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ّ
كريغ ينفذ تعليمات الوقاية من «كورونا»
في بوستر جديد لفيلم « »Knives Outص ١١

غرفة التجارة :أزمة «كورونا» تحمل الجميع
على أن يسألوا ماذا نستطيع أن نقدم للكويت

محليات

طرحت رؤيتها لمعالجة تداعيات الفيروس على االقتصاد عبر ورقة مبادئية تتضمن إجراءات تحفيزية
ً
• البدء فورا بإتاحة التعليم لكل مراحل الدراسة
قبل الجامعية
• معالجة اإليجارات في إطار شامل مع تخفيض
آخر لسعر الفائدة
• العمل على إنشاء الصندوق الوطني لألزمات
بالشراكة بين القطاعين

• يجب عدم السماح للضغوط السياسية والمصالح
الخاصة بأن تنحرف بالحزمة االقتصادية عن عدالتها
• المعيار األساس في إعطاء الحوافز هو درجة
الضرر
• ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية
كاملة في برامج التحفيز

• إعادة هيكلة وجدولة القروض المصرفية للمؤسسات والشركات مقابل إجراءات تعويضية للمصارف
• تأمين احتياجات العمالة الوافدة «المياومة» مسؤولية أخالقية وأمنية على الشعب والحكومة
06

 ٣١٥يدشنون عودة المواطنين من الخارج

04
«الهالل األحمر» تطلق
«ساعد تسعد» لتوزيع األغذية
على األسر المحتاجة

اقتصاد

٠٩
«أجيليتي» توفر 2000
متر مربع من المساحات
التخزينية التحاد المزارعين

محليات

الجسر الجوي بدأ بثالث رحالت من لبنان ومصر والبحرين
ّ
ً
دشـ ـ ــن  315م ــواطـ ـن ــا ،أم ــس،
رح ـلــة ال ـع ــودة مــن بـعــض ال ــدول
إلى الكويت ،على متن  3رحالت
ج ــوي ــة مـ ــن ب ـ ـيـ ــروت والـ ـق ــاه ــرة
والمنامة.
ووص ـ ـلـ ــت عـ ـن ــد الـ ـث ــالـ ـث ــة مــن
بـعــد ظـهــر أم ــس طــائــرة اإلج ــاء
األولى التابعة للخطوط الجوية
الكويتية من بيروت وعلى متنها
ً
 74راكبا ،في حين وصلت الرحلة
ال ـثــان ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـ ـ «الـكــويـتـيــة»
ً
أيـضــا مــن الـقــاهــرة عند الرابعة
وعلى متنها  204مواطنين ،أما
األخيرة فجاءت من البحرين على
متن «الجزيرة» وعلى متنها 37
ً
مواطنا.
وأعلنت اإلدارة العامة للطيران
الـمــدنــي أن تـلــك ال ــرح ــات تأتي
ض ـمــن خ ـطــة إع ـ ــادة الـكــويـتـيـيــن
م ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
َ
وزارتـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة والــداخـلـيــة
وت ـح ــت إش ـ ــراف وزارة الـصـحــة
التي اتخذت إجــراءات احترازية
قامت خاللها بإجراء فحوصات
لـ ـلـ ـع ــائ ــدي ــن وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـح ـج ــر
اإللزامي على جميع القادمين من
ً
كل الدول مدة  14يوما على األقل
ي ـتــم خــال ـهــا مـتــابـعــة الـشـخــص
وت ـط ـب ـيــق اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة
المقررة.

04

طائرة اإلجالء األولى لحظة وصولها
من لبنان إلى مطار الكويت أمس

الهروب من زحمة
الجمعيات يغرق أسواق
الخضراوات

مسك وعنبر

13

«المالية» توصي بوقف استقطاع
 %10لصندوق األجيال القادمة
●

جراح الناصر

مـ ـ ــع اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار تـ ـ ــذبـ ـ ــذب أسـ ـعـ ــار
الـنـفــط وتـفــاقــم عـجــز الـمـيــزانـيــة ،في
ظــل أزمــة «كــورونــا» ،ألمحت مصادر

مالية مسؤولة إلى أن وزارة المالية
ستوصي بوقف استقطاع وترحيل
 %10من اإليرادات العامة لالحتياطي
الـعــام ،إلــى حساب صندوق األجيال
القادمة.

وقالت المصادر لـ «الـجــريــدة» ،إن
هــذه التوصية مــن أبــرز مــا ستقدمه
الوزارة إلى مجلس الوزراء للتنسيق
م ــع مـجـلــس األم ـ ــة ،إلص ـ ــدار تـشــريــع
جديد بشأنها ،ألن صندوق 02

 ...وجانب من فحص العائدين على متنها

ً
تداعيات «كورونا» محليا

الناصر :أزمتنا في الطاقة
االستيعابية التي تقتصر
على  3000مصاب
02
«الصحة» 4 :إصابات
الخالد :إجراءاتنا
قاسية لكنها ضرورية جديدة ...وارتفاع حاالت
 03الشفاء إلى 43
الحتواء الوباء
٠٢

تقرير اقتصادي

«التحفيز» ضروري
بقدر حاجة ً
االقتصاد ...بعيدا
عن «التفسفس»
07

«دسمان» :ال «كورونا»
ً
كويتيا ...وخطورة
الفيروس بتحوراته ٠٤
بيت الزكاة يؤجل
أقساط القرض الحسن
 6أشهر
٠٤

َ
«كورونا» يضرب التاج
البريطاني تحفيز أميركي بتريليوني دوالر يقفز
ويربك حسابات بوتين وترامب
بمؤشرات األسواق العالمية
انضم وريث العرش البريطاني
االب ـ ــن األكـ ـب ــر لـلـمـلـكــة إل ـيــزاب ـيــث
ال ـثــان ـيــة األمـ ـي ــر ت ـش ــارل ــز ،أم ــس،
إ ل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو  450أ ل ـ ـ ـ ــف مـ ـص ــاب
ب ــ«ك ــورون ــا» ،ال ــذي دف ــع الــرئـيــس
األميركي دونالد ترامب إلى طلب
المساعدة مــن كــوريــا الجنوبية،
ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ب ــوت ـي ــن إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ح ـســابــاتــه،
وتأجيل التصويت على 02

على وقــع اتفاق البيت األبيض ومجلس
ـوخ ع ـلــى خ ـطــة تـحـفـيــزيــة لــاقـتـصــاد
ال ـش ـي ـ َ
بتريليوني دوالر ،ارتفعت مؤشرات األسواق
العالمية.
وك ــان الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد ترامب
طــالــب ال ـكــون ـغــرس بـتـبـنــي خ ـطــة اإلن ـعــاش
االق ـت ـصــادي الـضـخـمــة لـمــواجـهــة تــداعـيــات

ً
وب ـ ـ ــاء ك ـ ــورون ـ ــا ،أم ـ ــس األول ،مـ ـ ـح ـ ــذرا مــن
أضـ ــرار ال ـم ـفــاوضــات الـطــويـلــة ال ـم ــدى بين
الجمهوريين والديمقراطيين على العمال
األميركيين.
وسجلت مؤشرات األسهم األميركية أفضل
أداء مساء أمس األول منذ الكساد الكبير عام
 ،1933إذ قفز «داو جونز» الصناعي بنسبة

ً
 %11.4كما ارتفع « »S&P 500األوسع نطاقا
بنحو  %9.4وصعد «ناسداك» .%8.12
وعن أداء قطاع الطيران ،الذي دعم بشكل
قـ ــوي الـ ـم ــؤش ــرات األم ـي ــرك ـي ــة ،ص ـع ــد سـهــم
«أمـيــركــان إيــراليـنــز» بنحو  %35.8كما قفز
سهم «يونايتد إيــراليـنــز» بنسبة ،%25.71
في حين أغلق سهم «دلتا إيرالينز» 02

جاسم النبهان :أقضي
وقتي بين األحفاد وقراءة
النصوص

دوليات

17

طهران :تدابير
مشددة ...وترقب لفك
الحظر عن أرصدة

رياضة

١٨
االتحادات الرياضية دشنت
العمل الستئناف النشاط
في سبتمبر المقبل

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ اليونان بالعيد الوطني الناصر :أزمتنا في الطاقة االستيعابية
لـ «الصحة» التي تقتصر على  3000مصاب

ب ـعــث ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـبــاد الـشـيــخ صـبــاح األحـمــد،
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إل ـ ـ ــى رئ ـي ـس ــة
جمهورية الـيــونــان إيكاتريني
ساكيالروبولو ،عبر فيها سموه
ع ــن خــالــص تـهــانـيــه بمناسبة
العيد الوطني لبالدها ،متمنيا
س ـ ـ ـمـ ـ ــوه لـ ـ ـه ـ ــا دوام ا لـ ـصـ ـح ــة
والـعــافـيــة وللبلد الـصــديــق كل
التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ ن ــواف األحـمــد ،ورئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

سلة أخبار
«التجارة» ١٧ :محضرًا
لمحال مخالفة

بحث مع نظرائه في «الخليجي» تعزيز التعاون بمواجهة «كورونا»
●

علي الصنيدح

أجرى وزير الخارجية الشيخ
الدكتور أحمد الناصر اتصاالت
هاتفية مع كل من وزير خارجية
ال ـس ـعــوديــة األم ـي ــر فـيـصــل بن
فرحان آل سعود ،ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية
ف ـ ــي قـ ـط ــر الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد بــن
عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني،
ووزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـع ــاون
الدولي بدولة اإلمــارات الشيخ
ع ـب ــدال ـل ــه ب ــن زايـ ـ ــد آل ن ـه ـيــان،
ووزي ـ ـ ـ ـ ــر خـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـب ـح ــري ــن
الدكتور عبداللطيف الزياني،
والوزير المسؤول عن الشؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ع ـم ــان يــوســف
بن علوي.

وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول ال ـ ـنـ ــاصـ ــر خـ ــال
االتصاالت أطر تعزيز التعاون
الثنائي والخليجي المشترك
فــي مــواج ـهــة تــداع ـيــات تفشي
وبـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس «كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا»،
واسـتـعــراض الـجـهــود القائمة
ب ـيــن ال ـ ــدول الـشـقـيـقــة ف ــي هــذا
اإلطار.
وك ـ ــان ال ـن ــاص ــر أع ـل ــن خــال
مؤتمر صـحــافــي ،أمــس األول،
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ع ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج ،أن
األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة ت ـ ـك ـ ـمـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
االسـتـيـعــابـيــة ل ـ ــوزارة الصحة
وقـ ـ ــدرات ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب
العائدين المصابين إلى أرض
الوطن.
وأكد أن الطاقة االستيعابية

ل ـ «الـصـحــة» تـقـ َّـدر بنحو 3000
ً
وبناء على هذا العدد
شخص،
يـ ـت ــم ت ـص ـن ـي ــف ال ـ ـف ـ ـئـ ــات وف ــق
القدرات الصحية وقوة الوضع
الصحي في البالد ،موضحا أنه
«كلما تــم تعزيز وتقوية قــدرة
ُّ
السلطات الصحية فــي البالد
سيزيد ذلــك من تسهيل عودة
المواطنين».
وقال إن «الطاقة االستيعابية
ألسطول طائرات (الكويتية) في
اليوم يبلغ  5500شخص ،ومن
الممكن اال سـتـعــا نــة بأساطيل
أخ ــرى إلع ــادة المواطنين إلى
البالد ،وهذه ليست المشكلة».
وختم بقوله« :نحن اآلن في
مرحلة استدامة مدتها طويلة،
وال نـعــرف مــدى وعـمــق األزمــة

أحمد الناصر

الـحــالـيــة ،فـهــي ليست مـحــددة
المعالم ،وتتطلب من الجميع
التفهم والصبر».
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َ
َ
لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى بريطانيا والسعودية ومقيمين تحت التقصي الوبائي
أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
تسجيل أرب ــع ح ــاالت جديدة
م ــؤك ــدة إصــاب ـت ـهــا ب ـف ـيــروس
كورونا المستجد خالل الـ 24
ساعة الماضية وبذلك يرتفع
عــدد اإلصــابــات المسجلة في
ا ل ـ ـبـ ــاد ح ـت ــى اآلن إ ل ـ ــى 195
حالة.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث الــرس ـمــي

باسم وزارة الصحة الدكتور
عـبــدالـلــه الـسـنــد فــي المؤتمر
الـصـحــافــي ال ـيــومــي أم ــس إن
الـ ـ ـح ـ ــاالت األرب ـ ـ ـ ــع هـ ــي ح ــال ــة
ل ـم ــواط ـن ــة م ــرت ـب ـط ــة بــالـسـفــر
إلى المملكة المتحدة وحالة
مرتبطة بالسفر إلى المملكة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـسـ ـعـ ــوديـ ــة وه ــي
لـ ـم ــواط ــن ك ــوي ـت ــي وح ــال ـت ــان

«حجر» العائدين حماية للجميع
عـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ل ـل ـت ـع ــام ــل مــع
ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـعــائــديــن م ــن الـ ـخ ــارج ،السـيـمــا
حاالت اإلصابة المكتشفة ،قال السند :ابتداء من
أمس ،وبالتعاون مع جميع الجهات الرسمية
والداعمة سنستقبل المواطنين كما استقبلنا
الـعــائــديــن فــي الـســابــق ،وهـنــاك تجهيزات في
ال ـم ـطــار م ــن عـمـلـيــات فـحــص وف ــرز لـلـحــاالت،
وبــالـنـسـبــة ل ـل ـحــاالت ال ـتــي ي ـكــون لــديـهــا آث ــار
ظاهرة ،ستتوجه لألماكن المخصصة لذلك،
والحاالت التي لم تظهر عليها أعراض ستتجه

ال ــى الـحـجــر اإلل ــزام ــي الـمــؤسـســي ،ونــرجــو أال
يتضايق القادمون من هذه الخطوات ،فربما
ّ
يكونوا مجهدين من السفر ،إال أن كل هذا من
أجل سالمتهم وسالمة الجميع.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــال ـ ـحـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي ت ـث ـبــت
إص ــاب ــات ـه ــا ،فــال ـقــوان ـيــن ال ـعــال ـم ـيــة ال تسمح
بـمـغــادرتـهــم منعا لتفشي ال ـمــرض وانـتـقــالــه
ل ـل ـقــادم ـيــن ،وه ـ ــذه م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـعــالـمـيــة
المعمول بها قبل انتشار المرض.

العسعوسي لـ ةديرجلا :.إحالة قضايا
األخبار الكاذبة إلى المحاكم الجزائية

«نزاهة» :مستمرون
في استقبال البالغات
أعلن المتحدث الرسمي للهيئة
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
األم ـي ــن ال ـع ــام ال ـم ـســاعــد لقطاع
كشف الفساد والتحقيق د .محمد
ب ــوزب ــر ،أنـ ــه إدراك ـ ـ ــا م ــن الـهـيـئــة
بضرورة االضطالع بدورها في
مجال مكافحة الفساد ،حتى في
ظل الظروف الحالية التي تمر بها
البالد ،فإنها تؤكد أنها مستمرة
في استقبال البالغات عن جرائم
الفساد عبر البريد اإللكتروني
الـمـخـصــص لــذلــك ،رغ ــم تعطيل
الجهات الحكومية.
وأضـ ـ ــاف ب ــوزب ــر أن «ن ــزاه ــة»
سـ ــوف تـسـتـقـبــل الـ ـب ــاغ ــات عن
ج ــرائ ــم ال ـف ـس ــاد ال ـ ـ ـ ــواردة ضمن
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون
رق ــم  2016 /2ال ـخ ــاص بــإنـشــاء
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
واالحـكــام الخاصة بالكشف عن
الــذمــة الـمــالـيــة ،وذل ــك عــن طريق
الـبــريــد اإللـكـتــرونــي المخصص
incident_report@nazaha.gov.kw
واخ ـت ـتــم أن «ن ــزاه ــة» ستقوم

لمقيمين وهما تحت التقصي
الوبائي (إحدى الحالتين من
الجنسية الفلبينية والثانية
م ــن ال ـج ـن ـس ـيــة ال ـصــومــال ـيــة)
وجار تتبع المخالطين ،وأخذ
التاريخ الوبائي بشكل مفصل
أكثر.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـن ــد أن ع ــدد
الحاالت التي تتلقى الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة والـ ـطـ ـبـ ـي ــة أص ـب ــح
 152ب ـ ـعـ ــد أن ار ت ـ ـ ـفـ ـ ــع عـ ــدد
ح ــاالت ال ـش ـفــاء إل ــى  43عقب
إعـ ــان وزيـ ــر ال ـص ـحــة الـشـيــخ
الدكتور باسل الصباح أمس
شـ ـف ــاء أربـ ـ ــع حـ ـ ــاالت م ـصــابــة
بالفيروس.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ع ـ ـ ــدد الـ ـ ـح ـ ــاالت
ا لـتــي تتلقى ا لــر عــا يــة الطبية
في العناية المركزة بلغ ست
ح ــاالت مــوزعــة عـلــى حالتين
حرجتين وأربــع مستقرة أما
مراكز الحجر الصحي فوصل
ال ـع ــدد اإلج ـم ــال ــي ل ـمــن أن ـهــوا
فترة الحجر الصحي فيها إلى
 717شخصا بعد إتمام المدة

ال ـم ـحــددة لــذلــك وال ـق ـيــام بكل
اإلجـ ــراء ات الــوقــائـيــة والتأكد
مـ ـ ــن خ ـ ـلـ ــو جـ ـمـ ـي ــع ال ـع ـي ـن ــات
الـ ـمـ ـخـ ـب ــري ــة م ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس،
مضيفا أن ع ــدد ا لـمـســو حــات
ال ـمــأخــوذة بـلــغ  7628مسحة
مـخـبــريــة قــدمــت لـلـمـخـتـبــرات
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـكـ ـش ــف ع ــن
كورونا.
وج ــدد دع ــوة وزارة الصحة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن
إلـ ـ ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ـك ــل الـ ـ ـق ـ ــرارات
وال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة مــن
ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة ف ــي الــدولــة
وت ــوصـ ـي ــات م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة
العالمية وا تـبــاع استراتيجية
ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي لـتـقـلـيــل
فرص اإلصابة وانتشار العدوى
بـ ـي ــن ال ـم ـخ ــال ـط ـي ــن واحـ ـ ـت ـ ــواء
ان ـ ـت ـ ـش ـ ــار فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
والقضاء عليه ،كما دعا الطواقم
ال ـط ـب ـي ــة والـ ـفـ ـنـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
وال ـم ـم ــارس ـي ــن ال ـص ـح ـي ـيــن في
البالد لضرورة اتخاذ التدابير
الوقائية ومنع العدوى ،مضيفا

«تحقيقات الداخلية» تحقق في  ٤٥قضية بشأن حظر التجول
●

محمد بوزبر

بدراسة الواقعة ،ومــدى انطباق
شروط البالغ الــواردة في قانون
إنـشــائـهــا ،وسيتم الـتــواصــل مع
َّ
ّ
الـمـبــلــغ الح ـقــا ،إن تـطــلــب األم ــر،
الستكمال اإلجــراءات ،مؤكدا في
الوقت ذاته ضمان سرية بيانات
ِّ
المبلغ وحمايته ،وفق ما يقرره
ال ـق ــان ــون م ــن ض ـمــانــات لتقديم
البالغ.

حسين عبدالله

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أن النيابة العامة
أحالت عددا من القضايا ،المتهم فيها األشخاص بنشر األخبار
الكاذبة ،وغيرها من القضايا الجزائية ،بسبب األوضاع التي تمر
بها البالد ،إلى المحاكم الجزائية للنظر فيها ،بعدما أمرت النيابة
بحبسهم على ذمة التحقيق.
وقــال العسعوسي ،لـ «الجريدة» ،أمــس ،إن النيابة ومنذ إعالن
األوضاع االستثنائية التي تمر بها البالد ،تعمل وبشكل مستمر
ودون انـقـطــاع على مـمــارســة أعمالها بالتحقيق والـتـصــرف في
القضايا ،وتلقي البالغات المقدمة من الجهات الرسمية والشكاوى
والطلبات والتظلمات من المتقاضين أو المحامين ،عبر موظفين
مختصين الستقبالها.
من جانب آخر ،علمت «الجريدة» أن اإلدارة العامة للتحقيقات
حققت فــي أكـثــر مــن  ٤٥قضية حظر تـجــول جــزئــي بحق عــدد من
المتهمين ،وستقوم بإحالتها الى المحاكم الجزائية للنظر فيها.
وش ـ ــددت م ـص ــادر عـلــى أن ه ـنــاك ت ـعــاونــا بـيــن اإلدارة الـعــامــة
للتحقيقات والمحكمة الكلية ،بشأن إحالة الملفات الجزائية بحق
المتهمين في هذه الفترة لتحقيق الردع العام.

ضرار العسعوسي

ً
إفراج مشروط عن  180سجينا
●

محمد الشرهان

أطلق قطاع المؤسسات اإلصالحية وتنفيذ
األحكام بالتعاون والتنسيق مع مكتب التنفيذ
الجنائي بالنيابة العامة ،صباح أمس ،سراح 180
ً
سجينا مــن سجناء السجن الـمــركــزي والسجن
الـعـمــومــي مـمــن شملهم الـعـفــو األم ـي ــري األخـيــر
وأنهوا أكثر من ثالث أرباع المدة من محكوميتهم.
وقال مصدر أمني مطلع لـ«الجريدة» ،إن هؤالء
السجناء جميعهم حصلوا على اإلفراج الشرطي،
ً
وهــو أحــد شــروط العفو األمـيــري ،مشيرا إلــى أن

ُ
جميع من أطلق سراحهم يراجعون قسم الرعاية
الالحقة بعد خروجهم ألن إفراجهم شرطي.
وأوضح المصدر ،أن النيابة العامة والمكتب
الفني بــاإلدارة العامة للتحقيقات ،أطلقا سراح
ً
 50مــوقــوفــا عـلــى ذم ــة قـضــايــا جـنــح وجـنــايــات،
ً
مشيرا إلى أن الموقوفين دفعوا كفاالت مالية بدل
حجزهم على ذمة التحقيق ،وليس بينهم أي من
المتهمين في قضية «ضيافة الداخلية».
وذك ـ ـ ـ ــر أن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـ ــن الـ ـسـ ـجـ ـن ــاء
ً
والموقوفين احتياطيا على ذمة قضايا ،في ظل
الظروف الحالية وتداعيات كورونا.

 4شركات لصيانة طريق الملك فهد
أعلنت وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة الــدولــة
لشؤون اإلسـكــان د .رنــا الـفــارس موافقة الجهاز
المركزي للمناقصات العامة على التعاقد مع أربع
شركات لصيانة طريق الملك فهد.
وقالت الفارس ،في بيان صحافي ،إنه سيتم
التنفيذ عبر شركات متخصصة في مجال صيانة
الـطــرق وف ــرش األسـفـلــت لضمان تسريع وتيرة
اإلنجاز في عملية إصالح الطرق.
وأشــادت بسرعة التفاعل اإليجابي من جهاز

ً
«المناقصات» تماشيا مع التوجيهات السامية
بسرعة إصالح وصيانة الطرق في البالد ومنها
ه ــذا ال ـطــريــق ال ـح ـيــوي واس ـت ـغــال ف ـتــرة الحظر
الجزئي لسرعة انجاز األعمال.
وأكــدت أن العمل في الطرق السريعة من فرق
الهيئة العامة للطرق والنقل البري يسير بالفعل
عـلــى ق ــدم وس ــاق ،مبينة أن ه ــذه الـمــوافـقــة على
صيانة الطريق ستزيد من سرعة تنفيذ األعمال
بما يعزز كفاءة اإلنجاز وفق أعلى المعايير.

المالية» توصي بوقف...

ً
األجيال القادمة متين حاليا ،وال حاجة إلى تحويل األموال
إليه ،في حين يوجد عجز كبير متوقع في الميزانية ،الفتة
ً
إلــى أن ذلــك سيكون ضمن الميزانية المقبلة ،نـظــرا ألن
السنة المالية الحالية شارفت على االنتهاء.
ً
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة س ـت ـق ــوم أي ـ ـضـ ــا بـخـفــض
المصروفات إلى الحد األدنــى ،وترشيد النفقات بالقدر
الممكن ،وتأجيل المشاريع غير الضرورية ،إضافة إلى
دراس ــة أي مــن الـجـهــات المستقلة ستعمل عـلــى تغذية
االحتياطي العام أو من األرباح المحتجزة.
وبينت أن «وقف االستقطاع» سيقدم مع مقترح قانون
الدين العام إلقرارهما ،مؤكدة أن الوزارة ستعيد النظر في
جميع التعاميم المالية للحد من الهدر.

«كورونا» يضرب التاج...
اإلصالحات الدستورية.
ً
ومع ارتفاع حاالت اإلصابة إلى أكثر من  40ألفا خالل
ً
الـ  24ساعة الماضية ،وعدد الوفيات إلى  19ألفا ،أفادت
ً
دارة كالرنس هــاوس الملكية بــأن األمير البالغ  71عاما
ظهرت عليه أعــراض خفيفة من الفيروس «لكنه في حال
جيدة» ،مشيرة إلى أنه وزوجته الدوقة كاميال غير المصابة
يقبعان في الحجر المنزلي بأسكتلندا.
وقـبــل أس ـبــوع مــن الـمــوعــد األس ــاس ــي لعطلة الـفـصــح،
انتقلت الملكة إليزابيث الثانية مع زوجها األمير فيليب إلى

عبدالله السند خالل المؤتمر الصحافي
«ال تنسوا أنفسكم ألن صحتكم
وصحة كل من على هذه األرض
الطيبة تهمنا».
ودعـ ـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــؤالء أيـ ـ ـض ـ ــا إلـ ــى
االس ـت ـمــرار فــي ال ـمــداومــة على
األخ ـ ـ ـ ــذ ب ـ ــال ـ ـع ـ ــادات ال ـص ـح ـي ــة
والتغذية السليمة وأخذ قسط
كـ ـ ــاف مـ ــن ال ـ ـنـ ــوم ل ــاس ـت ـع ــداد
لـمــواجـهــة ه ــذا الـتـحــدي بشكل
يومي.

على الطواقم
الطبية اتخاذ
التدابير الوقائية
وعدم نسيان
أنفسهم وصحتهم
السند

رحلة تجارية لـ «الكويتية»
إلى نيويورك
أبلغت ا لـسـفــارة األميركية
لدى البالد جميع مواطنيها
الـمــوجــوديــن فــي الـكــويــت ،أن
م ــؤس ـس ــة ال ـخ ـط ــوط ال ـجــويــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة سـ ـتـ ـس ـ ّـي ــر رح ـل ــة
ت ـ ـجـ ــاريـ ــة إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـط ـ ــار جـ ــون
ً
كـ ـيـ ـن ــدي فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك غـ ــدا
ال ـج ـم ـع ــة الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ً
صباحا.
وقالت السفارة ،في رسالة
عممتها على مواطنيها ،إنها
تنسق مع «الكويتية» لترتيب
رح ــات أخ ــرى إل ــى الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،م ـ ـشـ ــددة ع ـل ــى أن
رح ـ ـلـ ــة ال ـ ـغـ ــد ه ـ ــي ال ــوحـ ـي ــدة
المؤكدة حتى اآلن.
وط ـل ـب ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ،أمـ ــس،
مــن مــواطـنـيـهــا الــراغـبـيــن في
م ـ ـ ـغـ ـ ــادرة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ول ــديـ ـه ــم
االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد لـ ــدفـ ــع ت ـكــال ـيــف
الرحلة إرسال بريد إلكتروني
(إيميل) على عنوان مخصص
لإلجالء ،الفتة إلى أن أولوية
تأكيد السفر على الرحلة هي

لكبار السن والصغار ،ولمن
أرسل البريد اإللكتروني قبل
غيره.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ــه ل ـي ـس ــت
ه ـنــاك حــاجــة لــات ـصــال بـهــا،
إذ ستحيل أ س ـمــاء و بـيــا نــات
طالبي السفر إلى «الكويتية»
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـع ـه ــم
مباشرة.
وشددت على أن أي شخص
ممنوع من السفر من الكويت
لــن يكون بـمـقــدوره المغادرة
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ــرح ـ ـلـ ــة ،داعـ ـي ــة
المعنيين إ ل ــى ا ل ـتــوا صــل مع
الجهات الحكومية الكويتية
ذات الصلة لتسوية أي أمر قد
يمنعهم من السفر.

قصر ويندسور خارج لندن في  19الجاري بسبب تفشي
«كورونا» ،الذي أصاب في بريطانيا أكثر من ثمانية آالف
شخص ،وأودى بحياة .422
ووسط توقعات بأن تصبح الواليات المتحدة البؤرة
ً
األبــرز عالميا للفيروس ،طلب ترامب من نظيره الكوري
الجنوبي مون جاي -إن ،التزود بشكل طارئ بأدوات حجر
مثل معدات االختبار.
ً
ً
وب ـعــد أن وض ــع جـ ــدوال زم ـن ـيــا لـهــزيـمــة «كــوف ـيــد»19 -
ووضع ّ
حد ،في أقرب وقت ،للتباعد االجتماعي مع بلوغ
ً
عدد اإلصابات نحو  60ألفا ووفاة نحو  ،700أعلن ترامب
حــالــة ال ـطــوارئ فــي والي ــة لــويــزيــانــا ،ووص ــف مــا تشهده
بـ«الكارثة الكبرى».
وفــي كلمة تلفزيونية ن ــادرة ،طــرح بوتين على شعبه
سلسلة مقترحات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى وقف
ً
تفشي الـفـيــروس والـحــد مــن آث ــاره ،م ـشــددا على ضــرورة
ات ـخــاذ إج ـ ــراءات اسـتـبــاقـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى حـيــاة وصحة
وسالمة مواطنيه.
وأمر بوتين وزارة الدفاع بإجراء اختبار يستمر حتى
 28ال ـج ــاري ،فــي مــؤسـســات الـقـيــادة وال ــوح ــدات التابعة
للمنطقتين العسكريتين الغربية والمركزية ،في سالح
الجو والقوات الصاروخية االستراتيجية ،وقوات الوقاية
اإلشعاعية والكيماوية والبيولوجية ،وق ــوات الهندسة
العسكرية ،وبعض الهيئات المختصة باإلمدادات الطبية
بغية التأكد من استعدادها لمواجهة تفشي الفيروس.
في هذه األثناء ،قررت السلطات السعودية ،أمس ،عدم
السماح لسكان مناطق المملكة الــ 13بالخروج منها ،أو

أعلنت وزارة التجارة
والصناعة أن فرقها التفتيشية
رصدت ما مجموعه 151
جمعية تعاونية وسوقا
مركزيا ومحال تجاريا وبسطة
خضراوات للوقوف على مدى
التزامها ،واملحافظة على ثبات
أسعار املنتجات.
وأضافت الوزارة في بيان
لها أمس أن الفرق املعنية
مستمرة في جوالتها
التفتيشية حرصا على
سالمة األسعار والخدمات
املقدمة للمستهلكني ،الفتة
إلى أنها حررت  17محضر
ضبط على عدد من املحال
املخالفة وحولتها إلى النيابة
التجارية.
وذكرت أن فرقها التفتيشية
تولت مراقبة  39فرع تموين،
في حني استقبل مركز
الطوارئ  265شكوى عبر
الخط الساخن  .135وشددت
على أن فرقها التفتيشية
ستكون باملرصاد لكل من
تسول له نفسه استغالل هذا
الظرف.

محافظ األحمدي يتابع
حظر التجول بالمحافظة

قام محافظ االحمدي الشيخ
مساء أمس
فواز الخالدّ ،
األول ،بجولة تفقدية لعدد
من النقاط األمنية بمناطق
املحافظة للوقوف على مدى
التزام املواطنني واملقيمني
بحظر التجول الجزئي الذي
فرضته الحكومة أخيرا
ضمن اإلجراءات االحترازية
ملواجهة فيروس كورونا.
واستمع املحافظ خالل
الجولة الى إشادات بالغة
من األمنيني بمدى التزام
املواطنني واملقيمني بقرار
فرض الحظر الذي يهدف
أوال وأخيرا الى الحفاظ على
صحتهم وصحة املجتمع،
الفتا الى أن الجهود التي
يبذلها رجال أمن محافظة
األحمدي لتفعيل حظر
التجول محل تقدير من
جميع ابناء املحافظة،
وداعيا الى تطبيق القانون
على الجميع بال استثناء.

بوشهري :سباقون بالحفاظ
على سالمة الجميع
أكد محافظ مبارك الكبير
محمود بوشهري ،أن
توجيهات صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح
األحمد تهدف الى تكريس
اإلمكانات كافة لسالمة
وصحة أهل الكويت ،مشيرا
الى ان اإلجراءات املوفقة التي
اتخذتها الحكومة دفعت دول
العالم اجمع واملؤسسات
املعنية الى اإلشادة بالجهود
الكويتية وأنها سباقة على
النحو الذي يكفل الحفاظ على
سالمة الجميع.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية
للمحافظ بوشهري على
مخافر الشرطة ومراكز االطفاء
في مبارك الكبير للوقوف على
مواكبة اجراءات تطبيق قرارات
مجلس الوزراء بفرض حظر
التجول الجزئي.

االنتقال إلى منطقة أخرى ،وفق إجراءات احترازية جديدة
للحد من انتشار «كورونا».
ووافـ ــق خ ــادم الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن الـمـلــك سـلـمــان بن
ً
عبدالعزيز على هذه اإلجراءات الجديدة التي تشمل أيضا
مـنــع دخ ــول الــريــاض ومـكــة الـمـكــرمــة والـمــديـنــة الـمـنــورة
والخروج منها ،وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية،
ً
ابتداء من الساعة الثالثة عصر اليوم حتى انتهاء مدة
وذلك
منع التجول المحددة باألمر الملكي المعلن األحد الماضي.
وفي إيــران ،ألمح الرئيس حسن روحاني إلى إمكانية
ً
تشديد التعامل مع تفشي الــوبــاء ،معلنا فــرض «تدابير
جديدة وصعبة» على السكان في األيام المقبلة ،وفي حين
ّ
ح ــذر روحــانــي مــن مــوجــة جــديــدة ل ـ «كــورونــا» إذا لــم يتم
االلتزام بالتعليمات ،أفاد مسؤولون بأن التنقل بين المدن
ً
سيتوقف بحلول غد الجمعة مدة  15يوما.
(عواصم  -وكاالت)

َ
تحفيز أميركي بتريليوني دوالر...

على ارتفاع بنحو .%21.20
وفــي آسـيــا ،ارتفعت مــؤشــرات األسـهــم اليابانية في
نهاية تعامالت أمس ألعلى مستوى في أسبوعين ،بدعم
من المكاسب الكبيرة التي سجلتها البورصة األميركية
في جلستها األخيرة ،وفي ترقب تمرير الكونغرس لحزمة
تحفيزية ضخمة لدعم االقتصاد .وفي نهاية التعامالت،
شــر «نـيـكــي» بنحو  ،%8كـمــا صـعــد المؤشر
ارت ـفــع مــؤ ً
األوسع نطاقا «توبكس» بنسبة .%6.9
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محليات
الخالد :إجراءاتنا قاسية لكنها ضرورية الحتواء الوباء

ً
ّ
زار «الداخلية» والمطار والموانئ وتفقد نقاطا أمنية وأشاد بالدور المشهود للعاملين فيها

الخالد والصالح خالل زيارة الداخلية ويبدو النهام في وقت يقدم الصايغ عرضا للتدابير المتخذة

اعتبر الخالد أن اإلجراءات التي
اتخذتها الحكومة كانت صعبة
وقاسية ،إال أنها ضرورية
وعاجلة الحتواء ًالوباء والحد
من انتشاره ،مثمنا تجاوب
المواطنين والمقيمين والذي
كان مبعث ارتياح.

