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تأجيل سداد القروض  6أشهر

اتحاد المصارف :للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة بدون أرباح أو فوائد
ً
• ابتداء من أبريل ...والبنوك المحلية تتحمل التكلفة المالية المترتبة على القرار
اس ـت ـجــابــة ل ـتــوج ـي ـهــات س ـمــو أمـيــر
البالد الشيخ صباح األحمد بضرورة
ع ــدم ت ـجــاهــل ال ـتــداع ـيــات االق ـت ـصــاديــة
وال ـن ـتــائــج الـسـلـبـيــة ال ـتــي تــرتـبــت على
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـم ـت ـخ ــذة
ل ـم ــواج ـه ــة انـ ـتـ ـش ــار ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
المستجد ،قرر اتحاد المصارف تأجيل
مدفوعات أقساط القروض االستهالكية

وال ـم ـق ـس ـط ــة والـ ـبـ ـط ــاق ــات االئ ـت ـمــان ـيــة
والتسهيالت من المواطنين وأصحاب
الشركات الصغيرة والمتوسطة  6أشهر
ً
ابتداء من أبريل المقبل مع إلغاء الفوائد
واألرباح المترتبة على ذلك ،وأية رسوم
أخرى ،على أن تتحمل البنوك المحلية
التكلفة المالية لذلك.
وق ــال «ال ـم ـص ــارف» ،فــي ب ـيــان أمــس،

إن الـقــرار يــأتــي فــي سـيــاق التوجيهات
السامية باإلسراع في اتخاذ الخطوات
ال ــازم ــة لـتـخـفـيــف األعـ ـب ــاء ال ـت ــي تثقل
ك ــاه ــل ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي هـ ــذه ال ـظ ــروف
الدقيقة ،وحماية المشروعات الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،ب ـم ــا م ــن ش ــأن ــه تـعــزيــز
مقومات االقتصاد الوطني ،كما يأتي
ً
انطالقا من الــدور الوطني للبنوك في

م ــؤازرة مؤسسات الــدولــة فيما تتخذه
من إجراءات لمواجهة الفيروس ،ودعمها
لعمالئها من األفراد والشركات في هذه
الظروف االستثنائية وغير المسبوقة
التي تمر بها البالد والعالم أجمع.
وأكد االتحاد أن القرار يأتي كذلك في
إط ــار مــواصـلــة مــا جبلت عليه البنوك
م ــن ال ـت ــزام ـه ــا بــال ـم ـســؤول ـيــة الــوطـنـيــة

ً
واالجتماعية ،مشددا على أنها ستواصل
بذل جهودها لمراعاة مصالح عمالئها
وتقديم جميع خدماتها لهم ،ولن تدخر
ً
جهدا في اتخاذ أية تدابير وإجراءات من
شأنها الحفاظ على األوض ــاع المالية
لـلـمــواطـنـيــن ،بـمــا يتسق مــع تعليمات
وتوجهات مؤسسات الدولة.

المجلس يستقبل الحكومة بالتصفيق

أقر قوانينها الطارئة المرتبطة بمواجهة ًفيروس كورونا المستجد
• الغانمّ :
صوتنا على استعجالها لتصدر خالل أسبوع بدال من شهر
• الخالد :نواجه أزمة ليس لها مدى ...وعلينا تجنيب بلدنا االنزالق للهاوية

●

محيي عامر

في خطوة توحي بنيلها الثقة النيابية ،صفق
نـ ــواب مـجـلــس األمـ ــة لـلـحـكــومــة لـحـظــة دخــولـهــا
قاعة عبدالله السالم ،أمس ،في وقت أقر المجلس
القوانين ا لـطــار ئــة المرتبطة بمواجهة فيروس
كورونا.
ووافق المجلس ،في جلسته أمس ،بالمداولتين
األول ــى والـثــانـيــة عـلــى تـعــديــل الـقــانــون المتعلق
بــاالح ـت ـيــاطــات الـصـحـيــة لـلــوقــايــة م ــن األمـ ــراض
السارية ،بما يشمل وضع عقوبات مغلظة ورادعة
تتناسب مع األوضاع الصحية الراهنة ،إلى جانب

تـعــديــل ق ــان ــون ال ـمــراف ـعــات الـمــدنـيــة والـتـجــاريــة
بما يهدف إلــى حفظ حقوق الــدولــة واألف ــراد في
الـتـقــاضــي فــي ح ــال ح ــدوث ال ـك ــوارث أو األزم ــات
أو األوبئة ،ووقف مواعيد المحاكم واستئنافها
بعد انتهائها.
وص ــرح رئ ـيــس الـمـجـلــس مـ ــرزوق ال ـغــانــم بــأن
الجلسة خصصت بموافقة أغلبية أعضاء المجلس
إلقرار القوانين المطلوبة من الحكومة والخاصة
ً
مشيرا إلى أن المجلس ّ
صوت
بمواجهة «كورونا»،
على استعجال هذه القوانين وفق المادة  65من
ً
الدستور لتصدر خالل أسبوع بدال من شهر ،كما
يحدث في القوانين األخرى.
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الثانية

«الصحة» :حظر التجول
الكلي مطروح ...وتدني
اإلصابات ال يوجب التراخي

محليات

03
مصر تبدأ «جسرًا جويًا»
لرعاياها ...و 5طائرات
يوميًا للمعلمين الحقًا

اقتصاد

٠٨
عبدالمجيد الشطي:

تصفيق نيابي حار للحكومة أثناء دخولها قاعة عبدالله السالم أمس

التعامل االقتصادي مع
تداعيات «صدمة كورونا»

ةديرجلا

الثانية

•
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«الصحة» :حظر التجول الكلي خيار مطروح ال نتمناه
إصابتان جديدتان بـ «كورونا» ...وشفاء  39حالة و 708أنهوا الحجر
عادل سامي

مضاعفة ّ
أسرة
العناية المركزة
وتأجيل
العمليات غير
الطارئة

قلة عدد
اإلصابات
تفرحنا لكن
يجب أال تدعونا
للتراخي
والتقاعس
السند

ف ـ ـ ــي م ـ ــؤش ـ ــر ايـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــي ع ـل ــى
اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت اح ـ ـت ـ ــواء ت ــداعـ ـي ــات
«ك ــورون ــا» أعلنت وزارة الصحة
امس تسجيل إصابتين جديدتين
ب ــال ـف ـي ــروس خـ ــال الـ ـ ـ  24ســاعــة
الماضية في البالد.
وقال المتحدث الرسمي باسم
وزارة الصحة الــدكـتــور عبدالله
الـسـنــد ف ــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي
اليومي إن الحالتين مخالطتان
لـ ـح ــاالت مــرت ـب ـطــة بــال ـس ـفــر إل ــى
المملكة الـمـتـحــدة إحــداهـمــا من
الجنسية الـهـنــديــة والـثــانـيــة من
الجنسية الفلبينية وبذلك يرتفع
ع ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات ال ـم ـس ـج ـلــة فــي
البالد حتى اآلن إلى  191حالة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ع ـ ـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت
ال ـت ــي تـتـلـقــى ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
أص ـبــح  152بـعــد أن ارت ـف ــع عــدد
حاالت الشفاء إلى  39عقب إعالن
وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـش ـيــخ الــدك ـتــور
بــاســل ال ـص ـبــاح فــي وق ــت سابق
امــس شفاء تسع حــاالت مصابة
بالفيروس.
وذكــر السند أن عــدد الحاالت
الـتــي تتلقى الــرعــايــة الطبية في
العناية المركزة على ما هو عليه
عـ ـن ــد خـ ـم ــس حـ ـ ــاالت هـ ــي ث ــاث
حرجة واثنتان مستقرتان.
وع ــن م ــراك ــز الـحـجــر الصحي
فقد وصــل الـعــدد اإلجـمــالــي لمن

عبدالله السند خالل المؤتمر الصحافي أمس
أنـهــوا فترة الحجر الصحي إلى
 708أشـخــاص بعد إتـمــام المدة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة ل ــذل ــك وال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـكــل
اإلج ــراء ات الوقائية والتأكد من
خـلــو جميع الـعـيـنــات المخبرية
من الفيروس.
وج ـ ــدد دع ـ ــوة وزارة الـصـحــة
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن إل ــى
االلتزام بكل القرارات والتوصيات
الصادرة من الجهات الرسمية في
الدولة وتوصيات منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة وات ـب ــاع اسـتــراتـيـجـيــة
التباعد االجتماعي لتقليل فرص
اإلصــابــة وانـتـشــار ال ـعــدوى بين
ال ـم ـخــال ـط ـيــن واح ـ ـتـ ــواء ان ـت ـشــار
فيروس كورونا والقضاء عليه.
وقال السند إن «حظر التجول

سحب أدوية الـ «هيدروكسي كلوروكوين»
ً
أص ــدرت وزارة الصحة ق ــرارا بسحب جميع
كـ ـمـ ـي ــات األدويـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى م ـ ــواد
«ه ـيــدروك ـســي ك ـل ــوروك ــوي ــن» أو «ك ـلــوروكــويــن»
مــن الـصـيــدلـيــات األه ـل ـيــة ،وق ـصــر صــرفـهــا على
المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة،
وعلى صيدليات المستشفيات األهلية فقط ،على
أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي
االختصاص.
وأوضــح وكيل وزارة الصحة لشؤون الرقابة
الــدوائـيــة والـغــذائـيــة د .عبدالله الـبــدر ل ـ «كــونــا»
أمس ،أن القرار نص في مادته الثالثة على إلزام
شــركــات األدوي ــة بـمــوافــاة إدارة تفتيش األدويــة
ببيان مفصل عــن كميات هــذه األدوي ــة ،وكشف
دوري شهري يبين الكميات الواردة والمنصرفة،
على أن تتولى إدارة تفتيش األدوية متابعة هذه
السجالت.
وب ـيــن ال ـب ــدر أن ه ــذا ال ـق ــرار ج ــاء حــرصــا من

ال ــوزارة على إحكام الرقابة على صــرف وتــداول
األدوية ،وحفاظا على صحة المرضى ،مشيرا إلى
أنه يهدف الى تتبع ورصد الكميات المصروفة من
هذه األدوية ،لمنع سوء االستخدام أو االحتكار،
وتوفيرها للمرضى لدواعي االستخدام المعتمدة
من «الصحة».
وذكــر أن دواء «بالكنيل» ،الــذي يحتوي على
مــادة «هيدروكسي كلوروكوين» مسجل بدولة
الكويت لعالج أمراض المناعة كالتهاب المفاصل،
ومرض الذئبة الحمراء ،وأمراض حساسية الجلد،
الفـتــا فــي الــوقــت ذات ــه إلــى أنــه لــم يتم ترخيصه
واعتماده حتى اآلن من الهيئات الرقابية كدواء
لعالج فيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أن هذا العالج يستخدم حاليا كعالج
تجريبي ضمن بروتوكوالت عالج لحاالت محددة
من المرضى ،تحت اشراف طاقم طبي متخصص
يقوم بمتابعة دقيقة للمريض.

الكلي من الخيارات المطروحة،
وال نتمنى أن تــدفـعـنــا الـظــروف
إلــى التوصية به أو اختياره ،إذ
إن الحظر الـجــزئــي أو الكلي من
وســائــل مواجهة تفشي المرض
واحتواء األزمة كي ال تتفاقم».
وأك ـ ــد ال ـس ـن ــد م ـضــاع ـفــة ع ــدد
األسـ ـ ـ ـ ـ ّـرة فـ ــي ال ـع ـن ــاي ــة ال ـم ــرك ــزة
ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن أقـ ـس ــام الـعـنــايــة
ال ـمــركــزة ،بــاإلضــافــة إل ــى تأجيل
ب ـعــض الـعـمـلـيــات غ ـيــر ال ـطــارئــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـم ــل ذلـ ـ ـ ــك ،لـتـخـفـيــف
الـضـغــط عـلــى الـطــاقــة الـســريــريــة
ب ــالـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
ً
ال ـقــادم مــن األحـ ــداث ،الفـتــا كذلك
إل ــى وج ــود مــا يكفي مــن أجـهــزة
الـتـنـفــس الـصـنــاعــي ،مــع مــراعــاة
دعـمـهــا ب ـعــدد إضــافــي مستقبال
الستيعاب كل الظروف الطارئة،
وذل ــك وفـقــا لخطط ال ـطــوارئ في
الوزارة.
وحــذر من التدخين ألنه يزيد
الـمـضــاعـفــات ف ــي ح ــال اإلصــابــة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوى ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ض ـ ـ ـ ــرورة
المحافظة على ممارسة الرياضة
وات ـ ـبـ ــاع ن ـم ــط ص ـح ــي ل ـل ـح ـيــاة،
ويـ ـفـ ـض ــل ق ـ ـضـ ــاء نـ ـص ــف س ــاع ــة
للكبار وســاعــة واح ــدة لألطفال
لـمـمــارســة الــريــاضــة ،مــع مــراعــاة
االبتعاد عن التجمعات.
وحث على ضرورة المحافظة
ع ـل ــى ال ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة ،إذ إن
«المعاناة من الضغوط النفسية
أم ــر طبيعي فــي األزم ـ ــات ،ولكن
نتوكل على الله ونأخذ باألسباب،
ون ـس ـت ـب ــدل ال ـ ـخـ ــوف ب ــال ــوق ــاي ــة،
والهلع بالحرص ،وهنا نستطيع
ان نواجه التحدي ونحقق نتائج
أفضل».
وعـ ــن تـعـقـيـبــه ع ـلــى األب ـح ــاث

الـ ـت ــي تـ ـج ــرى ح ــال ـي ــا ف ــي مـعـهــد
دسـ ـم ــان ،وخ ـطــط ال ـكــويــت حــول
وجــود أطـبــاء فــي بـلــدان مصابة،
قال السند إن التواصل مع معهد
دسمان دائم طوال العام ،وهناك
متابعة حثيثة في مجال األبحاث
وال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات ،مـ ـشـ ـي ــدا بـجـمـيــع
ا لـجـهــود للمساهمة فــي تحقيق
الـ ـف ــائ ــدة ل ـل ـج ـم ـيــع ف ـي ـم ــا ي ـعــود
بــالـنـفــع عـلــى الـمـجـتـمــع وال ـف ــرد،
أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـمـب ـت ـع ـث ـيــن مــن
المواطنين خارج البالد فنتواصل
مع قنواتنا الرسمية للوقوف على
جميع االحتياجات والمستلزمات
التي يحتاجون إليها ،ونحرص
على ان يكونوا بمنأى عن الخطر.

انحسار األعداد
وعـ ـ ــن ت ـف ـس ـي ــره ل ـن ـق ــص ع ــدد
الـ ـح ــاالت ال ـم ـس ـج ـلــة خـ ــال ه ــذه
الـ ـفـ ـت ــرة ،وع ـم ــا إذا كـ ــان الـحـظــر
الجزئي سببا في انحسار األعداد،
ق ــال إن قـلــة ع ــدد ال ـح ــاالت الشــك
يـفــرح الجميع ،إال أنـنــا يجب أال
نـ ـع ــول ع ـل ـيــه ك ـث ـي ــرا ،ويـ ـج ــب اال
يدعونا للتراخي والتقاعس ،بل
يجب علينا ان نشحذ الهمم ،اذ إن
من المبكر جدا تقييم األمور ،مما
يستلزم علينا مواصلة الجهود
ال ـم ـش ـتــركــة ،سـ ــواء إن ك ــان ــت من
وزارة الصحة أو الوزارات المعنية
او الجهات الرسمية ذات الصلة
او مــن المجتمع كـكــل ،فـهــذا أمــر
مهم أن نــواصــل الـجـهــود ،فنحن
لم ننتهِ بعد.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــاس ـت ـعــدادات
الوزارة من تجهيز أماكن للحجر
الصحي المؤسسي وغيرها من
الترتيبات المتعلقة بالمواطنين
الـقــادمـيــن إل ــى ال ـبــاد فــي الفترة
المقبلة ،قال السند :لدينا لوائح
وتعليمات لتنظيم هــذه األمــور،
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى فـ ـ ــرز الـ ـح ــاالت
القادمة من بعض ال ــدول ،فنحن
لــدي ـنــا ق ــوائ ــم ل ـل ـقــادم ـيــن ،وه ــذه
القوائم قابلة للتحديث والتطوير،
وإذا ل ــم ت ـح ــدث س ـن ـط ـبــق نـفــس
اآلل ـيــة الـمـتـخــذة مــع الـمــواطـنـيــن
الـ ــذيـ ــن قـ ــدمـ ــوا إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد فــي
ف ـت ــرة س ــاب ـق ــة ،وال ـم ـط ـب ـقــة وف ـقــا
للبروتوكوالت الصحية العالمية،
ووفقا لتوصيات منظمة الصحة
العالمية.

الناصر يترأس اجتماع «لجنة العودة»
المعنية بإعادة المواطنين من الخارج

الناصر مترئسا االجتماع امس
ت ـ ـ ـ ـ ــرأس وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الشيخ الدكتور أحمد الناصر
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مــريــم
ال ـع ـق ـي ــل ام ـ ــس االول فـ ــي مـقــر
األمانة العامة لمجلس الوزراء
بقصر السيف اجتماعا لـ «لجنة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة» ال ـم ـش ـك ـل ــة ل ـم ـتــاب ـعــة
الخطط المعنية بعمليات إعادة
ال ـمــواط ـن ـيــن إل ــى أرض الــوطــن
وال ـع ــال ـق ـي ــن ن ـت ـي ـجــة ت ــداع ـي ــات
تـفـشــي وبـ ــاء ف ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد حول العالم.
وتم خالل االجتماع متابعة
اإلجـ ـ ـ ــراءات والـتـنـسـيــق الـقــائــم
بين وزارة الخارجية وبعثاتها

في الخارج من جهة والجهات
ال ـم ـع ـن ـيــة ب ــال ــدول ــة وال ـم ـكــاتــب
ال ـف ـن ـيــة ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا م ــن جهة
أخرى ،وتمت مناقشة اإلجراءات
واآلليات المتعلقة في هذا الشأن
وال ـت ــأك ـي ــد ع ـلــى تـسـخـيــر كــافــة
ال ـس ـبــل واإلم ـك ــان ـي ــات لـضـمــان
ســا مــة المواطنين الكويتيين
في الخارج.
تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة
ضـ ـم ــت ف ـ ــي ع ـض ــوي ـت ـه ــا ك ـب ــار
م ـس ــؤول ــي وزارات ال ـخــارج ـيــة
وال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة والـصـحــة
والمالية والهيئة العامة للقوى
العاملة واإلدارة العامة للطيران
ال ـم ــدن ــي وم ــؤس ـس ــة ال ـخ ـطــوط
الجوية الكويتية.

سفارتنا بفرنسا :لجنة طوارئ للعناية بالمواطنين
أكد سفير الكويت في باريس سامي السليمان
أن السفارة شكلت لجنة طوارئ في ضوء تداعيات
تفشي فيروس كورونا المستجد بهدف توفير كل
سبل العناية والرعاية للمواطنين الموجودين على
األراضي الفرنسية.
وقال السليمان في بيان للسفارة امس انه تم
تسخير كل اإلمكانات والجهود من اجــل توفير
أفضل الظروف المعيشية والصحية للمواطنين
الكويتيين في فرنسا.
وأوض ــح ان الـسـفــارة خصصت م ـقــرات إقــامــة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـعــال ـق ـيــن ف ــي فــرنـســا
فــي فـنــدق يــوفــر أفـضــل الـخــدمــات خ ــارج مناطق
االكتظاظ السكاني باإلضافة الى فندقين للمرضى
الكويتيين المبتعثين من لجان العالج بالخارج
ومرافقيهم.
وبين انه تم تكليف ستة من األطباء الكويتيين
الذين يستكملون تخصصاتهم في المستشفيات

ّ
المنفوحي :الثناء السامي حملنا مسؤولية كبرى
●

أكـ ـ ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت أح ـمــد
المنفوحي خــال الجولة التفقدية التي قــام بها
صـبــاح امــس بمنطقتي الـشــويــخ الصناعية في
محافظة العاصمة وسوق السالمية في محافظة
حولي بوجود مفتشي فرق البلدية المختلفة أن
ثناء أمير البالد الشيخ صباح األحمد على أداء
الجهاز الحكومي «حملنا مسؤولية مضاعفة بأن
نكون على قدر الثناء والمدح وبتعاون الجميع
سنتمكن من محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه».
وذكر المنفوحي «ال نتكلم عن قانون أو تطبيق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة ،أمس،
ضبط مصنع في محافظة العاصمة يقوم
بغش مواد المعقمات والمطهرات الطبية،
مؤكدة اتخاذها كل اإلجــراء ات القانونية
بحقه.
وذكــرت ال ــوزارة ،في بيان صحافي ،أن
المفتشين قاموا برصد المصنع ،للتأكد
من المخالفة وضبط الكميات الموجودة
فيه ،المتمثلة بمواد كيميائية مخلوطة
وغير معلومة التصنيع ،حيث كان يقوم
بخلط تلك الـمــواد وتعبئتها في عبوات
صغيرة بأحجام ما بين  500مليلتر و10
لترات ،تمهيدا لبيعها في األسواق.

ل ــوائ ــح ب ــل نـتـكـلــم ع ــن ص ـحــة عــامــة ال سـيـمــا انــه
من ال ــوارد أن يضر المحل صاحبه أو أسرته أو
مجتمعه».
واط ـ ـلـ ــع ال ـم ـن ـف ــوح ــي اث ـ ـنـ ــاء ال ـج ــول ـت ـي ــن عـلــى
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــرق ــاب ـي ــة ب ـش ــأن تـطـبـيــق ق ـ ــرار غلق
المحالت التي يشملها الغلق والمحالت المستثناة
م ــن ال ـغ ـلــق ف ــي شـ ــارع زي ـن ــة ال ـس ـي ــارات بمنطقة
الشويخ الصناعية وكذلك محالت سوق السالمية.
ووج ــه الـمـنـفــوحــي ال ـفــرق الـمـيــدانـيــة لـمــراعــاة
التدرج في تطبيق اإلجراءات وضرورة ان يسبقها
تـنـبـيـهــات ألص ـح ــاب ال ـم ـحــات خــاصــة ان هــذه
اإلجراءات استثنائية ومؤقتة.

«الجمعيات» 400ً :سيارة لتوصيل
الطلبات مجانا أثناء الحظر
أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية االستهالكية مشعل
السيار ،توفير  400سيارة وسائق بشكل مجاني لتوصيل الطلبات
من الجمعيات التعاونية داخل المناطق السكنية أثناء فترة الحظر،
بالتعاون مع إحدى شركات تأجير السيارات.
وقال السيار ،في بيان صحافي ،إن هذه الخدمة سيتم توفيرها
في كل الجمعيات التعاونية إليصال المستلزمات التي يحتاجها
األهالي بالمناطق السكنية أثناء فترة الحظر ،مشيرا إلى أن ذلك
سـيــؤدي إلــى تخفيف االزدحـ ــام الـحــاصــل فــي بعض الجمعيات،
مع االستمرار في العمل باإلجراء ات التي حددها االتحاد لضبط
عملية التسوق.
وأكد أن االتحاد يعمل بشكل متواصل على تطبيق العديد من
األفكار ،للتسهيل على األهالي في عملية التسوق بوقت الحظر.

المنفوحي خالل الجولة أمس

الصندوق الكويتي يقدم  30مليون دينار
منحة لدعم جهود مكافحة «كورونا»
أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي
لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة الـعــربـيــة
تقديمه منحة بقيمة  30مليون
ديـنــار لــدعــم الـجـهــود الحكومية
ال ـم ـبــذولــة ف ــي مــواج ـهــة انـتـشــار
فيروس كورونا المستجد.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ف ـ ــي ب ـي ــان
لـ ـ «كــونــا» أم ــس ،إن ه ــذه المنحة
ً
ت ــأت ــي إن ـط ــاق ــا م ــن الـمـســؤولـيــة
الـمـجـتـمـعـيــة لـلـصـنــدوق ودعـمــا

للجهود الحكومية المبذولة في
مواجهة هذا الفيروس والحد من
انتشاره.
وأوضح أن المنحة سيخصص
منها  10ماليين دينار للمساهمة
ف ــي م ـ ـ ــوارد الـ ـصـ ـن ــدوق الـمـنـشــأ
بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن مـ ــن قـ ـب ــل مـجـلــس
الــوزراء على أن يخصص رصيد
ً
المنحة والبالغ مقداره  20مليونا
ب ــالـ ـتـ ـش ــاور مـ ــع وزارة ال ـص ـحــة

ً
«اإلطفاء» تجهز عددا من صهاريج المياه
لتطهير طرق البالد وساحاتها
●

المكراد يشرف على عملية تجهيز اآلليات

الفرنسية إلقامة عيادات طبية في هــذه الفنادق
الثالثة من اجل تقديم الرعاية الصحية للمواطنين،
مـشـيــرا إل ــى أن أع ـضــاء لجنة ال ـط ــوارئ يقومون
بانتظام بتفقد أحوالهم.
واكد ان وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور
اح ـم ــد ال ـن ــاص ــر ون ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة خــالــد
الجارالله يتابعان عن كثب وبالتواصل المباشر
والمستمر جهود البعثات الكويتية في هذا الشأن.
ب ــدوره ــا ،دع ــت س ـفــارة الـكــويــت ل ــدى المملكة
المتحدة المواطنين الكويتيين في مختلف المدن
البريطانية إلى االلتزام باإلجراءات المشددة التي
تطبقها الحكومة البريطانية.
وشددت السفارة ،في بيان صحافي ،على أهمية
االلتزام بعدم الخروج من المنازل ،محذرة من أن
عدم االلتزام بهذه اإلجراءات سيعرض المخالفين
لـلـمـســاء لــة الـقــانــونـيــة ال ـتــي سـتـصــل إل ــى فــرض
غرامات مالية عليهم.

ضبط مصنع يقوم
بغش المعقمات

تفقد «الشويخ الصناعية» وسوق السالمية
محمد الجاسم

فــي م ـجــال آخ ــر ،تـلـقــى وزيــر
الخارجية امس اتصاال هاتفيا
من نظيره اإليطالي لويجي دي
مايو حيث نقل تعاطف صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحـمــد وتضامنه مــع ايطاليا
ب ـه ــذه الـ ـظ ــروف الـعـصـيـبــة في
مــواجـهــة تـفـشــي وب ــاء فـيــروس
كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد ،مـتـمـنـيــا
إليطاليا السالمة وتجاوز هذه
األزمة.
مــن جانبه أعــرب الــوزيــر دي
مــايــو ع ــن شـكــر وت ـقــديــر ب ــاده
لهذه المبادرة غير المستغربة
مـ ــن الـ ـك ــوي ــت أم ـ ـيـ ــرا وح ـك ــوم ــة
وش ـ ـع ـ ـبـ ــا ،م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـل ـج ـم ـيــع
السالمة من هذا الوباء.

محمد الشرهان

ق ــال مــديــر إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام ب ــاإلدارة
ال ـعــامــة لــإط ـفــاء الـعـمـيــد خـلـيــل األم ـي ــر ،إن ــه ب ـن ـ ً
ـاء على
تعليمات المدير العام الفريق خالد المكراد ،والتي تدعو
إلى تسخير جهود اإلدارة وجميع امكانياتها المادية
والبشرية ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة العامة،
عملت اإلدارة على تجهيز عدد من آليات صهاريج المياه
ووضعتها تحت تصرف «الصحة» ،تمهيدا الستخدامها
في تطهير الطرق والساحات العامة متى ما دعت الحاجة
إلى ذلك ،كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.
وأض ــاف العميد األم ـيــر ،أن اإلدارة الـعــامــة لإلطفاء،
ممثلة في قطاع الوقاية ،واصلت الكشف على معدات
السالمة والــوقــايــة مــن الحريق فــي المحاجر الصحية،
ومستودعات الغذاء بالبالد.

والـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة األخ ـ ــرى
لـتـغـطـيــة اإلح ـت ـي ــاج ــات ال ــازم ــة
خالل الفترة المقبلة.
وأعـ ــرب ال ـص ـنــدوق ف ــي بيانه
عــن الـفـخــر بــالـجـهــود المخلصة
ال ـم ـب ــذول ــة م ــن ال ـ ـكـ ــوادر الـطـبـيــة
والتمريضية والـجـهــات األخــرى
على المستويات والصعد كافة
لتجنيب ال ـبــاد اآلثـ ــار الناجمة
عــن إنـتـشــار الـفـيــروس والحفاظ

على صحة وســامــة المواطنين
والمقيمين متوجها إلى المولى
تعالى أن يبعد عن الكويت البالء
وال ـ ــوب ـ ــاء والـ ـعـ ـن ــاء وأن يـحـفــظ
الكويت وشعبها من كل مكروه.

المجلس يستقبل الحكومة...
وقال الغانم إن المجلس ّ
أجل جميع البنود والقوانين األخرى إلى
أول جلسة عادية قادمةّ ،
وفوض إلى مكتب المجلس تقرير وتقييم
ً
ً
موعد عقدها ،مشيرا إلى أن هذه الجلسة سيكون موعدها مبدئيا
الثالثاء األول بعد انتهاء العطلة التي مددها مجلس الوزراء« ،وإذا
استدعى األمر فسيتم التمديد وسنراقب بشكل مستمر».
ً
وأكد أن «هناك اتفاقا مع أغلبية أعضاء المجلس على استمرار
عقد االجـتـمــاعــات المصغرة فــي مكتب الــرئـيــس بحضور بعض
الوزراء لنقل مطالبات المواطنين بشكل مستمر إلى إخواننا في
الحكومة».
وقــال« :نتمنى أن يعود كل الكويتيين الموجودين في الخارج
بأقرب وقت ممكن ،وناشدنا الحكومة ،وحسب ما أخبرونا سيتم
ً
ً
إعالن خطة إجالئهم وإعادتهم للبالد قريبا» ،موضحا أن «بعض
ً
الوزراء بدأوا حاليا التحرك واإلعداد إلحضارهم».
وفي كلمة له بالجلسة ،شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صـبــاح الـخــالــد عـلــى ض ــرورة أخ ــذ الـ ــدروس والـعـبــر مــن المناظر
المؤلمة التي تحصل في الدول نتيجة انتشار الفيروس ،وتجنيب

الجمعية الصيدلية :خط
ساخن لتوصيل األدوية
أك ــد األم ـيــن ال ـعــام للجمعية
الـصـيــدلـيــة عـلــي هـ ــادي ،وضــع
استراتيجية لتوصيل األدويــة
خــال األزمــة الصحية الراهنة،
تواكب التسهيل على المواطنين
للحصول على أدويتهم الالزمة،
ض ـ ـمـ ــن فـ ـ ـت ـ ــرة ح ـ ـظـ ــر الـ ـتـ ـج ــول
الجزئي في الكويت ،عبر إعداد
خط ساخن بالتنسيق مع بعض
الـمـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة في
الكويت ،بمساهمة أكثر من 130
صيدليا كويتيا متطوعا.

وأش ــار ه ــادي إلــى أهمية أن
يشرف الصيدلي الكويتي على
صـ ــرف وت ــوص ـي ــل األدوي ـ ـ ــة في
الــوقــت ال ــراه ــن ،وع ــدم تناولها
بطريقة عشوائية دون وصفة
مــن الـطـبـيــب الـمـخـتــص ،ودون
مراعاة التعليمات المرفقة مما
قد يسبب مضاعفات.

ً
بلدنا االنزالق إلى «هاوية ال نعرف لها قاع» ،مؤكدا ضرورة استمرار
الجميع في التعاون مع الحكومة لحماية الصحة العامة بالكويت.
وقال الخالد« :انتهينا من الشهر األول في مواجهة األزمة ،ونعرف
ً
ً
جميعا أننا نواجه أزمة ليس لها مدى زمني محدد» ،مؤكدا ضرورة
«استكمال إجراءاتنا لحماية الكويت من هذا الوباء الخطير».
بدوره ،أعلن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون
مجلس األمــة مبارك الحريص أنــه سيكون هناك دعــم لالقتصاد
والقطاع الخاص ،وستصدر معايير ذلك في القريب العاجل؛ حتى
ً
ال يتضرر الجميع ،مشيرا إلى تلقي توجيهات سمو أمير البالد
في هذا الصدد باجتماع مجلس الوزراء أمس األول.

ةديرجلا

•
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محليات

مصر تبدأ اليوم الجسر الجوي إلعادة مواطنيها العالقين بالكويت

ً
السفير القوني لـ ةديرجلا  :لن تشمل المدرسين حاليا وتقتصر على الزيارات والحاالت االستثنائية
•

القاهرة – رامي إبراهيم
الكويت  -جورج عاطف

طائرات بوينغ 777
الستيعاب األعداد...
والقاهرة تحملت
بعض النفقات ...وال
تحفظات مصرية
على العودة

تــدشــن الـقــاهــرة الـيــوم اول ــى رحــات
جسرها الجوي مع مطار الكويت العادة
مــواطـنـيـهــا الـعــالـقـيــن بــالـكــويــت الــذيــن
ابــدوا رغبتهم في العودة الــى بالدهم،
عـلــى ان تـسـتـمــر ال ــرح ــات ال ـتــي تـقــوم
بها حصرا شركة "مصر للطيران" ستة
أيــام متواصلة في نفس الموعد حتى
يتم االنتهاء من تسفير  1800شخص
س ـج ـل ــوا أسـ ـم ــاء ه ــم ل ـ ــدى الـقـنـصـلـيــة
ال ـم ـصــريــة وتـحـمـلــت ح ـكــومــة بــادهــم
نفقات سفر بعضهم.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أكـ ـ ــد ال ـس ـف ـيــر
المصري طارق القوني ،لـ«الجريدة» ،أن
«عملية إعــادة المصريين العالقين في
الـكــويــت إل ــى بــادهــم لــن تـشـمــل ،خــال
ه ــذه الـفـتــرة ،الـمــدرسـيــن الــراغـبـيــن في

السفر» ،الفتا إلى أن األمر يقتصر فقط
على حملة تأشيرات الزيارة والسياحة
واإللـ ـغ ــاء ال ـن ـهــائــي لـلـسـفــر ،وال ـح ــاالت
اإلنسانية الطارئة واالستثنائية الذين
أرس ـل ــوا بـيــانــاتـهــم إل ــى ال ـس ـفــارة خــال
األيام الماضية.
وعلمت "الجريدة" انه تم االتفاق بين
سلطات البلدين على أن يلي ذلك فتح
باب الحجز لعودة المدرسين من خالل
تسيير خمس رحالت يومية إلى مطار
ال ـقــاهــرة غـيــر أن ــه لــم يـتــم بـعــد تحديد
الموعد لذلك.

ً
 350عائدا

وأوض ـ ـ ــح مـ ـص ــدر مـ ـس ــؤول بـ ـ ــوزارة

الطيران المدني المصرية لـ "الجريدة"
أن وزارة ال ـه ـجــرة طـلـبــت تـنـظـيــم هــذه
الــرحــات وأن سلطة الـطـيــران المدني
الكويتية وافقت على الفور ،وأن شركة
"مصر للطيران" اختارت لتسيير هذه
الرحالت طائرات بوينغ  777الستيعاب
اكبر عدد من الراغبين في العودة إلى
مصر ،علما بأن القنصلية المصرية في
الكويت اعلنت على موقعها االلكتروني
امس اسماء  350من مواطنيها ،قالت انه
سيتم اجالؤهم على متن الرحلة اليوم.
وأش ــار إل ــى أن ــه مــن الـمـقــرر ان تقلع
هذه الطائرات من مطار القاهرة بدون
ركـ ــاب ع ـلــى ان ت ـعــود ف ــي ن ـفــس ال ـيــوم
مـحـمـلــة ب ــال ــرك ــاب ،م ـش ـيــرا ال ــى ان ــه تم
التنسيق مع سلطات الحجر الصحي

بمطار القاهرة التخاذ كافة االجراءات
االحترازية والكشف على كافة الركاب
القادمين مــن الـكــويــت ،وتحرير كــروت
المراقبة الصحية من الركاب القادمين
والمتضمنة البيانات الكاملة للركاب
وذلــك للمتابعة المستمرة له خالل 14
يوما من تاريخ الوصول إلى مصر.

ال تحفظات مصرية
وأكــد المصدر انه سوف يتم تعقيم
الطائرات المتجهة الى الكويت والقادمة
منها بالتعاون مع فرق الطب الوقائي
التابعة لمصر للطيران لتشمل قمرة
الـقـيــادة ومـقـصــورة الــركــاب والـمـمــرات
وال ـم ـق ــاع ــد ودورات ال ـم ـي ــاه وم ـخ ــازن

«التربية» :السماح للمعلمين الوافدين بالسفر دون «خروجية»
إجراءات مغادرتهم
لتسهيل
«الداخلية»
موافقة
على
حصلنا
الحربي:
•
ً
• مصادر تربوية :عدد المعلمين الوافدين نحو  30ألفا منهم  22ألف مصري
●

فهد الرمضان

بـيـنـمــا أع ـلــن وزي ــر الـتــربـيــة د .سـعــود
ال ـح ــرب ــي ،أم ـ ــس ،ح ـصــولــه ع ـلــى مــواف ـقــة
من وزارة الداخلية ،بالسماح للمعلمين
وال ـم ــوظ ـف ـي ــن الـ ــوافـ ــديـ ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
"الـتــربـيــة" بالسفر إلــى بلدانهم ،متى ما
سمحت الظروف ،دون اشتراط حصولهم
على إذن بالسفر من الــوزارة (خروجية)،
أكد الحربي أن حقوقهم من رواتب وعقود
ُ
عمل وإقامات مضمونة ،ولن تمس.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ـفــت م ـص ــادر
م ـســؤولــة ف ــي "ال ـتــرب ـيــة" ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،أن
عدد المعلمين الوافدين يقارب الـ  30ألفا،

منهم نحو  22ألفا من الجنسية المصرية
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون ف ـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ال ـت ـخ ـص ـص ــات
التعليمية ،موضحا أن الــوزارة ال تمانع
سفر من يرغب من المعلمين أو اإلداريين
الوافدين حاليا ،السيما أن تعطيل العام
الدراسي مستمر حتى  4أغسطس المقبل،
وهي فترة تتجاوز الـ  4أشهر بقليل.
وذكــرت المصادر أن ال ــوزارة ستعتبر
ه ــذه ال ـف ـت ــرة ب ـم ـنــزلــة ال ـع ـط ـلــة الـصـيـفـيــة
للمعلمين ،والذين كانوا يحصلون على
عطلة صيفية عند انتهاء العام الدراسي
ل ـمــدة ت ـصــل إل ــى  3ش ـهــور س ـنــويــا ،لكن
الظروف الصحية االستثنائية هذا العام
تسببت في تغيير التواريخ.

وأشـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن ال ـ ــوزارة
ستعمل على التواصل مع سفارة الكويت
بمصر في حال حدوث أي طارئ ،إلبالغ
المعلمين المصريين أثناء فترة وجودهم
في بلدهم ،حيث سيتم ترتيب إجراءات
تجديد إقامة َمن ستنتهي إقامته منهم
وه ــم ف ــي الـ ـخ ــارج ،وك ــذل ــك ف ــي ح ــال تم
تعديل مواعيد بدء الدراسة ،وما إلى ذلك.
وبينت أن "التربية" ال تــزال في طور
متابعة الـتـطــورات الصحية ،واالل ـتــزام
بـتـعـلـيـمــات ن ـظ ـيــرت ـهــا وزارة ال ـص ـحــة،
التي تملك صالحيات تحديد إمكانية
العودة إلى الدراسة من عدمها وتحديد
التواريخ.

سعود الحربي

«الكويتية» لن
تشارك بالرحالت
أعـلــن مـصــدر مسؤول
فـ ـ ـ ــي اإلدارة ا لـ ـ ـع ـ ــا م ـ ــة
للطيران المدني ان أولى
ال ــرح ــات ال ـت ــي سـتـقــوم
بإجالء مئات المصريين
س ـت ـن ـط ـلــق ال ــرابـ ـع ــة مــن
مساء اليوم.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدر ل ـ ـ
"ال ـج ــري ــدة" ان الــرحــات
ستستمر حتى الثالثاء
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادم ،بـ ـمـ ـع ــدل رح ـلــة
واحدة يوميا على شركة
خ ـطــوط مـصــر للطيران
ف ـ ـ ـقـ ـ ــط ،نـ ــاف ـ ـيـ ــا ت ـس ـي ـي ــر
رح ـ ـ ـ ــات مـ ـم ــاثـ ـل ــة ع ـلــى
شركة الخطوط الجوية
الكويتية.

الطائرة باإلضافة إلى جسم الطائرات
مــن الـخــارج كــإجــراء اح ـتــرازي ووقــائــي
للحد من انتشار فيروس كورونا.
وق ــال م ـســؤول بـ ــوزارة الـخــارجـيــة لـ
"الجريدة" إن الحكومة المصرية ليس
ل ــدي ـه ــا اي ت ـح ـف ـظ ــات ع ـل ــى ع ـ ــودة أي
م ـصــري م ــن ال ــذي ــن سـجـلــوا أسـمــاء هــم
وأبدوا رغبتهم في العودة والذين يصل
عــددهــم إلــى  1800شـخــص ،وكـشــف أن
وزارتـ ــي الـخــارجـيــة والـهـجــرة تحملتا
ن ـف ـق ــات س ـف ــر الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـعــال ـق ـيــن
وب ـخ ــاص ــة األطـ ـف ــال او األس ـ ــر ال ـت ــي ال
عائل لها او الزوجة التي سافر زوجها
وهي بمفردها وكل من طلب ذلك وأكد
نفاد أمواله.
وحول المدرسين الراغبين في السفر

إل ــى ال ـقــاهــرة كـشــف ال ـم ـســؤول ب ــوزارة
ً
"الطيران" للمرة األولى ان هناك تفاهما
بين سلطات الطيران في البلدين على
ت ـس ـي ـيــر خ ـم ــس رح ـ ـ ــات ي ــوم ـي ــة بـيــن
القاهرة والكويت حتى في حال استمرار
اغالق المطارين ،إال أنه لم يتم تحديد
موعد فتح باب الحجز أو مواعيد هذه
الــرحــات التي يتوقع أن تستمر فترة
ليست قصيرة حتى يتم اال نـتـهــاء من
اجالء األعداد الكبيرة المتوقع اقبالها
على الحجز.

ً ً
 22مصريا مبعدا يغادرون اليوم
●

محمد الشرهان

قال مصدر أمني مطلع لـ"الجريدة" إن عدد الوافدين الموجودين
ً
في سجن اإلبعاد وينتظرون قرار ترحيلهم عن البالد بلغ  750وافدا
ً
من مختلف الجنسيات ،مشيرا إلى أن الظروف التي تشهدها البالد
ً
حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد ،حالت دون تنفيذ قــرارات
ً
اإلب ـع ــاد ،خـصــوصــا الـتــي تـلــت الـعـفــو األم ـيــري ال ـخــاص بالسجناء
بمناسبة األعياد الوطنية.
ً
وأضاف المصدر ،أن هناك دوال سيرت رحالت إلجالء مواطنيها
من الكويت ،وتم االتفاق مع الجهات الرسمية بالبالد أن تكون أولوية
ً
اإلجالء للمبعدين من رعايا الدولة التي تريد إجالء مواطنيها ،مشيرا
ً
إلى أن هذا األمر انطبق على الرعايا المصريين إذ تم إبعاد  98وافدا
على أولى رحالت إجالء الرعايا المصريين عن البالد قبل أيام.
وذكـ ــر أن م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـغ ــادر عـلــى مـتــن رح ـلــة إجـ ــاء الــرعــايــا
ً
المصريين اليوم  22مصريا هم موجودون في سجن اإلبعاد من أصل
ً
ً
ً
 42موقوفا مصريا ،الفتا إلى أن باقي المبعدين سيتم ترحيلهم في
الرحالت المقبلة.
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ً
ضبط  14مخالفا لقرار حظر التجول

بينهم  3مواطنين وخليجي ...وإحالة الوافدين إلى اإلبعاد لترحيلهم
محمد الشرهان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية
الميدانية من ضبط  14شخصا
خالفوا قــرار حظر التجول الذي
اقــرتــه الحكومة فــي إط ــار تنفيذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة لـمــواجـهــة
فيروس كورونا المستجد.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت "الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة" أن
المخالفين  3مواطنين وخليجي
و 10مقيمين ،لــم يلتزموا بقرار
ح ـ ـظـ ــر ال ـ ـت ـ ـج ـ ــول م ـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة
ال ـخــام ـســة م ـس ـ ً
ـاء ح ـتــى الــراب ـعــة
ً
فجرا.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة

ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـنـ ــي
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ح ـجــز
ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن ل ـل ـت ـح ـق ـيــق مـعـهــم
واستكمال اإلج ــراء ات القانونية
ً
تمهيدا إلحالتهم إلى المحكمة،
ً
اسـتـنــادا لقانون الــدفــاع المدني
رقم  21لسنة  1979الــذي يعاقب
ك ــل م ــن يـخــالــف أح ـك ــام الـقــانــون
ب ــالـ ـحـ ـب ــس م ـ ـ ــدة ال تـ ــزيـ ــد ع ـلــى
 3س ـنــوات وغــرامــة ال تــزيــد على
عـ ـش ــرة آالف ديـ ـن ــار أو ب ــإح ــدى
العقوبتين.
من جانب اخر ،ابلغت مصادر

«الداخلية» :خدمتان جديدتان
لتسهيل تجديد اإلقامات
أط ـل ـقــت وزارة الــداخ ـل ـيــة خــدمـتـيــن جــديــدتـيــن
بهدف التسهيل على الشركات وأصحاب األعمال
فــي تجديد إقــامــات العاملين لــديـهــم ،وذل ــك يأتي
اس ـت ـك ـمــاال لـ ــإجـ ــراءات ال ـت ــي ت ـت ـخــذهــا لـمــواجـهــة
تداعيات فيروس كورونا ومنع انتشاره.
وقال الوكيل المساعد لشؤون اإلقامة في وزارة
الــداخـلـيــة ال ـلــواء ط ــال مـعــرفــي ،وف ــق بـيــان صــادر
عــن اإلدارة الـعــامــة للعالقات واإلع ــام األم ـنــي ،إن
الخدمة األولى تختص بتقديم طلبات تسجيل أول
مــرة للشركات والـمــؤسـســات ،للحصول على اسم
مستخدم لخدمة تجديد اإلقامة لحملة المادة رقم
 18من قانون اإلقامة للعاملين في القطاع األهلي،
عبر الموقع اإللكتروني للوزارة ،بدال من مراجعة

اإلدارة العامة لـشــؤون اإلقــامــة ،وذلــك اعـتـبــارا من
أمس األول.
وأوضح معرفي أن الخدمة الثانية تمكن أصحاب
األعمال من تجديد إقامة العاملين لديهم -القطاع
األهلي وفق المادة ( )18والعمالة المنزلية ،ومن في
حكمهم وفق المادة ( - )20وهم خارج البالد شريطة
عدم وجود أي قيد أمني يمنع تجديد اإلقامة وفق
الضوابط والشروط المعمول بها.
ودعا معرفي المواطنين والمقيمين وأصحاب
ال ـشــركــات وال ـمــؤس ـســات إل ــى االس ـت ـف ــادة م ــن تلك
الخدمات المجانية ،وإنجاز معامالتهم إلكترونيا،
توفيرا للوقت والجهد ،وللوقاية والحد من انتشار
عدوى فيروس كورونا.

امـ ـنـ ـي ــة م ـط ـل ـع ــة "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ان
االج ـهــزة االمـنـيــة فــي محافظتي
الفروانية وحولي تعاملت مساء
امس االول مع بعض المحاوالت
التي قــام بها عــدد من المقيمين
لكسر قرار حظر التجول والخروج
الى الشارع والتجمهر بالطريق
ال ـ ـع ـ ــام ،بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى اطـ ــاق
صيحات التكبير من اعلى اسطح
البنايات وبلكونات الشقق.
واضافت المصادر ان االجهزة
االم ـن ـيــة تـعــامـلــت ب ـحــزم مــع هــذا
الموضوع وتمكنت من ضبط 9
مقيمين فــي محافظة الفروانية
تـ ـجـ ـمـ ـه ــروا ف ـ ــي اح ـ ــد الـ ـ ـش ـ ــوارع
الداخلية وأحالتهم إلــى اإلبعاد
ً
تمهيدا لترحيلهم ،مشيرا الى ان
رجال دوريــات النجدة ودوريــات
االمــن الـعــام تعاملت مــع مــرددي
ال ـت ـك ـب ـيــرات ع ــن ط ــري ــق مـكـبــرات
الصوت وطلبت منهم الدخول الى
منازلهم وااللتزام بالتعليمات.
وذكرت االدارة العامة للعالقات
واإلعــام األمني ان ما تم تداوله
على مواقع التواصل االجتماعي
من مقاطع فيديو تتضمن خروج
بعض المقيمين ومخالفة قــرار
الـحـظــر قــديـمــة وت ـمــت دبلجتها
إلث ـ ــارة ح ــال ــة م ــن الـبـلـبـلــة وع ــدم
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،م ـض ـي ـفــة ان ادارة
الجرائم االلكترونية تتحرى عن
هوية من قام بنشر هذه المقاطع
ل ـض ـب ـط ــه وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
القانونية الرادعة بحقه.

majles@aljarida●com

الخضر :فخورون بدور الجيش المشرف
في مواجهة تداعيات «كورونا»
ّ
تفقد «قوة واجب سند» و «لواء صالح المحمد اآللي»

ً
متفقدا «لواء صالح»
الخضر
أعــرب رئيس األرك ــان العامة للجيش الفريق
الركن محمد الخضر عن الفخر واالعتزاز بدور
رج ــال الـجـيــش "الـمـهــم وال ـم ـشــرف" المتمثل في
م ـس ــان ــدة ج ـه ــود م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة لـمــواجـهــة
تـ ــداع ـ ـيـ ــات انـ ـتـ ـش ــار عـ ـ ـ ــدوى ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا
المستجد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مديرية التوجيه
المعنوي والعالقات العامة بــوزارة الدفاع بعد
قـيــام الـفــريــق الـخـضــر بــزيــارة تفقدية إل ــى "قــوة
واج ــب سـنــد" و"لـ ــواء صــالــح المحمد اآلل ــي "94
وق ـيــادة الـشــرطــة العسكرية لــاطــاع على مدى
الجاهزية واالستعداد لتقديم الدعم والمساندة
لمختلف الجهات الرسمية في الدولة في ضوء
الظروف الراهنة.
وأشـ ــاد الـخـضــر وف ـقــا لـلـبـيــان بتنفيذ رجــال
الجيش واجباتهم الموكله إليهم بكفاء ة عالية،
مشددا على ضــرورة اتباع اإلج ــراء ات الوقائية
واالحترازية لتجنب تفشي العدوى.

