ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ك ـي ــرن ــج
الشريك الفرنسي أمس االثنين،
م ــن بـ ـي ــوت األزيـ ـ ـ ــاء ال ـعــال ـم ـيــة،
سـ ـ ـ ــان لـ ـ ـ ـ ـ ــوران وب ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــاج ــا
إنهما سـتـبــدآن إع ــداد كمامات
للوجه للتغلب على أي نقص
خالل األزمة المتعلقة بانتشار
فيروس كورونا.
وأدى تضاؤل مخزون أدوات
الحماية في أنحاء فرنسا إلى

حسن العيسى

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

االع ـت ـق ــال ،لـكـنــه سـيـشـعــر بــالــرضــا
فقط عندما تتم إدانة المتهم ،ويتم
تحقيق العدالة.
وأضاف" :األمر ال يصدق ،كما لو
كنت أحلم".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:29

العظمى 28

الشروق

05:48

الصغرى 14

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  12:52ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

المغرب

06:01

ً
أدنى جزر  06:48صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:19

 06:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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