خطة استقبال
المواطنين
من الخارج
محل إعجاب
وتقدير

ق ــام رئـيــس مجلس الـ ــوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخــالــد
ي ــراف ـق ــه ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر الــداخـلـيــة وزيــر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أن ــس ال ـص ــال ــح ،ب ــزي ــارة وزارة
الداخلية.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوه خ ـ ــال
زيــارتــه مــن وكـيــل «الــداخـلـيــة»،
ال ـفــريــق ع ـصــام ال ـن ـهــام ،وع ــدد
من القيادات األمنية إلى شرح
مفصل عن اإلجراءات واآلليات
الـمـتـخــذة فــي مـتــابـعــة تطبيق
ق ـ ــرار ح ـظ ــر ال ـت ـج ــول ال ـجــزئــي
وكيفية الـتـعــامــل مــع الـحــاالت
الطارئة التي قد يواجهها رجال
األمــن وفقا للقرارات الصادرة
بهذا الشأن.
وقام سموه بجولة على عدد
مــن النقاط والـمـحــاور األمنية
التي يشرف عليها رجال وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ح ـيــث اط ـم ــأن على
ج ــاه ــزي ـت ـه ــم واس ـت ـع ــدادات ـه ــم
الميدانية ،معربا عــن تقديره
لما يقومون بــه مــن دور فاعل
في تطبيق قــرار حظر التجول
الجزئي.
كما زار سموه خالل جولته
إح ـ ــدى ال ـن ـق ــاط األم ـن ـي ــة ال ـتــي
يتوالها رجال الحرس الوطني
وال ـم ـك ـل ـف ــة ت ـط ـب ـيــق إجـ ـ ـ ــراءات
الحظر الـجــزئــي ،واستمع إلى
شرح من وكيل الحرس ،الفريق
الركن المهندس هاشم الرفاعي،
وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات الـ ـح ــرس
الوطني عن المهام الموكلة لهم
في هذا األمر.

الكويت حظيت
بإشادات دولية
بشأن سرعة
اتخاذ اإلجراءات
دور مشهود
الوقائية لمنع
وثـ ّـمــن سـمــوه ال ــدور الفاعل
انتشار الوباء
ل ـم ـن ـســوبــي الـ ـح ــرس الــوط ـنــي

مسؤولية
كبيرة
لـ «الموانئ»
في تعزيز
المخزون

الـ ـ ــذيـ ـ ــن ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرون الـ ــرك ـ ـيـ ــزة
األساسية في معاونة إخوانهم
رجـ ـ ـ ــال الـ ـش ــرط ــة ف ـ ــي تـطـبـيــق
خطة ال ـطــوارئ ،مــؤكــدا أن هذا
الـ ـ ــدور م ــا كـ ــان ل ــه أن يتحقق
ل ـ ــوال ح ـ ــرص واهـ ـتـ ـم ــام سـمــو
رئيس الحرس الوطني الشيخ
س ــال ــم ال ـع ـلــي ون ــائ ـب ــه الـشـيــخ
مشعل األحمد بوضع الخطط
والبرامج التدريبية لرفع كفاءة
هذه المؤسسة األمنية المهمة،
ل ـكــي يـ ـ ــؤدوا واج ـب ـه ــم األم ـنــي
بكل احترافية فــي هــذا الظرف
الطارئ.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام جـ ــول ـ ـتـ ــه ،ن ـقــل

س ـمــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ت ـح ـي ــات وتـ ـق ــدي ــر س ـم ــو أم ـيــر
البالد وسمو ولــي العهد على
الـ ـ ــدور ال ـم ـش ـهــود ال ـ ــذي ي ـقــوم
ب ــه أبـ ـن ــاؤه ال ـض ـبــاط واألف ـ ــراد
مــن منتسبي وزارة ا لــداخـلـيــة
وال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ،وه ـ ــو مــا
أشاع الطمأنينة واالرتياح لدى
أهل الكويت والمقيمين كافة.
وق ــال سـمــوه إن مــا لمسناه
م ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاون واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح م ــن
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن فــي
ت ـط ـب ـيــق ك ــل اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
اتخذتها الحكومة منذ بداية
أزم ــة انـتـشــار فـيــروس كــورونــا
م ـصــدر فـخــر واعـ ـت ــزاز ،مــؤكــدا
أن التكاتف والتآزر في المحن
الذي يتحلى به أهلنا هو مبدأ
راس ـ ــخ ج ـ ّـس ــدوه ف ــي الـمــاضــي
وحافظوا عليه في الحاضر.
ولـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
ال ـح ـك ــوم ــة وإن ك ــان ــت صـعـبــة
وق ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،إال أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ك ــان ــت
ض ـ ــروري ـ ــة وع ــاجـ ـل ــة الحـ ـت ــواء
الوباء والحد من انتشاره ،وأن
الـ ـتـ ـج ــاوب الـ ـ ــذي ل ـم ـس ـنــاه مــن
ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن على
حد سواء وااللتزام بالتعليمات
واإلجــراءات كان مبعث ارتياح
لـنــا ،وتــأكـيــدا على أن الجميع
مـتـضــامـنــون وم ـت ـعــاونــون من
أجل كويت آمنة ومستقرة أمنيا
وصحيا.

زيارة المطار
إل ــى ذل ــك ،ق ــال سـمــو رئـيــس

جهود
العسكريين
بخطة الحجر
أشاعت
الطمأنينة
وتجاوب
المواطنين
والمقيمين
مبعث ارتياح

مجلس الـ ـ ــوزراء ،إن الحكومة
ت ـع ـمــل بـ ـن ــاء ع ـل ــى تــوج ـي ـهــات
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح ـ ـمـ ــد ،ب ــات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات
ك ــاف ــة ،ووض ـ ــع خ ـطــة لـتـســريــع
ع ــودة الـمــواطـنـيــن الكويتيين
الموجودين في الخارجّ .
جاء ذلك خالل زيارة تفقدية
لسموه ،لقاعات الفحص الطبي
ف ـ ــي م ـ ـطـ ــار ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ــدولـ ــي
للوقوف على آخر التجهيزات،
استعدادا الستقبال الكويتيين
العائدين إلى أرض الوطن.
ورافــق سموه خــال الجولة
وزيــر الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،ووزير الدولة لشؤون
الخدمات وزير الدولة لشؤون
مجلس األمة مبارك الحريص،
ورئيس اإلدارة العامة للطيران
المدني الشيخ سلمان الحمود،
وعـ ـ ـ ــدد م ـ ــن ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات وزارتـ ـ ـ ــي
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـص ـح ــة واإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ــاطـ ـف ــاء والـ ـطـ ـي ــران
ال ـ ـمـ ــدنـ ــي وشـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـخـ ـط ــوط
الجوية الكويتية.

تفعيل الطوارئ

عملنا كفريق
واحد لخدمة
بلدنا ونعمل
جاهدين
لمواجهة هذا
الوباء

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد أن م ــا
شاهدته وسمعته من إيجاز عن
البرنامج المتكامل وخطة العمل
الستقبال المواطنين وتيسير
الرحالت للمقيمين المغادرين
هـ ــو م ــوض ــع إع ـ ـجـ ــاب وت ـق ــدي ــر
ع ـل ــى الـ ـجـ ـه ــود الـ ـت ــي ت ـقــومــون
بها في هــذه المرحلة من خطة
الـطــوارئ ،مبينا أنــه منذ اليوم
األول في تفعيل خطة الطوارئ

ك ـ ــان «الـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي» أح ــد
الروافد األساسية التي ساهمت
في اتخاذ القرارات واإلجــراءات
االحترازية.
وأشــار سموه إلــى أن اإلدارة
الـعــامــة للطيران الـمــدنــي قامت
من موقع مسؤولياتها بوضع
خـ ـط ــة وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
الـعــام بالتعاون مــع المنظمات
الدولية الستقبال أعــداد كبيرة
من العائدين للبالد ،وهــذا كان
خـيــر عــون للحكومة فــي وضــع
برامجها ضمن خطة الطوارئ.
وأشاد بتعاون اإلدارة العامة
للطيران المدني وتسهيل عمل
وزارتـ ـ ـ ـ ــي ال ـص ـح ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
واإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـج ـم ــارك
ومــؤسـســة الـخـطــوط الكويتية
للقيام بالواجبات الموكلة لها.

إشادات دولية
وقـ ـ ــال سـ ـم ــوه إن ال ـح ـكــومــة
تعول على دور اإلدارة العامة
للطيران المدني ومسؤولياتها
في تنفيذ اإلجراءات التنفيذية
واالح ـتــرازيــة لخطة ال ـطــوارئ،
مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن ال ـ ـكـ ــويـ ــت ح ـظ ـيــت
بـ ــإشـ ــادات دولـ ـي ــة ع ـلــى ســرعــة
وعـ ـ ـ ـ ــدم ت ـ ـ ــردده ـ ـ ــا فـ ـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائـ ـي ــة ل ـم ـنــع
انـتـشــار وب ــاء فـيــروس كــورونــا
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وأكد سموه أن عملنا كفريق
واح ـ ـ ـ ـ ــد ،وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع كــل
أجهزة الدولة والمتطوعين هو
لخدمة بلدنا ،ونعمل جاهدين
لمواجهة هذا الوباء.
يذكر أن الخالد عقد اجتماعا
مع الوزير الحريص والحمود
وقيادات اإلدارة العامة للطيران
المدني ،حيث استمع الى شرح
م ــوج ــز حـ ــول س ـيــر ال ـع ـمــل في
المطار خالل األزمة منذ اإلعالن
ع ــن اك ـت ـش ــاف ح ـ ــاالت مـصــابــة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
وكــذلــك االس ـت ـعــدادات لــوصــول
المواطنين.

زيارة الموانئ
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل ،ق ــام
الخالد يرافقه الوزير الحريص
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة تـ ـفـ ـق ــدي ــة ل ـم ــؤس ـس ــة
ال ـ ـمـ ــوانـ ــئ ،وغـ ــرفـ ــة ال ـع ـم ـل ـيــات
التابعة لإلدارة العامة للجمارك.

ً
الخالد متوسطا العاملين في «الموانئ» و«الجمارك»

تفعيل خطة طوارئ الكهرباء لراحة المواطنين والمقيمين
ق ــام س ـمــو رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء يــرافـقــه
وزي ــر النفط وزي ــر الكهرباء وال ـمــاء بالوكالة
د .خ ــال ــد ال ـفــاضــل ب ـجــولــة تـفـقــديــة ف ــي مــركــز
التحكم الوطني التابع لوزارة الكهرباء والماء.
واجتمع سموه وقيادات «الكهرباء» ،واستمع
الــى إيـجــاز حــول اسـتـعــدادات ال ــوزارة فــي جميع
القطاعات خالل تفعيل خطة الطوارئ.
ثم زار سموه غرفة المراقبة الرئيسية ،واستمع
إلـ ــى شـ ــرح م ــن قـ ـي ــادات الـ ـ ـ ــوزارة حـ ــول م ـعــدالت
استهالك الكهرباء والماء.

وعقب الجولة نوه سموه بتوجيهات صاحب
السمو أمير البالد بأهمية مراجعة خطة الطوارئ
للكهرباء والماء ،وتفعيلها بما يكفل توفير سبل
الراحة للمواطنين والمقيمين.
وق ــال س ـمــوه مـخــاطـبــا م ـســؤولــي الـ ـ ــوزارة إن
«اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة ال ـتــي تـتـخــذهــا الــدولــة
لمواجهة هذا الوباء ألقت بأعباء إضافية على
أعمالكم ومسؤولياتكم في الــوزارة ،لكنني أقدر
كثيرا تخطيطكم لتوفير جميع المتطلبات في
أي أزمة وتحت أي ظروف».

وأض ـ ــاف س ـم ــوه أن ال ــوزي ــر ال ـفــاضــل أطـلـعــه
على اإلجــراءات التي تقوم بها الــوزارة في خطة
ال ـط ــوارئ وتفعيلها ،مـشـيــرا ال ــى أن اإلجـ ــراء ات
االح ـتــرازيــة الـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــة ومطالبة
المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم ألقى
عبئا إضافيا على العاملين بالوزارة ،لكنه يصب
في مصلحة البالد.
وتابع «أنتم تقومون بدور كبير لطمأنة الناس
بــأن جلوسهم فــي مساكنهم يــوفــر لهم وسائل
ال ــراح ــة األس ــاسـ ـي ــة» ،م ـعــربــا ع ــن ك ــام ــل تـقــديــره

واعـتــزازه للجهد الكبير الــذي يقوم به منتسبو
الوزارة ،ألنه يالمس كل أوجه الحياة.
وأوض ـ ــح أن جــولـتــه لـيـســت لـمــراجـعــة خطط
الوزارة« ،ألني على دراية باستعدادكم وتحديدكم
للخطط المطلوبة تحت أي ظــرف ،بــل لشكركم
وتقدير دوركم لمواصلة عملكم لراحة المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن وكـ ـف ــال ــة ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات األس ــاس ـي ــة
للمعيشة».

تكليف «المالية» بإدارة
المحاجر المؤسسية
أعلنت وزارة املالية أن مجلس
ّ
الوزراء كلفها ،في اجتماعه
االستثنائي املنعقد بتاريخ 21
مارس الجاري ،بإدارة املحاجر
املؤسسية (الصحية) ،واملمثلة
باملستشفيات امليدانية التي
سيتم تجهيزها ،وذلك بدال من
وزارة الصحة.
وأوضحت "املالية" ،في بيان
أمس ،أن قرار مجلس الوزراء
ّ
الذي يحمل رقم ( )430يكلف
الوزارة بالتنسيق مع الجهات
املعنية للقيام بهذه املهمة؛ حتى
تتفرغ وزارة الصحة للقيام
بواجباتها في استكمال وتنفيذ
اإلجراءات االحترازية التي تقوم
بها ملنع انتشار فيروس كورونا.

استغالل مباني «التربية»
لتسكين عمالة «الصحة»

رئيس الوزراء ووزير الداخلية خالل الجولة ويبدو الرفاعي

رئيس الوزراء يستمع إلى شرح عن خطة المطار الستقبال المواطنين وتيسير الرحالت للمقيمين المغادرين

سلة أخبار

وأكـ ـ ــد سـ ـم ــوه ،ف ــي مـسـتـهــل
ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ،عـ ـل ــى ال ـت ــوج ـي ـه ــات
السامية لصاحب السمو أمير
ال ـبــاد خ ــال تــرؤســه اجتماع
م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر،
بضرورة توفير كل احتياجات
المواطنين والمقيمين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوه ل ـ ـ ــرج ـ ـ ــال
«الموانئ»« :أنتم أحــد المنافذ
والنوافذ الرئيسية في تزويد
البالد بكل ما تحتاجه ،وتأمين
نقل البضائع» ،مشيرا إلــى أن
هذا الدور يعد مسؤولية كبيرة
ت ـس ــاع ــد فـ ــي ت ـع ــزي ــز م ـخ ــزون
البالد ،وإشاعة الطمأنينة بين
المواطنين والمقيمين.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف سـ ـ ـم ـ ــوه« :أراقـ ـ ـ ــب
حركة السفن في ميناء الشويخ
بـشـكــل يــومــي م ــن مـكـتـبــي في
رئــاســة مجلس ال ـ ــوزراء ،وهــو
ما يعطيني داللة على جهودكم
التي تقومون بها فــي تيسير
وتسهيل حركة السفن القادمة
والمغادرة ،وهذا يتطلب جهدا
كبيرا في الخطط الصحية».

حركة الدخول والخروج
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوه أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات واالح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرازات
الصحية المتخذة فــي جميع
الـ ـم ــوان ــئ ال ـك ــوي ـت ـي ــة ض ـمــانــا
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ـ ـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي
ت ــأت ــي ض ـم ــن خ ـط ــة الـ ـط ــوارئ
الحكومية ،آخذين في االعتبار
انسياب حركة دخول وخروج
السفن القادمة للبالد.
وقـ ـ ــال «أنـ ـت ــم رافـ ـ ــد ون ــاف ــذة
أس ــاس ـي ــة ف ــي خ ـطــة الـ ـط ــوارئ
الـ ـت ــي ن ـع ـمــل ع ـل ـي ـهــا ف ــي ه ــذه
الظروف االستثنائية».
وقـ ـ ــدم م ـس ــؤول ــو ال ـم ــوان ــئ،
خ ــال االج ـت ـمــاع ،شــرحــا ألهــم
مشاريع المؤسسة ضمن خطة
التنمية تحقيقا لرؤية صاحب
الـسـمــو أم ـيــر ال ـبــاد فــي جعل
الكويت مركزا ماليا وتجاريا
عالميا.

النافذة الواحدة
عقب ذلك قام سموه بزيارة
لـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــع مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع الـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــذة
الـ ـ ــواحـ ـ ــدة ف ـ ــي م ـب ـن ــى مـجـمــع
الـ ـم ــوان ــئ ،والـ ـ ــذي ي ـه ــدف الــى
تسهيل العملية المستندية،
وإنجاز المعامالت عبر وجود
الجهات المسؤولة عن إجراءات
تخليص البضائع تحت سقف
واحد.
واطـ ـ ـل ـ ــع س ـ ـمـ ــوه ف ـ ــي غ ــرف ــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم والـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة ع ـل ــى
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي ات ـخ ــذت ـه ــا
اإلدارة العامة للجمارك للوقاية
مــن انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا،
واالحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
بحركة التبادل التجاري للسلع
والمواد األساسية.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم سـ ـ ـم ـ ــوه زي ـ ــارت ـ ــه
ب ـج ــول ــة ت ـف ـق ــدي ــة فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـح ــاوي ــات بـمـيـنــاء ال ـشــويــخ،
حيث اطلع على آلية ومراحل
نقل البضائع.

ُعقد أمس اجتماع بني وزارة
الصحة ووزارة التربية ،لبحث
استغالل مباني "التربية" لتسكني
العمالة التابعة لـ"الصحة"،
كإجراءات احترازية.
وترأس االجتماع الوكيل
املساعد لشؤون خدمة املواطن
والتطوير اإلداري في "الصحة"
د .فالح العازمي ،يرافقه محسن
الرشيدي مدير الخدمات ،ومبارك
الخضاري مدير الخدمات
الفندقية ،ومن "التربية" وكيل
قطاع التنمية التربوية واألنشطة
فيصل مقصيد ،ووكيل املنشآت
التربوية والتخطيط ياسني
الياسني.

«اتحاد الجمعيات»950 :
سيارة لتوصيل الطلبات

كشف نائب رئيس اتحاد
الجمعيات التعاونية خالد
الهضيبان ،أن االتحاد تلقى
خطابا من إحدى شركات تأجير
السيارات في البالد ،تعرض
خالله توفير  950سيارة لتقديم
خدمات توصيل الطلبات إلى
منازل املساهمني داخل مناطق
"التعاونيات" من األسواق
املركزية والصيدلية بصورة
مجانية.
وأوضح الهضيبان لـ "الجريدة"،
أن هذا العرض يأتي كمساهمة
مجانية من الشركة إليصال
الطلبات خالل فترة حظر
التجول ،خصوصًا أن الشركة
لديها أسطول من السيارات
والحافالت املقفلة بقيادة
سائقني مدربني ،الفتا إلى أن
الجمعيات ستتحمل فقط وقود
استهالك السيارات عند توصيل
الطلبات.

ً
ضبط  26عامال مخالفًا
وإغالق  7أنشطة
في ضوء تطبيق قرارات
مجلس الوزراء الصادرة
أخيرًا بشأن إغالق املقاهي
واملطاعم والصالونات الرجالية
والنسائية واملعاهد الصحية
ومعاهد املساج ،إضافة إلى
فرض حظر التجول الجزئي،
أجرت اللجنة املشتركة بقيادة
الهيئة الهيئة العامة للقوى
العاملة جوالت تفتيش مفاجئة
على األنشطة ،السالف ذكرها،
في محافظتي مبارك الكبير
والفروانية ،أمس ،أسفرت عن
ضبط  26عامال مخالفا وإغالق
 7أنشطة.

٤
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ً
«دسمان» :ال «كورونا» كويتيا ...وخطورة الفيروس بتحوراته
ً
الدويري :الكويت رائدة إقليميا في نجاح سلسلة الجينوم ألربع عينات من السارس CoV-2

الساللة المغايرة
من الفيروس في
ُ
أوروبا تعد أكثر
ً
فتكا وعدائية

أكد المدير العام لمعهد دسمان
ل ـل ـس ـكــري ،د .ق ـيــس الـ ــدويـ ــري ،أن
الكويت رائدة على مستوى منطقة
دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي
والشرق األوسط في القيام بسلسلة
الجينوم الكامل ألربــع عينات من
السارس  CoV-2بنجاح.
وق ـ ــال ال ـ ــدوي ـ ــري ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ،أم ــس ،إن ــه ال يــوجــد ما
ُيسمى بفيروس كورونا الكويتي،
كورونا المستجد المسبب لمرض
 ،Covid-19مشيرا إلى أن خطورة
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ت ـك ـم ــن ب ــالـ ـتـ ـح ــورات
الجينية التي تطرأ عليه وتجعله
أكثر خطورة.
وتـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ــري ب ــال ـش ـك ــر
واالمتنان لوزير الصحة د .باسل
الصباح ،ووكيل الوزارة د .مصطفى
رضــا ،للجهود َّ
الجبارة المبذولة
الح ـتــواء هــذه األزم ــة بشكل فاعل

نتائج أولية تساعد في احتواء
انتشار المرض
كـشــف الـبــروفـيـســور فـهــد الـمــا وفــريـقــه مــن الباحثين عن
بعض النتائج األولية التي قد تساعد في دعم وزارة الصحة
فــي جـهــودهــا الح ـتــواء انـتـشــار ال ـمــرض ،وستستمر فــي دعم
"الصحة" بالمجاالت العلمية لسعيها الحتواء الموقف بنجاح.
ويواصل "دسمان للسكري" دعمه والعمل مع "الصحة" خالل
هــذه الـظــروف ،حيث يقوم المعهد بــإعــداد مقترحات بحثية
متعددة حول .COVID-19

وسريع ،بكل ما تحتويه مقومات
ومعايير البروتوكوالت العالمية
بهذا الخصوص.
وأضـ ــاف أن الـجـهــود مستمرة
"جار
من قبل وزارة الصحة ،حيث ٍ
اإلع ـ ـ ــداد ل ـت ـعــاون عـلـمــي وبـحـثــي
بهذا الخصوص" ،الفتا إلــى عمل
بروتوكول تعاون علمي وبحثي
بين الوزارة ومعهد دسمان للقيام
بفحوصات الخارطة الجينية بين
الوزارة والمعهد.
وت ــاب ــع أن هـ ـن ــاك ال ـع ــدي ــد من
المقترحات البحثية التي طرحها
المعهد ،وبصدد تنفيذها لدراسة
 ،COVID-19بالتعاون وبدعم فاعل
مــن وزارة الصحة لمكافحة هذه
الجائحة.

 4عينات
وأوض ــح أن "دسـمــان للسكري"
ق ــام أخ ـي ــرا بـسـلـسـلــة جـيـنـيــة ل ـ ـ 4
عـيـنــات مـمــا ُي ـع ــرف ال ـي ــوم بــاســم
فـيــروس كــورونــا ،حيث تــم القيام
ب ـ ـهـ ــذا ال ـت ـس ـل ـس ــل لـ ــإجـ ــابـ ــة عــن
التساؤالت العلمية التي طرحها
الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور ف ـه ــد ال ـ ـمـ ــا" :ه ــل
الـفـيــروس األصـلــي ال ــذي نشأ في
الصين مختلف ،أي أنه تحور إلى
ساللة أكثر عدائية جعله أكثر فتكا
كما هو متوقع في الموجة القادمة
في البالد األوروبية؟".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه وب ــدع ــم كــامــل
وف ــاع ــل م ــن وزارة ال ـص ـح ــة ،فــإن
"دسمان للسكري" ممثال للكويت،

قيس الدويري

والتي هي واحــدة من أولــى الــدول
ف ــي ال ـع ــال ــم ،جـنـبــا إل ــى ج ـنــب مع
ن ـيــوزي ـل ـنــدا وال ـم ـم ـل ـكــة الـمـتـحــدة
والـ ـي ــاب ــان وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األم ـيــرك ـيــة وغ ـي ــره ــا ،ال ـتــي قــامــت
بتسلسل الـجـيـنــوم الـكــامــل وهــو
 29000تسلسل أساسي لـ  4عينات،
دخـ ـل ــت إل ـ ــى الـ ـب ــواب ــة ال ـع ـل ـم ـيــة لـ
 ،GISAIDوهي قاعدة بيانات علمية
عالمية معتمدة لمنظمة الصحة
العالمية.

فروقات طفيفة
وذك ــر أن البيانات الـ ــواردة من
جميع البلدان توضح أن الفيروس
لديه طفرات طفيفة ،لكن ما يثير
ال ــده ـش ــة أن ال ـب ــروف ـي ـس ــور الـمــا
وفـ ــريـ ــق ال ـب ــاح ـث ـي ــن مـ ــن الـمـعـهــد
اك ـت ـش ـف ــوا أن س ــال ــة ال ـف ـي ــروس

معهد دسمان للسكري
الموجودة في الكويت تشبه إلى
حــد كبير الساللة الـمــوجــودة في
ووه ـ ــان بــالـصـيــن وأل ـم ــان ـي ــا ،مع
فروقات جينية طفيفة.
وأردف" :ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،كـ ــان من
ال ـ ــواض ـ ــح أن ف ـ ــروق ـ ــات وع ــوام ــل
ال ـف ـي ــروس ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ــدول
األوروب ـي ــة المختلفة أكـثــر تنوعا
عــن ســالــة ال ـف ـيــروس الـمــوجــودة
بالكويت والصين وألمانيا".
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرد" :ل ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ي ــرج ــح
الـ ـب ــاحـ ـث ــون فـ ــي م ـع ـه ــد دسـ ـم ــان
وم ــن ع ــدة دول ،بفرضية أن هذه
الساللة المغايرة من الفيروس في
ُ
أوروبا تعد أكثر فتكا وعدائية من
سالالت أخرى من نفس الفيروس"،
مردفا" :نتيجة لذلك ،ربما أدت هذه

الـتـبــايـنــات إل ــى اخ ـتــاف فــي عــدد
الوفيات ،مع وجود ارتباط مباشر
محتمل بين ساللة الفيروس وعدد
الوفيات".

خطط مدروسة
وأوض ــح أن الـبــروفـيـســور فهد
الـمــا نـصــح الـقـطــاعــات الصحية
بـ ــوضـ ــع خـ ـط ــط مـ ـ ــدروسـ ـ ــة ب ــدق ــة
إلجــراءاتـهــا ،آخــذة بعين االعتبار
ساللة الفيروس المنتشر لديها،
والتقليل إلى أدنــى حد من ساللة
ً
أكثر تحورا في بلدانها على قدر
المستطاع ،وتعزيز أبحاثها لرصد
الفيروس بشكل مستمر ،للتمكن
من التعرف بسرعة على سالالته

الـمـتـحــورة إذا اس ـت ـجــدت ،بسبب
معدل انتشاره السريع.
وتـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـ ـ ــدوي ـ ـ ـ ــري ب ــال ـش ـك ــر
لمجلس إدارة مــؤسـســة الكويت
لـلـتـقــدم الـعـلـمــي وك ــذل ــك مجلس
إدارة "دسـمــان للسكري" ورئيس
مجلس أمناء المعهد ،على دعمهم
للحصول على المتسلسل الجيني
نوفا سيك  ،6000الفريد من نوعه
بــالـكــويــت ،ال ــذي أت ــاح إجـ ــراء هــذا
البحث المهم والدعم غير المسبوق
ل ـ ــوزارة الـصـحــة ،والـ ــذي أث ـبــت أن
دور المعهد ريادي ومحوري على
المستوى الوطني للقيام بأبحاث
تعاونية مشتركة مع أهم المراكز
البحثية العالمية.

بلدية األحمدي :غلق مطعم في المهبولة «الهالل األحمر» تطلق «ساعد تسعد» لتوزيع
الدبوس :مخالفة صالون حالقة ومحل هواتف ومطحنة األغذية على األسر المحتاجة
اقفال أحد المطاعم

• الساير :حاالت التكافل االجتماعي ًتساعدً في منع تفشي «الفيروس»
• العدساني :الكويت ّ
جسدت نموذجا متميزا للعمل اإلنساني الخيري

قــال مدير فــرع بلدية محافظة األحـمــدي،
سعود الــدبــوس ،إن األجهزة الرقابية بفرع
بلدية المحافظة نفذت بالتعاون مع األمن
ا لـعــام والمباحث الجنائية ،حملة ميدانية
على الـمـحــات والـمـطــاعــم ،للتأكد مــن مدى
االل ـت ــزام بـحـظــر الـتـجــول ال ـجــزئــي ،اسـتـنــادا
إلى قرار مجلس الوزراء بشأن حظر التجول
الجزئي.
وذكــر الــدبــوس ،فــي تصريح لـ"الجريدة"،
أن ـ ــه ت ــم ض ـب ــط م ـط ـعــم خ ـ ــال ال ـح ـم ـلــة ال ـتــي
شنتها الفرق على منطقة المهبولة يمارس
النشاط خالل أوقات الحظر ،حيث تم ضبط
العمالة وتحويلهم إ لــى جهة االختصاص
مع غلق المطعم ،وتحميل صاحب الرخصة
المسؤولية ،ومحاسبة صاحب العقار.
ول ـفــت إل ــى أن ال ـفــرق الــرقــابـيــة فــي بلدية
األح ـم ــدي خــالـفــت صــالــونــا رجــالـيــا ومحال

لـلـهــواتــف ومـطـحـنــة داخ ــل مـجـمــع ت ـجــاري،
لمخالفتها قرار مجلس الوزراء من األنشطة
ً
غير المسموح بها ،وتم غلقها إداريــا أمس
األول.
وأشـ ــار إل ــى وض ــع خـطــة لـلـفــرق الــرقــابـيــة
والـتـفـتـيـشـيــة ع ـلــى مـ ــدار  24س ــاع ــة لـلـقـيــام
ً
بـجــوالت لــرصــد المحالت المخالفة ،مبينا
أن خ ـطــة ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـثــان ـيــة تـعـتـمــد بشكل
أساسي على إدخال المفتشين في القطاعات
الهندسية لمساندة الفرق الرقابية ،في حال
َّ
تطلب الوضع العام زيادة عناصر الفريق.
وأضاف الدبوس أنه تم تدريب الموظفين
ب ــإدارة النظافة فــي بلدية األحـمــدي لقيادة
ً
آليات النظافة ،تحسبا ألي طــارئ قد ينتج
من شركات النظافة ،منها :إضراب العمالة،
أو حصول نقص ما ،لتدارك أي خلل مفاجئ
في عملية التنظيف.

أعلنت جمعية الهالل األحمر ،أمس،
ّ
المعنية
ب ــدء حملة "ســاعــد تـسـعــد"
بـتــوزيــع الـمـســاعــدات الـغــذائـيــة على
األسر المحتاجة في البالد ،المسجلة
فــي كـشــوف الجمعية بــواقــع  5آالف
أسرة.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية،
د .هالل الساير ،لـ "كونا" ،إن الجمعية
وضـ ـع ــت خ ـط ــة م ـت ـك ــام ـل ــة ل ـت ــوزي ــع
المساعدات على األســر المستحقة،
مراعية بذلك اإلج ــراءات االحترازية
للحد مــن انـتـشــار ف ـيــروس كــورونــا
ال ـم ـس ـت ـجــد ،ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا وزارة
ال ـص ـح ــة أثـ ـن ــاء عـمـلـيــة االس ـت ـق ـبــال
والتوزيع على المستحقين.
وأض ــاف الساير أنــه منذ انتشار
الفيروس حدثت تغييرات في أنماط
الـحـيــاة ،والمتعلقة بــدخــول الحجر
ال ـم ـن ــزل ــي ل ـت ـظ ـهــر ح ـ ــاالت ال ـت ـكــافــل
االجتماعي مــن خــال توفير المواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة وت ــوزي ـع ـه ــا ع ـل ــى األس ــر
المحتاجة ،مما يساعد في منع تفشي
الفيروس.
وأوضح أن توزيع هذه المساعدات
الغذائية يأتي للتخفيف على األسر
ال ـم ـح ـتــاجــة ،ف ــي ح ـيــن ت ـضــم السلة
مختلف احتياجات األســرة من األرز

والسكر والدقيق وزيوت الطعام ،الفتا
إلى أهمية وجود األسر في منازلهم،
تطبيقا لجهود الــدولــة فــي المكوث
بالمنزل.
وأك ــد حــرص الجمعية على دعم
أفراد تلك األسر ،واالستمرار في تقديم
كل أشكال المساعدات الممكنة لهم،
سعيا منها لمساندتهم وإعانتهم
على ّ
تحمل ظروفهم المعيشية عبر
سـلـسـلــة م ــن ال ـم ـش ــاري ــع وال ـب ــرام ــج
المختلفة على الساحة المحلية.

تضامن وطني
وذكــر الساير أن "الـهــال األحمر"
تولي أهمية كبيرة لتوزيع المساعدات
محليا ،إلى جانب المساعدات الكبيرة
ال ـت ــي تـقــدمـهــا لـلـمـحـتــاجـيــن خ ــارج
الكويت على مدار العام.
وبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن أن ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ب ـج ـم ـي ــع
مؤسساتها قامت بدورها على أكمل
وجه للتصدي لهذا األزمة ،ويجب على
المجتمع المدني واألهلي التعاون مع
الــدولــة ،وأن يكونوا جنبا إلــى جنب
لـلـخــروج مــن األزمـ ــة فــي أق ــرب وقــت
ممكن ،مجددا دعوته للقطاع الخاص
ورجال األعمال للتعبير عن تضامنهم
الــوطـنــي وتكافلهم االجـتـمــاعــي في

جانب من حملة «ساعد تسعد»
هذه الظروف الصعبة مع شركائهم
وإخوانهم في الوطن.
مــن جــانـبـهــا ،أك ــدت مــديــرة إدارة
المساعدات المحلية ،مريم العدساني،
ل ـ "ك ــون ــا" ،أهمية الـتــراحــم والتكافل
اللذين يعتبران من صــور المجتمع
الكويتي الذي ُجبل على مد يد العون
والمساعدة واإلغاثة لكل المحتاجين،
مشيرة إلى أن الجمعية ال تدخر جهدا
في مساعدة المحتاجين أينما وجدوا.
وأش ــارت إلــى أن الكويت ّ
جسدت

نـمــوذجــا مـتـمـيــزا للعمل اإلنـســانــي
َ
الخيري ،إذ لم تتوان عن تلبية نداء
ال ــواج ــب اإلنـ ـس ــان ــي ،وب ـ ــدا ذلـ ــك في
المبادرات الخيرية المتنوعة كتوزيع
السالل الغذائية على حراس المدارس
ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات الـ ـس ــت ،وت ــوزي ــع
الــوجـبــات الغذائية على العمال في
مناطق سكنهم ،واليوم تأتي حملة
"س ــاع ــد تـسـعــد" لتستكمل سلسلة
األع ـ ـمـ ــال ال ـخ ـي ــري ــة ف ــي هـ ــذه األيـ ــام
الصعبة على الجميع.

الهروب من زحمة الجمعيات يغرق أسواق الخضراوات

ً
ُّ
الدماك :الكميات تتزايد يوميا وتوجه مع المزارعين لتقديم خدمة التوصيل
إجراءات
الوقاية متوافرة
في «الفرضة»
ويجب التقيد
بتعليمات
الجهات
المختصة

الظفيري

•

محمد الجاسم

انـ ـتـ ـق ــل ازدحـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن مــن
الجمعيات التعاونية إلى أسواق الخضار،
بـعــدمــا آث ــر ع ــدد كبير مــن المستهلكين
ت ـفــادي زحـمــة الجمعيات والـتــوجــه الى
"الفرضة" لشراء مستلزماته من المنتجات
الــزراعـيــة ،حيث ازداد إقـبــال الـنــاس على
ً
األســواق تخوفا من فرض حظر التجول
الكلي وعــدم وجــود الوقت الكافي لشراء
احتياجات المنزل.
فبعد قرار مجلس الوزراء بشأن الحظر
الـجــزئــي ،وال ــذي صاحبه تحديد نسبة
معينة لمرتادي الجمعيات التعاونية،
بـهــدف ع ــدم االك ـت ـظــاظ؛ لـتـفــادي انتشار
ف ـيــروس "ك ــورون ــا" ،انـعـكــس ال ـقــرار على
ســوق الخضار في الصليبية واألســواق
التابعة التـحــاد الـمــزارعـيــن الكويتيين،
ً
ً
والتي شهدت هي االخرى ازدحاما مماثال
لما حصل بالجمعيات التعاونية ،وقد
احتشدت طوابير المواطنين والمقيمين
فــي ال ـســوق لتجنب ازدحـ ــام الجمعيات
من أجل شراء الخضار والفاكهة بكميات
كبيرة ،معبرين عن خوفهم من فقدانها في
حال حصول الحظر التام.