وك ــان فــي اسـتـقـبــال الـفــريــق الـخـضــر آم ــر قــوة
واج ــب سـنــد ال ـل ــواء الــركــن ولـيــد ال ـس ــردي حيث
اسـتـمــع إل ــى اي ـجــاز قــدمــه مــديــر عـمـلـيــات الـقــوة
العميد الركن محمد المطيري وضح خالله سير
خطة العمليات والمهام والواجبات المناطة بهذه
القوة ومدى جاهزيتها واستعدادها لتقديم الدعم
والمساندة لمختلف الجهات الرسمية في الدولة.
بعد ذلك توجه الفريق الخضر إلى لواء صالح
المحمد اآللي 94 /وكان في استقباله آمر اللواء
العميد الركن عبدالرحمن صلبوخ حيث قدم له
شرحا مفصال عن المهام المناطة بقوة واجب
سند وكيفية تنفيذها متى تطلبت الظروف ذلك.
وقــام الفريق الخضر بــزيــارة لقيادة الشرطة
العسكرية حيث كــان فــي استقباله آمــر القيادة
العميد الــركــن ع ــادل الــرجـيــب حيث اطلعه على
االس ـت ـع ــدادات وع ـلــى أح ــدث اآلل ـي ــات المنضمة
لقيادة الشرطة العسكرية وما تحتويه من أجهزة
متطورة والمهام القادرة على القيام بها.

مواطنون لـ ةديرجلا  :نؤيد الحظر ونطالب بتشديد العقوبة
•

أكدوا ثقتهم باإلجراءات الحكومية ...وبعضهم طلب زيادة ساعاته
●

يوسف العبدالله

اجمع عدد من المواطنين على
تأييد قرار حظر التجول كإجراء
وق ــائ ــي لـحـمــايـتـهــم م ــن ف ـيــروس
كورونا المستجد ،وطالب البعض
ب ــزي ــادة ســاعــات الـحـظــر للمزيد
من الوقاية.
ً
"الـ ـج ــري ــدة" ال ـت ـق ــت ع ـ ـ ــددا مــن
الـمــواطـنـيــن ل ـلــوقــوف عـلــى مــدى
تأييدهم للقرار من عدمه ال سيما
بعد تحديده ساعات الحظر من
ال ـخــام ـســة م ـس ــاء ح ـتــى الــراب ـعــة
فجرا ،خصوصا في ضوء تجربة
اليومين االولين لتطبيق القرار.
وفي هذا السياق ،اكد المواطن
عبدالكريم المطوع ان قرار الحظر
الجزئي فرصة للجميع حتى ال
ينتقل المرض لآلخرين واالنسان
الذي يريد المحافظة على صحته
ي ـجــب االن ـص ـي ــاع ال ــى تعليمات

الـحـكــومــة حـتــى يـعـيــش الجميع
بسالم.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت الـمــواطـنــة
أم أحمد الطراح إن أي قرار تقوم
بــه الـحـكــومــة فــي الــوقــت الحالي
م ــن ص ــال ــح ال ـمــواط ـن ـيــن ،ونـحــن
كمواطنين نحترم هذه القوانين
وتطبيقها ،مقترحة ز ي ــادة عدد
ساعات الحظر على المواطنين
لـتـقـلـيــل س ــاع ــات ال ـح ــرك ــة فـيـمــا
بينهم لحماية ا لـجـمـيــع ،مثمنة
في الوقت ذاتــه جهود الصفوف
األولــى في دعــم وحماية الكويت
من هذا الوباء.
من جهته ،أيد المواطن محمد
ً
القالف قرار وزير الداخلية ،مبينا
انه افضل قرار وقائي للمواطنين
ل ـح ـم ــاي ـت ـه ــم مـ ــن ال ـ ــوب ـ ــاء وعـ ــدم
ً
ان ـت ـشــاره بـيــن الـمـجـتـمــع ،مثمنا
جهود جميع العاملين لحماية
الكويت من مرض كورونا.

منصور جبارة

سليمان معرفي

محمد الكندري

عبد الكريم المطوع

وذكر المواطن محمد الكندري
ان ـ ــه يـ ــؤيـ ــد قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـظ ــر ل ـع ــدم
ً
انتشار المرض ،مبينا ان القرار
ف ـيــه مـصـلـحــة ك ـب ـيــرة للمجتمع
الكويتي لتجنب المخالطة وعدم
نقل العدوى.

وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواطـ ـ ـ ــن حـ ـسـ ـي ــن
الميلباري ان قرار الحظر ممتاز
ً
ً
جدا ،مبينا ان السبب وراء الحظر
عدم التزام الكثير من المواطنين
والمقيمين بالجلوس بالمنازل
ما يتسبب بنشر العدوى بشكل

ً
اســرع ،معبرا بقوله "ان شاء الله
ماكو اال العافية".
وأفاد المواطن منصور جبارة
بــأنــه يــؤيــد ق ــرار الحظر الجزئي
ل ـل ـس ـم ــاح ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ب ـق ـضــاء
احتياجاتهم ومستلزماتهم خالل

ً
فـتــرة الـنـهــار ،مـفـيــدا بــأن تحديد
الحظر بالفترة المسائية ضروري
لحماية الجميع ،وا نـتـقــد بعض
التجاوزات على القرار.
وقـ ـ ــال الـ ـم ــواط ــن د .سـلـيـمــان
م ـ ـعـ ــرفـ ــي :نـ ــؤيـ ــد الـ ـحـ ـظ ــر وف ـي ــه

ً
مصلحة للجميع ،مبينا ان القرار
ات ـخــذتــه ع ــدة دول ق ـبــل الـكــويــت
وسبقتنا فيه خاصة ان الحكومة
أع ـط ــت ال ـش ـع ــب ف ــرص ــة لـتـجـنــب
الخروج اال للضرورة اال انه ومع
األسف لم يلتزم الكثير بهذا األمر
م ــا دع ــاه ــا الـ ــى تـطـبـيــق الـحـظــر
علينا ،مطالبا بتشديد العقوبات.
ووصـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـم ـ ــواط ـ ــن م ـح ـمــد
ب ــوح ـم ــد قـ ـ ــرار ال ـح ـظ ــر ال ـجــزئــي
ً
بالممتاز ،دا ع ـيــا ان يتم الحظر
كـ ــذلـ ــك خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة الـ ـنـ ـه ــار مــع
الـسـمــاح لـلـخــروج م ــدة ساعتين
فقط ،مضيفا "مخطورة الدنيا".
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـمــواطــن محمد
الـمــؤمــن ان ــه مــع ال ـق ــرار الهميته
ً
وحاجته في الوقت الراهن ،مشيرا
الــى ان األفـضــل ان يـكــون الحظر
بشكل كلي حتى تمر هذه المحنة
على خير.

التزام بوقف العمل في المؤسسات العالجية الخاصة
●

عادل سامي

بعد يومين على تعميم وزارة
ال ـص ـح ــة ب ــوق ــف ال ـع ـم ــل فـ ــي كــل
المؤسسات العالجية من مراكز
طـبـيــة ومـسـتــوصـفــات وع ـي ــادات
خ ــاص ــة وم ـخ ـت ـب ــرات ف ـي ـمــا ع ــدا
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة ،حـيــز
التنفيذ ،رصدت "الجريدة" التزاما
واضحا بتطبيق هذه التعميم.

وفـ ـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـهـ ـ ــا جـ ــالـ ــت
ع ـل ــى عـ ـش ــرات الـ ـم ــراك ــز الـطـبـيــة
والـ ـمـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات وال ـ ـع ـ ـيـ ــادات
الـخــاصــة والـمـخـتـبــرات األهـلـيــة،
رصــدت "الجريدة" التزاما كبيرا
وواضـ ـح ــا م ــن ت ـلــك الـمــؤسـســات
بتنفيذ ق ــرار وق ــف الـعـمــل ،وهــو
ما يأتي في إطار محاوالت وزارة
الصحة احتواء الفيروس ،حيث
ان ه ــذه ال ـمــؤس ـســات الـعــاجـيــة

رأي
ع ـ ـبـ ــارات ال ـش ـك ــر ت ــوج ــه عـ ـ ــادة ف ــي نـهــايــة
الـحــديــث ،ولكنني ال ـيــوم أوجـهـهــا فــي بــدايــة
المقال إلى وزارة الصحة على جهودها الجبارة
الحتواء أزمة فيروس كورونا .وال ننسى كذلك
ّ
المشرف لبقية الوزارات ،وأخص بالذكر
الدور
وزارة التجارة ،التي تعمل جاهدة في تأمين
انسياب الحركة التموينية وضبط األسعار
وإغالق المحال المخالفة ،بما يخفف من اآلثار
السلبية ألزمة كورونا على المواطن والمقيم.
والمتتبع لإلجراءات التي اتخذتها الدولة
مــؤخــرا لمنع تفشي الــوبــاء يجد أنها جــاءت
متدرجة؛ فكان أن أطلقت الدولة منذ البداية
حملتها التي تحث فيها الجميع على المكوث
في منازلهم ،ومن ثم قامت بإصدار القرارات
اإلداري ــة المتعلقة بإغالق المحال والمطاعم
والمجمعات .وهو األمر الذي سيلقي -بال شك-
بظالل الخسارة على أصحاب المشروعات،
وخاصة الصغيرة منها.
وهنا ،يظهر التساؤل حــول مــدى إمكانية
قـ ـ ـي ـ ــام ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة بـ ـتـ ـع ــوي ــض أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ه ــذه
المشروعات الصغيرة ،من عدمه؟
ول ـكــي أج ـي ــب ،أرى ض ـ ــرورة الـتـفــرقــة بين
ً
نــوع ـيــن م ــن ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـي ــرة؛ أوال:
تلك المشروعات التي تمولها الــدولــة ،تحت
مظلة الصندوق الوطني لرعاية المشروعات
بموجب
الصغيرة والمتوسطة ،الــذي أنشئ ً
ال ـق ــان ــون رقـ ــم  98ل ـس ـنــة  .2013ث ــان ـي ــا :تلك
المشروعات التي أنشئت بتمويل خاص من
أصحابها.
وأما عن النوع الثاني من المشروعات ،فإن

األه ـل ـيــة قــدمــت مـصـلـحــة الــوطــن
فوق مصالحها المادية.
وم ــن جــانـبـهــا ،أك ــدت وكيلة
وزارة ا ل ـ ـص ـ ـحـ ــة ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــدة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
األه ـل ـي ــة د .فــاط ـمــة ال ـن ـج ــار أن
لجان التفتيش التابعة إلدارة
التراخيص الصحية في الوزارة
ب ـ ــدأت بــال ـف ـعــل الـتـفـتـيــش على
الـعـيــادات للتأكد مــن التزامها

بتنفيذ التعميم الصادر السبت
الماضي.
وقالت النجار لـ "الجريدة" إنه
تمت مخاطبة إدارة التراخيص
الصحية التابعة للوزارة للعمل
بـ ـه ــذا ال ـت ـع ـم ـي ــم ،مـ ــؤكـ ــدة أن أي
مؤسسة عالجية خاصة ستخالف
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم سـ ــوف
تتعرض لمخالفات جسيمة.

سلة أخبار
«األوقاف» تستقبل طلبات
تحفيظ القرآن إلكترونيًا

أعلن وزير العدل وزير
األوقاف ،املستشار د .فهد
العفاسي ،بدء استقبال
طلبات الراغبني بالتسجيل
في حلقات تحفيظ القرآن
الكريم عن ُبعد ،من خالل
املنصة التعليمية اإللكترونية
ملراكز تعليم وتحفيظ القرآن
في محافظات البالد الست.
وقال العفاسي لـ«كونا» ،إن
قطاع شؤون القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية َّ
أعد
روابط إلكترونية خاصة
الستقبال الطلبات ذات
الصلة.
ولفت إلى أن «األوقاف»
أخذت على عاتقها نهج
التطور ومواكبة الظروف
الحالية واستخدام الوسائل
التعليمية التقنية لتستغلها
في توفير حلقات تحفيظ
القرآن الكريم عن ُبعد.

«بلد الخير» تشارك
في مواجهة «كورونا»
أعلن رئيس مجلس إدارة
جمعية بلد الخير الخيرية،
سعد الراجحي ،انضمام
الجمعية لجهود الجمعيات
الخيرية الكويتية املشاركة
في التصدي لفيروس كورونا.
وقال الراجحي إن انضمام
"بلد الخير" للجهود
التطوعية ،هو ترجمة
ألهداف الجمعية ،والتي تقوم
على مساعدة كل محتاج على
أرض الكويت من مواطنني
ومقيمني ،بغض النظر عن
مذاهبهم أو دياناتهم.
وأعلن توزيع  20كرتون
كمامات طبية وعدد من
أجهزة قياس الحرارة في
قرطبة وحولي ،مضيفا أن
جمعية بلد الخير ،ومن
خالل مبادرتها إغناء ،ترعى
أكثر من  800أسرة محتاجة
للمساعدة الطبية والغذائية
والتعليمية والسكنية.

«التجارة» تعيد فتح محالت
أزالت مخالفاتها
أعلنت وزارة التجارة
والصناعة إعادة فتح
أربعة محالت تجارية
ومسمكة بعد االلتزام بإزالة
مخالفاتهم والتعهد بعدم
تكرارها بشأن اإلجراءات
املعنية بمواجهة انتشار
عدوى فيروس كورونا
املستجد.
وأوضحت «التجارة»
في بيان لها امس انها
استقبلت  446شكوى عبر
الخط الساخن امس االول
في حني قامت فرق الطوارئ
بالتدقيق والتفتيش على
 376صيدلية وسوقا
مركزيا ومحال تجاريا
وبسطات للخضار للوقوف
على مدى التزامها بالنظم
واملعايير.

«كورونا» ...وتعويض المشروعات الصغيرة
مسألة قيام الــدولــة بتعويض أصحابها عن
الخسائر المترتبة ،جراء قرارات إغالق المحال،
يخضع بالضرورة ألحكام القانون المدني،
والتي أحيل بشأنها إلــى قواعد المسؤولية
المدنية .أما ما أرغب في االستفاضة في شرحه
فهو النوع األول المتعلق بتلك المشروعات
الـصـغـيــرة ،الـتــي يمولها الـصـنــدوق الوطني
بنسبة ال تــزيــد على  80فــي المئة مــن تكلفة
المشروع ،والتي يلتزم أصحابها بسداد رأس
ال ـمــال الـمـمــول لمصلحة ال ــدول ــة ،فــي م ــدد ال
تجاوز  15عاما.
تجدر اإلشارة إلى أن القانون المشار إليه
أعاله لم يورد نصا صريحا للتعامل مع حالة
تعثر أصحاب هــذه المشروعات في السداد،
ـاد ،كـمــا هو
بسبب ظ ــرف ط ــارئ تـمــر بــه ال ـبـ ً
ال ـح ــال ف ــي ال ــوض ــع ال ـقــائــم حــال ـيــا -ف ـي ــروس
كــورونــا (مــا لــم يكن ذلــك مــذكــورا فــي اللوائح
التي وضعها مجلس اإلدارة والتي لم أطلع
عليها) .ولكن ،وبالنظر إلى القانون في مجمله؛
فإن أول ما يجب الوقوف عليه هو أن تمويل
ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة م ــن قـبــل الـصـنــدوق
الوطني -كما تم النص عليه في المادة  6من
القانون -يأخذ الصيغة التعاقدية (عقد يبرم
بين الصندوق من جهة ،وصاحب المشروع
وأكاد أرجح فكرة ظهور الدولة
من جهة أخرى)ً .
بمظهر متفوق جدا في مواجهة المتعاقد معها
في هذا العقد ،على الرغم من أنني لم أطلع على
صياغته! ولكنني أستنتج ذلك من عبارة «عقد
نموذجي» ،التي جاءت في القانون كوصف له،
مما يضعف معه عنصر المفاوضة فيما بين

الطرفين ،فيجعل العقد يقترب من كونه عقدا
إداريا ال عقدا خاصا .وعليه ،فإن مسألة تعثر
سداد أصحاب المشروعات الصغيرة للمبالغ
المالية المطلوبة منهم لمصلحة الصندوق
الوطني بسبب قرارات وزارة التجارة في وقف
بعض أنشطتهم تعد من المسائل التي تخضع
ألحكام القانون اإلداري.
وإذ انتهينا إلى هذه النتيجة ،فإننا يجب
عـلـيـنــا أن ن ـن ــوه إل ــى أن م ــا ق ــام ــت ب ــه وزارة
فيها
ال ـت ـجــارة مــن اس ـت ـصــدار ق ـ ــرارات تـغـلــق ً
المشروعات التجارية ،وإن كــان يعتبر فعال
ً
ض ــارا -م ــن منطلق قــانــونــي بـحــت -إال أن ــه ال
يعتبر تصرفا خاطئا ،وهو ما يقلص الخيارات
بشأن النظريات القانونية محل التطبيق .وأنا
هنا أرجح إمكانية انطباق إحدى النظريتين
التاليتين( :فعل األمير) أو (الظروف الطارئة).
فبينما تشترط نظرية «فعل األمير» أن يكون
الـفـعــل ال ـض ــار ق ــد ص ــدر م ــن الـجـهــة اإلداري ـ ــة
الـمـتـقــاعــدة ذات ـه ــا ،تـشـتــرط نـظــريــة ال ـظــروف
الطارئة أن يكون الفعل الضار صادرا من جهة
إدارية أخرى غير تلك المتعاقدة .فيكون السؤال
اآلن :هــل نعتبر الـصـنــدوق الــوطـنــي لرعاية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهة تابعة
ل ــوزارة التجارة؛ فنطبق نظرية فعل األمير؟
أم نعتبره جهة مستقلة عــن وزارة التجارة؛
فنطبق نظرية الـظــروف الطارئة؟ خاصة إذا
علمنا أن تأثير تبني أي من النظريتين في
تقدير قيمة التعويض من عدمه يختلف في
الحالتين ،وهــو األم ــر ال ــذي يصلح أن يكون
محال لدراسة قانونية متكاملة.

د .فاطمة خالد المحسن
كلية الحقوق  -جامعة الكويت
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روبرت زاريتسكي *

مليار ...في الحجر المنزلي

د .عبد المحسن حمادة

ماكرون يستغل «كورونا» إلعادة
إطالق عهده الرئاسي!
هذا األسبوع ،أعاد إيمانويل ماكرون ابتكار نفسه! خالل
خطاب متلفز حول فيروس كورونا ،ظهر الرجل الذي بدأ عهده
الرئاسي منذ سنتين كمسؤول ليبرالي مؤيد للقيم األوروبية
المشتركة بصورة سياسي قومي على طريقة شارل ديغول،
وسيتوقف مستقبل فرنسا ومستقبله الشخصي في سدة
الرئاسة على براعته في تبرير ّ
تحول مواقفه.
شاهد رقم قياسي من الناس ذلك الخطاب (نحو  35مليون
مشاهد) من قصر اإلليزيه ،حيث وقف الرئيس الفرنسي أمام
ّ
مطلي بالذهب وأعالم فرنسا واالتحاد األوروبي ،كان
جدار
يرتدي بذلته الكحلية االعتيادية وربطة عنقه الزرقاء وقميصه
األبيض .تكلم ماكرون طوال  20دقيقة وشرح التدابير الوقائية
ّ
التي سبق واتخذتها الحكومة ،وحث الفرنسيين على االلتزام
بها ،كما حذر من إصرار الكثيرين على الذهاب إلى األسواق
والحدائق والمطاعم والحانات «وكأن الحياة لم تتغير».
ً
لكنه شدد على ّ
تغير مسار الحياة فعال ،بقدر ما تغيرت
فــي زمــن ال ـحــرب ،كــرر مــاكــرون فــي خطابه عـبــارة «نـحــن في
حالة حرب» ست مرات للتأكيد على ّ
تبدل األوضاع في فرنسا
ً
ّ
وتغير مواقفه هو شخصيا ،فقال بأسلوب حازم« :لن يكون
ً
اليوم الــذي نخرج فيه منتصرين من هذه المعركة مشابها
لليوم الذي سبقه»!
ً
يصبح هذا التغيير واضحا حين نتذكر أول سنتين من
عهد ماكرون ،قوبلت جهوده المتواصلة لتقليص االمتيازات
االجتماعية التي كسبها العمال الفرنسيون على مر القرن
الـمــاضــي بـمـقــاومــة مـتــواصـلــة بــالـقــدر نـفـســه ،لــم تشتق تلك
المقاومة من اليسار السياسي المتخبط والمنهار في فرنسا
بل من حركات شعبية على غرار «السترات الصفراء» ،وسرعان
ما انحسرت االحتجاجات األسبوعية ،لكن بقيت األسباب
البنيوية واالقتصادية وراء استياء هذه الفئة قائمة .كذلك،
أدت محاولة الرئيس إصــاح نظام التقاعد في فرنسا إلى
ّ
إعادة إحياء النقابات الخامدة ،وقد نجحت إضراباتها في شل
شبكات النقل المحلية طوال أسابيع خالل الشتاء الماضي.
ّ
المحتجين ،لكن انتصارها كان
تفوقت الحكومة على
ً
ً
مكلفا جــدا ،صحيح أنها تراجعت عن موقفها في مسائل
في نهاية المطاف إلــى إقــرار مشروع
عــدة ،لكنها اضطرت َّ
ق ــان ــون إص ــاح ــي ُم ـخــفــف بـفـضــل مـ ــادة دس ـت ــوري ــة تسمح
للحكومة بتعليق الـنـقــاش البرلماني وســن الـقــوانـيــن في
الظروف االستثنائية.
اليوم ،يبدو ذلك الجدل جزء ًا من حقبة غابرة .فقد ّ
تبين
أن مسائل قليلة ،على غــرار األزمــة الوجودية ،تستطيع أن
ُ
تعيد إط ــاق الـعـهــد الــرئــاســي وت ـجــدد شخصية الــرئـيــس.
ّ
أعلن ماكرون في مقطع ذاتــي مدهش من خطابه« :علمتنا
ً
هــذه المرحلة دروس ــا كثيرة ،فقد أطــاحــت بـجــزء كبير من
أفكارنا وقناعاتنا ،ويحتاج الجزء اآلخر إلى مراجعة شاملة،
ستتحقق أهداف كثيرة كنا نعتبرها مستحيلة».
ّ
ّ
اتضح هــذا التحول في المواقف حين أكــد ماكرون على
س ـي ــادة فــرنـســا عـبــر الـتـخـلــي ع ــن الـسـيــاســة الـنـقــديــة الـتــي
ً
يفرضها االتـحــاد األوروب ــي وفتح الخزينة .عمليا ،كشف
ماكرون عن استعداد الدولة لدفع أي ثمن في سبيل حماية
الفرنسيين ،ال من العدوى الفيروسية األخيرة فحسب ،بل من
ً
ً
دوامة الكوارث االقتصادية أيضا .واستكماال لهذا التحول،
ً
أعلن وزير االقتصاد في عهد ماكرون الحقا أن الحكومة باتت
مستعدة لتأميم قطاعات أساسية.
ً
إذا ّ
طبق ماكرون أقواله ،يمكن اعتبار خطابه تاريخيا.
ّ
وفي ما يخص أسلوب الكالم ،رصد بعض المعلقين مظاهر
من أسلوب جورج كليمنصو الذي قاد فرنسا في السنوات
األخيرة من الحرب العالمية األولى ،بينما سمع آخرون صوت
ديغول خالل خطابه على قناة  BBCفي  18يونيو  ،1940حين
أعلن أن «شعلة المقاومة» ال تزال ساطعة في فرنسا ،صحيح
أن فـيــروس كــورونــا الجديد يفوز بالمعركة حتى اآلن في
ّ
فرنسا ،لكن الفرنسيين سيفوزون بالحرب في نهاية المطاف.
ّ
تكشف األح ــداث الحاصلة منذ أي ــام أن تـحــول مــاكــرون
ودعوته إلى توحيد البلد أقنعا أغلبية الفرنسيين ،وعليه
ً
ّ
يحسن أداء ه فــي هــذا المجال إذا أراد أن يصبح وريثا
أن
لحقبة ديغول.

آراء بعض توجهات اإلسالم السياسي في منع الصالة بالمساجد
الكويت هي التي شيدت المساجد واهتمت برعاية
العاملين فيها من مؤذنين وأئمة وعمال نظافة ،كما
قدمت المساعدات إلى الدول العربية واإلسالمية
المحتاجة ،كما ساعدت اللجان الخيرية الصادقة
تعمل على نشر اإلسالم في إفريقيا وآسيا،
التي ً
وخصوصا اللجان التي كانت تحت إشراف الداعية
المرحوم د .عبد الرحمن السميط ،لذا ليس ًألحد أن
يزايد في مسألة حرص بالدنا ،حكومة وشعبا ،على دينها
وتعلقها به منذ تأسست وحتى يومنا الحاضر.
ينتقد بعض أنصار اتجاه اإلســام السياسي اإلجــراء ات
التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا،
ً
ً
وخ ـصــوصــا مـنــع أداء ال ـصــاة فــي الـمـســاجــد ،فـمـثــا يحرم
د .حاكم المطيري ،وهــو أستاذ في كلية الشريعة ،اإلجــراء
ً
الذي قامت به الدولة بمنع أداء الصالة في المساجدَ خوفا من
َ َ ْ ْ َ ُ َّ ْ
ويستشهد باآلية التي تقول «ومن أظلم ِممن
انتشار الوباء.
َ َّ
اللهِ َأ ْن ُي ْذ َك َر ف َ
َ َ َ َ َ
يها ْاس ُم ُه» (البقرة ،)114-وتبدأ اآلية
اجد
ِ
منع مس ِ
بسؤال المقصود به النفي ،أي ال يوجد ظالم على وجه األرض
ٍ
أظلم ممن يمنع عباد الله أن يؤدوا الصالة في المساجد ،وقد
نزلت هذه اآلية في كفار قريش الذين منعوا الرسول وصحبه
من أداء الصالة في المسجد الحرام بعد صلح الحديبية .وقد
ينطبق هذا على كل حكومة تحارب المسلمين وتضطهدهم
في كل عصر من العصور ...ولكن هل ينطبق هذا على حكومة
الكويت وغيرها مــن الحكومات العربية واإلســامـيــة التي
ً
اتخذت هذا اإلجــراء وغيره من اإلجــراء ات االحترازية خوفا
ً
من تفشي الوباء وحفاظا على سالمة مواطنيها؟!
ال شك أنه ال يوجد عاقل يصدق تلك المزاعم واألضاليل،
فحكومة الكويت هي التي شيدت المساجد واهتمت برعاية
العاملين فيها من مؤذنين وأئمة وعمال نظافة ،كما قدمت
ال ـم ـســاعــدات ل ـلــدول الـعــربـيــة واإلســام ـيــة الـمـحـتــاجــة ،كما
ســاعــدت الـلـجــان الـخـيــريــة الـصــادقــة الـتــي تعمل عـلــى نشر
ً
اإلســام في إفريقيا وآسيا ،وخصوصا اللجان التي كانت
تحت إشراف الداعية المرحوم د .عبد الرحمن السميط؛ فال
تستطيع أن تــزايــد بشأن حــرص الـكــويــت ،حكومة وشعبا،
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تفاعلت دولة الكويت مع أزمة "كورونا" بشكل تدريجي
ومدروس ،فابتدأت بنبرات معتدلة ثم تدرجت إلى الحزم،
فتعاونت المؤسسات األمنية بنمط منسق لتطبيق الحظر
الجزئي ،وتعامل أهل الكويت مع اإلجراءات بفعالية
وانتظام ،بل أصبح كل مواطن يشعر أنه جزء من منظومة
تطبيق القانون،
عم الحزن عالمنا ،تغير نظام الحياة ،توقف الطواف حول
الـكـعـبــة ،تــوقـفــت ال ــدراس ــة ،ون ـظــر بــابــا الـفــاتـيـكــان إل ــى ساحة
ً
تخلو مــن المصلين ســامـعــا أنـيــن الشعب اإليـطــالــي ،واختبأ
ً
مليار شخص مــن سكان الـكــرة األرضـيــة فــي منازلهم التزاما
بالحجر ،بعدما حصد فيروس متناهي الصغر ال يرى بالعين
المجردة ،انطلق من مدينة ووهان الصينية ،أرواح الكثيرين،
فانتفضت دول استجابة النتشار «كــورونــا» لتتخذ التدابير
ً
القسرية خوفا من انزالقها إلى مراحل «بؤر انتشار المرض»
أو أن تصير «ووهان» أخرى ،ومنها فرنسا وإيطاليا والواليات
المتحدة (كاليفورنيا) والعراق وروانــدا واليونان وكولومبيا
ونيوزيلندا ،فــي مقابل دول أخــرى بــدأت بنبرات معتدلة ثم
تصاعدت وأصبحت قاسية في تطبيق الحجر ،ومنها إيران
وألمانيا والمملكة المتحدة.
أمــا حظر الـتـجــول ،فقد أقــرتــه المملكة العربية السعودية
والـ ـك ــوي ــت وم ــان ـي ــا بــال ـف ـل ـب ـيــن ،وب ــورك ـي ـن ــا ف ــاس ــو وصــرب ـيــا
ومــوريـتــانـيــا وفـقــا لصحيفة ال ـشــرق األوسـ ــط ،بــاإلضــافــة إلــى
بلغاريا وكازاخستان وأذربيجان ...فكيف انتقل هذا الفيروس
ً
من الصين واستوطن إيطاليا حاصدا األرواح ،حتى أصبحت
بؤرة النتشار هذا الوباء في أوروبا ،ثم تبعتها إسبانيا؟ هذا
السؤال لم يجد له إجابة وافية حتى اآلن.
دول ــة الـكــويــت فــي اع ـتـقــادي اسـتـجــابــت وتـفــاعـلــت مــع أزمــة
كورونا بشكل تدريجي ومدروس ،فابتدأت بنبرات معتدلة ثم
تدرجت إلى الحزم ،فتعاونت المؤسسات األمنية بنمط منسق
لتطبيق الحظر الجزئي ،وتعامل أهــل الكويت مع اإلجــراء ات
بفعالية وان ـت ـظــام ،بــل أصـبــح كــل مــواطــن يشعر أن ــه ج ــزء من
منظومة تطبيق القانون ،أما «الخارجية» الكويتية فقد باتت
تحمل على عاتقها مسؤولية اآلالف المؤلفة من طلبة ومواطنين
يـشـعــرون بالهلع مــن أخـبــار انـتـشــار ال ـمــرض ،لكنهم راضــون
وواثـقــون بأنهم فــي أيـ ٍـد أمينة ،وقــد حسم األمــر الشيخ أحمد
الناصر عندما صــرح بـضــرورة استكمال البنى والمنظومة
الصحية بشكل فاعل ومناسب الحتواء القادمين قبل وصولهم.
ووزارة الصحة بقيادة الشيخ د .باسل الصباح قد أثبتت
أنها تمتلك القدرة على إدارة األزمات الصحية ،والسبب يكمن
في تمكين الوزارة للطاقم التمريضي والطبي من العمل كفريق
الحتواء أزمة انتشار هذا الفيروس ،وقد تقسو ظروف الحياة
خــال ال ـقــادم مــن األي ــام ،وقــد نـتـنــازل عــن الكثير ،ولـكــن يبقى
ً
دورنــا كمواطنين مهم جدا عبر االمتثال لإلجراء ات المتخذة
وااللتزام بالحجر المنزلي لمن عاد من السفر .ويبقى السؤال
واالسـتـفـســار الـخــاص بالتعليم ،أي حــول قـبــول دول الخليج
واعترافها بالتعليم اإللكتروني ،األمر الذي سهل التحاق الطلبة
بمؤسساتهم التعليمية أ ثـنــاء الحجر ،و فــي المقابل ترفض
الكويت االعتراف بهذا النمط من التعليم رغم إقرار الجامعات
المرموقة به ،فأرجو من وزير التربية إنشاء الجهاز الخاص
بالتعليم اإللكتروني وإدراج اسماء الجامعات المتخصصة
بهذا النوع من التعليم وإقراره ...وللحديث بقية.

مالحظة سمو األمير ،حفظه الله ،لفتت األنظار ،فبعدما شكر
سـمــوه ال ــوزراء على جهودهم وأب ــدى إعجابه بالشعب الــذي
ً
ً
امتثل ألوامــر الحظر الجزئي ،اقترح اقتراحا رائـعــا ،أال وهو
استغالل فترة الحظر إلصالح الطرق ...وهي الخطوة التنموية
األولى خالل أزمة كورونا ،والتي تعكس قناعة سموه باستمرار
النهج التنموي.

براهما تشيالني*

وباء ُص ِـنـع في الصين
العالمية المتصاعدة ،ا لـتــي قتلت اآلالف
بالفعل ،تسبب ا لــو بــاء فــي تعطيل حركة
العديد
التجارة والسفر الطبيعية ،وأجبر َ َّ
مــن ال ـمــدارس على إغــاق أبــوابـهــا ،وقـض
مـضــاجــع الـنـظــام الـمــالــي ال ــدول ــي ،وأغ ــرق
أس ــواق األسـهــم العالمية ،ومــع انخفاض
أسعار النفط ،يبدو الركود العالمي وشيكا.
لم يكن أي من هذا ليحدث لو استجابت
الصين بسرعة لألدلة على ظهور الفيروس
الجديد القاتل بتحذير عامة الناس وتنفيذ
تدابير االحـتــواء ،وفــي واقــع األمــر أظهرت
ت ــاي ــوان وف ـي ـت ـنــام الـ ـف ــارق الـ ــذي يـمـكــن أن
تحدثه االستجابة االستباقية.
ع ـم ـل ــت تـ ـ ــايـ ـ ــون ،ال ـ ـتـ ــي اس ـ ـت ـ ـفـ ــادت مــن
تجربتها مع سارس ،على تدشين تدابير
وقائية ،بما في ذلك عمليات التفتيش على
الرحالت الجوية ،قبل حتى أن يعترف قادة
الصين بتفشي المرض .على نحو مماثل،
سارعت فيتنام إلى إيقاف الرحالت الجوية
القادمة من الصين وأغلقت كل المدارس،
وقــد أدركــت كل من االستجابتين الحاجة
إلى الشفافية ،بما في ذلك التحديثات حول
أعداد اإلصابات ومواقع العدوى والنصائح
العامة حول الوقاية ،وبفضل السياسات
التي انتهجتها تايوان وفيتنام لم يتجاوز
إجمالي الحاالت لديهما  50حالة.
ليست هذه هي المرة األولى التي يفكر
فيها قادة الصين في استخدام هيمنتهم
ف ــي م ـج ــال اإلمـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـط ـب ـيــة الـعــالـمـيــة
والمكونات الصيدالنية ّ
الفعالة كسالح،
فـفــي ال ـعــام الـمـنـصــرم ،اق ـتــرح االقـتـصــادي
ال ـص ـي ـنــي ال ـ ـبـ ــارز ل ــي داو كـ ــوي تـقـلـيــص
صادرات الصين من المكونات الصيدالنية
ال ـفـ ّـعــالــة إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة كــإجــراء
مضاد في الحرب التجارية ،وقــال لي داو
كوي« :بمجرد تقليص الصادرات ،ستتوقف
األنظمة الطبية في بعض الدول المتقدمة
عن العمل».
هــذه ليست مبالغة ،فقد وجــدت دراســة
أجرتها وزارة التجارة األميركية أن  97في
المئة من كل المضادات الحيوية المبيعة
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة تــأتــي مــن الصين،
وف ــي ال ـع ــام ال ـفــائــت الح ــظ غـ ــاري كــوهــن،
كبير المستشارين االقتصاديين السابق
للرئيس األميركي دونالد ترامب« :إذا كنت

على دينها وتعلقها به منذ تأسست الدولة وحتى يومنا
الـحــاضــر؛ وإضــافــة إلــى ذلــك فالكويت نتيجة لـهــذا الظرف
ً
الطارئ لم توقف فقط الصالة في المساجد ،بل أوقفت أيضا
العمل فــي مؤسساتها التعليمية وفــي كثير مــن األس ــواق،
وسيكلف هذا الدولة خسائر مادية كبيرة ،وكذلك فإن معظم
اإلجراءات التي قامت بها الكويت قامت بها معظم دول العالم
التي تخاف على شعوبها ،بل إن الحكومة لو لم تقم بتلك
اإلجراء ات الوقائية ألصبحت مدانة وينبغي مساء لتها على
إهمالها وعدم اهتمامها بصحة المواطنين ،وما قد ينجم
عن ذلك من كوارث.
ً
ما قاله أستاذ الشريعة أكده أيضا وجدي غنيم ومحمد
نوح وغيرهما من أنصار اإلسالم السياسي ،ومعظم أصحاب
هذا االتجاه يتخذون من الدين وسيلة إلحداث القالقل والفتن
للوصول إلــى الحكم ،وقــد جــربــوا ذلــك ووصـلــوا للحكم في
مصر ،ولكن سرعان ما انقلب عليهم الشعب بعد أن تبين له
أكاذيبهم وخداعهم ،ولكنهم ال يتوبون عن مواصلة األضاليل.
ً
ً
ما قامت به الدول من إجراء ات صحية كان أمرا ضروريا
يجب أن تقوم بــه ،والــديــن اإلســامــي ،الــذي هــو ديــن العقل،
يؤيد ذلــك ويدعمه ،ومــن ذلــك ما يــروى عن عمر ،رضــي الله
عنه ،أنه كان ذاهبا إلى الشام ،وفي الطريق أخبر عن وقوع
المشورة مع أصحابه انقسموا إلى رأيين،
وباء هناك ،وبعد
ً
وفضل عمر العودة وقاية ألصحابه من المرض .ولما قال له
ً
أبو عبيدة :أفرارا من قدر الله؟ قال له :لو قالها غيرك! وكأنه
يستكثر على أبي عبيدة الذي يفهم أمر الدين أن يقول مثل
ذلك ،وأجابه :نفر من قدر الله إلى قدر الله .وفي هذه األثناء
جاء عبد الرحمن بن عوف الــذي كان غائبا وقت المشورة،
فـقــال :سمعت رس ــول الـلــه صلى الـلــه عليه وسـلــم يـقــول عن
الطاعون« :إذا سمعتم به بأرض فال تقدموا عليها ،وإذا وقع
بأرض وأنتم بها فال تخرجوا فرارا منه» .فحمد عمر الله ثم
ً
انصرف عائدا إلى المدينة ،ويــدل هذا على عمق فهم عمر،
َ َ
رضي َالله عنه ،لفقه القضاء والقدر .ويقول الله تعالى «ول
ُْ ُ
ُ َ
َّ ُ َ
تلقوا ِبأ ْي ِديك ْم ِإلى الت ْهلكةِ » (البقرة ،)195 -ندعو الله تعالى
أن يرفع هذا البالء عن البشرية وسائر مخلوقاته.

د .ندى سليمان المطوع

كالم من ذهب

* (واشنطن بوست)

انتشر مرض فيروس كورونا المستجد
ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  100دولـ ـ ـ ـ ــة ،ج ــالـ ـب ــا م ـعــه
اضطرابات اجتماعية وأضرارا اقتصادية،
والمرض والموت ،ويرجع هذا إلى حقيقة
مفادها أن السلطات في الصين ،حيث نشأ
ال ـمــرض ،حجبت فــي الـبــدايــة المعلومات
حوله ،ومع ذلك تتصرف الصين اآلن كما
لو كان قرارها بعدم تقييد الصادرات من
المكونات الصيدالنية ّ
الفعالة واإلمدادات
الطبية كان عمال سخيا قائما على المبادئ
َ
ويستحق امتنان العالم.
ع ـنــدمــا تـبـيــن أول دل ـي ــل س ــري ــري على
ظ ـهــور ف ـي ــروس جــديــد قــاتــل ف ــي ووهـ ــان،
تقاعست السلطات الصينية عــن تحذير
عامة الناس ألسابيع ،وعمدت إلى مضايقة
وتــوب ـيــخ واح ـت ـجــاز أول ـئــك الــذيــن أطـلـقــوا
ً
الـتـحــذيــرات ،لــم يـكــن هــذا الـنـهــج مفاجئا،
فــالـصـيــن لـهــا تــاريــخ طــويــل فــي ذل ــك ،فقد
غطى قادتها على متالزمة االلتهاب الرئوي
الحاد ( ،)SARSألكثر من شهر بعد ظهوره
عام  ،2002واحتجزوا الطبيب الذي أطلق
التحذير في محبس عسكري  45يوما ،وفي
نهاية المطاف ،أثرت متالزمة «سارس» على
أكثر من  8000شخص في  26دولة.
وك ـم ــا ك ــان ــت الـ ـح ــال م ــع «س ـ ـ ـ ــارس» ،لــم
يتمكن قــادة الصين من اإلبقاء على األمر
طي الكتمان فترة طويلة ،فبمجرد اكتشاف
حاالت اإلصابة بكورونا  2019في تايلند
وكوريا الجنوبية ،وربطها بمدينة ووهان
الـصـيـنـيــة ،ل ــم يـكــن ل ــدى قـ ــادة الـصـيــن أي
اختيار سوى االعتراف بالوباء.
بعد م ــرور نحو أسبوعين على رفض
شي جين بينغ توصيات العلماء بإعالن
حــالــة الـ ـطـ ــوارئ ،أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة فــرض
تدابير احتواء شديدة القسوة ،بما في ذلك
وضع الماليين من الناس تحت االحتجاز
الكامل ،ولكن كان األوان فات؛ إذ كان آالف
الـصـيـنـيـيــن أص ـي ـب ــوا ب ــال ـم ــرض بــالـفـعــل،
وانتشر الفيروس بسرعة على المستوى
الـ ــدولـ ــي ،وق ـ ــال م ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـقــومــي
األميركي روبرت أوبراين إن تستر الصين
األولــي «ربما تسبب في تأخير استجابة
المجتمع العالمي شهرين» ،مما أدى إلى
َ
تفاقم تفشي المرض على مستوى العالم.
ً
فـ ـض ــا ع ــن ح ــال ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ الـصـحـيــة
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زوايا ورؤى

أنت الصين ،وكنت تريد تدميرنا حقا ،فما
عليك إال أن تتوقف عن إرســال المضادات
الحيوية إلينا».
إذا ل ــم ي ـكــن ش ـبــح إقـ ـ ــدام ال ـص ـيــن على
استغالل نفوذها في مجال المستحضرات
َ
الصيدالنية واألدوي ــة كافيا لحمل العالم
عـلــى إع ــادة الـنـظــر فــي قـ ــرارات االستعانة
بمصادر خارجية لخفض التكاليف ،فالبد
أن يكون تعطل سالسل اإلم ــداد العالمية
ِب ِـفعل فيروس كورونا  2019كافيا لحمله
على ذلك ،الواقع أن الصين لم يكن أمامها
أي اختيار غير التراجع في إنتاج وتصدير
المكونات الصيدالنية ّ
الفعالة منذ تفشي
المرض ،وهو التطور َالذي أدى إلى تقييد
ال ـع ــرض ال ـعــال ـمــي َ
ودفـ ـ ــع أس ـع ــار األدويـ ــة
الحيوية إلى االرتفاع.
أفـضــى ه ــذا بــالـفـعــل إل ــى إج ـبــار الهند،
المورد الرئيس للعقاقير غير المحدودة
ال ِـملكية ،إلــى تقييد صادراتها من بعض
َ
األدويــة الشائعة االستخدام ،وإذا لم ت ُـعد
م ـصــانــع األدويـ ـ ــة ف ــي ال ـص ـيــن إل ــى الـعـمــل
بـكــامــل طــاقـتـهــا قــريـبــا ،فـمــن المحتمل أن
يحدث نقص حاد في األدوية على مستوى
َ
العالم.
الــواقــع أن وب ــاء فـيــروس كــورونــا 2019
سلط الضوء على التكاليف المترتبة على
استبدادية شي جين بينغ المتزايدة ،والبد
أن يعمل كنداء إيقاظ للقادة السياسيين
وق ــادة األع ـمــال الــذيــن قبلوا بظل الصين
ال ـك ـث ـي ــف ال ـم ـل ـق ــى ع ـل ــى س ــاس ــل اإلمـ ـ ــداد
الـعــالـمـيــة لـفـتــرة أط ــول مـمــا يـنـبـغــي ،ومــن
خالل تخفيف قبضة الصين على شبكات
اإلم ــداد العالمية فقط يصبح من الممكن
َ
اإلبقاء على العالم في مأمن من األمراض
السياسية التي تعصف بالصين.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية
بمركز بحوث السياسات في نيودلهي،
وزميل أكاديمية روبرت بوش في برلين.
«بروجيكت سنديكيت »2020 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ةديرجلا

•
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

ّ
 2.8مليار دينار أرباح مرحلة لـ  15شركة مدرجة
• شركات في السوق تتمتع بمالءة مالية تحتاج إلعادة اكتشاف
• تداول أسهم بأقل من القيمة الدفترية التي تعادل  3أضعاف السوقية
محمد اإلتربي

أظهرت البيانات المالية لنحو ١٥
شركة مدرجة في البورصة شمولها
ع ـل ــى اربـ ـ ـ ــاح م ــرح ـل ــة تـ ـق ــدر بـنـحــو
 2.8م ـل ـيــار ديـ ـن ــار م ــا ي ـع ـكــس قــوة
الميزانيات لمجموعة من الشركات
القيادية في السوق.
وت ـش ـي ــر مـ ـص ــادر م ــال ـي ــة الـ ــى ان
فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـف ــرص
االستثمارية الجيدة التي تتطلب
اع ــادة اكـتـشــاف مــن واق ــع البيانات
المالية التفصيلية للشركات والتي
باتت في متناول الجميع على عكس
السابق حيث كان يتطلب الحصول
على ميزانية تفصيلية دفع رسوم
للبورصة ناهيك عن ضرورة طلبها
من ادارة السوق.
وذك ــرت الـمـصــادر ان العديد من
ال ـش ــرك ــات لــدي ـهــا م ـئ ــات الـمــايـيــن
األخـ ــرى فــي احـتـيــاطـيــات قانونية
واخـ ـتـ ـي ــاري ــة واصـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــدرة دون
القيمة السوقية لها ما يعكس قوة
مالية واطمئنانا للمستثمرين في
ال ـشــركــات الـجـيــدة الـمـعــروفــة بقوة
استثماراتها وجودة ادارتها وكبار
المالك فيها.
وتلفت مصادر استثمارية الى

أخبار الشركات

«المتكاملة» تربح  7.89ماليين دينار
وتوزع  %30نقدًا

أفـ ـ ـ ـ ــادت شـ ــركـ ــة ال ـس ـي ـن ـمــا
الكويتية الوطنية بأنه نظرا
ل ـل ـظــروف ال ــراه ـن ــة ال ـتــي تمر
بـهــا ال ـبــاد فـقــد تـقــرر تأجيل
موعد اجتماع الجمعية العامة
الـعــاديــة ،والـمـقــرر عقدها في
تاريخ  7أبريل المقبل ،وذلك
حتى إشعار آخر.

ان مالء ة تلك البنود لدى العديد
م ــن ال ـشــركــات ال ـمــدرجــة تمكنها
من اآلتي:
 -1ض ـ ـمـ ــان اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار اعـ ـم ــال
الشركة التشغيلية بمرونة عالية
واطمئنان.
 -2ام ـكــان ـيــة االس ـت ـعــانــة بتلك
السيولة من دون االقتراض.
-3فرصة الحصول على تمويل
منخفض الكلفة بقوة الفوائض
واالحتياطيات واألرباح.
 -4امكانية القدرة على توزيع
ارباح في ظل اصعب الظروف.
 -5ا ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة عـ ـ ـل ـ ــى ا ق ـ ـت ـ ـنـ ــاص
بعض الفرص الجيدة واألصــول
التشغيلية التي قد يتم التخارج
منها من جانب مجاميع وشركات
اخرى.
وم ـ ــع ه ـ ــزة الـ ـت ــراج ــع األخـ ـي ــرة
ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ،ت ــراجـ ـع ــت اسـ ـع ــار
بعض األسهم الى اقل من القيمة
الــدفـتــريــة وبــاتــت تـتـفــوق القيمة
الــدف ـتــريــة ع ـلــى ال ـس ـعــر الـســوقــي
بنحو ثالثة اضعاف تقريبا.

 326ألف دينار أرباح «دلقان»
و %10أسهم منحة

حققت الشركة المتكاملة القابضة أرباحا
بلغت قيمتها  7.89ماليين دينار ،وذلك عن
ا لـسـنــة ا لـمــا لـيــة المنتهية فــي  31ديسمبر
 ،2019مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها 17.2
مليون دينار ،وذلــك خالل الفترة ذاتها من
عام  ،2018اذ بلغت ربحية السهم  35.9فلسا،
وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
بواقع  30في المئة.

تأجيل انعقاد الجمعية
العامة لـ «السينما»

economy@aljarida●com

بلغت أربــاح شركة دلقان العقارية
 326ألف دينار ،وذلك عن السنة المالية
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فـ ــي  31دي ـس ـم ـب ــر ،2019
بــالـمـقــارنــة م ــع أربـ ــاح بـلـغــت قيمتها
 136.9ألــف دينار ،وذلــك خــال الفترة
ذاتها من عام  ،2018إذ بلغت ربحية
السهم  5.93فلوس للسهم ،فــي حين
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع  10في
المئة أسهم منحة على المساهمين.

«التعليمية» :آثار مالية على إيرادات
الشركة بسبب تعطيل الدراسة
قالت المجموعة التعليمية القابضة ،انــه امتثاال لقرار
مجلس الوزراء بتاريخ  19مارس الجاري بتجديد تعطيل
المدارس والمعاهد والكليات والجامعات ضمن اإلجراءات
االح ـتــرازيــة لمكافحة انـتـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا ،ستعطل
المدارس المملوكة للمجموعة حتى بداية أغسطس ،مما
سيترتب عليه آثار مالية على إيرادات الشركة للسنة المالية
المنتهية في  31أغسطس .2020
وأف ـ ـ ــادت ال ـش ــرك ــة ب ــأن ــه ي ـص ـعــب حــال ـيــا ت ـحــديــد م ـقــدار
االنخفاض المتوقع في إيراداتها.