أسواق الخضار
تحتاج إلى
مراقبة شديدة
لمنع الغش
تطمينات «المزارعين»
والتالعب
ف ــي م ـقــابــل هـ ــذا ال ـه ـلــع غ ـيــر ال ـم ـبــرر،
باألسعار
الميموني

طمأن رئيس االتحاد الكويتي للمزارعين
عبدالله الدماك إلى أن الخضار والفاكهة

موجودة بكميات كبيرة ،وال داعي لتكرار
ً
ما شهدته الجمعيات التعاونية ،الفتا إلى
ً
ان االسواق شهدت ازدحاما خالل اليومين
الماضيين قبل فترة الحظر مما قد يساهم
في نقل العدوى ،في حال وجــود مصاب
ال سمح الله.
وقال الدماك ،في تصريح لـ"الجريدة"،
إن الكميات تتزايد بشكل يومي في أسواق
الخضار ،وبأسعار مناسبة ،األمــر الذي
اضطر الكثير مــن المزارعين الــى العمل
لفترات إضافية من اجل زيادة االنتاج في
هذه األوضاع ،التي تمر بها البالد.
وذك ـ ــر أن أعـ ـض ــاء االتـ ـح ــاد يـعـمـلــون
ب ـك ــل ال ـس ـب ــل مـ ــع الـ ـم ــزارعـ ـي ــن لتسهيل
المتطلبات واالحتياجات من اجل تنفيذ
خدمة توصيل الخضار الى المنازل عبر
المتطوعين.

جولة في الشبرة
بــدورهــا ،جالت "الـجــريــدة" في "شبرة
الخضار" بمنطقة الصليبية ،ألخــذ آراء
المرتادين ،وكــانــت البداية مــع المواطن
نايف الظفيري الذي قال إن سوق الخضار
اف ـضــل بكثير م ــن الـجـمـعـيــات م ــن جهة
األسـ ـع ــار وج ـ ــودة ال ـخ ـض ــار ،ألن ــه ســوق
ً
متخصص ،مبينا ان ــه ه ــرب مــن زحمة
الجمعيات ليفاجأ بــالــزحـمــة فــي ســوق
الخضار ،ولكنها أقل.
وأشار الظفيري إلى ان اجراءات الوقاية
متوافرة فــي "الـفــرضــة" ،لكن مــن االفضل

تـفــادي االلتصاق بــأي مــن المرتادين أو
ً
البائعين ،متمنيا السالمة للجميع ،مع
الـتـقـيــد بتعليمات ال ـج ـهــات المختصة
للحفاظ على وطن خال من االصابات.
بـ ــدوره ،رأى الـبــائــع حـمــدي ن ــوري أن
ً
االسعار مناسبة جدا في سوق الخضار،
مــع تميزه بــأنــه أوس ــع ،إال ان ق ــرار حظر
التجول أربــك الناس ،االمــر جعل السوق
ً
يزدحم على غير عادته ،الفتا الى ان الناس
باتوا يشترون الخضار والفاكهة بكميات
كبيرة وكأنهم متجهون للتخزين.

بدائل «الجمعيات»
من جهته ،ذكر سعد الرشيد أن شراء
الخضار أمر ضروري لكل اسرة ،وهو من
الحاجات االساسية وال يمكن استبداله
او االستغناء عنه ،بعكس ما هو متوافر
ً
بالجمعيات ،مبينا ان ازدحام الجميعات

المراقبة المطلوبة

ّ
من جانبه ،علل فهد الميموني أسباب
االزدحام في سوق الخضار باالكتفاء بعدد

سلة أخبار
«الحرس الوطني» :فتح باب
التطوع لقوات االحتياط
أعلنت الرئاسة العامة
للحرس الوطني ،فتح باب
التطوع لقوات االحتياط
من ضباط وضباط صف
وأفراد الحرس الوطني،
من خالل املوقع (WWW.
 .)KNG.GOV.KWوقالت
الرئاسة العامة للحرس،
في بيان ،أمس ،إن قرار فتح
باب التطوع جاء استجابة
لرغبة متقاعدي الحرس
الوطني في تلبية نداء
الواجب ومساندة إخوانهم
في جهات الدولة املختلفة
للقيام بواجباتهم تجاه
الوطن.

بيت الزكاة يؤجل أقساط
القرض الحسن  6أشهر

أعلن املدير العام لبيت
الزكاة الكويتي ،محمد
العتيبي ،أمس األول ،تأجيل
استحقاق أقساط القرض
الحسن على املواطنني ملدة
 6أشهر ،استجابة للرغبة
األميرية السامية ،بضرورة
عدم تجاهل التداعيات
االقتصادية والنتائج
السلبية التي أسقطتها
اإلجراءات االستثنائية
املتخذة ملواجهة تداعيات
انتشار فيروس كورونا.
وقال العتيبي ،في تصريح
لـ"كونا" ،إن تلك الخطوة
تأتي انطالقا من الدور
الوطني واإلنساني لبيت
الزكاة ،وحرصا منه على
املساهمة في تخفيف
األعباء التي تثقل كاهل
املواطن ،وخاصة في مثل
هذه الظروف االستثنائية.

«بلد الخير» وزعت
معقمات لطلبة «الديني»

أعلن رئيس جمعية "بلد
الخير" ،سعد الراجحي،
أن الجمعية وزعت من
خالل "حملة كويتنا بخير"
معقمات ومواد صحية على
أكثر من  270طالبًا وطالبة
من طلبة البعثات الدراسية
في املعهد الديني.
وقال الراجحي ،في تصريح
له ،إن "الجمعية سارعت
إلى تلبية رغبة سمو أمير
البالد بشأن دعوة الجميع
للمسارعة بـ "فزعة للكويت"،
الذي اتخذ شعارًا لحملة
وطنية للجمعيات الخيرية،
بهدف مواجهة أزمة
فيروس كورونا".
وشكر الراجحي مدير
إدارة التعليم الديني أنور
عبدالغفور على ما قام به
من تسهيل عمل الفريق
أثناء عملية التوزيع على
الطالب والطالبات.

«الصيادين» لتخفيض
إيجارات بسطات السمك

ازدحام في «فرضة» الصليبية
خالل اليومين الماضيين عبر تقليل اعداد
الـمــرتــاديــن بــداخـلـهــا جـعــل ال ـنــاس تنفر
لتذهب الــى اســواق الخضار ،التي باتت
مزدحمة لعدم تحديد نسبة معينة من
المرتادين ،اضافة الى انها اوسع بكثير
من الجمعيات.
وأضاف الرشيد أنه ملتزم باإلجراءات
االح ـتــرازيــة دون الـحــاجــة للتعقيم ،قبل
ً
دخ ــول ســوق الـخـضــار ،مـشـيــدا بـقــرارات
مجلس الوزراء والجهود المبذولة من كل
ً
جهات الــدولــة ،مطالبا الجميع بالتقيد
بالتعليمات دون االحساس بالضيق ،كون
المسألة بالدرجة االولى متعلقة بالصحة
العامة التي ال بديل عنها.

local@aljarida●com

قليل فــي الجمعيات التعاونية ،اضافة
لوجود جميع المنتجات الزراعية بشكل
اوسع من تلك الموجودة بالجمعيات ،مع
جودة عالية.
وقال الميموني إن من اهم احتياجات
ال ـم ـنــزل خ ــال ف ـتــرة ح ـظــر ال ـت ـجــول هي
الخضار والفاكهة ،مما يعطيها االولوية
ً
فــي الـشــراء مــن قبل الـنــاس ،الفـتــا الــى ان
اسواق الخضار اكبر وأسعارها افضل ،لكن
تحتاج الى مراقبة شديدة لمنع الغش او
التالعب بأسعار منتجات معينة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن س ـ ــوق ال ـخ ـض ــار في
الصليبية يطبق اإلجـ ــراءات ،عبر وضع
المعقمات في البوابات ،التي قد تحد من
ً
انتقال العدوى ،متمنيا أال يهلع الجميع
ويلتزم بالقرارات ،إضافة الى ان يتجاوز
العالم هذه االزمة وتعود الحياة طبيعية.

ثمن رئيس االتحاد
الكويتي لصيادي األسماك
ظاهر الصويان توجه
بعض الشركات وأصحاب
املجمعات التجارية وكثير
من أصحاب العمارات
السكنية والعقارات
بتخفيض اإليجارات
ألصحاب املحالت والشقق
نظرا للظروف التى تمر بها
البالد .وناشد الصويان
الشركة الوطنية العقارية أن
تحذو حذو هذه الشركات
وتخفض اإليجارات
لبسطات سوق السمك هذه
الفترة لرفع املعاناة عن
أصحاب البسطات ومكاتب
ً
تقديرا منها فى
الداللة
هذه الظروف االستثنائية
الن أصحاب البسطات فى
وضع ال يحسدون عليه
وفى حاجة الى الوقوف
بجانبهم ً
نظرا ملا يعانونه
من ظروف صعبة.
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حب يتجاوز الدستور
والبروتوكوالت

خليل علي حيدر

مفتي القدس يتدخل في شؤون العراق!
ك ــان ــت ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـع ـس ـكــريــة
ال ـع ــرب ـي ــة ب ـع ــد زوال الـ ــدولـ ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة وق ـي ــام
االنقسامات التي فرضتها اتفاقية (سايكس بيكو)
ورسم الحدود بين العراق وسورية وبروز مختلف
أن ــواع المشاكل فــي كــل منهما ،وفــي شــرق األردن
وفلسطين ولبنان ،يجدون أنفسهم يتحركون في
مجاالت متشابهة ،وتمر بالعديد منهم تحديات
متماثلة ،كما لم يكن أي منهم ،مهما كــان موطن
ميالده أو بالده يجد بأسا أو غرابة في أن يتحرك
بحرية كاملة في هذه الــدول ،وقد يتدخل في أدق
قراراتها ويزاحم نخبها ،بدوافع قومية أو دينية
أو نضالية أو غير ذلك.
ً
وقد نجد زعيما كمفتي فلسطين "الحسيني"،
ً
أو عسكريا مثل "فوزي القاوقجي" أو بعض كبار
رجال التربية والثقافة مثل المفكر القومي "ساطع
ً
ً
الحصري" ضمن من أدوا دورا بــارزا في أكثر من
ً
بلد ،فالمناضل القومي "ف ــوزي القاوقجي" مثال
(ُ )1976 -1890ول ــد فــي "طــراب ـلــس" ال ـشــام ودرس
في المدارس العثمانية الرسمية والتحق بالكلية
ً
الحربية في إسطنبول وتخرج سنة  1912ضابطا
في سالح الفرسان ،وأتقن عدة لغات وشغف بقراءة
ال ـتــاريــخ ،وص ــارت لــه ص ــات واس ـعــة مــع القبائل
العربية في الجزيرة الفراتية بين سورية والعراق.
حارب القاوقجي في صفوف الجيش العثماني
ضمن سالح الفرسان ،وشارك في معركة (الشعيبة)
قرب البصرة سنة ُ 1915
وجــرح فيها ،ثم "توصل
إلى نتيجة" مفادها أن القضية القومية ال تحل عن
طريق العمل الحزبي بل عن طريق العمل العسكري
وح ـ ـ ــده ،وفـ ــي س ـن ــة  1916شـ ـ ــارك ف ــي الـعـمـلـيــات
العسكرية ضد البريطانيين في بئر السبع وفي
النقب بفلسطين ،ورغــم عواطفه القومية لــم يكن
م ـيــاال لــان ـض ـمــام ل ـل ـثــورة ال ـعــرب ـيــة ال ـتــي أعـلـنـهــا
"الشريف حسين" سنة  1916بسبب تحالف الشريف
مع البريطانيين ،وعندما أسس الملك فيصل أول
دولة سورية وأول حكومة عربية انضم فوزي إلى
ً
الـجـيــش الـعــربــي فــي ســوريــةُ ،
وع ـيــن مـتــرجـمــا في
دائرة الترجمة إلتقانه عدة لغات ومنها (التركية
والفرنسية واأللمانية وبالطبع العربية).

وعـمــل فــي ســوريــة بــإمــرة "يــاسـيــن الهاشمي"،
وش ـ ــارك ف ــي م ـعــركــة مـيـسـلــون ف ــي يــول ـيــو ،1920
ً
وبعد سقوط الحكومة وخسارة المعركة أدى دورا
ً
مشهورا في إطالق سراح كبار قادة الثورة السورية
سنة  ،1925ثم في االنضمام للثورة في حماة وفي
جـبــل الـقـلـمــون ،ثــم تــولــى ق ـيــادة ق ــوات ال ـثــورة في
منطقة الغوطة ،وفي عام  1928عمل على تأسيس
جيش نظامي بعد دخوله إلــى الجزيرة العربية،
إال أن سياسته تعارضت مع سياسة قادة المملكة،
فـعــاد إل ــى ال ـعــراق ومـنــح رتـبــة نقيب فــي الجيش
ال ـعــراقــي ،غـيــر أن ــه اسـتـقــال وانـتـقــل إل ــى فلسطين
سنة  1936ليتولى سرايا المتطوعين العرب ضد
البريطانيين ثم عاد إلى العراق ،حيث ساند عام
 1941حركة رشيد عالي الكيالني بكل قوته ،وتولى
قيادة قوات البادية لصد القوات اإلنكليزية القادمة
من شرق األردن ،وأصيب بجراح خطيرة ،فنقل إلى
مستشفى دير الزور ،ثم إلى برلين ،واستخرج من
جسده الكثير من الشظايا ،ويقال إن رصاصة بقيت
في رأسه حتى أواخر حياته.
وإثر فشل "ثورة الكيالني" تنقل القاوقجي في
البادية السورية ثم انتقل إلى ألمانيا ،حيث شارك
في بعض الوحدات األلمانية التي أوكل إليها أمر
االت ـصــال بــالـقــوات الـمـعــاديــة للبريطانيين ،وفــي
 1947كلفته جامعة الدول العربية بقيادة "جيش
اإلن ـق ــاذ" ال ــذي ك ــان يـضــم المتطوعين ال ـعــرب في
فلسطين ،ولكن الجيش حل نفسه في مايو 1949
إثر توقيع اتفاقية الهدنة ،فترك القاوقجي فلسطين
إلــى ســوريــة ثــم لبنان فــي ظ ــروف مــاديــة ونفسية
أليمة ،وبقي في بيروت حتى وفاته ،له "مذكرات
ً
ً
القاوقجي" ،وترك عددا ضخما من الوثائق غنمها
في حروبه.
(ان ـظــر :إت ـمــام األعـ ــام ،د .ن ــزار أبــاظــة ومحمد
المالح ،دمشق  1999ص ،316-315وكذلك "موسوعة
بيت الحكمة ألعالم العرب في القرنين التاسع عشر
والعشرين ،بغداد  ،2000ص.)405-404
ومن الثوريين العرب الذين انضموا في العراق
إلى حركة رشيد عالي الكيالني "أبــو خالد" وهو
لقب "فؤاد نصار" ( )1977-1914الذي أصبح الحقا

خضير العنزي
األم ـي ــن ال ـع ــام األول لـلـحــزب الـشـيــوعــي األردن ـ ــي،
وقــد ولــد "نـصــار" فــي بـلــودان غــرب دمـشــق ألســرة
فلسطينية قدمت إليها للعمل في التعليم ،وعاد
معها إلــى الـنــاصــرة مسقط رأس والــديــه ،فأدخل
المدرسة االبتدائية ،لكنه تركها في السنة الرابعة
حين اضطر للعمل في صناعة األحذية لمساعدة
أسرته.
شارك "فؤاد نصار" في النشاط السياسي منذ
"ثورة البراق" بفلسطين عام  ،1929ثم ثورة ،1936
فــاع ـت ـقــل بـتـهـمــة تـشـكـيــل مـنـظـمــة س ــري ــة مـعــاديــة
لالنتداب ،ثم أفرج عنه وفرضت عليه إقامة جبرية
في مدينة الخليل ،ثم حكم عليه بالسجن في عكا
حيث تـعــرف على بعض الشيوعيين المعتقلين
أواخ ــر سـنــة  1937وخ ــاض فيما بـعــد م ـعــارك مع
ال ـقــوات البريطانية ،غ ــادر عــام  1938إلــى الـعــراق
ً
م ــاش ـي ــا ع ـلــى األقـ ـ ـ ــدام ،ودخ ـ ــل ال ـك ـل ـيــة الـعـسـكــريــة
وتخرج بها بعد أشهر! واشـتــرك في ثــورة رشيد
عالي الكيالني ،وبعد إخفاقها انسحب إلى إيران
مع رفاقه ،لكنه عاد معهم إلى العراق ألن السلطات
هناك رفضتهم فنقلهم العراقيون إلى كردستان،
ُ
وس ـمــح لــه بـعــد الـعـفــو ال ـعــام  1942ال ــذي أص ــدره
اإلنكليز فــي فلسطين بالرجوع إلــى بــاده ،حيث
اس ـت ـك ـمــل ع ـم ـلــه ف ــي تــأس ـيــس الـ ـح ــزب الـشـيــوعــي
وان ـغ ـمــس الح ـقــا ف ــي ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ،واخـتـيــر
ً
بـعــد ع ــام  1967ع ـض ــوا ف ــي "الـمـجـلــس والــوطـنــي
الفلسطيني".
(إتـ ـم ــام األع ـ ـ ــام -ن ـ ــزار أب ــاظ ــة ،مـحـمــد الـمــالــح
ص)314
وقد يتساءل القارئ كيف انضم فؤاد نصار إن
كــان ضمن التيار الشيوعي إلــى حــركــة الكيالني
النازية والمعادية لالتحاد السوفياتي؟ ربما ألنها
كانت ضد اإلنكليز!
نـنـتـقــل اآلن م ــن ال ـم ــؤرخ د.ع ـل ــي مـحــافـظــة إلــى
ال ـحــديــث عــن ش ــدة تــدخــل الـمـفـتــي الـحـسـيـنــي في
الشؤون السياسية الداخلية للعراق ،وخالفه فيما
بعد مع الكيالني ،يقول المؤرخ" :يجمع العراقيون
من رجال السياسة والجيش الذين كانت له صلة
بالحاج أمين الحسيني على ال ــدور الفعال الــذي

لعبه مفتي فلسطين األكبر في السياسة الداخلية
العراقية ،وعلى دوره في إقناع قادة الجيش العراقي
بتأييد رشيد عالي الكيالني ،رئيس الديوان الملكي
آنذاك ،وترشيحه لرئاسة الوزارة".
كان المفتي كما هو معروف عنه شديد العداء
لإلنكليز ألسباب معروفة عنه كزعيم فلسطين وفي
صــراع دائــم معهم ،ويقول السياسي العراقي "طه
الهاشمي" عن المفتي في مذكراته ،إنه كان "يعتبر
كل تفاهم مع اإلنكليز خيانة للقضية العربية".
( د .محافظة ص .)262
ويـنـقــل ال ـم ــؤرخ عــن نــاجــي شــوكــت فــي "سـيــرة
وذكريات" رأيه في المفتي الحسيني فيقول شوكت:
"لقد كنت ومــا أزال أكــن للمفتي الحسيني كل ود
ً
واحـتــرام ،ألني كنت مطلعا -أكثر من غيري -على
آرائه السياسية ،وكان كثيرا ما يسألني الرأي عما
يجب عمله ،وعما كنت أتوقعه في المستقبل من
األحــداث ،وكثيرا ما كنت أختلف وإيــاه في بعض
األمور ،إذ كان ينظر إلى بعضها كعربي فلسطيني
شرد االستعمار شعبه ،ومكن الصهيونية اللئيمة
مــن اغتصاب أرضــه ،فهو -أي المفتي -يـحــاول أن
يــوجــه السياسة الـعــراقـيــة مــن خــال نظرته هــذه،
وجعل مصالح العراق الوطنية في الدرجة الثانية".
(د .محافظة ،ص )262
وكــان "توفيق الـســويــدي" أحــد ساسة المرحلة
ً
المعروفين ،وكان خصما لناجي شوكت وللمفتي
ً
م ـع ــا ،وي ـق ــول مـنـت ـقــدا تـصـلــب ال ـم ـف ـتــي" :م ــن حق
سـمــاحـتــه ،أي الـمـفـتــي ،كــزعـيــم لفلسطين خــاض
المعارك في هذه السنين الطوال دفاعا عن بالده
ودف ـعــا لـلـشــرور الصهيونية أن يـتــوســل بجميع
الوسائل لتحقيق مآربه الوطنية ،وحتى له أن يتفق
مع الشيطان ال مع ألمانيا أو اليابان أو إيطاليا
للدفاع عن بــاده ،ولكن ليس له أن يــورط العراق
في محنة كانت تؤمن خيرا لفلسطين ،وال تدفع عن
ً
العراق الغائلة ،ألن ضعف العراق ليس إال ضعفا
في جبهة الدفاع عن فلسطين"( .المصدر نفسه).
وسنرى في المقال القادم كيف كان المفتي ،في
ً
اندفاعه وحماسه لدول المحور ،مستسهال إمكانات
اإلنكليز ،ومنخدعا بقوة الجيش األلماني.

العنصر الغائب
علي محمود خاجه
a.m.khajah@gmail.com

أعتقد جازما بأن سبب التميز في هذه المرحلة هو
مجموعة من العناصر ،إال أن أهم عنصر غائب هو
"الواسطة واالستثناء والمحاباة والمحسوبية" ،وال
أعلم إن كان هناك كلمة تجمعها في مصطلح واحد
أم ال ،إال أن غياب هذه المصطلحات في األزمة الحالية
هو سبب نجاحنا.
ما السر؟ لماذا نجحت الحكومة في التعاطي مع
هــذه األز م ــة؟ أو عـلــى األ ق ــل كــي ال نـقــول نجحت قبل
زوال هذا الوباء ،لماذا تميزت حكومة دولة الكويت
وا لـجـهــات التنفيذية فــي تعاطيها إ لــى اآلن مــع هذا
الوباء؟
نـعــم هـنــاك بـعــض ال ـث ـغــرات أو ال ـه ـفــوات وه ــو أمــر
طبيعي في أي عمل ،فأي عمل تصاحبه األخطاء بال
شك ،خصوصا إن كان هذا العمل في ظروف متسارعة
وخارجة عن سيطرة العالم أجمع.
طيب ،ما السر في هذا التميز ،إن كانت الحكومة
نفسها الحكومة وا لــدو لــة نفسها ا لــدو لــة ،و قـيــادات
ا ل ــوزارات هم نفسهم ا لـقـيــادات؟ ما األ مــر ا لــذي تغير
و جـعــل مــن هــؤالء ا لــذ يــن كنا نتذمر يوميا مــن أنهم
ال ـس ـبــب ف ــي ت ــراج ــع ال ـك ــوي ــت ع ــن ج ــاراتـ ـه ــا ،وتــأخــر
الكويت في الكثير من المحافل ،ما سرهم اليوم؟
م ــن الـ ـس ــذاج ــة ط ـب ـعــا أن نـ ـع ــزو هـ ــذا ال ـت ـم ـيــز إل ــى
غياب مجلس األمة ،رغم محاوالت البعض الحثيثة
لـتـعــزيــز ه ــذه ال ـق ـنــاعــة ،وه ــو أم ــر غـيــر صـحـيــح على
ً
اإلطالق ،فاألزمة اليوم تتطلب في طبيعتها جهودا
م ــن ال ـج ـهــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ول ـي ــس ل ـه ــذا ال ـم ـج ـلــس أو
أي بــر لـمــان فــي ا لـعــا لــم دور مـفـتــرض ســوى مساندة
ا لـجـهــات التنفيذية أو ســن التشريعات وا لـقــوا نـيــن،
إن تطلب األ مــر ،لتسهيل عمل الحكومة ،و هــو األمر
الطبيعي واالعتيادي ،أما محاولة تصوير بأن غياب
المجلس هو سبب تميز الحكومة فلنا في أكثر من
مناسبة كويتية غاب فيها مجلس األمة عبرة ،لعل
أوضحها غياب مجلس األمة في عام  1986إلى عام
 1992و لــم تتميز الحكومة حينها فــي إدارة الدولة
على اإلطالق.
أعتقد جازما بــأن سبب التميز في هــذه المرحلة
هو مجموعة من العناصر ،إال أن أهم عنصر غائب
هو "الواسطة واالستثناء والمحاباة والمحسوبية" ال
أعلم إن كان هناك كلمة تجمعها في مصطلح واحد أم
ال ،إال أن غياب هذه المصطلحات في األزمة الحالية
هو سبب نجاحنا.
فاليوم ال يستطيع وزير الصحة مثال أن يستورد
مـ ـع ــدات ص ـح ـيــة ل ـم ــواج ـه ــة هـ ــذا ال ــوب ــاء إن ل ــم تـكــن
الـ ـمـ ـع ــدات األف ـ ـضـ ــل ،أم ـ ــا فـ ــي ال ـ ـظـ ــروف االع ـت ـي ــادي ــة
فباإلمكان استيراد معدات أقل جودة إرضاء لوكيل
معين ،وال يستطيع وزير الداخلية أن يستثني منطقة
أو د يــوا نــا مــن حظر التجول فــي مثل هــذه ا لـظــروف،
في حين أنه في الظروف الطبيعية يستثني ديوانا
وجار الديوان وفريج الديوان كلهم ويكون (الال مانع)
ً
سيدا للموقف.
واأل م ــر أ يـضــا يسقط على كــل ا لـجـهــات مــن تجارة
و ج ـمــارك وأي جـهــة أ خ ــرى ،أل نـنــا نتعامل ا لـيــوم مع
مسألة مفصلية حساسة ال مجال فيها للمجاملة أو
الواسطة أو االستثناء ،وهو األمر الذي جعل الحياة
تسير وفق هذه المنظومة المميزة.
كــم آ مــل أن تستمر هــذه المنظومة بعد زوال هذا
الوباء قريبا ،إن شاء الله ،وحينها سندرك كم يمكننا
أن نحقق ر ضــا الكويت كــل الكويت دون وا سـطــة أو
مجاملة أو استثناء.

يسعد صفحة إضافات أن تتلقى مساهمات
الراغبين في النشر وتعليقاتهم وآراءهم على
«edhafat@aljarida.
العنوان التالي:
ُ َ
 »comلنشرها يوم الجمعة ،على أن يرفق مع أي
مساهمة الصورة الشخصية للكاتب ورقم هاتفه
الشخصي.

٥

زوايا ورؤى

رســالــة مــن مــواطــن مـحــب لـقــائــد الــوطــن وال ـنــوخــذة واصـفــا
والد الجميع بالحاكم العادل ،وأننا ال نحتاج مجلس األمة في
ظل وجــود الحكم الـعــادل ،رسالة أثــارت المشاعر لدينا تجاه
والد الجميع والشعب الكويتي الرائع في حبه العفوي ألميره
تتجاوز استحقاقات الـبــروتــوكــوالت التي تتطلبها الوظيفة
العامة ومناصب الــدولــة إلــى شــيء ال تعرفه أغلبية الشعوب
تجاه حكامها وممن يتصدرون المشهد العام.
ش ــوف ال ـحــب الـكـبـيــر ال ــذي يـكـنــه الـشـعــب الـكــويـتــي لــوالــده
وحاكمه وقائده ويصفه بالحاكم العادل ،في القروبات كلها
يدعون لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
الصباح ،حفظه الله ورعــاه ،بطول العمر والصحة والعافية،
هو الحب الصادق دون توصية من رجال المخابرات وال ضغط
من جنود الليل ،وال إرهاب حزب القائد الضرورة ،ال يا سادة يا
كرام ،إنه حب عفوي لوالد غمر أبناءه بكرمه وطيبه وحرصه
وعفويته ومراعاته لهم ولصحتهم ،يحاتيهم وهم يحاتونه،
قدم شعبه على نفسه وصحته.
يعطي التوجيه ويشدد على إجرائه ،ويعفو عن مسيء ،يدعو
أبناءه للصبر واإليمان وبذل األسباب ،إنه باختصار جرعتنا
وهو الدواء لشعبه في مواجهة هذا الوباء الخبيث الذي هز دوال
وفتك بشعوب ،وتخلت حكومات كنا نظنها أنها رائده وقائدة
ً
علميا ولوجستيا وتحمل القوة ،فإذا بها تنهار وتدعو شعوبها
إلى مواجهة مصيرهم ،بل بعضها أخرج المواليد وأمهاتهم من
المستشفيات ورموهم بالشوارع لحاجتهم للسرير.
يــا الله مــا ألطفك ،مــا أحكمك ،مــا أعظمك ،جــل فــي عــاه ،قد
ً ّ
ً ً
ً
ً
منحتنا حاكما عادال محبا وقائدا فذا وحكيما قل وجوده إال
في حكام دول الخليج العربية التي ضربت أروع األمثلة في
حرصها على شعوبها ،لست مع دعــوات إلغاء مجلس األمــة،
فهي مؤسسة مهمة فــي الـتــراتــب الــدسـتــوري وض ــرورة لدولة
المؤسسات التي ينشدها كل مخلص ،وإن بدا الخلل والضعف
في المجلس الحالي ،وتصحيحه بيد المواطن الناخب ،نحسن
الـظــن بــالــدعــوة ومطلقها مــن أن ال ـعــدل تحقق وال حــاجــة لنا
بمجلس األمــة ،ولكن الدستور ومؤسسات الدولة الدستورية
خط أحمر لدى ربان السفينة والشعب الكويتي.
باألمس استمعنا إلى اجتماع مجلس الوزراء برئاسة حضرة
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الصباح ،حفظه الله ورعاه
الله ،وبحضور الرجل النقي المحب لشعبه الكويتي سمو الشيخ
نواف األحمد الصباح ،ولي العهد حفظه الله ورعاه ،ما سمعناه
أثلج صدورنا وهدأ روعاتنا وبث روح اإليثار في أنفسنا ،كيف
ال ونحن نشاهد النوخذة وهو يوجه ويقرر ويستمع ويضع كل
اإلمكانات تحت تصرف حكومته لخدمة الشعب من مواطنين
ومقيمين ،لقاء كله وضوح وشفافية.
ً
شكرا والدنا وقائدنا
ً
شكرا يا كويت
ً
شكرا يا وطن النهار
شكرا للحكومة وأعضائها الذين أثبتوا تميزهم ونشاطهم
وعملهم
ً
شكرا لمجلس األمة الداعم إلجراءات الحكومة
ً
شكرا للشعب الكويتي والمقيمين الشرفاء
ً
شكرا للمتطوعين النادرين ممن يقدمون صحتهم وراحتهم
من أجل سعادتنا
ً
شكرا للطاقم الطبي والتمريضي ووزيرهم الدكتور الرائع
في جهده وعمله وحرصه وخلقه.
ً
شكرا قبل هــذا لله سبحانه أن منحنا هــذه الــدرة المسماة
الكويت.