(إحصائية باألرباح المرحلة)
الشركة
اجيليتي
اوريدو
زين
المباني
بنك الخليج
البنك التجاري
بنك برقان
اس تي سي
وطنية عقارية
مجموعة الصناعات
الصالحية العقارية
بنك بوبيان
سينما
التمدين العقارية
بوبيان ب
اإلجمالي

حجم األرباح المرحلة
مليون دينار كويتي
750.9
575.9
318
233.9
190.9
184
172
120
95.5
91.4
37.9
35.8
39.3
27.8
13.8
 2.88مليار دينار

السوق العام

اسـ ـتـ ـق ــر سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـ ـ ـ ــدوالر
األم ـيــركــي أمـ ــام الــدي ـنــار الـكــويـتــي،
أمس ،عند مستوى  309فلوس ،في
حين ارتفع اليورو إلى مستوى 334
ً
فلسا ،مقارنة بأسعار أمس األول.
وق ـ ـ ــال ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي،
ف ــي ن ـشــرتــه ال ـيــوم ـيــة ع ـلــى مــوقـعــه
اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني انخفض الــى مستوى
ً
 360فـلـســا ،فــي حين ارتـفــع الفرنك
ً
السويسري الى مستوى  316فلسا،
وبـقــي الـيــن الياباني عند مستوى
 0.002دينار دون تغيير.
عــالـمـيــا ،ت ــراج ــع ال ـ ــدوالر ،أم ــس،
ب ـف ـعــل م ــؤش ــرات إلـ ــى أن األوض ـ ــاع
المشددة للتمويل ستتراجع قليال
ب ـعــد أن أزاح مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي
االتحادي (البنك المركزي األميركي)
ج ـم ـيــع ال ـع ــراق ـي ــل ل ـت ـقــديــم سـيــولــة
دوالرية تشتد الحاجة إليها.
وأع ـل ــن مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي عن
تيسير كمي غير مـحــدود وبــرامــج
لــدعــم أسـ ــواق االئ ـت ـمــان فــي مسعى
ض ـخــم ل ـم ـســانــدة االق ـت ـص ــاد ال ــذي

ي ـع ــان ــي ج ـ ـ ــراء قـ ـي ــود طـ ــارئـ ــة عـلــى
التجارة لمكافحة فيروس كورونا.
وخسر مؤشر الدوالر ،الذي يتتبع
أداء العملة األ مـيــر كـيــة مقابل سلة
مــن ســت عمالت مـنــاظــرة ،نحو 0.5
في المئة إلى  ،101.64ليتراجع أكثر
عن ذروة سجلها يوم الجمعة عند
 102.99وهو أعلى مستوى له منذ
يناير .2017
ومقابل الين ،هبط الدوالر  0.6في
المئة إلى  110.58ين ،بعد أن سجل
أعلى مستوى في شهر عند 111.59
في الجلسة السابقة.
ورب ــح الـيــورو  0.9فــي المئة إلى
 1.0821دوالر ل ـيــر ت ـفــع م ــن أد ن ــى
مـسـتــوى فــي ث ــاث س ـنــوات تقريبا
عند  1.0636الذي بلغه في الجلسة
السابقة.
كـمــا صـعــد الـجـنـيــه االسترليني
أيـضــا  0.75فــي الـمـئــة إل ــى 1.1630
دوالر ،ليصعد بــأ كـثــر مــن سنتين
من أدنى مستوى في  35عاما عند
 1.1413دوالر والذي سجله األسبوع
الماضي.

ً
جهود التنسيق الدولية المتزايدة تعطي نتائج إيجابية أيضا
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4.33
ينخفض
الكويتي
البرميل
ً
دوالرات ليبلغ  26.11دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4.33
ً
دوالرات لـيـبـلــغ  26.11دوالرا ف ــي ت ـ ــداوالت،
ً
أمــس األول ،مقابل  30.44دوالرا فــي تــداوالت
ً
يوم الجمعة الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
ً
عــالـمـيــا ،ارتـفـعــت أس ـعــار الـنـفــط نـحــو  4في
المئة صباح أمس ،على أمل أن تتوصل الواليات
ً
المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات
بقيمة تريليوني دوالر مـمــا قــد يخفف األ ثــر
االقـتـصــادي لـفـيــروس كــورونــا ،وهــو مــا يدعم
بدوره الطلب على النفط.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت تسليم
مايو  1.05دوالر للبرميل ما يعادل  3.9في المئة
ً
إلــى  28.08دوالرا للبرميل ،بينما صعد خام
غرب تكساس الوسيط األميركي  1.20دوالر ،ما
ً
يوازي  5.1في المئة إلى  24.56دوالرا.
وقـ ــال إدوارد مــويــا
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـلـ ــل بـ ـش ــرك ــة
الـسـمـســرة أوان ــدا:
«ال ـن ـف ــط يــرت ـفــع،
ويـ ـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك
بـصـفــة أســاسـيــة
لـضـعــف الـ ــدوالر
نـتـيـجــة إجـ ـ ــراءات
غ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــوقـ ـ ــة
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي .س ـي ـظــل
مـ ـسـ ـت ــوى ت ـ ــذب ـ ــذب خ ـ ـ ــام غ ــرب

ً
تكساس الوسيط مرتفعا وينبغي أال يتفاجأ
الـمـتـعــامـلــون إذا ت ـبــددت مــوجــة ال ـص ـعــود في
نهاية المطاف».
وأعلن مجلس االحتياطي االتحادي «البنك
المركزي األميركي» مجموعة برامج استثنائية
لدعم االقتصاد الــذي يعاني جــراء قيود على
التجارة التي يقول علماء ،إنها الزمــة إلبطاء
تفشي فيروس كورنا.
وفيما استمر تعثر حزمة تحفيز اقتصادي
بقيمة تريليوني دوالر فــي مجلس الشيوخ
األمـ ـي ــرك ــي ،أم ـ ــس األول ،ب ـس ـبــب خ ـ ــاف بـيــن
المشرعين حــول بنودها ،أبــدى وزيــر الخزانة
األميركي ستيفن منوتشين ثقته في التوصل
ً
التفاق قريبا.
ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،ق ــال ــت دائـ ـ ــرة ش ــؤون
النفط في حكومة دبي إن اإلمارة حددت الفرق
الرسمي لسعر خامها عن سعر العقود اآلجلة
لـلـخــام الـعـمــانــي لـشـهــر يــونـيــو بخصم
دوالر للبرميل.
ُ
ويـطـبــق ف ــرق الـسـعــر على
متوسط التسويات اليومية
لعقد أقرب استحقاق للخام
العماني تسليم يونيو في
نهاية أبريل لتحديد سعر
ال ـب ـيــع الــرس ـمــي ل ـخــام دبــي
تحميل يونيو.

صــرح الـمــديــر الـعــام لغرفة
تجارة وصناعة الكويت رباح
عبدالرحمن الرباح بان وزارة
الــداخـلـيــة فــي إط ــار جهودها
ل ـل ـت ـي ـس ـيــر وال ـت ـس ـه ـي ــل عـلــى
أص ـح ــاب األعـ ـم ــال استكملت
منظومة الخدمات اإللكترونية
وذلـ ـ ــك ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى رق ــم
ال ـم ـس ـت ـخــدم ل ـخ ــدم ــة تـجــديــد
اإلقامات للشركات التي تسجل
ً
ألول مــرة وذلــك تسهيل على
المواطنين وأصحاب الشركات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات مـ ــن أص ـح ــاب
األعـمــال مــن تجديد اإلقــامــات
للعاملين لــديـهــم وه ــم خــارج
البالد.
وشملت خدمتين جديدتين
هما:
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى :ت ـ ـقـ ــديـ ــم ط ـل ـب ــات
تـسـجـيــل اول مـ ــرة لـلـشــركــات
والـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات وال ـ ـح ـ ـصـ ــول
عـ ـل ــى اسـ ـ ــم م ـس ـت ـخ ــدم وذل ـ ــك
لخدمة تجديد اإلقامة لحملة

مــادة ( )18للعاملين بالقطاع
األهلي عن طريق موقع وزارة
ً
ال ــداخ ـل ـي ــة اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ب ــدل
م ــن م ــراج ـع ــة اإلدارة ال ـعــامــة
ً
اعتبارا
لشؤون اإلقامة وذلــك
من االثنين  23مارس الجاري.
الـثــانـيــة :يمكن مــن خاللها
قيام اصحاب األعمال بتجديد
إقامة العاملين لديهم بالقطاع
األهـ ـ ـل ـ ــي وف ـ ـ ــق ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة ()18
وال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة وم ــن في
ح ـك ـم ـه ــم وفـ ـ ــق الـ ـ ـم ـ ــادة ()20
وهــم خــارج البالد شريطة اال
يكون لديهم قيد امني يمنع
تجديد اإلقامة وفق الضوابط
والشروط المعمول بها.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ــرب ـ ـ ــاح ب ـ ــال ـ ــدور
الذي تقوم به وزارة الداخلية
والـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـس ـت ـمــر لـحـفــظ
األمن وتسهيل األمر الصحاب
ال ـشــركــات وال ـمــؤس ـســات كما
وج ــه ال ــدع ــوة لــاسـتـفــادة من
ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـج ــان ـي ــة

نقص في االستعدادات

وف ـي ـم ــا يـ ـل ــزم أكـ ـث ــر مـ ــن  1.7م ـل ـيــار
شـخــص مـنــازلـهــم وت ـج ــاوزت حصيلة
ال ــوب ــاء  16ألـ ــف وفـ ـ ــاة ،حـ ــذر ص ـنــدوق
النقد الدولي من أن االنكماش العالمي
ق ــد ي ـكــون ه ــذه ال ـس ـنــة أسـ ــوأ م ـمــا كــان
عليه خ ــال األزمـ ــة الـمــالـيــة ع ــام 2008
في العالم.
وتابع لو ليبو أن «مؤشرات التحسن
ف ــي ووه ـ ــان أو ف ــي إي ـطــال ـيــا يـمـكــن أن
تساعد األس ــواق» رغــم أن «الـعــديــد من
الدول ال تزال في أوج مراحل الوباء».
وق ـ ـ ــررت م ــدي ـن ــة ووه ـ ـ ــان الـصـيـنـيــة
«وسط» التي كانت بؤرة وباء كوفيد-19
رفع القيود على التنقل في  8أبريل بعد
أكثر من شهرين من العزل.
م ــن جـهـتـهــا ،سـجـلــت إي ـطــال ـيــا أمــس
األول ،ثاني تراجع يومي لعدد الوفيات
ً
ً
واإلصابات ،ما أعطى أمال حذرا بتباطؤ

الــوبــاء رغــم أن البالد تـجــاوزت حصيلة
ستة آالف وفاة.
فــي أمــاكــن أخــرى فــي العالم ،تشددت
ً
إجراءات العزل وخصوصا في بريطانيا
التي فرضت أمس األول على السكان عدم
مغادرة منازلهم مدة ثالثة أسابيع.
وسـجــل سعر صــرف ال ـيــورو 1.0842
دوالر مقابل  1.0743مساء أمس األول.
وسـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــت أس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــار الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط أم ـ ــس
ً
تحسنا فــي آسـيــا فــي سـيــاق المكاسب
ال ـت ــي حـقـقـتـهــا أم ــس األول ب ـعــد إع ــان
االحتياطي الفدرالي ،فقد كسب برميل
النفط األمـيــركــي  4.54فــي المئة ليصل
ً
إلى  24.41دوالرا فيما كسب برميل نفط
بــرنــت مــرجـعـيــة بـحــر الـشـمــال  4.11في
ً
المئة ليصل إلى  28.14دوالرا.
(أ ف ب)

رباح الرباح

ً
إلكترونيا
وإنجاز معامالتهم
تـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــرا لـ ـ ـل ـ ــوق ـ ــت وال ـ ـج ـ ـهـ ــد
ولـلــوقــايــة وال ـحــد مــن انتشار
فيروس كورونا المستجد.

ما الدرس الذي رفضت صناعة النفط
الصخري األميركي تعلمه؟
ع ـلــى م ــا يـ ـب ــدو ،ت ـقــع سـ ــوق ال ـن ـفــط تحت
ضغوط مماثلة لما تعرضت لــه عــام ،2014
لكن هذه المرة ربما تكون األمور أسوأ ،نتيجة
انتشار فيروس كورونا ،وتأثيره السلبي على
النمو االقتصادي العالمي ،وبالتبعية الطلب.
وتساءل محللون عن أسباب عدم استعداد
صناعة النفط الصخري في الواليات المتحدة
ألجواء انخفاض أسعار الخام ،والتي تحدث
في الوقت الحالي.

ب ـن ـس ـبــة  5.7فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة .مـ ــن جـهـتـهــا
ت ـح ـس ـنــت ب ــورص ـت ــا م ـي ــان ــو وم ــدري ــد
بنسبة  3.25في المئة و 3.51في المئة
على التوالي في التعامالت األولى.
أمـ ــا ب ــورص ــة طــوك ـيــو ال ـت ــي شكلت
استثناء أمس األول بفضل ضعف سعر
الـيــن ،وأغـلـقــت على ارت ـفــاع كبير ،فقد
زادت من أرباحها أمس لتصل إلى أكثر
من  7في المئة.
ويرتقب أن تعطي جهود التنسيق
ال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ــزاي ــد بـ ـق ــوة ،نـتــائــج
ً
إيجابية أيضا.
وخرق وزراء مالية االتحاد األوروبي
ال ـ ـ  27إح ـ ــدى ال ـم ـحــرمــات أم ــس األول
ً
ً
واتخذوا قرارا تاريخيا بتعليق العمل
ب ـق ــواع ــد ال ـت ـك ـتــل ال ـص ــارم ــة الـمـتـعـلـقــة
بضبط المديونية العامة ،لكن يرتقب
أن يتفقوا على إجراءات أقوى.

السوق األول السوق الرئيسي

استقرار الدوالر وارتفاع اليورو
«الداخلية» تجدد اإلقامات
«الغرفة»:
ً
وتراجع اإلسترليني
للشركات إلكترونيا

تفاؤل في أسواق المال مع تحسن الوضع الصحي

بــدأت أســواق المال في العالم ،أمس،
تـسـجـيــل ت ـح ـســن ط ـف ـيــف ب ـف ـضــل أن ـبــاء
أفضل بشأن الوضع الصحي المرتبط
ب ــان ـت ـش ــار وبـ ـ ــاء «ك ـ ــورون ـ ــا» الـمـسـتـجــد
ً
بعدما لم تسجل تفاعال ،أمس األول ،إثر
إعالن االحتياطي الفدرالي األميركي عن
إجراءات دعم للشركات.
وكان االحتياطي الفدرالي أعلن أمس
األول سلسلة إجـ ــراء ات جــديــدة تسمح
لعدد كبير من الشركات بالحصول على
ت ـمــويــات ج ــدي ــدة لـتـتـمـكــن م ــن تخطي
«االضـطــرابــات» االقتصادية «الخطيرة»
الناجمة عن تفشي «كورونا».
وأكد االحتياطي الفدرالي أنه سيفعل
ما أمكن لمساعدة األسواق على مواصلة
ً
ً
العمل ،وأطلق برنامجا جديدا بقيمة 300
مليار دوالر من المساعدات «لدعم تدفق
اال ئـتـمــا نــات للموظفين والمستهلكين
والشركات».
وكـ ـ ـت ـ ــب ت ــانـ ـغ ــي لـ ـ ــو لـ ـيـ ـب ــو ال ـخ ـب ـي ــر
االس ـتــرات ـي ـجــي ل ــدى شــركــة «أوري ـ ــل بي
جي سي» أن إجراءات االحتياطي «التي
لم تكن مؤثرة في طمأنة األسواق أمس،
ً
ً
يمكن أن تعطي أثرا طفيفا حين يتوصل
الـكــونـغــرس األم ـيــركــي إل ــى ات ـفــاق حــول
خطة دعم االقتصاد».
وفشل أعضاء الكونغرس مرة جديدة
فـ ــي االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى خ ـط ــة دعـ ـ ــم شــام ـلــة
ل ــاق ـت ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي ف ـي ـمــا ت ـتــواصــل
الـمـحــادثــات فــي الكواليس فــي محاولة
للتوصل إلى إجراء تصويت في مجلس
الشيوخ أمس.
في آسيا ،وبعدما أغلقت البورصات
الصينية على ارتـفــاع تــراوح بين  2و4
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،س ـج ـلــت ب ــورص ــات أوروب ـ ــا
ً
تحسنا عند الفتح بعدما أغلقت على
خسائر أمس.
وانطلقت بورصة باريس على ارتفاع
بنسبة  4.43في المئة ولندن  3.95في
المئة فيما ارتفعت بورصة فرانكفورت

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

 لــو تــم إج ــراء مـســح قـبــل خـمــس سـنــواتُ
وسـئــل فيه مــديــرو شــركــات النفط الصخري
َّ
عما إذا كانت أسعار النفط ستصل إلــى 30
ً
دوالرا للبرميل ،كان الجميع سيردون بالنفي،
لكن الواقع اليوم يقول غير هذا.
 انخفض سعر «نايمكس» األميركي قرب 20دوالرا للبرميل ،كما أن «بــرنــت» يتداول
ً
أدنــى  30دوالرا للبرميل ،وهــذه أنباء سيئة
ل ـص ـن ــاع ــة ال ـن ـف ــط الـ ـصـ ـخ ــري فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة.
يــأتــي ذل ــك رغ ــم م ـحــاوالت منتجي النفط
الـصـخــري وشــركــات الـخــدمــات النفطية في
أميركا خفض التكاليف قــدر اإلمـكــان خالل
السنوات القليلة الماضية.
 رأت «ري ـس ـتــاد إن ـيــرجــي» ع ــام  ،2015أنالسعر الذي يمكن لتلك الشركات العمل عنده
مع تحقيق توازن بين التكاليف واإلنتاج هو
ً
 68دوالرا للبرميل ،لكن الشركات قللت هذه
ً
التكلفة للعمل عند  46دوالرا.
 هناك عــدة أسـبــاب تعرضت لها السوقالعالمية ،وأسفرت عن نقص في استعدادات
صناعة النفط الصخري ،ومن بينها الضغوط
على األسعار قبل تفشي «كورونا».
 من بين العوامل األخرى ،أن شركات النفطالصخري األ مـيــر كــي تعاني بالفعل مشاكل
مالية ،وتعتمد على طرح سندات في تمويل
ُّ
تحول مستثمرين عن
أنشطتها ،إضافة إلى

هذه الصناعة ،نتيجة زيادة الجهود لمكافحة
التغيرات المناخية.
 تواجه الصناعة صعوبات منذ سنوات،ف ــي ظ ــل ع ــدم تـحـقـيـقـهــا ل ــأرب ــاح الـمـطـلــوبــة
للحصول على التمويل الالزم من البنوك.
 عندما تعافت أسعار النفط عــام ،2017نـ ـص ــح بـ ـع ــض م ـ ـسـ ــؤولـ ــي ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـخ ــام
الـصـخــري ب ـضــرورة االن ـض ـبــاط فــي اإلنـفــاق
ً
والـتـكــالـيــف تـحـسـبــا ل ــأزم ــات ،لـكــن عـلــى ما
ً
يبدو ،لم تجد هذه النصيحة نفعا للكثيرين.

ماذا عن ارتفاع األسعار؟
 يقول محللون إن صناعة النفط الصخريً
ت ــواج ــه ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـح ــدي ــات ب ـع ـي ــدا عن
«كورونا» وأضراره على الطلب ،وبالتالي فإن
ارتفاع أسعار الخام لن ينقذها من عثراتها.
 رغ ــم أن وض ــع قـيــود عـلــى اإلن ـتــاج ربمايدعم أسعار النفط ،فإن الخفض في اإلنتاج
ً
ربما يشكل ضغوطا أكبر على الصناعة.
 أظهر مسح أن  34شركة تعمل في صناعةالنفط الصخري أنفقت في المجمل ما يزيد
على مكاسبها بنحو  189مليار دوالر خالل
العقد الماضي.
 ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر ال ـمــاض ـيــة ،زادتصـنــاعــة الـنـفــط الـصـخــري إنـتــاجـهــا بكثافة
مـمــا ع ــزز مـكــانــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة كمنتج
عالمي للخام.
 تعاني شركات النفط الصخري ضعفً
السيولة الالزمة لإلنتاج والتشغيل وأيضا
إلر ض ــاء المساهمين بالتوزيعات النقدية،
وهو ما يدفعها لالستدانة.
 واآلن ،فــي ظــل انـخـفــاض أس ـعــار النفطبشكل حاد ،تواجه صناعة النفط الصخري
أزمــة مضاعفة ستدفع الكثير مــن الشركات
لتسريح عمالة وخفض اإلنفاق ،وربما التقدم
بطلبات للحماية من اإلفالس.
(أرقام)

7
ً
العقارات االستثمارية ...األكثر انكشافا على أزمة «كورونا»
ً
ةديرجلا
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اقتصاد

عقاريون لـ ةديرجلا :.القطاع سيشهد مزيدا من الشواغر وانخفاض اإليجارات مقابل التزامات بنكية
سند الشمري

ق ــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـح ــاد
الكويتي لوسطاء العقار عماد
حيدر ،إن الجميع بحاجة إلى
رسالة طمأنينة من الحكومة،
وهذا ما شهدناه أمس عندما
ت ـ ــرأس ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـ ـ ـب ـ ــاد وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
اجتماع الحكومة ،الــذي حمل
العديد من رسائل الطمأنينة
سواء على المستويين الشعبي
واالقتصادي.
وأض ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـيـ ــدر أنـ ـ ــه ب ـعــد
رسـ ـ ــائـ ـ ــل الـ ـطـ ـم ــأنـ ـيـ ـن ــة ،ن ـحــن
بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
القرارات التحفيزية ،ويجب أن
تـكــون تلك ال ـق ــرارات مــدروســة
ومبتكرة وشــامـلــة فــي الوقت
نـفـســه ،فــاألزمــة الـحــالـيــة التي
يمر بها العالم ليست اعتيادية
أو أزم ــة مــالـيــة كـمــا ح ــدث في
عام .2008
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ك ـ ـغ ـ ـيـ ــرهـ ــا
م ـ ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة
واالقتصادية األخــرى ،تأثرت
ج ــراء تــداعـيــات أزم ــة كــورونــا،
ف ـت ـم ــدي ــد ال ـع ـط ـل ــة ال ــدراسـ ـي ــة
حتى شهر أغسطس وتوقف
شبه كامل لألعمال في الدولة
س ـي ـن ـتــج ع ـن ـه ـمــا رحـ ـي ــل ع ــدد

ً
ً
يتم تداركها ،بخطوات استباقية ،إذ سيشهد ارتفاعا في نسبة الشواغر،
االستثماري» ،بالرحيل لبلدانها خصوصا مع تمديد العطلة الدراسية
ال تزال تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد  »19-تلقي بظاللها
على معظم القطاعات االقتصادية السيما العقاري ،الذي يشهد في الوقت وتوقف معظم األعمال التجارية ،مما سينتج عنه ارتفاع في نسب الشواغر وانخفاض القيم اإليجارية ،وسط الظروف التي يعيشها البلد ومعظم
بلدان العالم.
في الشقق.
وأصبحت العقارات االستثمارية أكثر
ً
الراهن ً حالة من الترقب والهلعً ،
انكشافا على أزمة «كورونا» ،خصوصا مع تمديد الحكومة العطلة الدراسية «الجريدة» سألت عددا من العقاريين حول وضع القطاع االستثماري خالل وأوضحوا أن على الجميع المساهمة بغية عبور األزمة الحالية ،إذ يجب على
ّ
إلى شهر أغسطس بالنسبة للصف الثاني عشر ،على أن تستكمل الدراسة في الفترة المقبلة ،مع وجود شواغر عالية يقابلها وجود التزامات وقروض تجاه مالك العقارات تخفيض اإليجارات ،ومنح مزيد من التسهيالت والمميزات
للمستأجرين ،وفي المقابل ،يجب على الجهات الدائنة ترحيل استحقاق
الجهات التمويلية.
بقية الصفوف والمراحل مطلع أكتوبر المقبل.
ّ
األقساط العقارية على المالك ،وإليكم التفاصيل:
وقال العقاريون ،إن القطاع االستثماري مقبل على أزمة حقيقية ما لم
وهمت فئة كبيرة من الوافدين ،تمثل «المشغل الرئيسي للقطاع
ك ـب ـيــر م ــن ال ــواف ــدي ــن شــاغـلــي
الشقق في العقارات.
وأكـ ــد أن ــه ف ــي ظ ــل ال ـظــروف
ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة ،سـ ـت ــرتـ ـف ــع ن ـس ـبــة
ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــواغـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارات
االستثمارية بنسبة ال تقل عن
 30في المئة ،وهي نسبة عالية
ً
ج ــدا ،سينتج عنها انخفاض
كبير في اإليرادات اإليجارية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأنـ ـ ــه م ـ ـ ــع وج ـ ـ ــود
ع ــوام ــل سـلـبـيــة س ـتــؤثــر على
ال ـق ـط ــاع االس ـت ـث ـم ــاري ــة هـنــاك
عــوا مــل إيجابية تساعد على
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،م ـن ـهــا ان ـخ ـفــاض
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ،وال ـخ ـطــوات
الـمـتـخــذة م ــن ال ـح ـكــومــة ،لكن
مــن المتوقع أن يشهد العقار
ً
االس ـت ـث ـم ــاري ان ـخ ـف ــاض ــا فــي
األسعار.
وذكـ ـ ــر أن ذلـ ــك االن ـخ ـف ــاض
نستطيع وصفه بالتصحيحي،
فهذه األزمة مؤقتة ،وتأثيرها
ً
ً
سـيـكــون أي ـضــا مــؤق ـتــا ،ولئال
تكون هناك أزمة حقيقية البد
م ــن اتـ ـخ ــاذ ب ـعــض ال ـخ ـطــوات
ح ـ ـتـ ــى ن ـ ـح ـ ـصـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات
مـ ــن االن ـ ـه ـ ـيـ ــارات أو ال ـ ـهـ ــزات.
و ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدر أن عـ ـل ــى
ال ـج ـم ـيــع ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي هــذا
الـ ـج ــان ــب ،ويـ ـج ــب ع ـل ــى م ــاك

الشواغر سترتفع
بنسبة ال تقل
عن  %30وسنشهد
ً
انخفاضا
ً
تصحيحيا

ترحيل
األقساط وتأجيل
تحصيل فواتير
الكهرباء والماء

«الحكيم»
هو من يخفض
اإليجارات
ويمنح مميزات

مبارك المانع

طارق العتيقي

عماد حيدر

العقارات تخفيض اإليجارات،
وم ـنــح مــزيــد م ــن الـتـسـهـيــات
والمميزات للمستأجرين ،وفي
الـمـقــابــل ،يـجــب عـلــى الجهات
الـ ــدائ ـ ـنـ ــة ت ــرحـ ـي ــل اس ـت ـح ـقــاق
األقساط العقارية على المالك.
وزاد :يجب أن تكون هناك
خ ـطــوات جــديــة كــي يستطيع
الـقـطــاع االق ـت ـصــادي المحلي
ال ـع ـبــور مــن ه ــذه األزمـ ــة بأقل
ً
األضرار ،مشيرا إلى أن التعافي
مــن األزم ــات تكون لــه تكاليف
وعواقب وخيمة.

تداعيات «كورونا»

من جانبه ،قال المدير العام
الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـلـمـقــاصــة ال ـع ـق ــاري ــة الـخـبـيــر
ال ـع ـقــاري ط ــارق الـعـتـيـقــي ،إن
ف ـيــروس «ك ــورون ــا» المستجد
كانت له تداعيات سلبية على
معظم القطاعات االقتصادية
في الدولة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـقـ ــي ،أن
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة الـمـحـلـيــة
اتخذت خالل الفترة الماضية
عدة إجراءات احترازية ،بهدف
منع انتشار هذا الوباء والحد
مـنــه ،وتمثلت تلك اإلج ــراء ات
بــإغــاق المجمعات التجارية
ً
ومراكز التسوق ،مرورا بتمديد

الـعـطـلــة الـحـكــومـيــة ح ـتــى 12
أبــريــل وتــرحـيــل ال ــدراس ــة إلــى
شهري أغسطس وأكتوبر.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأنـ ـ ــه م ـ ـ ــع إع ـ ـ ــان
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ت ـ ـمـ ــديـ ــد ال ـع ـط ـل ــة
الدراسية إلى فترة ال تقل عن
 6أشهر من اآلن ،يكون تأثير
أزمة كورونا امتد إلى القطاع
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ،إذ س ـي ــرح ــل
ال ـع ــدي ّــد م ــن الـ ــوافـ ــديـ ــن ،وه ــم
الـمـشــغــل الــرئـيـســي لـلـعـقــارات
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ،وسينتج
عن ذلك ارتفاع نسبة الشواغر.
وذكر أن القطاع االستثماري
سيعاني خالل الفترة المقبلة
ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة الـ ـش ــواغ ــر فــي

ال ـش ـقــق ،بــالـتــالــي ستنخفض
الـقـيـمــة اإلي ـج ــاري ــة ،وسينتج
ع ــن ذلـ ــك ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف
ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـع ـق ــارات
ن ـف ـس ـه ــا ،ف ــالـ ـع ــائ ــد ال ـس ـن ــوي
سينخفض بشكل ملحوظ.
وأوضح أن معظم العقارات
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة مـ ــرهـ ــونـ ــة أو
عليها التزامات مالية ،ويجب
على مالكيها تسديدها خالل
الفترة المحددة ،ومع انخفاض
العوائد ستكون هناك صعوبة
فــي عملية الـتـســديــد ،فالوباء
خلق أزمة متصلة ومتسلسة.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـع ـت ـي ـق ــي إلـ ـ ــى أن
«الحكيم» من أصحاب العقارات

االستثمارية هــو مــن يخفض
اإليـ ـ ـج ـ ــارات وي ـم ـنــح م ـم ـيــزات
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى م ـس ـت ــأج ــري ــه
ً
وجذب اآلخرين ،وأيضا هناك
مـســؤولـيــة تـقــع عـلــى الجهات
ال ـ ـت ـ ـمـ ــوي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع
تــرح ـيــل اس ـت ـح ـقــاق األق ـس ــاط
على أصحاب المالك إلى حين
االنـتـهــاء مــن األزم ــة الـتــي يمر
بها العالم أجمع.
وأكـ ـ ـ ــد أن عـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة
ً
أي ـضــا دور مـهــم وه ــو تحفيز
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ب ـ ـش ـ ـكـ ــل شـ ــامـ ــل
وع ـ ـ ــادل ،ويـ ـك ــون الـ ـه ــدف منه
حماية القطاعات مــن الـهــزات
أو االنهيارات وليس التنفيع
لمستثمر بعينه.
ولـفــت إلــى أن هـنــاك عوامل
م ـح ـفــزة تـعـمــل ع ـلــى اس ـت ـقــرار
األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ،مـ ـنـ ـه ــا انـ ـخـ ـف ــاض
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ألدنـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى
ً
لـ ـه ــا ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ال ـت ـص ــري ـح ــات
ح ــول وجـ ــود دع ــم وم ـح ـفــزات
لــاق ـت ـصــاد ،لـكــن يـبـقــى هـنــاك
ع ــام ــل م ـه ــم أال وه ـ ــو ال ـعــامــل
ً
النفسي ،مشيرا إلى أن الخوف
وال ـه ـلــع سـيـقـضـيــان ع ـلــى كل
عامل إيجابي ومحفز.

أزمة حقيقية
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال الـخـبـيــر
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارك ال ـ ـمـ ــانـ ــع
إن ا ل ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ي ـ ـ ـ ــدر ك ـ ـ ـ ــون أن
ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري يعتبر آخــر
المتضررين من األزمات سواء
المالية أو مثل أزمة «كورونا»
الحالية التي يمر بها العالم،
لكنه ليس بمنأى عن التأثيرات
التي تخلفها تلك األزمات.
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــانـ ــع أن ال ـع ـق ــار
االس ـت ـث ـمــاري س ـيــواجــه خــال
ا لـفـتــرة المقبلة أز م ــة حقيقية
ما لم يتم تداركها من المالك
والـجـهــات المختصة ،إذ يهم
العديد من الوافدين في الرحيل
ً
إلـ ـ ــى بـ ـل ــدانـ ـه ــم ،وخـ ـص ــوص ــا
المعلمين والـمـعـلـمــات ،وهــذا

«المصارف» :البنوك تباشر تقديم خدماتها
االئتمانية للشركات لدفع العجلة االقتصادية

سـيـنـتــج ع ـنــه ش ــواغ ــر ال تقل
ن ـس ـب ـت ـهــا عـ ــن  30فـ ــي ال ـم ـئــة،
وه ـ ـ ــذه ت ـع ـت ـبــر ن ـس ـب ــة ك ـب ـيــرة
ً
جدا وستؤثر على نشاط هذا
القطاع بشكل كبير والفت.
وأوضـ ـ ــح أن ارتـ ـف ــاع نسبة
ال ـ ـشـ ــواغـ ــر ي ـع ـن ــي ان ـخ ـف ــاض
العوائد اإليجارية للعقارات،
بــال ـتــالــي سـتـنـخـفــض قـيـمـتــه،
إذ وف ــق الـمـعـطـيــات الـحــالـيــة،
ستنخفض األسعار بنحو 15
في المئة.
وبـيــن أن تــأثــر قـطــاع معين
يعني امـتــداد التأثير للعديد
م ــن ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة
األخرى ،ومعظم مالك العقارات
عليهم التزامات مالية وقروض
إزاء البنوك ،ويجب تسديدها،
وفـ ــي ظ ــل األوض ـ ـ ــاع الـحــال ـيــة
ه ـن ــاك ص ـع ــوب ــة ف ــي إم ـكــان ـيــة
التسديد.
وذك ــر أن الـحــل الوحيد هو
ترحيل استحقاق األقساط على
م ــاك ال ـع ـقــارات االسـتـثـمــاريــة
ف ـ ـتـ ــرة ال تـ ـق ــل ع ـ ــن  6أشـ ـه ــر،
إض ــاف ــة إل ــى تــأجـيــل تحصيل
ف ــوات ـي ــر اس ـت ـه ــاك ال ـك ـهــربــاء
والماء ،وهذا من شأنه تخفيف
ت ــداع ـي ــات أزم ـ ــة ال ــوب ــاء ال ــذي
تعانيه معظم دول العالم.
وأوض ــح أن مــاك العقارات
ليس أمامهم في الوقت الحالي
إال تـخـفـيــض اإلي ـ ـجـ ــارات ،كي
يتم االحتفاظ بالمستأجرين،
ً
وج ـ ـ ــذب اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،م ــوض ـح ــا
أن ع ــدم ت ـ ــدارك ال ــوض ــع يـنــذر
بوجود أزمة قادمة على القطاع
االستثماري.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــان ـ ــع أن ع ـلــى
ً
ا لـحـكــو مــة أن تطلق برنامجا
ً
م ـح ـف ــزا لــاق ـت ـصــاد الـمـحـلــي،
ً
على أن يكون عادال ويشمل كل
القطاعات االقتصادية المتأثرة
جراء أزمة «كورونا».

أسعار صرف العمالت العالمية

بما ال يتعارض مع تعليمات وزارة الصحة
أكد اتحاد المصارف
أن البنوك المحلية،
باعتبارها جزءا من النسيج
الوطني وعنصرا أساسيا
في منظومة االقتصاد
الكويتي ،لن تدخر جهدا
في المرحلة المقبلة.

صـ ـ ـ ـ َّـرح اتـ ـ ـح ـ ــاد مـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـك ــوي ــت،
بالتنسيق مــع بـنــك ا لـكــو يــت ا لـمــر كــزي،
ب ـ ـ ــأن ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ت ـ ــراق ـ ــب عــن
ك ـثــب وت ـت ـفــاعــل م ــع ج ـم ـيــع ال ـت ـط ــورات
المتعلقة بجهود كل مؤسسات الدولة
لمكافحة فيروس كورونا ،وتعمل ضمن
ت ــوج ـي ـه ــات «ال ـ ـمـ ــركـ ــزي» ،وبــالـتـنـسـيــق
الكامل معه ،لتعزيز االستقرار المالي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وض ـم ــان
وصول الخدمات المالية لجميع شرائح
المجتمع دون انقطاع في هذه المرحلة
االستثنائية واألو ض ــاع الحالية التي
ت ـمــر ب ـهــا الـ ـب ــاد ،بــاع ـت ـبــار أن الـقـطــاع
المصرفي هو الداعم الرئيس والمحرك
األ ســا ســي لعجلة ا لـنـشــاط اال قـتـصــادي
في الدولة.
وق ــد ش ــدد االت ـح ــاد عـلــى أن الـبـنــوك
المحلية حريصة على القيام بدورها،
فــي إط ــار مـســؤولـيــاتـهــا الــوطـنـيــة نحو
م ـ ـ ــؤازرة جـ ـه ــود ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي ات ـخ ــاذ
اإل ج ــراء ات الوقائية لمواجهة انتشار
فيروس كورونا.
وأكد االتحاد أنه انطالقا من حرص
ا ل ـب ـنــوك عـلــى خــد مــة مـصــا لــح عمالئها
و عــدم تعطيل أعمالهم ،فهي مستمرة
فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــم خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة
ل ـع ـمــائ ـهــا م ــن الـ ـش ــرك ــات ،ح ـتــى أث ـنــاء
ف ـ ـتـ ــرة ال ـع ـط ـل ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة مـ ــن الـ ــدولـ ــة،
م ــن خ ــال ال ـمــركــز الــرئـيـســي لـكــل بـنــك،
إض ــاف ــة إلـ ــى ت ــوف ـي ــر ج ـم ـيــع ال ـخ ــدم ــات

الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
اآلمـ ـن ــة وس ـه ـلــة االس ـت ـخ ــدام
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ،ب ـمــا
ف ـي ـهــا ال ـت ـح ــوي ــات ال ـمــال ـيــة
ً
م ـح ـل ـي ــا ف ـي ـمــا ب ـي ــن ال ـب ـنــوك
وال ـت ـحــويــات إل ــى ال ـخــارج،
س ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ـ ــواق ـ ــع
ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ،أو ا ل ـت ـط ـب ـي ـق ــات
ً
ا لـ ـخ ــا ص ــة بـ ـه ــا ،أو اال ت ـ ـصـ ــال هــا ت ـف ـيــا
بـمـســؤولــي ال ـح ـســابــات ،أو ع ــن طــريــق
االتـ ـص ــال ع ـلــى أرق ـ ــام خ ــدم ــة ال ـع ـمــاء،
ً
تـمــا شـيــا مــع تعليمات وزارة الصحة،
ً
لتقليل عــدد مراجعي ا لـبـنــوك ،حفاظا
عـلــى ســامــة ع ـمــاء ومــوظ ـفــي الـبـنــوك
المحلية.
وت ــؤك ــد ال ـب ـنــوك الـمـحـلـيــة ال ـتــزام ـهــا
الـ ـت ــام ب ـج ـم ـيــع ال ـت ـع ـل ـي ـمــات الـ ـص ــادرة
عــن وزارة ا لـصـحــة بـهــذا ا ل ـشــأن ،حيث
ات ـخ ــذت ال ـب ـن ــوك عـ ــددا م ــن اإلجـ ـ ــراء ات
والتدابير الوقائية على وجه السرعة
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى س ــام ــة ع ـم ــاء ال ـب ـنــوك
والعاملين في القطاع المصرفي ،منها
تعقيم ماكينات السحب اآللي باألماكن
العامة والمطار والمجمعات التجارية
وج ـم ـي ــع ف ـ ــروع ال ـب ـن ــوك وال ـم ــاك ـي ـن ــات
المنتشرة فــي أ نـحــاء ا لـكــو يــت ،وو ضــع
العبوات التي تحتوي على المطهرات
ب ـجــوار كــل ا ل ـمــا ك ـي ـنــات ،حـتــى يتسنى
ل ـل ـع ـمــاء اس ـت ـع ـمــال ـهــا ق ـب ــل وبـ ـع ــد كــل
عملية يـقــو مــون بـهــا عـلــى ا لـمــا كـيـنــات.

أسعار صرف العمالت العربية
كما تم اإل يـعــاز لشركة كي نت وعمالء
البنوك من التجار ممن لديهم أجهزة
نـقــاط البيع لــو ضــع عـبــوات المطهرات
بجانبها ،واتخاذ ذات التدابير لوقاية
ال ـم ـت ـع ــام ـل ـي ــن ع ـل ـي ـهــا والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
سالمتهم.
و شـ ـ ـ ــدد اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد عـ ـل ــى أن ا لـ ـبـ ـن ــوك
المحلية ،باعتبارها جزء ا من النسيج
الوطني وعنصرا أساسيا في منظومة
االقتصاد الكويتي ،لن تدخر جهدا في
المرحلة المقبلة ،سواء في مد يد العون
أو ا تـخــاذ أي تــدا بـيــر وإ جـ ــراء ات ،وفقا
لـمــا تـسـفــر عـنــه الـمـسـتـجــدات الـخــاصــة
بمواجهة البالد لفيروس كورونا يكون
من شأنها الحفاظ على سالمة جميع
المواطنين والمقيمين في البالد.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

اقتصاد
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التعامل االقتصادي مع تداعيات «صدمة فيروس كورونا المستجد»

عبدالمجيد الشطي *

ال شـ ــك فـ ــي أن «صـ ــدمـ ــة ف ـي ــروس
كورونا المستجد» ستكون لها آثار
اقتصادية سلبية كثيرة من الصعب
معرفة حجمها ،قبل السيطرة على
ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس ال ـس ــري ــع .إن ما
ش ــاه ــدن ــاه خ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة
الماضية من تقلبات حادة وانخفاض
في البورصات العالمية ،ومنها سوق
الكويت لألوراق المالية تجاوزت 30
في المئة خــال فترة قصيرة ،لدليل
ع ـل ــى ح ــال ــة ال ـه ـل ــع والـ ـ ـخ ـ ــوف ،ال ـتــي
تجتاح العالم نتيجة لحالة الاليقين
عــن أبـعــاد الـتــداعـيــات السلبية لهذه
الصدمة.
إن «ا لـتــو قــف المفاجئ لالقتصاد
العالمي» ،كما يعبر عنه االقتصادي
الـمـعــروف د .محمد الـعــريــان وغيره
م ــن الـمـحـلـلـيــن نـتـيـجــة ل ــإج ــراءات،
التي اتخذتها الحكومات مثل إغالق
الحدود والمطارات وتعليق الرحالت
الجوية وسياسة التباعد االجتماعي،
وغـيــر ذلــك مــن اإلج ـ ــراء ات ،للحد من
ً
انتشار الفيروس أدخل العالم فعليا
في مرحلة من الركود االقتصادي.
فـتـشـيــر ت ــوق ـع ــات الـمـحـلـلـيــن إلــى
انخفاض نمو االقتصاد العالمي برقم
مزدوج في الربع الثاني والثالث من
هــذا الـعــام ،وربما رقــم أقــل في مطلع
العام القادم ،قبل أن يعود العالم إلى
نشاطه المعتاد ويسترجع االقتصاد
ال ـعــال ـمــي عــاف ـي ـتــه .وح ـت ـمــا ف ــإن لهذ
الـ ــركـ ــود ت ــأث ـي ــر س ـل ـبــي ع ـل ــى الـطـلــب
على النفط وأسعاره ،وبالتالي على
إيراداتنا النفطية.
وال ش ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي أن هـ ـ ـ ـ ــذه األز مـ ـ ـ ـ ــة
تسترجع في األذهــان األزمــة المالية
في عــام  ،2008التي أدت الــى الركود
االق ـت ـص ــادي آن ـ ـ ــذاك .ل ـقــد ك ــان ــت تلك
األزمة ،ودون الخوض في تفاصيلها،
أزم ــة مــالـيــة ،أصــابــت الـقـطــاع المالي
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،ول ــم ت ــؤد إل ــى ما

ن ـش ــاه ــده م ــن ش ـبــه ت ــوق ــف لـلـنـشــاط
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ،ف ـ ـكـ ــان ع ــاجـ ـه ــا فــي
«ضــخ األم ــوال» ،إن جــاز لي التعبير،
عــن طــريــق الـسـيــاســات المالية التي
ات ـخ ــذت ـه ــا الـ ـح ـك ــوم ــات وس ـي ــاس ــات
التيسير الكمي ،التي اتخذتها البنوك
المركزية.
وال ي ـخ ـت ـلــف الـ ــوضـ ــع ل ــدي ـن ــا فــي
الـ ـك ــوي ــت ح ـي ــث ت ــوق ــف ال ـك ـث ـي ــر مــن
األن ـ ـش ـ ـطـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وأغ ـل ـق ــت
المجمعات التجارية ،وتوقفت حركة
الطيران وفرض حظر تجوال جزئي،
وساهمت حالة عدم اليقين وانعدام
الطمأنينة بشكل كبير على إضعاف
ث ـق ــة ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،لـ ـه ــذا فـ ـ ــإن مــن
ً
الطبيعي إذا أن يدخل االقتصاد في
حالة ركود اقتصادي يصعب معرفة
أمده ،وخاصة مع انخفاض اإليرادات
الحكومية.

سرعة وديناميكية
إن تداعيات التوقف المفاجئ الكلي
ألوجــه النشاط االقتصادي وخيمة،
مما يحتم سرعة اتخاذ القرار والبدء
ف ــي اتـ ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراء ات عـمـلـيــة تتسم
بالسرعة والديناميكية ،وأن تكون
موجهه تجاه أهــداف محددة ونحو
ً
ال ـف ـئ ــات واألن ـش ـط ــة األكـ ـث ــر تـ ـض ــررا.
ويـجــب أال تتسبب فــي خلق مشاكل
أخــرى بعد زوال األزمــة ،مثل الزيادة
المفرطة فــي عجز الـمــوازنــة العامة،
خــاصــة ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار انـخـفــاض
أسعار النفط ،وتدهور أسواق المال
العالمية.
ً
وحتما سينادي البعض باتخاذ
ق ـ ــرارات شـعـبــويــة س ـي ـكــون ضــررهــا
ً
ك ـب ـي ــرا ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد ف ــي ال ـم ــدى
ال ـم ـت ــوس ــط وال ـب ـع ـي ــد م ـث ــل «إس ـق ــاط
القروض» .كما سيتكسب البعض من
غير المتضررين من هذه اإلجراءات،

ً
رئيس لوفتهانزا يشتري أسهما
رخيصة من شركته
ف ــي ظ ــل أزم ـ ــة وب ـ ــاء ك ــورون ــا،
ق ــام رئ ـي ــس ش ــرك ــة "لــوف ـت ـهــانــزا"
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـع ـم ــاق ــة ل ـل ـط ـيــران
كارستن شبور بشراء أسهم من
ش ــرك ـت ــه ب ـق ـي ـمــة ن ـح ــو  250أل ــف
يورو.
وجـ ـ ــاء ف ــي بـ ـي ــان إلـ ــزامـ ــي مــن
رئيس الشركة للبورصة ،أمس ،أن

رئيس الشركة دفع في المتوسط،
يوم الجمعة الماضي 9.53 ،يورو
للسهم الواحد.
تـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن شبور
م ـ ـلـ ــزم ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراء ،وف ـ ـقـ ــا ل ـن ـظ ــام
المكافأة المعدل الـعــام الماضي
لـ ـم ــؤش ــر بـ ــورصـ ــة ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت
الرئيسي "داكس".

وي ـن ــص ه ــذا ال ـن ـظــام الـمـعــدل
عـ ـل ــى إلـ ـ ـ ـ ــزام رؤسـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـش ــرك ــات
ب ــاس ـت ـث ـم ــار  15فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة مــن
إجمالي أجرهم المتغير في أسهم
للشركة سنويا ،حتى يصلوا إلى
حــد معين .ويـهــدف هــذا اإلج ــراء
إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـت ــزامـ ـه ــم ب ـن ـجــاح
الشركات على المدى الطويل.

فـ ـه ــذا أمـ ـ ــر ط ـب ـي ـع ــي ،إال أن ذلـ ـ ــك ال
يجب أن يثنينا عن اتخاذ الـقــرارات
الصحيحة للتحوط مــن التداعيات
ال ـس ـل ـب ـي ــة وإعـ ـ ـ ـ ــادة ع ـج ـل ــة ال ـن ـش ــاط
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وإج ـ ـ ـ ــراء اإلصـ ــاحـ ــات
الهيكلية الستدامة النمو بعد زوال
ال ـخ ـطــر ،ف ــال ـت ــردد ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـقــرار
ً ً
سيكون مكلفا جدا.
ولـ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة أن تـ ـك ــون
اإلجراءات مماثلة لتلك التي تتخذها
ال ـ ـ ــدول االخ ـ ـ ـ ــرى ،وأن ت ـع ـطــي نـفــس
المردود االقتصادي عندنا .فبعكس
معظم الدول الخرى فإن معظم القوة
العاملة الكويتية تعمل فــي القطاع
ال ـح ـكــومــي وت ـق ــدم ال ـح ـكــومــة الــدعــم
«دعــم العمالة» للعاملين في القطاع
الخاص ،فبالتالي ليس هناك خوف
مــن انـقـطــاع ال ــرات ــب ل ـهــم ،أض ــف إلــى
ذلــك مجانية العالج والفحص التي
تشمل الجميع.

ثالث مراحل
وك ـ ــي تـ ـك ــون اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات نــاج ـعــة
وفاعلة في التعامل مع هــذه األزمــة،
علينا أن نقسم تطبيقها على ثالث
مراحل ،لكل مرحلة أهداف وإجراءات
محددة تختلف مع نوعية وطبيعة كل
مرحلة عن المراحل األخرى.
 -١م ــرح ـل ــة ال ـت ـح ـكــم ف ــي ان ـت ـشــار
الوباء :وهي المرحلة اآلنية التي نحن
فيها ،حيث يجب أن تهدف اإلجراءات
في المقام األول إلــى بث الطمأنينة،
ب ـ ـيـ ــن جـ ـمـ ـي ــع م ـ ـكـ ــونـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع
والتحوط مــن تبعات توقف العديد
من األنشطة االقتصادية والحد من
آث ــاره ــا الـسـلـبـيــة ودع ـ ــم اإلج ـ ـ ــراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة واسـ ـتـ ـم ــرار ت ــدف ــق ال ـغ ــذاء
والدواء وضروريات الحياة واستمرار
األنشطة الضرورية ،التي تساهم في
استدامة المجتمع.

وهــذا ما عبر عنه خطاب صاحب
السمو أمير البالد ،حفظه الله ورعاه،
ً
ً
ج ـل ـيــا ف ــي ب ـيــان ذلـ ــك؛ «ن ـ ــدرك تـمــامــا
خطورة هذا الوباء ،وقد وجهت سمو
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء بــاسـتـنـفــار
أج ـهــزة الــدولــة وإمـكــانــاتـهــا لحماية
سالمة وصحة اإلنسان في الكويت:
ً
ً
ً
مواطنا أو مقيما أو زائ ــرا ،على حد
سواء ،فهي أمانة في أعناقكم».
وما تقوم أجهزة الدولة المختلفة
به من جهد جبار للوقاية من انتشار
هـ ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء وت ــوفـ ـي ــر م ـس ـت ـلــزمــات
ال ـع ـيــش ال ـك ــري ــم يـسـتـحــق الـ ـم ــؤازرة
والثناء واإلعجاب .أضف إلى ذلك ما
قــام به البنك المركزي من إج ــراء ات؛
م ـن ـهــا خ ـف ــض الـ ـف ــائ ــدة بـ ـه ــدف دع ــم
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي ،م ـم ــا س ـي ـعــزز
انسياب التدفقات النقدية بين القطاع
المصرفي والـقـطــاعــات االقتصادية
المختلفة ،ويخفف مــن وط ــأة اآلثــار
السلبية على االقتصاد.
باإلضافة الى هذه اإلجــراء ات فإن
أحد أهم اإلجراءات الفورية المطلوبة
هـ ــو إي ـ ـجـ ــاد آل ـ ـيـ ــة ل ـت ـق ــدي ــم اإلعـ ــانـ ــة
للعاطلين عن العمل من الكويتيين،
ول ـمــن فـقــد م ـصــدر رزق ــه مــن ال ـبــدون
وعمالة األجر اليومي والعاملين في
القطاعات االقتصادية المتأثرة بسبب
توقف النشاط االقتصادي .وهؤالء هم
الحلقة األضعف في تماسك المجتمع،
فهناك ما يقارب مليون شخص يعمل
في قطاع اإلنشاءات وتجارة التجزئة
والجملة والمطاعم ،وأغلبهم من غير
الكويتيين .إن تقديم العون سيساهم
فـ ــي الـ ــوقـ ــايـ ــة وال ـ ـحـ ــد مـ ــن اإلص ــاب ــة
بــالـفـيــروس ،فكثير مــن هــذه العمالة
يقطن في مساكن جماعية تفتقر إلى
أبـســط متطلبات الــوقــايــة الصحية،
وكثير منهم ال مـصــدر دخــل لــه غير
قوته اليومي ،وهنا البد من مشاركة
القطاع ا لـخــاص والمجتمع المدني

فــي هــذا األم ــر ،والـتــي ب ــدأت بالفعل،
ً
فشكرا لهم.
ومــن ال ـضــروري أيـضــا أن يساهم
القطاع الخاص في مساعدة أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة من
خـفــض أو تــأجـيــل لــدفــع اإلي ـج ــارات،
وعلى الدولة بالتعاون مع المصارف
إ يـجــاد آلية للحصول على التمويل
الميسر أو جــدولــة لـلــديــون لتغطية
جزء من التكاليف التشغيلية.
وم ـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري ع ـل ــى أص ـح ــاب
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات مـ ــن شـ ــركـ ــات وأف ـ ـ ـ ــراد أو
م ــؤس ـس ــات أن يـ ـب ــادروا إل ــى خفض
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارات أو إعـ ـ ـف ـ ــاء ج ـ ـ ــزء مـنـهــا
والـمـحــافـظــة عـلــى نـظــافــة عـقــاراتـهــم
وصحة المستأجرين.
ويجب أال ننسى في هذه المرحلة
ضرورة الموافقة على:
• إصدار «قانون اإلعسار المالي»،
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ت ـع ـث ــر األف ـ ـ ـ ـ ــراد وب ـع ــض
الشركات وتسهيل إعادة هيكلتها أو
تصفيتها .لقد ظهرت الحاجة الماسة
له خالل أزمة  2008المالية .وبسبب
م ـثــالــب ال ـق ــان ــون ال ـح ــال ــي ،اض ـطــرت
الـ ــدولـ ــة ال ـ ــى اص ـ ـ ــدار ق ــان ــون تـعــزيــز
االسـتـقــرار الـمــالــي فــي  .2009فليس
ب ــال ـض ــرورة أن تـنـجــح وتـسـتـمــر كل
الشركات أو كل المشاريع الصغيرة.
• قــانــون الــديــن ال ـعــام لـمــواجـهــة
العجز الكبير المتوقع في الموازنة
العامة.

تأثير إيجابي
 -٢مــرحـلــة الـسـيـطــرة وب ــدء عــودة
ال ـح ـيــاة الـطـبـيـعـيــة :ي ـجــب أن تـكــون
اإلجــراء ات في هذه المرحلة موجهة
إلعـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـيــل ع ـج ـل ــة االق ـت ـص ــاد
وانتشاله مــن حالة الــركــود ،على أن
تكوزن اإلج ــراء ات موجهة لقطاعات
لـ ـه ــا ت ــأثـ ـي ــر إي ـ ـجـ ــابـ ــي عـ ـل ــى ال ـن ـم ــو

االقتصادي ودعــم ثقة المستهلكين
وزيـ ــادة ال ـقــوة الـشــرائـيــة ،عــن طريق
تنازل الدولة عن بعض إيراداتها من
الــرســوم ،ومـنـهــا عـلــى سبيل المثال
فــواتـيــر الـكـهــربــاء وال ـم ــاء ،كـمــا عمل
فــي الـســابــق ،وغيرها مــن اإلج ــراءات
الموجهة وتوجيه اإلنفاق الحكومي
الــى القطاعات التي لديها مضاعف
موجب وروابط متصلة في القطاعات
المختلفة.
 -٣مرحلة انحسار الخطر :خالل
ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ي ـجــب أن ي ـتــم ات ـخــاذ
إجـ ـ ــراء ات إصــاح ـيــة ،وال ـت ــي أهمها
تعديل التركيبة السكانية ومحاربة
تجار اإلقــامــات وإلـغــاء نظام الكفيل
وم ـ ـحـ ــاربـ ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
اإلصالحات الهيكلية التي تهدف الى
اسـتــدامــة النمو االق ـت ـصــادي ،والتي
أشبعت بحثا ودراسة ،لكننا تأخرنا
كثيرا في اتخاذها.

التعاون الجاد
إن نجاح اإلجراءات االقتصادية في
التعامل مع «صدمة فيروس كورونا
المستجد» يتطلب التعاون الجاد بين
الــدولــة والقطاع الخاص والمجتمع
الـمــدنــي ،خــاصــة فــي ظــل االنخفاض
المتوقع في إي ــرادات الــدولــة ،نتيجة
لتدهور أسعار النفط وأسواق المال
العالمية .واألهم من كل هذا أن نقوم
بواجبنا كمواطنين للمحافظة على
موارد الدولة ومد يد العون للمحتاج
واالق ـت ـصــاد فــي حـيــاتـنــا ،ونـغـيــر من
نمط معيشتنا ،فلربما تتكرر مثل
هذه الصدمة مستقبال.
* اقتصادي كويتي

«أسواق المال» :استمرار تعطيل األعمال عدا «التداول»
أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية
اس ـت ـمــرار تـعـطـيــل أعـمــالـهــا ع ــدا تلك
االدارات الضرورية المرتبطة بنشاط
ال ـ ـتـ ــداول ف ــي ال ـب ــورص ــة ط ـ ــوال فـتــرة
العطلة الرسمية.
وقالت الهيئة في بيان بثته على
حسابها الرسمي في موقع التواصل
االجتماعي "تويتر" إن القرار جاء بناء
عـلــى ق ــرار مـجـلــس الـ ـ ــوزراء المنعقد
ال ـس ـب ــت الـ ـم ــاض ــي ب ـت ـمــديــد تـعـطـيــل

ال ـع ـم ــل ب ـك ــاف ــة الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
احـ ـت ــرازي ــا ب ـس ـبــب ان ـت ـش ــار ف ـي ــروس
كورونا المستجد (كوفيد  )19 -على
أن يستأنف الداوم الرسمي االحد 12
ابريل المقبل.
و بـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــت أن خـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــات ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
االلكترونية متاحة لكل المخاطبين
بـ ــا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون ر ق ـ ـ ــم ( )7لـ ـسـ ـن ــة 2010
وتعديالته.
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أعادت محنة "كورونا" مثقفي
العالم إلى المتابعات الثقافية
ً
إلكترونيا ،واحتل الكتاب الرقمي
صدارة قوائم الكتب األكثر قراءة.

َ
ً
مادونا عن «كورونا» :جعلنا جميعا
نواح كثيرة
في
متساوين
ٍ
العدد  / 4382األربعاء  25مارس 2020م  /غرة شعبان 1441هـ

ذكرت تقارير إعالمية أن نجمة الغناء
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـش ـه ـيــرةم ــادونـ ـا شــاركــت
مـتــابـعـيـهــا بـمـقـطــع فـيــديــو صـغـيــر لها
في صفحتها الرسمية على أحد مواقع
التواصل االجتماعي ،أردات من خالله
تــوجـيــه رس ــال ــة لـمـتــابـعـيـهــا ف ــي الـعــالــم
أجمع حولفيروس كورونا.
واعتبرت مادونا هذا الفيروس بمنزلة
ُ
ـادل ال ـع ـظ ـيــم ،وأن ـ ــه ج ـعــل ال ـنــاس
ال ــمـ ـع ـ ِ
متساوين كلهم.
وتـحــدثــت م ــادون ــا بـشـكــل مـكـثــف عن
ال ــوب ــاء ال ـم ـس ـت ـمــر ف ــي االن ـت ـش ــار خــال
تشغيلها الموسيقى في الخلفية ،قائلة:
«هـ ــذا ه ــو ال ـش ــيء ب ـشــأن  COVID-19ال

يهمك كم أنت ثري ،كم أنت مشهور ،كم
أنت مضحك كم أنت ذكي ،أين تعيش ،كم
عمرك ،ما القصص الرائعة التي يمكنك
س ــرده ــا ،إن ــه ال ـم ـعــادل ال ــرائ ــع ،وم ــا هو
ً
رهيب بخصوصه هو الرائع أيضا حوله،
«الشيء الفظيع في األمر هو أنه جعلنا
ً
نواح كثيرة».
جميعا متساوين في
ٍ
وأضافت»:وكما كنت أقول في نهاية
الـطـبـيـعــة الـبـشــريــة ك ــل لـيـلــة ،إذا كــانــت
ً
ً
السفينة تغرق ،فنحن جميعا نغرق معا».
ورفـ ـع ــت مـ ــادونـ ــا خ ـص ــات شـعــرهــا
ً
األشقر إلى الــوراء بينما شاركت أيضا
متابعيها بلقطة مثيرة هي تحدق في
الكاميرا مع وردتين كبيرتين ،وعلقت»:ال

لوتشيا بوسيه

وفاة الممثلة اإليطالية
لوتشيا بوسيه
تــوفـيــت الممثلة اإليـطــالـيــة لوتشيا بــوسـيــه ،التي
اشتهرت في أفالم ألنطونيوني وبونويل وفيليني ،عن
ً
 89عاما ،في إسبانيا ،حيث كانت تقيم ،على ما أفاد
نجلها الفنان ميغيل بوسيه.
وغ ـ ـ َّـرد مـيـغـيــل بــوسـيــه الـمـغـنــي والـمـمـثــل الـنــاجــح
(تاكونيس ليخانوس)« :أصدقائي األع ــزاء ،أعلن لكم
وفاة والدتي لوتشيا بوسيه».
وذك ــرت وســائــل إع ــام محلية ،أن لوتشيا بوسيه
قد تكون توفيت جراء إصابتها بالتهاب رئوي حاد.
وكتب رئيس مهرجان «كان» السابق ،جيل جاكوب:
«رحلت لوتشيا بوسيه» ،موضحا في تغريدة أن «حلوة
ً
مــن مـيــا نــو جميلة ج ــدا و صــا حـبــة عينين كبيرتين
حزينتين» فازت بمسابقة جمال عام .1947
(أ ف ب)

تمييز !Covid-19 -الحجر الصحي احموا
أنفسكم».
وي ــأت ــي ذلـ ــك ،ب ـعــد أن قــامــت مــادونــا
بمشاركة جمهورها في صفحتها بمقطع
فيديو وصفه البعض بالسخيف تغني
فيه على لحن أغنيتها الشهيرة «فوغ»
ً
وتتخذ فرشاة شعر بدال من الميكروفون
وتتحدث عن التباعد االجتماعي.
ومن أخبارها ،ألغت النجمة العالمية
ً
حفلها الغنائي الذي كان مقررا أن تحييه
في العاصمة الفرنسية بــاريــس ،ضمن
جــولــة «مـ ــدام إك ــس» ف ــي غ ــران ــد ريـكــس،
حيث كانت قد عانت تمزق األربطة في
ركبتها ،وواجهت صعوبة خالل حفلها

ريهانا
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يخوض الفنان الشاب هيثم شاكر
تجربة درامية هي البطولة المطلقة
األولى له تلفزيونيا عبر مسلسله
الجديد "حب عمري" .
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أكدت الفنانة هيا الشعيبي أن
المسلسل "مليار ريال" ينتظر
استكمال التصوير أو استبدال
السيناريو لضمان عرضه في
رمضان.

الغنائي ،وانفجرت في البكاء من شدة
األلم.
وأوردت مادونا على صفحتها على
أحد مواقع التواصل أنها سقطت على
ال ـع ـص ـعــص «ع ـظ ــم الـ ــذيـ ــل» ف ــي الـحـفــل
ال ـســابــق ،بـعــد أن تــم سـحــب كــرســي من
أسفلها عن طريق الخطأ ،وأكــدت أنها
بحاجة إلــى الـبـقــاء فــي الـســريــر للراحة
بضعة أيام كي تتمكن من إنهاء جولتها
الغنائية بابتسامة على وجهها.

ديميت أوزديمير

ريهانا تشارك دي نايس يامان وديميت أوزديمير
في حفلته مدة  10ساعات كانا قريبين من الزواج
أقام منسق اسطوانات شهير حفلة استمرت عشر
ساعات متواصلة عبر «إنستغرام» ،العتباره أن الترفيه
والسهر يجب أن يستمرا ،وإن في الحجر المنزلي.
وبدأ منسق االسطوانات الشهير دي نايس إقامة
حـفــات افـتــراضـيــة عبر قـنــاة «إنـسـتـغــرام الي ــف» ،في
محاولة لرفع المعنويات فيما يعزل الناس أنفسهم
في المنازل ،بسبب المخاوف من انتشار العدوى.
وقــد شــارك الكثير مــن أصدقائه المشاهير ،مثل:
ريـهــانــا وج ــون ليجند كـضـيــوف شــرف فــي حفالته،
بفضل خاصية «إنستغرام اليفز ببليت» ،التي تسمح
لشخصين بالظهور بالتزامن على شاشة مقسومة.
وأعلن دي نايس ،أنــه سيقيم حفلة «هــوم سكول»
الراقصة مع ابتعاد األشخاص عن بعضهم البعض.
(أ ف ب)

الي ـ ـ ــزال ال ـث ـن ــائ ــي ال ـت ــرك ــي ال ـش ـه ـيــر ب ـط ــا مـسـلـســل
«الطائر المبكر»؛جان يامان وديميت أوزديمير ،ورغم
ً
انفصالهما مـهـنـيــا بـعــد انـتـهــاء الـمـسـلـســل ،يشغالن
ً
ً
الجمهور بأخبارهما معا ،وتحديدا حول العالقة التي
جمعتهما.
وجــديــد ه ــذا ال ـمــوضــوع ،مــا كـشــف عـنــه الصحافي
التركي دوبرام أوزلريش ،الذي أكد أنهما كانا بصداقة
ً
قريبة خالل تصويرهما المسلسل ،مشيرا إلى أنهما
كانا يفكران في الزواج.
وأضاف أن هذه الصداقة لم تستمر ،كون خان يامان
دخــل في الكثير من الصداقات مع نساء أخــريــات ،ما
جعل ديميت تلغي فكرة االرتباط بزميلها.
وأشار إلى أن يامان يحب الصداقات العابرة ،وليس
ً
مستقرا ،مع تأكيده أن يامان ال يخفي حبه ألوزديمير.

جاستن بيبر يصدم متابعيه بوضع الرموش
االصطناعية وأحمر الشفاه
ً
ً
ً
ومن مفاجآته أيضا ،نشر صورة له وهو يستخدم أحمر الشفاه والرموش
الكندي جاستن بيبر اليترك وقتا في حياته إال ويملؤه نشاطا
يبدو أن المغني ً
ّ
االصطناعية مما أثار زوبعة في مواقع التواصل بين محبيه ومتابعيه ،لكنه
وحيوية وغناء وصورا ،إذ عمد إلى بث قداس يوم األحد من منزله بالتزامن مع
ترنيمات جوقة الكنيسة ،في إجراء اجتماعي بسبب فيروس كورونا المتفشي في اعترف أن هذه الصورة مصنوعة من «فلتر» التطبيق لديه.
كندا والعالم.

جاستن بيبر

فاجأ الفنان العالميجاستن
ب ـي ـب ـ ر م ـت ــاب ـع ـي ــه عـ ـل ــى ح ـســابــه
الخاص على أحد مواقع التواصل
االجتماعي ،بصورة له وهو يضع
ال ــرم ــوش االص ـط ـنــاع ـيــة وأح ـمــر
الشفاه باللون الزهري.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،شـكـلــت ال ـصــورة
صدمة للناس الذين رأوهــا ،قبل
أن يتم التأكيد أن بيبر استعان
بـفـلـتــر الـتـطـبـيــق ،وأن ــه ل ــم يضع
ً
فعليا المستحضرات التجميلية.
وت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة ب ـعــد
تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج ف ـي ـل ـم ــه
الـ ــوثـ ــائ ـ ـقـ ــي ح ـ ـ ــول عـ ــاقـ ــة ب ـي ـبــر
ب ــزوجـ ـت ــه ه ــاي ـل ــي بـ ــالـ ــدويـ ــن ،إذ
ً
وصفها بأنها «وحدة قوية جدا»
ً
قائال« :إن الزوجين رائعان ،أعتقد
أن لــدي ـه ـمــا ع ــاق ــة رائـ ـع ــة ،ومــن
الواضح أنها زوجة رائعة وتعمل
على وحدة الزواج القوية».
ً
ومـ ـ ــن أخـ ـ ـب ـ ــاره أيـ ـ ـض ـ ــا ،يـتـبــع
الـمـغـنــي ال ـك ـنــدي الـشـهـيــر نـظــام
الحجر المنزلي الصحي للوقاية
من خطر انتشارفيروس كورونا،

ح ـيــث يــوجــد ف ــي ال ـم ـنــزل بــرفـقــة
زوجته العارضة األميركية هايلي
بالدوين.
وي ـت ـج ــه ب ـي ـبــر ك ـم ــا عـ ــدد آخ ــر
من المشاهير للصالة إلــى الرب
كــي يخلص الـعــالــم مــن آث ــار هذا
الفيروس القاتل ،ومن المعروف
أنجاستن بيبر ركــز فــي الفترة
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى الـ ـت ــزام ــه الــدي ـنــي
واالت ـج ــاه إل ــى مـمــارســة الـعـبــادة
بـعــد ك ــل م ــا م ــر ب ــه م ــن مصاعب
وعالجه من اإلدمان.
وقــام بيبر بنقل قــداس األحــد
ً
ّ
الذي يقام عبر بث مباشر مفسحا
المجال للكثيرين بحضوره وذلك
ع ـلــى ح ـســابــه ع ـلــى أحـ ــد مــواقــع
التواصل االجتماعي.
وب ـ ــدأ ًجــاس ـتــن ب ـثــه الـمـبــاشــر
ُمستضيفا القسيس جودا سميث
ُوف ــرقـ ـت ــه لـ ـب ــدء الـ ـ ـق ـ ــداس ب ـعــدمــا
أغ ـل ـقــت الـكـنــائــس بـسـبــب تفشي
كــورونــا ،لكنه لــم يسمح للحجر
الصحي بمنعهم من التجمع من
أجــل الـصــاة ،ونشر بيبر مقطع

الفيديو عبر حسابه الشخصي
وأرفـ ـق ــه ب ـت ـع ـل ـيــق ،جـ ــاء ف ـي ــه« :ال
ت ـح ـتــاج بـ ــأي حـ ــال م ــن األح ـ ــوال
إلــى اإليـمــان بما أؤم ــن بــه ،لكنك
تعرف أنك مرحب بك لالنضمام
إلي بينما أشاهد القداس اليوم!»
وف ـ ــي ال ـج ـل ـســة تـ ـح ــدث ج ــودا
س ـم ـي ــث عـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وك ـيــف
بإمكانك الحفاظ على نفسك فترة
طــويـلــة بــال ـم ـنــزل ،كـمــا طـلــب من
فرقته عزف بعض الترانيم وغنوا
إلى جانب بيبر.
وانضم إلى البث المباشر أكثر
من  30ألف متابع ،باإلضافة إلى
هــاي ـلــي بـيـبــر ال ـت ــي ظ ـه ــرت عــدة
مرات أثناء البث.

مادونا

ثقافات
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الكتاب اإللكتروني يتصدر المشهد الثقافي
في ظل قيام دور نشر بتنشيط مواقعها على اإلنترنت
القاهرة  -محمد الصادق

في "زمن كورونا" ،بات الكتاب
االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ش ــائ ـع ــا وي ـت ـصــدر
النشاط الثقافي في جميع الدول
ح ـيــث أط ـل ـقــت ال ـ ــدار ال ـم ـصــريــة -
اللبنانية ،على صفحتها بموقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،م ـب ــادرة
"القراءة حياة" ،وتهدف المبادرة
إل ـ ــى ع ـ ــرض وت ــوصـ ـي ــل ال ـك ـت ــاب
إلـ ــى ال ـ ـقـ ــارئ ف ــي الـ ـمـ ـن ــزل ،فـيـمــا
كـثـفــت مـنـصــة كـتـبـنــا م ــن عــرض
إصداراتها ،محفزة الجميع على
المتابعة وال ـقــراء ة والـنـشــر عبر
المنصة.
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـحـ ـم ــد رشـ ـ ـ ـ ــاد م ــدي ــر
الــدار المصرية  -اللبنانية ،وهو
رئـيــس ات ـحــاد الـنــاشــريــن الـعــرب
إن مبادرة الدار تحفز دور النشر
األخرى على تعميمها ،وهذا امر
جيد ،يفيد الناشر في ظل إلغاء
معارض الكتاب الدولية ،وتفيد
القارئ الذى يلتزم بالوجود في
منزله.

أعادت محنة «كورونا»
مثقفي العالم إلىً المتابعات
الثقافية إلكترونيا ،واحتل
الكتاب الرقمي صدارة قوائم
الكتب ،بعد أن قامت دور نشر
ومؤسسات ثقافية عالمية
ومنها مصر بتنشيط مواقعها
على اإلنترنت ،وتبارت في
عرض إصداراتها ،وذلك في
ظل اإلجراءات االحترازية
لمواجهة الوباء ،ومنها
إلغاء العديد من معارض
الكتاب على مستوى العالم،
ودعوة المواطنين إلى االلتزام
بمنازلهم ،وهو األمر الذي
المواقع اإللكترونية
جدد التساؤل حول مستقبل
وبينما دشنت وزارة الثقافة
الكتاب الرقمي وانحسار
الـمـصــريــة م ـب ــادرة "الـثـقــافــة بين
الورقي.
يديك" ،وأتاحت العروض الفنية

وزارة الثقافة
المصرية دشنت
مبادرة «الثقافة
بين يديك»

والـمـســرحـيــة واإلص ـ ـ ــدارات "اون
الي ــن" ،لجأ عــدد مــن المؤسسات
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ودور األوبـ ـ ـ ـ ــرا ح ــول
ال ـع ــال ــم ،إل ــى ال ــوس ــائ ــل الــرقـمـيــة
ومواقعها اإللكترونية على شبكة
اإلنترنت للتواصل مع الجمهور،
وب ـ ــث ع ــروضـ ـه ــا مـ ـب ــاش ــرة عـلــى
شــا شــات التلفزيون والمنصات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــد حــالــة
تـعـلـيــق ال ـن ـشــاطــات والـفـعــالـيــات
فــى أغـلــب الـمــواقــع اإلبــداعـيــة فى
العالم ،خوفا من نقل العدوى بين
الحضور .

مبادرات عالمية
وفـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ــرن ـ ـ ـسـ ـ ــا ،قـ ـ ـ ـ ــدم قـ ــائـ ــد

مطالعة في زمن كورونا

مجموعة كتب إلكترونية
األوركـ ـسـ ـت ــرا ف ــران ـس ــوا كــزافـيـيــه
روث ،في دار األوبــرا الملكية في
فرساي مع فرقته عرضا فى صالة
غاب عنها الجمهور كما استطاع
محبو بيتهوفن أن يستمعوا إلى
أبرز سيمفونياته من خالل محطة
"ميتزو" التي نقلت مباشرة عرض
دار األوبرا الملكية في فرساي ،إال
أن هذه المحطة ليست الوحيدة
التي أقدمت على هذه الخطوة.
كما وجــدت بعض المبادرات
ال ـف ــردي ــة ل ـف ـنــان ـيــن عــاط ـل ـيــن عن
الـ ـعـ ـم ــل بـ ـي ــن ع ـش ـي ــة وض ـح ــاه ــا
م ـن ـه ــم،ع ــازف ال ـب ـيــانــو األل ـمــانــي
الروسي ،إيغور ليفيت الذى يبث
منذ أيام على حسابه في "تويتر"
فيديوهات له مباشرة من منزله
إلسعاد نحو  60ألفا من متابعيه.
وغ ـ ـنـ ــت الـ ـمـ ـيـ ـت ــزو س ــوب ــران ــو
األم ـيــرك ـيــة جــويــس دى دونــاتــو
برفقة المغني البولندي بيوتر
ب ـ ـ ـيـ ـ ــزاال مـ ـقـ ـتـ ـطـ ـف ــات مـ ـ ــن أوبـ ـ ـ ــرا
"ويـ ـ ــرثـ ـ ــر" ل ـم ــاس ـي ـن ـي ــه م ـب ــاش ــرة
عـلــى "إن ـس ـت ـغــرام" و"ف ـيــس ب ــوك"
مـ ـسـ ـتـ ـغـ ـلـ ـي ــن ال ـ ـ ـفـ ـ ــرصـ ـ ــة ل ـط ـل ــب
ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــارح وفـ ـ ــرق
األوركسترا.
ون ـش ــر ع ـ ــازف ال ـك ـم ــان ،رون ــو
كابوشون ،مقطع فيديو له على
"تويتر" وهو يعزف لحنا لدفوراك
باستخدام تطبيق "نوماد بالي"
الذى يسمح لعازف أن ترافقه فرقة
أوركسترا افتراضية.
وأطلقت قاعة "ال فيالرموني"
ـأت
ف ــي ب ــاري ــس ش ـع ــار "إذا ل ــم ت ـ ِ
ل ــاسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ـ ــى الـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى،
ف ــالـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى س ـ ـتـ ــأتـ ــي إل ـ ـيـ ــك"
معلنة أن كــل حفالتها السابقة
متوافرة على تطبيق "فيالرموني
اليــف" إضــافــة إلــى قــوائــم وزيــارة
افتراضية لمتحفها للموسيقى
على موقعها اإللكتروني.
وقالت دار األوبــرا في باريس

إن ـه ــا سـتـبــث بــرنــام ـجــا مـجــانـيــا
ل ــأوب ــرا والـبــالـيــه عـلــى موقعها
بالتعاون مع "كالتشر بوكس".
وب ــدأت أوب ــرا "متروبوليتان"
ف ــي ن ـي ــوي ــورك ،وه ــي واحـ ــدة من
دور األوب ـ ــرا األب ـ ــرز ف ــي ال ـعــالــم،
إعادة بث إنتاجاتها مجانا على
موقعها ،وقال مديرها بيتر غيلب
في رسالة "نود أن نقدم مواساة
أوبرالية لجميع محبي األوبرا في
هذه األوقات الصعبة جدا".
وقــامــت بــالـمـثــل كــل مــن أوب ــرا
فيينا وأو ب ــرا ميونيخ ،وذهبت
أوب ـ ـ ـ ـ ــرا اسـ ـت ــوكـ ـه ــول ــم إلـ ـ ــى حــد
ب ــث ع ـ ــرض "ف ــالـ ـكـ ـي ــري" لـفــاغـنــر
مباشرة لمدة خمس ساعات (مع
استراحات) على موقعها.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــا أورك ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرا بـ ــرل ـ ـيـ ــن
الفلهرمونية العريقة فقد أتاحت
لمحبي الموسيقى الكالسيكية
الولوج المجاني لمدة شهر إلى
خدمة "قاعة الحفالت الرقمية".

المستقبل لمن؟
وعن مستقبل الكتاب الرقمي،
قــال الناشر محمد رشــاد رئيس
ات ـ ـحـ ــاد الـ ـن ــاش ــري ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ،إن
اإلقبال على الكتب التي تعرض
ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت س ـي ـش ـهــد حــالــة
جـ ـي ــدة فـ ــي ظـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـت ــي
ً
فمؤخر ا أعلنت
يمر بها العالم،
أمــازون إقباال غير مسبوق على
الكتب عبر اإلنـتــرنــت فــي الوقت
الحالي ،ولكن ما يخص الكتاب
الورقي او الرقمي المعروض على
شركات بيع الكتب ،يعود لذائقة
القارئ نفسه ،فهناك قراء كثيرون
يفضلون ق ــراء ة الكتاب الــورقــي،
وهناك البعض الذين يرغبون في
ال ـقــراء ة والمطالعة عبر الشبكة
العنكبوتية.
وأوضـ ـ ـ ــح م ـح ـم ــد رشـ ـ ـ ــاد ،فــي

ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة ،أنـ ــه من
الـمـمـكــن أن ت ـكــون تـلــك الـمــرحـلــة
لـ ـم ــواجـ ـه ــة ف ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا،
ت ـج ـعــل الـ ـن ــاس يـ ـتـ ـع ــودون عـلــى
طلب الكتب عبر اإلنترنت ،سواء
الــورقــي أو الرقمي ،وق ــال :أعتقد
ان غالبية القراء يفضلون الكتاب
الورقي عن الرقمي ،الفتا إلى أن
الكتاب الورقي يتضمن الروايات
وال ـ ـق ـ ـصـ ــص ودواويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـش ـع ــر
والفلسفة وهكذا ،أما الرقمي فقد
يــوجــد الـكـثـيــر م ــن يـقـتـصــر على
الكتب العلمية واألكاديمية.
من جهته ،قــال الدكتور خالد
الـ ـع ــام ــري ع ـض ــو ل ـج ـن ــة ال ـن ـشــر
بــالـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـل ـث ـقــافــة ،أن
ال ـك ـتــاب ال ــورق ــي واجـ ــه منعطفا
خـ ـطـ ـي ــرا ف ـ ــي تـ ــاري ـ ـخـ ــه ،ن ـت ـي ـجــة
ارتفاع أسعار الورق ومستلزمات
الطباعة ،ورغم ذلك يوجد تنافس
ح ـق ـي ـقــي ب ـي ــن الـ ـكـ ـت ــاب ال ــورق ــي
واإلل ـك ـت ــرون ــي الجـ ـت ــذاب ال ـق ــراء،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـك ـتــاب ال ــورق ــي
واإللكتروني يكمل احدهما االخر.

«أمازون» أعلنت
ً
إقباال غير مسبوق
على الكتب عبر
ً
اإلنترنت حاليا

الكتاب الورقي واجه
ً
ً
منعطفا خطيرا
في تاريخه نتيجة
ارتفاع أسعار الورق

«قصر السكاكيني» ...تحفة معمارية إيطالية في قلب القاهرة
يحتوي على  50غرفة و 400نافذة وباب و 300تمثال ونافورة وحديقة
بعد االنتهاء من ترميم
قصر البارون إمبان في
ضاحية مصر الجديدة
(شرقي القاهرة) بتكلفة
 100مليون جنيه ،اتجهت
أنظار عشاق البنايات
األثرية في مصر إلى قصر
السكاكيني الذي شيد
كتحفة معمارية قبل نحو
 120سنة ،والواقع في
منطقة الضاهر وسط
العاصمة ،حيث يخضع
ألعمال ترميم منذ فترة
ُويتوقع إعادة افتتاحه
خالل العالم الحالي.

●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ما أن نجحت وزارة السياحة
واآلث ـ ـ ـ ــار ال ـم ـص ــري ــة ف ــي إع ـ ــادة
ال ـ ـ ـ ـ ــروح والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة إلـ ـ ـ ــى ق ـصــر
ال ـب ــارون ،حـتــى ب ــدأ الـعــديــد من
الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن يـ ـتـ ـس ــاء ل ــون عــن
موعد االنتهاء من أعمال ترميم
قـصــر السكاكيني ال ــذي ال يقل
ف ــي روعـ ـت ــه وب ـه ــائ ــه ع ــن قـصــر
البارون التاريخي ،وبخاصة أن
وعد الله أبوالعال ،رئيس قطاع
المشروعات بــوزارة اآلثــار ،كان
قــد قــال فــي تصريح قبل أشهر
إن أعمال الترميم بالقصر تتم
بشكل منتظم ،وبأحدث الطرق
والمواد العلمية الحديثة ،حيث
يتم إجراء أعمال إنشائية دقيقة،
ً
ولكن بشكل بطيء نظرا لطبيعة
ً
القصر ولدقة العمل ،الفتا إلى
أنه من المقرر افتتاحه في العام
.2020
وي ـ ـعـ ــد قـ ـص ــر ال ـس ـك ــاك ـي ـن ــي

تـحـفــة ف ــري ــدة تـجـســد حــالــة من
اإلب ــداع والجمال على مستوى
التصميم المعماري ،حيث شيد
على الطراز اإليطالي ،ويحوي
ً
ت ـم ــاث ـي ــل ون ـ ـقـ ــوشـ ــا وزخـ ـ ـ ــارف
تـعــود إل ــى الـعـصــور اليونانية
والرومانية والقبطية.
وشـ ـي ــد هـ ــذا ال ـب ـن ــاء ال ـبــديــع
ً
قـبــل نـحــو  121ع ــام ــا ،وضمته
وزارة اآلث ــار إلــى قوائمها منذ
ً
ً
ً
 31عــامــا ،واتخذته مقرا إداريــا
لـمـنـطـقــة آث ـ ــار وسـ ــط ال ـق ــاه ــرة،
ل ـك ـنــه ظ ــل ي ـعــانــي م ــن اإله ـم ــال
الـشــديــد ،وظـهــرت على جــدرانــه
ً
ع ــوام ــل ال ـت ـع ــري ــة وب ـ ــدا قــدي ـمــا
وألــوانــه باهتة ،وأبــوابــه مغلقة
أمام الزائرين ،فلم يتم استغالله
ك ـم ــزار أثـ ــري ل ـع ـشــاق الـقـصــور
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،ك ـم ــا ت ـ ـ ــوارى بـيــن
ال ـع ـم ــارات ال ـشــاه ـقــة وال ـم ـحــال
التجارية في تلك المنطقة ذات
ال ـط ــاب ــع ال ـش ـع ـبــي ،ب ـعــدمــا كــان
أبرز القصور التي تسطر تاريخ
المرحلة الخديوية.

طرود القطط الجائعة

نقوش بديعة تزين األسقف

وب ـ ـ ـ ــدأت قـ ـص ــة هـ ـ ــذا ال ـق ـصــر
ف ــي عـ ــام  1856ح ـيــن جـ ــاء إلــى
م ـ ـصـ ــر ش ـ ـ ــاب س ـ ـ ـ ـ ــوري ُيـ ــدعـ ــى
ُ
غــابــرئـيــل حـبـيــب ،ك ــان ق ــد لـقــب
بـ"السكاكيني" نسبة إلى والده
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـع ـمــل ف ــي صـنــاعــة
األسـ ـلـ ـح ــة الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء ،وت ــول ــى
حـبـيــب وظـيـفــة فــي شــركــة قناة
السويس في مدينة بورسعيد
ال ـم ـص ــري ــة ،ول ـف ــت هـ ــذا ال ـشــاب
نظر الخديوي إسماعيل ،حاكم
م ـصــر ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،بـعــدمــا
استطاع حل أزمة انتشار الفئران
وما تنقله من أوبئة في منطقة

السويس ،وذلك من خالل إرسال
طرود قطط جائعة ُمحملة على
ال ـ ـنـ ــوق ،ف ـق ـض ــت ع ـل ــى مـشـكـلــة
انتشار الفئران في منطقة قناة
السويس.
ومـ ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن ،اع ـت ـمــد
ال ـ ـ ـخـ ـ ــديـ ـ ــوي إس ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــل ع ـلــى
السكاكيني ،وأس ـنــد إلـيــه بناء
دار األوب ـ ــرا ال ـخــديــويــة ،ونجح
بالفعل في االنتهاء من بنائها
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـم ـ ـحـ ــدد ف ـ ــي 17
نوفمبر عام  ،1869وأنعم عليه
الـخــديــوي بلقب "ب ــك" ،وبعدها
أصـبــح حـبـيــب الـسـكــاكـيـنــي من
كبار المقاولين ،وفي مارس عام
 1901منحه البابا في روما لقب
"الكونت" لخدماته المجتمعية.
وفي عام  1897تم بناء قصر
ال ـس ـكــاك ـي ـنــي ع ـلــى ب ــرك ــة أرض
ت ـس ـم ــى "قـ ــراجـ ــا ال ـت ــرك ـم ــان ــي"،
ومنحت لــه فــي منطقة الظاهر
لـعــاقـتــه الــوط ـيــدة بــالـخــديــوي،
وقام بردم البركة وبناء القصر
ُعليها .وبعد وفاته في عام 1923
قسمت ثروته بين الورثة الذين
تنازلوا عن القصر للدولة ،وقام
أح ــد أحـ ـف ــاده ،والـ ــذ ك ــان يعمل
ً
طبيبا ،بالتبرع بحصته لوزارة
الصحة.
وف ــي ال ـف ـتــرة م ــن ع ــام 1961
ً
إل ــى  1983أصـبــح الـقـصــر مـقــرا
لمتحف التثقيف الصحي ،وفي
ع ــام  1987ت ــم تـسـجـيـلــه ضمن
اآلثار اإلسالمية والقبطية بقرار
رئيس الوزراء ،ليتم وضعه تحت
رعاية المجلس األعلى لآلثار.

فن «الروكوكو»
وتـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــغ مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة الـ ـقـ ـص ــر
ً
اإلجمالية نحو  2698مترا ،وقد

قصر السكاكيني
ُ
ش ـي ــده ع ـلــى ال ـط ــراز اإلي ـطــالــي،
حـ ـي ــث ي ـع ـت ـب ــر ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا ل ـفــن
"الروكوكو" ،وهو فن ينتمي إلى
الزخرفة في العمارة والديكور
ال ــداخـ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي وك ــذل ــك
األث ـ ـ ــاث وال ـت ـص ــوي ــر وال ـن ـح ــت،
وب ـن ـتــه شــركــة إي ـطــال ـيــة لـيـكــون
ن ـس ـخــة م ــن ق ـصــر إي ـط ــال ــي رأه
حبيب السكاكيني وأراد عمل
نسخة منه في القاهرة.

 300تمثال
ويـتـكــون الـقـصــر مــن خمسة
طـ ــوابـ ــق ،األول ي ـض ــم  4غ ــرف،
والثاني مكون من  3قاعات و4
ص ــاالت وغــرفـتـيــن ،أمــا الصالة
الرئيسة فتبلغ مساحتها نحو
 600مـ ـت ــر ،وتـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى 6
أبواب تؤدي إلى قاعات القصر،
ومجموع غرف القصر يبلغ 50
غــرفــة ،ويـحـتــوي عـلــى أكـثــر من

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

أمازون
كما شهد موقع "أمازون" زيادة
كبيرة في قــراء ة الكتب الرقمية،
وج ــاء فــي مقدمتها الـكـتــب التي
ت ـت ـنــاول ال ــوب ــاء فـيـضــع الـمــوقــع
عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـكـ ـت ــب أق ـ ـ ــل م ـ ــن 100
صفحة ،تقدم نصائح حول كيفية
تجنب اإلصابة.
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــوقـ ـ ــع
"اإلن ـ ــدبـ ـ ـن ـ ــدن ـ ــت" ،إن كـ ــل ال ـك ـتــب
الموجودة بموقع األمازون ليست
ت ـت ـح ــدث ع ــن طـ ــرق ال ــوق ــاي ــة مــن
العدوى فقط ،ولكن بعض الكتب
ت ـش ـمــل ت ــأم ــات ف ــي االس ـت ـف ــادة
من الفيروس فعلى سبيل كتاب
يتحدث عن كيفية تصنيع مطهر
ليديك.
ومن المعروف أن لدى أمازون
إرشادات صارمة في قسم النشر
الذاتي للكتاب االلكتروني ،ولكن
الـنـطــاق الـهــائــل لمحتوى الكتب
التي تتحدث عن كورونا بالطبع
يكافح ويتصدى للفيروس.
وقال موقع األمــازون في بيان
رسـ ـم ــي :ل ـق ــد ط ـل ـب ـنــا دائـ ـ ًـمـ ــا مــن
البائعين والمؤلفين والناشرين
تـ ـق ــدي ــم مـ ـعـ ـل ــوم ــات دقـ ـيـ ـق ــة عــن
فيروس كورونا الوبائي ،ونزيل
ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـن ـت ـهــك س ـيــاســات ـنــا،
مـضـيـفــا :فــي ال ـجــزء ال ـع ـلــوي من
صفحات نتائج البحث موجود
إرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـم ـم ـل ـك ــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـتـ ـجـ ـن ــب اإلص ـ ــاب ـ ــة
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا وإجـ ـ ـ ـ ــراءات
الحماية منه.

غد بلون
مختلف

 400نافذة وبــاب ،و 300تمثال
م ـن ـهــا ت ـم ـث ــال ن ـص ـفــي لـحـبـيــب
باشا السكاكيني بأعلى المدخل
ال ــرئ ـي ــس ل ـل ـق ـصــر ،ك ـم ــا أنـ ــه لــه
مصعد ويـطــل عـلــى شــرفــة بها
قبة مستديرة تــؤدي إلــى غرفة
اإلعاشة الصيفية ،ويضم حديقة
دائــريــة حــولــه غنية بــاألشـجــار
والورود.
ويحوي القصر على تماثيل
ألسدين بواجهة القصر وفتيات
وأط ـفــال ،لكن ألــوانـهــا األصلية
اختفت ،بــاإلضــافــة إلــى نــافــورة
جفت المياه فيها.

القصر يخضع
ألعمال ترميم
منذ فترة ُ
وينتظر
افتتاحه خالل العام
الحالي

أكتب مقالي هــذا بعد سريان حظر التجول في الكويت ،وبعد
ً
أن صارت المساجد ترفع األذان مختوما بترديد عبارة "صلوا في
رحالكم" أو "صلوا في بيوتكم" .واألمر جد جديد ،وجد مربك ،وجد
ّ
مغشى بما سيأتي بــه .لكني وكـمــن يـتــراء ى لــه لــون غـ ٍـد مــن خلف
ٍّ
غاللة اللحظة ،أقــولٍّ :
وبسر
بسر وهــدوء انبعث فيروس "كورونا"،
ٍّ
وبسر وضوضاء كبيرة ها هو يجتاح
وهدوء عبر من بلد إلى بلد،
العالم ،ويستطيع كما لم يستطع غيره ،منذ انتهاء الحرب العالمية
َّ
الثانية ،أن يشل البشرية عن مختلف أنشطة يومها ،وأن يوحدها
في الوقوف بوجهه .لكن ،هذا هو وجه العملة األول ،بينما يتراءى
ً
لي أن لها وجها آخر وربما وجوه.
ً
ً
فالعالم يشهد حربا صحية ضروسا للوقوف في وجه "كورونا"،
والتصدي له ،وتقليل الخسائر البشرية ما أمكن ذلك .وللمرة األولى
ُ
تستنفر األجهزة األمنية في العالم أجمع لخدمة األجهزة الطبية
ً
حد ما العلماء ،وتحديدا علماء شركات
والمعامل والمختبرات ،وإلى ٍ
الدواء .وإذا كان التصدي للوباء يمثل الهم والوجه األول ،فهذا هو
الوجه الثاني ،حيث يجري سباق محموم بين البشر للوصول إلى
ً
ً
لقاح للوباء ،وهذا ليس حبا خالصا للبشر ،لكنه حلم بالمليارات
التي ستنهال على كبرى شركات الدواء في العالم.
ً
وجه ثالث يبرز بين حين وآخر في العلن ،بينما يبقى مستعرا
في كل حين في الخفاء ،وهو الحرب الدائرة على زعامة العالم بين
الصين والواليات المتحدة األميركية ،والتي سيطول أمدها ،وربما
لعقد أو أكثر ،لكن مالمحها األولى تشي بأن الجولة الراهنة تميل
صوب الصين ،وبما يبشر بمالمح ميالد عالم جديد ،يقوده بشر
بقناعات ومعتقدات ومسلك اجتماعي مختلف غير ذاك الذي اعتاده
الـعــالــم ،منذ نهاية الـحــرب العالمية الثانية .وثــالــث الــوجــوه هذه
سيقلب وينسف معايير كثيرة في العالم.
رابع الوجوه الخفية التي تجري معاركها بالتوازي مع المعارك
الصحية للتصدي لـ "كــورونــا" ،هو الـحــروب االقتصادية المالية،
ً
فواضح جــدا أن انتهاء معركة "كــورونــا" ستعني ،بما ال شك فيه،
والدة نظام مالي اقتصادي عالمي جديد ،صحيح سيبقى الدوالر،
ولو لعقد من الزمن ،هو المسيطر على األسواق العالمية ،لكن العملة
الصينية الرسمية" ،الرنمنينبي "Renminbi -والتي تعني "أموال
الشعب" ُ
ويطلق عليها اســم "ال ـيــوان "Yuan -سيكون لها حضور
ُ
بــارز في أســواق المال ،ومؤكد ستعقد صفقات دولية بالمليارات
بهذه العملة.
خــامــس الــوجــوه هــو إع ــادة رس ــم خــريـطــة اسـتـعـمــارات جــديــدة،
ب ــأس ــواق م ــال ون ـفــوذ ج ــدي ــدة .اسـتـعـمــارات ال تـسـتـخــدم الجيوش
وال ـج ـن ــود الح ـت ــال أي دول ـ ــة ،لـكـنـهــا ت ـك ــون ول ــي أم ــر ت ـلــك ال ــدول
وصاحب القرار فيها ،وبالتالي مالك كلمتها ،والمتصرف بأموالها
واقتصادها ،والــراســم األكبر لسياساتها ومعاهداتها السياسية
واالقتصادية والعسكرية ،ودون أن تبتعد عن القضايا االجتماعية.
الوجه السادس هو إعادة النظر في كيفية تنقل األفــراد من بلد
إلــى آخ ــر .وإذا كــان انـســاخ بريطانيا مــن دول االت ـحــاد األوروب ــي
قد ّ
مهد لهذا الوجه وما يتبعه من تغيير ،فإنني أرى أنه في حال
نهاية أزمة "كورونا" ستكون شعوب العالم أمام نظام وشروط سفر
جديدة ،بشروط فيز جديدة متشددة ،وخاصة انتقال شعوب العالم
الثالث ومن على شاكلتها إلى عموم دول أوروبا والواليات المتحدة
األميركية وكندا .فال تأشيرة "الشنغن "Schengen -ستبقى كما هي،
وال تأشيرة بريطانيا وال أميركا ،وال أي دولة في العالم ،فنظام انتقال
البشر سيتغير ومعه سيتغير نظام السفر والتأشيرات والتذاكر.
قد يصدق وجه من الوجوه أعاله ،وربما أكثر ،وقد ال يكون ،لكن
الثابت أن البشرية ّ
تمر بأيام تعيش من خاللها تغير وجه العالم،
ً
ُّ
والثابت أيضا أن هذا التغير سيجر علينا تغيرات كثيرة في صميم
عيش اإلنسان وحياته العلمية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية.
ليس الغد ببعيد ،لكنه بلون مختلف!

إصدار

كتاب جديد يبحث الصعود
الحضاري لمصر
أصدرت الهيئة المصرية
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـك ـت ــاب ب ــرئ ــاس ــة
د .هيثم الحاج كتاب "على
ط ـ ــري ـ ــق جـ ـ ـم ـ ــال حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدان...
الصعود الحضاري لمصر
من جديد" للدكتور فتحي
مصيلحي.
يـ ـتـ ـك ــون ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب م ـ ــن 3
أ بـ ـ ـ ـ ــواب ت ـ ـضـ ــم  16فـ ـص ــا،
حـيــث يـنــاقــش ال ـبــاب األول
م ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ـ ـ ــات "ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب
وتجارب التنمية الحديثة
و حـلــم ا لـصـعــود" ،ويشتمل
ع ـل ــى  6فـ ـص ــول ه ــى دورة
االنتمائية وحلم الصعود
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــاري م ـ ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد،
والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ف ـ ـ ــي خ ــريـ ـط ــة
التحوالت السكانية ،وأزمة
الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب
ال ـس ــاب ـق ــة ،وآفـ ـ ــاق ال ـح ـلــول
وخ ـ ـصـ ــوص ـ ـيـ ــة ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري فـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة،
وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا إعـ ـ ـص ـ ــار الـ ـ ـ ــدورة
الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة وت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه
التسونامية.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي
فيناقش التنمية والتعمير
بـ ـي ــن الـ ـتـ ـح ــدي ــات
وال ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــات
وال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــة
الـفــرعــونـيــة ،من
خـ ـ ـ ــال خ ـم ـس ــة
فـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــول هـ ــي
اسـتــراتـيـجـيــة
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
وال ـ ـت ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــر
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ب ـي ــن

األج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
وطـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
وتحديات الموقف المائي،
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة والـ ـمـ ـتـ ـن ــاهـ ـي ــة
الصغر وتعديل برامجها،
والمعمور الفيضي محمية
بين التأهيل والحفاظ على
الـ ـم ــوارد وب ـي ـنــة الـمـجـتـمــع
وشركاء التنمية.
وأخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا يـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاق ـ ـ ــش
الـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـث ــال ــث "الـ ـ ـخ ـ ــروج
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراوي والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي
الموازي" في  4فصول هي
تقويم ا لـخــروج العشوائي
وتمدد المعمور المصري،
و شــرا كــة الجيش المصري
ف ــى الـتـنـمـيــة ،ومـجـتـمـعــات
واح ـ ــات ال ـ ــورش وال ـص ــوب
نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج تـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوي ب ـي ـئ ــي
وث ـقــافــي م ـت ــواف ــق ،وآل ـيــات
تفريغ المجتمعات القديمة
وت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة وسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــو
ا لـخــروج و تــر سـيــم الموطن
الصحراوي الجديد.