«كورونا» ماذا فعل
بالصحافة العربية؟
حمزة عليان

جون ب .ألترمان *

«كورونا» يؤجج أزمات الشرق األوسط!
يتذكر الجميع "الربيع العربي" باعتباره أسوأ حدث سياسي زعزع
الشرق األوسط منذ سقوط السلطنة العثمانية في نهاية الحرب العالمية
األول ــى ،ونتيجة لذلك الحدث ،سقط رؤســاء كــان ُيفترض أن يبقوا في
مناصبهم طوال حياتهم ،وغرقت ثالثة بلدان في حروب أهلية ،وانقلب
ً
التوازن المقبول بين الشعوب وحكوماتها رأسا على عقب ،ولو لفترة
معينة.
الـ ـي ــوم ،يــوشــك ال ـش ــرق األوس ـ ــط عـلــى مــواج ـهــة مـجـمــوعــة أك ـبــر من
ّ
االضطرابات ،ومن المتوقع أن تهز عمق المنطقة ،وبغض النظر عن الجدل
السائد في الواليات المتحدة بشأن حجم االنتباه الذي يجب أن تعطيه
للشرق األوســط ،ال شك في أن هذه التقلبات ستنعكس على مجموعة
واسعة من المصالح األمنية األميركية في تلك المنطقة وحول العالم.
ُ
تواجه المنطقة سلسلة من التحديات المتالحقة وقد تزعزع الحكومات
ُ
وتخرب االقتصادات وت ّ
ّ
الشعوب،
دمر
الصديقة والعدائية على حد سواء
ً
ال مفر من أن تتغير مالمح المنطقة بعد تجاوز هذه المرحلة مقارنة بما
ً
كانت عليه في آخر نصف قرن تقريبا.
حتى قبل انتشار فيروس "كوفيد "19-في الشرق األوسط ،كانت المنطقة
ً
ً
ً
تعيش اضطرابا سياسيا هائال ،إذ غرقت اليمن وليبيا وسورية في حروب
أهلية منذ أحــداث الربيع العربي ،وال تزال تلك الحروب محتدمة حتى
اآلن ،ونزل الجزائريون إلى الشوارع في فبراير  2019لإلطاحة بالرئيس
عبد العزيز بوتفليقة ،ثم تنحى هذا األخير في أبريل الماضي ،ومع ذلك
تستمر التظاهرات الحاشدة حتى اليوم .كذلك ،بدأت احتجاجات واسعة
في لبنان والعراق في أكتوبر الماضي واستمرت في معظمها ،أما مصر
ً
ً
وإي ــران ،فاستعملتا عــددا هائال من قوى األمــن لقمع االحتجاجات في
َ
شهري سبتمبر ونوفمبر على التوالي ،لكن الوضع السياسي في البلدين
ال يزال غير مستقر .في ظل هذا الوضع الهش ،تجد المنطقة نفسها اليوم
ومتصاعدة ،ومن
أمام أزمة صحية خطيرة ،إذ تواجه إيران كارثة شاملة ّ
المعروف أن السفر بين إيران والعراق ولبنان وسورية مكثف ،لذا ال مفر
ً
من انتشار الوباء في تلك البلدان .وفي مصر ،التقط أكثر من  12سائحا
ً
أعلنت
وعنصرا من طاقم سفينة سياحية على نهر النيل الفيروس ،بينما
ََ
الحكومة عن تسجيل أقل من  200حالة ،وأنكرت معلومات صحافي ذكر
أن التقديرات الكندية تشير إلى تسجيل  19ألف إصابة .بغض النظر عن
ً
الرقم الصحيح ،تبقى مصر بلدا فيه  100مليون نسمة ،ويعاني سوء
الخدمات في قطاع الصحة العامة ،كذلكُ ،يصاب حوالى  10في المئة من
ً
الشعب المصري بالتهاب الكبد " "Cبسبب قلة النظافة ،تزامنا مع إطالق
حملة تلقيح منذ عقود لحماية المصريين من البلهارسيا.
وال داعي للتذكير بأن ماليين الالجئين والنازحين داخل بلدانهم في
ً
ً
المنطقة ،بدءا من ليبيا وصوال إلى سورية واليمن ،يعانون الجوع والبرد
ويواجهون جميع أنواع المخاطر.
ً
إلى جانب أزمة الصحة ّالعامة المرتقبة ،تبرز أيضا أزمة مالية ضخمة،
فبما أن وباء «كوفيد »19 -خفض الطلب العالمي على النفط ،فقد قادت بلدان
من أكبر منتجي النفط في العالم (روسيا والمملكة العربية السعودية)
ً
ً
جهودا دولية لتخفيض حجم اإلمدادات منعا النهيار األسعار ،لكن البلدين
عجزا عن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن ،فدخال في جولة من المشاحنات؛
إذ أصرت السعودية على زيادة اإلنتاج وإغراق السوق ،بينما أصرت روسيا
على زيادة اإلنتاج بدورها .أدت هذه الحرب إلى تراجع أسعار النفط إلى
أدنــى مستوياتها منذ عــام  .2003ورغــم زيــادة الكميات ،تتلقى روسيا
والسعودية اليوم عائدات نفطية متدنية بدرجة غير مسبوقة ،كذلك ،تشهد
ُ
نتجة أخرى ،على غرار إيران والعراق واإلمارات العربية المتحدة
بلدان م ِ
ً
ً
والكويت ،انهيارا حــادا في عائداتها الحكومية ،ويعني ضعف الطلب

ُ ّ
ً
المخزنة أن األسعار ستزيد ببطء حين ترتفع مجددا.
وارتفاع كميات النفط
لم تتأثر الصادرات النفطية وحدها بهذا الوضع ،إذ يعمد عدد كبير من أفقر
بلدان الشرق األوسط إلى تصدير اليد العاملة ،ففي مصر واألردن ولبنان،
ّ
تشكل األجور التي يرسلها المواطنون العاملون في الخارج حوالى  10في
المئة من اقتصاد بلدانهم ،لكن في ظل تراجع أسعار النفط ،من المتوقع
أن تنهار تلك التحويالت ويعود ّ
العمال الماهرون إلى بلدهم ويصبحوا
عاطلين عن العمل في أسواق ال تستطيع إعالتهم.
فــوق هــذه الـكــوارث كلها ،سينهار قطاع السياحة في المنطقة غداة
األزمة العالمية ،ألن السياحة ترتكز على عناصر متعددة؛ ففي السياحة
الترفيهية التي ساهمت في تعويم االقتصاد في مصر وتونس والمغرب
ً
ولبنان ستتوقف العطالت على الشواطئ والــرحــات البحرية .ثانيا،
السياحة الدينية :يتدفق الحجاج إلى األماكن المقدسة في المملكة العربية
السعودية وإيران والعراق منذ قرون ،لكن ستتوقف رحالت السفر هذه
ً
أخيراّ ،
طورت اإلمارات وقطر بنية تحتية ضخمة
طوال أشهر أو سنوات.
ً
بعدما أصبحتا معقال للرحالت الجوية الدولية التي تربط بلدان العالم،
وسيكبح االنكماش االقتصادي معظم تلك الرحالت ،وستتوقف الرحالت
ً
المتبقية تزامنا مع انتشار "كوفيد "-19في عدد من أبعد المناطق التي
ً
ّ
ضمها طيران الخليج حديثا إلى االقتصاد الدولي.
حين اندلعت أحداث الربيع العربي عام  ،2011تجاوبت حكومات كثيرة
ً
عبر فتح خزائنها ،كانت الحكومات الخليجية تحديدا تظن أن زيادة
ً
اإلنفاق العام ،في بلدانها الخاصة وفي الدول األكثر اكتظاظا في المنطقة،
ستكون كافية لضمان السالم االجتماعي ،وقد كانت محقة بدرجة معينة،
لكن في ظل تصاعد االستياء العام وانهيار أسعار النفط هذه المرة ،لم
تعد الموارد المالية متاحة.
لن ينجو أي بلد في المنطقة من تداعيات الوضع ،وسيكون جزء من
ً
البلدان التي تواجه أسوأ العواقب مهما للحفاظ على األمن األميركي ،لقد
أصابت األزمة الصحية واالقتصادية المزدوجة عمق إيران التي كانت
ً
تواجه أصــا ّ حملة "الضغوط القصوى" من جانب الواليات المتحدة،
وال يمكن توقع نتائج هذه االضطرابات كلها بعد (نشوء حكومة أكثر
ً
مرونة أو أكثر تطرفا ،أو الغرق بكل بساطة في فوضى داخلية متواصلة).
من المستبعد أن تؤثر األزمات الصحية والمالية على النظام السعودي
ً
بشكل كبير ،لكنها ستهدد حتما برنامج العصرنة المكلف والطموح الذي
أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان على أمل أن يصبح من أكبر إنجازات
ً
عهده ،كونه يعتبره أساسيا لمستقبل المملكة .تملك إسرائيل موارد مالية
ُ
وصحية مهمة ،لكن جميع الدول المجاورة لها أصبحت مهددة؛ فحتى
قبل انتشار الفيروس كان لبنان يواجه أزمــة سياسية مزمنة ،ويشمل
الجئين سوريين بمعدل الجئ واحد مقابل كل خمسة أشخاص في البلد،
كما أجبرت األزمــة المالية الحكومة على التخلف عن ســداد جزء كبير
ً
من ديونها الدولية .وحتى األردن ،الذي ُيعتبر أمنه محوريا إلسرائيل
ودول الخليج والواليات المتحدة ،أصبح في خطر ،وربما توشك مصر
ّ
التجمع في المقاهي
على مواجهة كارثة حقيقية ،إذ يتابع المصريون
والمساجد على اعتبار أن الله سيحميهم.
اشتق الربيع العربي من عوامل متعددة ،أبرزها االستياء العارم من
أداء الحكام ،اشتكى الرجال والنساء والشباب والكبار حينئذ من اهتمام
الحكومات بمصالحها الخاصة وامتناعها عن تحسين معيشة الناس،
والـيــوم في ظل تدهور األوض ــاع االقتصادية واشـتــداد الضغوط على
األنظمة الصحية بدرجة غير مسبوقة ،قد تكتشف الحكومات أنها عاجزة
حتى عن حماية معيشة المواطنين أو حياتهم ،ووســط هــذه األجــواء
* «ذي هيل»
المشحونة ،أصبحت جميع االحتماالت واردة!

«كورونا» كانت آثاره على الصحافة عموما بادية تماما بسبب
تراجع اإلعالنات وحالة الركود االقتصادي في معظم الدول،
لكن الخسائر لم تتوقف هنا ،بل أكملت جريانها لتحصد كيانات
إعالمية صمدت وواجهت الكثير من المتاعب والمصاعب المالية،
فكيف ستكون حال الصحافة العربية الورقية يا ترى؟ بعد الحد
من زحف الفيروس؟ سؤال نضعه رهن العالم الجديد.
لم يكن يخطر في بال أحد أن تتوقف صحف عربية بالكامل
عن الصدور والطباعة الورقية بسبب فيروس حقير يقولون إن
هذه الصحف الورقية قد تسهم في نشر العدوى عبر مالمسة
الورق وانتشارها بين القراء!
وأول ال ــدول العربية كــان األردن بعد صــدور (أمــر دف ــاع) أي
إعــان حالة الـطــوارئ وقــرار من مجلس ال ــوزراء يــوم  ١٧مارس
 ٢٠٢٠والقاضي بإيقاف طباعة جميع الصحف ،وحذت سلطنة
عمان حذو األردن وقــررت يوم  ٢٢مارس الحالي وقف الطباعة
الــورقـيــة للصحف والـمـجــات والـمـنـشــورات بمختلف أنواعها
ومنع تداولها وبيعها.
كذلك أعلنت صحيفة (االتحاد) اإلماراتية أنها ليست استثناء،
على حد وصف رئيس تحريرها حمد الكعبي ،فطباعة الصحف
وت ــوزي ـع ـه ــا وت ــداولـ ـه ــا ي ـش ـكــل ب ـي ـئــة خ ـص ـبــة ل ـن ـفــاذ ال ـف ـيــروس
ووصوله إلى الناس ،ولهذا عملت على اقتصار إيصال الصحيفة
للمشتركين فقط وإتاحتها على الموقع اإللكتروني مع توفيرها
على مختلف وسائل التواصل االجتماعي.
بــدورهــا دع ــت الـحـكــومــة المغربية جميع نــاشــري الصحف
والجرائد الورقية إلــى تعليق إصــدار ونشر وتــوزيــع الطبعات
الورقية ابـتـ ً
ـداء من يــوم األحــد الموافق  ٢٢مــارس  ٢٠٢٠وحتى
إشعار آخــر ،في هذا الوقت أعلنت صحيفتا (الوطن) و(الراية)
القطريتان التوقف عن الصدور.
ومـثـلـمــا ألـبـســت مجلة (اإلي ـكــونــوم ـســت) فــي عــددهــا األخـيــر
الكرة األرضـيــة (القناع) وكتبت عليه (مغلق) ،كانت الحال مع
الصحافة الورقية التي تم (تجميدها) بقرار فيروسي ،لم يكن في
الحسبان وال هو مدرج ضمن حزمة المخاطر التي قد تواجهها
في المستقبل!
رب ـمــا ج ــاءت ه ــذه (ال ـم ـح ـنــة) لـتـعـجــل بـتـســريــع ال ـت ـحــول إلــى
(األونالين) بالكامل ،أو لنكن أكثر تفاؤال ،بالدفع نحو تحسين
المحتوى اإللكتروني للصحافة وتطوير التواصل مع القراء وسد
الفراغ الذي قد تتركه الصحافة الورقية؟
نستدرك القول بأن الثمن الذي تدفعه الصحافة الورقية في
العالم العربي لم يطل مثيالتها في أوروبا أو أميركا مثال ،وكأن
فيروس كورونا العربي يختلف في جيناته عن الفيروس الغربي!!
وقبل أن يغزونا هذا الوباء كانت آثاره على الصحافة عموما
بادية تماما بسبب تراجع اإلعالنات وحالة الركود االقتصادي
في معظم الدول ،لكن الخسائر لم تتوقف هنا ،بل أكملت جريانها
لتحصد كيانات إعالمية صمدت وواجهت الكثير من المتاعب
والمصاعب المالية.
كيف ستكون حــال الصحافة العربية الورقية يا تــرى؟ بعد
الحد من زحف الفيروس؟
سؤال نضعه رهن العالم الجديد بخالف نظام العولمة السائد
ال ــذي ب ــدأ يتشكل وف ــق معايير لــم تـكــن فــي حـســابــات صانعي
التنبؤات ،فالقائل إن العالم بعد كورونا ليس كما قبله لم يكن
مخطئا بل كان محقا.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٤.942

السوق األول السوق الرئيسي

٥.342

٤.155

2.622 2.932 3.173

غرفة التجارة :األزمة تحمل الجميع على أن يسألوا
ماذا نستطيع أن نقدم للكويت؟
طرحت رؤيتها لمعالجة تداعيات «كورونا» على االقتصاد عبر ورقة مبادئية تتضمن إجراءات تحفيزية
ً
وبينما دعت الغرفة وزارة التربية إلى ضرورة تالفي سلبيات إغالق المدارس من
العمال "المياومين" ،مع اعتماد ميزانية تكميلية للسنة المالية  2021/2020ال تقل
حرصا منها على المساهمة في خروج البالد من التداعيات التي تلقيها أزمة فيروس
خالل تفعيل التعليم عن ُبعد ،بواسطة القنوات التلفزيونية ،متطرقة إلى ضرورة
كورونا على شتى جوانب الحياة ،أعدت غرفة تجارة وصناعة الكويت ورقة عمل مبادئية عن  %15إلى  %20من الناتج المحلي اإلجمالي ،ثم تخفيض آخر لسعر الفائدة إن
ً
قدمتها أمس إلى فريق العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص ،اعتمدت
أمكن ،فضال عن قيام المصارف بإعادة هيكلة القروض للمؤسسات والشركات ،مع دعم التخلص من هدر اإلنفاق الحكومي ،وإنشاء الصندوق الوطني لألزمات بالشراكة
فيها على منطلقات تتمثل في إعالن برنامج التحفيز شامال حزمة الحوافز المطلوبة ،أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضعها على رأس أولويات برنامج التحفيز .بين القطاعين ،ووضع تصور شامل إلعادة هيكلة االقتصاد ،أوضحت أن ورقتها لم
وبينت أن اإليجارات ينبغي أن تعالج في إطار شامل ،مع تمويل الفنادق والمطاعم
ثم تحديد أولويات إقرار الحوافز وفق معيار درجة الضرر ،مع عدم السماح للضغوط
تتطرق إلى اآلليات والتفاصيل لما يتطلبه ذلك من إحصاءات ال تتوافر لديها ،معربة
ومكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران لمساعدتها على تجاوز األزمة ،داعية
السياسية بأن تصرف الحزمة عن أهدافها وعدالتها.
عن استعدادها لمناقشة هذه الورقة مع الجهات المختصة في ضوء ما تملكه تلك
واقترحت الغرفة حزمة إجراءات تحفيزية تشمل ضرورة إعالن الحكومة التزامها التام إلى انتهاج عدة إجراءات الستقرار العمالة الوافدة ،واستمرار الدولة في مشاريعها
الجهات من معلومات.
العمرانية ،إلى جانب اإلسراع في سداد االلتزامات تجاه المقاولين والموردين.
بدعم االقتصاد ،وضرورة النهوض بالمسؤولية اإلنسانية واألخالقية واألمنية تجاه
وهنا نص الورقة:

يجب عدم
السماح للضغوط
السياسية
والمصالح
الخاصة بأن
تنحرف بالحزمة
عن عدالتها

المعيار األساس
في إعطاء
الحوافز هو درجة
الضرر

تأمين احتياجات
العمالة الوافدة
«المياومة»
مسؤولية أخالقية
وأمنية على
الشعب والحكومة

إعادة هيكلة
وجدولة القروض
المصرفية
للمؤسسات
والشركات مقابل
إجراءات تعويضية
للمصارف

أوال :مقدمة ومنطلقات
البــد مــن اإلق ــرار سلفا أن أزمــة اقتصادية
بهذا العمق مجهول الـقــرار وبـهــذا الشمول
لـلــدول واألنـشـطــة والـقـطــاعــات وبـهــذا البعد
المستقبلي المفصلي من الصعب أن نجد لها
ً
حلوال ترضي كافة األطــراف ،ومن األصعب
أن تستكمل مقوماتها وصيغتها النهائية
بــوم ـضــة مـلـهـمــة أو ب ـمــرة واحـ ـ ــدة ،فــالـمــدى
الزمني لجائحة كــورونــا تتفاوت تقديراته
ً
ً
تفاوتا كبيرا ،واالنخفاض الحاد في أسعار
ً
النفط -التي يعتبر االقتصاد الكويتي تابعا
لتقلباتها  -تتعدد أسبابه بما يحول دون
التفاؤل بعودة إيــرادات النفط إلى مستوى
ما قبل األزمة في فترة قريبة.
وغرفة تجارة وصناعة الكويت إذ ترفع إلى
مجلس الوزراء تقديرها الستجابته الكريمة
لمقترحها بتشكيل فريق عمل من الحكومة
والقطاع الخاص لوضع تصورات لمعالجة
ً
األزمة ،تعرف تماما أن ورقتها هذه ستكون
متقاربة إ لــى حــد بعيد فــي مقترحاتها مع
غالبية األوراق واآلراء التي سيتلقاها فريق
العمل مــن ا لـجـهــات الرسمية المعنية ومن
أصحاب الخبرة المجتهدين.
وتعتمد الورقة في اقتراحاتها منطلقات
ثالثة:
ً
أ -إن برنامج التحفيز يجب أن يعلن شامال
لحزمة الحوافز المطلوبة ويجري تطبيقه
ً
على مراحل تبعا لتطور األزمة ومدتها.
ب  -المعيار األس ــاس فــي إق ــرار الحوافز
هو درجة الضرر ،وعلى هذا األساس تحدد
االو لــو يــات والمبالغ المعتمدة ،وال نقصد
بالضرر هنا ما تحملته كل شركة أو مؤسسة
أو ما تحمله كل فرد من أعباء نتيجة األزمة
واإلجـ ــراء ات التي صاحبتها ،بل المقصود
ً
هــو ال ـضــرر ال ــذي أص ــاب قـطــاعــا بــأكـمـلــه أو
ً
نشاطا أو فئة.
ج  -مــن طبيعة األم ــور أن تتعرض خطة
الـتـحـفـيــز لـضـغــوط سـيــاسـيــة ،ول ـكــن األزم ــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة تـ ـف ــوق كـ ــل س ــاب ـق ــات ـه ــا خـ ـط ــورة،
فالكويت واقتصادها مثل معظم دول العالم
واق ـت ـصــادات ـهــا فــي الـجـبـهــة األمــام ـيــة ألزمــة
غير مسبوقة .وبالتالي يجب عدم السماح
للضغوطات السياسية أن تنحرف بالحزمة
التحفيزية عــن عدالتها وأهــدافـهــا ،أو أن
تزيد من تكاليفها ،ولضمان هــذا وذاك،
تـ ــرى ال ـغــرفــة أن ي ـك ــون إلدارة بــرنــامــج
التحفيز جهة مركزية على أرفع مستوى
مـمـكــن ي ـعــاضــدهــا ف ــري ــق م ــن الـفـنـيـيــن
المتفرغين ،و ت ـكــون لـهــا الصالحيات
ال ـك ــاف ـي ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ وم ـت ــاب ـع ــة بــرنــامــج
التحفيز.

ثانيا  -حزمة اإلجراءات التحفيزية
المقترحة:
ً

أوال :تضمنت الكلمة السامية التي
وجهها حضرة صاحب السمو أمير
دولة الكويت يوم األحد ،2020/ 3/ 22
ً
ً
توجيها مباشرا إليجاد المعالجات
الالزمة لتداعيات األزمة االجتماعية

ً
واالقتصادية والتعليمية ،وانطالقا من هذا
التوجيه السامي ،وفي إطاره ،من الضرورة
بمكان أن تعلن الحكومة و فــي أ س ــرع وقت
ممكن التزامها التام بدعم االقتصاد الكويتي،
على أن يأتي برنامج التحفيز االقتصادي
بعد ذلك على توضيح اإلجراءات والدعومات
المعتمدة لتحقيق هذا االلتزام.
ثانيا :تتضمن تركيبة العمالة الوافدة في
الكويت مجاميع كثيرة وكبيرة من العمال
«المياومين» الذين قد ال يجدون قوت يومهم
إن توقفوا ذلك اليوم عن العمل ،وإن تأمين
احتياجات هــؤالء في ظل الظروف الراهنة
مسؤولية إنسانية وأخالقية وأمنية يجب أن
ننهض بها جميعا حكومة وشعبا وبأسرع
وق ــت ،وف ــي اعـتـقــادنــا ان شـعــب الـكــويــت لن
ً
يتخلف يــومــا عــن ه ــذه الـمـســؤولـيــة إذا ما
توضحت له اآللية المعتمدة.
ثالثا :ا عـتـمــاد ميزانية تكميلية للسنة
ال ـم ــال ـي ــة ( 2021-2020م ـي ــزان ـي ــة االنـ ـع ــاش
االقتصادي إن صح التعبير) ال يقل حجمها
عن  15إلى  %20من الناتج المحلي اإلجمالي
ل ــدول ــة ال ـكــويــت ع ــام  ،2019وه ـ ــذه الـنـسـبــة
تقارب متوسط ما اعتمدته الــدول األخــرى
 ومنها دول مجلس التعاون  -للميزانياتالمماثلة وتمويل هذه الميزانية يعتمد في
هـيـكـلــه ع ـلــى ح ـجــم االح ـت ـيــاط ـيــات الـنـقــديــة
ال ـم ـتــوفــرة ل ـلــدولــة حــال ـيــا ،فـ ــإذا كــانــت غير
كافية يمكن ردم الفجوة من خالل االقتراض
وخ ــاص ــة االق ـ ـتـ ــراض ال ـم ـح ـلــي ،وال ينصح
بـتـمــويــل مـيــزانـيــة اإلن ـع ــاش م ــن خ ــال بيع
األص ــول فــي هــذه ال ـظــروف الـتــي انخفضت
فيها تكاليف االق ـتــراض إلــى مستوى غير
مسبوق وانخفضت أسعار معظم األصــول
إلى مستوى مماثل ،علما أن الطريقين ليسا
بالسهولة السابقة.
ً
راب ـعــا :تخفيض آخ ــر لسعر الـفــائــدة إن
أمكنً .
خامسا :مما ال شك فيه أن الغرفة تؤمن
ايـمــانــا عميقا بــالــدور الــوطـنــي والمشاركة
ال ـ ـ ـفـ ـ ــاع ـ ـ ـلـ ـ ــة

ألصحاب المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة أولوية
كاملة في برامج
التحفيز

ً
البدء فورا بإتاحة
التعليم لكل مراحل
الدراسة قبل
الجامعية

معالجة اإليجارات
في إطار شامل مع
تخفيض آخر لسعر
الفائدة

االيجابية في التنمية االقتصادية لمصارف
ال ـكــويــت ،وال ـت ــي تـسـتــوجــب مـنــا االهـتـمــام
الكبير بهذا القطاع.
وهنا بقي علينا أن نذكر ما يلي في هذا
االتجاه:
أ  -إعـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة وج ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـقـ ــروض
المصرفية للمؤسسات والشركات مع بحث
تعويض المصارف عن تكلفة ذلك من خالل
ودائـ ـ ــع حـكــومـيــة مـجــانـيــة وأدوات أخ ــرى
تساعد المصارف على االحتفاظ بمالء تها
العالية وبالسيولة الكافية.
ب  -تعتقد الغرفة أن األزمة تلقي بأعبائها
ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ع ـل ــى أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـشــاريــع
الصغيرة والمتوسطة والمقصود هنا ليس
المشاريع الممولة من الصندوق الوطني
فقط بل جميع أصحاب المشاريع الصغيرة
والـمـتــوسـطــة (م ـحــات الـتـجــزئــة والـ ــورش)
التي يصعب عليها الصمود في مواجهة
األزمــة وتشكل نسبة عالية من الكويتيين
ذوي األع ـم ــال ال ـح ــرة ،وال ــذي ــن يـنــاهــز عــدد
المسجلين منهم تحت الباب الخامس من
التأمينات االجتماعية .16000
وبالتالي تأمل الغرفة أن يأتي أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس
أول ــوي ــات بــرنــامــج الـتـحـفـيــز ،وأال يقتصر
دعـ ـمـ ـه ــم عـ ـل ــى ت ــأجـ ـي ــل أق ـ ـسـ ــاط ال ـ ـقـ ــروض
المصرفية.
ً
س ــادس ــا :مـعــالـجــة اإليـ ـج ــارات فــي إطــار
شامل واحد ،على أن يبدأ ذلك بالمجمعات
والـمـحــال والمكاتب الـتـجــاريــة ،وفــي نفس
الــوقــت ،وأن يتحمل ذلــك كــل مــن الحكومة
وأص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ،م ـق ــاب ــل أن يـحـظــى
هؤالء بتأجيل أقساط قروضهم أو بمنحهم
ً
ق ــروض ــا م ـجــان ـيــة ل ـن ـفــس الـ ـم ــدة الـمـعـطــاة
للمستأجرين.
ً
ســابـعــا :ضــخ حــد مــن الـتـمــويــل يساعد
الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر
وشـ ــركـ ــات الـ ـطـ ـي ــران ع ـل ــى تـ ـج ــاوز األزمـ ـ ــة،
باعتبار قطاع الخدمات السياحية هذا من
ً
القطاعات تضررا.
أكثر ً
ثامنا :تتضمن حزمة التمويل والتحفيز
ً
إجراء ات الستقرار العمالة الوطنية ،فضال
عــن استقرار حــد كــاف مــن العمالة الــوافــدة
سنحتاجها بالتأكيد بعد األزمة.
التي
ً
تاسعا :استمرار الــدولــة فــي المشاريع
الـ ـعـ ـم ــرانـ ـي ــة تـ ـح ــت اإلنـ ـ ـش ـ ــاء والـ ـمـ ـش ــاري ــع
المعتمدة ًوتسهيل تمويلها.
ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــرا :إس ـ ـ ـ ـ ــراع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة فـ ـ ــي سـ ـ ــداد
الـتــزامــاتـهــا تـجــاه الـمـقــاولـيــن وال ـمــورديــن،
و حــث الجمعيات التعاونية االستهالكية
على تسديد مستحقات الموردين بأسرع
ما يمكن ،خاصة أن هذه الجمعيات تشهد
ً
ً
ارتفاعا كبيرا بحجم مبيعاتها ما يضمن
لها سيولة كافية.
أحــد عشر :كانت كلمة حضرة صاحب
السمو األمير  2020/3/22بالغة الحكمة حين
أ كــدت على معالجة التداعيات التعليمية
ً
لجائحة ك ــورون ــا ،وم ــن الـمــؤســف فـعــا أن
الـكــويــت قــد اضـطــرت إلــى إغ ــاق مدارسها
وجــام ـعــات ـهــا ل ـم ــدة طــوي ـلــة دون أن تـكــون
مستعدة لتعويض ذلــك من خــال التعليم
عن بعد ،وفي اعتقادنا أن من واجب وزارة
التربية تــافــي ذلــك مــن خــال التعليم عن

ب ـعــد بــواس ـطــة ال ـق ـن ــوات الـتـلـفــزيــونـيــة مع
إعطاء حوافز للطالب الذين ينجحون في
متابعة ذلك.

ثالثًا  -نقاط جوهرية أخرى:
 -1الـعـمــل عـلــى الـتـخـلــص م ــن ك ــل أن ــواع
الهدر في اإلنفاق الحكومي.
 -2العمل على إنشاء الصندوق الوطني
لــأزمــات بـشــراكــة بـيــن الـحـكــومــة والـقـطــاع
الخاص ،لكي تكون الكويت في المستقبل
أكثر قــدرة على مواجهة التغيرات الحادة
وغير المتوقعة.
 -3البدء فورا بوضع تصور شامل إلعادة
هيكلة اال قـتـصــاد الكويتي بكل مــا يضمه
هذا التعبير من أبعاد إنتاجية وتنافسية
وعلمية.
ونحن ال نقصد هنا إلى تحقيق اإلصالح
االق ـت ـصــادي الـمـطـلــوب فــي ه ــذه ال ـظــروف،
ولكننا نقصد البدء بوضع غايات وأهداف
هذا اإلصالح ،وتحديد اتجاهاته ،وخطوات
تنفيذه .ألن الـكــويــت  -بعد ان ـجــاء األزمــة
بإذن الله  -لن تستطيع المحافظة على ثقة
األوساط والمنظمات االقتصادية العالمية،
ولن تستطيع المحافظة على تقييم ائتماني
مــرتـفــع مــا لــم يـكــن لــديـهــا بــرنــامــج إصــاح
معلن ،والتزام جاد به.
 -4مرة أخــرى نقول إن ورقــة الغرفة هذه
ورقة مبادئية ،تجنبت الخوض في اآلليات
وال ـت ـفــاص ـيــل ،ألن ه ــذا يـتـطـلــب مـعـلــومــات
وإحصاء ات حديثة وكثيرة ال تتوفر لديها،
والـغــرفــة ،بــالـتــالــي ،تـعــرب عــن استعدادها
لـمـنــاقـشــة ال ــورق ــة م ــع ال ـج ـهــات الحكومية
المختصة ،وتطويرها تبعا لذلك وفي ضوء
المعلومات المطلوبة التي تملكها الجهات
الرسمية.
ً
وأخيرا ،إننا ال نهول في خطورة األزمة
وال نهون منها ،ولكننا على ثقة بقدرتنا
على تجاوزها بــإذن الله وفضله ،بالصف
الواحد ،والجهد المشترك والفزعة العامة
ال ـتــي تعتبر مــن عـ ــادات وتـقــالـيــد وأخ ــاق
الكويتيين في مثل هذه الظروف .إنها األزمة
التي تدعونا جميعا إلى أن نسأل أنفسنا
ماذا نستطيع أن نقدم للكويت؟ ثم نسائل
أنفسنا وتسائلنا ضمائرنا إذا قصرنا في
تقديم ذلك».

العمل على إنشاء الصندوق
الوطني لألزمات بالشراكة
بين القطاعين

ةديرجلا
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اقتصاد

ً
«التحفيز» ضروري بقدر حاجة االقتصاد ...بعيدا عن «التفسفس»

تقرير اقتصادي

● دون تقديم المنح المالية أو ضمان قروض الشركات وتعويضها أو دعم األسهم
● ضمن برامج قروض للمتضررين الفعليين من أزمة كورونا بفائدة ميسرة

يجب أال تؤدي أي
حزمة تحفيزية إلى
إضعاف األوضاع
االئتمانية للبنوك

تداعيات الفيروس
تنبه إلى خطورة
تجارة اإلقامات
واختالل التركيبة
السكانية وأهمية
العمالة الوطنية

ت ــوال ــت هـ ــذا األسـ ـب ــوع مـعـلــومــات
عـ ـ ــن تـ ـلـ ـق ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـقـ ـت ــرح ــات
مـتـعــددة ،تصب فــي اتـجــاه مواجهة
تــداع ـيــات ان ـت ـشــار ف ـي ــروس كــورونــا
على االقتصاد المحلي ،فيما يعرف
بإجراءات التحفيز االقتصادي.
وم ــع تــأكـيــد أن ه ــذه الـمـقـتــرحــات
ع ـل ــى ت ـن ــوع ـه ــا واخـ ـت ــافـ ـه ــا الت ـ ــزال
أول ـيــة وف ــي ط ــور ال ــدراس ــة والـبـحــث
والتقييم ،فــإن ثمة ضوابط وقواعد
ً
معموال بها عالميا ،لضمان نجاح
أي خطة تحفيز وأن تـكــون بالفعل
مـفـيــدة لــاقـتـصــاد وأال تـ ّ
ـوجــه لغير
مستحقيها أو تكون االستفادة منها
لفئات محدودة ،خصوصا أن اطالق
ح ـ ــزم ال ـت ـح ـف ـيــز فـ ــي االق ـت ـص ــادي ــات
الــريـعـيــة ،الـتــي يعتمد فيها األف ــراد
وال ـشــركــات عـلــى اإلن ـف ــاق الحكومي
ت ـك ــون ف ــي الـ ـع ــادة صـعـبــة الـتـنـفـيــذ،
وإمـكــانـيــة ح ــدوث االخ ـت ــاالت فيها
عــالـيــة ،مــع األخ ــذ بعين االعـتـبــار أن
المالية العامة للدولة تواجه ضغط
ان ـحــدار أس ـعــار الـنـفــط ال ـخــام بنحو
 50ف ــي ال ـم ـئــة ،م ـقــارنــة بـسـعــره قبل
شهر واحد.

ُّ
تحوط ال رفض

هذه المقدمة ليست دعوة لرفض
حزم التحفيز من مبدئها بقدر ما هي
تنبيه ألهمية الـتـحــوط فــي صياغة
وت ـن ـف ـيــذ ت ـل ــك الـ ـح ــزم ــة واألخ ـ ـ ــذ فــي
االعـتـبــار منفعة االقـتـصــاد كأساس
لـهــا ،وف ــي الحقيقة ف ــإن معظم دول
الـ ـع ــال ــم ال ـم ـت ـق ــدم ــة مـ ـث ــل الـ ــواليـ ــات

المتحدة واليابان وبريطانيا ودول
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ومـ ـعـ ـه ــا دول
الخليج كالسعودية وقطر واإلمارالت
أقـ ــرت ح ــزم تـحـفـيــز ن ـقــديــة ومــال ـيــة،
وبــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة،
ً
تـحــديــدا ،فــإن مــامــح التحفيز فيها
ت ـب ــدو أوضـ ـ ــح م ــن إج ـ ـ ـ ــراءات الـ ــدول
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،ألن ضـ ــخ األم ـ ـ ـ ــوال فــي
ال ـس ــوق يـسـتـهــدف الـمـحــافـظــة على
األعمال بكل ما توفره من فرص عمل
وإي ــرادات ضريبية وإنتاج صناعي
ونـ ـم ــو اقـ ـتـ ـص ــادي ،ب ـع ـض ـهــا حــالــي
وبعضها اآلخر على المدى الطويل،
وف ــي الـحـقـيـقــة ف ــإن ه ــذه ال ـم ـحــددات
تكاد تكون معدومة بالنسبة إلى دول
الخليج ،ومنها الكويت ،ألن االقتصاد
فيها قائم بشكل جذري على اإلنفاق
الحكومي.

منفعة االقتصاد
صحيح أن األزمة شملت قطاعات
ً
ال ـســوق كـلـهــا تـقــريـبــا ،مــن األنـشـطــة
ال ـص ـغ ـيــرة فــال ـك ـب ـيــرة ،إلـ ــى ايـ ـ ــرادات
المالية العامة ،والدولة هنا متضررة
كـمــا تـضــرر أص ـحــاب االع ـمــال كـبــارا
وصـ ـغ ــارا ،واألج ـ ــدر ان ي ـكــون هـنــاك
برامج قروض متعددة للمتضررين
ال ـف ـع ـل ـي ـيــن مـ ــن أزم ـ ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا وم ــا
صاحبها من توقف األنشطة ،بحيث
تكون الفائدة ميسرة يمكن أن تقدمها
البنوك أو تشارك في تقديمها ،وتحت
رقابة وإشراف بنك الكويت المركزي،
ومــن المهم أال تكون شعبوية؛ مثل
تقديم المنح المالية أو تأجيل سداد

القروض االستهالكية والمقسطة ،وال
تنفيعية؛ كأن تضمن الدولة قروض
ال ـش ــرك ــات وتـعــويـضـهــا ع ــن قـ ــرارات
اإلغـ ـ ــاق ال ـح ـكــوم ـيــة أو دعـ ــم أسـهــم
الشركات فــي الـبــورصــة ،دون النظر
لحصافة القرار االستثماري ...واألهم
من ذلــك أن يرتبط برنامج التحفيز
بالمنفعة على االقتصاد ،وبحد أدنى
أن تكون األنشطة الخاصة للبرامج
موفرة لفرص عمل للعمالة الوطنية.

اعتبارات ومدد
ً
ف ـض ــا ع ــن األخـ ــذ بـمـجـمــوعــة من
االعتبارات األساسية مثل أال تؤدي
أي ح ـ ــزم ـ ــة ت ـح ـف ـي ــز ال ـ ـ ــى إض ـ ـعـ ــاف
االوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك،
باعتبارها مستودع النقد والودائع
وال ـ ـقـ ــروض ،ك ــأن ي ـتــم ال ـت ـســاهــل في
احـتـســاب تعثر الـعـمــاء او تخفيف
ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـم ــاءة
الرأسمالية ،ومثلها شركات التأمين
الضامنة لألصول ،الى جانب االخذ
بـعـيــن االع ـت ـبــار ف ــي ك ــل األحـ ـ ــوال أن
ال ـت ــداع ـي ــات غ ـيــر م ـح ـســومــة ال ـم ــدة،
وربما تكون في بداياتها وأن تشمل
عملية الحزمة التعثر الصريح الناتج
ع ــن ت ــداع ـي ــات فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ال
أن تـخـتـلــط ت ـع ـث ــرات أخ ـ ــرى ســابـقــة
مرتبطة بسوء إدارتها بتعثر "كورونا
الجديد" ،مع ضــرورة االعتراف بأنه
ل ـي ــس ك ــل ال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة،
ً
وال حتى الكبيرة ،مفيدا لالقتصاد،
فـبـعـضـهــا ال ق ـي ـمــة م ـضــافــة ف ـيــه إال
زيـ ـ ـ ــادة ن ـه ــم االسـ ـتـ ـه ــاك وت ـكــديــس

ال ـع ـم ــال ــة ال ـ ــواف ـ ــدة ،لـ ــزيـ ــادة اخ ـت ــال
التركيبة السكانية.
وكــأي برنامج تحفيز اقتصادي،
ي ـجــب االخـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـب ــار أيـضــا
أن تأثير الحزمة المالية او النقدية
ل ـيــس م ـب ــاش ــرا ،ب ــل يـقـسـمـهــا معظم
االقتصاديين الى مرحلتين؛ االولى
تـسـتـهــدف تـطــويــق ال ـصــدمــة والـحــد
م ــن آث ــاره ــا الـسـلـبـيــة ،ق ــدر االم ـك ــان،
وتقليل مستويات التعثر واالفالس
الــى ادن ــى مستوياتها ،ثــم المرحلة
الثانية التي تشمل دفع االقتصاد الى
النمو وعودة االعمال الى مستويات
ط ـب ـي ـع ـيــة ن ـح ــو أقـ ـ ــرب م ـس ـت ــوى مــن
مرحلة ما قبل األزمــة او الهزة ،التي
تعرض لها االقتصاد.