توابل ةديرجلا

•
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هيثم شاكر :البطل «عيسى» في «حب عمري» قريب مني
«األعمال الجيدة هي التي تقود نفسها إلى الجمهور»

١١

مزاج

أخبار النجوم

مسلسل «تيمون وبومبا»
في إجازة

يخوض الفنان الشاب هيثم شاكر تجربة درامية ،هي البطولة المطلقة األولى له تلفزيونيا ،عبر
مسلسله الجديد "حب عمري" ،الذي يقدمه لجمهوره خالل رمضان المقبل ،ويشاركه البطولة عدد
كبير من الفنانين منهم سهر الصايغ ومنة فضالي وأحمد كرارة وأماني كمال.
وكان لـ"الجريدة" معه هذا اللقاء ،للحديث عن المسلسل واألعمال الغنائية القادمة ،وكذلك
خوضه تجربة سينمائية جديدة ...وإلى التفاصيل:
القاهرة  -محمد قدري

• نـ ـهـ ـنـ ـئ ــك بـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل "حـ ــب
عمري" ،البطولة المطلقة األولى
ل ـ ــك ...ك ـي ــف تـ ــرى ت ـل ــك ال ـخ ـط ــوة؟
وهــل جــاء ت في الوقت المناسب
أم تأخرت؟
 أحـ ـم ــد الـ ـل ــه ع ـل ــى ال ـت ـجــربــةالـ ـتـ ـمـ ـثـ ـيـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،ف ـع ــا
المسلسل مهم جدا بالنسبة إلي،
والتجربة ستكون مختلفة تماما،
وأرى من وجهة نظري أن البطولة
الجديدة في هذا المسلسل جاءت
ف ــي ال ــوق ــت ال ـم ـن ــاس ــب جـ ــدا ول ــم
تتأخر ولم تأت في غير موعدها.

العمل الجديد
• لماذا اخترت سيناريو "حب
عمري" تحديدا ليكون هو الخطوة
الجديدة بالدراما التلفزيونية؟
 أقــدم خالل أحــداث المسلسلشخصية تــدعــى "عـيـســي" ،وهــي
شـخـصـيــة ال ـب ـطــل خ ــال الـسـيــاق
الـ ـ ــدرامـ ـ ــي ل ـل ـم ـس ـل ـس ــل ،وال ـب ـط ــل
ه ـنــا أث ـن ــاء الـ ـق ــراءة والـتـحـضـيــر
ل ـل ـم ـس ـل ـســل الـ ـج ــدي ــد وج ـ ــدت بــه
الكثير من السمات الموجودة في
شخصيتي ،فوجدته قريبا مني
جدا؛ لذلك قررت خوض التجربة
بهذا العمل الجديد.

ّ
لدي تجربة
سينمائية
جديدة ونحن
األعمال الجيدة
ً
حاليا في
• ك ـي ــف تـ ـ ــرى فـ ـك ــرة إطـ ــاق
مرحلة الكتابة

الـمـسـلـســل فــي رم ـضــان وفـكــرة
المنافسة مــع األع ـمــال األخــرى
خالل هذا الموسم الدرامي؟
 دع ـن ــي أق ـ ــول ل ــك "ال ـحــاجــةالحلوة بتتشاف" ،الفكرة لم تعد
اآلن ب ــاألس ـم ــاء؛ ال ـمــوضــوع أن
األعمال الجيدة هي التي تقود
نفسها إلى الجمهور ويكتب لها
النجاح ،وهــذا ينطبق على كل
الفترات وليس في وقت معين.

إعجاب المشاهدين
• هــل المسلسل بشكل عــام
هو من المسلسالت الرومانسية
البحتة؟
 مسلسل "حب عمري" يعتبرً
مسلسال ذا حــدوتــة اجتماعية
رومــان ـس ـيــة ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
وأتـ ـمـ ـن ــى أن يـ ـن ــال ال ـم ـس ـل ـســل
إعجاب المشاهدين عند عرضه
على شاشات التلفزيون.

التفاصيل الدقيقة
• نــر يــد أن ن ـعــرف تفاصيل
أكـ ـث ــر ع ــن ال ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي تـقــدمــه
بالمسلسل الجديد؟
 مــا أستطيع أن أقــولــه اسمالـشـخـصـيــة "ع ـي ـس ــى" واإلط ـ ــار
الــدرامــي رومــانـســي اجتماعي،
أم ــا الـتـفــاصـيــل الــدقـيـقــة لـلــدور
ف ــأن ــا أعـ ـت ــذر ع ــن ش ــرح ـه ــا ،ألن

هيثم خالل التحضير للمشهد

أحمد فهمي وأكرم حسني
هيثم شاكر
ذك ــره ــا يـعــد حــرقــا للتفاصيل
في الدور ،وأن أقدر طاقم العمل
والشركة المنتجة في ذكر تلك
التفاصيل.

تجربة واحدة
• حـ ــدث ـ ـنـ ــا عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادك
لـلـمـسـلـســل ،وم ــا الـمـخـتـلــف عن
دورك السابق في أرض جو مثال؟
 ك ــل ت ـج ــارب ــي ال ـس ــاب ـق ــة فــيالتمثيل كانت تجربة واحدة من
خ ــال مـسـلـســل "أرض ج ــو" مع
الـفـنــانــة غ ــادة ع ـب ــدال ــرازق ،وعــن
استعداداتي في هــذا العمل فقد
"اشتغلت على نفسي" وشاركت
فــي ورش تمثيل لتطوير األداء
التمثيلي لــي حـتــى أق ــدم ال ــدور
بصورة مميزة ،فالتطوير دائما
مـطـلــوب ،وأرى حــالـيــا أنــي اقــوم
بتقديم الدور بصورة مميزة على
الدرجة التي وصلت إليها حاليا
في التمثيل.

اإلعداد للتصوير
• م ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر أن ت ـ ـقـ ــوم
بتصوير المسلسل في السخنة
واإلسكندرية وأكـثــر مــن مـكــان...
هل خطة التصوير مناسبة وهل
ستجعلكم تحت ضغط رمضان؟
 ف ــي ال ـب ــداي ــة وم ـن ــذ اإلع ـ ــدادلتصوير العمل ،فالجدول الكامل
للتصوير و ضــع بعناية كبيرة
م ــن ح ـيــث ال ـتــوق ـي ـتــات الــزمـنـيــة
ورب ـ ـط ـ ـهـ ــا بـ ــأمـ ــاكـ ــن ال ـت ـص ــوي ــر
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ون ـح ــن ن ـس ـيــر عـلــى
الـجــدول بصورة صحيحة جدا،
ومن المقرر أن ننتهي خالل األيام
ال ـق ــادم ــة م ــن ال ـت ـصــويــر ت ـمــامــا،
وتـ ـح ــدي ــدا ق ـب ــل ش ـه ــر رم ـض ــان
الـكــريــم بــأيــام أي ـضــا ،ول ــن يكون

ه ـنــاك ضـغــط ال ــوق ــت م ــع دخ ــول
رمضان.

األبطال والطاقم
• حدثنا أكثر عن طاقم العمل،
وكـ ـي ــف تـ ـ ــرى الـ ـعـ ـم ــل مـ ـع ــه وه ــل
كـ ــان ل ــك اخـ ـتـ ـي ــارات ف ــي األب ـط ــال
أم ت ــرك ـت ـه ــا ل ـل ـم ـخ ــرج ل ـل ـم ـخــرج
واإلنتاج؟
 بــالـمـصـطـلــح ال ـ ـ ــدارج "لـ ــم أرأفضل من هــذا الكاست والـكــرو"،
ف ــأع ـت ـب ــره أحـ ـس ــن ش ـ ــيء قــابـلـتــه
مــؤخــرا ،أمــا عــن اخـتـيــار األبـطــال
والطاقم فالكلمة األولى واألخيرة
للمخرج ،فهو سائق الحافلة التي
نعمل بـهــا ،وأن ــا عـلــى المستوى
الشخصي مــن الممكن يـكــون لي
ترشيحات أو دور استشاري فقط
قد يأخذ بها أو ال ،ولكن ال أفرض
أي رأي بالعمل.

أغنيات لي
• أنــت مطرب بــاألســاس ...هل
سـتـقــدم أغ ـن ـيــات ف ــي الـعـمــل ومــا
خطتها؟
 م ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن تـ ـك ــون ه ــاكأغنيات لــي فــي العمل ،مــن خالل
ش ـ ــارة الـ ـب ــداي ــة ،وأغ ـ ـ ــان داخ ـل ـيــة
بــالـعـمــل وف ـقــا لـلـسـيــاق ال ــدرام ــي
ل ـ ـ ـ ــأح ـ ـ ـ ــداث س ـ ـي ـ ـتـ ــم ت ـس ـك ـي ـن ـه ــا
بالحلقات مع عرضها.

التجارب الموسيقية
• ه ـن ــاك عـ ــدد م ــن الـمـطــربـيــن
يعتمدون على أغنيات السينغل
حــال ـيــا ،وه ـن ــاك م ــن يـعـتـمــد على
فـكــرة األل ـبــوم الـغـنــائــي ،م ــاذا عن
أعمالك الموسيقية القادمة؟
 -أخوض التجارب الموسيقية

القادمة بالطريقتين على التوازي؛
فـهـنــاك أغـنـيـتــان أطــرحـهـمــا على
ط ــريـ ـق ــة الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـغ ــل ،ب ــاإلض ــاف ــة
لتحضيري أللبوم غنائي جديد
سـ ـيـ ـط ــرح ك ــألـ ـب ــوم مـ ـ ــرة واحـ ـ ــدة
فـ ــور ت ـج ـه ـيــزه واخـ ـتـ ـي ــار ال ــوق ــت
المناسب له.

تجربة سينمائية
• كانت هناك تجربة سينمائية
ت ـ ـحـ ــدثـ ــت عـ ـنـ ـه ــا خـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
الماضية ،ولكن لم تبدأ ،ماذا عن
تجاربك التمثيلية بالسينما؟
 هـ ـ ـن ـ ــاك بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل تـ ـج ــرب ــةسينمائية جديدة ،ونحن حاليا
فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة ،وعـ ـق ــب
انـتـهــائـهــا وال ــدخ ــول ف ــي مــرحـلــة
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد سـ ـنـ ـخ ــوض ال ـت ـج ــرب ــة
وسيبدأ التصوير بعد عيد الفطر
ال ـق ــادم ،وسنعلن عــن التفاصيل
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـق ــادم ــة ،وأتـمـنــى
أن ت ـكــون إضــافــة جــديــدة لــي في
م ـش ــواري الـفـنــي ،وت ـنــال إعـجــاب
الجمهور.

أخوض
التجارب
الموسيقية
القادمة
بطريقتي
األلبوم
والسينغل على
التوازي

حفالت «أون الين» للمطربين وإلغاء العروض المسرحية
تحضيرات «الجونة» تتواصل ومهرجان الفيلم المصري في الموعد
●

القاهرة – هيثم عسران

ف ـ ــي وق ـ ـ ــت أج ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـ ــدورة
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان
اإلس ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـي ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـ ــأف ـ ـ ــام
التسجيلية لـمــدة شـهــر على
األقل ،وأرجئت حفالت جميع
الـفـنــانـيــن حـتــى إش ـع ــار آخ ــر،
ق ــررت إدارة األوب ــرا استغالل
ف ـ ـتـ ــرة ت ـع ـل ـي ــق ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط مــن
أجـ ــل إجـ ـ ــراء ص ـيــانــة لجميع
المعدات وال ـصــاالت ،أمــا في
عـ ــودة ال ـن ـشــاط خ ــال الـشـهــر
المقبل ،وهو نفس ما قامت به
المسارح المصرية التي ألغت
مئات ليالي العرض.
بــدورهــم ،لجأ فـنــانــون إلى
إق ـ ــام ـ ــة ح ـ ـفـ ــات «أون الي ـ ــن»
مــع جـمـهــورهــم ،ومـنـهــم تامر
عاشور ،وفريق مسار إجباري،
وهــي الحفالت التي يقومون
بـبـثـهــا عـبــر صـفـحــاتـهــم على
مــواقــع ال ـتــواصــل ،فــي خطوة
للتفاعل مــع الـجـمـهــور خــال

الفترة الحالية ،بينما يدرس
فنانون القيام بحفالت مماثلة
خاصة بعد التفاعل الكبير مع
إعالن هذه الحفالت.

حفالت سينمائية
مــن جـهـتـهــا ،أعـلـنــت إدارة
مـ ـه ــرج ــان ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة لـلـفـيـلــم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري عـ ـ ـ ـ ـ ــرض أف ـ ـ ـ ــام
المهرجان على «فيسبوك» ،في
حفالت سينمائية بالمواعيد
المعتادة ،كحل بديل إللغاء
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ــك وف ـ ــق
ضوابط تضمن حذف الفيلم
فـ ــور ان ـت ـه ــاء م ـشــاهــدتــه أون
ال يــن على الصفحة الخاصة
بــال ـم ـهــرجــان ،لـتـجـنــب ســرقــة
األفالم ،بينما ستواصل لجنة
الـتـحـكـيــم عـمـلـهــا وم ـشــاهــدة
األفـ ــام عـبــر اإلن ـتــرنــت ،وهــو
ال ـم ـق ـت ــرح الـ ـ ــذي لـ ـج ــأت إل ـيــه
للحصول على موافقة صناع
األف ـ ـ ـ ــام ،مـ ــع ت ــأك ـي ــد ح ـمــايــة

شعار مهرجان القاهرة للفيلم المصري

جميع حقوق الملكية الفكرية
لهم.
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االستثنائية وحالة الغموض
التي تحيط بموعد استئناف
الحياة الفنية لطبيعتها فإن
إدارة م ـهــرجــان ال ـج ــون ــة ،في
دورتــه الرابعة ،حريصة على
استمرار التحضيرات ،خاصة
فيما يتعلق باستقبال األعمال
والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة
ل ـل ـم ـه ــرج ــان ،ال ـم ـق ــرر إقــام ـتــه
ف ـ ــي األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــوع األخـ ـ ـي ـ ــر م ــن
سبتمبر ،علما أن فريق العمل
يعقد اجتماعات مكثفة عبر
اإلنترنت لتحضيرات الدورة.

حصل فريق مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد
فهمي وأكرم حسني على إجازة من التصوير لمدة أسبوع،
بسبب أزمة فيروس كورونا ،ومن المقرر أن يستأنف فريق
العمل التصوير األس ـبــوع المقبل فــي الــديـكــور الخاص
بالعمل ،المقرر عرضه رمضان المقبل ،ويشارك في بطولته
الفنانة ويزو ولطفي لبيب وعارفة عبدالرسول وبيومي
فؤاد ،ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج
"سينرجي".
وت ــدور أح ــداث مسلسل "تـيـمــون وبــومـبــا" فــي حلقات
منفصلة متصلة ،تـنــا ســب طبيعة األ ع ـمــال الكوميدية،
ويعتمد على البطلين أحمد فهمي وأكرم حسني ،إضافة
إل ــى م ـشــاركــة ال ـف ـنــانــة ال ـشــابــة ويـ ــزو بـ ــدور رئ ـي ـســي في
الحلقات ،مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف.
وخالل السنوات القليلة الماضية استطاع أحمد فهمي
وأكــرم حسني تقديم ثنائي ناجح ،ســواء في العديد من
األعمال بالدراما أو السينما ،حيث كانت البداية بفيلم
"كلب بـلــدي" ،الــذي كــان التجربة التمثيلية األولــى ألكرم
حـسـنــي ،وبـعــدهــا تـعــاونــا فــي "ري ــح الـ ـم ــدام" ،وب ـعــد ذلــك
ظهر أكرم كضيف شرف مع فهمي في فيلم "الكويسين"،
ومسلسل "الواد سيد الشحات" و"الوصية".

حجاج تكثف تصوير
«لما كنا صغيرين»

ريهام حجاج
ات ـفـقــت الـمـمـثـلــة ال ـمـصــريــةري ـه ــام ح ـجــاج م ــع مـخــرج
مسلسلها "لما كنا صغيرين" على أن يتم تكثيف ساعات
الـتـصــويــر ،مــع األخ ــذ فــي االعـتـبــار االحـتـيــاطــات الــازمــة
لسالمة فريق التصوير ،لكي يتم االنتهاء من تصوير كل
المشاهد في فترة بسيطة ،وذلك لرغبتها في أن تتواجد
في المنافسة الرمضانية ،خاصة أنها تراهن بأن المسلسل
سيحقق لها نقلة كبيرة.
وي ـشــارك ري ـهــام فــي الـبـطــولــة مـحـمــود حـمـيــدة وخــالــد
الـنـبــوي ونـســريــن أم ـيــن والـعـمــل لـلـمــؤلــف أي ـمــن ســامــة،
ولجأت إلى وضع الشعر المستعار والعدسات ايضا في
المسلسل ،مــن أجــل الـظـهــور بـلــوك مختلف عــن اعمالها
السابقة.
من جانب آخر ،فاجأت ريهام جمهورها بخبر حملها
عبر حسابها على "إنستغرام".

هند البحرينية
غادرت المستشفى

استمرار التصوير
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ت ــواص ــل
فرق األعمال الدرامية ،المقرر
عرضها خــال شهر رمضان،
ت ـك ـث ـيــف سـ ــاعـ ــات ال ـت ـصــويــر
خ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،مــع
ات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات فــي مــواقــع
الـ ـتـ ـص ــوي ــر ،ع ـل ـمــا أن جـمـيــع
المسلسالت ،التي كان يوجد
ب ـه ــا ت ـص ــوي ــر خ ـ ـ ــارج م ـصــر،
ت ـ ـ ــم اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاذ ق ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـت ـع ــدي ــل
السيناريوهات الخاصة بها،
ليتم إ نـجــاز جميع المشاهد
في الداخل.
واض ـ ـطـ ــر صـ ـن ــاع ع ـ ــدد مــن
األعـمــال إلــى تقليل المشاهد
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ـتـ ــم ت ـ ـصـ ــويـ ــرهـ ــا
ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــوارع ،وكـ ــذلـ ــك ال ـس ـفــر
لـلـمـحــافـظــات م ــن أج ــل إن ـهــاء
التصوير بأقرب وقت ،خاصة
مع توقعات بوجود صعوبات
ستتعرض لها بعض األعمال،
خ ــاص ــة ال ـت ــي ب ـ ــدأت م ـتــأخــرة
ح ـ ـ ــال اتـ ـ ـخ ـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار ب ــإي ـق ــاف
التصوير بشكل كامل.

استبدال مواعيد
وشهدت جــداول التصوير

تامر عاشور
ارتـ ـب ــاك ــا واضـ ـح ــا م ــع وض ــع
خ ـطــط ع ـمــل اسـتـثـنــائـيــة ،من
ب ـي ـن ـه ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال م ــواعـ ـي ــد
تصوير بعض المشاهد ،في
حين قررت شركة «سينرجي»
االستعداد بخطة استثنائية
تضمن االنـتـهــاء مــن االعـمــال
الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي م ــواعـ ـي ــده ــا
المحددة ،عبر تصوير جميع
الـمـشــاهــد ب ـمــواقــع الـتـصــويــر
والديكورات في مدينة اإلنتاج
اإلع ـ ــام ـ ــي ،مـ ــع ح ـج ــز إق ــام ــة
للفنانين في الفندق المالصق
للمدينة ،ولجميع فرق العمل
في المنطقة المحيطة ،السيما
أن ضـ ـي ــق ال ـ ــوق ـ ــت ال ـم ـت ـب ـقــي
عـ ـل ــى شـ ـه ــر رم ـ ـضـ ــان يـجـعــل
من المستحيل تحمل تبعات
إيقاف  15يوم عمل.

«ذا فويس»
وتعمل مجموعة قنوات «ام
بي سي» بقوة في برنامج «ذا

فــويــس» ،لتجنيبه أي تأخير
في حلقات البث المباشر التي
يفترض أن تنطلق منتصف
الشهر المقبل ،حــال استمرار
إجراءات الطيران االستثنائية،
خــاصــة أن اثـنـيــن مــن أعـضــاء
لجنة التحكيم مــوجــودان في
القاهرة ،ولدى القناة التزامات
إ عــا ن ـيــة تمنعها م ــن تأجيل
البرنامج الجديد.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــرددت شـ ــائ ـ ـعـ ــات ب ــأن
حلقات البث المباشر ليست
كثيرة ،لكن المشكلة تكمن في
سفر الفنانين سميرة سعيد
وهاني شاكر من القاهرة إلى
بيروت ،حيث يجري التصوير،
وقد يكون هناك أكثر من حل
لـهـمــا ح ــال اس ـت ـم ــرار األزمـ ــة،
وزاد ت ـف ــاع ــل ال ـج ـم ـه ــور مــع
البرنامج خالل االيام االخيرة
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى ق ـ ـبـ ــل ع ـ ـ ـ ــرض أول ـ ـ ــى
حلقاته.

فرق األعمال
الدرامية المقرر
عرضها في رمضان
تواصل تكثيف
ساعات التصوير

جداول التصوير
ً
شهدت ارتباكا
ً
واضحا مع
وضع خطط عمل
استثنائية

هند البحرينية
بـعــد أن أعـلـنــت الـفـنــانــةهـنــد البحرينية إصابتها
بفيروس كورونا قبل  3أيــام ،بعد عودتها من مدينة
برشلونة اإلسبانية إلى البحرين ،كشفت أنها غادرت
المستشفى بسبب إصابتها.
ون ـشــرت هـنــد فـيــديــو عـبــر خــاصـيــة "س ـت ــوري" على
صـفـحـتـهــا ع ـلــى أح ــد م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،أظ ـهــر لحظة
خروجها من المستشفى ،حيث كانت تشعر بسعادة
كبيرة.
وكانت هند قد نشرت قبل ذلك فيديو خالل إجرائها
الفحوصات قبل خروجها ،وكتبت" :نتيجتي تبع عينة
سلبية الحمدلله وإن شاء الله هذي بعد تطلع سلبية
للتأكيد وخلص نــروح البيت نــواصــل حجر بالبيت،
هذا فيديو يبين طريقة أخذ العينة للي سألوني ...من
الخشم إلــى البلعوم ...هــذه العينة ليست مؤلمة بس
مزعجة ...وإن شاء الله تطلع سلبية ألن اللي خدوها
طلعت سلبية ،فيتأكدون ...فدعواتكم يا جماعة تطلع
سلبية ألنهم بيقولولي في ناس تطلع عندهم سلبية
وبعدين إيجابية وإن شاء الله ما أكون من هذه الناس".

١٢

تسالي

من  13حرفا وهي اسم فيلم استعراضي مصري شهير من بطولة سعاد حسني وحسين فهمي.

tawabil@aljarida●com
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كلمات متقاطعة
خلي بالك من زوزو

كلمة السر

مـ ـ ــن يـ ـ ـق ـ ــوم ب ــال ـت ــرب ـي ــة  – 10صوف باألجنبية
 – 1من الحشرات – من الحيوانات.
في الفم.
– تاج.
 – 4أ نـ ـ ـش ـ ــد – م ــد ي ـن ــة  – 6فـ ـن ــا ن ــة ل ـب ـن ــا ن ـي ــة والتهذيب.
الفواكه.
تعمل في مصر – احد  – 8للنداء – أشار بيده  – 11مـ ـ ـق ـ ــو ل ـ ــه – م ــن
 – 2أ غ ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـفـ ــر يـ ــد إيطالية.
المعادن.
– يكسو الجمل.
 – 5بـ ـق ــل ي ـن ـب ــت عـلــى الوالدين.
األطرش.
ّ
ّ
ش ــواط ــئ ال ـم ـتــوســط –  – 7أ ط ـ ـ ـ ـ ـ ــر د و أ ر د –  – 9مسا – أول الشباب.
 – 3س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــو ر – م ــن

ن

10

ب

9

ر

8

ن

7

د

ً
عموديا:

9

3

الحلول
1

 –1آ لـ ـ ـ ــة فـ ـ ــي ا لـ ـس ــا ع ــة
ّ
تحرك دواليبها – أحد
الشهور.
 – 2طـ ـبـ ـي ــب ف ــر ن ـس ــي
راحل تعاطى التنجيم.
 – 3إ حـ ـ ـس ـ ــان – جـمــع
عظيم – نسي.
 – 4واحد باألجنبية –
أدركوا الصوت بحاسة
األذن.
 – 5عاصمة لتوانيا –
للتوجع والشكوى.
 – 6دولة أوروبية.
 – 7اداة ن ـصــب – بئر
قديمة – يلج على.
 – 8مـ ـ ـق ـ ــد م ـ ــة ب ـ ــرا م ـ ــج
لبنانية مشهورة.
 – 9للمساحة – رقــد –
جزيرة في اندونيسيا.
 – 10يستعمل للغسيل
– عـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة دو ل ـ ـ ـ ـ ــة
أوروبية.
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زمن
حالل
جمال
شعب

سنة
مستوى
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لوم
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مستقبل
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سحر
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فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :كل َمن سار على الدرب وصل.
اتبع هذا المثل تنجح في حياتك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ت ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـح ـب ـيــب
بعينيك فقط ،بل بعيون قلبك.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :تـ ـ ـق ـ ــوم ب ــواجـ ـب ــات ــك
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــرح ،وت ـ ـش ـ ـتـ ــرك
بمناسبات اآلخرين.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :قوتك ومعرفتك ثابتتان ،ألنك
تستمدهما من معرفتك وخبرتك.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـكـ ّـرم الحبيب وتحترمه
ً
عـنــدمــا تـكــونــان م ـعــا وأمـ ــام جميع
الناس.
ً
اجتماعيا :ينبغي أن تكون محبتك
مجانية ،أما إذا أردت ً
لقاء لها ،فلم
تعد َّ
محبة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :األمانة في عملك من أهم صفات
النجاح والعالقات الطيبة.
ً َّ
عاطفيا :تذكر أن ال أحد معصوما عن
الخطأ ،حتى الحبيب الذي تعبده.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـتــواضــع يــزيــدك جـمــاال،
ً
ِّ
ويقرب اآلخرين منك ويهبك غفرانا.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ش ــارك الــزمــاء فــي مشروعك،
فعمل الفريق أفضل وأسرع.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ت ـش ـع ــر ب ــإحـ ـس ــاس ت ـج ــاه
شخص من الطرف اآلخر ،لكنه يكون
ً
عابرا.
ً
َّ
تتغير ،فال
اجتماعيا :ثمة َمن يريد أن
تأبه له ،واترك قلبك ناصع البياض.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :سوف يتحقق ما تتمناه ،وما مهنيا :الـتــواصــل الجيد مــع الزبائن
يجعلهم على عالقة دائمة بك.
عليك سوى متابعة اجتهادك.
ً
ً
ً
ّ
عاطفيا :حبك للشريك طرد الخوف من عاطفيا  :محبة الشريك فعليا تظهر
في عملك الدؤوب إلنجاح حياتكما.
حياتك وشفى التردد.
ً
ً
اجتماعيا :كل عمل خير تقوم به سوف اجتماعيا  :عندما تعرف حقيقة َمن
ً
ً
هم حولك تتحرر نفسك ،ولو انزعجت.
تلقى بديال عنه نعما كثيرة.
رقم الحظ.53 :
رقم الحظ.4 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تشعر بمعاناة كبيرة في عملك
قد يكون سببها تعنت المسؤولين.
ً
َّ
المحبة ثابتة،
عاطفيا :مسيرتكما في
واألفالك ّ
تشرع أمامكما دروب السعادة.
ً
اجتماعيا  :يعتقد البعض أن اإل ق ــرار
ب ــال ـخ ـط ــأ هـ ــو ضـ ـع ــف ،والـ ـعـ ـك ــس هــو
الصحيح.
رقم الحظ.28 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ال تيأس مهما كانت خسارتك
َّ
تتغير.
كبيرة ،فالظروف سوف
ً
عاطفيا :أفضل تعبير تقدمه للحبيب
عندما تقول له بكل بساطة أنا أحبك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ك ــل ســاعــة تـمـضـيـهــا مع
أحـبــائــك هــي وحــدهــا الـتــي تبقى في
ذاكرتك.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :يساعدك الله في كل ما تقوم
به ،شرط أن تبدأ بالخطوة األولى.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ح ـب ـك ـمــا مـ ـ ـب ـ ــارك ،ألن ـك ـمــا
ً
صادقان ،وتثقان في بعضكما بعضا.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ع ـن ــدم ــا ت ـص ـبــح الــدن ـيــا
صغيرة في عينيك الجأ إلى الصالة
ليرتاح قلبك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :ق ــد ي ـك ــون ال ـت ــزام ــك ال ـيــومــي
يـخــالــف قـنــاعــاتــك ،لكنك مضطر إلــى
تلبيته.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـك ــون ال ـح ـب ـيــب ف ــي أغـلــب
األح ـ ـيـ ــان م ـص ــدر راحـ ـت ــك م ــن مـشـقــة
العمل.
َ
ً
ّ
تشجع ،وال تبق في عزلتك،
اجتماعيا:
ً
فالله يحبك ويقف دائما إلى جانبك.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنيا :مــن خــال ثمار عملك الطيبة
تنتشر ُسمعتك بين الناس.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـت ــراكــم خ ـي ـبــات األمـ ــل من
تـصــر فــات الحبيب ،وتبغي أن تضع
ً
حدا لها.
ً
اجتماعيا :أنت تسير في درب النور،
ألن قلبك يتسع لكل الناس.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :إذا كنت تريد نتائج جيدة
من مساعديك ،عاملهم بالتساوي.
ً
عاطفيا :يحصل معك بعض األمور
الـتــي تجعلك تـتــردد فــي أخــذ قــرار
عاطفي.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ل ــدي ــك خ ـب ــرة روح ـي ــة
َّ
محبة
حقيقية يمكنك من خاللها
الجميع كأهلك.
رقم الحظ.22 :
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مسك وعنبر

هيا« :مليار ريال» ينتظر استكمال التصوير أو استبدال السيناريو
لضمان عرض المسلسل في الدورة الرمضانية المقبلة
تطل الفنانة هيا الشعيبي في عمل "سينمائيات  "2برمضان
المقبل ،وفي عملين بالدراما السعودية لهذا العام ،هما:
"بركات" "ومليار ريال" ،حيث َّ
تصدت لبطولتهما إلى جانب
مجموعة من الفنانين السعوديين والخليجيين.
وحول أعمال الشعيبي الجديدة كان لـ"الجريدة" معها هذا
اللقاء:
عزة إبراهيم

• تـ ـش ــاركـ ـي ــن ف ـ ــي ع ـم ـل ـيــن
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ـي ــن ب ــال ـس ـع ــودي ــة،
فيما تكتفين بعمل وحيد في
الساحة المحلية ،ما األسباب؟
 ال ـف ـنــان يـبـحــث دائ ـم ــا عنالتجديد على مستوى الشكل
والـ ـمـ ـضـ ـم ــون ،ولـ ـق ــد ش ــارك ــت
بــرمـضــان ال ـعــام الـمــاضــي في
مسلسلين حققا نجاحا كبيرا،
هما" :حدود الشر" ،و"ما أدراك
م ــا أمـ ــي" ،وتـلـقـيــت ه ــذا الـعــام
عــرضــا بــالـمـشــاركــة فــي درام ــا
س ـع ــودي ــة مـخـتـلـفــة وضـخـمــة
مجموعة
اإلنتاج ،ويشارك بها
َّ
من فناني الخليج ،لذلك فضلت
المشاركة في رمضان المقبل
ب ـطــري ـقــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ــن خــال
َ
مـسـلـســلــي "ب ــرك ــات" ،و"مـلـيــار
ريال".
• وماذا عن "سينمائيات "2؟

جمهوري
يفضل األدوار
الكوميدية
لكن ما
يجذبني
العمل الجيد

 أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص دائـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا عـ ـل ــىالـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة بـ ـعـ ـم ــل مـ ـحـ ـل ــي،
مـ ـهـ ـم ــا ت ـ ـ ـعـ ـ ــددت مـ ـش ــاريـ ـع ــي
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،و"س ـي ـن ـمــائ ـيــات
 "2ع ـم ــل م ـن ـف ــرد ،ف ـه ــو درام ـ ــا
م ـن ــوع ــات ،وف ــوازي ــر يعشقها
الجمهور ،ويشارك به باقة من
نجوم وفناني الكويت ،منهم:
عـبــدالـعــزيــز الـمـسـلــم ،انتصار
الـشــراح ،مشاري البالم ،خالد
ال ـع ـج ـيــرب ،عـبــدالـلــه الـخـضــر،
محمد الحملي وغيرهم الكثير،
بقيادة المخرج نواف الشمري.
ـت فــي الـجــزء األول
• شــاركـ ِ
مــن سينمائيات قـبــل حــوا لــي
ربع قرن ،ماذا يعني لك ذلك؟
 ش ـع ــور ال ي ـ ـقـ ــارن ،فكيفيـ ـشـ ـع ــر اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ف ـ ــي ب ــداي ــة

هيا الشعيبي
مـ ـش ــواره ال ـف ـنــي وب ـع ــد م ــرور
ربــع قــرن من األعمال مع كبار
ال ـف ـن ــان ـي ــن وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،س ــوى
بالفخر .وللمصادفة الجميلة،
أن الـعــديــد مــن الفنانين ممن
ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــوا فـ ـ ــي ال ـ ـ ـجـ ـ ــزء األول
يـ ـش ــارك ــون ب ــه ح ــال ـي ــا ،مـنـهــم
ال ـف ـن ــان ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـسـلــم،
ك ـم ــا يـ ـق ــود ال ـع ـم ــل ال ـش ـم ــري،
وهو نفس مخرج الجزء األول.
َّ
وخالل الكواليس نتذكر الكثير
من ذكرياتنا القديمة بالجزء
األول ،فـتـعــم ال ـفــرحــة وال ـمــرح
أجواء التصوير.
• ما المضمون الذي يحويه
مسلسل "بركات"؟
 ال ـع ـم ــل ي ـت ـض ـمــن م ـفــارقــةكـبـيــرة ،وهــو "ب ــرك ــات" ،اسمي
بالعمل ،ويتعامل معي الناس
ع ـل ــى أنـ ــي رج ـ ــل ،فـيـكـتـشـفــون
أنـ ــي امـ ـ ــرأة أح ـم ــل اسـ ــم رج ــل،
وت ـ ــدور ال ـعــديــد م ــن ال ـمــواقــف
ال ـك ــوم ـي ــدي ــة خ ـ ــال األح ـ ـ ــداث.
ول ـقــد انتهينا مــن الـتـصــويــر،
ب ـم ـش ــارك ــة ال ـف ـنــان ـيــن مـ ــرزوق
الـ ـغ ــام ــدي وأغ ـ ــادي ـ ــر الـسـعـيــد
ووج ـ ـنـ ــات ره ـب ـي ـن ــي ،وتـلـعــب
دور والدتي ،وبشير الغنيم في

محمد الحملي يقدم «اليف شو»
مساء كل خميس عبر «يوتيوب»
●

محمد جمعة

حرص العديد من الفنانين والمطربين على مجاراة الواقع
الحالي ،وحث الناس على البقاء في منازلهم ،ليس فقط من
خالل الرسائل التوعوية التي عرضها البعض عبر مختلف
مواقع التواصل االجتماعي ،أو من خالل األغنيات السنغل،
إنما كشف بعض الفنانين عن مبادرات طيبة تهدف إلى
الترفيه عن جمهورهم بغض النظر عن المقابل المادي.
على الصعيد المحلي ،بــادر الفنان محمد الحملي
بـ ــإعـ ــان ع ـ ــرض "الي ـ ـ ــف ش ـ ــو" كـ ــل ي ـ ــوم خ ـم ـي ــس ،فــي
الثامنة مـســاء ،فــي بــث مباشر عبر قناته الخاصة
فــي "يــوت ـيــوب" ،لـيـكــون أول فـنــان كــويـتــي يستخدم
الفضاء البديل في الترفيه على الجمهور بالمنازل
ودون مقابل.
وسبق الحملي لهذه الخطوة فرقة مسار إجباري
المصرية ،التي قدمت مساء الجمعة حفل "أون الين"
عبر قناتهم على "يوتيوب" ،ضمن سلسلة حفالت
أعلنها مطربون لتقليل االختالط كإجراء احترازي
لمواجهة فيروس كورونا.
وقدمت الفرقة توليفة غنائية من أشهر أعمالها في
وصلة مباشرة استمرت قرابة الساعة ،وضمت أكثر من
 10أغنيات ،وأعلن أعضاء الفرقة نيتهم تكرار التجربة
بشكل شبه أسبوعي ،وأخــذ زمــام المبادرة لنشر هذه
الفكرة لمختلف الموسيقيين والفرق الغنائية في مصر
والعالم العربي.

محمد الحملي

الشعيبي مع باسمة حمادة
دور أخــي ،إلــى جانب شيرين
الرفاعي .والمسلسل من تأليف
علياء الكاظمي ،وإخــراج علي
الشويفعي.
• "مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــار ري ـ ـ ـ ـ ـ ــال" أيـ ـض ــا
كوميدي ...فلماذا التركيز على
هذا اللون من األعمال؟
 أق ـ َّـدم أعـمــاال متنوعة بينالكوميديا والتراجيديا ،وإن
كــان الجمهور يميل ألدواري
الكوميدية ،لكن العمل الجيد
هو ما يجذبني في النهاية .أما
تصنيفه وجهة أو بلد إنتاجه،
فـ ـلـ ـي ــس الـ ـنـ ـقـ ـط ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة
لـلـفـنــان ،األه ــم هــو أن يضيف
لي وأضيف له بوجودي ضمن
فريق متفاهم ،لضمان نجاح
العمل ،لكن التصوير توقف في
الوقت الحالي ،بسبب ظروف
الحجر المنزلي.
• كيف ستتغلبون على هذا
ال ـم ــأزق ال ــذي فــرضــه فـيــروس
كورونا؟
 ن ـ ــواج ـ ــه مـ ـشـ ـكـ ـل ــة ،ك ـح ــالال ـع ــدي ــد م ــن األع ـ ـمـ ــال الـفـنـيــة
ال ـتــي تــوقـفــت بـشـكــل مـفــاجــئ،

الفنان يبحث
ً
دائما عن
التجديد
على مستوى
الشكل
والمضمون

ل ـك ــن ال تـ ـ ــزال أم ــام ـن ــا ف ــرص ــة،
وأت ــوق ــع ان ـفــراجــة فــي الـقــريــب
العاجل ،لنتمكن من استئناف
العمل ،وأستطيع حينها السفر
والتنقل من مكان آلخر ،فلدي
ج ــزء مــن الـمـشــاهــد لــم يـصـ َّـور
ب ـع ــد ،ل ـكــن ارت ـب ــاط ــي بــالـعـمــل
مــا زال قائما ،وإذا حــال األمــر
دون استكمال باقي مشاهدي،
فسيتم عرض ما تم تصويره
لي ،وإسناد مشاهدي المتبقية
لــزمــائــي بــال ـع ـمــل ،م ــع إج ــراء
تعديل بالسيناريو ،لضمان
ع ــرض الـمـسـلـســل ف ــي مــوعــده
برمضان.
• مـ ــا سـ ــر ت ـس ـم ـي ــة ال ـع ـمــل
بـ"مليار ريال"؟

كواليس
«سينمائيات
 »2كلها فرح
ومرح

 العمل يناقش حياة أسرةفقيرة أمـثــل فيها دور األخــت
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث مـ ـف ــارق ــة
ت ـت ـس ـبــب فـ ــي أن ن ـ ــرث مـبـلـغــا
مــال ـيــا ض ـخ ـمــا ي ـق ــدر بـمـلـيــار
ريــال سـعــودي ،لكننا ال نملك
ً
ـام يساعدنا
م ــاال لتوكيل مـحـ ٍ
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـ ـثـ ــروة،
فنعمل أنــا وإخــوتــي لتجميع
أتـ ـع ــاب ال ـم ـح ــام ــاة ،ف ــي إط ــار
كــو مـيــدي خفيف ،ويشاركني

العمل عبدالمجيد الرهيدي،
وعلي الحميدي ،وخالد فراج،
وميال الزهراني ،وعبدالمحسن
ال ـش ـمــري ووج ـن ــات رهـبـيـنــي،
والـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل ت ــألـ ـي ــف مـحـمــد
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ،وإخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج أس ـ ــد
فوالدكار.
• هل الجمهور على موعد
مع موسم جديد من "فانوس
هيونة"؟
 الـبــرنــامــج مـتــواصــل ،لكنم ــع ك ــل م ــوس ــم ج ــدي ــد نسعى
إلى تقديم شيء مختلف ،لتتم
استضافة فنانين لم يشاركوا
من قبل .أما الديكور ،فسيكون
ث ـ ــابـ ـ ـت ـ ــا ،وي ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ــن ألـ ـع ــاب ــا
ومسابقات مثيرة ،حيث جرى
تحديثه العام الماضي ،وحظي
بــإعـجــاب كبير مــن الجمهور،
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا نـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ل ـ ـي ـ ـشـ ــارك ـ ـنـ ــي
ب ــالـ ـتـ ـق ــدي ــم أح ـ ـ ــد الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن،
وبــالـتــالــي سيتم تـعــديــل اســم
الـ ـب ــرن ــام ــج ،ل ـي ـح ـمــل اسـمـيـنــا
في حال تم هذا التغيير الذي
ي ـ ـجـ ــري دراس ـ ـ ـتـ ـ ــه ح ــالـ ـي ــا مــع
المخرج محمد عز ،وسيعرض
البرنامج في  12صباحا عبر
شاشة قناة .atv

محمد عاشور يشارك بـ  3أعمال خالل رمضان
●

عزة إبراهيم

يشارك الفنان محمد عاشور بأكثر من
عمل في موسم رمضان المقبل.
وق ــال عــاشــور ،ل ــ"ال ـجــريــدة"" ،انتهيت
م ـ ــن تـ ـص ــوي ــر م ـ ـشـ ــاهـ ــدي ف ـ ــي م ـس ـل ـســل
دروي ـش ـيــات ،ال ــذي يـعــرض فــي رمـضــان،
وأقـ ـ ـ ـ ـ ــدم مـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــه عـ ـ ـ ـ ــددا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مــن
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـ ــع ك ـ ــل حـ ـلـ ـق ــة ،خ ــاص ــة
النـ ـتـ ـم ــائ ــه ل ـن ــوع ـي ــة ال ـم ـس ـل ـس ــات ذات
الـحـلـقــات الـمـنـفـصـلــة الـمـتـصـلــة ،والـتــي
تناقش موضوعات جديدة كل يوم ،وهو
من تأليف يوسف المانع وإخراج عيسى
ذياب".
وأضــاف أنــه منشغل حاليا بتصوير
مـشــا هــده فــي مسلسل "زواج مصلحة"،
المقرر عرضه رمضان المقبل ،موضحا
أن دوره ف ـ ــي ا لـ ـعـ ـم ــل يـ ـتـ ـمـ ـح ــور ح ــول
شـخـصـيــة "ن ــاص ــر" ،وه ــو اب ــن ب ــار بــأمــه
يتخلى عــن رغ ـبــاتــه ويـضـحــي مــن أجــل
إرضائها وتحقيق مناها له ،في مشهد
من مشاهد التضحية الجميلة.
وأشار إلى أن دوره في العمل يتقاطع
م ــع عـ ــدد م ــن ال ـف ـنــان ـيــن ،م ـن ـهــم صــديـقــه
محمود بوشهري ووالــدتــه بالعمل في
الشرقاوي وأخته منى مكي ،إلى جانب
العديد من نجوم العمل الــذي يضم مي
الـبـلــوشــي ولـيـلــي عـبــدالـلــه وم ـيــس كمر
و فـهــد العبدالمحسن و س ـعــاد سليمان
وإيمان جمال وغيرهم ،ومن تأليف مريم

عاشور ومحمود بوشهري في كواليس «زواج مصلحة»
ال ـهــاجــري ،وإخ ـ ــراج أح ـمــد عـبــدالــواحــد،
وإنتاج "دايتونا".
وي ــواص ــل ع ــاش ــور تـصــويــر مـشــاهــده
فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـك ــومـ ـي ــدي "رت ــوتـ ـل ــي"،
ال ـم ـق ــرر ع ــرض ــه ف ــي رم ـ ـضـ ــان ،بصحبة
عــدد من نجوم الكوميديا ،منهم الفنان
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـع ـقــل وخ ــال ــد الـعـجـيــرب
وعبدالله السلمان ورانيا شهاب وأحمد
الفرج وأن ــوار المنصور ومــي التميمي،
ومن تأليف وإخراج عبدالله السلمان.

وعن أعماله السينمائية ،ذكر عاشور:
"انتهيت الشهر الماضي من تصوير فيلم
الـكــويــت مــراكــش ال ـكــويــت ،فــي الـمـغــرب،
والـ ـمـ ـق ــرر ع ــرض ــه ف ــي ع ـي ــد ال ـف ـط ــر ،إل ــى
جــانــب فـيـلــم م ـســج ،وال ـع ـمــل م ــن بطولة
حمد أشكناني وعبدالله الخضر ،وحصة
ال ـن ـب ـهــان ،وع ـبــدال ـلــه ف ــري ــد ،وم ــن تأليف
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـن ـص ــار وإخ ـ ـ ــراج رم ـضــان
خسروه".

حمالت توعية وتغييرات في القنوات المصرية بسبب «كورونا»
●

مذيعة تحمل شعار الحملة

القاهرة  -هيثم عسران

ت ـس ـب ـبــت ال ـ ـم ـ ـخـ ــاوف ال ـك ـب ـي ــرة مـ ــن تـفـشــي
فيروس كورونا في تغييرات جذرية بالخريطة
الـبــرامـجـيــة لـلـمـحـطــات الـفـضــائـيــة الـمـصــريــة
الـمـخـتـلـفــة م ــع االخ ـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار ال ـجــانــب
التوعوي للحد من انتشار الفيروس الرئوي
الـقــاتــل وتشجيع المواطنين على الـبـقــاء في
منازلهم خالل الفترة الحالية.
وأط ـل ــق مــذي ـعــو ق ـنــاة اك ـس ـتــرا ن ـيــوز حملة
لــدعــوة الجمهور مــن أجــل الـبـقــاء فــي المنزل،
ونقل األخبار لهم حيث حرص مذيعو البرامج
على المشاركة بالحملة سواء عبر حساباتهم
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي أو
منصات القناة المختلفة التي اهتمت بإبراز
آخر األخبار على مدار الساعة.
ورف ـع ــت ال ـق ـنــوات الـمـصــريــة ش ـعــار "خليك
في البيت" من أجــل تشجيع المواطنين على
البقاء في المنزل ألطول فترة وعدم الخروج إال
ً
للضرورة القصوى ،فيما جرى التعامل سريعا
مع األخبار الكاذبة والشائعات التي خرجت

خالل األيام الماضية ،لتوضيح الحقائق.
وت ـع ـم ــل الـ ـقـ ـن ــاة ع ـل ــى ن ـق ــل آخ ـ ــر تـ ـط ــورات
انـتـشــار الـفـيــروس حــول الـعــالــم حيث تــم فتح
الـ ـب ــث ال ـم ـب ــاش ــر ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة إلذاع ـ ــة
أحدث األخبار ،فيما تتواصل مع المسؤولين
الرسميين لتوضيح المعلومات والحقائق
ب ـجــانــب تـغـطـيـتـهــا لـمـخـتـلــف ال ـق ـضــايــا حــول
العالم.
وقامت قناة  dmcبإطالق  6نشرات إخبارية
ب ـع ـنــوان "ض ــد ك ــورون ــا" يـتــم بـثـهــا عـلــى مــدار
اليوم حيث تقدم من خاللها القناة تحليالت
وتقارير عن التعامل مع فيروس كورونا وآخر
ً
التطورات عالميا ،حيث توزعت النشرات على
ً
مدار اليوم بداية من العاشرة صباحا وحتى
منتصف الليل.
أم ــا شـبـكــة ق ـن ــوات ال ـح ـيــاة ،ف ـق ــررت تغيير
ق ـنــاة الـحـيــاة درامـ ــا لـتـكــون "ال ـح ـيــاة سينما"
حيث تعرض القناة أحدث انتاجات السينما
المصرية على مدار الساعة منذ انطالق القناة
األسـبــوع الماضي مــع تقليل اإلعــانــات التي
تتضمنها بصورة ملحوظة.

 ...وأخرى تطالب «خليك بالبيت»

خبريات
غدير السبتي تنهار بعد
إصابة ابنتها بالفيروس

بعد تأكيد إصابة ابنتها
أسماء القبندي،بفيروس
كورونا املستجد ،19-COVID
أطلت املمثلة غدير ّ السبتي
في مقطع فيديو بثته عبر
حسابها على أحد مواقع
التواصل.
وقالت غدير :أنا ً
طبعا لبست
إلن تو دقوا علينا املستشفى
ألن طلعت نتيجة بنتي
إيجابية والحني اإلسعاف
جايني ياخدونها ونتيجتي
أنا باالنتظار ادعوا إن شاء
الله ما في شي ،وأبغي أقول
إننا ضلينا اتنني بالبيت
الكل راح ،ولكن إن شاء
الله أنا أروح بدالكم كلكم
وتضلون انتو بخير».
وانهارت غدير بالبكاء في
فيديو لها برفقة إحدى
ُ
صديقاتها تدعى «روان»
وابنتها أسماء من الحجر
الصحي.
وكانت غدير كشفت إصابة 3
من أبناء شقيقتها بفيروس
كورونا ،أحدهم طفل عمره
 4أعوام.

مدين ينال االستحسان
بأغنية «كالم عينيه»

بعد طرحه ألغنية ديو
مع الفنان املصريمحمد
جمعة عبر صفحته
الرسمية على أحد
مواقع التواصل على
طريقة الفيديو من داخل
االستوديو الخاص
به ،حصدامللحن مدين
مليون مشاهدة خالل
أيام قليلة ،وظهر الثنائي
الفني وهما يغنيان
أغنية الفنانة املصرية
شيرين عبدالوهاب «كالم
عينيه» من ألحان مدين
ومن كلمات أمير طعيمة
وتوزيع حسن الشافعي.
واختتم الثنائي الفيديو
بطريق كوميدية ساخرة،
حيث ظهر مدين وجمعة
في نهاية الفيديو وهما
يستخدمان املطهر على
أيديهما كنوع من أنواع
التعقيم بعد املصافحة مع
انتشار كورونا املستجد
حاليا.
ّ
وعلق مدين على الفيديو
بكلمات «الفن في زمن
الكورونا ...كالم عينيه...
مدين ...محمد جمعة».

تعقيم المتحف المصري
في وسط القاهرة

َّ
عقم فريق من وزارة
الصحة املصرية ،أمس
األول ،املتحف املصري
في ميدان التحرير بقلب
القاهرة ،ضمن اإلجراءات
االحترازية ملواجهة فيروس
كورونا.
وعمل رجال من فرقة
التعقيم مرتدين زيًا أبيض
وواضعني قفازات وأقنعة،
على رش مواد مطهرة على
كل األسطح واألرضيات في
القاعات الواسعة للمتحف،
الذي يحوي آثارًا فرعونية
ثمينة.
كما يضم املتحف القناع
الذهبي للفرعون توت عنخ
آمون.
وقال مدير املتحف ،صباح
صديق ،إنه تقرر «إغالق
املتحف اعتبارًا من أمس
األول حتى  31مارس،
وبدأنا عمليات التطهير
لألسطح داخله».
وأضاف« :يتم استخدام
مواد مطهرة خاصة
بتنظيف اآلثار».
وأكدت وزارة اآلثار ،أن
عمليات تطهير مماثلة
ستجرى لكل املتاحف
واملواقع األثرية في مصر.

ةديرجلا
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أميركا ثالث بؤرة للوباء وبريطانيا «مغلقة» وفرنسا تدخل «الطوارئ»
• «الرابطة الطبية» :األزمة سترافقنا لنهاية العام ّ
ويتعين إعادة هيكلة الحياة االجتماعية بأكملها
• تراجع اإلصابات بإيطاليا لكن الحكومة تبقى حذرة ...والصين ترفع قيود التنقل عن هوبي

شددت الحكومات حول العالم
إجراءات العزل التي تؤثر على
 1.7مليار شخص ،في إطار
المساعي للحد من تفشي
تم
فيروس كورونا ،في وقت
مجلس األمن
تسجيل «تسارع كبير جدا»
في غضون ذلك ،أفادت مصادر
في عدد اإلصابات بالواليات
دبلوماسية ،أن مجلس األمن الذي
َّ
ً
المتحدة ،التي حذرت منظمة
لــم يجتمع مـنــذ  12يــومــا بسبب
"كــورونــا" يشهد انقسامات حول
الصحة العالمية من تحولها
مسودة "إعالن" مرتبطة بالوباء.
الواليات المتحدة
إلى «مركز للتفشي» ،فيما
وق ـ ــال دب ـل ــوم ــاس ــي ط ـلــب عــدم
ّ
انضمت بريطانيا ونيوزيلندا إلى
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا س ــجـ ـل ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ك ـ ـشـ ــف هـ ــوي ـ ـتـ ــه ،إن ال ـ ـم ـ ـسـ ــودة
ً
المتحدة أكثر من  100حالة وفاة "رف ـض ـت ـهــا ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا أوال
دول بأوروبا والشرق األوسط
جديدة خالل الـ 24ساعة الماضية ،واق ـ ـت ـ ــرح ـ ــت روس ـ ـ ـيـ ـ ــا والـ ـصـ ـي ــن
ً
وأميركا الشمالية وآسيا في
بحيث أشارت آخر اإلحصاءات إلى تعديالت عليها وساهمتا الحقا
إعالن عزل تام بأنحاء البالد،
تجاوز إجمالي عدد المصابين  42في عرقلتها".
ً
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـص ـ ــادر أخ ـ ـ ـ ــرى أن
ألـفــا ،واقـتــراب عــدد حــاالت الوفاة
لمنع وقوع إصابات جديدة.

السعودية ترصد
مخالفات محدودة
للحظر وتونس
تسجن  400مخالف

مع مالمسة اإلصابات بفيروس
"كـ ــورونـ ــا" ال ـج ــدي ــد (ك ــوف ـي ــد )19
عتبة الـ  400ألــف ،باتت الواليات
ً
المتحدة في المرتبة الثالثة عالميا
على خريطة انتشار الفيروس مع
ت ـســارع وت ـيــرة تفشيه ،فــي حين
أب ــدت الــرابـطــة الطبية العالمية،
تشاؤمها من "انتهاء سريع" لألزمة
ّ
الـتــي تمكنت مــن إح ــداث انقسام
داخل مجلس األمن حول مسودة
"إعالن" مرتبطة بالوباء.

سترافقنا بالتأكيد حتى نهاية هذا
ً
العام" ،مضيفا أنه سيتعين إعادة
هيكلة الحياة االجتماعية بأكملها
ً
والحياة العملية أيضا إلى حين
تطوير لقاح مضاد للفيروس.

من  ،600باتت أميركا في المرتبة
ً
الثالثة عالميا على خريطة انتشار
الفيروس.
وقال عمدة مدينة نيويورك ،بيل
دي بالسيو ،إن مدينته لديها اآلن
 35في المئة من إجمالي اإلصابات
في الواليات المتحدة ،بأكثر من 12
ً
ألفا و 300إصابة.
وأضاف خالل مؤتمر صحافي:
ً
"نـحــن ّنشهد ق ـفــزات مــذهـلــة جــدا
ف ــي تـفــشــي ه ــذا ال ـم ــرض ،األم ــور
ّ
نتخيلها قبل أسبوع
التي لم نكن
أو أسبوعين مـ ّـررنــا بها اآلن إلى
ّ
حد ما"ّ .
وت ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــع دي بـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــو ،أن
ي ـ ــزداد الـتـفـشــي ف ــي ال ـمــدي ـنــة مع
تـفــاقــم ال ـضــرر بسبب الـعـجــز ّفي
المستلزمات الطبية والتي يتوقع
لها أن تنفد خالل أسبوع من اآلن.

المسودة في طريق مسدود .وقال
أحدها إن للصين وجنوب إفريقيا
تحفظات فيما اقـتــرحــت روسـيــا
"تعديالت جذرية".
ومسودة اإلعالن التي حصلت
وكالة "فرانس بــرس" على نسخة
منها وطرحتها أستونيا األسبوع
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،تـ ـش ــدد عـ ـل ــى "ال ـق ـل ــق
الـمـتـنــامــي ل ـلــدول ال ـ ــ 15األع ـضــاء
في المجلس حيال الوباء الذي قد
يهدد السالم واألمن في العالم".
وإذ ي ـ ـ ـشـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــرورة
ً
"مـســاعــدة األكـثــر ضعفا وعرضة
للخطر بسبب الفيروس والشعوب
التي تعيش في أوضــاع إنسانية
كارثية" ،يدعو إلى "تعاون سياسي
ً
واقتصادي" مؤكدا أن العمل بين
أعـ ـض ــاء األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ي ـجــري
"بشفافية تامة" وهي عبارة يبدو
أنها تلمح إلى االنتقادات األميركية
لبكين.
وش ــددت مـســودة اإلع ــان على
أنه "ال يمكن ألي بلد أن يهزم الوباء
بمفرده" مذكرة بــأن تطوير لقاح
يشكل أولوية.
ويستلزم إصدار إعالن لمجلس
األمـ ـ ــن إجـ ـم ــاع أع ـض ــائ ــه لتبنيه
وإصداره.

الكونغرس
وفي إجراء يتناقض مع قاعدة
ّ
متبعة منذ قرنين من الزمن ويرمي
لتمكينهم م ــن مــوا ص ـلــة عملهم
التشريعي فــي ظــل قـيــود الحجر
الصحي والمخاطر الناجمة عن
ّ
تـفــشــي ال ـف ـيــروس ،أب ــدى عـشــرات
البرلمانيين األميركيين تأييدهم
فـ ـك ــرة ت ـع ــدي ــل ال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي
ل ـل ـكــون ـغــرس إلج ـ ــازة الـتـصــويــت
عن ُبعد.
ّ
ً
ّ
وق ــال تــرامــب إن ــه "يــؤيــد تماما
إج ــازة التصويت عــن ُبـعــد لفترة
محدودة في الكونغرس".

قد نصل إلى
مليون مصاب
وأكثر من  10الرابطة الطبية
آالف وفاة
إل ــى ذل ــك ،ق ــال رئ ـيــس الــرابـطــة
في شهر
الطبية العالمية ،فرانك أولريش
نتنياهو

مونتغمري ،أمس" ،هذه المعضلة

«وورلد ميتر»
وأظهرت بيانات منصة "وورلد
مـ ـيـ ـت ــر" الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
باإلحصائيات ،أن إجمالي عدد
اإلصابات حول العالم تجاوز 381
ً
ألفا ،كما أظهرت البيانات أن عدد
المتعافين تجاوز المئة ألف حتى
صباح أمس.
ً
وأشـ ـ ـ ــارت أيـ ـض ــا إلـ ــى أن عــدد
الوفيات ارتفع إلى .16558
وال ت ــزال الصين تتصدر دول

ةديرجلا تعاين إجراءات البلديات
في بيروت والمتن

رجل دين شيعي يعقم منازل في منطقة فقيرة بالنجف أمس (أ ف ب)
ال ـع ــال ــم م ــن ح ـي ــث أع ـ ـ ــداد ح ــاالت
اإلصابة ،تليها إيطاليا والواليات
المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران
وفرنسا وكوريا الجنوبية.

بريطانيا
إلــى ذلــك ،فــرض رئيس الــوزراء
الـبــريـطــانــي ب ــوري ــس جــونـســون،
ً
ً
أمس األول ،إغالقا عاما في المملكة
المتحدة ثالثة أسابيع بهدف الحدّ
ّ
مــن تفشي الـفـيــروس ال ــذي أودى
بأكثر من  300شخص.
وف ـ ــي إط ـ ــار ه ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ،لــن
ُي ـس ـمــح لـلـبــريـطــانـيـيــن ب ـم ـغــادرة
مـ ـ ـن ـ ــازلـ ـ ـه ـ ــم سـ ـ ـ ـ ــوى فـ ـ ــي حـ ـ ــاالت
ً
محدودة جدا مثل شراء الحاجيات
ّ
والتوجه إلى العمل أو
الضرورية
إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة
ً
مرة واحدة يوميا ،وفق ما أوضح
جونسون في كلمته إلى األمة.
ّ
يضم
كـمــا سيمنع كــل تـجـ ّـمــع
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـخـ ـصـ ـي ــن ،وس ـي ـت ـ ّـم
ّ
إغــاق كل متاجر بيع السلع غير
األساسية وأماكن العبادة.
وقـ ـ ــال ج ــون ـس ــون ف ــي خـطــابــه
ّ ً
متوجها إلى البريطانيين "إلزموا
ً
ّ
منازلكم" ،مشيرا إلــى أن الشرطة
ّ
ستكلف فــرض الـتــزام ّالمواطنين
هذه اإلجراءات وسيحق لها فرض
غرامات مالية على المخالفين.
وهذه اإلج ــراءات ،األشـ ّـد قسوة
ف ــي ت ــاري ــخ ب ــري ـط ــان ـي ــا ف ــي زم ــن
السلم ،لجأ إليها جونسون بعدما
بلغت حصيلة الوباء في المملكة
ّ
ً
المتحدة  6650مصابا توفي منهم
ً
 335شخصا.
ً
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :س ـ ـن ـ ـجـ ــري ت ـق ـي ـي ـمــا
ً
جديدا ّفي غضون ثالثة أسابيع
وسنخفف هذه القيود إذا أظهرت
ّ
الوقائع أن باإلمكان فعل ذلك".
مــن جانبه ،قــال جــون أشـتــون،

ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ال ـس ــاب ــق للصحة
العامة في شمال غربي إنكلترا ،إن
بريطانيا "خسرت سبعة أسابيع"
ألن الحكومة رفضت فرض اإلغالق
في وقت مبكر عن ذلك.
وأض ـ ـ ـ ــاف أش ـ ـتـ ــون ب ـع ــد ب ـيــان
جـ ــون ـ ـسـ ــون ،أن ج ـ ـهـ ــاز ال ـص ـحــة
ً
ال ــوط ـن ـي ــة ل ــن ي ـك ــون ق ـ ـ ـ ــادرا على
مــواكـبــة ال ـعــدد غـيــر الـمـتــوقــع من
ال ـحــاالت .وأض ــاف" :ستتم رعاية
الكثير من األشخاص في المنازل
وسيموت الكثيرون في المنازل".

توزيع الحليب
وشهد تقليد توزيع زجاجات
الحليب على المنازل في الصباح
ً
ال ـب ــاك ــر ف ــي بــري ـطــان ـيــا انـتـعــاشــا
ً
م ـت ـج ــددا ،ب ـعــد ت ــراج ــع كـبـيــر في
الـ ـعـ ـق ــود األخـ ـ ـي ـ ــرة .وقـ ــالـ ــت أك ـبــر
شركة تسليم حليب إلــى المنازل
في البالد ،أمس األول ،إنها وظفت
مئة عامل تسليم إضافي لتلبية
االرت ـف ــاع الـكـبـيــر فــي الـطـلــب بعد
دعـ ـ ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى ال ـح ـجــر
المنزلي.
وتفيد منظمة "ديــري يو كاي"
التي تعنى بـشــؤون هــذا القطاع،
أن  89في المئة من الحليب المبيع
في البالد عام  1980كان يوزع على
المنازل .لكن العادات تغيرت ومع
منافسة المتاجر الكبرى ،تراجعت
هذه النسبة إلى  30في المئة في
منتصف التسعينيات وإلى  2.8في
المئة في  .2015ومعظم الزبائن هم
من المسنين.

أوروبا
وفــي إيطاليا ،بقيت السلطات
ال ـص ـح ـيــة حـ ـ ــذرة ف ــي م ــا يتعلق
بتراجع عدد اإلصابات الجديدة،

داعية السكان إلى االلتزام أكثر من
أي وقت مضى بإجراءات العزل.
وقــال رئيس المؤسسة العليا
لـلـصـحــة سـيـلـفـيــو بــروســاف ـيــرو:
ً
"يجب أال نغرق في األوهام انطالقا
من هذا التراجع" .أضاف "علينا أن
ندرس المعطيات بانتباه تام ،وأن
نحللها .ويجب انتظار بضعة أيام
لنفهم ما هو االتجاه .إننا نعيش
ً ً
ً
أسبوعا مهما جدا".
وبــاتــت األغـلـبـيــة الـعـظـمــى من
اإلي ـط ــال ـي ـي ــن م ـق ـت ـن ـعــة ب ــوج ــوب
اع ـت ـم ــاد إج ـ ـ ـ ــراءات الـ ـع ــزل .وت ــدل
ع ـلــى ذل ــك الـ ـش ــوارع ال ـف ــارغ ــة في
أبــرز المدن مثل ميالنو ونابولي
ً
وروما ،في مشهد يتناقض تماما
م ــع صـ ــور ال ـش ــواط ــئ وال ـح ــدائ ــق
الممتلئة بــالـنــاس الـتــي انتشرت
قبل أسبوعين.

البرلمان األوروبي
وفي بروكسل ،سجل البرلمان
األوروبـ ــي مـســاء أمــس األول ،أول
وفــاة بالفيروس لموظف إيطالي
بقسم الخدمات التقنية للبرلمان
وهو في العقد الرابع من العمر.

ألمانيا
وفي برلين ،أعلن "معهد روبرت
كوخ لألمراض المعدية" أمس ،أن
عــدد اإلصــابــات في ألمانيا ارتفع
 4764حالة خالل يوم ليصل إلى
 27436ح ــال ــة .وأض ـ ــاف أن 114
ً
ً
شخصا توفوا بزيادة  28شخصا
عــن الـعــدد الــذي نشر أمــس األول،
ً
وهو  86شخصا.

هولندا
وش ــددت هــولـنــدا بشكل كبير

●

بيروت  -ةديرجلا

•

ً
يــومــا بعد يــوم تتشدد اإلج ـ ــراءات المتخذة من
األجهزة االمنية اللبنانية لتطبيق قرار الحكومة حظر
التجول "غير الرسمي" تحت عنوان التعبئة العامة
للحد من انتشار فيروس "كورونا".
ً
وعاينت "الـجــريــدة" ،أمــس ،ع ــددا من البلدات في
بيروت وساحل المتن ،والحظت الدور المركزي الذي
تقوم به البلديات من خالل عناصرها المنتشرين على
مداخل البلدات وداخل أحيائها.
وتسير البلديات دوريات سيارة وراجلة في المدن
ذات الكثافة السكانية الكبيرة وتقوم الشرطة التابعة
لها بفض التجمعات أمام محال التغذية ،كما تقوم
بمنع المواطنين الذين يرغبون في ممارسة رياضة
المشي في الساحات العامة او على الطرق الفرعية،
كما تـقــوم اآلل ـيــات التابعة للبلديات بــرش الـمــواد
الـمـطـهــرة فــي ال ـش ــوارع مــن خ ــال س ـي ــارات محملة
بخزانات تحتوي على المواد المعقمة.
وتتفاوت نسبة االلتزام بقرار الحكومة بين منطقة
وأخرى ،فبينما تلتزم محافظتا بيروت وجبل لبنان
بالقرار بشكل كبير ،يبدو أن مدينة طرابلس كانت
من أبرز المخالفين ،وفتحت أسواقها بشكل عادي،
مــن ســوق الخضار الــى ســوق السمك حيث تهافت
المواطنون لشراء حاجاتهم.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس الـ ـح ــزب "ال ـت ـقــدمــي
االشتراكي" النائب السابق وليد جنبالط ،في حسابه
ب ـ "تــويـتــر" أم ــس" :تلجأ بعض الـبـلــديــات إل ــى قطع
الطرقات وإقامة حواجز في نــوع من األمــن الذاتي،
األمر الذي قد يسبب مشاكل عديدة .أفضل طريقة أن
تتولى قوى األمن والجيش فتح تلك الطرقات ،وأن
يزداد التشديد على الذين يخالفون تعليمات حظر
السير ،لــذا اعــود وأن ــادي بحالة ط ــوارئ مــع تنظيم
حاجات المواطن األساسية".
إلــى ذلــك ،وفــي سابقة من نوعها في لبنان الذي
يـشـهــد الـعــديــد مــن ال ـح ــوادث ال ـمــروريــة والـجــرحــى
ً
والقتلى على طرقاته يوميا ،أعلنت غرفة التحكم

المروري ،أمس ،أن حوادث السير التي تم التحقيق
ً
فيها في الساعات الـ 24الماضية بلغت صفرا.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،أع ـ ــاد ع ـضــو ك ـت ـلــة "ال ـك ـتــائــب
اللبنانية" النائب الياس حنكش نشر تغريدة التحكم
المروري عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر" ،أمس،
ّ
وعلق عليها" :من حسنات الحجر المنزلي ...لهيك
خليك بالبيت" .كما شهد لبنان ،أمس ،سابقة قضائية
مهمة حــث جــرى استجواب مــوقــوف قاصر ســوري
الجنسية (مــوالـيــد  )2002عبر تطبيق whatsapp
 ،-video callفي فصيلة "أمـيــون" من جانب قاضي
التحقيق جوسلين مـتــى ،بـنــاء على اش ــارة النائب
العام التمييزي.
في موازاة ذلك ،اعلنت الوزيرة السابقة مي شدياق،
أمس األول ،خبر اصابتها بفيروس "كورونا" لتكون
ثــانــي وزي ــر ســابــق يـصــاب بــالـفـيــروس بـعــد الــوزيــر
السابق محمد الصفدي.
ّ وروت شدياق تفاصيل إصابتها بالفيروس ،قائلة
إنها عانت بعض األعراض الشبيهة بأعراض كورونا
بعد عودتها من العاصمة الفرنسية باريس األسبوع
الفائت ،مما دفعها إلى االلتزام بالحجر المنزلي.
أوتيل ديــو السبت
وأضــافــت" :قصدت مستشفى
ّ
ال ـف ــائ ــت وتـ ــم إب ــاغ ــي يـ ــوم األح ـ ــد ب ــأن ـن ــي مـصــابــة
بالفيروس" ،موضحة أنها ُبلغت بضرورة الحضور
إلى المستشفى لتلقي العالج.
ً
ّ
وكشفت شدياق أن حالتها ليست حرجة ،مشيرة
ً
إلــى أنها ستنضم قريبا لألشخاص الذين تعافوا
بشكل كامل.
وشددت على "ضرورة االنتباه واتباع اإلجراءات
الوقائية ال سيما بالنسبة إلى العائدين من السفر"،
الفتة إلى أن "كورونا مش عيب".
ّ
وأشارت إلى أن "حال التعبئة المعلنة ليست كافية
ّ
لمنع تفشي الفيروس ،والدليل ما نراه من خروقات
يومية فــي األس ــواق الشعبية وغـيــرهــا السيما من
أصحاب القدرات المحدودة"ّ ،
مؤيدة "ضرورة إعالن
حالة طوارئ مع ما يتطلبه األمر من اجراءات لحماية
لبنان من آثار انتشار الفيروس".

م ــن إج ــراءاتـ ـه ــا ل ـل ـس ـي ـطــرة على
الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس ،وحـ ـ ـظ ـ ــرت ج ـم ـيــع
المناسبات واالجتماعات العامة
حتى أول يونيو المقبل .ويمكن
للشرطة التدخل وفرض غرامات
صارمة في حالة االنتهاكات .وتم
تسجيل  4749إصابة في هولندا،
باإلضافة إلى  213وفاة.

فرنسا
ودخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت "حـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ
الصحية" ،أمس ،حيز التنفيذ في
فرنسا لمدة شهرين ،وهي تنص
على عزل إلزامي وتدابير أخرى
ً
تضع قيودا على حريات كثيرة.
ً
وتبنى البرلمان األحد قانونا
ينص على إعالن حال "الطوارئ
ل ـم ــواج ـه ــة ك ــوف ـي ــد  ."19ون ـشــر
ال ـ ـقـ ــانـ ــون أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي الـ ـج ــري ــدة
الرسمية.
ويستلهم هذا القانون الجديد
نموذج حال الطوارئ الذي نص
ع ـل ـيــه ق ــان ــون ف ــي عـ ــام  1955تم
تفعيله بـعــد ا عـ ـت ــداء ات نوفمبر
 2015ا لـتــي تسببت بمقتل 130
ً
شخصا.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد ن ـ ـ ـ ــواب مـ ـع ــارض ــون
القيود "الكبيرة" على الحريات،

و"الصالحيات الضخمة" المعطاة
للحكومة.
وتسبب الـفـيــروس بــوفــاة 860
ً
شـ ـخـ ـص ــا فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا وارت ـ ـفـ ــاع
اإلصـ ــابـ ــات إلـ ــى  .19856وتـضــع
ً
التدابير الجديدة قيودا على التنقل
والتجمع والعمل.
ويتعرض من يخالف إجراءات
العزل لدفع غرامة بقيمة  135يورو،
وأخرى بقيمة  1500يورو ،إذا عاد
ال ــى الـمـخــالـفــة ذات ـه ــا "ف ــي خــال
ً
 15يــومــا" .ويعاقب ارتـكــاب أربــع
ً
مخالفات في غضون ثالثين يوما
بـ 3700يورو ،و"السجن ستة أشهر
كحد أقصى".
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـف ــرنـ ـس ــي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون ف ـ ــرض منذ
أسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن تـ ـنـ ـق ــات
الفرنسيين "بشكل كبير مــدة 15
ً
يوما على األقل".
كـ ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت ق ـ ـبـ ــرص ،إغـ ــاق
الجزيرة حتى  13أبريل ،قائلة إن
حركة األشخاص صارت محظورة
ً ً
ما لم يكن ذلك ضروريا جدا.

آسيا
وف ــي بـكـيــن ،ق ــال م ـســؤول في
ل ـج ـنــة ال ـص ـح ــة الــوط ـن ـيــة،

مصر تعلن حظر تجول أسبوعين

•

تحذير من «األمن الذاتي» إذا تأخر إعالن «الطوارئ»

صينيون يضعون أقنعة واقـيــة يـلـ ّـوحــون بعلم بالدهم
كتعبير عن شكرهم لألطباء الذين ساعدوهم على الشفاء
من الفيروس في مقاطعة يونمينغ (أ ف ب)

مسيرات تكبير في اإلسكندرية واتهامات لـ «اإلخوان» بالتحريض
●

القاهرة  -رامي إبراهيم

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي
أمس حظر تجول من السابعة مساء حتى السادسة
ً
صباحا بدءا من اليوم لمدة اسبوعين ،في محاولة
الحتواء تفشي فيروس كورونا.
وضمن االج ــراءات؛ اغــاق كافة المحال التجارية
ً
والحرفية من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا،
واالغالق التام يومي الجمعة والسبت ،وإغالق جميع
الـمـقــاهــي والـمـطــاعــم وال ـمــاهــي بـشـكــل كــامــل لمدة
اسبوعين ،وتعليق كافة الخدمات الحكومية لمدة
اسبوعين ،باستثناء مكاتب الصحة ،واغالق النوادي
الرياضية واالجتماعية بكافة انحاء الجمهورية.
وفي وقت سابق ،قال الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،إن ــه كلف الحكومة واألج ـه ــزة التنفيذية
الـمـخـتـصــة ات ـخ ــاذ ال ـ ــازم نـحــو تـطــويــر اإلجـ ـ ــراءات
االحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن في
مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وكتب الرئيس على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك":
"عـلــى ضــوء المتابعة الموقوتة إلجـ ــراءات مكافحة
انتشار فيروس كورونا ،فقد كلفت الحكومة واألجهزة
الـتـنـفـيــذيــة الـمـخـتـصــة ات ـخ ــاذ ال ـ ــازم نـحــو تطوير
اإلج ــراءات االحترازية المتبعة على مستوى الدولة
والمواطن ،من خالل اتخاذ حزمة إجراءات إضافية".
وأكد السيسي أن هذه اإلجراءات سوف "تسهم في
تحقيق أعلى معدالت األمــان ،ووفــق محددات ثابتة
قائمة على تحقيق سالمة المصريين ،وبما ال يؤثر
على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".
وتابع" :أؤكد ثقتي البالغة في تجاوب الشعب المصري
العظيم مع هذه اإلجراءات ،وبما يحفظ أمان وسالمة
وطننا الغالي مصر ...حفظ الله مصر والمصريين".
وأعلنت وزارة الداخلية ،أنها تضع أجهزتها في
حــالــة تــأهــب قـصــوى لتنفيذ خـطــة الــدولــة الشاملة
لمواجهة الوباء ،وأفاد بيان أصدرته بأن الوزارة فور
صــدور توجيهات الرئيس بقيام جميع مؤسسات
الدولة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية المواطنين
لتنفيذ الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة المصرية
لحماية المواطنين ومواجهة فيروس كورونا والحد
من التداعيات المختلفة في إطار خطة المكافحة" ،فقد
َّ
المعنية
سارعت وزارة الداخلية إلى وضع كل أجهزتها

في حالة تأهب قصوى لتنفيذ تلك التوجيهات بشكل
ً
متناغم مع كل مؤسسات الدولة ،وبدقة والتزام ،وفقا
لقواعد واستراتيجيات إدارة األزمات".
وج ــاءت هــذه الـتـطــورات عقب تـظــاهــرات مفاجئة
شهدتها مدينة اإلسـكـنــدريــة ،أمــس األول ،واتهمت
أج ـهــزة األم ــن جماعة "اإلخ ـ ــوان" بتدبيرها ،وب ــدأت
األحـ ـ ــداث بـحـمـلــة لـلـتـكـبـيــرات وال ــدع ــاء م ــن شــرفــات
وشبابيك الـمـنــازل ،شملت المدينة كلها ،وبعدها
تدفق عدد من األهالي إلى الشوارع ،الستكمال نفس
صيحات الدعوات بشكل جماعي ،ما أدى إلى تدخل
ال ـشــرطــة ،لتفريقهم فــي منطقة س ـيــدي بـشــر شــرق
اإلسكندرية.
ورج ــح مــراقـبــون أن يـكــون تجمع المواطنين تم
ً
عفويا ،نتيجة الضغط النفسي ،وفي لحظة عاطفية
أثناء ترديد الدعاء والتكبيرات ،فيما حاولت جماعة
"اإلخــوان" ،بواسطة اإلعالمي التابع لها معتز مطر،
استغالل الموقف والتحريض على التظاهر.
بدورها ،أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية،
أمس األول ،ارتفاع عدد الحاالت المصابة بفيروس
كورونا إلى  366حالة ،ضمنهم  68حالة تم شفاؤها
وخرجت من مستشفى العزل ،و 19حالة وفاة.
وأش ــارت الـ ــوزارة إلــى ارت ـفــاع عــدد ال ـحــاالت التي
تحولت نتائج تحاليلها معمليا مــن إيجابية إلى
سلبية لـفيروس كورونا إلى  96حالة.
وكشفت الوزارة عن خروج  12حالة من المصابين
بفيروس كــورونــا من مستشفى الـعــزل ،ضمنهم 10
أجانب ومصريان ،بعد تلقيهم الرعاية الطبية الالزمة
وت ـم ــام شـفــائـهــم ،وف ـقــا إلرش ـ ـ ــادات منظمة الصحة
العالمية ،ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى
 68حالة من أصل الـ  96حالة ،التي تحولت نتائجها
معمليا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل  39حالة جديدة
ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ،جميعهم
من المصريين المخالطين للحاالت اإليجابية التي
تم اكتشافها واإلعــان عنها مسبقا ،ضمن إجراءات
ُ
الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا إلرشادات
منظمة الصحة العالمية ،إضافة إلى وفــاة  5حاالت
ضمنهم حالة لهندي ،و 4حاالت من المصريين.
في األثـنــاء ،أعلن مجلس الـنــواب المصري ،أمس
األول ،تعليق جلساته حتى  12أبريل المقبل.

foreigndesk@aljarida●com

دوليات
وانقسام في مجلس األمن

سلة أخبار
واشنطن تسعى إلعادة
 13500أميركي من الخارج

ّ
• األردن يوزع الخبز بحافالت والمملكة
المتحدة تحيي تقليد توزيع الحليب

ّ
أعلنت الواليات املتحدة أنها
تسعى إلعادة  13500أميركي ال
يزالون عالقني في الخارج بسبب
األزمة الصحية العاملية الناجمة
عن فيروس «كورونا» ،لكن من
ّ
تتعهد في الوقت الراهن
دون أن
بإعادتهم جميعًا.
وقال مسؤول رفيع املستوى
في وزارة الخارجية األميركية
ّ
للصحافيني إن الوزارة أعادت
منذ بدء أزمة الفيروس وحتى
اليوم ما مجموعه  5700أميركي،
من بينهم أكثر من  800من مدينة
ووهان في وسط الصني ،وأكثر
من  300كانوا على منت سفينة
الرحالت البحرية «دايموند
برينسيس» في اليابان ،إضافة
إلى نحو  1200أميركي أعيدوا
من املغرب األسبوع املاضي،
ً
فضال عن أميركيني تم إجالؤهم
من أميركا الالتينية في األيام
ّ
األخيرة .وأضاف أن الغالبية
العظمى من هؤالء عادوا إلى
الواليات املتحدة على منت
طائرات استأجرتها الحكومة،
من دون أن يستبعد إمكان
اللجوء إلى طائرات عسكرية عند
االقتضاء.

 ...ونيوزيلندا لرعاياها:
ابقوا في أماكنكم

أم ـ ــس ،إن الـ ـب ــاد ال ب ــد أن
تظل في حالة تأهب فيما يتعلق
بجهود مكافحة الفيروس إذ ال
ت ــزال هـنــاك مـخــاطــر مــن حــدوث
عــدوى أو قــدوم إصــابــات وافــدة
من الخارج.
وأعـلـنــت الـصـيــن أم ــس ،أنها
سترفع إج ــراء ات اإلغ ــاق التام
عن أكثر من  50مليون شخص
ف ــي م ـقــاط ـعــة ه ــوب ــي ف ــي وســط
البالد حيث ظهر الفيروس للمرة
األولى نهاية العام الماضي .لكن
مخاوف نشأت من موجة جديدة
من اإلصــابــات يحملها وافــدون
من الخارج.
وبعد شهرين من العيش في
ظــل ق ـيــود صــارمــة عـلــى التنقل
والـ ـحـ ـي ــاة الـ ـي ــومـ ـي ــة ،سـيـسـمــح
للمواطنين األصـحــاء بمغادرة
ً
المقاطعة اعتبارا من منتصف
ل ـيــل أم ـ ــس ،ف ـي ـمــا ت ــرف ــع مــديـنــة
ووهـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـفـ ـش ــى م ـن ـهــا
ال ـف ـيــروس ،الـقـيــود عـلــى التنقل
ً
اعتبارا من  8أبريل المقبل.
وتراجعت اإلصابات الجديدة
بشكل كبير خالل الشهر األخير،
لكن إصابة أولى محلية العدوى
ف ــي أس ـب ــوع سـجـلــت أم ـ ــس ،في
ووه ـ ـ ــان إض ــاف ــة إلـ ــى  3ح ــاالت

أخرى في البالد.
إال أن ه ــذه األرق ـ ــام ال تـقــارن
بـ ـح ــاالت الـ ـع ــدوى ال ـق ــادم ــة من
الخارج التي بلغت  74في البالد
أمس ،ما أثار مخاوف من موجة
ثــان ـيــة م ــن اإلص ــاب ــات ف ــي وقــت
بــدت فيه السلطات ق ــادرة على
احتواء تفشي الوباء.
وسجلت سبع وفيات جديدة
ع ـل ــى م ــا ذك ـ ــرت ل ـج ـنــة الـصـحــة
الوطنية جميعها في ووهان.
ً
وأحصت الصين رسميا أكثر
من  80ألف مصاب توفي منهم
 ،3277وقد أصبحت اليوم ثاني
أك ـث ــر دول ـ ــة م ـت ـض ـ ّـررة بــالــوبــاء
بعد إيطاليا ا لـتــي حصد فيها
"كــوف ـيــد  "19أرواح أك ـثــر م ــن 6
آالف شخص.

كوريا الجنوبية
وأع ـل ـن ــت ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
أمــس ،ارتـفــاع الوفيات إلــى 124
ً
شـخـصــا فـيـمــا ت ـجــاوز إجـمــالــي
ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــا ب ـ ـيـ ــن حـ ـ ــا جـ ـ ــز  9آالف
شخص.
وأك ـ ــد م ــرك ــز ت ــداب ـي ــر الـحـجــر
الـصـحــي ،أن الـفـحــوص الطبية
أك ــدت  76إصــابــة جــديــدة خــال

أعلنت الحكومة النيوزيلندية
لرعاياها في الخارج ،امس،
أنه قد فات األوان للعودة إلى
ديارهم وقد يضطرون إلى البقاء
في أماكنهم ،وسط توقف العديد
من شركات الطيران.
وقال وزير الشؤون الخارجية،
وينستون بيترز ،في بيان امس:
منذ  18مارس ،ونحن نحذر
النيوزيلنديني في الخارج من
أن نافذة العودة إلى البالد
تغلق ،وبعد أسبوع أصبحت
النافذة مغلقة بالكامل .وأضاف
أن نيوزيلندا تأثرت بمحاور
مثل سنغافورة التي تمنع مرور
األجانب من خالل مطاراتها.
وذكرت وزارة الصحة ،أمس ،إن
هناك  155إصابة مؤكدة.

األربع والعشرين ساعة الماضية
ليرتفع إجمالي الحاالت المؤكدة
ً
إلى  9037شخصا.

األردن
وب ـ ــدأت ال ـس ـل ـطــات األردنـ ـي ــة
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـبـ ــز ع ـل ــى
ال ـمــواط ـن ـيــن بــواس ـطــة حــافــات
بسبب حظر التجول المفروض
إلـ ـ ـ ــى أجـ ـ ـ ــل غ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـم ــى م ـنــذ
الـسـبــت الـمــاضــي .وقــالــت أمــانــة
ع ـم ــان" :س ـن ـصــل إل ــى ك ــل مـنــزل
وشـقــة إلي ـصــال ال ـخ ـبــز" .ودعــت
الـمــواطـنـيــن إل ــى ع ــدم التجمهر
أمام حافالت توزيع الخبز .وفي
خ ـطــاب تـلـ ّفــزيــونــي م ـســاء أمــس
األول ،ح ـ ــض ال ـم ـل ــك ع ـب ــد ال ـلــه
الثاني عاهل األردن ،الناس على
احترام حظر التجوال.
وفـ ــي م ـس ـقــط ،أع ـل ـنــت وزارة
الصحة في سلطنة عمان امس،
ت ـس ـج ـي ــل  18إص ـ ــاب ـ ــة ج ــدي ــدة
ل ـم ــواط ـن ـي ــن ل ـي ــرت ـف ــع اج ـم ــال ــي
االصـ ــابـ ــات ف ــي الـ ـب ــاد إلـ ــى 84
حالة.
إلى ذلــك ،قرر مطارا أبوظبي
ودبـ ــي تـعـلـيــق رحـ ــات الــركــاب
ً
اعتبارا من منتصف ليل الغد،

لمدة أسوعين باستثناء رحالت
اإلجالء.

مخالفات الحظر
وفــي الــريــاض ،أكــد مدير األمن
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي الـ ـف ــري ــق أول
رك ــن خــالــد الـحــربــي ،أم ــس ،رصــد
مـخــالـفــات م ـح ــدودة خ ــال الـيــوم
ّ
التجول
األول من قرار تطبيق منع
ال ــذي دخــل حـ ّـيــذ التفيذ فــي تمام
الساعة السابعة مساء أمس األول
في جميع مناطق المملكة وحتى
ً
ً
الساعة  6صباحا لمدة  21يوما.
وفي السياق ،أعلنت السلطات
التونسية تــوقـيــف أكـثــر مــن 400
ش ـخــص أط ـل ــق س ـ ــراح معظمهم

وأب ـ ـقـ ــي  30م ـن ـه ــم فـ ــي ال ـح ـج ــز،
لمخالفتهم حظر التجول الليلي
المفروض.

روحاني
وفـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،أع ـل ــن الــرئ ـيــس
اإلي ــران ــي ح ـســن روح ــان ــي أم ــس،
تعطيل ثلثي الـقــوى العاملة في
ال ـبــاد ،ضمن الـتــدابـيــر المتخذة
الحتواء انتشار الفيروس.
أضــاف" :تقرر أن يــزاول نصف
ً
عدد الموظفين الحكوميين تقريبا
أعمالهم وتعطيل الثلثين اآلخرين
لتقديم الخدمات".
ول ـفــت إل ــى الـتـقــاريــر الصحية
التي تفيد بــأن المستشفيات في

أن ـحــاء ال ـبــاد أصـبـحــت تستقبل
ً
أعــدادا أقل من المصابين ،وكذلك
تراجع أعداد الوفيات.
وحتى اآلن ،سجلت إيران أكثر
من  24ألف حالة إصابة بالفيروس
وأكثر من  1800وفاة.
وأعلنت متحدثة باسم منظمة
الصحة العالمية ،أن هناك "تسارعا
كـبـيــرا جـ ــدا" ف ــي ع ــدد اإلص ــاب ــات
بــالــواليــات المتحدة ،مشيرة إلى
َّ
تتحول إلى مركز
أنه من الممكن أن
للتفشي .وقالت إن " 85في المئة
َّ
من حــاالت اإلصــابــة المبلغ عنها
في الساعات الـ  24األخيرة بأوروبا
المتحدة".
والواليات
َّ
وفي القدس ،حذر رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو من

أن يصل عدد اإلصابات بالفيروس
في إسرائيل إلى مليون في غضون
شهر ،و 10آالف حالة وفاة ،إذا لم
تتخذ إجراءات صارمة لوقفه.
وأض ـ ــاف خـ ــال اج ـت ـمــاعــه مع
المسؤولين مــن وزارات الصحة
والمالية واألم ــن ،أمــس األول ،أن
سيناريوهات وكارثة صحية قد
تحدث في األسابيع المقبلة إذا لم
تتخذ إسرائيل إجراءات صارمة.
وأعـ ـل ــن ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
الـ ـصـ ـح ــة اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ك ـي ــان ــوش
جهانبور ،أمس ،تسجيل  122وفاة
إضافية لتصل الحصيلة اإلجمالية
إلـ ـ ــى  ،1934وعـ ـ ـ ــدد ال ـم ـصــاب ـيــن
.24.811
(عواصم ـ ـ وكاالت)

إصابة رئيس فنلندا السابق
ووفاة عازف شهير
أعلن مكتب الرئيس الفنلندي
أمس أن الرئيس السابق مارتي
اهتيساري ،أصيب بفيروس
كورونا .وقال املكتب إن
اهتيساري ( 82عاما) الذي حكم
البالد بني عامي  1994و2000
وفاز في  ،2008بجائزة نوبل
للسالم ملساهمته لفترة طويلة
في الوساطة من أجل تحقيق
السالم ،في حالة جيدة.
الى ذلك ،توفي عازف
الساكسوفون الكاميروني
الشهير مانو ديبانغو في فرنسا
جراء إصابته بكوفيد  19عن 86
عامًا .وبات ديبانغو أسطورة
االفرو-جاز ،أول نجم عاملي
يقضي جراء إصابته بالفيروس.

الله» رغم تحفظ الخبراء
من
«هبة
بـ
أدوية
يصف
ترامب
ً

فرنسا تستخدم «كلوروكوين» بشروط وتركيا تعتمد ً
دواء صينيا

ً
"أحـضــرنــا دواء خــاصــا يستخدم فــي الصين
ً
يقال انه احدث تحسنا في حالة المرضى الذين
يعالجون في وحدات الرعاية المركزة ،ويخفض
فترة عالجهم من  12يوما إلى اربعة أيام".
ولم يكشف معلومات عن الــدواء ،إال أنه تم
اسـتـخــدام دواء الـمــاريــا "كـلــوروكــويــن" أخيرا
لـمـعــالـجــة الـمـصــابـيــن ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا في
الصين وفرنسا.
وأوضــح كوجا أن  50ألف مجموعة فحص
سريع وصلت مــن الصين وبــدأ استخدامها،
ويتوقع وصول  300ألف أخرى بحلول الغد.
وف ــي بــاريــسّ ،
وج ــه خ ـبــراء الـصـحــة العامة
الفرنسيون مالحظة تحذيرية بشأن استخدام
عقار ال ـ "كـلــوروكــويــن" المضاد للمالريا ضد
ال ـم ــرض ال ـنــاجــم ع ــن "ك ــورون ــا" ،لـكـنـهــم قــالــوا
إنــه يمكن استخدامه للمرضى ذوي الحاالت
الخطيرة وفي ظل ظروف صارمة.
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران،
إن المجلس األعلى للصحة العامة في البالد
وافق على استخدام "هيدروكسي كلوروكوين"
لـعــاج الـمــرضــى ذوي ال ـحــاالت الـخـطـيــرة في
الـمـسـتـشـفــى ،إذا وافـ ــق األط ـب ــاء ه ـنــاك بشكل

رغم تحذير العلماء من مخاطر اإلفراط في
االدع ـ ــاءات بـشــأن أدوي ــة غـيــر م ـصــادق عليها
علميا بـعــد ،أعـلــن الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
ّ
المثبت
ترامب ،أن العقار المضاد للمالريا ،غير
وال ــذي يخضع لــاخـتـبــارات حــالـيــا لمعالجة
مرضى "كورونا" قد يكون "هبة من الله".
وكـ ــان ت ــرام ــب أع ـلــن األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي أن
إدارته تعمل بشكل كبير على توسيع إمكانية
ال ـح ـص ــول ع ـلــى "ه ـي ــدروك ـس ــي ك ـل ــوروك ــوي ــن"
و"كـ ـل ــوروك ــوي ــن" إثـ ــر دراس ـ ـ ــات أولـ ـي ــة واعـ ــدة
فــي فــرنـســا والـصـيــن وج ــدت أن حــالــة مرضى
بالفيروس تحسنت بعد استعمال العقارين.
وناشد العديد من العلماء ،بمن فيهم كبير
خبراء األمراض المعدية في الواليات المتحدة
أنتوني فــاوتـشــي ،الـنــاس التريث إلــى أن يتم
التثبت من األمر ،عبر اختبارات سريرية أشمل
ت ـصــادق عـلــى نـتــائــج ال ــدراس ــات ذات النطاق
الضيق.
لكن ترامب لم يظهر مثل هذا التحفظ خالل
مؤتمر صحافي في البيت األبيض أمس األول،
وقال" :يبدو أن هيدروكسي كلوروكوين وكذلك
زي -باك يشكالن توليفة جيدة جدا جدا".
وأضاف "هناك احتمال كبير أن يكون
لهما تأثير هائل ،وسيكون ذلك هبة من
الله .إن كانا ّ
فعالين فسيغير ذلك قواعد
الـلـعـبــة بشكل كـبـيــر" ،مـشـيــرا إل ــى مثال
لمريض بالفيروس تعافى إثر معالجته
بالدواء المذكور.
خالل مقابلة صريحة غير معتادة ،وصف د.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد عـ ـلـ ـم ــاء ت ـ ــرام ـ ــب ل ـت ــروي ـج ــه
أنتوني فوتشي ،كبير خبراء األمراض المعدية
ل ـل ـع ـق ــاري ــن ب ـم ــا قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى نـقــص
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة
بالنسبة لألميركيين الذين هم بحاجة
للتعامل مع الرئيس ترامب بشأن "كورونا".
ً
إلـيـهـمــا لـمـعــالـجــة داء الــذئ ـبــة الـجـلــدي
وقال فوتشي ردا على سؤال عن سبب نشر
والتهاب المفاصل.
ترامب معلومات غير مثبتة علميا  100بالمئة
وفي أنقرة ،صرح وزير الصحة التركي
خالل المؤتمرات الصحافية :ال يمكنني القفز
ً
فخر الــديــن كــوجــا ،بــأن ب ــاده تستخدم
أمام الميكروفون وطرحه أرضا.
دواء أرس ـل ـت ــه ال ـص ـي ــن لـ ـع ــاج مــرضــى
وجاءت تصريحات فوتشي ،خالل مقابلة له
مصابين بفيروس "كورونا".
مع مجلة "ساينس" األميركية للعلوم.
وقال كوجا للصحافيين ،أمس األول:

جماعي على أنه سيكون مناسبا.
ويأتي القرار بعد يوم من إعالن فريق طبي
في مستشفى بمرسيليا أنه سيعالج المرضى
ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون ال ـف ـي ــروس ال ـم ـم ـيــت بــالـعـقــار
المضاد للمالريا إلى جانب المضاد الحيوي
"أزيثروميسين".
إل ــى ذل ــك ،كشفت وزارة االت ـصــال (اإلع ــام)
ال ـجــزائــريــة ع ــن ب ــروت ــوك ــول ال ـع ــاج المسمى
"الكلوروكوين" ألجل التصدي لـ "كورونا".
وأكدت الوزارة ،أن "الكلوروكوين هو جزيئة
مضادة للمالريا ،يستخدم في العالج من هذا
الوباء ومن أمراض الروماتيزم والذئبة" ،مشيرة
إل ــى أن "الـ ــدراسـ ــات ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد انطلقت
بالصين فــي فبراير  ،2020وال تــزال مستمرة
في أوروبا".
وت ــابـ ـع ــت" :الـ ـكـ ـل ــوروك ــوي ــن أعـ ـط ــى ن ـتــائــج
واعـ ــدة لـمــواجـهــة ال ـف ـيــروس م ــن خ ــال زي ــادة
ال ـقــدرات المناعية لـلـفــرد .وهــو منتج يصنع
محليا وبكميات كافية لعالج المرضى حسب
البروتوكول الذي وضعه الخبراء".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
فوتشي :ال يمكنني طرح ترامب أرضا
وأصبح فوتشي ،الذي يرأس المعهد الوطني
للحساسية واألمراض المعدية ،الوجه الواقعي
للتعامل مــع "كــورنــا" فــي الــواليــات المتحدة،
ح ـيــث اع ـت ـب ــره ال ـك ـث ـيــرون ب ـم ـثــابــة ح ـكــم مهم
للحقيقة.
يتحدث إلــى تــرامــب بعد
ـه
ـ
ن
إ
فوتشي
وقــال
ً
مـحــاولـتــه تصحيحه" :ح ـســنــا ،لـقــد ق ــال ذلــك.
فلنحاول تصحيحه للمرة القادمة".
وأض ــاف ان تــرامــب لــديــه "أسـلــوبــه الخاص
لكنه يستمع إلي بشأن القضايا الجوهرية".

دوليات 16
إسرائيلِ :صدام بين «ليكود» والقضاء يقرب االنتخابات
ةديرجلا
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● اليمين يقاطع البرلمان ويتهم غانتس بالدكتاتورية ● مناورات بـمشاركة «إف »35
اقترب احتمال إجراء انتخابات
رابعة في إسرائيل مع تواصل
الشلل السياسي الذي تشهده
منذ عام بعد رفض رئيس
الكنيست يولي إدلشتاين قرار
المحكمة العليا بإلزامه بإجراء
تصويت على انتخاب رئيس
جديد للبرلمان ،فيما بات
مصير رئيس حكومة تصريف
األعمال بنيامين نتنياهو على
المحك.

ّ
عقد تدخل نادر من القضاء
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي بـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ــراءات
ال ـ ـب ـ ــرل ـ ـم ـ ــان ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي األزم ـ ـ ـ ـ ــة
السياسية في الدولة العبرية
واقـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــت م ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراء راب ـ ــع
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ت ـش ــري ـع ـي ــة ب ـعــد
فشل حــزب «لـيـكــود» اليميني
بزعامة رئيس حكومة تصريف
األع ـ ـمـ ــال ب ـن ـيــام ـيــن نـتـنـيــاهــو
ومنافسه «أزرق أبيض» بزعامة
بـيـنــي غــان ـتــس ف ــي الـحـصــول
على أغلبية خالل االنتخابات
الثالث الماضية التي أجريت
في غضون عام واحد.
وتـ ـ ـص ـ ــادم «ل ـ ـي ـ ـكـ ــود» الـ ــذي
يقود ائتالف حكومة تصريف
األعـ ـم ــال أمـ ــس ،م ــع المحكمة
العليا بعد أن أم ــرت األخـيــرة
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـك ـ ـن ـ ـي ـ ـسـ ــت يـ ــولـ ــي
إدلشتاين ،أمس األول ،بطرح
تصويت الختيار رئيس جديد
للبرلمان.
وجـ ـ ــدد رئـ ـي ــس ال ـك ـن ـي ـســت،
وهــو عضو بـ «ليكود» ،رفضه
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ـ ـطـ ــرح ال ـت ـص ــوي ــت
واعتبر أن قرار المحكمة الذي
يمكن أن ي ــؤدي إلــى تصويت
يطيحه ويضعف قبضة حليفه
الوثيق نتنياهو على السلطة
مع احتمال طرح قانون خاص
يمنع رئيس حكومة تصريف
األعـ ـم ــال م ــن تـشـكـيــل حـكــومــة
جديدة القتراب محاكمته في
قضية فساد ،غير ملزم.
وت ـع ـل ــل رئـ ـي ــس ال ـك ـن ـي ـســت
بأزمة فيروس كورونا والدعوة
التي وجهها نتنياهو لتشكيل
«ح ـ ـكـ ــومـ ــة ط ـ ـ ـ ـ ــوارئ وطـ ـنـ ـي ــة»
كسببين لـتــأ جـيــل التصويت
على منصب رئيس البرلمان
عقب االنتخابات غير الحاسمة
ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ــرت فـ ــي الـ ـث ــان ــي مــن
مارس الحالي.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ،وب ـع ــد
االسـ ـتـ ـم ــاع ل ـط ـلــب م ــن «أزرق
أبـ ـي ــض» وجـ ـم ــاع ــات مــداف ـعــة
عن الديمقراطية ،أمــس األول،
إلج ـبــار إدلـشـتـيــن عـلــى إج ــراء
تصويت الختيار رئيس جديد
للكنيست ،أ مـهـلـتــه المحكمة
ح ـت ــى م ـس ــاء أمـ ــس األول كــي

ً
يقول ما إذا كان مستعدا لفعل
ذلـ ــك خـ ــال ج ـل ـســة بــرلـمــانـيــة
اليوم.
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء ال ـم ـه ـلــة قــال
إدلشتين المنتمي إ لــى حزب
«ليكود» عبر «تويتر»« :مع كل
االحـتــرام الــواجــب ،ال يمكنني
الـمــوافـقــة على اإلن ــذار المقدم
لــي ولـبــرلـمــان إســرائـيــل لعقد
الجلسة في موعد ال يتجاوز
 25مارس».
وقـ ـ ـ ــال إن تـ ـح ــدي ــد أجـ ـن ــدة
ال ـب ــرل ـم ــان م ــن س ـل ـطــة رئـيـســه
ول ـي ــس ال ـق ـض ــاء .وب ـع ــد فـتــرة
وجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزة م ـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك أص ـ ـ ـ ــدرت
ً
الـمـحـكـمــة ح ـك ـمــا ي ـط ـلــب منه
إج ــراء الـتـصــويــت فــي غضون
اليومين المقبلين.
وعلى الرغم من عدم تشكيل
ح ـكــومــة لـتـحــل م ـحــل ائ ـتــاف
تـ ـص ــري ــف األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ــرئ ــاس ــة
نتنياهو أدى بــر لـمــان جديد
اليمين ويسيطر فيه خصوم
نتنياهو الــرئـيـسـيــون« ،أزرق
أبـ ـي ــض» ال ــوس ـط ــي وح ـل ـفــاؤه
ومــن بينهم ائـتــاف «القائمة
المشتركة» ل ـ «عــرب  ،»48على
ً
أغلبية ضئيلة تبلغ  61مقعدا
ف ــي م ـقــاعــد الـكـنـيـســت الـبــالــغ
ً
عددها  120مقعدا.