فرصة إصالح


ال ـت ـح ـف ـيــز ضـ ـ ــروري ب ـق ــدر حــاجــة
ً
االقـتـصــاد لــه ،لكن بـعـيــدا عــن الهدر
و"الـفـسـفـســة" ،وه ــذا مـقـيــاس يشمل
المواطنين والشركات ،خصوصا أن
الدولة تعاني بسبب سياسات مالية
غير حصيفة استهلكت نحو ثلثي
االحـتـيــاطــي ال ـعــام خ ــال  5سـنــوات،
وتراجع اسعار برميل النفط الكويتي
خالل ازمة كورونا بنحو  ٤٩في المئة
عن سعر االساس المقدر بالميزانية
الـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض اح ـ ـت ـ ـسـ ــابـ ــه ب ـ ـصـ ــورةً
متحفظة -فضال عن نمو مصروفات
ال ـم ـيــزان ـيــة ،ح ـتــى غ ـيــر ال ـض ــروري ــة،
فضال عن احتمال زيادتها لتغطية
ن ـف ـقــات صـحـيــة ودوائـ ـي ــة وغــذائ ـيــة،
وأخرى تتعلق بتمويل نفقات عالج

ً
ّ
«عمومية الكويت للتأمين» تقر توزيع  %30نقدا
اجـتـمـعــت الـجـمـعـيــة الـعــامــة
الـعــاديــة وغـيــر الـعــاديــة لشركة
الكويت للتأمين ،أمــس ،وأقرت
جـ ـمـ ـي ــع ب ـ ـنـ ــود ج ـ ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـ ـعـ ــاديـ ــة
وغ ـي ــر ال ـع ــادي ــة ،وال ـت ــي تشمل
بـنــد تــوزيــع أربـ ــاح نـقــديــة على
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ب ـم ـع ــدل  30فــي
ً
ا لـ ـمـ ـئ ــة ،أي  30ف ـل ـس ــا لـلـسـهــم
الواحد.
وب ـل ــغ ص ــاف ــي األربـ ـ ــاح 9.54
م ــايـ ـي ــن دي ـ ـن ـ ــار مـ ـق ــاب ــل 8.97
ماليين للعام الماضي.
وصـ ــرح الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
ســامــي شــريــف بأننا "حرصنا
على اجتماع الجمعية العامة
في وقتها لحرصنا على الوفاء
بالتزاماتنا تجاه المساهمين
رغم الظروف االستثنائية التي
تـمــر بـهــا ال ـبــاد ،وم ــع حرصنا
ال ـشــديــد عـلــى ات ـبــاع تــوصـيــات
وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة وا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
المختصة".

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ش ـ ــري ـ ــف أن ت ـلــك
الـنـتــائــج الـتــي تحققت والنمو
واالستقرار في جميع المؤشرات
ت ـش ـيــر إل ـ ــى س ــام ــة س ـيــاســات
إدارتها وتوجهاتها في تعزيز
الوضع المالي للشركة وتطوير
م ـح ـف ـظ ــة أعـ ـ ـم ـ ــال م ـ ـتـ ــوازنـ ــة ال
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ن ـ ــوع م ـع ـ ّـي ــن مــن
األع ـم ــال أو ال ـع ـمــاء ،مــع ّ
تفهم
عـ ـمـ ـي ــق لـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات م ـج ـلــس
اإلدارة للمحافظة على مستوى
حصتنا بالسوق ،والعمل على
بين زيادة اإلنتاج من
المواءمة ّ
جهة والتحفظ في االكتتاب من
جهة أخرى.
ولفت إلى أنه رغم التحديات
الكبيرة التي نواجهها في ظل
األوضــاع االقتصادية الحالية،
فــإن إنجازاتنا لــم تتوقف عند
تحقيق المبيعات فـقــط ،ولكن
ن ـع ـم ــل ب ـث ـب ــات ع ـل ــى أن نـبـنــي
شــرك ـت ـنــا ع ـلــى أسـ ــس سـلـيـمــة،
ح ـيــث ن ـط ــور قـ ـ ــدرات وخ ـب ــرات

الموظفين ،إضافة إلى القدرات
التكنولوجية ،و تـطــو يــر ثقافة
إدارة ا ل ـ ـم ـ ـخـ ــا طـ ــر ،واال ل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
والحوكمة والتدقيق الداخلي
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات،
ل ـت ـص ـب ــح ذهـ ـنـ ـي ــة ال ـم ــوظ ـف ـي ــن

أكثر انفتاحا وتقبال للتعامل
بإيجابية مع كل تلك المواضيع
المهمة.
وم ــازل ـن ــا نـتـطـلــع إلـ ــى كثير
مـمــا يـجــب عـمـلــه فــي الـسـنــوات
ال ـقــادمــة ،لـنـحــافــظ عـلــى مكانة

شركة الكويت للتأمين كرائدة
في السوق الكويتي ،وأنتهز هذه
ال ـفــرصــة ألش ـكــر ك ــل م ــن ســاهــم
في تحقيق أهدافنا من مجلس
اإلدارة والمساهمين والعاملين
في الشركة.

●

أشرف عجمي

وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
بــالــوكــالــة فــي الـشــركــة الكويتية
للصناعات البترولية المتكاملة
(كيبيك) م .حاتم العوضي رسالة
الـ ــى ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـش ــرك ــة أكــد
فـيـهــا أن كــافــة عـمـلـيــات الـشــركــة
ت ـس ـي ــر عـ ـل ــى ق ـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ــاق وف ــق
خطة الـطــوارئ التي تــم وضعها
لتجاوز المرحلة الحالية والدقيقة
وتخطي أى ظــروف قد تنشأ عن
تفاقم االزمة.
ودعا الجميع الى أخذ الحيطة
وال ـ ـح ـ ــذر والـ ــوقـ ــايـ ــة واالل ـ ـت ـ ــزام
بـتـعـلـيـمــات ال ــدول ــة وال ـب ـق ــاء في
ال ـم ـن ــازل وت ـج ـنــب الـ ـخ ــروج غير
الضروري للحفاظ على الصحة
العامة ،مشددا في رسالته على

البرميل الكويتي يكسب ً1.86
دوالر ليبلغ  27.97دوالرا
ارتـ ـف ــع س ـع ــر ب ــرم ـي ــل الـنـفــط
ا ل ـك ــو ي ـت ــي  1.86دوالر لـيـبـلــغ
 27.97دوالرا في تداوالت ،أمس
األول ،مقابل  26.11دوالرا في
ً
ت ــداوالت االثـنـيــن ،وفـقــا للسعر
الـمـعـلــن م ــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وفـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة،
واصلت أسعار النفط مكاسبها
للجلسة الثالثة أ مــس ،لترتفع
ج ـن ـب ــا إل ـ ــى ج ـن ــب مـ ــع ص ـعــود
أوسع نطاقا لألسواق المالية،
إذ من المتوقع أن تقر الواليات

ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة حـ ـ ــزمـ ـ ــة مـ ـس ــاع ــدة
ضخمة للتخفيف مــن التأثير
االقتصادي لوباء كورونا.
وصعد الخام األميركي إلى
المستوى المرتفع البالغ 25.24
دوالرا للبرميل فــي وقــت مبكر
من الجلسة ،وبلغ  24.86دوالرا
للبرميل ،بارتفاع  85سنتا أو
ما يعادل  3.5في المئة.

●

علي العنزي

واصـ ـل ــت م ــؤش ــرات بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ارتـ ـ ـ ــدادهـ ـ ـ ــا ،وح ـق ـقــت
م ـكــاســب ج ــدي ــدة وك ـب ـيــرة على
مستوى مؤشريها العام واألول،
ح ـي ــث ح ـق ــق م ــؤش ــر ال ـب ــورص ــة
الـ ـع ــام نـ ـم ــوا ب ـن ـس ـبــة  2.39فــي
ال ـم ـئ ــة تـ ـع ــادل  115.49نـقـطــة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4939.78
نـقـطــة ،وبـسـيــولــة ج ـيــدة بلغت
 53.2م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ت ــداول ــت
 230.9مليون سهم عبر 12956
صفقة ،وتــم ت ــداول  112سهما،
ر ب ــح منها  65سهما وخـســرت
أس ـهــم  36شــركــة وب ـقــي  11من
دون تغير ،وحقق مؤشر السوق
األول نـمــوا كبيرا بنسبة 2.79
في المئة تعادل  144.95نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 5345.62
ن ـق ـط ــة ،وب ـس ـي ــول ــة هـ ــي مـعـظــم
س ـي ــول ــة ال ـج ـل ـس ــة ك ــان ــت 48.8
مـلـيــون دي ـن ــار ،ت ــداول ــت 116.2
مليون سهم عبر  9671صفقة،
وربح  15سهما في األول مقابل
خسارة سهمين فقط واستقرار
سـهــم واح ــد دون ت ـغـ ّـيــر ،ورب ــح
مــؤشــر رئـيـســي  50نسبة 1.44
فــي الـمـئــة ت ـعــادل  58.21نقطة،
ليقفل عـلــى مـسـتــوى 4093.25
نـ ـقـ ـط ــة ،وبـ ـسـ ـي ــول ــة أع ـ ـلـ ــى مــن
سيولة الجلسات الماضية لهذا
االس ـب ــوع قــريـبــة م ــن  4ماليين
دي ـن ــار ت ــداول ــت  103.7مــايـيــن
س ـهــم ع ـبــر  3023ص ـف ـقــة ،وتــم
تـ ـ ـ ــداول  44س ـه ـم ــا فـ ــي مــؤشــر
مكون من  50سهما ،ربح منها
 26س ـه ـمــا وخ ـس ــر  14سـهـمــا،

واستقرت  4من دون تغير.

استمرار االرتداد
استمرت عمليات الشراء على
أسهم بورصة الكويت وواصلت
األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ت ـح ـق ـي ــق
م ـكــاس ـب ـهــا ،واسـ ـتـ ـع ــادت نسبا
مهمة مما خسرت بداية الشهر
ب ـع ــد ت ـف ـشــي فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
بوتيرة كبيرة في الصين ،كما
اسـتـعــادت جــزء ا مــن خسائرها
مــع اس ـت ـعــادة الـتـنـيــن الصيني
وع ـي ــه ،وبـ ــدء ب ـعــض نـشــاطــاتــه
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وكـ ــذلـ ــك تــأك ـيــد
ح ــزم ــة دع ـ ــم م ــال ـي ــة ك ـب ـي ــرة فــي
االقتصاد األميركي ،واتفاق بين
الجمهوريين والديمقراطيين
عـلــى دع ــم االق ـت ـصــاد المتوقف
بسبب فيروس كورونا ،وتفشيه
بشكل كبير وســريــع فــي بعض
الواليات المتحدة ،وعلى رأسها
نيويورك.
وكانت األسهم القيادية دائما
في القيادة بمثل هذه األوقــات،
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا قـ ـط ــاع ال ـب ـن ــوك
كالوطني وبيتك وأهلي متحد
وبوبيان ووربة واألسهم األخرى
كالمباني وأجيليتي وصناعات
م ـت ـحــدة ،وس ـجــل سـهـمــا بــرقــان
وزيـ ــن خ ـس ــارة ،وارت ـ ـ ّـد هيومن
سوفت بقوة ،واستعاد حوالي
 10في المئة ،هي خسائره أمس
األول ،كما ربــح سهم صناعات
والقرين بنسب كبيرة تجاوزت
 9في المئة.
في المقابل ،سجلت االسهم
الشتغيلية في السوق الرئيسي

نـ ـم ــوا ف ــي اسـ ـع ــاره ــا ون ـشــاطــا
واض ـ ـحـ ــا ،وكـ ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا سـهــم
أالفكو الــذي قفز بنسبة  24في
المئة وبسيولة هي ثاني أفضل
س ـيــولــة ف ــي م ــؤش ــره الــرئـيـســي
بـعــد االمـتـيــاز ال ــذي حـقــق نموا
هو اآلخر كبيرة نسبيا بلغ 8.4
في المئة ،وربــح سهم الجزيرة
ح ــوال ــي نـقـطــة م ـئــويــة ،وتـ ــداول
س ـهــم األولـ ـ ــى ب ـك ـثــافــة ،وارت ـف ــع
بنسبة كبيرة كذلك بلغت  7في
ال ـم ـئــة ،كـمــا حـقــق سـهــم السفن
نـمــوا مـمــاثــا ،وك ــان االستثناء
س ـهــم مـسـتـثـمــرون الـ ــذي خسر
نسبة  9في المئة ،وتراجع الى
م ـس ـت ــوي ــات  8.7فـ ـل ــوس ف ـقــط،
وانتهت الجلسة على عمليات
ج ـنــي األربـ ـ ــاح لـبـعــض األس ـهــم
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ،ب ـي ـن ـمــا اس ـت ـمــرت
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــراء عـ ـل ــى س ـهــم
الوطني وقــت الـمــزاد ومــا بعد،
لـتـنـتـهــى الـجـلـســة ال ـثــال ـثــة هــذا
األسبوع على نمو كبير.
خليجيا ،كسا اللون األخضر
مؤشرات اسواق المال الخليجية
ال ـ ـس ـ ـب ـ ــع ،وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدارة
ل ـ ـمـ ــؤشـ ــرات سـ ــوقـ ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
بـنـســب قــريـبــة مــن  6فــي الـمـئــة،
تالهما مؤشر السوق السعودي،
الذي حقق ارتفاعا بنسبة قريبة
من  3في المئة ،واكتفت مؤشرات
الكويت وقطر بحوالي  2.5في
الـ ـمـ ـئ ــة ،وسـ ـج ــل م ــؤش ــر س ــوق
عمان ارتفاعا محدودا ،وكانت
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ب ــرن ــت تـ ـت ــداول
بارتفاع بنسبة  1في المئة وعند
مستوى  27.5دوالرا للبرميل.
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احتياطات الدولة
المالية ينبغي
أال تستنزف في غير
محلها فالحاجة
إليها لمواجهة
تداعيات «كورونا»
أعلى بكثير مما تم
اإلنفاق منه على
مناحي الهدر في
السنوات السابقة

«مركز سلطان» تربح 2.24
مليون دينار

«رمال» تخسر  2.22مليون دينار
بلغت خسائر شركة رمــال الكويت العقارية
 2.22مليون دينار ،بمقدار  7.28فلوس للسهم في
عام  ،2019مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 1.32
مليون دينار ،بما يعادل  4.43فلوس للسهم في
عام  ،2018وأوصى مجلس إدارتها بعدم توزيع
أرباح عن أداء عام .2019

«المغاربية» :تعطيل كلية التقنية

جانب من العمومية

محمد البغلي

أخبار الشركات
بلغت أرباح شركة مركز سلطان 2.24
مليون دينار ،بواقع  3.97فلوس للسهم
خالل عام  ،2019مقابل تحقيقها أرباحا
قدرها  2.5مليون دينار ،بما يعادل 4.43
فلوس للسهم في عام .2018

العوضي :أعمال «كيبيك» تسير مكاسب جيدة لمؤشرات البورصة...
وفق خطط طوارئ لتجاوز األزمة والسيولة  53مليون دينار
ان "ه ــذا ظــرف استثنائي سيمر
كما لم يكن".
وأع ــرب العوضي عــن امتنانه
لـ ـك ــل الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن الـ ـم ــوج ــودي ــن
عـلــى رأس عملهم للحفاظ على
استمرارية أعمال الشركة وكذلك
الذين يعملون من منازلهم بدافع
الـ ـح ــس ال ــوطـ ـن ــي ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان
الجميع يعملون حاليا جاهدين
لتأمين ســا مــة جميع العاملين
ح ـي ــث تـ ــم ت ـع ـق ـيــم ك ــاف ــة م ـبــانــي
ومرافق الشركة ،مؤكدا استمرار
ت ـلــك االجـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة من
اجل الحفاظ على سالمة الجميع.
وقال ان كافة الجهود التوعوية
ستستمر بين عمالة المقاولين،
وانه سيتم العمل بصورة وثيقة
م ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ــزمـ ـيـ ـل ــة لـنـشــر
الرسائل التوعوية بانتظام.

وايـ ـ ـ ــواء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن خـ ـ ــارج ال ـب ــاد،
وهــذا كله يزيد ضغط االنـفــاق على
الدولة وميزانياتها واحتياطياتها،
وبــالـتــالــي يـجـعــل ن ـجــاح اي تحفيز
مرتبطا بفائدة الــدولــة االقتصادية
والمالية.
إن تـ ــداع ـ ـيـ ــات ان ـ ـت ـ ـشـ ــار فـ ـي ــروس
كــورونــا يمكن ان تكون مدخال على
الـ ـم ــدى ال ـم ـت ــوس ــط لـ ـب ــدء إج ـ ـ ــراءات
اصـ ـ ــاح اقـ ـتـ ـص ــادي ب ـش ـكــل م ــوس ــع،
تتعلق بالتنبه الــى خـطــورة تجارة
االق ـ ـ ــام ـ ـ ــات وأثـ ـ ــرهـ ـ ــا الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ع ـلــى
التركيبة السكانية ،الى جانب ربط
القطاع الخاص بالعمالة الوطنية،
كي يكون لطلب المساندة والتحفيز
وج ــاه ــة أك ـب ــر ع ـنــد ط ـل ـب ـهــا ،واألهـ ــم
ْ
فه ُم أن احتياطات الدولة المالية ال
تستنزف في غير محلها ،فالحاجة
اليها مع تداعيات ازمــة كــورونــا في
توفير المخزون الغذائي والــدوائــي
ودعـ ــم اح ـت ـيــاجــات الـمـجـتـمــع أعـلــى
ب ـك ـث ـيــر م ـم ــا تـ ــم االن ـ ـفـ ــاق م ـن ــه عـلــى
مناحي الهدر في السنوات السابقة.

أف ـ ــادت ال ـش ــرك ــة الـخـلـيـجـيــة
الـ ـمـ ـغ ــاربـ ـي ــة الـ ـق ــابـ ـض ــة ،ب ــأن ــه
بـ ـ ــاإلشـ ـ ــارة إلـ ـ ــى قـ ـ ــرار مـجـلــس
ال ــوزراء الـصــادر فــي  19مــارس
 ،2020بشأن تمديد فترة تعطيل
الـ ــدراسـ ــة ،ام ـت ـثــاال ل ــإج ــراءات
االحترازية الالزمة لمنع انتشار
ف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،فـ ـ ــإن كـلـيــة
ا لـكــو يــت التقنية المملوكة من
إحدى الشركات التابعة ستعطل
أعمالها حتى أغسطس المقبل.

«المنار» :إغالق فرع
في السالمية
قـ ـ ــالـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــار
ل ـل ـت ـم ــوي ــل واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــارة ،إن ــه
سـيـتــم إغ ــاق ف ــرع الـشــركــة
رقم  4في السالمية  -قطعة
 52ش ــارع هـ ــارون الــرشـيــد
مـ ـبـ ـن ــى  ،14ا عـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارا مــن
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ( 31ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري)،
وسـ ـيـ ـك ــون آخ ـ ــر ي ـ ــوم عـمــل
الخميس (اليوم).
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اقتصاد
تحفيز بتريليوني دوالر يقفز بمؤشرات األسواق العالمية
ةديرجلا

•
العدد  / 4383الخميس  26مارس 2020م  2 /شعبان 1441هـ

economy@aljarida●com

«داو جونز» سجل أفضل أداء يومي منذ الكساد الكبير
ارتفعت األسهم األميركية
خالل تداوالت ،أمس األول،
مدعومة بانتعاش قطاع
الطيران ،وعززت مكاسبها
ً
محققة أفضل أداء يومي منذ
الكساد الكبير في  ،1933مع
استعداد الكونغرس لالتفاق
على تخصيص حزمة التحفيز
المالي لحماية االقتصاد من
تداعيات "كورونا".

دعم قوي لعمالت
األسواق الناشئة
مصدره تراجع
الدوالر بفعل
التحفيز

اتفق البيت األبيض ومجلس
ال ـش ـي ــوخ ع ـل ــى خ ـط ــة تـحـفـيــزيــة
لالقتصاد بتريليوني دوالر.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـم ـ ــا ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـتـ ـ ــم إع ـ ـ ـ ــان
تفاصيل خطة التحفيز ،تتضمن
الـحــزمــة  130مـلـيــار دوالر لدعم
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،و 150م ـل ـي ــارا
لـمـســاعــدة ال ــوالي ــات والـسـلـطــات
ً
المحلية ،وفقا لما نقلته "رويترز".
وكان الرئيس األميركي دونالد
تــرمــب ،طالب الكونغرس بتبني
خ ـ ـطـ ــة اإلنـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاش االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
الضخمة لمواجهة تداعيات وباء
ً
كــورونــا ،أمــس األول ،مـحــذرا من
أضرار المفاوضات طويلة المدى
بين الجمهوريين والديمقراطيين
على العمال األميركيين.
وكتب الرئيس الجمهوري في
إش ــارة واض ـحــة لمطالب معينة
قدمتها المعارضة الديمقراطية
"يجب أن يوافق الكونغرس على
ً
الخطة بعيدا عن الترهات اليوم".
وحذر من أنه "كلما طال الوقت
ازدادت صـعــوبــة إعـ ــادة تشغيل
االقتصاد .سيعاني عمالنا".
وم ـن ــذ يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،ي ـشــارك
أع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء م ـ ـج ـ ـل ـ ــس ال ـ ـش ـ ـي ـ ــوخ
ال ـج ـم ـهــوريــون والــديـمـقــراطـيــون
ومـ ـمـ ـثـ ـل ــو الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض فــي
مفاوضات مكثفة ،للتوصل إلى
اتفاق بشأن خطة إنعاش عمالقة
يمكن أن تحشد نحو  2000مليار
دوالر ،في حين يخشى أن يكون
أول اقـ ـتـ ـص ــاد ع ــال ـم ــي قـ ــد دخ ــل
بالفعل فترة ركود.
وكـ ــان م ــن ال ـم ـقــرر الـتـصــويــت
ً
مبدئيا على الخطة ،االثنين ،إال
أنه تم تأجيل الموعد.
ويقود وزير الخزانة األميركي
ستيفن منوتشين ،المفاوضات

في الكونغرس بين الجمهوريين
والديمقراطيين.
وكان زعيم األقلية الديمقراطية
في مجلس الشيوخ تشاك شومر
م ـت ـفــائــا مـ ـس ــاء االث ـن ـي ــن ب ـشــأن
"تـ ـق ــدم" ال ـم ـف ــاوض ــات ،ورف ـضــت
كتلته األحــد واالثـنـيــن ،إج ــراءات
اقترحها الجمهوريون.
وتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة،
ال ـ ـتـ ــي اس ـ ـت ـ ــاءت م ـ ــن تـ ـ ـج ـ ــاوزات
الـمـسـتـفـيــديــن م ــن خ ـطــة اإلن ـق ــاذ
خ ــال أزمـ ــة ع ــام  ،2008وبـشـكــل
خـ ـ ــاص إدارة ت ـ ــرام ـ ــب ،ب ــزي ــادة
الممنوحة
اإلشراف على القروض
ً
للشركات الكبيرة والتي وفقا لها
تشبه هدايا مقدمة لقادتها .كما
تريد تخصيص مزيد من األموال
للمستشفيات األميركية المهددة
بسبب الوباء.
وأكـ ــد وزيـ ــر ال ـخ ــزان ــة ستيفن
مـ ـن ــوتـ ـشـ ـي ــن ،ص ـ ـبـ ــاح االثـ ـنـ ـي ــن،
أن اإلج ـ ـ ـ ــراءات سـتـفـيــد ال ـع ـمــال،
ل ـك ـن ــه أشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى "بـ ـن ــد خـ ــاص"
ً
للنقل ال ـجــوي ،مــؤكــدا أن ــه قطاع
استراتيجي لألمن القومي للبالد.

 600وفاة
ب ـعــد ال ـت ـصــويــت ع ـلــى الـخـطــة
ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،ي ـجــب أن
تتم الموافقة عليها فــي مجلس
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـي ـط ــر ع ـل ـيــه
الــديـمــوراطـيــون قـبــل أن يوقعها
الرئيس الجمهوري.
وتـ ـفـ ـي ــد ح ـص ـي ـل ــة ن ـشــرت ـهــا
ج ــامـ ـع ــة جـ ــونـ ــز ه ــوبـ ـكـ ـن ــز ،أن
الفيروس أصاب أكثر من  46ألف
شخص في الــواليــات المتحدة
حتى صباح أمس األول ،وأسفر
عن نحو  600وفاة ،وهي أعداد

تتغير بسرعة كبيرة.
وتراجع الدوالر للجلسة الثالثة
على التوالي أمس ،إذ يعد اتفاق
ل ـم ـســانــدة االق ـت ـص ــاد األم ـيــركــي
مــع حــزمــة تحفيز مــالــي ضخمة
ب ـت ـخ ـف ـيــف آخ ـ ــر ل ـب ـع ــض ال ـط ـلــب
ال ـك ـب ـي ــر ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ــة ال ـص ـع ـبــة
المدفوع بوباء كورونا.
وقفز الدوالر األسترالي الشديد
التأثر بالمخاطر فوق مستوى 60
سنتا للمرة األولى في األسبوع،
مع إعــان نبأ االتـفــاق ،ثم واصل
مـ ـك ــا سـ ـب ــه إ ل ـ ـ ــى  0.6047دوالر
أميركي.
وارت ـف ــع الـجـنـيــه االسـتــرلـيـنــي
 0.6ف ــي ال ـم ـئ ــة ألعـ ـل ــى مـسـتــوى
فــي الجلسة عند  1.1834دوالر،
وص ـع ــد الـ ـ ـ ــدوالر ال ـن ـيــوزي ـل ـنــدي
واحدا في المئة إلى  0.5894دوالر.
وارتفع اليورو  0.3في المئة إلى
 1.0819دوالر.
وم ـق ــاب ــل س ـل ــة م ــن ال ـع ـم ــات،
تراجع مؤشر الدوالر  0.2في المئة
إل ــى  .101.43واس ـت ـقــرت العملة
األميركية بصفة عامة مقابل الين
الياباني عند  111.17ينا للدوالر.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـ ــدوالر
األس ـتــرالــي ارت ـفــع  1.5فــي المئة
فــي الجلسة ،فــإنــه واالسترليني
منخفضان بأكثر مــن سبعة في
المئة منذ بداية الشهر الجاري،
إذ إن كــل الـعـمــات تقريبا تلقت
ض ــرب ــة ب ـس ـب ــب الـ ـت ــداف ــع ص ــوب
الدوالر األميركي.
وتـ ـمـ ـكـ ـن ــت ع ـ ـمـ ــات األس ـ ـ ــواق
الناشئة من التقاط أنفاسها مع
ال ـخ ـســائــر ال ـتــي حـقـقـهــا الـ ــدوالر
األميركي ،رغم المحفزات القوية
الـ ـت ــي أع ـل ـن ـه ــا ال ـب ـن ــك ال ـم ــرك ــزي
األميركي.

وف ــي س ــوق مـتـقـلــب وخـســائــر
عنيفة تسيطر على كل األسواق،
حققت عمالت األس ــواق الناشئة
م ـك ــاس ــب م ـل ـح ــوظ ــة تـ ـتـ ـج ــاوز 1
فــي الـمـئــة خ ــال تـعــامــات ،أمــس
األول ،مع تعهدات التحفيز ضد
أضــرار ومخاطر انتشار فيروس
"كورونا".
وجـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـك ــاس ــب ال ـع ـم ــات
ال ـنــاش ـئــة م ــع خ ـســائــر مـلـحــوظــة
لـلــدوالر األمـيــركــي أم ــام العمالت
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة إع ـ ــان
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي إج ـ ــراءات
غير مسبوقة مــن ضمنها شــراء
كميات غير مـحــددة مــن األصــول
لدعم األسواق المالية.

األسهم األميركية
وك ــان ــت األسـ ـه ــم األم ـيــرك ـيــة

ارت ـف ـع ــت خ ــال ت ـ ـ ــداوالت أمــس
األول مدعومة بانتعاش قطاع
الـ ـطـ ـي ـ ًـران ،وعـ ـ ـ ــززت مـكــاسـبـهــا
محققة أفـضــل أداء يــومــي منذ
الـكـســاد الكبير فــي عــام ،1933
وذلــك مع استعداد الكونغرس
ل ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق عـ ـ ـل ـ ــى ت ـخ ـص ـي ــص
حزمة التحفيز المالي لحماية
االقتصاد من تداعيات "كورونا".
وقـ ـف ــز م ــؤش ــر "داو ج ــون ــز"
ا لـ ـصـ ـن ــا ع ــي ب ـن ـس ـب ــة  11.4فــي
المئة أو  2113نقطة إلى 20705
نقاط ،وهي أكبر مكاسب يومية
بالنسبة المئوية منذ عام ،1933
كما ارتـفــع " "S&P 500األوســع
ً
نـطــاقــا بنحو  9.4فــي المئة أو
 210ن ـق ــاط ع ـنــد  2447نـقـطــة،
وصعد "ناسداك"  8.12في المئة
أو بمقدار  557نقطة إلى 7418
نقطة.

وع ـ ــن أداء قـ ـط ــاع ال ـط ـي ــران،
صعد سهم "أميركان إيرالينز"
بنحو  35.8في المئة إلى 13.92
دوالرا ،كما قفز سهم "يونايتد
إي ــراليـ ـن ــز" ب ـن ـس ـبــة  25.71فــي
ً
المئة عند  33دوالرا ،في حين
أغلق سهم "دلتا إيرالينز" على
ارتـفــاع بنحو  21.20فــي المئة
إلى  26.93دوالرا.
وف ــي أوروبـ ـ ــا ،ارت ـف ــع مــؤشــر
"ستوكس ي ــوروب  "600بنحو
 8.40في المئة أو  23نقطة إلى
 304نقاط.
وصـ ـع ــد "داكـ ـ ـ ــس" األل ـم ــان ــي
ب ـن ـح ــو  11فـ ــي ال ـم ـئ ــة (+959
نقطة) عند  9700نقطة ،وقفز
"فــوت ـســي" الـبــريـطــانــي بنسبة
 +452( 9%نـقـطــة) إل ــى 5446
ن ـق ـطــة ،ف ــي ح ـيــن ارت ـف ــع "ك ــاك"
الفرنسي بنحو  8.4فــي المئة

أو  328نقطة إلى  4242نقطة.

حزمة تحفيزية
وفــي آسـيــا ،ارتفعت مــؤشــرات
األس ـ ـهـ ــم الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة فـ ــي ن ـهــايــة
تعامالت أمس ألعلى مستوى في
أسـبــوعـيــن ،بــدعــم مــن المكاسب
الكبيرة التي سجلتها البورصة
األميركية في جلستها األخيرة،
وفي ترقب تمرير الكونغرس في
الواليات المتحدة حزمة تحفيزية
ضخمة لدعم االقتصاد.
وفــي نهاية التعامالت ،ارتفع
مؤشر "نيكي" بنحو  8في المئة
أو  1454نقطة عند  19547نقطة،
وهــو أعلى مستوى منذ العاشر
م ــن م ـ ــارسً ،ك ـمــا ص ـعــد الـمــؤشــر
األوســع نطاقا "توبكس" بنسبة
 6.9في المئة إلى  1425نقطة.

التويجري :استراتيجية «بوبيان» في الخدمات الرقمية اتحاد شركات االستثمار يطلب تحصين
أثبتت نجاحها خالل الظروف الحالية
البورصة من «كورونا»

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان ،عبدالله
التويجري ،إن االستراتيجية التى انتهجها البنك منذ
سنوات في االستثمار والتوسع بالخدمات الرقمية
أكدت نجاحها وأهميتها في ظل الظروف التي تمر
بها الكويت والعالم حاليا من خالل تزايد االعتماد
على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنوات البنك
اإللكترونية.
وأض ــاف" :منذ بــدء األزم ــة التى سببها فيروس
كورونا الشهر الماضي واإلقبال يتزايد من عمالء
البنك على استخدام الخدمات المصرفية الرقمية،
سواء من خالل موقع البنك www.bankboubyan.
 comأو من خالل تطبيق البنك على الهواتف الذكية.
وأش ــار التويجري الــى مــا لوحظ مــن محدودية
زيــارة العمالء للفروع المحدودة المفتوحة حاليا
نتيجة قيامهم بإنهاء جميع خدماتهم المصرفية
عبر اإلنـتــرنــت ،وتطبيق البنك ،الــى جــانــب أجهزة

"بوبيان دايركت" السيما مع توافر باقة غير محدودة
من الخدمات والمنتجات التي يمكن الحصول عليها
على مدار الساعة.
وأضـ ــاف" :عـلــى سبيل الـمـثــال ال الـحـصــر يمكن
للعمالء من مستخدمي تطبيق بوبيان إنجاز أي
عــدد مــن الـمـعــامــات المصرفية ،مثل فتح حساب
أونــايــن بالعمالت الرئيسية وإن ـشــاء كــافــة أن ــواع
الودائع وإصدار وتفعيل العديد من بطاقات بوبيان
خالل دقائق".
ويمكن مــن خــال تطبيق البنك وال ـ ـ "أون اليــن"
الـحـصــول على مجموعة خــدمــات ،منها التحويل
المحلي والدولي وخدمة التحويالت ويسترن يونيون
وخدمة  ،pay meوخدمة السحب من دون بطاقة ،مع
إمكان دفع الفواتير المختلفة لالتصاالت والتطبيقات
واأللعاب ،كما يمكن من خالل التطبيق والـ "أون الين"
التبرع للعديد من الجهات الخيرية.

قدم ورقة عمل لمجلس الوزراء لتنشيط الوضع االقتصادي
●

عبدالله التويجري

محمد اإلتربي

عقد مجلس إدارة اتحاد شركات االستثمار،
ً
ً
أمس األول ،اجتماعا طارئا لمناقشة ورقة عمل
تحفيزية لتنشيط الــوضــع اال ُقـتـصــادي ،وتم
التوافق عليها بين األعضاء ،وقدمت أمس إلى
مجلس ال ــوزراء وذلــك ألخذها بعين االعتبار
يوم األحد المقبل حيث يرتقب أن تتم مناقشة
ً
الحزمة االقتصادية من جانب الحكومة تمهيدا
ً
إلعالنها رسميا.
وعلمت "الجريدة" أن االتحاد لخص مطالبه
في تحصين البورصة من تداعيات فيروس
ً
كورونا ،خصوصا بعد مرحلة التماسك التي

«اليورو» تفشل
في االتفاق على
خطة اقتصادية
ف ـشــل وزراء مــال ـيــة مـجـمــوعــة
اليورو (يوروغروب) خالل اجتماع
عبر الفيديو مساء أمس األول في
االت ـفــاق عـلــى اإلجـ ـ ــراءات الــواجــب
اتخاذها لدعم اقتصادات التكتل
في مواجهة تداعيات وباء كورونا
ّ
المستجد ،تاركين بذلك أمر االتفاق
على هذه الحزمة لقادة دولهم الذين
سيعقدون قمة افتراضية الخميس.
واالجتماع الوزاري الذي استمر
ساعتين انتهى إلى الفشل ،بدليل
ّ
عدم تمكن الوزراء من االتفاق حتى
على بيان ختامي.
ووصل األمر برئيس مجموعة
الـيــورو ،وزيــر المالية البرتغالي،
مــاريــو سينتينو ،إلــى حـ ّـد القول
إنه ينتظر "بفارغ الصبر" اجتماع
رؤسـ ــاء دول وح ـكــومــات االتـحــاد
األوروبـ ــي الـمـقـ ّـرر انـعـقــاده الـيــوم،
ً
عـبــر الـفـيــديــو أي ـض ــا ،لـكــي يعمل
ّ
الوزراء بـ "التوجيهات" التي سيتفق
عليها القادة.
ّ
وشـ ـ ـ ّـدد سـيـنـتـيـنــو ع ـلــى "أن ـن ــا
ّ
مستعدون لوضع قرارهم موضع
ال ـت ـن ـف ـيــذ ب ـع ــد وق ـ ــت ق ـص ـي ــر" من
صدوره.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة االن ـ ـك ـ ـمـ ــاش
االق ـت ـصــادي الـنــاجــم عــن "كوفيد-
ّ ً
تضررا
 "19تسعى إيطاليا ،األكثر
م ــن ال ــوب ــاء ،مــدعــومــة م ــن فرنسا
وإس ـب ــان ـي ــا ،إلـ ــى ال ـح ـص ــول على
مـســاعــدة مالية ضخمة مــن بقية
الشركاء في االتحاد األوروبي ،وهو
أمــر تعتبره دول الشمال ،بقيادة
ألمانيا وهولندا ،سابقا ألوانه.
ودول الـشـمــال ،األك ـثــر الـتــزامــا
ب ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة م ـ ــن دول
ّ
الـجـنــوب ،ت ــرى أن خطة التحفيز
ال ـم ــال ــي ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي أعـلـنـهــا
البنك الـمــركــزي األوروبـ ــي أخـيــرا،
بوسعها ،إذا مــا القتها إج ــراءات
إنفاق من الموازنات الوطنية ،أن
تفي بالغرض في الوقت الراهن ،ال
ّ ّ
سيما أن األزمة المالية الناجمة عن
الوباء لم تبلغ ذروتها بعد.