جميع الطروحات
وق ــال ــت م ـص ــادر رفـيـعــة في
البرلمان ،أمس ،في أعقاب قرار
المحكمة العليا اإلسرائيلية،
أ مـ ـ ــس األول ،ب ـ ــإ ل ـ ــزام ر ئ ـي ــس
الـكـنـيـســت ،يــولــي إدلـشـتــايــن،
بإجراء تصويت على انتخاب
رئـ ـي ــس ج ــدي ــد ل ـل ـم ـج ـلــس ،إن
جـمـيــع اإلم ـكــان ـيــات مـطــروحــة
على الطاولة ،وذلك في تلميح
إل ــى أن بـيــن ه ــذه اإلمـكــانـيــات
عدم إجراء تصويت كهذا رغم
قرار المحكمة.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـيـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر
الـ ـط ــاق ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ــوف ــال
ش ـطــاي ـن ـي ـتــس« :س ـن ـن ـفــذ ق ــرار
ال ـم ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـي ــا ،رغـ ــم أن ـنــا
نعتقد أنها أخـطــأت بقرارها،
ولن نصل إلى حالة فوضى»،

طالبت حركة حماس ،أمــس ،برفع الحصار
اإلســرائ ـي ـلــي عــن ق ـطــاع غ ــزة مــع ظ ـهــور حــاالت
إصابة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم،
فــي ب ـيــان« :نـطــالــب بــإنـهــاء ه ــذا الـحـصــار فــورا
وتوفير وإدخــال جميع احتياجات سكان غزة
ومستلزمات مواجهة الفيروس».
وأضاف برهوم أن «استمرار حصار االحتالل
اإلسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان
وجريمة ضــد اإلنسانية مــع انتشار فيروس
ً
ك ــورون ــا» ،مـحـمــا «االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي ما
يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات

نيجيريا :مقتل 70
جنديًا في كمين
إسرائيليون في الشرفات بتل أبيب بسبب منع التجول (أي بي أيه)
اتهم «الليكود» تحالف «أزرق
أب ـ ـي ـ ــض» وال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر الـ ـس ــاب ــق
أفـيـغــدور لـيـبــرمــان و»الـقــائـمــة
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــة» ل ـ ـ ـ ــ»عـ ـ ـ ــرب »48
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـ ـل ــى ح ـ ــق 2.5
مـلـيــون مــن «نــاخـبــي اليمين»،
بهمجية غير مسبوقة ،بعد أن
قرروا «تشكيل  6لجان مؤقتة
وقرروا أن في جميعها توجد
أغلبية ألنفسهم ومندوب عنهم
ً
ب ــرئ ــاس ـت ـه ــا ،خ ــاف ــا لـتـقــاســم
الـمـقــاعــد وال ـق ــواع ــد المتبعة.
ومعسكر اليمين لن يشارك في
هذه المداوالت والتصويت غير
الديمقراطي».

حالة فوضى
وه ــاج ــم الـ ــوزيـ ــر الـمـنـتـمــي
إلــى «الليكود» يــاريــف ليفين،
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا وات ـه ـم ـهــا
ب ــأن ـه ــا «تـ ـق ــود إس ــرائـ ـي ــل إل ــى

حــالــة فــوضــى وأنـهــا تتصرف
كأن الدولة ملك لها .والمحكمة
تستهدف أساس الديمقراطية،
وهـ ــو م ـب ــدأ ف ـصــل ال ـس ـل ـطــات،
عندما استولت على الكنيست
وتولت إدارة الهيئة العامة له».
واعتبر ليفين أن على رئيسة
المحكمة العليا ،إستير حيوت،
أن «تنشغل باألمور المسؤولة
عـنـهــا ال ـم ـح ـك ـمــة .وه ــي ليست
م ـســؤو لــة عــن إدارة الكنيست.
وال ـم ـح ـك ـم ــة ال ي ـم ـك ـن ـهــا إدارة
الكنيست وأن تحل مكان رئيسه.
وخمسة قضاة انتخبوا بطريقة
ً
صديق يحضر صديقا ،من دون
بروتوكول وفي الغرف المغلقة
وبطريقة مــرفــوضــة ،يجلسون
ويعتقدون أن بإمكانهم إدارة كل
شيء .وهذه ليست دولة توجد
فـيـهــا مـحـكـمــة ،وإن ـم ــا ،ألسـفــي،
مـحـكـمــة ت ـت ـصــرف ك ــأن ال ــدول ــة
ملك لها».

وكــانــت األح ـ ــزاب اليمينية
الــداعـمــة لنتنياهو قــد أعلنت
أن ـ ـهـ ــا س ـت ـق ــاط ــع بـ ـ ــدء أعـ ـم ــال
ا لـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــت ،أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول،
ً
اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى م ــا وصـفـتــه
ب ـ ــ»ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ــديـ ـكـ ـت ــات ــوري»
ل ـم ـن ــا ف ـس ـه ــا «أزرق أ بـ ـي ــض»
وحلفائه.

قطيعة حزبية
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ع ـق ـبــت كـتـلــة
«أزرق أ بـ ـ ـي ـ ــض» بـ ــأ نـ ــه « ث ـم ــة
أهـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة أن
ً
يكون الكنيست فاعال من أجل
مـســاعــدة الــدولــة فــي مواجهة
أزم ـ ــة الـ ـك ــورون ــا .واآلن ،بعد
أن حققنا ذلــك ،مــا زلنا ندعو
ل ـي ـف ـيــن وال ـل ـي ـك ــود إل ـ ــى وق ــف
السياسة الصغيرة ،والتوقف
ع ـ ــن الـ ـتـ ـح ــري ــض والـ ـمـ ـس ــاس
بمؤسسات الــدولــة والمجيء

«كورونا» داخل المعبر .ولم يتضح أين اصيب
الرجالن.
وق ــال عـمــر ،وهــو حفيد أحــد المصابين ،إن
جده محمد الطباطيبي البالغ من العمر  79عاما
«سافر مع صديقه عامر دغمش ( 63عاما) قبل
أربعة أشهر ،وهما عضوان في جماعة الدعوة
والتبليغ اإلسالمية ،إلى باكستان وشاركا في
مؤتمر دعوي قبل عودتهما».
ولدى وصولهما معبر رفح تم نقلهما إلى
مدرسة «بلقيس» بمنطقة تل الهوى للحجر
ال ـص ـحــي اإلل ــزام ــي إل ــى ج ــان ــب ن ـحــو ألـفـيــن
آخــريــن ع ــادوا مــؤخــرا للقطاع ،ويخضعون

للحجر في مدارس أو فنادق.
وفي تصريح صحافي تناقلته وسائل إعالم
مـحـلـيــة ق ــال سـفـيــر فلسطين فــي بــاكـسـتــان إن
الشخصين المصابين «حضرا مؤتمرا في مقر
جماعة الدعوة اإلسالمية في مدينة رايون قرب
الهور خالل الفترة من  11إلى  15مارس».
وأضاف أن المؤتمر الذي حضره عشرات آالف
األشخاص من دول مختلفة عقد «رغــم تحذير
السلطات الباكستانية بمنع المؤتمرات».
وأشار عمر الى أن جده «اعتاد السفر للخارج
ألجل الدعوة إلى الله أربعة أشهر كل عام».
(غزة ـ كونا)

إلى حكومة وحدة معنا».
وفي موازاة ذلك ،نقلت «كان»
عن قياديين في «أزرق أبيض»
ومقربين من غانتس ،قولهم:
«أصبحنا أقرب إلى انتخابات
راب ـ ـعـ ــة مـ ــن ت ـش ـك ـي ــل ح ـكــومــة
وحدة .والمفاوضات بين أزرق
أبيض والليكود لن تستأنف
اآلن رغم أن الكنيست عاد إلى
العمل وتشكلت لجان اإلشراف
عـلــى الـحـكــومــة ،مثلما طالب
أزرق أبـ ـي ــض .وك ــان ــت ه ـنــاك
نـيــة باستئناف الـمـفــاوضــات
االئتالفية بعد تشكيل اللجان،
لـكــن الـتـصــريـحــات المتشددة
الـ ـت ــي ق ــال ـه ــا م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فــي
الليكود ضد المحكمة العليا ال
تسمح باستئناف المفاوضات،
ً
وعمليا هــي تـفــرض استمرار
القطيعة بين الحزبين».

تمرين عسكري
إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ظ ـ ـهـ ــر
أمـ ـ ــس تـ ـم ــري ــن ل ـ ـسـ ــاح ال ـج ــو
اإلسرائيلي بالتعاون مع قوات
أميركية جنوبي إسرائيل ،على
ً
أن ينتهي غدا.
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
الجيش اإلســرائـيـلــي أفيخاي
أدرعـ ـ ـ ـ ــي ،عـ ـب ــر «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،أن ــه
«سـيــاحــظ فــي إط ــار التمرين
ت ـح ــرك ــات نــاش ـطــة ل ـل ـطــائــرات
الحربية من نوع إف .»35
ول ـ ـفـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث إلـ ـ ــى أن
«ال ـم ـنــاورات سـتـقــام فــي الجو
فقط ،ولن تكون خالله لقاء ات
على األرض».
(القدس ـ رويترز ،أ ف ب،
د ب أ)

العالقة األميركية  -العراقية بخطر ...لكن ال يمكن السماح بانهيارها!
●

ساره عالوي ومايكل أوهانلون

ه ـ ــل م ـ ــن م ـس ـت ـق ـب ــل مـ ـشـ ـت ــرك بـيــن
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـ ـع ـ ــراق بـعــد
ً
خــوضـهـمــا حــربــا مــأســاويــة ومليئة
ب ــاألخ ـط ــاء ف ــي آخـ ــر  17س ـن ــة؟ فيما
يـسـعــى ال ـع ــراق إل ــى تشكيل حكومة
جديدة ،يدعو البرلمان المحلي إلى
ط ــرد ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة غـ ــداة مقتل
ّ
المدبر اإليراني قاسم سليماني
العقل
فــي بــدايــة شـهــر يـنــايــر ال ـمــاضــي .قد
ت ـت ـج ــدد ت ـل ــك االض ـ ـطـ ــرابـ ــات بـسـبــب
رد األم ـيــرك ـي ـيــن وح ـل ـفــائ ـهــم ،ف ــي 13
مـ ــارس ،عـلــى واب ــل ال ـصــواريــخ الــذي
استهدف القوات األجنبية في العراق
م ــن جــانــب مـيـلـيـشـيــات مــدعــومــة من
إيران ،وقد أسفرت العملية عن مقتل
أم ـي ــرك ـ َـي ـي ــن وب ــريـ ـط ــان ــي .فـ ــي عـطـلــة
نهاية األسبوع الالحقة ،بدأت جولة
جــديــدة مــن الـقـصــف وزادت احتمال
ً
أن يطلق األميركيون ردودا انتقامية.
بــاخ ـت ـصــار ،أص ـب ـحــت ال ـش ــراك ــة بين
البلدين ُمهددة.
لـكــن سـيـكــون انـتـهــاء هــذه العالقة
ً
ً
ً
الـثـنــائـيــة حــدثــا مــأســاويــا ومــؤسـفــا.
ً
ً
يبقى الــوجــود األمـيــركــي مفيدا جــدا
ل ـل ـعــراق ـي ـيــن ك ــون ــه ي ـت ـص ــدى إلي ـ ــران
وت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» .ك ــذل ــك ،ينعكس
ً
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدور األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي إي ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــا ع ـل ــى
السياسة العراقية الداخلية ،ال سيما
االنقسامات الطائفية في صفوف قوى
جميع العراقيين،
األمن .ربما يواجه ُ ّ
وس ــن ــة ،مشاكلهم
مــن أك ــراد وشـيـعــة
الخاصة مع الــواليــات المتحدة ،لكن
ال أحد منهم يعتبر واشنطن منحازة
ضده.
لـلـحـفــاظ عـلــى ال ــوج ــود األمـيــركــي
ً
في العراق مستقبال ،يجب أن توضح
واش ـن ـط ــن وب ـ ـغـ ــداد ق ــواع ــد االلـ ـت ــزام
ً
بينهما .على العراق أن يبذل جهودا
إضافية لحماية ا لـقــوا عــد األميركية
ً
ومصالح أخرى محليا .في المقابل،
يجب أن ّ
تحد الــواليــات المتحدة أي

شـكــل أح ــادي الـجــانــب مــن استعمال
ً
ال ـق ــوة ل ـلــدفــاع ع ــن نـفـسـهــا م ـبــاشــرة
أو لمالحقة الجهات التي تستهدف
قواتها .ويجب أال تحصل أي تحركات
أخرى ،مهما كانت ّ
مبررة (كما في 13
مارس) ،إال بعد التشاور واالتفاق بين
الحكومتين.
على صعيد آخر ،قد يكون التجنيد
ً
ً
اإلجباري خيارا مفيدا لتجاوز التوتر
الطائفي وتقوية الحس الوطني بين
الجنود .يمكن تعزيز الوحدة الوطنية
ً
أ يـضــا عبر ر فــض مظاهر الطائفية،
ال سـيـمــا ف ــي م ـج ــال الـتـعـيـيـنــات في
المناصب الحكومية.
تتجاوز تدابير أخرى حدود قوى
األم ـ ــن .يـمـكــن ت ـعــزيــز ال ـت ـمــاســك بين
ً
جميع المحافظات العراقية مثال من
خالل تمرير قوانين عادلة ومنصفة
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـهـ ـي ــدروك ــرب ــون ــات
وتقاسم العائدات في أنحاء البلد.
يطرح ارتفاع معدل البطالة مشكلة
ً
ً
بارزة أخرى ،وقد كان سببا أساسيا
النـ ــدالع ت ـظــاهــرات كـثـيــرة فــي أنـحــاء
ال ـع ــراق ف ــي الـسـنــة ال ـمــاض ـيــة .يمكن
تخفيف المشكلة بطرق متعددة ،منها
خصخصة الكيانات المملوكة للدولة،

العثور على جثت
 60مهاجرًا بموزمبيق

ُعثر على جثث  60مهاجرًا
غير شرعي من إثيوبيا،
أمس ،قضوا اختناقًا ،على
ما يبدو في حاوية شحن
تم توقيفها في شمال غرب
موزمبيق ،وفق مصدر بأحد
املستشفيات.
وقال املصدر" :نجا 14
شخصًا فقط من املوت".
ّ
وتعد موزمبيق أحد الطرق
ً
األكثر تفضيال للمهاجرين
السريني ،خصوصًا القادمني
من إثيوبيا ،سعيًا منهم
للوصول إلى جنوب إفريقيا
والعثور على عمل.

«حماس» تطالب برفع حصار غزة
هذا الخطر على حياة غزة وسكانها».
وأم ــس األول ،أك ــدت عــائـلــة أح ــد المصابين
االث ـن ـي ــن ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ف ــي غـ ــزة وسـفـيــر
فلسطيني أن الــرجـلـيــن حـضــرا مــؤتـمــرا دينيا
إسالميا شارك فيه عشرات آالف األشخاص في
باكستان الشهر الماضي قبل عودتهما إلى غزة.
وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها «حماس
«فجر األحــد إصــابــة أول شخصين فــي القطاع
بالفيروس.
وعاد الرجالن الخميس من باكستان إلى غزة
عبر معبر رفــح الـحــدودي مع مصر ،وأخضعا
األحد للعزل في مستشفى ميداني مخصص لـ

سلة أخبار

ُ
قتل  70جنديًا نيجيريًا في
كمني استهدف موكبهم
نصبه مقاتلون جهاديون
في شمال شرق البالد ،كما
أعلن الجيش ومصادر أمنية،
أمس.
وقال عسكريان إن املتمردين
اإلسالميني ،تنظيم داعش،
أطلقوا قنابل واستخدموا
السالح الرشاش على
حافالت كانت تقل جنودا
أثناء مرورها قرب قرية
غورجي في والية بورنو،
أمس األول.
وذكر املسؤوالن العسكريان،
أن عدة جنود آخرين أصيبوا
بجروح وأسر الجهاديون
آخرين.

تونس :إيطاليا استولت
على «باخرة كحول»

اتهم وزير التجارة التونسي
محمد املسيليني إيطاليا
باالستيالء على باخرة
ّ
محملة بكحول طبي قادمة
من الصني ،كانت في طريقها
إلى تونس .تصريحات
الوزير ،جاءت في وقت
متأخر من مساء أمس األول.
وقال إن «ما حدث لهذه
الباخرة شبيه بسرقة
التشيك لشحنة كمامات
أرسلتها الصني إلى إيطاليا
للمساعدة في مكافحة
فيروس كورونا».
وأضاف وزير التجارة ،أن
ّ
«كل الدول األوروبية تعيش
اليوم حالة من الهستيريا
وجميعها تسرق ّ
املعدات
خوفا من هذا الفيروس».

«اغسل يديك» ...ماليين
اليمنيين بال مياه!

جنود أميركيون على الحدود العراقية  -السورية
شرط تطبيقها بالشكل المناسب ،ال
سيما إذا ُسـ ِـمــح للموظفين بامتالك
الحصص .ويجب أن تبدي الواليات
استعدادها
المتحدة وجهات أخــرى
ّ
لتقديم مـســاعــدات مــالـيــة مــوقـتــة إذا
تأكدت منافع هذه الخطوة.
ك ــذل ــك ،ال يـمـكــن أن يـشـمــل ال ـعــراق

ً
ج ـيــوشــا م ـت ـعــددة .ل ــذا ال بــد مــن حل
الميليشيات .يمكن تجنيد الجماعات
البارعة فــي القتال فــي إطــار خدمات
األمـ ـ ـ ــن ال ـم ـس ـل ـح ــة .أمـ ـ ــا ال ـج ـم ــاع ــات
األخرى ،فيجب أن تتوقف نشاطاتها
ش ـ ــرط أن ي ـت ـل ـقــى ال ـم ـق ــات ـل ــون فـيـهــا
ً
تعويضات وفرصا للعمل.

ُي ـف ـت ــرض أن تـسـتـفـيــد ال ـخ ـط ــوات
اآلنف ذكرها من التوصيات األميركية
وك ـم ـيــات مـ ـح ــدودة م ــن ال ـم ـســاعــدات
ال ـت ـق ـن ـي ــة .ع ـل ــى واشـ ـنـ ـط ــن أن ت ـق ـ ّـدم
مساهماتها فــي هــذا المجال ،وعلى
بغداد أن تقبل المساعدة .مع وصول
حكومة عراقية جديدة إلــى السلطة،

ح ــان الــوقــت كــي يــراجــع األمـيــركـيــون
وال ـع ــراق ـي ــون ح ـســابــات ـهــم وي ــدرك ــوا
أ نـهــم يستفيدون مــن شراكتهم أكثر
السنوات
من انفصالهم ،مهما كانت
َ
والعقود األخيرة صعبة على الطرفين.

واشنطن تسعى إلى «وجود غير تقليدي» بكردستان وغرب العراق
دعا النائب العراقي عن «سائرون» ،رياض
الـمـسـعــودي ،الـحـكــومــة الـعــراقـيــة إل ــى «مــوقــف
واضح من وجود القوات األميركية في العراق»،
ً
زاعما أن واشنطن تسعى إلى وجود عسكري
«استراتيجي وغير تقليدي» في إقليم كردستان
والمحافظات الغربية.
وقــال المسعودي ،الــذي ينتمي إلى التكتل
الــذي يــرعــاه مقتدى الـصــدر ،إن «القصور في
معالجة قضية وجود القوات األجنبية كان من
الحكومة الحالية والحكومات السابقة ،التي

لــم تـجـ ِـر مباحثات بشكل واض ــح وبمستوى
ً
متقدم إلخ ــراج تلك ال ـق ــوات» ،مبينا« :نعتقد
أن الحكومة العراقية ترى أن الوضع الداخلي
ً
الحالي ليس مناسبا لحوارات قوية ومطالب
واضحة بهذا الشأن».
وأضــاف أن «عملية نصب معدات متطورة
من منظومة باترويت وإرسال القوة المجوقلة
 101هي رسالة واضحة ،بأن الواليات المتحدة
تسعى إلى وجود عسكري استراتيجي وليس
ً
تـقـلـيــديــا فــي إقـلـيــم كــردس ـتــان والـمـحــافـظــات

ً
الغربية» ،الفتا إلى أن «أميركا تعتقد أن تلك
ً
ً
ِّ
المناطق تشكل مالذات آمنة جغرافيا وسكانيا
لتواجد مثل هكذا قواعد ضخمة».
وتابع أن «أميركا تسعى لتشييد منصات
ضخمة ومـتـطــورة وقــاعــات ضخمة ومالجئ
تحت األرض ،وبالتالي فإن على الحكومة أن
تكون واضحة ،سواء باتخاذ موقف صريح من
تلك الخطوات األميركية ،أو الخروج للشارع
وإعالن عدم قدرتها على التصدي لمثل هكذا
ً
ملفات» ،مضيفا أن «بقاء الحكومة في حالة

عـ ــدم ال ــوض ــوح ب ـمــوق ـف ـهــا سـيـضـعــف مــوقــف
العراق أكثر وأكثر ،وسيأتي يوم ال تستطيع
الحكومات المقبلة أن تتصدى لتواجد أميركي
قوي وقواعد ضخمة ومترسخة بالبلد».
ُيشار إلى أن مجلس النواب َّ
صوت في يناير
الماضي على تفويض الحكومة بإنهاء وجود
القوات األجنبية في العراق.

ّ
يكرر خبراء الصحة
نصيحة غسل اليدين باملياه
والصابون كسبيل الوقاية
من فيروس كورونا املستجد
الذي ينتشر حاليًا في العالم،
لكن كيف يمكن ملاليني
اليمنيني القيام بذلك وسط
شح شديد للمياه؟
ولم ُت ّ
سجل في اليمن حيث
أسوأ أزمة إنسانية في العالم
أي إصابة بعد وفقا ملنظمة
الصحة العاملية ،لكن هناك
ّ
يتسبب
خشية كبرى من أن
الوباء في حال بلوغه أفقر
دول شبه الجزيرة العربية
بكارثة بشرية.
فبعد خمس سنوات من
تصاعد النزاع ،يشهد اليمن
انهيارًا في قطاعه الصحي،
في حني يعيش أكثر من 3.3
ماليني نازح في مدارس
ومخيمات تتفشى فيها
األمراض كالكوليرا بفعل
شح املياه النظيفة.

١٧
بومبيو ونائب رئيس «طالبان» يجددان االلتزام بـ «اتفاق السالم»
ةديرجلا
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دوليات

واشنطن تعاقب غني وعبدالله بخصم مليار دوالر من مساعداتها ألفغانستان
أعلن وزيــر الخارجية األميركي مايك
بومبيو ،أن الواليات المتحدة ستقتطع
مليار دوالر من مساعدتها ألفغانستان
بسبب استمرار النزاع على السلطة بين
الرئيس أ ش ــرف غني ومنافسه عبدالله
عبدالله.
وقال بومبيو ،في بيان صدر في أعقاب
زيارة قام بها إلى كابول واستمرت ثماني
س ــاع ــات فـشــل خــالـهــا ف ــي إق ـن ــاع طــرفــي
األزمة بتشكيل حكومة وحدة وطنية ،إن
إخفاق الرئيس غني ،والرئيس التنفيذي
ّ
«أضر بالعالقات
السابق ،عبدالله عبدالله
األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ األف ـغــان ـيــة ول ــأس ــف أه ــان
األفـغــان واألميركيين وشــركــاء التحالف
ال ــذي ــن ض ـحــوا بــأنـفـسـهــم وث ــروات ـه ــم في
الكفاح من أجل بناء مستقبل جديد لهذا
البلد».
وق ـ ـ ـ ــال« :ن ـ ـحـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـع ــدون الق ـت ـط ــاع
ً
مليار دوالر إضافي في  ،»2021مضيفا
أن «ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ت ـش ـعــر بخيبة
أمــل منهم (ال ـقــادة األف ـغــان) ومما يعنيه
س ـل ــوك ـه ــم ألفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان ول ـم ـصــال ـح ـنــا
المشتركة».
ً
وتابع« :سنبادر أيضا بإجراء مراجعة
ل ـك ــل ب ــرام ـج ـن ــا وم ـش ــروع ــات ـن ــا لـتـحــديــد

التخفيضات اإلضافية وإعادة النظر في
تعهداتنا لمؤتمرات تعقد في المستقبل
للمانحين ألفغانستان».
وم ــن ك ــاب ــول ،تــوجــه وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األميركي مساء أمس األول ،إلى الدوحة
حيث سيجري محادثات هي األولــى مع
مسؤولي «طــالـبــان» ،بعد ثــاثــة أسابيع
من توقيع اتفاق تاريخي بين واشنطن
والحركة.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم حــركــة طالبان
األفغانية ذبيح الله مجاهد ،إن النائب
السياسي للحركة المال ب ــارادار أخوند،
ال ـت ـقــى بــومـبـيــو ف ــي ال ـعــاص ـمــة الـقـطــريــة
الدوحة ،أمس األول.
وت ـم ـح ــور ال ـل ـق ــاء ب ـيــن وفـ ــد ال ــوالي ــات
المتحدة ،برئاسة مايك بومبيو ،وو فــد
الحركة ،حول الخطوات التنفيذية فيما
يتعلق باتفاق السالم ،الذي تم التوصل
إليه بين طالبان وواشنطن.
وشدد أخوند وبومبيو ،بحسب بيان
الحركة ،على «التنفيذ الصارم لالتفاقية»،
وأنــه «سيمهد الطريق للمفاوضات بين
األفغان» ،إلى جانب «السالم الدائم ووقف
إطالق النار ،بما في ذلك حكومة إسالمية
ً
مستقبلية» ،وفقا لالتفاق بين الجانبين.

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أك ـ ـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األميركي أن انسحاب القوات األميركية
سيستمر وفق الجدول الزمني المعلن.
وق ــال ــت ال ـخ ــارج ـي ــة إن بــوم ـب ـيــو أراد
من خــال اللقاء مع قــادة طالبان ،تأكيد
مواصلة االلتزام باالتفاق التاريخي بين
واشنطن والحركة الشهر الماضي.
ووقـ ـ ـع ـ ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ف ـ ــي  29ف ـب ــراي ــر
ً
الماضي في الدوحة اتفاقا مع «طالبان»
ينص على انسحاب تدريجي خــال 14
ً
شـهــرا لكل الـقــوات األميركية واألجنبية
من أفغانستان ،شرط أن يفي المتمردون
بالتزاماتهم األمنية ويباشروا مفاوضات
ســام مباشرة غير مسبوقة مع حكومة
كابول.
لكن هذه المفاوضات تأخرت ،وكذلك
تـبــادل السجناء بين كــابــول و«طــالـبــان»
ال ـ ـ ـ ــذي ن ـ ــص عـ ـلـ ـي ــه االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ،ف ـ ــي ح ـيــن
تتواصل أعـمــال العنف فــي أفغانستان.
وكــان بومبيو حضر توقيع االتـفــاق في
الدوحة ،لكن من دون أن يلتقي أو يصافح
مفاوضي «طالبان».
(واشنطن ،الدوحة ـ ـ وكاالت)
بومبيو وغني في كابول امس األول (أي بي أيه)

وزير الدفاع الروسي في دمشق برسالة دعم لألسد

ُ
موسكو قد تجبر على تأجيل استفتاء «تصفير» واليات بوتين

االسد مستقبال شويغو في دمشق امس االول

في خطوة تهدف إلى اظهار استمرار الدعم،
زار وزي ــر الــدفــاع الــروســي سـيــرغــي شويغو،
الرئيس السوري بشار األسد في دمشق لبحث
جهود الحفاظ على وقف إطالق النار واستعادة
السالم في البلد الذي مزقته الحرب.
وقالت وزارة الدفاع الروسية ،في بيان أمس
األول ،إن شــويـغــو واألس ــد رك ــزا عـلــى تجديد
جـهــود الـســام فــي منطقة شـمــال غــرب إدلــب،
وكذلك «االستقرار في مناطق أخرى من سورية»
وإيصال المساعدات اإلنسانية للمدنيين.
ف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ق ــال دي ـم ـتــري بـيـسـكــوف
المتحدث بــاســم الــرئـيــس الــروســي فالديمير
ب ــوت ـي ــن ،إن وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار ب ـيــن ال ـق ــوات
الحكومية السورية والمتمردين المدعومين
من تركيا مستمر ،وبشكل أساسي «ال يوجد
قتال في سورية في الوقت الراهن».
وأضاف بيسكوف« :الوضع في إدلب تحسن
بعد االتفاقات المبرمة بين الرئيسين الروسي
فالديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان».
فــي السياق ،ذكــرت تقارير ســوريــة رسمية

أن الــدفــاعــات الجوية تصدت لطائرة مسيرة
«درون» فــي مـحـيــط قــاعــدة حميميم الـجــويــة
بجبلة بريف الالذقية أمس.
إلى ذلك ،أفادت «الغارديان» البريطانية ،بأن
جائحة «كــورونــا» ربما تؤجل خطط الرئيس
الروسي إلجراء استفتاء على تعديل دستوري
يمكنه من البقاء في السلطة حتى .2036
وأضـ ــافـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ب ــأن
الكرملين لم يعدل الموعد المقرر للتصويت
 22أبريل المقبل ،الذي يسمح لبوتين بالترشح
فترات رئاسية أخرى ،ويشير مراقبون إلى أن
ً
التأجيل يمكن أن «يؤثر سلبا على ثقة الشعب
ً
فــي كـفــاء ة الحكومة ،ويخلق شـعــورا بوجود
فراغ خطير».
وذك ــرت صحيفة «فـيــدومــوسـتــي» اليومية
ل ــأعـ ـم ــال أن مـ ــن الـ ـم ــرج ــح أن يـ ـت ــم تــأج ـيــل
التصويت إلى يونيو المقبل بسبب مخاوف
من انتشار المرض في روسيا.
وقالت نقال عن ثالثة مصادر في الرئاسة،
إن القرار سيعلن على األرجح بغضون أسبوع،

وأش ــار أحــد الـمـصــادر إلــى أن التصويت كما
هو مقرر قد يتزامن مع الذروة المتوقعة لعدد
حاالت اإلصابة بالفيروس.
ويـمـكــن أن يـهــدد انـتـشــار ال ـمــرض احتفال
روسـيــا بالذكرى  75ليوم النصر فــي  9مايو
ال ـم ـق ـب ــل ،والـ ـ ـ ــذي ت ـع ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
إيـمــانــويــل مــاكــرون ومستشار األم ــن القومي
األميركي روبرت أوبراين بحضوره.
ويـعــد ه ــذا ال ـحــدث بمنزلة نـصــب تــذكــاري
للمحاربين القدماء في الحرب العالمية الثانية
وعرض لألجهزة العسكرية الروسية ،بما في
ذلك الطائرات وناقالت الصواريخ الباليستية
العابرة للقارات ،وألغت روسيا بالفعل منتدى
ســانــت بطرسبرغ االقـتـصــادي الــدولــي ،وهو
ً
مؤتمر تجاري مهم كان مقررا عقده في يونيو.
(موسكو ـ ـ د ب أ ،أ ف ب ،رويترز)
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رياضة

األندية تشيد بقرار تأجيل النشاط الرياضي حتى سبتمبر المقبل
● طالبت االتحادات بالعمل دون توقف ● بعضها حسم مصير المحترفين وأخرى تترقب رأي مسؤولي اللعبات
حازم ماهر وجابر الشريفي ومحمد عبدالعزيز وأحمد حامد وعبدالرحمن فوزان

َّ
«الجريدة» ،من جانبها ،استطلعت آراء أصحاب المناصب
القى قرار اللجنة الثالثية المشكلة من الهيئة العامة للرياضة
ووزارة الصحة واللجنة األولمبية الكويتية ،بتأجيل النشاط الرياضي التنفيذية في مجالس إدارة األندية ،بشأن قرار تأجيل النشاط
األندية ،السيما أن الرياضي للموسم الجاري حتى سبتمبر ،مع معرفة خطة األندية
حتى مطلع سبتمبر المقبل ،إشادة عدد كبير من
ً
الوقت إلعداد فرقها في جميع اللعبات ،إضافة إلى موقفها من
القرار رفع الضغوط عن كاهلها ،وأوجد أمامها متسعا من ً
المحترفين بشأن إلغاء عقودهم أو استمرارهم.
لالستعدادات الستكمال الموسم الجاري والموسم المقبل معا.
في البداية ،أشاد رئيس مجلس
إدارة نادي التضامن ،مبارك النزال،
بتأجيل منافسات الموسم الجاري
إلى مطلع سبتمبر المقبل ،بسبب
فيروس كورونا.
وق ـ ــال" :م ــن ال ـص ـعــوبــة بـمـكــان
اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـم ــوس ــم ف ــي أب ــري ــل،
خ ـص ــوص ــا أن األن ـ ــدي ـ ــة ت ـح ـتــاج
إلــى  3أســابـيــع إلع ــداد فرقها في
جميع اللعبات ،ما يعني انطالق
المنافسات خالل رمضان المبارك،
واستمرارها في فصل الصيف".
وأضاف" :في الموسم الرياضي
 2004-2003خ ــال عملي بلجنة
المسابقات باتحاد الكرة اتخذت
قـ ــرارا م ـبــاشــرا ،بــإي ـقــاف الـنـشــاط
واس ـت ـئ ـنــافــه ف ــي سـبـتـمـبــر ،بعد
اندالع حرب تحرير العراق في عام
 ،2003فما أشبه الليلة بالبارحة".
وأك ــد ال ـن ــزال أن ــه لــن يتفاوض
م ــع أي مـ ــدرب أو الع ــب محترف
من أجل إنهاء عقده ،لكون هؤالء
مصدر
محترفين والرياضة هي
ِّ
رزقهم الوحيد ،كما أن ذلك يجنب
النادي لجوءهم إلى تقديم شكاوى
ل ــاتـ ـح ــادات ال ــدولـ ـي ــة ،مــوضـحــا
أنـ ـ ــه س ـي ـم ـن ـح ـهــم م ـس ـت ـح ـقــات ـهــم
كاملة حتى نهاية عقودهم ،فيما
سيختلف الحال بالطبع في حال
َّ
تقدم العب أو مدرب بتسوية عقده
بالتراضي.
وأشار إلى أن مسؤولية إعداد
الـ ـف ــرق الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـن ـش ــاط في
سبتمبر تقع على كاهل مجلس
اإلدارة ورؤساء األجهزة الرياضية
لكل لعبة على حدة ،وحتى تتضح
الـ ـص ــورة ف ــي هـ ــذا الـ ـش ــأن سيتم
وضع خطة متكاملة لإلعداد.

الدبوس :الصورة ضبابية
مــن جهته ،أكــد رئيس مجلس
إدارة ن ـ ــادي ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ،حـمــد
الـ ــدبـ ــوس ،أنـ ــه البـ ــد م ــن االلـ ـت ــزام
ب ـ ـقـ ــرارات ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـنـ َّـيــة في
جميع مناحي الحياة ،ومن بينها
الرياضة.
وقــال الــدبــوس" :أرى من خالل
وج ـهــة ن ـظــري الـشـخـصـيــة إلـغــاء
الموسم الرياضي الجاري بشكل
كـ ــامـ ــل ،ألن الـ ـع ــال ــم م ـق ـب ــل عـلــى
المجهول بسبب فيروس كورونا،
فال أحد يعلم كم من الوقت يحتاج
الـعـلـمــاء والـمـخـتـصــون للقضاء
عليه".
ولفت إلى أن الصورة ضبابية
تـمــامــا وغـيــر واض ـحــة المعالم
فيما يخص استئناف الموسم
الرياضي في سبتمبر المقبل،
ف ــاألن ــدي ــة حــالـيــا ف ــي مــوقــف ال
ُ
تحسد عليه على اإلطالق ،فهي
مطالبة بإلغاء عقود المحترفين
مـ ـ ــن الع ـ ـب ـ ـيـ ــن ومـ ـ ــدرب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ثــم
ستطالب مجددا بدعم صفوفها،
فــي حــال تــم استئناف النشاط

يوسف بوسكندر

وليد الراشد

سعد عناد

خلف السهو

بالفعل في سبتمبر المقبل.
ورأى ال ـ ــدب ـ ــوس أن ال ـت ــوج ــه
الحالي ،هو إنهاء السواد األعظم
العقود بعد تأجيل النشاط إلى
سبتمبر ،لكن هذا األمر لن يتم بين
ليلة وضحاها بكل تأكيد.

األندية تحتاج
إلى  3أسابيع
إلعداد فرقها في
جميع اللعبات

بوسكندر :رفع َّالضغوط عن
الجهات المعنية
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ث ـ َّـم ــن أمـ ـي ــن ســر
نــادي كاظمة ،يوسف بوسكندر،
اس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـم ــوس ــم ال ــري ــاض ــي
ال ـ ـجـ ــاري ف ــي سـبـتـمـبــر ال ـم ـق ـبــل،
مضيفا أن هــذا ال ـقــرار سيساهم
ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي رف ـ ـ ــع ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط عــن
الـجـهــات الـمـعـنـ َّـيــة بــالــدولــة ،إلــى
ج ــان ــب ع ـ ــدم الـ ـمـ ـق ــام ــرة بـصـحــة
عـنــاصــر الـلـعـبــات الــريــاضـيــة في
حال استئنافه بأبريل المقبل.
وقال بوسكندر" :تحدثت منذ
أي ـ ــام ق ــائ ــل ع ـبــر جــريــدت ـكــم عن
مقترح بضرورة مساهمة الجهات
الـمـســؤولـيــة ب ـم ـغــادرة الالعبين
المحترفين البالد بشكل سريع،
وتوجههم إلى بالدهم بشكل الئق
بهم وبالكويت ،السيما أن األمر
أكبر بكثير من إنهاء عقد محترف
بالتراضي".
ولفت بوسكندر إلى أنه ينتظر
تــوص ـيــة ع ـضــو م ـج ـلــس اإلدارة
رئيس جهاز الـكــرة ف ــواز بخيت،
ب ـشــأن مـصـيــر ال ـم ــدرب الـصــربــي
بـ ــوريـ ــس بـ ــون ـ ـيـ ــاك ،وال ــاع ـب ـي ــن
المحترفين ،إلنهاء عقود بعضهم،
وكذلك استمرار البعض ،ومن ثم
رف ــع تــوصـيــة إل ــى مـجـلــس إدارة
ال ـنــادي لتفعيلها ،واألم ــر نفسه
لرؤساء جميع اللعبات بالنادي.
وتابع" :تم تجميد عقد محترف
الـ ـف ــري ــق األول ل ـل ـك ــرة ال ـط ــائ ــرة
ب ــال ـن ــادي ال ـف ـي ــس ،وال ـ ـ ــذي تـقــرر
استمراره باستكمال عقده الحالي،
ثم تجديده ،لما َّقدمه من عروض
رائعة نال عليها تقدير الجميع".
وش ـ ـ ــدد ب ــوس ـك ـن ــدر ع ـل ــى أن ــه
َّ
يتعين على مسؤولي االتحادات
الرياضية العمل ابتداء من اليوم
على االنتهاء من اللوائح واألنظمة
وال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ،حـ ـت ــى ت ـت ـضــح
الصورة تماما أمام جميع األندية
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص كـيـفـيــة اسـتـئـنــاف
الـمــوســم ال ـج ــاري ،وتـحــديــد عدد
المحترفين في كل لعبة ،على أن
يتم االنتهاء مــن هــذه األم ــور في
موعد أقصاه مايو المقبل ،مؤكدا
أن تــأجـيــل الـنـشــاط لـيــس معناه
حصول األندية واالتحادات على
إجازة من العمل.

الراشد :الكويت ملتزم بالعقود
م ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال أم ـ ـيـ ــن ســر
الـكــويــت ،ولـيــد الــراشــد ،إن ناديه
ملتزم بــالـعـقــود ،س ــواء التي
أبــرم ـهــا م ــع الــاعـبـيــن أو
ال ـ ـمـ ــدرب ـ ـيـ ــن ،م ـش ـي ــرا
إ لـ ـ ـ ــى أن ت ــرح ـي ــل
م ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــم
الـحــالــي إلــى

من وجهة
نظري أرى إلغاء
الموسم الرياضي
الجاري بشكل
كامل

مبارك النزال

سبتمبر المقبل في الوقت الحالي،
نظرا لألوضاع الصحية ،ال يعني
أن ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي ق ــد انـتـهــى
بالنسبة لـ"األبيض".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن وضـ ـ ــع ال ـك ــوي ــت
يختلف عن بقية الفرق ،خصوصا
أنه ال يزال مرتبطا بمنافسات لم
يحسم مصيرها بـصــورة كاملة،
بما يعني أهمية أن يظل على أهبة
االستعداد ،وفق الظروف المتاحة
في الوقت الحالي ،في إشارة إلى
حظر التدريبات والمباريات.
َّ
وثمن الراشد ما تقوم به الدولة
َّ
من جهود جبارة لمكافحة انتشار
فيروس كــورونــا ،مؤكدا أن إدارة
نادي الكويت تدعم كل ما من شأنه
أن يحافظ على صحة المجتمع،
حتى لو كان على حساب تحقيق
البطوالت.

أبوالحسن :حسم العقود مؤجل
بدوره ،أكد أمين سر القادسية
حسن أبــوالـحـســن ،أن ق ــرار إدارة
"األص ـفــر" فيما يخص المدربين
والمحترفين مؤجل ،لحين وضوح
الرؤية بشكل كامل ،مشيدا بموقف
الـ ــدولـ ــة ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ال ـت ـصــدي
لفيروس كورونا.
وأض ـ ـ ــاف أن إدارة "األصـ ـف ــر"
سـتـنـظــر ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن األمـ ــور
ب ــاج ـت ـم ــاع م ــزم ــع ف ــي  12أب ــري ــل
المقبل ،على أمل أن تزول مخاوف
انتشار "كورونا".

ً
العنزي :النادي ملتزم قانونيا

ف ـي ـمــا ق ـ ــال أمـ ـي ــن الـ ـس ــر ال ـع ــام
فــي ن ــادي الـســاحــل ،عبداللطيف
الـعـنــزي ،إن عـقــود الـمــدربـيــن في
النادي تنقسم إلى قسمين؛ األول
سـ ـن ــوي ي ـن ـت ـهــي ب ـن ـهــايــة م ــاي ــو،
واآلخ ـ ــر مــوس ـمــيُ ،
وي ـع ــد انتهى
ً
ُ
بحكم القانون ،مشيرا إلى النادي
ً
ملتزم قانونيا بعقود المدربين
السنوية.
وأضــاف أن إدارة النادي
تنتظر دفعة الهيئة العامة
للرياضة من الميزانية
ال ـس ـنــويــة ال ـجــديــدة

م ـط ـلــع أب ــري ــل ال ـم ـق ـبــل ،م ــن أجــل
مباشرة منح المدربين رواتبهم،
مــوض ـحــا أن هـ ــذا األم ـ ــر يتطلب
ً
وق ـت ــا ال يـقــل ع ــن ثــاثــة أســابـيــع
لالنتهاء منه.
وكشف العنزي أنه كأمين سر
فــي الـنــادي كلف مــديــري األلعاب
الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع ال ـم ـح ـتــرف ـيــن في
جهاز كرة القدم وبقية المدربين
فــي جـهــاز ال ـكــرة وبقية األل ـعــاب،
من أجل االنتهاء من حصر أسماء
ممن يرغبون فــي التعاقد معهم
وفق الميزانيات المحددة لهم من
ً
اإلدارة فــي وق ــت ســابــق ،تمهيدا
ل ـتــوق ـيــع ع ـق ــود م ـع ـهــم لـلـمــوســم
المقبل،
وق ــال إن هــذا األم ــر قــد يكلفنا
الطلب من الهيئة إرسال دفعتين
أو ث ـ ــاث م ــن م ـي ــزان ـي ــة الـ ـن ــادي،
لتغطية كل هذه األمور.
وأشاد العنزي باإلجراءات التي
قامت بها هيئة الرياضة واللجنة
األولمبية منذ بداية أزمة فيروس
كــورونــا ،التي جــاءت من منطلق
اإلحـ ـس ــاس بــالـمـســؤولـيــة وع ــدم
االندفاع.

عناد :اجتماع قريب
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال س ـعــد ع ـنــاد،
رئـيــس ن ــادي الصليبيخات ،إنه
ك ـلــف م ــدي ــر الـ ـن ــادي ب ـحــث ملف
المدربين والمحترفين األجانب
فــي الـنــادي ،واالل ـتــزام بتعليمات
ً
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
بعضهم ال يعلم بتعليمات الدولة
الـجــديــدة ،مــن منطلق مسؤولية
النادي عنهم.
وأش ــار إل ــى أن ــه سيجتمع مع
مجلس اإلدارة بالقريب العاجل،
ولو عبر االتصال ،لالستماع إلى
وجهات نظرهم ،بعد قرار تأجيل
الـنـشــاط الــريــاضــي إلــى سبتمبر
المقبل ،بخصوص عقود المدربين
والمحترفين.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن وجـ ـه ــة ن ـظــره
ك ــرئ ـي ــس ل ـل ـن ــادي ت ـن ـصــب ح ــول
مـنــح الـمــدربـيــن والمحترفين
رواتـ ـبـ ـه ــم ،وم ـن ــح ت ــذاك ــر
السفر ،في حال فتح
المجال الجوي،
ً
ت ـ ـم ـ ـه ـ ـي ـ ــدا

التي غالبا ستنطلق في أغسطس
المقبل".
وتمنى المزيدي أن تعود حركة
الـعـمــل للمطار وعـ ــودة الــرحــات
ســري ـعــا ،ح ـتــى يـتـمـكــن منتسبو
النادي األجانب المنتهية عقودهم
م ــن ال ـع ــودة إل ــى ب ــاده ــم وإن ـهــاء
مسؤولية النادي تجاههم.

العتيبي :التجديد لجميع
حمد الدبوس المدربين

لمغادرتهم إلــى بلدانهم ،مشيرا
إلـ ـ ــى أن مـ ــن ت ـت ــم ال ــرغـ ـب ــة فـيـهــم
بالتجديد للموسم المقبل سيتم
ال ـت ـف ــاوض م ـع ـهــم حـ ــول ال ـع ـقــود
الجديدة.
وق ــال عـنــاد إن اإلدارة ملتزمة
ً
قـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــا ب ـ ـع ـ ـقـ ــود الـ ـم ــدربـ ـي ــن
والمحترفين ،غير أن ذلك ال يمنع
من مفاوضتهم لعمل تسوية عبر
التنازل عــن راتــب على األق ــل ،ألن
النشاط توقف من فبراير الماضي،
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن عـمـلـهــم مـتــوقــف
لقرابة أربعة أشهر.
وع ــن االسـ ـتـ ـع ــدادات للموسم
المقبل ،ذكر عناد أنه ال أحد يعلم
مـتــى س ـت ــزول ه ــذه ال ـغ ـمــة ،حتى
قرار تأجيل النشاط إلى سبتمبر
مرتبط بتوجيهات وزارة الصحة،
وبالتالي فــإن أي خطة إع ــداد لن
توضع قبل أن تتضح األمور خالل
الفترة المقبلة.

السهو :المجلس اجتمع
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال خـ ـل ــف ال ـس ـه ــو،
أمـ ـي ــن سـ ــر نـ ـ ـ ــادي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،إن
المكتب التنفيذي لمجلس اإلدارة
اجـ ـتـ ـم ــع بـ ــديـ ــوانـ ــه ف ـ ــور ص ـ ــدور
قـ ــرار الـتــأجـيــل أمـ ــس ،وقـ ــرر منح
المدربين والمحترفين رواتبهم
الخاصة بشهري مــارس وأبريل،
ً
ً
ومنحهم أيضا تذاكر سفر ،تمهيدا
ً
لـمـغــادرتـهــم إل ــى ب ـلــدان ـهــم ،وفـقــا
لعقودهم فور فتح المجال الجوي،
ً
مشيرا إلى أن الجهراء من األندية
المنتظمة في الرواتب ،وهذا األمر
ً
سيساعد مجلس اإلدارة كثيرا في
قضية إنهاء العقود.
وكـ ـش ــف ال ـس ـه ــو أن ال ـم ـك ـتــب
التنفيذي ق ــرر االسـتـغـنــاء وعــدم
ال ـت ـجــديــد ل ـم ــدرب ال ـفــريــق األول
لـكــرة الـسـلــة الـمـقــدونــي جــورجــي
كنجزيف ،وم ــدرب الـفــريــق األول
لكرة الطائرة ومدرب الفريق األول
لكرة الطائرة التونسي محمد بن
األزرق ،وتجديد عقد مدرب الفريق
األول لكرة القدم محمد المشعان،
ومـ ــدرب الـفــريــق األول لـكــرة اليد
ً
الــوطـنــي بــدر ج ــزاع ،مــوضـحــا أن
هــذه الـقــرارات جــاءت بعد تقارير
عاجلة من مديري األلعاب.
وأضـ ــاف أن مـحـتــرفــي الفريق
األول لكرة القدم سيتم االستغناء
ً
عنهم جميعا ،باستثناء األسترالي
أن ــدرس ــون واإلس ـبــانــي ديمبلي،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن ال ـم ــدرب ـي ــن
وال ـ ـم ـ ـح ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــن الـ ــذيـ ــن

ل ــن ت ـج ــدد م ـع ـهــم اإلدارة سيتم
اس ـت ــدع ــاؤه ــم ف ــي أقـ ـ ــرب ف ــرص ــة،
إلبــاغـهــم ب ـقــرار مجلس اإلدارة،
ومنحهم شيكات بمستحقاتهم،
إلى جانب تكاليف تذاكر السفر.
وقـ ـ ــال إن ال ـم ـك ـتــب الـتـنـفـيــذي
قــرر تكليف مديري األلعاب لرفع
تقارير خاصة بمدربي المراحل
َّ
السنية في النادي بشأن التجديد
مـ ــن عـ ــدمـ ــه ،وإن ه ـ ــذه ال ـت ـق ــاري ــر
س ـت ـصــل ع ـب ــر "الـ ــوات ـ ـسـ ــاب" إل ــى
ً
اإلدارة" ،تمهيدا
"ق ــروب مجلس
ُ ً
لحصرهم ،والـ ُـمـضــي قــدمــا نحو
نفس الخطوات التي سنقوم بها
مع مدربي الفرق األولــى ،من أجل
االنتهاء من هذا األمر ،فور صدور
ق ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــاف ال ـ ـ ـ ــدوام ،لـيـكــون
كاف.
المجلس مستعدا بشكل ٍ

المزيدي :سنبحث العقود
م ــن ج ـه ـتــه ،أش ـ ــاد أم ـي ــن الـســر
ال ـ ـعـ ــام ب ــالـ ـن ــادي الـ ـع ــرب ــي ،فـ ــؤاد
المزيدي ،بقرار ترحيل منافسات
ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي إلـ ــى سبتمبر
المقبل ،مؤكدا أن النادي العربي
من أبرز المؤيدين لهذا القرار ،وقد
طالب به منذ بداية األزمة.
وقال المزيدي" :البلد سيعاني
ظروفا استثنائية ،والعالم أجمع،
وال ن ـع ــرف ه ــوي ــة م ــا ه ــو قـ ــادم،
وال وج ــود لمخططات واضـحــة،
والبلد في حالة طوارئ واستنفار،
بسبب فيروس كــورونــا ،فقرارات
التأجيل المؤقتة في بداية األمر
لــم تكن موفقة ،وتضعنا كأندية
في حيرة من أمرنا أمام التزاماتنا
ومحاوالت فلترة عقود المدربين
والالعبين األجانب".
وت ــاب ــع" :ب ـع ــد الـ ـق ــرار الـحــالــي
واتضاح الرؤية حول موعد عودة
النشاط القادم ،فإننا سنعمل على
بحث عقود النادي مع المدربين
والــاع ـب ـيــن ف ــي جـمـيــع األل ـع ــاب،
وس ـن ـع ـمــل ع ـلــى إعـ ـط ــاء الـجـمـيــع
مستحقاته ،ومن ثم نحدد رغبتنا
في التجديد معه من عدمهَ ،
ومن
ي ـم ـلــك ع ـق ــدا ط ــوي ــل األمـ ـ ــد فــإنـنــا
ملتزمون معه بذلك ،وسيعود إلينا
مــع بــدايــة خـطــة اإلع ـ ــداد الـقــادمــة

من جهته ،أكد أمين سر نادي
ب ــرق ــان ،أنـ ــور الـعـتـيـبــي ،أن ق ــرار
اللجنة الثالثية بتأجيل النشاط
الــريــاضــي إل ــى سبتمبر المقبل
صائب جدا ،بأي خسارة ال تعادل
خسارة األرواح ،والمحافظة على
األرواح أهم.
وقال العتيبي" :بالنسبة لبرقان
ال ـخ ـس ــارة ال ـم ــادي ــة ك ـب ـي ــرة ،لكن
األهم هو المحافظة على الناشئ
والشباب .نحن ملتزمون بجميع
ال ـع ـقــود ،وم ــا يـتــرتــب عـلـيـهــا من
ال ـتــزامــات مــاديــة تـجــاه منتسبي
ال ـ ـنـ ــادي ،س ـ ــواء أجـ ـه ــزة ف ـن ـيــة أو
العبين".
وأض ــاف" :الـفـتــرة السابقة من
الموسم كانت قصيرة ،ولم تظهر
ق ـ ـ ــدرات ال ـم ــدرب ـي ــن أو الــاعـبـيــن
بالشكل المطلوب ،وهناك اتجاه
ع ــام ف ــي الـ ـن ــادي لـتـجــديــد عـقــود
مدربي جميع األلعاب ،حتى تكون
فرصتهم كاملة في تحقيق النتائج
المرجوة بالموسم الجديد ،لكن
بعد موافقة مجلس إدارة النادي".
وأشــار العتيبي إلى أنه سيتم
عمل تسوية لعقود المحترفين
األجـ ــانـ ــب فـ ــي ف ــري ــق ك ـ ــرة ال ـق ــدم
عــن الفترة المتبقية مــن الموسم
الـ ـح ــال ــي ،ع ـل ــى أن تـ ـك ــون ه ـنــاك
عـقــود جــديــدة مــع بــدايــة الموسم
فــي سبتمبر المقبل ،كاشفا عن
عــزم الـنــادي تجديد عقود جميع
الالعبين المعارين في فريق كرة
اليد بالموسم الجديد.
واختتم العتيبي كالمه" :مجلس
إدارة الـنــادي سيجتمع في أقرب
فرصة ،لمناقشة واعتماد التصور
الـســابــق ،حـتــى يـتــم إن ـهــاء جميع
اإلجراءات".

حسن أبوالحسن

عبداللطيف العنزي

فؤاد المزيدي

أنور العتيبي

ةديرجلا
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«ويفا» يؤجل المباراتين النهائيتين لدوري األبطال ويوروبا ليغ
ً
اتخذ ًاالتحاد األوروبي قرارا
رسميا بتأجيل" المباراتين
النهائيتين اللتين كانتا
مقررتين في  27مايو على
ملعب غدانسك في بولندا
بالنسبة للدوري األوروبي ،و30
من الشهر نفسه على ملعب
أتاتورك في إسطنبول بالنسبة
لدوري األبطال.

أع ـ ـلـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
لـكــرة الـقــدم "وي ـفــا" أمــس األول،
تأجيل المباراتين النهائيتين
ل ـم ـس ــا ب ـق ـت ــي دوري األ ب ـ ـطـ ــال
والدوري األوروبي "يوروبا ليغ"
اللتين كانتا مقررتين في مايو
المقبل بسبب تفشي فـيــروس
كورونا المستجد.
وقــال االتـحــاد ،في بيان ،إنه
ً
ً
ات ـخ ــذ قـ ـ ـ ــرارا رس ـم ـي ــا بـتــأجـيــل
المباراتين النهائيتين اللتين
كــان ـتــا م ـقــررت ـيــن ف ــي  27مــايــو
على ملعب غدانسك في بولندا
بالنسبة ليوروبا ليغ ،و 30من
نفس الشهر على ملعب أتاتورك
في إسطنبول بالنسبة لدوري
األبطال.
وأضاف أنه "لم يتخذ أي قرار
ب ـش ــأن ال ـمــوعــديــن ال ـجــديــديــن.
سـتـقــوم مـجـمــوعــة الـعـمــل التي
تم تشكيلها األسبوع الماضي
( )...بدراسة الخيارات المحتملة.
لـقــد بـ ــدأت الـمـجـمــوعــة بالفعل
ف ــي ف ـحــص الـ ـج ــدول الــزم ـنــي"،
ً
واع ــدا بــاإلعــان عــن الموعدين
الجديدين "في الوقت المناسب".
وت ــاب ــع أن مـجـمــوعــة الـعـمــل
الـ ـت ــي ت ــم تـعـيـيـنـهــا م ــن "وي ـف ــا
هدفها دراســة الحلول الممكنة
من أجل "إكمال الموسم الحالي"
وا جـتـمـعــت الخميس الماضي
م ــع ثــاثــة أع ـضــاء م ــن االت ـحــاد
األوروبـ ـ ــي ،وثــاثــة أع ـضــاء من
ال ــرابـ ـط ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ــأن ــدي ــة،

وع ـض ــو م ــن رابـ ـط ــة ال ــدوري ــات
األوروبـ ـي ــة ،ومـمـثــل م ــن رابـطــة
الـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي وآخ ـ ــر مــن
راب ـ ـ ـطـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
الممتاز.
وكـ ـ ـ ــان "وي ـ ـ ـفـ ـ ــا" الـ ـ ـ ــذي أع ـل ــن
ً
أيضا تأجيل المباراة النهائية
ل ـ ـم ـ ـسـ ــا ب ـ ـقـ ــة دوري األ ب ـ ـ ـطـ ـ ــال
ل ـل ـس ـي ــدات ال ـت ــي ك ــان ــت م ـق ــررة
ف ــي  24م ــاي ــو ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،ق ــرر
فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق هـ ـ ــذا ال ـش ـهــر
بعد اجتماعات طــار ئــة تعليق
مسابقتيه ا لـقــار يـتـيــن لألندية
إلــى أجــل غير مسمى .كما قرر
تــأجـيــل ك ــأس أوروب ـ ــا إل ــى عــام
 2021بعدما كانت مـقــررة هذا
الصيف في  12مدينة بمناسبة
الذكرى الـ 60النطالق المسابقة
القارية.

ثمن النهائي
وضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل أربـ ـ ـ ــع
م ـبــاريــات فــي إي ــاب ال ــدور ثمن
النهائي لمسابقة دوري األبطال
"مانشستر سيتي اإلنكليزي-
ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي،
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي-لـ ـي ــون
الفرنسي ،برشلونة اإلسباني-
نـ ــابـ ــولـ ــي اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي وبـ ــايـ ــرن
م ـي ــون ـي ــخ األل ـم ــان ــي-ت ـش ـل ـس ــي
اإلنـكـلـيــزي" ،وإي ــاب ال ــدور ثمن
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـم ـس ــاب ـق ــة الـ ـ ـ ــدوري
األوروبي مع مباراتين من دور

ال ــذه ــاب "إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي-
روم ـ ــا اإلي ـط ــال ــي وإن ـت ــر مـيــان
اإليطالي-خيتافي اإلسباني".
وضمنت فرق أتلتيكو مدريد
اإلسباني وباريس سان جرمان
الـفــرنـســي وأت ــاالن ـت ــا اإليـطــالــي
واليبزيغ األلماني بطاقتها إلى
ال ــدور ربــع النهائي للمسابقة
القارية العريقة.
وي ـ ــواج ـ ــه االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـقـ ــاري
واألن ـ ــدي ـ ــة ال ـك ـب ــرى ف ــي الـ ـق ــارة
العجوز احتمال ّ
تكبد المزيد من
األعباء المالية ما لم يتم إكمال
مسابقة دوري األبطال.
وفــي الموسم الماضي ،دفع
ويفا  1.9مليار يورو " 2.1مليار
دوالر" كجوائز مالية وإيرادات
تلفزيونية لألندية المتنافسة
في المسابقة األم .لكن فيروس
كــورونــا دف ــع ه ــذا الـمــوســم الــى
تـعـلـيــق مـنــافـسـتـهــا ب ـعــد بـلــوغ
إيـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـ ــدور ثـ ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي،
وضمان أربعة فرق "من ثمانية"
تأهلها لربع النهائي.
ً
وينصب التركيز حاليا على
إيجاد السبل الكفيلة باستكمال
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــا يـ ـف ــرض
تـعـقـيــدات واس ـعــة عـلــى صعيد
ً
الجدولة المزدحمة أصال حتى
قبل التوقف القسري الحالي.

مباراة واحدة
ومن الحلول المتداولة ،إقامة

إنفانتينو :أزمة «كورونا» فرصة إلعادة
هيكلة كرة القدم
رأى رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري
جاني إنفانتينو ،ان األزمــة التي سببها فيروس كورونا
المستجد عالميا ،قد تشكل فرصة إلعــادة هيكلة اللعبة
الشعبية التي توقع أال تعود عجلتها للدوران قبل مايو.
وقال إنفانتينو في حديث نشرته صحيفة "غازيتا ديللو
سبورت" اإليطالية أمس االول االثنين "نحتاج الى تقييم
األثر االقتصادي العالمي ( )...ال نعرف متى يمكن لألمور
ان تعود الى طبيعتها".
وأضاف "من دون التسبب بحالة من الذعر ،لنواجه األمر،
سنلعب عندما يصبح في إمكاننا ان نلعب
من دون ان يشكل ذلك تهديدا لحياة
أي كــان ( )...الصحة تأتي بالدرجة
األولى .وبعدها كل األمور األخرى"،
حصول
مؤكدا ضرورة "ان نأمل
ّ
األفـ ـ ـض ـ ــل ،لـ ـك ــن أيـ ـض ــا ن ـحــضــر
لألسوأ".

إنفانتينو

ميسي

وأوض ــح "لننظر الــى الـفــرص (المتاحة) .يمكننا ربما
إصالح كرة القدم العالمية من خالل التراجع خطوة الى
الخلف .مع صيغ مختلفة (للبطوالت والمسابقات) .عدد
أق ــل مــن ال ـ ــدورات ،ربـمــا بـعــدد أق ــل مــن ال ـفــرق ،لـكــن بشكل
أكثر توازنا .عدد أقل من المباريات للحفاظ على صحة
الالعبين".
وتابع "هــذا ليس خياال علميا ،لنتحدث بهذا الشأن.
دعــونــا نحدد الـضــرر ،ونــرى كيف يمكن تعويضه ،نبذل
تضحيات ونبدأ من جديد ( )...ليس من الصفر ،لكن نعمل
معا النـقــاذ كــرة الـقــدم مــن أزمــة تهدد بــأن تكون ال رجعة
فيها".
وف ــي ظــل ع ــدم الـيـقـيــن بـشــأن مــوعــد محتمل لـمـعــاودة
منافسات اللعبة السيما البطوالت الوطنية والمسابقات
ال ـقــاريــة ،أش ــار إنـفــانـتـيـنــو ال ــى ان الـفـيـفــا ي ــدرس تطبيق
استثناء ات مؤقتة بشأن عقود الالعبين التي تنتهي في
ّ
 30يونيو ،بحال حــل هــذا التاريخ ولــم تكن المواسم قد
انتهت بعد.
وأوضح "اآلن علينا ان نفكر بجدول المنتخبات الوطنية،
وتعديالت مؤقتة واعفاءات من القواعد
بشأن وضع الالعبين واالنتقاالت
( )...لحماية العقود واقامة فترات
تسجيل عقود الالعبين" ،معتبرا
ان خطوات من هذا النوع قد تكون
قاسية "لكن ال خيار أمامنا .علينا
جميعا بذل التضحيات".
(أ ف ب)

السكون يخيم على مبنى االتحاد األوروبي لكرة القدم «ويفا»
ربــع النهائي مــن مـبــاراة واحــدة
ً
"بــدال من ذهــاب وإيــاب" ،على أن
ً
يقام الدور نصف النهائي "أيضا
من لقاء واحد" والمباراة النهائية
في المدينة ذاتها وفي فترة أيام
ً
مـعــدودة ،بــدال مــن لـقــاءي ذهــاب
وإياب في نصف النهائي يفصل
بينهما أسبوع ثم استراحة ثالثة
أسابيع قبل النهائي.

باوند :تأجيل أولمبياد طوكيو « 2020ال مفر منه»
أع ـلــن عـضــو الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة الــدولـيــة
الكندي ديــك بــاونــد أمــس االول االثنين أن
تأجيل دورة األلعاب األولمبية المقررة هذا
الصيف في طوكيو أصبح اآلن ال مفر منه
بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت اللجنة األولمبية الدولية أمهلت
ن ـف ـس ـه ــا األحـ ـ ـ ــد ال ـ ـمـ ــاضـ ــي عـ ـق ــب اج ـت ـم ــاع
للجنتها التنفيذية 4 ،أسابيع التخاذ القرار
الـنـهــائــي ب ـشــأن مـصـيــر أول ـم ـب ـيــاد طــوكـيــو
المقرر بين  24يوليو والتاسع من أغسطس،
وســط دعــوات متزايدة إلعــادة جــدولــة هذه
األلعاب.
وق ـ ــال ب ــاون ــد :ت ـف ـس ـيــري إلع ـ ــان الـلـجـنــة
األولمبية الدولية هو أنهم ال يريدون إلغاء
األلعاب األولمبية وال يعتقدون أنه يمكنهم
االستمرار في اإلبقاء على انطالقها في 24
يوليو ،مضيفا :وبالتالي ،فالنتيجة ستكون
التأجيل.
وتابع الرئيس السابق للوكالة الدولية
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـم ـن ـش ـطــات "إنـ ـه ــم سـيـبـحـثــون
الخيارات مع اليابانيين بالطبع ،ثم سيكون
هناك جميع الشركاء  -االتحادات الرياضية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة وال ـ ـل ـ ـجـ ــان األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة
والرياضيون".
وأردف قائال :بعد ذلك سيحاولون خالل
أر بـعــة أ ســا بـيــع تقديم الخطة بــاء وجعلها
دقيقة بقدر اإلمكان في تلك الفترة الزمنية.

ً
ميسي وسيميوني األغلى عالميا
تصدر النجم األرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة
اإلسباني مرة أخرى قائمة أعلى الالعبين دخال.
ووفقا لتقرير مجلة فرانس فوتبول ،في عددها الصادر،
أم ــس ،ف ــإن ال ـبــرغــوث األرجـنـتـيـنــي تـفــوق عـلــى البرتغالي
كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس اإليطالي ،والبرازيلي
نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي في قائمة أعلى
الالعبين حصوال على المال.
اإلحـصــائـيــة الـتــي تطلقها "فــرانــس فــوت ـبــول" مـنــذ عــام
 ،1999أشارت إلى أن ميسي سيتقاضى حوالي  131مليون
يورو في الموسم الحالي ،بين راتب ومكافآت وأربــاح من
اإلعــانــات .وحــل رونــالــدو ثانيا في القائمة بدخل سنوي
ق ــدره  118مليون ي ــورو ،بــزيــادة خمسة ماليين عما كان
يتقاضاه في العام الماضي .أمــا نيمار فيحصل على 95

وت ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــح هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـي ـ ـغـ ــة
المتداولة االنتهاء من المباريات
فـ ــي فـ ـت ــرة زمـ ـنـ ـي ــة م ـخ ـت ـص ــرة،
وس ــط تــرجـيــح أن ي ـقــام نصف
النهائي والنهائي لكل مسابقة
"بالصيغة الجديدة" ،في المدينة
ً
الـتــي كــان مـقــررا أن تستضيف
ً
ســابـقــا ال ـم ـبــاراة النهائية لكل
من المسابقتين القاريتين ،أي

ولم يرد متحدث باسم اللجنة األولمبية
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر عـ ـل ــى م ـض ـمــون
مالحظات باوند ،واكتفى فقط بالقول في
بيان "من حق كل عضو في اللجنة األولمبية
ا لــدو ل ـيــة تفسير ق ــرار ا لـمـجـلــس التنفيذي
للجنة األولمبية الدولية ا لــذي تم اإل عــان
عنه باألمس".
وأشــار باوند إلى أن االنتشار "المذهل"
لوباء "كوفيد "19-في جميع أنحاء العالم لم
يترك للجنة األولمبية الدولية أي خيار آخر،
موضحا "هذا شيء لن يختفي بحلول
 24يوليو".
وتابع "هذا الشيء لن يزول بحلول
سبتمبر أو أكتوبر .الكثير من الدول
ف ــي ال ـع ــال ــم ،بـيـنـهــا ال ـ ــدول ال ـك ـبــرى،
غارقة في الفيروس ،وقد بدأ للتو في
التعمق في أفريقيا .إ نــه أ مــر محظور
من وجهة نظري".
وأض ـ ــاف أن ال ـتــأج ـيــل ل ـمــدة عــام
واحـ ــد ح ـتــى  2021يـبـقــى الـخـيــار
األك ـثــر اح ـت ـمــاال ،وق ــال "أعـتـقــد أن
ال ـتــأج ـيــل ل ـم ــدة عـ ــام ه ــو األك ـثــر
جــدوى أل نــه يمنحك الكثير من
الوقت للتنظيم".
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان األولـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة
ال ــوط ـن ـي ــة واالتـ ـ ـح ـ ــادات

مليون يورو سنويا ،إلى جانب حوافز أخرى بقيمة أربعة
ماليين و 500ألف يورو.
ومن جانب آخر ،تصدر األرجنتيني دييجو سيميوني
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد اإلسباني قائمة أعلى
المدربين دخــا .ووفقا لتقرير مجلة فرانس فوتبول ،في
عددها الصادر ،أمس ،فإن سيميوني تفوق على اإليطالي
انطونيو كونتي مــدرب إنتر ميالن اإليطالي ،واإلسباني
بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي في قائمة
أعلى المدربين حصوال على المال.
وأشارت "فرانس فوتبول" إلى أن سيميوني سيتقاضى
 40مليون يــورو خــال الموسم الحالي ،مقابل  30مليون
ً
يورو لكونتي ،و 27مليونا و 500ألف يورو لغوارديوال.
(د ب أ)

المقررة على حلبة جيل فيلنوف في  14يونيو ،في
ً
حين كان مفترضا أن يبدأ الموسم في  15مارس على
حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن األسترالية.
لكن فيروس "كوفيد "19-أطــل برأسه في البطولة
بقوة قبل يومين من السباق الرئيسي ،مع إعالن فريق
مــاكــاريــن انسحابه مــن الـسـبــاق بعد ثـبــوت إصابة
أحد أفراده.
وق ــال ك ــاري فــي بـيــان "ن ــدرك حقيقة وج ــود خطر
محتمل بتأجيل المزيد من السباقات المسجلة في

الرياضية الدولية عدم الرغبة في المشاركة
في أولمبياد طوكيو إذا عقدت األلعاب في
يوليو كما هو مخطط لها.
وباتت اللجنة األولمبية الكندية األحد
أول لـجـنــة أولـمـبـيــة وطـنـيــة تـعـلــن أن ـهــا لن
تشارك في األولمبياد إذا نظمت األلعاب في
يوليو ،وفي الواليات المتحدة ،دعا اتحادا
ألعاب القوى والسباحة إلى تأجيل األلعاب.
كما طالبت اللجنة االولمبية السويسرية
أمس االول االثنين بتأجيل األلعاب.
(أ ف ب)

ديك باوند

أستراليا توقف نشاطها الكروي
قــرر االتـحــاد األسترالي لكرة القدم
أم ــس ال ـثــاثــاء وق ــف نـشــاطــه ،معتبرا
أن م ــواصـ ـل ــة ال ـل ـع ــب وس ـ ــط ان ـت ـش ــار
فيروس كورونا المستجد بات "مهمة
مستحيلة".
وقام االتحادان األستراليان للركبي
( 13العـ ـب ــا) وك ـ ــرة الـ ـق ــدم األس ـتــرال ـيــة
(تلعب بــاأليــدي) وهــي األكـثــر شعبية
فــي ال ـبــاد ،بــإيـقــاف منافساتهما في
الـ ـي ــومـ ـي ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن ل ـي ـن ـض ـمــا إل ــى
اتـ ـح ــادات ال ــرك ـب ــي ،ال ـكــري ـك ـيــت ،وك ــرة
السلة وجميع ا لــر يــا ضــات الجماعية
األخرى التي كانت اتخذت القرار ذاته
في السابق.

وقـ ــرر االتـ ـح ــاد األس ـت ــرال ــي تــأجـيــل
الــدوري المحلي الــذي يضم  11فريقا
بينهم فريق واحــد من نيوزيلندا هو
ويلينغتون ،قبل خمس مــرا حــل على
نهايته.
ولــم تكن إقــامــة الـمـبــاريــات بــأبــواب
موصدة في نهاية األسبوع الماضي
مـجــديــة ،ألن الـقـيــود الـمـفــروضــة على
الـسـفــر تـمـنــع اآلن إق ــام ــة ال ـم ـبــاريــات،
فضال عــن وج ــود فريقين فــي الحجر
الصحي.
وق ـ ــال رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد األس ـت ــرال ــي
جيمس جونسون في مؤتمر صحافي
ف ـ ــي سـ ـي ــدن ــي "ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـم ـســاب ـقــة

ً
كاي يعلن تنظيم  15إلى  18سباقا لـ«فورموال  »1هذا العام
أعلن الرئيس التنفيذي لسباقات "الـفــورمــوال "1
تشايس كاري ،أمس األول ،أن برنامج بطولة العالم
ً
للفئة األول ــى سيتضمن مــا بـيــن  15إلــى  18سباقا
رغم التأجيالت واإللغاء ات التي تسبب بها فيروس
كورونا المستجد.
ً
وكـ ــان م ـق ــررا أن يـشـهــد مــوســم  2020م ــن بـطــولــة
ً
ً
العالم للفئة األولى عددا قياسيا من السباقات يبلغ
ً
 22سـبــا قــا  ،لكن تــم تأجيل  6منها حتى اآلن ،فيما
ألغي سباقان.
وحتى اآلن ،يبقى السباق األول المدرج على
الموقع اإللكتروني للبطولة ،جائزة كندا الكبرى

إسطنبول التركية لنهائي دوري
األب ـطــال ،وغــدانـســك البولندية
لنهائي "يوروبا ليغ".
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد
األوروبي السلوفيني ألكسندر
تشيفيرين قال الثالثاء الماضي
"م ــن دون أح ـك ــام مـسـبـقــة ،هــذا
من ضمن الخيارات " ،"...لدينا
خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات م ـخ ـت ـل ـف ــة "إلكـ ـ ـم ـ ــال

الـمـســابـقــات" ،ولـكــن بـصــراحــة،
اذا أردنا أن نكون دقيقين ،األمر
سابق ألوانه".
ً
وأوض ــح "أي ــا يكن قــرارنــا ،ال
ً
شيء مؤكدا ألننا ال نعرف متى
س ـي ـتــوقــف ف ـي ــروس ك ــوف ـي ــد"-9
ويسمح لنا باستئناف اللعب".
(أ ف ب)

ً
البرنامج حاليا ،لكننا نتوقع مع شركائنا أن يبدأ
الموسم في لحظة أو أخرى هذا الصيف مع برنامج
ً
منقح من  15إلى  18سباقا".
ً
م ـبــدئ ـيــا ،سـتـكــون ج ــائ ــزة أبــوظ ـبــي ال ـك ـبــرى ،آخــر
سباق يقام هذا العام في نهاية نوفمبر المقبل ،بيد
أن كاري أوضح أنه "نتوقع أن يمتد الموسم إلى ما
ً
بعد السباق الختامي المقرر مبدئيا نهاية األسبوع
من  27إلى  29نوفمبر".
وألغي حتى اآلن سباقا أستراليا وموناكو ،بينما
ال تزال سباقات البحرين وفيتنام والصين وهولندا
وإسبانيا وأذربيجان التي كانت مقررة في الفترة بين
 27مارس الجاري والسابع من يونيو المقبل ،تأمل
ً
دائما الحصول على إمكانية العودة إلى برنامج
بطولة العالم.
وقال كاري بهذا الشأن" :يمكن استخدام
هــذا الشهر (أغسطس) إلقامة السباقات
التي تم تأجيلها".
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف "نـ ــريـ ــد ج ـم ـي ـع ــا أن ن ـقــدم
لمشجعينا بطولة في عام  ،"2020بينما
تنص قوانين الفورموال واحد على أنه
يـجــب تنظيم ثـمــانـيــة سـبــاقــات على
األقل في العام كي يتم اعتبار
ب ـطــولــة ال ـع ــال ــم ال ـت ــي تشهد
مشاركة عشرة فرق بسائقين
لكل منها ،بطولة عالمية.
(أ ف ب)

وطنية تقام تقريبا في جميع مناطق
أس ـتــرال ـيــا ،ومـســابـقــة ت ـقــام أي ـضــا في
نيوزيلندا ،فإن المهمة الصعبة التي
ك ـن ــا ن ــواج ـه ـه ــا ت ـح ــول ــت إلـ ـ ــى مـهـمــة
مستحيلة".
وأضاف "لكن هذه الرياضة ستعود
إلى الحياة ،أنا متأكد تماما".
وأح ـ ـصـ ــت أس ـت ــرال ـي ــا  1800حــالــة
إصــابــة ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد
م ــع سـبــع وف ـي ــات ،أغـلـبـهــا ف ــي مدنها
الرئيسية .وحظرت أستراليا دخول أي
أجنبي غير مقيم في البالد ،وفرضت
قيودا صارمة على الحركة داخلها.
(أ ف ب)

اتحاد القوى الدولي مستعد
لتغيير موعد مونديال 2021
أعلن االتحاد الدولي أللعاب القوى ،أمس األول ،استعداده لتغيير
موعد بطولة العالم المقررة العام المقبل ،من أجل إفساح المجال
إلمكانية تأجيل دورة األلعاب األولمبية  2020إلى الصيف المقبل،
بسبب فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تقام البطولة في مدينة أوريغون األميركية بين
 6و 15أغسطس  .2021لكن إعــان اللجنة األولمبية الدولية األحد
الماضي أن احتمال تأجيل أولمبياد طوكيو بات مطروحا ،قد يدفع
إلقامته في الصيف المقبل ،مما سيتعارض مع بطولة "أم األلعاب"
إذا بقيت في موعدها.
وق ــال مجلس االت ـحــاد الــدولــي ألل ـعــاب ال ـقــوى فــي ب ـيــان" :يــرحــب
االتـحــاد الــدولــي أللعاب القوى بالمفاوضات مع اللجنة األولمبية
الدولية بشأن تأجيل دورة األلعاب األولمبية في طوكيو  ،2020وكتب
إلى اللجنة األولمبية الدولية لتقاسم مخاوف فعل عالم الرياضة".
وأضاف االتحاد "نحن على استعداد للعمل مع اللجنة األولمبية
الدولية ،ووضع كل الرياضة (ألعاب القوى) في مواعيد بديلة بما في
ذلك المواعيد المقررة عام ."2021
وأوضــح أنه بدأ نقاشات مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم في
أوريـغــون "بخصوص احتمال تأجيل دورة األلـعــاب األولمبية إلى
العام المقبل".
وتابع "لقد قــادوا بدورهم بمباحثات مع شركائهم الرئيسيين،
وأكدوا لنا أنهم سيعملون مع جميع شركائهم ورعاتهم ،للتأكد من
أن أوريغون قــادرة على استضافة بطولة العالم أللعاب القوى في
مواعيد بديلة إذا كان ذلك ضروريا".
وأكد رئيس االتحاد الدولي العداء البريطاني السابق سيباستيان
كو في رسالة بعث بها إلى رئيس اللجنة األولمبية الدولية األلماني
توماس باخ األحد الماضي ،أنه يؤيد تأجيل األولمبياد.
(أ ف ب)
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الله بالنور

لم نستفد من الغزو
أ .د .غانم النجار
فهل نستفيد من
كورونا؟ ومن يعلق الجرس؟
عند األزمات تكتشف المجتمعات نفسها ،وتتمكن من معرفة
نقاط ضعفها وقوتها ،ويبدو أن األزمات عندنا في الكويت تقوي
المجتمع وال تضعفه .كان ذلك حالنا أيام الغزو ،واجهنا الغزاة
حكومة ،فقد كانت في الخارج ،ونزلنا للشارع
بصدور عارية ،بال
ّ
ً
دفاعا عن الوطن بال ِمنة .لم نكن نعلم حينها إلى أي شيء أو
خيارات إال المواجهة،
كيف ستؤول األمور ،ولكن لم تكن هناك
ُ
وقـ ّـررنــا عــن وعــي عــدم الـخــروج مــن الـبــاد ،وأس ــر منا مــن أســر،
واستشهد منا من استشهد ...هكذا كان .تلك األزمة القاتلة لمدة
سبعة أشهر أجابت عن سؤال ،وهو كيف كان باإلمكان لمجتمع
ً
ً
ك ــان منقسما أف ـق ـيــا ،ببعد طــائـفــي ح ــاد ،أن يـتـجــاوز بمراحل
َ
الطرح الطائفي الحالي ،وذلك بسبب تداعيات الحرب العراقية
ً
 اإليرانية ،وعموديا ،بتناقض حاد مع السلطة لحلها المجلسوتعليقها الــدسـتــور منذ  ،١٩٨٦وت ـصــادم الـقــوى الشعبية مع
الحكومة بـ"الحركة الدستورية" ،أو ما عرف بديوانيات االثنين؟!
نتج عــن تلك األزم ــة أن عــاد العمل بــالــدسـتــور ،وإن كــان ضمن
مجموعة من النقائص ،كما تراجعت حــدة االحتقان الطائفي
إلى حد بعيد؛ لم تنته ولكنها تراجعت ،فالكثير من مسبباتها
تؤثر فيه أوضاع إقليمية.
ً
لم نتعلم كثيرا من الغزو ،الذي كان فرصة تاريخية إلغالق
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـل ـفــات ،كـ ــان أه ـم ـهــا ت ـعــزيــز ال ـح ــري ــات وتـقــويــة
ً
الديمقراطية ،وإعــادة هيكلة االقتصاد ،وكــان من أهمها أيضا
قضية البدون .بل تسبب التراخي ،واالستئثار بالسلطة ،والفساد،
ً
وضعف القوى السياسية وقصورها ديمقراطيا؛ فهي حالما
صــارت أغلبية بمجلس فبراير  ٢٠١٢تراكضت إلصــدار قانون
إعدام المسيء غير الدستوري -في دخولنا بنفق طويل ال نهاية
لــه ،وتــوالــت األزم ــات ،التي تتحملها الحكومة ،لكونها تحمل
مفاتيح القوة ،وال يعفى منها سياسيون.
وتمر البالد اآلن بأزمة جديدة ،تختلف في مكوناتها عن أزمة
الغزو ،ولكن أجواء ها مشابهة ،وبالذات أولئك الذين عايشوا
الغزو من أمثالي وتعرضوا لألسر .أبــرز مواطن التشابه ،هو
تحول التصدي لكورونا غير المرئي إلى قضية وطنية ،تماسك
فيها المجتمع وتضافرت فيها الجهود الشعبية مع الجهود
الـحـكــومـيــة .ه ــذا اإلح ـســاس يعيدنا إل ــى ذات الـفـكــرة الكلية ال
الجزئية ،لنعيد التفكير بإمكانية إغالق ملفات مفتوحة ضاعت
فــي الــزحــام .ومــن أهــم تـلــك الـمـلـفــات قضية ال ـبــدون والسجناء
والمحكومين والالجئين السياسيين بالخارج ،وقضية التركيبة
السكانية ،وانخفاض أسعار النفط ،باإلضافة إلى قضية اإلسكان،
فكيف يمكث بالبيت من ال بيت له! هل باإلمكان البدء في بحث
هذه القضايا وإغالق ملفاتها بما يخدم الوطن واستقراره وأمنه؟
ً
ً
فـ"كورونا" ذاهب آجال أم عاجال ،وعلينا أن نستعد لما بعده.
ً
ً
ً
شاهدنا خالل هذه الحقبة ،أداء حكوميا متميزا في مواجهة
فيروس كورونا ،هذا األداء الذي ربما ُيعيد الثقة المفقودة عند
الناس بالحكومة ،وهي تحتم العمل على إغالق الملفات أعاله،
ً
وإغالقها يتطلب إرادة وقرارا ،فهل يحدث ذلك؟ أم أننا نحلم؟ وهل
الكالم واقعي؟ فإن كان كذلك؛ فمن يعلق الجرس؟

ّ
هدوا اللعب شوية

ً
ليس لدينا مشكلة مع الحكومة أبدا
ّ
وشجعناها
هذه األيــام ،بل امتدحناها
إلى آخر رمق ،وإلى درجة أن مداد الحبر
كاد أن يجف.
ّ
وأعلم أن هناك قلة هيلق وما يستحون
ويسوون عروس وعزايم ويخالفون منع
ّ
التجول ومــايـيــون إل بالعين الـحـمــرا...
هؤالء يجب عقابهم.
لكن ما يجوز ال للحكومة وال لغيرها
أن يمسك موظفوها مايكروفونات اإلعالم
ويهددونا ليل نهار بالويل والثبور!
يا ويل اللي يطلع ...حتى بيت جارك
ال توصل له.
وي ــا وي ــل ال ـلــي نـلـقــى سـ ـي ــارات ج ــدام
بيته...

د .ناجي سعود الزيد
ي ــاوي ـل ـك ــم ...راح نـمـشــي دوريـ ـ ــات في
المناطق السكنية ،ونسكر الديوانيات،
ونرفع قضايا (الحظ قضايا مو قضية)
ويـلـقــى راع ــي الـبـيــت نفسه فــي المخفر
ثاني يوم!
إح ـتــى زبــالـتـكــم ال ـلــي جـ ـ ّـدام الـبـيــت ال
تطلعونها إال بين  3و 5مساء.
ّ
الناس عاقلة وطاعتكم بس "هالشطة
اللي على ماميش "مالها معنى".
وما في داعي للتهديد والوعيد ،وترى
م ــاك ــو أحـ ــد اخـ ـت ــرع وم ـ ــات م ــن ال ـخــوف
مــن تهديداتكم ،ومــاكــو أحــد نــادى إمــام
ً
المسجد يقرى عليه خوفا منكم ومن حب
ً
بروزكم إعالميا.
الـشـعــب الـكــويـتــي فــي معظمه عاقل

وم ـط ـيــع ويـتـفـهــم ب ــا ح ــاج ــة للضجة
اإلعالمية والتهديدات والدوريات!
رج ـ ً
ـاء ،هـ ـ ّـدوا اللعب شــويــة ،ومــا في
داع ـ ــي ل ـل ـبـهــرجــة اإلع ــامـ ـي ــة ،واألم ـ ــور
مــاش ـيــة زي ـ ــن ،والـ ـل ــي م ــا قـ ــدر الـجـيــش
الـعــراقــي ودوري ــات ــه يخليهم يقعدون
ببيوتهم مــا راح ت ـقــدرون تجبرونهم
ً
عـلــى ع ــدم ال ـخ ــروج ب ـتــاتــا حـتــى أثـنــاء
الساعات غير المسموح بها ،ومساعدة
ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـع ــض ك ـم ــا ف ـع ـل ــوا أث ـن ــاء
االحتالل.
مـ ـشـ ـك ــوري ــن عـ ـل ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ،ول ـك ــن
أص ـ ــابـ ـ ـن ـ ــا ضـ ـ ـي ـ ــق ت ـ ـن ـ ـفـ ــس لـ ـ ـي ـ ــس م ــن
"الـ ـ ـك ـ ــورون ـ ــا" بـ ــل مـ ــن الـ ــرعـ ــب وال ـه ـل ــع
اإلعالمي الذي تسببتم به!

nashmi22@hotmail.com

الكتابة في زمن الكورونا:
بانتظار الطب والعلماء
ما انتظرنا اليوم أي خطبة سياسي
ي ـع ـت ـلــي ال ـم ـن ـبــر وال م ـف ـتــي وخـطـيــب
ّ
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـظـ ـ ــرنـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــس حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــآس ـ ــي
ّ
ـرك ـ ـ ــب دوا ّ
وي ـ ـ ـ ـ ــا ا لـ ـطـ ـبـ ـي ــب
ـال ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ
عـــ ِ
ّ
ن ـ ّـبـ ـه ــوا االن ـ ـ ـسـ ـ ــان إل ـ ــل ـ ــي كـ ـ ــان ن ــاس ــي
ّ
إن كـ ـ ـ ــل ا لـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــد ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــل ا لـ ـلـ ـبـ ـي ــب

فصل إمامين لم يغلقا المساجد

شخص في جميع أنحاء العالم،
وي ـب ــدو أن ــه ق ــد ي ـفــرض خـســائــر
ف ــادح ــة ع ـلــى أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة
ف ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ف ــإن
بــول ـســونــارو ي ـق ــاوم اإلج ـ ــراءات
ال ـصــارمــة لـمــواجـهــة ال ـف ـيــروس،
ورفـ ـ ـ ــض "هـ ـسـ ـتـ ـي ــري ــا" وس ــائ ــل
اإلعالم بالفيروس ،الذي وصفه
بأنه "إنفلونزا صغيرة".
(سكاي نيوز)

مسرحية روسية يحضرها متفرج واحد
عادة ما يكون األداء الفردي هو
ما يصبو إليه الفنان ،وذلك يمثل
الجائزة الكبرى للمتفرجين.
واب ـ ـتـ ــداء م ــن ال ـش ـه ــر ال ـج ــاري
سـ ـيـ ـق ــدم م ـ ـسـ ــرح وأوب ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ب ـي ــرم
الــروســي عروضه على اإلنترنت،
ويـ ـسـ ـم ــح لـ ـمـ ـتـ ـف ــرج واح ـ ـ ـ ــد ف ـقــط
بمشاهدة العرض بشكل مباشر
فــي الـ ُمـســرح .وي ـهــدف الـمـشــروع،
ً
الـ ـ ــذي أطـ ـل ــق ع ـل ـيــه اس ـ ــم "وجـ ـه ــا

ل ــوج ــه" ،إلـ ــى تــوف ـيــر نـ ــوع مـعـ َّـيــن
م ــن ال ـتــواصــل م ــع ال ـج ـم ـهــور ،في
وقـ ـ ــت يـ ـح ــد تـ ــزايـ ــد عـ ـ ــدد حـ ــاالت
اإلص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا من
النزهات والتجمعات .وقال مارات
جــاتـســالــوف ،مــديــر الـمـســرح ،في
بيان" :إننا على استعداد إلقامة
ال ـ ـح ـ ـفـ ــات لـ ـشـ ـخ ــص واحـ ـ ـ ـ ــد فــي
النهاية .متفرج واحد له نفس قيمة
المسرح مكتمل العدد"( .رويترز)

ّ
ُ
آخر المجدرين ...بنغالية وصومالي
بفضل تجربته الـتــي أجــراهــا أواخ ــر
الـ ـق ــرن ال ـث ــام ــن عـ ـش ــر ،س ــاه ــم الـطـبـيــب
اإل نـكـلـيــزي إدوارد جينر فــي تخليص
البشرية مــن مــرض الـجــدري ،الــذي ّأرق
البشرية وتسبب في وفاة نحو  400ألف
ً
ش ـخــص س ـنــويــا ب ــأوروب ــا.
فيوم  14مايو ،1796
أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ج ـ ـي ـ ـنـ ــر
تجربته الشهيرة
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـط ـ ـ ـفـ ـ ــل
ج ـي ـم ــس فـيـبــس
()James Phipps
فحقنه بعينا ت
م ــن جـلــد حــابــة
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر أصـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــت

ّ
وضاح

ضـ ـ ــاع بـ ـ ــاألوهـ ـ ــام وأحـ ـ ـ ــام الـ ـك ــراس ــي
وضـ ـ ّـيـ ــع ال ـ ـخ ـ ـيـ ــرات ب ـ ـحـ ــروب ول ـه ـيــب
ن ـ ّـب ـه ــوه  -إذا انـ ـتـ ـب ــه! -شـ ـ ٍّـي أس ــاس ــي:
الـجـهــل مـثــل ال ـمــرض يـ ْـعــدي ويصيب

البرازيل« :كورونا» إنفلونزا عادية
اتـ ـه ــم ال ــرئـ ـي ــس الـ ـب ــرازيـ ـل ــي،
جايير بولسونارو ،أمس األول،
خصومه السياسيين والصحافة
ب ـ ــ"خـ ــداع" ال ـمــواط ـن ـيــن ع ــن عمد
حول مخاطر فيروس كورونا ،في
الوقت الذي تستعد دول أميركا
الالتينية الرتفاع متوقع في عدد
الوفيات الناجمة عن الوباء.
ورغـ ــم أن وبـ ــاء "كــوف ـيــد"19 -
أودى بـحـيــاة أك ـثــر م ــن  16ألــف

درايش

في وقت سابق بجدري البقر ،ليالحظ
بذلك ظهور مناعة ضد مرض الجدري
لدى الطفل.
ّ
تحول إدوارد
وبفضل هذه التجربة،
جينر أليقونة التلقيح ومقاومة األمراض
بالعالم .وأسهمت الحرب ،التي بدأها
ض ــد ال ـ ـمـ ــرض ،ف ــي إعـ ـ ــان مـنـظـمــة
الصحة العالمية بعد نحو قرنين
انتصار البشرية على الجدري،
وحـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـطـ ـفـ ـل ــة ال ـب ـن ـغ ــال ـي ــة
رحيمة بــانــو ()Rahima Banu
وال ـصــومــالــي عـلــي م ــاو مالين
( )Ali Maow Maalinكآخر
شخصين معروفين أصيبا
بالجدري.

إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ان ـ ـت ـ ـشـ ــر خ ـ ـبـ ــر الـ ـنـ ـت ــائ ــج
اإليجابية لتجربة جينر بشكل سريع،
ف ــي ج ـم ـيــع أرّج ـ ـ ــاء ال ـ ـقـ ــارة األوروبـ ـ ـي ـ ــة.
وب ـفــرن ـســا ،ت ــزع ــم الـطـبـيــب والـسـيــاســي
ج ــوزي ــف إغ ـن ـي ــاس غ ـي ــوت ــان (Joseph
 )Ignace Guillotinج ـهــود التشجيع
على حملة تطعيم وطنية للقضاء على
الجدري .وخالل شهر مايو  ،1800ترأس
األخـ ـي ــر ل ـج ـنــة ال ـت ـل ـق ـيــح ،وح ـص ــل على
دعــم البابا بيوس السابع سنة ،1804
والـصـيــدلــي الشهير أن ـطــوان برمانتيه
( )Antoine Parmentierعام  ،1805لبدء
حملة التطعيم ضد المرض.
وب ـ ــداي ـ ــة مـ ــن عـ ـ ــام  ،1805لـ ــم ي ـت ــردد
نابليون بونابرت في مساعدة األطباء

قـ ـ ــررت وزارة األوقـ ـ ــاف
الـ ـمـ ـص ــري ــة إنـ ـ ـه ـ ــاء خ ــدم ــة
إ مـ َ
ـامـ ْـيــن؛ خالفا تعليمات
الـ ـ ــوزارة بـغـلــق الـمـســاجــد،
ال ـت ــي ات ـخــذت ـهــا ف ــي إط ــار
الـ ـ ـظ ـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة،
الـتــي يـمـ ُّـر بـهــا الـعــالــم كله
من تفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان صادر
ع ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ن ـق ـلــه مــوقــع
سـ ـ ـب ـ ــق أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أوضـ ـ ـح ـ ــت
خـ ــالـ ــه أن "س ـ ـبـ ــب إنـ ـه ــاء
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة هـ ـ ـ ــو مـ ـخ ــالـ ـف ــة
الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــات فـ ـ ـ ــي هـ ـ ــذه
ً
الظروف ،مما يعد تجاوزا
ضــد المصلحة ا لــو طـنـيــة.
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى ت ـحــذيــرات ـنــا
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة مـ ـ ــن أن جـ ـ ــزاء
م ـخــال ـفــة ال ـت ـع ـل ـي ـمــات هــو
إن ـ ـهـ ــاء خ ــدم ــة ال ـم ـخــالــف؛
فقد تقرر إنهاء خدمة كل
م ــن :ع ـبــاس أح ـمــد عـبــاس
عبداللطيف ،إمام وخطيب
ب ـ ـ ــأوق ـ ـ ــاف ب ـ ـنـ ــي سـ ــويـ ــف؛
لـ ـتـ ـعـ ـم ــده فـ ـت ــح ال ـم ـس ـجــد

وفيات
سليمة ذياب بدر التميمي

أرملة ظاهر حبيب كرم
ً
 80عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ـ ـعـ ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـق ــط ،ت:
99222298 ،66898472

حسين عايش حسين السالمين

ً
 68عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت98989807 :

فتوح عبداللطيف يوسف العومي

غ ـيــوتــان وب ـي ـنــال ( ،)Pinelوالـصـيــدلــي
برمانتيه في بدء عملية تطعيم الجيش
ً
ال ـفــرن ـســي ض ــد الـ ـج ــدري .أيـ ـض ــا ،واف ــق
نــابـلـيــون خ ــال شـهــر مــايــو  1811على
تـطـعـيــم اب ـن ــه ض ــد ال ـ ـجـ ــدري ،ك ـمــا عمم
عملية التلقيح لتشمل بقية أفراد الشعب
ال ـف ــرن ـس ــي .ووف ـ ــق عـ ــدد م ــن ال ـم ـص ــادر،
حصل أغلب األطفال بنصف محافظات
فرنسا على تطعيم ضد الجدري ،أثناء
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـخ ـمــس األخ ـ ـيـ ــرة م ــن حكم
ن ــاب ـل ـي ــون ،وب ـف ـض ــل ذل ـ ــك تـ ــراجـ ــع ع ــدد
الوفيات بسبب هذا المرض بشكل الفت
لالنتباه مقارنة بعام .1789

زوجة بكر موسى البكر
ً
 70عــامــا ،شـيـعــت ،الـخــالــديــة ،ق ،2ش ،28م ،12ت:
97907902 ،60005063

حصة عبدالله مرزوق مال الله

زوجة خالد محمد راشد الحملي
ً
 51عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـعــت ،ال ـ ـعـ ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـق ــط ،ت:
60019944 ،99023628

إبراهيم مرزوق صالح القالف

ً
 78عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99627727 :

طيبة عيسى أحمد الضليعي

أرملة أحمد صالح الضليعي
ً
 85عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت،99334080 :
66615671

أنيسة مجبل جاسم الطواش

ً
 85عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت،99623434 :
99402926

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

ال ـ ـم ـ ـعـ ـ َّـيـ ــن عـ ـلـ ـي ــه وإم ـ ــام ـ ــة
الناس واستخدام مكبرات
ال ـصــوت فــي ال ـص ــاة ،بما
ي ـع ـن ــي تـ ـعـ ـم ــده الـ ــواضـ ــح
مخالفة جميع التعليمات.
وال ـ ـس ـ ـيـ ــد راض ـ ـ ـ ــي م ـح ـمــد
محمد حسن ،إمام وخطيب
بأوقاف الجيزة؛ لمخالفته
تعليمات ال ــوزارة وقيامه
بإمامة الناس في الصالة
أمام باب المسجد".
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فــي
ب ـيــان ـهــا ،أم ــري ــن :األول أن
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ل ـت ـع ـل ـي ـمــات
جـمـيــع مــؤس ـســات الــدولــة
واج ــب شــرعــي  ،والثاني
أنـ ـ ـه ـ ــا ج ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي إن ـ ـهـ ــاء
خـ ــدمـ ــة ك ـ ــل م ـ ــن ي ـخــالــف
تـعـلـيـمــاتـهــا ب ـش ــأن غلق
المساجد مــدة أسبوعين
ً
ً
غلقا كامال.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:27

العظمى 27

الشروق

05:47

الصغرى 14

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  00:29صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

ً
 01:10ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:02

ً
أدنى جزر  07:12صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:19

 07:16م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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الشكاوى والتوزيع:

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