وصلت إليها بعد سنوات طويلة منذ األزمة
المالية.
وشــدد االتـحــاد على أن األزمــة الحالية في
ظل الشلل االقتصادي الذي يشمل كل األنشطة
والجمود العام ستكون لها آثار سلبية كبيرة
ما لم يتم تقديم حزمة مالية تحفيزية تضمن
ً
ً
أداء اقتصاديا معقوال أسوة بكل دول العالم.
وارتـ ـك ــزت مـطــالــب االت ـح ــاد عـلــى أن يكون
ً
التدخل مبنيا على أسس استثمارية وبأسلوب
ع ـل ـم ــي مـ ـ ـ ـ ــدروس يـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى الـ ـمـ ـق ــدرات
والمكاسب التي تحققت والتوازن الذي وصل
ً
إليه السوق وبات جاذبا للمستثمرين األجانب.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ن ـبــه االتـ ـح ــاد إل ــى أنــه

فــي ظــل توقف األعـمــال وتـضــرر الشركات من
موجة التوقف فإنها ستكون فــي حاجة إلى
ت ـعــاون مـلـمــوس مــن الـبـنــوك فــي مـلــف هيكلة
الديون والحصول على فترات سماح وتخفيف
ً
األكالف نسبيا عن كاهل الشركات للمحافظة
على تماسكها وتجنب فقدان وظائف أو إغالق
وحدات ووصول الضرر إلى السوق المالي الذي
سينعكس بدوره على البنوك وبالتالي نشوء
أزمة مديونيات وأصول جديدة.
وذكـ ــرت م ـص ــادر مـتــابـعــة أن االت ـح ــاد قــدم
ً
شرحا لمخاطر عدم التحرك واتخاذ إجراءات
سريعة لتقديم معالجات اقتصادية شاملة
والبورصة واحدة من الحزمة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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«أجيليتي» توفر  2000متر مربع من المساحات ارتفاع «بتكوين» قرب  7آالف دوالر
التخزينية التحاد المزارعين
لتعزيز جهود الدولة في تأمين المخزون االستراتيجي
وفرت شركة أجيليتي  2000متر مربع من
المستودعات ذات التحكم الحراري لالتحاد
الكويتي للمزارعين ،لدعم جهود الدولة في
تأمين الـمـخــزون االستراتيجي مــن الـمــواد
الغذائية ،في ظل الظروف االستثنائية التي
تمر بها الكويت في مواجهة فيروس كورونا.
ويـ ـ ـض ـ ــم االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد جـ ـمـ ـي ــع الـ ـم ــزارعـ ـي ــن
الكويتيين المنتجين في مختلف المناطق
ال ــزراع ـي ــة بــال ـكــويــت ،وي ـه ــدف إل ــى تـطــويــر
اإلنتاج الزراعي وحماية الثروة النباتية ،بما
يكفل الوصول إلى االكتفاء الذاتي وتحقيق
األمن الغذائي في البالد.
فــي هــذا ال ـصــدد ،قــال الــرئـيــس التنفيذي
ألجيليتي طــارق سلطان" :تعمل الحكومة
الكويتية بكل طاقتها لتأمين احتياجات
المواطنين والمقيمين مــن ا ل ـمــواد الطبية
وال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـم ــويـ ـنـ ـي ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
المتطلبات الحيوية".
وأضـ ـ ـ ــاف سـ ـلـ ـط ــان" :يـ ــأتـ ــي ت ــوف ـي ــر ه ــذه
ال ـم ـســاحــة ال ـت ـخــزي ـن ـيــة ل ــات ـح ــاد الـكــويـتــي
للمزارعين ضمن مبادرتنا للتصدي لفيروس
كورونا ،وهي مساهمة بسيطة لدعم الجهود
ً
المضنية التي تقدمها الكويت لنا جميعا".
وأعربت "أجيليتي" أواخر فبراير الماضي
عن تسخير كل إمكاناتها وجميع أفرادها
ومعداتها وأجهزتها وخبراتها ،ووضعها

طارق سلطان

تحت تصرف الحكومة ،في ظل الظروف التي
تمر بها البالد ،وقامت بالتعاون مع الجهات
المختصة بتوفير الـمـخــازن والـمـســاحــات
التخزينية للموردين التابعين للحكومة من
كل القطاعات.
وأردف س ـل ـط ــان" :ل ـق ــد ع ـم ـل ـنــا يـ ــدا بـيــد
مــع الحكومة الكويتية منذ ظـهــور األزم ــة،
وساهمنا في تقديم خدمات سالسل اإلمداد
بما في ذلك تخصيص المساحات التخزينية

للجهات الحكومية في عدد من مجمعاتنا
اللوجستية".
واستطرد" :كما عملت شركاتنا التابعة
م ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ال ـم ــوان ــئ
البحرية والجوية ،لضمان استمرارية شحن
وتـسـلـيــم الـ ـم ــواد األس ــاس ـي ــة ،م ـثــل األغــذيــة
واألدويـ ـ ــة وال ـع ـنــاصــر األخـ ــرى ال ـتــي تشتد
الحاجة إليها في الوقت الراهن ،وسنستمر
في العمل حتى تجتاز الكويت هذه الفترة
العصيبة".
جــديــر بــالــذكــر أن "أجيليتي" أيـضــا جزء
من شبكة سالسل اإلمداد للتصدي للوباء،
وهي ائتالف يضم وكاالت األمم المتحدة بما
في ذلك منظمة الصحة العالمية ،وبرنامج
األغذية العالمي ،واليونيسيف ،والمنتدى
االقـتـصــادي العالمي وشــركــات مــن القطاع
الخاص.
ويــوفــر االئ ـتــاف معلومات مــوثــوقــة عن
سـعــات ســاســل اإلمـ ــداد لـفــرق االسـتـجــابــة،
ف ـضــا ع ــن تــوف ـيــر ال ـت ـبــرعــات لــدعــم جـهــود
اإلغ ــاث ــة ،وق ــد ق ــدم ــت "أج ـي ـل ـي ـتــي" ،ف ــي هــذا
ال ـصــدد ،مـســاحــة تـخــزيــن مجانية لمنظمة
الصحة العالمية ،لتخزين اإلمدادات الطبية
في عدد من البلدان.

ارت ـف ـعــت عـمـلــة "بـتـكــويــن" اإللـكـتــرونـيــة خــال
تعامالت امس ،وتجاوزت  6900دوالر ،مما دعم
القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت االفتراضية.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداوالت ،ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت
"بتكوين" بنحو  2.3في المئة إلى 6903.68
دوالر ،ف ـ ــي ت ـ ـمـ ــام ا ل ـ ـسـ ــا عـ ــة  12:45مـ ـس ـ ً
ـاء

بتوقيت مكة المكرمة وفقا لموقع "كوين ديسك".
أ م ــا عـلــى صعيد القيمة ا لـســو قـيــة اإلجمالية
للعمالت االفتراضية فوصلت إلــى  190.2مليار
دوالر ،إذ ارتـفـعــت بنحو ثــاثــة وعـشــريــن مليار
دوالر منذ مطلع األسبوع الجاري.
(أرقام)
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حكومات كثيرة اتخذت إجراءات تاريخية للحد من وقع األزمة
د .يعقوب أحمد باقر*

أسواق األسهم
فقدت أكثر من
ثلث قيمتها
في أقل من
شهر ولجأ
المستثمرون
إلى مالجئ
آمنة

البنوك
المركزية
العالمية
اتخذت قرارات
بتقليل نسب
الفائدة وضخ
سيولة في
السوق

بنك الكويت
المركزي أجل
االستحقاقات
المترتبة على
المتضررين
من البنوك
 ٣أشهر

ً
إن "كورونا" ،وإن كان فيروسا
ً
صـحـيــا ،فهو فـيــروس اقتصادي
ً
أيـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــا ،انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى ج ـم ـي ــع
اقـ ـتـ ـص ــادات الـ ـع ــال ــم ،ف ـق ــد ف ـقــدت
أسواق األسهم العالمية حوالي ١٩
تريليون دوالر من قيمتها حتى
تاريخ كتابة المقال (أي ما يعادل
أكثر من ثلث القيمة) ،وانخفضت
نـســب الـفــائــدة وعــوائــد الـسـنــدات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة إل ـ ــى ن ـس ــب مـتــدنـيــة
ً
تــاريـخـيــا ،وتــزامــن معها انهيار
ً
أسعار النفط نظرا لخالف بعض
الدول المنتجة على كمية اإلنتاج،
وقد قدر مكتب التجارة والتنمية،
ال ـت ــاب ــع ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ،تكلفة
األزمة بين  ٢و ٤تريليونات دوالر
عـلــى ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
العالمي ،ويرى معظم المحللون
أن األزمـ ـ ــة سـتـغـيــر ال ـع ــال ــم ال ــذي
ً
ً
نعيش فيه صحيا واقـتـصــاديــا،
وأنـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ــن ت ـن ـت ـه ــي ف ـ ــي ال ــوق ــت
القريب ،لما لها من تبعات طويلة
األمد ،وأن هذه السنة ستكون سنة
ً
ركود اقتصادي كبير جدا.
إن ال ـم ــراق ــب ل ـلــوضــع الـحــالــي
يجد أن ذلك نتيجة غير متوقعة،
وإن كــانــت طبيعية لـمــا يـحــدث،
فهي نتيجة غير متوقعة ،لكون
ً
تفشي هــذا المرض جــاء مفاجئا
للجميع ودون مقدمات ،ونتيجة
طبيعية لكون االقتصاد العالمي
أصـيــب بشلل كــامــل ،فالعمل من
ال ـم ـنــزل أص ـب ــح ال ـس ـمــة ال ـســائــدة
الكثير
في كثير من الدول ،كما أن ُ
م ــن ال ـم ـصــانــع ق ــد أغ ـل ــق ،وش ـلــت
حــركــة ال ـط ـيــران ،وخـلــت الـفـنــادق
م ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــزالء ،وت ــوقـ ـف ــت ع ـم ـل ـيــة
اس ـت ـي ــراد ال ـب ـضــائــع م ــن الـصـيــن
وإيـطــالـيــا وغـيــرهـمــا ،وتــوريــدهــا
إل ــى ال ـشــركــات ،فـتـعــذر عـلــى تلك
الشركات البيع لزبائنها ،وبالتالي
لـ ـ ــن ت ـس ـت ـط ـي ــع سـ ـ ـ ـ ــداد دي ــونـ ـه ــا
وإيـجــاراتـهــا وروات ــب موظفيها،
األمر الذي اضطرت معه الشركات
إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة،
مثل تعطيل أو فصل أعداد كبيرة
مــن مــوظـفـيـهــا ،أو إعـ ــادة جــدولــة
الديون أو حتى اإلفالس ،لذا حذر
وزير الخزانة األميركي مانوشتن
مــن ارتـفــاع نسب البطالة لتصل
إلـ ــى - ٪٢٠ح ـي ــث ت ـب ـلــغ الـنـسـبــة
ً
حاليا في أميركا حوالي  -٪٣.٦ما
ً
لم تعمل الحكومات شيئا للحد
من هذه األزمة.
ل ـ ــذل ـ ــك اتـ ـ ـخ ـ ــذت الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـح ـكــومــات إجـ ـ ـ ــراءات تــاريـخـيــة
للحد من وقع هذه األزمة ،فخالل
أسـ ـب ــوع ف ـق ــط ،خ ـفــض ال ـف ــدرال ــي
األم ـيــركــي نـســب ال ـفــائــدة بـ ــ٪١.٥
عـلــى مـنــاسـبـتـيــن ،وأع ـل ــن بــرامــج
شـ ــراء س ـن ــدات خ ــزان ــة بــأكـثــر من
 ١.٥تريليون دوالر ،بـهــدف ضخ
سيولة للسوق ،وكذلك أعلن نيته
شراء بعض الديون المتعثرة بما
يعادل  ٥٠٠مليار دوالر ،واتخذت
البنوك المركزية العالمية األخرى
بــرامــج مشابهة مــن تقليل نسب
ف ــائ ــدة وض ــخ س ـيــولــة بــال ـســوق،
كــل ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات لــم نشهدها
حتى في األزمة المالية في -٢٠٠٨

 ،٢٠٠٩م ـم ــا ي ـ ــدل ع ـل ــى خ ـط ــورة
ه ــذه األزمـ ــة ،ووقـعـهــا عـلــى كثير
مــن الـقـطــاعــات ،حتى ان الرئيس
تــرامــب اقـتــرح إعـطــاء كــل أميركي
شيكا بألف دوالر للتخفيف عن
الشعب األميركي اآلثار المترتبة
ً
اقتصاديا من األزمة.
م ــن ال ـمــؤكــد أن ال ـح ـلــول لـهــذه
األزم ـ ـ ـ ـ ــة سـ ـتـ ـك ــون صـ ـعـ ـب ــة ،ف ـكــل
الحلول لها الكثير من السلبيات
واالي ـجــاب ـيــات ،لكننا نعيش في
أزمة عصفت بالعالم أجمع ،وفيما
ي ـل ــي حـ ـل ــول م ـق ـتــرحــة ل ــأط ــراف
المعنية مــن حـكــومــات وشــركــات
وأف ــراد للتخفيف مــن وط ــأة هذه
األزم ــة ،مــع الـعـلــم أن هــذه األمــور
ً
مــوجـهــة للجميع عــالـمـيــا وليس
لدولة معينة:

يجب وقف
الهدر من
مصروفات
جارية
وتوجيهها
إلى األشخاص
ً
األكثر تأثرا
بهذه األزمة

• الحكومات
حاولت معظم حكومات العالم
إرسال رسائل منوعة إلى أسواق
المال ،للتخفيف من الهبوط الحاد
ف ــي ه ــذه األسـ ـ ــواق ،فـكـمــا ذك ــرت،
فقدت معظم أسواق األسهم أكثر
من ثلث قيمتها في أقل من شهر،
ولـجــأ المستثمرون إلــى مالجئ
آم ـنــة ،مـثــل الـسـنــدات الحكومية،
حـتــى أصـبـحــت ت ـت ــداول بـعــوائــد
ً
م ـت ــدن ـي ــة تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــا ،وخ ـف ـضــت
البنوك المركزية أسـعــار الفائدة
إل ــى م ـس ـتــويــات ل ــم تـعـهــدهــا من
قبل وبحدة غير مسبوقة ،كل ذلك
بهدف تطمين المستثمرين ولكن
دون استجابة من األسواق ،وعليه
أرى أن ال ـس ـيــاســات الـحـكــومـيــة،
سواء المالية أو النقدية ،يجب أن
تركز على التالي:
 - 1استهداف القطاعات األكثر
ً
ت ـ ــأث ـ ــرا :الش ـ ــك فـ ــي أن تـخـفـيــض
ً
أسعار الفائدة مثال يدعم األسواق
كـلـهــا بـمـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات ،لكن
ً
تكلفته عــالـيــة ج ــدا ،وكـمــا ذكــرت
ً
س ــاب ـق ــا وص ـل ــت أس ـع ــار ال ـفــائــدة
إل ــى م ـس ـتــويــات ل ــم نـعـهــدهــا من
قبل ،حتى لم يبق مجال للبنوك
المركزية في استخدام هذه األداة
مرة أخرى ،وما أخشاه أال يحقق
ذل ــك ال ـم ـط ـلــوب ،فـيـعـطــي إش ــارة
إلــى األســواق بــأن األوضــاع أسوأ
مـمــا يعتقد الـمـسـتـثـمــرون ،لذلك
أرى أن ت ـس ـت ـه ــدف ا ل ـس ـي ــا س ــات
ً
الحكومية القطاعات األكثر تأثرا
باألزمة ،كالقطاعات اللوجستية
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
وغيرها ،بحيث تكون هناك حوافز
لهذه القطاعات في حال عدم فصل
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،أو تـقـلـيــل الـتـعــرفــة
الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة ،أو تـ ـق ــدي ــم ح ــواف ــز
للبنوك في إعادة جدولة ديونهم،
أو إعفائهم من بعض الرسوم أو
تأخيرها ،كل هذه الحوافز تكون
مستهدفة إلــى الـقـطــاعــات األكثر
ً
تأثرا باألزمة ،بشرط أن يكون لها
تأثير كبير على االقتصاد المحلي
ورؤية الدولة.

من أكثر
ً
الشركات تأثرا
بهذه األزمة
«الصغيرة»
و«المتوسطة»
ً
سواء محليا
ً
أو عالميا

الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة ،عـلــى
سـبـيــل ال ـم ـثــال ق ــام بـنــك الـكــويــت
المركزي بتأجيل االستحقاقات
الـمـتــرتـبــة عـلــى الـمـتـضــرريــن من
الـبـنــوك  ٣أشـهــر ،ووق ــف الــرســوم
على أجهزة نقاط البيع والقنوات
اإللكترونية ،كذلك أنشأت مؤسسة
ً
النقد العربي السعودي صندوقا
ب ـخ ـم ـس ـيــن م ـل ـي ــار ري ـ ـ ــال ،ب ـهــدف
دعــم تمويل المشاريع الصغيرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة ،م ــن أه ـ ــم أه ــداف ــه
برنامج تأجيل الدفعات وبرنامج
تـمــويــل اإلق ـ ــراض وبــرنــامــج دعــم
ضـمــانــات الـتـمــويــل ،وكــذلــك دعــم
رس ـ ـ ـ ــوم عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ن ـ ـقـ ــاط ال ـب ـي ــع
وال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وكــذلــك
أعلنت حكومة دبي تقديم حوافز
اقتصادية بقيمة  ١.٥مليار درهم،
تتضمن  15مبادرة تخدم قطاعات
ال ـت ـجــزئــة وال ـت ـج ــارة والـسـيــاحــة
وال ـطــاقــة ،كــل ذل ــك أمـثـلــة حميدة
للتخفيف مــن وطء ه ــذه األزم ــة،
ل ـكــن ح ـب ــذا ل ــو ك ــان ــت مـسـتـهــدفــة
أك ـث ــر لـلـقـطــاعــات األك ـث ــر حـيــويــة
لالقتصاد المحلي.
 - 3ال ـش ـفــاف ـيــة ،ث ــم الـشـفــافـيــة،
ث ــم الـشـفــافـيــة :األس ـ ــواق ال تحب
ال ـغ ـم ــوض وع ـ ــدم ال ـي ـق ـيــن ،لــذلــك
وجدنا أســواق األسهم العالمية،
ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،ف ــي تـقـلــب
مستمر منذ بــدايــة األزم ــة ،فعلى
الحكومات أن تلزم الشفافية في
ك ــل م ــا يـتـعـلــق ب ـهــذا ال ـم ــرض من
أع ــداد إصــابــات ووف ـيــات والـمــدة
الالزمة للدواء ،كما يجب أن تكون
الـحـكــومــات شـفــافــة فـيـمــا يتعلق
بـسـيــاسـتـهــا ال ـن ـقــديــة وال ـمــال ـيــة،
ومـ ــا ه ــي ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لعمله
ف ــي مــواج ـهــة ه ــذه األزم ـ ــة وعـلــى
أيــة مــراحــل ،كــل ذلــك مــن شأنه أن
يخفف تقلبات أسواق المال.
 - 4حل خالف الدول المصدرة
للنفط :إن أسعار النفط كانت في
نزول لتباطؤ الطلب العالمي على
الـنـفــط بـسـبــب ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
ف ــا ي ــوج ــد ط ـل ــب ب ـس ـبــب إغ ــاق
الـمـصــانــع وال ـط ــائ ــرات وغـيــرهــا،
وأدى ال ـ ـخـ ــاف الـ ـح ــاص ــل بـيــن
الدول المصدرة للنفط إلى تفاقم
مشكلة هبوط أسعار النفط ،لذلك
ً
هــذا الخالف ال يخدم أحــدا ،ومن
مصلحة الدول المصدرة حله في
أسرع وقت.

من المتوقع
زيادة نسب
البطالة
وبالتالي
لن تستطيع
العمالة الوفاء
بالتزاماتها

 - 2إنشاء صندوق لدعم تمويل

 - 5تـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــل ا لـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدر ف ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــات واس ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــداف
األف ـ ـ ــراد ال ـم ـتــأثــريــن :الش ــك في
أن ال ـح ـكــومــات ت ــواج ــه مشاكل
ع ــدة ف ــي اخ ـت ــاالت الـمـيــزانـيــة،
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ــوقـ ــت
الـ ـعـ ـصـ ـي ــب ،ل ــذل ــك يـ ـج ــب وق ــف
ال ـه ــدر م ــن م ـصــروفــات جــاريــة،
وت ــوج ـي ـه ـه ــا إلـ ـ ــى األشـ ـخ ــاص
ً
األك ـث ــر ت ــأث ــرا ف ــي ه ــذه األزمـ ــة،
ك ــوض ــع ب ــرام ــج تــأم ـيــن بـطــالــة
عـمــل للمفصولين مــن عملهم،
أو إعطاء الشركات هذه الحوافز
فــي حــال عــدم فصل موظفيها،

أو الـبـنــوك الـتــي تــؤجــل أقساط
السداد عن بعض الدائنين.
 - 6االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي ال ـق ـط ــاع
ال ـص ـح ــي :األزم ـ ـ ــة س ـت ـن ـت ـهــي إذا
ان ـت ـهــى أو ت ـبــاطــأ هـ ــذا ال ـم ــرض،
لذلك على الحكومات االستثمار
في القطاع الصحي ،وعمل الالزم
لجعله يتسع لجميع ا لـمــر ضــى،
والعمل على تباطؤ انتشار هذا
الـ ـفـ ـي ــروس ،ورغ ـ ــم أن هـ ــذا األم ــر
ص ـح ــي ب ـح ــت ،ول ـك ــن ل ــه تـبـعــات
ً
اقتصادية أيضا ،ألن األسواق اذا
رأت هذا المرض يمكن السيطرة
عـلـيــه ف ـلــن ت ـك ــون ه ـن ــاك تـقـلـبــات
ً
كثيرة اقتصاديا.
 - 7دعــم سيولة أس ــواق المال
والحذر من اإلفــراط في السياسة
الـ ـنـ ـق ــدي ــة :مـ ــا ق ـ ــام بـ ــه الـ ـف ــدرال ــي
األم ـي ــرك ــي م ــن تـخـفـيــض أس ـعــار
الـ ـف ــائ ــدة وزيـ ـ ـ ــادة م ـيــزان ـي ـتــه مــن
ال ـس ـن ــدات الـحـكــومـيــة م ــا ه ــو إال
لـتـحـقـيــق ه ــدف الـمـحــافـظــة على
س ـي ــول ــة األسـ ـ ـ ـ ــواق ،وإن ل ــم تـكــن
كافية ولكنها ضرورية للمحافظة
على عمل السوق ،ولك أن تتخيل
كـيــف سـيـكــون انـهـيــار ال ـســوق لو
لم تتدخل البنوك المركزية لدعم
سيولة السوق ،ولكن ما يخشاه
االق ـت ـصــاديــون ه ــو ن ـفــاذ ذخـيــرة
البنوك المركزية في مواجهة أي
تداعيات أخــرى ،ألنها استنفذت
معظم أدواتها حتى اآلن.
أما عن األمور التي من الممكن
للشركات واألفراد عمله لمواجهة
هذه األزمة فهي:

• الشركات:
الش ـ ـ ــك أن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،س ـ ــواء
العمالقة أو الصغيرة والمتوسطة
ف ــي وضـ ــع ال ي ـح ـســد ع ـل ـيــه ،فقد
توقفت المبيعات نتيجة للخلل
ال ـحــاصــل ف ــي عـمـلـيــات ال ـتــوريــد
ً
ولقلة الطلب أيضا ،وبالتالي لن
تستطيع ه ــذه ال ـشــركــات الــوفــاء
بالتزاماتها ،وقد يقول قائل لم ال
توقف بعض الشركات عملياتها
لـهــذه الـسـنــة وتـفـصــل الموظفين
وتـبــدأ عملياتها مــن جــديــد عند
استقرار األمور؟ لألسف هذا خيار
مطروح عند كثير من الشركات،
ولكن معظم الشركات (المدرجة
ً
خصوصا) ال تستطيع فعل ذلك
لسبب بسيط ،هو أن كمية الديون
لـ ــدى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص مــرتـفـعــة
ً
جدا ألسباب عدة منها انخفاض
أس ـ ـعـ ــار الـ ـف ــائ ــدة فـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،مـ ـم ــا ي ـع ـن ــي أن ل ــدى
ال ـشــركــات ال ـتــزامــات ال تستطيع
الوفاء بها.
ً
ومن أكثر الشركات تأثرا بهذه
األزم ـ ــة ه ــي ال ـش ــرك ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة ،سواء في الكويت أو
في كل دول العالم ،فالمنتجات ال
تصل من الصين أو غيرها ،وإن
وصلت فال يوجد بيع ،ألن الدولة
فــي حــالــة إغ ــاق ت ــام ،ول ــدى هــذه
ال ـشــركــات ال ـت ــزام ــات ،وق ــد قــامــت

تالشي الكثير
من الثروات
مع انخفاض
أسواق األسهم
والعوائد
على الودائع
البنكية في
نسب متدنية
ً
جدا وتراجع
العائد على
العقار بشكل
ملحوظ

يعقوب أحمد باقر
بعض الشركات مشكورة بإيقاف
اإلي ـ ـج ـ ــار عـ ــن بـ ـع ــض الـ ـش ــرك ــات
ال ـص ـغ ـيــرة أو ال ـم ـتــوس ـطــة فـتــرة
ً
بـسـيـطــة دعـ ـم ــا ل ـه ــم ،ول ـك ــن هــذه
كلها حلول لها تبعات ،حيث إن
الـشــركــات الـمــؤجــرة هــي شــركــات
م ــدرج ــة والـمـســاهـمـيــن فـيـهــا من
مختلف أطياف الشعب الكويتي،
وبالتالي ستتأثر ربحيتهم إذا
أوقف اإليجار فترة طويلة.

• األفراد:
إن وقع هذه األزمة على األفراد
ً
ً
كبير جدا عالميا ،حيث إن معظم
الناس في الوضع الراهن يكابدون
ً
ً
تقشفا اقـتـصــاديــا ،وفــي هلع من
اح ـت ـمــال ـيــات ال ـف ـصــل م ــن الـعـمــل،
ً
خ ـص ــوص ــا م ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي ال
ً
يـمـكــن ال ـع ـمــل م ـنــزل ـيــا م ـنـهــا ،لــذا
فإنه من المتوقع أن تــزداد نسب
الـبـطــالــة ،وبــالـتــالــي لــن تستطيع
العمالة الوفاء بالتزاماتها ،األمر
ال ـ ــذي دف ـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
إلصدار قوانين للحد من عمليات
اخ ــاء ال ـب ـيــوت لـمــن ال يستطيع
سداد دفعات الرهن العقاري.
ن ـحــن ف ــي دول ال ـخ ـل ـيــج ولـلــه
الـ ـحـ ـم ــد ال نـ ـع ــان ــي ت ـف ـش ــي ه ــذه
ال ـم ـش ـك ـل ــة ،ف ـم ـع ـظــم ال ـح ـك ــوم ــات
ضمنت لموظفيها الــرواتــب ،ألن
ً
معظم قوى العمل حكومية أصال،
ولكن هذا ال يعني أن المواطنين
ً
ً
ال يعانون اقتصاديا أيضا ،فقد
تــاشــت الـكـثـيــر مــن ال ـث ــروات مع
انخفاض أســواق األسهم ،كما أن
العوائد على الودائع البنكية في
ً
نسب متدنية جــدا ،والعائد على
العقار سينخفض بشكل ملحوظ
لعدم استطاعة بعض المؤجرين
على ال ـســداد ،لــذلــك هــذه نصائح
عــامــة قــد تـســاهــم فــي تقليل آثــار
هذه األزمة على األفراد:
 الـ ـت ــأن ــي فـ ــي ال ـ ــدخ ـ ــول ب ــأيً
ً
استثمارات حاليا :كثيرا ما نسمع
االق ـت ـص ــاديــون ي ـقــولــون "ال ـكــاش
م ـل ــك" وقـ ــت األزمـ ـ ـ ــات ،ولـ ــو أنـنــي
ً
أت ـف ــق جــزئ ـيــا م ــع ه ــذه الـمـقــولــة،
ً
إال أن الـقــرار االسـتـثـمــاري حاليا
ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى درجـ ـ ــة ال ـم ـخ ــاط ــر
ل ـ ــدى ال ـم ـس ـت ـث ـمــر وم ـ ــدى ق ــدرت ــه
ع ـل ــى ت ـح ـمــل ت ـق ـل ـبــات األس ـ ـ ــواق،
ً
لذلك أنصح بالتأني حاليا قبل
ال ــدخ ــول ب ــأي اسـتـثـمــار ودراس ــة
االستثمار دراسة مطولة ومعرفة
م ــدى الـتـحـمــل لـتـقـلــب عــائــد هــذا
االستثمار ،ألننا نعيش في وضع
ً
ً
متقلب جدا حاليا.
 - 1الصبر واالدخار :لعل هذه
فرصة جيدة لكثير مــن مواطني
دول الخليج الذين لهم دخل ثابت
فــي ظــل هــذه األوض ــاع بــاالدخــار
وال ـب ـنــاء االق ـت ـصــادي للمستقبل
األبناء.
 - 2س ـ ــداد ال ــدي ــون :وم ــن أول

أبواب االدخار سداد أعباء الديون
للتفرغ للمشاريع المستقبلية.
 - 3انـ ـظ ــر إل ـ ــى ق ـي ـم ــة ال ـس ـهــم
ً
ال س ـعــره :ك ـث ـيــرا مــا يـتــم ســؤالــي
عما إذا كانت اآلن فرصة ذهبية
ً
لالستثمار في األسهم ،خصوصا
ً
أن األسعار حاليا في نزول كبير
ع ــن أع ـل ــى م ـس ـتــويــات ـهــا ،ول ــو أن
ال ـحــديــث ه ـنــا ي ـطــول ألن عملية
تقييم األسهم لها أبعاد عدة ،إال
ً
أنني دائـمــا أنصح المستثمرين
بالنظر إل ــى قيمة الـسـهــم ومــدى
تحمله للمخاطر المحيطة بنا
ً
حاليا ،فنزول السهم بشكل كبير
ل ـيــس ب ــال ـض ــرورة يـعـتـبــر فــرصــة
ً
لـلـشــراء ،فكثير مــن األسـهــم مثال
لـ ــم تـ ـتـ ـع ــاف إلـ ـ ــى اآلن مـ ــن أزمـ ــة
 ،٢٠٠٩/٢٠٠٨لذلك على المستثمر
النظر الى التدفقات النقدية لهذا
السهم ومدى تقلبه وتأثره بهذه
األزم ـ ــة ،وال ـم ــدة ال ـتــي ي ـنــوي بها
المستثمر االستثمار بهذا السهم.
 - 4االس ـت ـث ـم ــار ع ـل ــى ال ـم ــدى
الـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــل :أث ـ ـب ـ ـتـ ــت الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـ ــدراس ـ ــات أن م ـح ــاول ــة تــوقـيــت
السوق (أي الدخول في استثمارات
ف ــي أوق ـ ـ ــات م ـع ـي ـنــة ل ـظ ــن وج ــود
ً
ً
فرصة) ال تجدي نفعا ،خصوصا
على المدى الطويل ،لذلك أنصح
المستثمرين في األوقات الراهنة
باالستثمار على المدى الطويل
وأال ينشغلوا بالتقلبات اليومية
لألسواق.
 - 5تحييد العاطفة :من السهل
اتخاذ قرارات استثمارية عاطفية،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن،
ً
عندما نجد المحافظ تخسر كثيرا
من أصولها وأموالها ،لذلك أنصح
الـمـسـتـثـمــريــن بــالـتــأنــي والـصـبــر
وعدم الحزن على هذه الخسارة،
وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
ً
ب ــالـ ـش ــراء أو ال ـب ـي ــع بـ ـعـ ـي ــدا عــن
العواطف.
 - 6اغـتـنــام الـفــرصــة بالتعلم:
ً
ً
ختاما أنصح الجميع وخصوصا
المعنيين بالجانب االقتصادي
وال ـم ــال ــي وطـل ـب ـتــي وك ــل الـطـلـبــة
ف ــي مـخـتـلــف ت ـخ ـص ـصــات إدارة
األع ـ ـمـ ــال ،بــاغ ـت ـنــام ال ـف ــرص ــة في
الوضع الراهن ،ودراسة ومتابعة
األح ـ ـ ــداث ،وأذك ـ ــر أن ـنــي ك ـنــت في
دراس ـ ـ ــة ال ـمــاج ـس ـت ـيــر ف ــي خـضــم
أزمــة  ،٢٠٠٩/٢٠٠٨وتعلمت منها
ما لم أتعلمه في الدراسة ،فكنا كل
يوم نقرأ قرارات البنوك المركزية
والحكومات ودراستها وتحليلها
ومعرفة سلبياتها وإيجابياتها
وتــأث ـيــرهــا ع ـلــى االق ـت ـص ــاد كـلــه،
ً
فرغم أن الوضع اقتصاديا صعب
على الجميع ،فإنها فرصة ذهبية
لـ ـك ــل م ـع ـن ــي ب ـ ــدراس ـ ــة األحـ ـ ـ ــداث
والتعلم منها للمستقبل.
* أستاذ التمويل – كلية العلوم
اإلدارية – جامعة الكويت

توصيات المنتدى االقتصادي العالمي للشركات
قدم المنتدى االقتصادي العالمي عدة توصيات للشركات بمختلف أنواعها في هذا الشأن منها:

1

وضع فريق للعمل وقت الطوارئ:
ت ـك ــون م ـه ــام ه ــذا ال ـفــريــق الـتــأكــد
مـ ــن ع ـم ــل الـ ـش ــرك ــة وم ـمـت ـل ـكــات ـهــا
ً
وأصولها ،وأن كل شيء يسير وفقا
لـخـطــة الـ ـط ــوارئ ال ـمــوضــوعــة من
سيولة وخزانة ومبيعات وموردين
وغيرها.

2

عمل خطة ألسوأ احتمال (stress
 :)Testingي ـكــون ذل ــك ب ــأن تضع
الشركة سيناريو ألســوأ احتمال
مـمـكــن وق ــوع ــه ،وك ـي ــف ستتغلب
على هذا االحتمال ،وكيف سيكون
التمويل وسير عمل الشركة وفق
هذا السيناريو.

3

تـ ـثـ ـبـ ـي ــت واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار س ـل ـس ـل ــة
ّ
الموردين ( :)supply chainيجب
عـ ـل ــى ك ـ ــل شـ ــركـ ــة ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
سلسلة الموردين ومناقشة شروط
ال ــدفـ ـع ــات ل ـه ــم وال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ق ــدر
اإلمكان للمحافظة عليهم.

4

َ
ً
ً
ابق قريبا جدا من عمالئك :يجب
على الشركات عدم نسيان عمالئهم
رغـ ـ ــم ص ـع ــوب ــة الـ ــوضـ ــع الـ ــراهـ ــن،
فالبقاء على تــواصــل مــع العمالء
يضمن استمرارهم بعد استقرار
األوضاع.

5

الـتـفــاوض مــع الــدائـنـيــن ومـحــاولــة
إعــادة الجدولة :في الوضع الراهن
معظم الشركات تواجه مشاكل في
التدفقات النقدية ،لذلك من المجدي
م ـحــاولــة ال ـت ـف ــاوض م ــع الــدائ ـن ـيــن،
واألخذ بعين االعتبار نسب الفائدة
ً
القليلة جدا في الوقت الراهن.

6

البيع أو االندماج :قد ال يكون هذا
ً
الخيار مقبوال لــدى البعض ،لكن
ي ـجــب ت ــذك ــر أنـ ــه م ــن وج ـه ــة نظر
اق ـت ـصــاديــة بـحـتــة ق ــد ي ـك ــون هــذا
ً
المخرج الوحيد خصوصا في ظل
األوضاع الحالية.

7

االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل إدارات
ً
المخاطر مستقبال  :أو ضـحــت هذه
األزمـ ـ ـ ــة أه ـم ـي ــة ت ـش ـك ـيــل إدارة فــي
ُ
الشركة تعنى في «إدارة المخاطر»،
ل ــذل ــك البـ ــد ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
االستثمار في هذه اإلدارات وتدريب
منتسبيها على النحو األمثل لعمل
الالزم لمثل هذه األزمة.
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بمناسبة يوم املسرح العاملي ،أسندت
الهيئة الدولية للمسرح بدولة اإلمارات
للفنان الباكستاني شاهد نديم كتابة
رسالة هذا العام.

13

ّ
علق فريق مسلسل «دفعة بيروت»
التصوير بشكل مؤقت تماشيا مع
إجراءات الحكومة اللبنانية التي
أعلنت الحجر الصحي.

١٣

مسك وعنبر

بين قراءة النصوص والكتب،
ومتابعة مستجدات الساحة ،يمضي
الفنان جاسم النبهان وقته.

طرح نسخة ديجيتال من فيلم
«»Bad Boys For Life

ميشيل ويليامز

مات بيري

باميال أندرسون

شبكة  FXتكشف تفاصيل باميال أندرسون تطل
بمجموعة صور جريئة
مسلسلها الجديد

ميشيل ويليامز تخفي
خبر زواجها
ذكرت تقارير إخبارية أن الممثلة األميركية ميشيل
وليامز تخفي خبر زواجها من المخرج توماس كايل.
ونقلت مجلة يو إس ويكلي األميركية ،عن مصدر
ّ
مقرب من الفنانين االثنين ،القول إنهما تزوجا سرا
األسبوع الماضي.
وكانت وسائل اإلعــام قد تداولت صــورا لويليامز
األسبوع الماضي وهي ترتدي خاتما في أصبع الزواج.
يــذكــر أن ويـلـيــامــز أعـلـنــت خـطـبـتـهــا إل ــى كــايــل في
ديسمبر الماضي ،وقد كانت متزوجة من كاتب األغاني
فيل اليفروم ،لكنهما انفصال العام الماضي.
(د ب أ)

أع ـل ـنــت ش ـب ـكــة  FXعـ ــرض ال ـم ــوس ــم ال ـث ــان ــي من
مسلسلها  ،What We Do in the Shadowsالذي
يدور في إطار يجمع بين الكوميديا والرعب واإلثارة،
بداية من  15أبريل المقبل ،وذلك من خالل طرح أول
تريلر للموسم الثاني ،عبر حسابها الرسمي على
موقع الفيديوهات يوتيوبي.
والمسلسل من بطولة مات بيري ،وكيفان نوفاك،
ونــاتــاسـيــا ديـمـيـتــريــو ،وه ــارف ــي جــويـلـيــن ،وم ــارك
بروكش ،وتدور أحداثه حول ثالثة مصاصي دماء
يعيشون ً
معا على مدار المئة عام الماضية ،وبالتالي
فإنهم يواجهون العديد من المواقف.

يبدو أن النجمة العالمية باميال أندرسون قررت
مـحــاربــة الـمـلــل ال ــذي تعيشه فــي الـحـجــر المنزلي
بنشر صــور جريئة لها على حساباتها الخاصة
على أحد مواقع التواصل االجتماعي .وبدأت نشر
هذه الصور قبل أيام ،وزادت الجرأة في كل منشور
وص ــورة مــا ص ــدم الـجـمـهــور خـصــوصــا أن الـعــالــم
كله يمر بفترة دقيقة وحساسة جدا ،وهذه ليست
المرة األو لــى وال األخيرة التي تنشر فيها باميال
م ـن ـش ــورات ك ـهــذه إال أن ال ـج ـم ـهــور اس ـت ـغــرب عــدم
اهتمامها ب ـ " ك ــورو ن ــا" و مـتــا بـعــة مــا تفعله ،و كــأن
ً
شيئا لم يكن.

ّ
كريغ ينفذ تعليمات الوقاية من «كورونا»
في بوستر جديد لفيلم «»Knives Out

مشهد من فيلم « »Bad Boys For Life
أع ـل ـن ــت "سـ ــونـ ــي" ال ـش ــرك ــة ال ـم ـن ـت ـجــة لـلـجــزء
الثالث من فيلم  Bad Boys For Lifeتقديم نسخة
ديجيتال من الفيلم في  21بريل المقبل ،ويأتي
ذلك بعدما حقق الفيلم ايرادات وصلت الى 419
مليون دوالر اميركي حول العالم وذلك في الوقت
الذي يحقق قطاع السينما خسائر ضخمة بسبب
غلق عدد كبير من دور العرض حول العالم اضافة
الى توقف سوق الصين كسوق يستقبل العديد
مــن اف ــام السينما حيث استوعبت الـشــركــة ان
الفيلم لم يصمد أكثر من ذلك.
بلغت تكلفة ميزانية الجزء الثالث من الفيلم
 90مليون دوالر ،وهو من بطولة مارتن لورنس،

وويل سميث ،وفانيسا هادجنز ،وجنيفر بادجر،
وألكساندر لــودفـيــج ،وجــو بانتوليانو ،وبــاوال
نونيز ،وشارون فايفر ،ودي جي خالد ،وتشارلز
ميلتون ،وكيت ديل كاستيلو ،وسيدنى باربوزا،
وهابى اندرسون ،وأثينا أكيرز ،وإميلى توولز.
ويدور الجزء الثالث من الفيلم حول ماركوس
بورنيت الذي أصبح مفتش شرطة ،ومايك لوري
في أزمــة منتصف العمر ،ويجتمع الثنائي مرة
أخــرى عندما تسنح لهما الـفــرصــة ،حيث يقوم
مــرتــزق ألـبــانــي ،قـتـلــوا شقيقه مــن قـبــل ،بعرض
مكافأة كبيرة فى حال قيامهما بمهمة محددة.

نشر السيرة الشخصية لوودي آلن

غاغا ّ
تؤجل طرح ألبومها وبيري وبلوم يثيران الجدل

اجتاحت ّ
حمى فيروس كورونا العالم ،وألقت بظاللها على كل األنشطة الفنية ،مما انعكس على بعض األعمال التي
تصادف عرضها خالل الفترة الماضية ،مثل فيلم  Knives Outللنجم العالمي دانيال كريغ ،الذي واكب الحدث بطرح
بوستر جديد لفيلمه ،راعى فيه تعليمات الوقاية من الفيروس ،بينما تسبب تفشي «كورونا» في تأجيل
الفنانة ليدي غاغا أللبومها الجديد الذي كان يفترض أن يرى النور خالل الفترة الماضية ،لتؤكد غاغا أن
العالم يعيش أوقاتا عصيبة.
وفي ظل سيطرة انتشار «كورونا» على مختلف األنشطة الحياتية واإلنسانية ،التقطت عدسات
كاميرات الباباراتزي صورا مثيرة للجدل للمغنية العالمية كاتي بيري والممثل العالمي أورالندو بلوم.
حــرص النجم العالمي دانـيــال كريغ على تنفيذ
تعليمات الوقاية التي تطالب بها منظمة الصحة
العالمية لعدم اإلصابة بفيروس كورونا المستجد
المتفشي في مختلف دول العالم ،في البوستر الجديد
لفيلم  Knives Outال ــذي يـقــوم ببطولته ،لتوعية
ّ
التعرض لإلصابة.
الجميع بضرورة تنفيذها لعدم
وعرض القائمون على الفيلم بوسترا جديدا للنجم
العالمي ،وهو يظهر التباعد المطلوب بين األشخاص
لـعــدم اإلصــابــة بالفيروس المستجد ،حيث توجد
مسافة بينه وبين الممثلين الذين يقفون بجواره.
فيلم  Knives Outمــن إنـتــاج شركة ،Lionsgate
ويدور في إطار جريمة ودراما وكوميديا ،وفقا للتقرير
الذي نشر على موقع "."Variety
تبدأ أحــداث فيلم  Knives Outبعد العثور على
ال ــروائ ــي المتخصص فــي كـتــابــة الـجــريـمــة ه ــارالن
ثرومبي ميتا في مزرعته بعد عيد ميالده الـ ،85وتم
تجنيد المحقق الفضولي بينوا بــان فــي ظــروف
ً
غامضة للتحقيق ،مع عائلة هارالن المختلة وظيفيا
إلــى موظفيه المخلصين ،ينتقل بالنك عبر شبكة
من الشائعات وأكاذيب الخدمة الذاتية للكشف عن
الحقيقة وراء وفاة هارالن المفاجئة.

ملصق فيلم «»Knives Out

فيلم  Knives Outمن بطولة كاثرين النغفورد،
وأنا دي أرماس ،وكريس إيفانز ،ودانيال كريغ ،وإدي
باترسون ،ومايكل شــانــون ،وجيمي لي كورتيس،
وطوني كوليت ،وغايدين مارتيل ،وكريستوفر بالمر،
والكيث ستانفيلد ،ودون جونسون ،والعمل من تأليف
وإخراج ريان جونسون.
وكان الفيلم قد حصل على تقييمات أولية جيدة
بعد عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي ،حيث
أشاد أغلب نقاد المهرجان بجودة التمثيل والحوار
والكوميديا في العمل ،كما حصل على تقييم  7على
موقع "."imdb
مــن جهة أخ ــرى ،أعلنت النجمة العالمية ليدي
ً
رسميا ،تأجيل موعد صدور البومها الجديد
غاغا،
بسبب فيروس كــورونــا قائلة" :نحن نعيش أوقاتا
عصيبة ومخيفة ً
جدا .عندما أصدر ألبومي ،أريد أن
معا ،يتعرقون ً
أرى الناس يرقصون ً
معا ،يعانقون
ّ
ويقبلون بعضهم البعض".
وسبق أن نشرت غاغا صورة الى جانب حبيبها
ً
مايكل بوالنسكي في الحجر المنزلي ،وكتبت تعليقا
جاء فيه" :اليوم السادس من الحجر الصحي! نحن
أق ــوي ــاء ،ونـلـعــب أل ـعــاب الـفـيــديــو وال ـش ــدة ،ونعتني
ً
خاليا من
بأنفسنا .تذكير مهم :حافظ على عقلك
التوتر قدر اإلمكان ،وحافظ على تحريك جسمك".
وفــي ظــل سيطرة انتشار فـيــروس كــورونــا على
مختلف األنشطة الحياتية واإلنسانية فــي الوقت
ال ـحــالــي ،والس ـي ـمــا ال ـعــاقــات بـيــن الـبـشــر وطــريـقــة
بعضهم البعض ،إذ إنه من أهم وسائل
تعاملهم مع
ّ
الحماية منه وتجنب العدوى به االبتعاد مسافة آمنة
عــن بعض وعــدم المصافحة والتقبيل ،إذ التقطت
عدسات كاميرات الباباراتزي صورا للمغنية العالمية
كاتي بيري والممثل العالمي أورالن ــدو بلوم خالل
قيامهما بنزهة في السيارة ،بينما ظهر األخير في
إحدى هذه الصور وهو ّ
يقبل بيري من وراء الزجاج،
ً
بينما كان هو موجودا خارجها ،وهي تجلس بداخلها
وأثارت الصور الجدل عبر مواقع التواصل.
وكانت بيري قد نشرت صورة لها عبر صفحتها
الخاصة على أحد مواقع التواصل االجتماعي وهي
تأكل المخلل في منزلها ،بعدما انضمت للنجوم الذين
يعيشون فــي عــزل ت ــام ،خوفا مــن فـيــروس كــورونــا،
ويبدو أن حمل بيري في الشهور األولى يدفعها ألكل
المخلالت بشكل دائم ،إضافة إلى شعورها بالملل من
الجلوس فترات طويلة داخل المنزل.

وودي آلن
بعد أسبوعين من انسحاب دار "هاشيت" للنشر
من المشروع ،أعلنت دار "أركايد بابليشينغ" إصدار
مذكرات وودي آلن ،بحسب وسائل إعالم أميركية.
ولم ترد "أركايد بابليشينغ" التابعة لمجموعة
ً
"سكاي هورس" فورا على استيضاح وكالة "فرانس
برس" ،كذلك األمر مع الوكيل األدبي لوودي آلن.
وكانت دار "غراند سنترال بابليشينغ" التابعة
ً
لمجموعة "هاشيت" الحائزة أساسا حقوق نشر
الكتاب ،الذي يحمل عنوان "أبروبوس أوف ناثينغ"،
أعلنت في الثاني من مارس نشر الكتاب قريبا ،ما
أثار مفاجأة كبيرة.
غير أن هذا اإلعالن المفاجئ أثار موجة استنكار

ً
أججها خصوصا الصحافي والكاتب رونان فارو
نجل وودي آلن.
وك ــان رون ــان ف ــارو يــأخــذ على "غــرانــد سنترال
بابليشينغ" ،و"هاشيت" عــدم التعامل بالحرفية
المطلوبة مــع هــذه الـمــذكــرات ،والسيما اتهامات
االعتداءات الموجهة إلى وودي آلن.
وبعد  4أيــام على إعالنها قرب إصــدار الكتاب،
تــراج ـعــت دار "ه ــاش ـي ــت" ع ــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة بعد
االنتقادات الكبيرة التي أصابتها.
وي ــروي الكتاب السيرة الشخصية والمهنية
ً
لوودي آلن البالغ  84عاما.
(أ ف ب)

وفاة ألبير أوديرزو أحد مبتكري
شخصية «أستيريكس»

ألبير أوديرزو

دانيال كريغ

َ
مبتكري
توفي الرسام ألبير أودي ــرزو ،أحــد
ش ـخ ـص ـي ــة الـ ـقـ ـص ــص الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــورة ال ـش ـه ـي ــرة
"أستيريكس" مع رينيه غوسيني ،أمس األول،
عن  92عاما ،وفق ما أفادت أوساطه العائلية.
وأفاد صهره برنار دو شوازي وكالة فرانس
ب ــرس ب ــأن ألـبـيــر أوديـ ـ ــرزو تــوفــي أث ـن ــاء نــومــه
ف ــي م ـنــزلــه بـمـنـطـقــة ن ــوي ــي بـضــاحـيــة بــاريــس
"جراء أزمة قلبية من دون أي صلة مع فيروس
كورونا" ،مضيفا" :لقد كان متعبا للغاية منذ
أسابيع عدة".
وأكد رئيس معهد رينيه غوسيني ودار

"دارغـ ـ ــو" ال ـنــاشــرة ســابـقــا ألع ـمــالــه ،إي ـم ــار دو
ّ
شاتنيه ،نبأ وفاة الرسام الشهير الذي شكل من
ّ
المصورة ركنا من
خالل قصص "أستيريكس"
أركان الثقافة الشعبية الفرنسية.
وقد بيع نحو  380مليون نسخة من قصص
"أس ـت ـيــري ـكــس" بـ ـ  111ل ـغــة م ـنــذ إطــاق ـهــا قبل
ُ
حــوالــى سـتــة ع ـقــود .واقــتـبـســت ه ــذه القصص
فــي م ـجــاالت كـثـيــرة بينها السينما والــرســوم
المتحركة وألعاب الفيديو ،فضال عن تكريس
مدينة ترفيهية لشخصياتها.
(أ ف ب)
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تحتوي هذه
الشبكة على 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
منها مقسم الى 9
مربعات صغيرة.
هدف هذه اللعبة
ملء املربعات
الصغيرة
باألرقام الالزمة
من  1الى ،9
شرط عدم تكرار
الرقم أكثر من
مرة واحدة في
كل مربع كبير
وفي كل خط
أفقي وعمودي.
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ً
مهنيا :التواصل مع الزبائن هو أحد مقومات
ً
النجاح ،فكن محترما أثناء التعامل معهم.
ً
عاطفيا :دموع الحبيب الصامتة هي خير دليل
على عمق محبته لك.
ً
ً
اجتماعيا :إذا َ
كنت عاجزا عن فعل الخير ،فإنك
بكالمك قد تبلسم الجراح.
رقم الحظ.17 :
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السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :ال تحزن ألن هذا اليوم ليس جيدا ،فالغد مهنيا :ليس من أمــر مستحيل على مقدرتك،
َّ
ً
فأنت تتحلى بالخبرة واإلقدام.
قد يكون مثمرا.
ً
ً
َّ
المحبة الصافية لشريك حياتك تحرر
عاطفيا :تنزعج من مالحظات شريك ُعمرك ،لكنه عاطفيا:
قلبك ،وتطرد منه كل خوف.
ال يريد إال نجاحك وراحتك.
ً
ً
اجتماعيا  :تتألم مــن وعكة صحية تجبرك على اجتماعيا :تشعر ببعض الضعف ،وتتراجع
ً
معنوياتك قليال ،ثم تنتفض على وضعك.
التوقف عن عملك بضعة أيام.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

القوس
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كلمات متقاطعة
يسرا

كلمة السر

 – 7عائلة ممثل مصري –  – 10جـ ــزيـ ــرة سـ ــوريـ ــة –
بسطوا.
ارتفع وانتفخ.
 – 8مــا يوصف بــه الجوع  – 11خشبة معترضة في
الشديد – جمع طائر وقد عنقي الـثــوريــن بــأداتـهــا –
سئم وضجر – خروف.
يقع على الواحد.
 – 9إسم موصول – عاهد
على أن يوافيه في موضع
مـعـيــن – ت ــردد صــوتــه في
صدره.

ً
مهنيا :مررت بتجربة صعبة ،لكنك اليوم تقطف
ثمار تلك الخبرة.
ً
عاطفيا :تنتظر عودة الحبيب من سفر أو عمل،
واشتياقك إليه بلغ الذروة.
ً
اجتماعيا  :أينما و جــدت تلقى الترحيب بك،
ألنك دائم االبتسام والتفاؤل.
رقم الحظ.38 :

ً
َّ
ً
ً
جيدا ،كي تستطيع مهنيا :ينبغي أن تحب عملك ،كي تتمكن من
مهنيا :عليك معرفة منافسيك
إنجازه بطريقة رائعة.
مواجهتهم بنجاح.
ً
ً
عاطفيا :عالقة فاشلة مع شخص من الجنس اآلخر ع ــاط ـف ـي ــا :ي ــدع ــو رف ـي ــق ال ـ ُـع ـم ــر ل ــك بــال ـن ـجــاح
المستمر ،وينتظر عودتك باشتياق.
تثير في نفسك بعض الحزن.
ً
ً
اجتماعيا :تحتاج لوقت تختلي فيه إلــى نفسك اجتماعيا :الـصــداقــة بــدون ثقة ال معنى لها،
فانتبه إلى َمن َّ
َّ
يدعيها بقربك.
لمراجعة ما مر بك من مشاكل.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

sudoku

 – 1ت ـس ـن ـنــوا ب ــه وف ـع ـلــوا
فعله – سالم واستقرار.
1
 – 2ر ئ ـ ـيـ ــس ب ــا ك ـس ـت ــا ن ــي
سابق.
2
 – 3يـحـمـلــه ك ــل ان ـس ــان –
سحاب أبيض – ورك.
3
 – 4ن ـ ــز ي ـ ــل األ ثـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ــن –
قبضوا على وأخذوا.
4
 – 5للنداء – ماركة أجهزة
كـهــربــائـيــة – أب ــو الجنس 5
البشري.
 – 6حـيــوان مــن الـسـبــاع – 6
أثمار.
–
ـة
ـ
ـ
ي
ـ
ـ
ن
ـرا
ـ
ـ
ك
أو
ـة
ـ
ن
ـ
ي
ـد
ـ
–7م
7
ضــرب بشيء ثقيل يسمع
وقعه.أداة نـصــب – إحـســان 8
–8
ّ
– ق ـفــز
األرض –.دس ووارى في 9
 – 9إح ـ ـ ـ ــدى تـ ـ ـ ــال رومـ ـ ــا
األباطرة 10
السبع جعل فيها
قصورهم.
تحتوي على ّ
حبات تؤكل
 – 10آ ل ـ ــة ط ـ ــرب – ف ـنــا نــة
بعد معالجتها بالنقع –
سورية.
جرذ باألجنبية.
ً
 – 4نـ ــو تـ ــة م ــو س ـي ـق ـي ــة –
عموديا:
شعور – صنوبر.
ً
 – 1أس ــالـ ـي ــب وأج ـ ـنـ ــاس  – 5ك ــان رزيـ ـن ــا – مــديـنــة
بلجيكية.
وطرق الكالم – دهر.
 – 6دو ل ـ ـ ـ ـ ــة أورو بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة –
 – 2أديب مصري راحل.
 – 3نـبــات قــرونــه عريضة للمساحة.

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11 10

الثور

 20أبريل  20 -مايو

َّ
ً
ً ِّ
مهنيا :األيام المقبلة ستكون مزدهرة ،وتنقلك إلى مهنيا :ركز على عملك الراهن ،ألنه يتطلب منك
الدقة والمهارة.
وضع أفضل بكثير.
ً
ً
عاطفيا :سوف تتحقق رغبة قلبك وتتعرف إلى عاطفيا  :تضطر إ لــى مصارحة الحبيب ،بأن
ظروفك ال تسمح لك باتخاذ القرار.
شخص جميل من الطرف اآلخر.
ً
ً
ً
اجتماعيا :خذ قليال من الوقت للتأمل واإلصغاء اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــن ال ـغ ـبــاء أن تـنـفــق م ــال ــك على
اآلخرين بينما عائلتك بحاجة إليه.
إلى صوت ضميرك.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

1 7
4
7 1
5
9
2

8

ًكلمات متقاطعة

أفقيا:

ة

س ف ي

فلك

6

حياة
عمل
دراما
سفير
نية
إحسان
ميدان
مساعدة
نسمة
هامش
نسخة
مشاركة
حرية
نشاط
في
مجتمع
صدق
عمل
أهل

ً
من  4أحرف وهي اسم ممثلة مصرية ،قدمت عددا
ً
كبيرا من األعمال في السينما المصرية والدراما
التلفزيونية.

tawabil@aljarida●com
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الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
ً
مهنيا :االتكال الصادق والثابت على مهارتك تنتج مهنيا :تكثر الصعوبات عليك ،ويشتد جهادك
لتحقيق ما تتمناه.
عنه أعمال جيدة.
ً
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :خـصــص للحبيب وق ـتــا إضــاف ـيــا ،ألنــه عاطفيا :المواجهة بين قلبيكما ينبغي أن تكون
بالحوار الصادق والتفاهم الهادئ.
يستحق ذلك ،ويشعر باشتياق إليك.
ّ
ً
ً
اجتماعيا :قد تخسر بعض األشياء التي تحبها ،اجتماعيا :بالحكمة والمحبة والتواضع تعلم
أفراد العائلة على العيش مع بعضهم بسالم.
لكنها لن تؤثر على مسيرة حياتك.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
مهنيا :إذا َ
كنت غير قادر على تطوير عملك حاليا،
فتابع جهودك وال تيأس.
ّ
ً
عاطفيا :في أوقاتك الصعبة قد يتخلى البعض
عنك ،لكن الحبيب يبقى إلى جانبك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ق ــد ت ـق ـســو األي ـ ـ ــام ح ـت ــى م ــع األه ــل
واألصدقاء ،لكن األمل يبقى في قلبك.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :ال ليل بدون نهار ،وال مغيب بال فجر،
فال تيأس من الغد.
ً
عاطفيا :انتصر على غيرتك بالنظر إلى الواقع،
ال االنجرار وراء أوهامك.
ً
اجتماعيا :تمر ببعض التجارب ،لكنك تقوى
عليها ،وتعود إلى استقرارك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

جاسم النبهان :أقضي وقتي بين األحفاد وقراءة النصوص

َّ
ثمن إجراءات الدولة االحترازية والقرارات األخيرة الحتواء تفشي «كورونا»

خبريات
مي كساب تحضر
لـ «ڤولت زيادة»

محمد جمعة

بين قراءة النصوص والكتب ،ومتابعة
مستجدات الساحة ،يقضي الفنان
جاسم النبهان وقته.
النبهان َّ
تحدث إلى «الجريدة»
عن طبيعة يومه مع حظر
التجول ،مستعرضا نشاطه
الدرامي برمضان ،وذلك في
الحوار التالي:

النبهان في مشهد من «رحى األيام»
• مــا الـ ــدور الـمـنــوط بالفنانين
في مثل هذه األزمة التي تمر بها
الكويت والعالم بشأن انتشار
فيروس كورونا؟
 م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـم ـ ــر ب ـ ـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــالـ ــمواإلنسانية معاناة لم يسبق
لها مثيل ،وتتطلب تكاتف
وتـعــاضــد الجميع للعبور
إل ــى ب ــر األم ـ ــان .وم ـعــروف
عــن الكويتيين منذ األزل
هــذا التالحم والتعاضد،
ودورنـ ـ ــا كـفـنــانـيــن نشر
الــوعــي بين الـنــاس ،كما
يجب أن نــوعــي أنفسنا
أوال ،ونلتزم بالقوانين
والتدابير التي اتخذتها
الدولة في هذا الشأن.
وأن ـ ـت ـ ـه ـ ــز الـ ـف ــرص ــة
ألش ـكــر مــن خــالـكــم كل
َم ــن يقف فــي الصفوف
األمـ ــام ـ ـيـ ــة ل ـ ـيـ ـ ّ
ـؤمـ ــن كــل
َمـ ـ ــن ي ـع ـي ــش ع ـل ــى ه ــذه
األرض ا لـ ـطـ ـيـ ـب ــة ،ك ـمــا
أث ـ ِّـم ــن إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــدول ــة
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة وال ـ ـق ـ ــرارات
األخ ـي ــرة الح ـت ــواء تفشي
«كورونا».
• س ـب ــق أن ت ـعـ َّـر ض ـتــم
ألزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــة مـ ـ ـ ـ َّـرت
ب ـهــا ال ـك ــوي ــت ف ــي مسلسل
«الدروازة»؟
 -بالفعل في مسلسل «الدروازة»

إيقاف تصوير المسلسل السوري
«بورتريه» حتى إشعار آخر
بعد إعالن أول حالة مصابة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ف ــي ســوريــة
أم ـ ــس األول ،أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة
المنتجة لمسلسل « بــور تــر يــه»
تعليق التصوير حتى إشعار
ً
آخر حرصا على سالمة الفنيين
والممثلين.
وقــالــت المشرفة على العمل
دي ــان ــا ج ـب ــور ف ــي ت ـصــري ـحــات
صحافية« :لإلجراءات الوقائية
التي أقرتها الحكومة السورية
ً
درء ا ل ـخ ـطــر ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
ً
كــورونــا ،وحــرصــا على سالمة
ال ـ ـنـ ــاس ،ت ــم إيـ ـق ــاف ال ـت ـصــويــر
بـ ـشـ ـك ــل مـ ــؤقـ ــت حـ ـت ــى ت ـص ـبــح
الـ ـش ــروط م ـنــاس ـبــة ،ألن صحة
الناس هي األهم بالنسبة لنا».
وأضــافــت« :قبل ذلــك ،لم يكن
ً
اإليقاف واردا ،لكن المستجدات
الـتــي ط ــرأت أم ــس دع ــت الـنــاس
التخاذ إجراءات أكثر صرامة».
وكــانــت م ـصــادر مــن الشركة
المنتجة قد نفت إيقاف عمليات
الـ ـتـ ـص ــوي ــر فـ ــي دمـ ـش ــق وس ــط
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـ ـشـ ــددة بــالـتـعـقـيــم

والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــف ،قـ ـب ــل أن تـسـجــل
الحالة األولى في سورية.
يذكر أن «بورتريه» من تأليف
تـلـيــد الـخـطـيــب وإخ ـ ــراج باسم
السلكا ،وتدور أحداثه في إطار
اجـ ـتـ ـم ــاع ــي -تـ ـش ــويـ ـق ــي ،ح ــول
ّ
قصة حب بين «ريما» و«حازم»،
تبدأ فصولها من لقاء عابر في
ّ
ظروف غير اعتيادية ،لكن هذه
ـاض
القصة ستثقلها أحـقــاد مـ ٍ
عائلي مشترك بينهما ،لم يكونا

القصبي يطرح «كلنا مسؤول»
للتوعية بـ «كورونا»
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــون
وال ـم ـم ـث ـل ــون ،ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة،
ل ـطــرح الـمـحـتــوى التثقيفي
الـ ـه ــادف ل ـمــواج ـهــة ف ـيــروس
ك ــورون ــا ،مــن خ ــال التوعية
والدعم بهدف القضاء عليه،
وتحت شعار «كلنا مسؤول»
تم طرح فيديو توعوي شارك
فيه الفنان نــا صــر القصبي،
وراشــد الشمراني ،وريماس
مـنـصــور ،وحـبـيــب الحبيب،
وأسيل عمران.
ُّ
وي ـ ـ ـحـ ـ ــث ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــو ع ـلــى
التوعية والتثقيف ،والهدف
مـ ـن ــه ب ـ ــث رس ـ ــال ـ ــة الـ ـمـ ـك ــوث
فـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــازل ،وذل ـ ـ ــك بــدعــم
م ــن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ،ل ـمــا يـتــرتــب
ع ـل ـيــه م ــن أه ـ ـ ــداف إي ـجــاب ـيــة
ومساندة لذوي االختصاص
والمسؤولين في فترة ينتشر
فيها الفيروس.
وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة
لـ ـلـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن الـ ـسـ ـع ــوديـ ـي ــن
بالتوعية واتباع اإلرشادات
الـصـحـيــة ،وه ــو م ــا يسعى
لـ ــه نـ ـج ــوم الـ ـ ــدرامـ ـ ــا وال ـف ــن

ناصر القصبي

ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي؛ لــرفــع
مـسـتــوى الــوعــي فــي حملة
ت ــوع ــوي ــة ل ــان ـت ـص ــار عـلــى
كورونا ومحاصرته ،ومنع
انتشاره.
ون ــال الـفـيــديــو الـتــوعــوي
إع ـج ــاب ــا ك ـب ـي ــرا؛ ل ـ َـم ــا ل ــه من
ت ــأثـ ـي ـ ًـر عـ ـل ــى ال ـم ـش ــاه ــدي ــن،
ُم ـح ـق ــق ــا آالف ال ـم ـش ــاه ــدات
على منصة مواقع التواصل
االجتماعي.

ً
يـعـلـمــان عـنــه ش ـي ـئــا ،وسيلقي
بظالله على مستقبل عالقتهما.
و يـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي أدوار ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة
الممثلون فادي صبيح ومديحة
كنيفاتي وجالل شموط وسيف
ال ــدي ــن سـبـيـعــي ون ــادي ــن ق ــدور
وج ـف ــرا ي ــون ــس ون ـ ــوار يــوســف
وريم زينو وأمية ملص وتولين
ال ـب ـك ــري وم ــري ــم ع ـل ــي وس ـ ــارة
الطويل وسليم صبري ونجاح
سفكوني.

النبهان انتهى من
تصوير «رحى األيام»
و«شغف» وبانتظار
استكمال «سما عالية»
و«محمد علي رود»

ً
«دفعة بيروت» في إجازة مؤقتة حفاظا
على سالمة فريق العمل
●

مديحة كنيفاتي

قبل  13عاما تقريبا استعرضنا واقع
الكويت عندما َّ
تعرضت ألزمة مشابهة
قبل  200عام تقريبا ،وحرصنا في هذا
العمل على التأكيد على ال ـتــزام أهل
الكويت لعبور تلك المحنة.
• مع دخول حظر التجول الجزئي
ِّ
حيز التنفيذ ،كيف تقضي وقتك؟
 أل ـ ـتـ ــزم فـ ــي الـ ـمـ ـن ــزل م ـن ــذ ف ـت ــرة،وأمضي الوقت بين أبنائي وأحفادي
أت ـبــادل معهم أط ــراف الـحــديــث ت ــارة،
وب ـي ــن ق ـ ــراءة ال ـن ـص ــوص ال ـت ــي ل ـ َّ
ـدي
تارة أخــرى ،ومتابعة ما ُيعرض عبر
الفضائيات من أخبار.
ورغ ــم مــا فــرصـتــه ال ـظــروف علينا
من لقاء أسرى حميم ،غير أن األجهزة
الحديثة تنغص تلك الـلـقــاء ات ،فكل
ش ـخ ــص أصـ ـب ــح ش ــدي ــد االل ـت ـص ــاق
بــالـجـهــاز الـ ــذي بـيــن ي ــدي ــه ،ويعيش
عزلته ،وإن كان بين األســرة ،وأحاول
جـ ــاهـ ــدا ت ـغ ـي ـيــر هـ ـ ــذا الـ ـسـ ـل ــوك عـنــد
أحفادي .أعتقد أن ما ُّ
نمر بها حاليا
ُيـ ـع ــد ف ــرص ــة أيـ ـض ــا إلعـ ـ ـ ــادة تـنـظـيــم
حياتنا.
• هل تراجع دور المنزل في إعادة
تقويم سلوكيات األبناء؟
 يجب أن تتضافر جهود المدرسةواألس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة إلع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـقـ ــويـ ــم ب ـعــض
السلوكيات الـتــي كــانــت راسـخــة بين
أب ـنــائ ـنــا م ــن ق ـبــل ،وي ـجــب أال ننسى
دور األنشطة المدرسية التي كان لها
أثــر إيجابي فــي حياتنا ،فقد نشأنا
وتربينا على المسرح المدرسي.

• أن ــت حــريــص عـلــى ال ـتــواجــد في
األعمال التراثية؟
ُ
 بالفعل ،ألنها تعد فرصة مهمةللعودة إلــى الماضي ،وانتهيت قبل
فترة مــن تصوير دوري فــي مسلسل
«رحــى األي ــام» الــذي يتناول أهــم أربع
حقب في تاريخ الخليج قبل  4قرون،
ً
وص ـ ــوال إل ــى الـسـتـيـنـيــات ،م ــن خــال
ش ـخ ـص ـي ــات وقـ ـص ــص واقـ ـعـ ـي ــة لـهــا
تأثير مباشر على مجرى التاريخ في
المنطقة.
• لـنـتـطــرق إل ــى الـشـخـصـيــة الـتــي
ِّ
تجسدها في «رحى األيام»؟
 ِّأجسد دورا مختلفا وأثار انتباهي
منذ قرأت النص للمرة األولى لتاجر
أصيل يعيش تجربة مختلفة ،وتمر
حياته بمراحل عدة .وأنتهز الفرصة
ِّ
ألثمن التناغم واالنسجام بين فريق
العمل بشكل عام ،تحت قيادة المخرج
ح ـم ــد الـ ـ ـن ـ ــوري .وال ـم ـس ـل ـس ــل يـشـهــد
مـشــاركــة نخبة مــن الـفـنــانـيــن ،منهم:
مريم الـغــامــدي ،نــور ،مـشــاري البالم،
شيالء سبت وآخرون.
• أي ـ ـضـ ــا انـ ـتـ ـهـ ـي ــت م ـ ــن ت ـص ــوي ــر
«شغف»؟
 بالفعل ،قبل شهر تقريبا انتهينامن تصوير «شغف» مع الفنانة هدى
حسين ،والعمل للكاتب السعودي عالء
حمزة ،والمخرج محمد القفاص ،ويلم
شمل كوكبة من الفنانين ،وهو عمل
حــديــث ي ـطــرح مــوضــوعــا اجتماعيا
بـقــالــب رومــان ـســي ،وأتـمـنــى أن ينال

رض ــاك ــم ع ــن ع ــرض ــه خـ ــال رم ـضــان
المقبل.
• هل ثمة تقاطع بين «محمد علي
رود» و«سـمــا عــالـيــة» ،السيما أنهما
ينتميان للدراما الحقبوية؟
 ال ـ ـع ـ ـمـ ــان ال يـ ـتـ ـش ــابـ ـه ــان عـلــىاإلطالق« ،محمد علي رود» قالب درامي
َّ
ومميز تقع أحداثه بين الهند
مختلف
والكويت ،ويناقش العالقات التجارية
بين الدولتين في فترة زمنية سابقة،
وهو من تأليف محمد أنــور ،وإخراج
م ـن ــاف عـ ـب ــدال ،وال ـت ـص ــوي ــر مـتــوقــف
ح ــالـ ـي ــا ،ل ـح ـيــن انـ ـتـ ـه ــاء فـ ـت ــرة حـظــر
ال ـت ـج ــول .بـيـنـمــا ف ــي مـسـلـســل «سـمــا
عالية» ،للمخرج محمد دحام الشمري،
الذي يتجدد اللقاء معه ،نعيش تجربة
مختلفة بين ستينيات القرن الماضي،
وصوال إلى األلفية الجديدة ،والعمل
أرجئ استكمال تصويره لحين اتضاح
الرؤية في الفترة المقبلة.

محمد جمعة

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـم ـن ـت ـج ــة
لـمـسـلـســل «دف ـع ــة ب ـي ــروت» ال ــذي
تـ ـص ــور اح ـ ــداث ـ ــه فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
اللبنانية حاليا تعليق التصوير
بشكل مؤقت تماشيا مع إجراءات
الحكومة اللبنانية التي أعلنت
ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي وح ـفــاظــا على
ســامــة فــريــق الـعـمــل مــن فنانين
وفنيين.
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـسـ ـلـ ـس ــل «دف ـ ـعـ ــة
بيروت» أحد أهم وأكبر اإلنتاجات
المنتظرة لهذا الموسم ومتوقع
عرضه عبر شاشة  MBCوتنتجه
ش ــر ك ــة  Eagle Filmsلـلـمـنـتــج
جـمــال سـنــان بــالـتـعــاون مــع Joy
 ،Productionومن تأليف الكاتبة
هبة مشاري حمادة ومــن إخــراج
عـلــي الـعـلــي وي ـضــم أك ـثــر مــن 60
نجما مــن مختلف أنـحــاء العالم
الـعــربــي والـخـلـيـجــي ،يجتمعون
ك ـل ـهــم ف ــي بـ ـي ــروت ل ـت ـن ـف ـيــذ ه ــذا
المشروع الذي رصدت له ميزانية

كـ ـبـ ـي ــرة ،ل ـي ـق ــدم ن ــوع ــا مـخـتـلـفــا
وجديدا يحكي حقبة الستينيات.
وي ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل قـ ـص ــص
وح ـك ــاي ــات ش ـب ــاب وش ــاب ــات من
مختلف الجنسيات ،يجتمعون
في بيروت ،في فترة الستينيات،
لمتابعة دراستهم ،فندخل معهم
في تفاصيل مشاكلهم االجتماعية
المتشعبة والمترابطة ،في قالب
درام ــي مشوق جــدا ،ويلعب دور
البطولة فيه كل من النجوم :بشار
الـشـطــي ،ون ــور الـغـنــدور ،ومهند
الحمدي ،وفاطمة الصفي ،وخالد
الـ ـش ــاع ــر ،ونـ ـ ــور ال ـش ـي ــخ ،وع ـلــي
كاكولي ،وحمد أشكناني ،وشيالء
سـبــت ،وروان الـمـهــدي وغـيــرهــم
كثر ،كما سينضم للعمل نجوم
من لبنان بينهم سارة أبي كنعان،
وأنـ ـط ــوانـ ـي ــت ع ـق ـي ـق ــي ،وأس ـع ــد
رشدان وغيرهم ،إضافة إلى نجوم
من سورية والمغرب العربي.
وبدأ فريق العمل قبل شهرين
ت ـن ـف ـي ــذ دي ـ ـ ـكـ ـ ــورات ض ـخ ـم ــة فــي
بيروت خصوصا لتصوير العمل

فاطمة الصفي
بما يتناسب مع الحقبة الزمنية
ال ـتــي يـنــاقـشـهــا ،كـمــا تــم االت ـفــاق
مــع فريق عالمي متخصص في
ا لـ ـ ـ  Special Effectsواأل ك ـش ــن
واإلثارة ،وبدأ فريق Eagle Films

ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـم ــاب ــس فـ ــي م ـصــانــع
م ـح ـل ـي ــة ل ـت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع ال ــزم ــن
ال ـم ـنــاســب ،وتـنـفـيــذ الـمــوسـيـقــى
ال ـت ـصــويــريــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،حيث
ستعزفها أوركسترا عالمية.

كشفت الفنانة مي كساب
عن تحضيرها لفيلم جديد
يحمل اسما مؤقتا ،وهو
«ڤولت زيادة» ،تأليف
محمد عبدالكريم ،إخراج
أحمد ثابت ،مضيفة أنها
تعقد جلسات مع أسرة
الفيلم لترشيح الفنانين
المشاركين في البطولة،
لبدء تصويره بعد عيد
الفطر المقبل بعد استقرار
األوضاع ،الفتة إلى أن
فكرة الفيلم تدور في إطار
كوميدي اجتماعي.
وقدمت كساب آخر أعمالها
في السينما فيلم «الطيب
والشرس واللعوب» ،الذي تم
طرحه في دور العرض العام
الماضي ،وشارك في بطولته
أحمد فتحي ،ومحمد سالم،
وبيومي فؤاد ،وطارق
اإلبياري ،وسيناريو وحوار
رأفت رضا ،وإخراج رامي
رزق الله ،وتدور أحداثه
حول  3ممثلين كانوا نجوم
شباك ،ولديهم جمهور
ومتابعون خالل فترة
التسعينيات ،ولكن تدهور
بهم الحال وأصبحوا
بعيدين عن األضواء.

محمد قماح ينتهي من تصوير
«مش بسهولة»

انتهى المطرب محمد قماح
من تصوير كليب جديد
بعنوان «مش بسهولة» ،ضمن
أغنيات ألبومه الجديد الذي
من المقرر طرحه خالل الفترة
المقبلة ،واألغنية لحنها
قماح لنفسه ،من كلمات أحمد
مرزوق ،وتوزيع محمود
صبري ،وإخراج حسام بدران.
كما كشف قماح أنه انتهى
تماما من وضع اللمسات
النهائية على أغنيات ألبومه
المنتظر.
يذكر أن قماح سبق أن
طرح ألبوم «ليالي زمان»،
في األشهر األولى من العام
الماضي ،وتضمن وقتئذ 8
أغان متنوعة جمعت ما بين
ٍ
األلوان الموسيقية المختلفة،
ثم طرح بعدها أكثر من أغنية
سينغل خالل عدة مناسبات،
منها أغنية باسم «حج
حجيجه بيت الله» ،بالتزامن
مع عيد األضحى ،وقبلها
ً
طرح تزامنا مع بدء شهر
رمضان أغنية باسم «شهر
الصيام» ،من كلمات محمد
الغوشي ،وألحان يوحنا،
وتوزيع بيشوي صفوت.

دنيا سمير غانم توقف
تصوير «تسليم أهالي»

نديم يكتب رسالة المسرح ...في يومه العالمي
بمناسبة يوم المسرح العالمي،
أسندت الهيئة الدولية للمسرح بدولة
اإلمارات للفنان الباكستاني شاهد نديم كتابة رسالة
هذا العام ،وقد جاءت بعنوان «حين يصبح المسرح ضريحا»،
ّ
حيث استعرض مالمح من تجربته الخاصة ،وسلط الضوء
على العقبات التي تواجه «أبا الفنون».
ً
وقــال نــديــم :نقول أحيانا على سبيل الــدعــابــة« :األوق ــات
السيئة هي وقت ازدهار المسرح» ،فاألوقات السيئة تمنحنا
الكثير من التحديات التي يجب مواجهتها والتناقضات
التي يجب الكشف عنها ،والواقع الذي يجب تخريبه ،وقد
مشيت مع فرقتي المسرحية «أجوكا» على خيط رفيع
ً
ألكثر من  36عاما ،وكان بالفعل خيطا رفيعا جاهدنا
فيه للحفاظ على التوازن بين الترفيه والتعليم ،وبين
ّ
البحث والتعلم من الماضي واالستعداد للمستقبل،
ب ـيــن ح ـ ّ
ـري ــة الـتـعـبـيــر اإلبـ ــداعـ ــي وال ـم ــواج ـه ــات
الجريئة مع السلطات ،بين المسرح الذي يهتم
بالقضايا االجتماعية والمسرح الربحي،
ب ـي ــن الـ ــوصـ ــول إلـ ــى الـجـمــاهـيــر
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى
اإلب ــداع والــريــادة،
لـ ـ ـل ـ ــوص ـ ــول إلـ ــى
هذا التوازن ،على
الـمـســرحـيـيــن أن
ً
ي ـك ــون ــوا س ـحــرة
أو م ـش ـع ــوذ ي ــن!
واس ـت ـط ــرد« :فــي
عالم اليوم حيث

للمسرح دور
محوري ونبيل في
تحفيز وتحريك
اإلنسانية

تتصاعد وتيرة التعصب والكراهية والعنف مرة
ّ
وتحرض الدول شعوبها ضد الشعوب األخرى،
أخرى،
ويتقاتل المؤمنون مع غيرهم من المؤمنين ،وحيث أصبحت
المجتمعات تثير الكراهية ضد المجتمعات األخرى ،نغفل عن
األطفال الذين يموتون بسبب سوء التغذية ،واألمهات اللواتي
يمتن أثناء الــوالدة بسبب نقص الرعاية الطبية .للمسرح
دور محوري ونبيل في تحفيز وتحريك اإلنسانية لتنقذ
نفسها من هبوطها إلى الهاوية ،فتتخفف خشبة المسرح
عند األداء صاعدة للسماء لترقى إلى شيء أسمى وأكثر
تقديسا .واختتم :في جنوب آسيا ،يالمس الفنانون
خـشـبــة الـمـســرح فــي اح ـت ــرام وتـبـجـيــل قـبــل الـصـعــود
ّ
والحس
إليها ،وهو تقليد قديم تمتزج فيه الروحانية
الثقافي ،وقــد حــان الــوقــت السـتـعــادة تلك العالقة
التكافلية بين الفنان والجمهور وبين الماضي
والمستقبل .يمكن أن يـعــود للمسرح سموه
وقدسيته ،ويمكن أن يصبح الممثلون في
ً
الواقع تجسيدا لألدوار التي يلعبونها،
فالمسرح يرفع فن التمثيل إلى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي،
ليصبح المسرح
ضـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــا،
وي ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــح
ال ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــح
مساحة لألداء.

أوقفت النجمة دنيا سمير
غانم تصوير فيلمها «تسليم
أهالي» بسبب فيروس
كورونا ،وكان من المقرر
أن يعرض الفيلم في موسم
عيد الفطر المقبل ،حسب
الخطة التي وضعتها الجهة
ً
المنتجة ،ولكن منعا النتشار
الفيروس تم وقف تصوير
العمل في الوقت الحالي،
ً
وأصبح مهددا بالخروج
من المنافسة في عيد الفطر،
على أن يتم تأجيله إلى عيد
األضحى المقبل.
وانتهت دنيا من تصوير 70
في المئة من مشاهد الفيلم،
التي جمعتها مع الفنان هشام
ماجد ،ودالل عبدالعزيز،
وبيومي فؤاد.
ّ
وتجسد دنيا شخصية
مجرمة ،ولكن في إطار
كوميدي ،حيث تدير عصابة
ضمن السياق الدرامي
لألحداث ،ويشاركها البطولة
الفنان هشام ماجد ،الذي
يتعرض هو اآلخر لمواقف
عديدة معها.

ةديرجلا

•
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ً
ّ
الواليات المتحدة تحدد موعدا لهزيمة «كورونا» ...والسعودية تشدد

• منع الدخول والخروج من الرياض ومكة والمدينة ...و«قمة استثنائية» في العاصمة السعودية لقادة G20
•  ٣إصابات على «روزفلت» والبنتاغون يحذر من األسوأ ووفاة قاصر في لوس أنجلس
عشية عقد قادة مجموعة
العشرين  ،G20التي تضم
أكبر اقتصادات في العالم،
قمة استثنائية افتراضية في
الرياض ،لمناقشة تفشي
والحد من تأثيره
وباء كوروناّ ،
اإلنساني واالقتصادي ،وضع
الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،جدوال زمنيا لهزيمة
الفيروس ،الذي أكد وزير
دفاعه ،مارك إسبر ،أنه قد
يستمر في الواليات المتحدة.

نقطة تفتيش أمنية في إحدى المدن الهندية أمس (أ ف ب)

إيطاليا تأمل رفع
ً
القيود قريبا...
والسجن حتى 5
أعوام لمنتهكي
الحجر

فــي إط ــار مــواجـهــة فيروس
ك ــورون ــا (ك ــوف ـي ــد ،)19 -ال ــذي
ً
يزرع الفوضى عالميا ،والذي
ّ
تخطى حاجز الـ  400ألف عدد
إصــابــاتــه بينها  18ألـفــا و40
وف ــاة فــي  175ب ـلــدا ومنطقة،
بينما تكاد المستشفيات في
ً
الـ ــدول األك ـثــر ت ـض ــررا تـنـهــار،
ومـ ـ ــع إنـ ـ ـه ـ ــاك الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
مـ ـج ــال ال ـص ـح ــة ،وت ـعــرض ـهــم
للعدوى نتيجة نقص األقنعة
وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ،وض ـ ــع ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب،
جدوال زمنيا لهزيمة الفيروس
مــع بـلــوغ ع ــدد اإلص ــاب ــات في
عموم الواليات المتحدة نحو
 60ألـ ـف ــا ووفـ ـ ـ ــاة نـ ـح ــو ،670
ووس ـ ــط ت ــوق ـع ــات بـ ــأن تـكــون
الواليات المتحدة في طريقها
لتصبح البؤرة األبــرز عالميا
للفيروس.
وقبل طلبه معدات اختبار
خاصة بالفيروس من كوريا
الـجـنــوبـيــة ،ق ــال تــرامــب خــال
مؤتمر صحافي أمــس األول،
"سـ ـنـ ـح ــاول ه ــزي ـم ــة ك ــورون ــا
ب ـح ـلــول ع ـيــد ال ـف ـصــح الـشـهــر
ً
المقبل" ،مــؤكــدا أن الفيروس
ال ـق ــات ــل ي ـس ـت ـهــدف ن ـحــو 175
دولة.
وإذ شـ ــدد ع ـلــى أن إدارت ـ ــه
سـ ـت ــواص ــل ت ـق ــدي ــم ال ـم ـع ــدات

واألقـ ـنـ ـع ــة ل ـم ــواج ـه ــة تـفـشــي
الفيروس القاتل ،قــال ترامب،
في حديث لقناة "فوكس نيوز"،
"سنخسر الـمــزيــد مــن الـنــاس
بوضع بلد في ركود أو كساد
هائلين .سنخسر أشخاصا.
سيكون لديك حــاالت انتحار
باآلالف".
وأض ـ ـ ــاف" :ي ـج ــب أن نعيد
بلدنا للعمل .بلدنا في حاجة
للعودة إلى العمل .هذا العالج
ال ـق ـي ــود أس ـ ــوأ م ــن الـمـشـكـلــة.
وم ــرة أخ ــرى أق ــول إن الكثير
مــن ال ـن ــاس ،حـســب اعـتـقــادي،
سيلقون حتفهم إذا سمحنا
لهذا األمــر باالستمرار .يجب
أن نـعــود إل ــى الـعـمــل .شعبنا
يرغب في العودة للعمل".
وقـ ـ ــال ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض فــي
ب ـيــان ،إن ال ــوالي ــات المتحدة
ت ـ ـ ـجـ ـ ــري تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب سـ ــريـ ــريـ ــة
ع ـش ــوائ ـي ــة الخـ ـتـ ـب ــار فـعــالـيــة
بعض العقاقير ضد الفيروس.
وفي وقت تسعى واشنطن
ً
إلى إعادة النشاط سريعا إلى
اقتصادها األكـبــر فــي العالم،
طلب الرئيس األميركي معدات
اختبار خاصة بالفيروس من
كوريا الجنوبية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس ك ـ ـ ــوري ـ ـ ــا
الجنوبية مون جاي ان ،خالل
زيارته لمركز تصنيع معدات

ُ
ّ
هكذا يطبق التباعد االجتماعي
ض ـمــن م ـج ـمــوعــة م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الح ـت ــواء
تفشي فـيــروس "ك ــورون ــا" ،أص ــدرت حكومات
حــول العالم ق ــرارات تشدد على أهمية التزام
ال ـج ـم ـي ــع بـ ـ ــإجـ ـ ــراءات ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي،
خصوصا من يتجاوزون السبعين من العمر،
وال ـ ـحـ ــوامـ ــل ،وأص ـ ـحـ ــاب األم ـ ـ ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة
كالسكري والقلب ،حيث تقل مناعتهم.
وب ــات الـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي ض ــروري ــا ،ألنــه
عـنــدمــا يـسـعــل الـشـخــص ال ـم ـصــاب بــالـعــدوى
فهو ينشر رذاذا محمال بالفيروس في الهواء.
وتحدث العدوى لآلخرين بسبب تنشقهم
الــرذاذ عن طريق التنفس ،أو من لمس سطح

وقــع عليه ال ــرذاذ ،ثــم لمس العينين أو األنــف
أو الفم.
ويقول خبراء ومتخصصون ،إنه كلما كان
الوقت الذي سيقضيه الناس مع بعضهم أقل،
قلت فرص حدوث ذلك.
ولتطبيق التباعد االجتماعي ينبغي العمل
من المنزل كلما كــان ذلــك متاحا ،وتجنب كل
التنقالت والسفر غير ال ـضــروري ،والـحــرص
على االبتعاد عن األماكن المزدحمة كالنوادي
والـ ـمـ ـس ــارح وغ ـي ــر ذل ـ ــك ،وت ـج ـن ــب االج ـت ـم ــاع
باألصدقاء قدر اإلمكان.

اختبار في سيول أمس" ،قدم
ً
ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب ط ـل ـبــا إلـيـنــا
للتزود بشكل طــارئ بــأدوات
حجر مثل معدات االختبار".
وخ ـ ـ ـ ــال اتـ ـ ـص ـ ــال ه ــاتـ ـف ــي،
ق ــال م ــون ل ـتــرامــب ،إن إرس ــال
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدات ي ـت ـط ـل ــب م ــوافـ ـق ــة
مـ ـسـ ـبـ ـق ــة مـ ـ ــن إدارة ا لـ ـ ـغ ـ ــذاء
والـ ـ ــدواء األمـيــركـيــة ال ـتــي أكــد
الرئيس األميركي أنه سيسعى
لتأمينها "خــال الـيــوم" ،وفق
م ــا أع ـل ـنــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـكــوريــة
الـجـنــوبـيــة فــي ب ـيــان منفصل
في وقت سابق.
وقال مون لترامب "إذا كان
لدينا فائض محلي ،فسأدعم
بقدر اإلمكان" .ولم تشر كوريا
الـجـنــوبـيــة إل ــى األع ـ ــداد الـتــي
سيتم تأمينها ،و م ــا إذا كــان
سيتم التبرع بها أو بيعها.
البنتاغون
وقال وزير الدفاع األميركي،
مارك إسبر ،إن تفشي "كورونا"
فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة قــد
يـ ـسـ ـتـ ـم ــر عـ ـ ـ ــدة أش ـ ـ ـهـ ـ ــر ،وإن
الجيش سيواصل دعم جهود
التصدي له ما دامت الضرورة
تقتضي ذلك.
وق ـ ــال إسـ ـب ــر ،ع ـنــدمــا سئل
خ ـ ــال م ـل ـت ـقــى ح ـك ــوم ــي عـبــر
اإلنترنت عن المدة ،التي يمكن
أن يستمر فيها التفشي ،وإلى
متى سيواصل الجيش دعمه
لـجـهــود الـتـصــدي لـلـفـيــروس،
"أعتقد أننا بحاجة ألن نضع
في خططنا استمراره بضعة
أشهر على األقل ،ونحن نتخذ
ج ـم ـيــع اإلج ـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة
للقيام بذلك".
وخ ــال الملتقى ذات ــه ،قــال
ال ـج ـن ــرال مـ ــارك مـيـلــي رئـيــس
هيئة األر ك ــان المشتركة ،في
حـيــن أن ال ـم ــدى الــزم ـنــي غير
واضـ ـ ـ ـ ــح ،فـ ــإنـ ــه ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إل ــى
ت ـجــارب ب ـلــدان أخـ ــرى ،والـتــي
قــد تنطبق أو ال تنطبق على
الواليات المتحدة ،فقد يستمر
التفشي حتى يوليو.
وأضاف "إذا كانت تنطبق،
ف ــإن ـن ــا ن ـع ـت ـقــد ع ـل ــى األرجـ ـ ــح
استمرار التفشي حتى أواخر

مايو أو يونيو وربما أواخــر
يوليو".
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـبـ ـح ــري ــة
األم ـيــركــي بــالــوكــالــة تــومــاس
مودلي ،تأكيد إصابة  3بحارة
ع ـلــى م ـتــن حــام ـلــة ال ـط ــائ ــرات
"يــو.اس.اس ثيودور روزفلت"
الموجودة حاليا في المحيط
الهادي بالفيروس.
وق ــال مــودلــي للصحافيين
ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـقـ ـ ــر وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
(البنتاغون) إن البحارة الثالثة
وض ـعــوا فــي الحجر الصحي
ً
ويتم نقلهم من السفينة جوا.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أع ـل ــن
"البنتاغون" أن عدد اإلصابات
في صفوف الجيش بلغ .174
ع ـل ــى ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،أع ـل ـنــت
مـ ــديـ ــرة ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة فــي
مقاطعة لوس أنجلس بوالية
كــالـيـفــورنـيــا ب ــارب ــارا فـيــريــر،
تسجيل  4وفيات جديدة في
المقاطعة.
وق ــال ــت إن ـ ــه "م ـ ــن ال ـم ــأس ــاة
ب ـم ـك ــان أن أحـ ـ ــد األشـ ـخ ــاص
الذين توفوا كان دون سن 18
عــامــا ،وه ــو تــذكـيــر مــؤلــم بــأن
الـفـيــروس يصيب ال ـنــاس من
جميع األعمار".
ّ
تسجل
وهذه أول حالة وفاة
ّ
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـمــت ـحــدة لــدى
قاصر مصاب بالفيروس.
وأعلنت حاكمة واليــة آيــوا
كيم رينولدز تسجيل أول وفاة.
بــدورهــا ،كشفت السلطات
ف ــي واليـ ـ ــة أالسـ ـك ــا ع ــن حــالــة
وفاة تعود لشخص من "خارج
الوالية".
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ط ــال ـب ــت ع ـضــوة
ف ــرق ــة ال ـع ـمــل ال ـتــاب ـعــة للبيت
األبيض المكلفة تنسيق جهود
ال ـت ـصــدي لـلـفـيــروس ،دي ـبــورا
بيركس ،جميع من كانوا في
والي ــة ن ـيــويــورك خ ــال األي ــام
ً
الماضية بحجر انفسهم ذاتيا
مدة أسبوعين.
وك ـش ـفــت أن  56ف ــي الـمـئــة
مـ ــن م ـج ـم ــوع اإلص ـ ــاب ـ ــات فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــوجــودة
في نيويورك ،وان نسبة  60في
المئة من اإلصابات الجديدة

يابانيون يضعون أقنعة واقية يشاهدون الشعلة األولمبية في مدينة أيواكي
فوكوشيما أمس (اي بي ايه)
سجلت في المنطقة.
وح ـ ـ ــذر الـ ــدك ـ ـتـ ــور أن ـت ــون ــي
فوتشي ،مدير المعهد الوطني
للحساسية واألمراض المعدية
خــال المؤتمر ذات ــه ،مــن نقل
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـغ ــادرون
نيويورك لإلصابة إلى غيرهم.
وأضــاف "انــه وضــع خطير.
مـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ــراه اآلن هـ ـ ــو أنـ ـ ـ ــه مــن
ال ـم ـف ـهــوم أن ال ـن ــاس يــريــدون
الخروج من نيويورك".

بومبيو
إلى ذلك ،زاد وزير الخارجية
األم ـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو من
حدة انتقاداته لتعامل الصين
مع تفشي "كــورونــا" ،قائال إن
"ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الصيني
ال ـحــاكــم الي ـ ــزال ي ـحــرم الـعــالــم
مــن المعلومات ا لـتــي يحتاج
إليها للحيلولة دون حــدوث
إصابات أخرى".
و ك ــرر بومبيو ،فــي مقابلة
مع برنامج "واشنطن ووتش"
اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ات ـ ـهـ ــامـ ــات ســاب ـقــة
ب ــأن تــأخــر بكين فــي مشاركة
ال ـم ـع ـلــومــات ح ــول ال ـف ـيــروس
ّ
سبب مخاطر للناس في أنحاء
ّ
ال ـعــالــم ،وق ــال إن ه ــذا "ع ــرض
ً
حقا حياة اآلالف للخطر".
وتــابــع" :مــا يقلقني هــو أن
هــذا التعتيم و ه ــذا التضليل
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـي ــه الـ ـح ــزب
الشيوعي اليزال يحرم العالم

مــن المعلومات ا لـتــي يحتاج
إل ـي ـه ــا ك ــي ي ـت ـس ـنــى ل ـن ــا مـنــع
ح ـ ــدوث إصـ ــابـ ــات ج ــدي ــدة أو
تكرار شيء كهذا مرة أخرى".
وقـ ـ ـ ــال ب ــومـ ـبـ ـي ــو" :ال ت ـ ــزال
ح ـم ــات ال ـت ـض ـل ـيــل مـسـتـمــرة
من قبل روسيا وإيران إضافة
إلى الصين" .وأضاف" :يقولون
إنه جاء من الجيش األميركي،
ويـ ـق ــول ــون إنـ ــه رب ـم ــا بـ ــدأ فــي
إيطاليا ،كل شيء للتنصل من
المسؤولية".
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـل ــن
مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ط ـ ـبـ ــي ف ـ ـ ــي وزارة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة أن
بــومـبـيــو ل ــن يــدخــل ف ــي حجر
ص ـح ــي ط ــوع ــي ب ـع ــد ع ــودت ــه
م ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان وقـ ـط ــر ،ألن
الدولتين غير مدرجتين على
قــائ ـمــة ل ـل ـح ـكــومــة األم ـيــرك ـيــة
تدعو إلــى مثل هــذه التدابير
عند زيارتها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول أن
تـحـ ّـر كــات بومبيو المصممة
سلفا في المكانين والفحص
المسبق للذين خالطوه تعني
أنها كانت بيئة ال يوجد فيها
أي ا حـتـمــال أو فيها احتمال
ضئيل ،ألن يصاب بالمرض.
واجتمع بومبيو مع كل من
الرئيس األفغاني أشرف غني،
وخـصـمــه الـسـيــاســي عبدالله
عبدالله ومعهما عندما كان
فــي كــابــول االثنين فــي طريق
عـ ــودتـ ــه إل ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن ،كـمــا

اجتمع مدة  75دقيقة في قاعد
عسكرية في قطر مع مسؤولين
من حركة "طالبان" من بينهم
كبير مفاوضي الحركة ،المال
باردار أخوند.
فــي ال ـم ـقــابــل ،أع ـلــن البيت
األبيض أن المتحدثة باسمه
س ـت ـي ـف ــان ــي غ ـ ــري ـ ـش ـ ــام ،ال ـت ــي
تخضع للحجر الصحي منذ
أن خالطت مـســؤوال برازيليا
هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـش ـ ـهـ ــر غ ـ ـيـ ــر م ـص ــاب ــة
ب ـ ـ ــ"كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ،بـ ـع ــد أن أث ـب ــت
ال ـف ـح ــص ذلـ ـ ــك ،وانـ ـه ــا ع ــادت
للعمل امس.
وكـ ـ ــانـ ـ ــت غ ـ ــريـ ـ ـش ـ ــام ،وهـ ــي
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن كـ ـب ــار م ـس ــاع ــدي
الــرئ ـيــس دون ــال ــد ت ــرام ــب ،مع
الــرئـيــس فــي منتجعه بوالية
فـ ـ ـل ـ ــوري ـ ــدا ي ـ ـ ــوم ال ـ ـسـ ــابـ ــع مــن
مـ ـ ـ ـ ــارس ،عـ ـن ــدم ــا اسـ ـتـ ـض ــاف
ترامب الرئيس البرازيلي جاير
بولسونارو والوفد المرافق له.
م ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،أعـلـنــت
السلطات األميركية تسجيل
أول إص ــاب ــة ب ــال ـف ـي ــروس فــي
م ــرك ــز الح ـت ـجــاز الـمـهــاجــريــن
غير الشرعيين فــي الــواليــات
ّ
ّ
ال ـ ـمـ ــت ـ ـحـ ــدة ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
ا لـمـصــاب مكسيكي يبلغ من
ً
العمر  31عاما ،ومحتجز في
نيوجيرزي.

G20
فـ ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك،

لبنان يتجه لتمديد «التعبئة» وتشديد اإلجراءات مصر تضاعف مستشفيات
●

ّ
ً
الدوالر يحلق صعودا ويالمس الـ  3000ليرة
●

حالق يقص شعر شاب على سطح عمارة في بيروت (أ ف ب)

بيروت  -ةديرجلا

•

يناقش مجلس الوزراء اللبناني ،اليوم ،قضية
تمديد التعبئة العامة مهلة إضافية جديدة ،تقدر
بأسبوعين على األقل ،لمواجهة اآلثار المدمرة
لفيروس كورونا الجديد على الناس واالقتصاد.
وكشفت مصادر سياسية لـ "الجريدة" أمس ،أن
"االتجاه هو لتمديد حال التعبئة العامة ،على أن
تتشدد القوى األمنية خالل الساعات المقبلة في
تطبيق قرار حظر التجول الذاتي".
ّ
وعلى الرغم من قرار التعبئة العامة المنفذة
بصرامة أقوى منذ السبت ،والتي مازالت ّ
تتعرض
ل ـخــروق فــي ع ــدد مــن الـمـنــاطــق ،بقي الفيروس
يحصد مزيدا من اإلصابات في لبنان ،حيث بلغ
عدد المصابين في لبنان أمس أكثر من .330
وكانت قد أطلقت من السراي الحكومي ،أمس،
مبادرة من جمعية مصارف لبنان ،وهي عبارة
عن تأمين أجهزة طبية واستشفائية لمعالجة
الـمـصــابـيــن ب ــوب ــاء "كـ ــورونـ ــا" بـقـيـمــة ت ـنــاهــز 6
ماليين دوالر.

القاهرة  -رامي إبراهيم

وجــاء إعــان المبادرة خالل استقبال رئيس
مجلس ال ــوزراء حسان ديــاب وفــدا مــن جمعية
الـمـصــارف بــرئــاســة سليم صفير ،ال ــذي أكــد أن
"الـقـطــاع المصرفي لــم ي ـتــوان يــومــا ،عــن تأدية
واجـبــه فــي مساعدة الــدولــة اللبنانية والشعب
اللبناني على ّ
تحمل الـظــروف الصعبة ،وعلى
تجاوز المحن".
في موازاة ذلك ،سجلت الليرة اللبنانية ،أمس،
انخفاضا كبيرا أمــام ال ــدوالر لتصل الــى أدنــى
مستوياتها في السوق الموازي ،إذ سجلت اليوم
 2800ليرة للدوالر الواحد ،حتى المس الـ 3000
في بعض المناطق اللبنانية.
ويأتي التدهور الحاصل بالعملة الوطنية،
بعد أيام على منع بعض المصارف السحوبات
بالدوالر وإجبار المودعين على سحب أموالهم
ّ
بــالـلـيــرة بحسب سـعــر ال ـصــرف الــرس ـمــي ،بعز
األزمة المالية الحاصلة والتي تفاقمت مع انتشار
فيروس كــورونــا ،وهــو ما أدى الــى زيــادة الشح
الحاصل بالعملة الصعبة أكثر وأكثر.

ف ــي إط ـ ــار خ ـطــة اسـتـبــاقـيــة
وضعتها السلطات المصرية
ل ـم ــواج ـه ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
كشف المتحدث الرسمي لوزارة
الصحة خالد مجاهد ،عن رفع
أعــداد مستشفيات العزل على
مستوى المحافظات.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ـ ـ ــد ف ــي
ت ـص ــري ـح ــات ،أمـ ــس األول ،أن
ع ــدد الـمـسـتـشـفـيــات الـجــديــدة
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـع ــزل بـ ـل ــغ 5
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ،اث ـ ـن ـ ــان م ـن ـهــا
فـ ــي الـ ـق ــاه ــرة "م ـس ـت ـش ـفــى 15
مــايــو" ،و"مستشفى العجوزة
الـتـخـصـصــي" ،بــاإلضــافــة إلــى
 3ه ــي" :مستشفى ال ـصــداقــة"،
و"مستشفى قفط" في محافظة
قـ ـن ــا ،و"م ـس ـت ـش ـف ــى قـ ـه ــا" فــي
القليوبية.
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن عدد
م ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـع ــزل ال ـقــائ ـمــة

وج ـ ـ ـ ــار الـ ـعـ ـم ــل بـ ـه ــا كـ ــاآلتـ ــي:
"ال ـن ـج ـي ـلــة" ب ـمــرســى م ـط ــروح،
و"إسنا" باألقصر ،و"أبوخليفة"
بــاإلس ـمــاع ـي ـل ـيــة ،و"ال ـع ـج ـمــي"
باإلسكندرية ،ومستشفى "تمي
تمديد" بالدقهلية.
إل ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت وزارة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ،ارتـ ـف ــاع
عـ ــدد ال ـم ـصــاب ـيــن بــال ـف ـيــروس
ف ـ ــي م ـ ـصـ ــر ،إلـ ـ ــى  402ح ــال ــة،
بعد تسجيل  36حالة جديدة
أمس األول .وقالت الوزارة ،في
بيان ،إن عدد المتعافين وصل
إلــى  80حــالــة ،بينما بلغ عدد
الــوف ـيــات  20حــالــة ب ـعــد وف ــاة
حالة جديدة.
وأكـ ـ ـ ــدت "الـ ـصـ ـح ــة" ارتـ ـف ــاع
عـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـت ــي تـحــولــت
نتيجة تحاليلها من إيجابية
إلى سلبية للفيروس إلى 100
ح ــال ــة ،ب ـعــد ت ـعــافــي  12حــالــة
وخ ــروج ـه ــم م ــن مـسـتـشـفـيــات
الـ ـ ـع ـ ــزل ،وهـ ـ ـ ــم 3 :أجـ ــانـ ــب و9

ّ
عمال بلدية يعقمون األهرامات في الجيزة أمس (أ ف ب)

مـصــريـيــن .وأوض ـح ــت أن ــه تم
ت ـس ـج ـي ــل  36حـ ــالـ ــة ج ــدي ــدة
ث ـب ـت ــت إيـ ـج ــابـ ـي ــة ت ـحــال ـي ـل ـهــا
ً
معمليا لـلـفـيــروس ،جميعهم
م ــن ال ـم ـصــري ـيــن ،م ــاع ــدا حــالــة
ألجنبي ،وهــم من المخالطين
لـلـحــاالت اإلي ـجــاب ـيــة ،ال ـتــي تم
ً
اك ـت ـشــاف ـهــا وإع ــان ـه ــا أخـ ـي ــرا،
الفتة إلى وفاة مواطنة مصرية
من محافظة اإلسكندرية تبلغ
ً
من العمر  54عاما.
فــي االث ـنــاء ،أج ــرى الرئيس
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـس ـي ـس ــي
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دوليات
إجراءاتها االحترازية

؟

• األردن يخفف حظر التجول وليبيا
تؤكد أول إصابة ...ووفاة رابعة بتونس

سلة أخبار
ال تنازل عن األناقة
حتى في «زمن كورونا»

خطفت رئيسة سلوفاكيا،
زوزانا كابوتوفا ،األضواء
بظهورها الالفت خالل
عدة مناسبات في محاولة
للتشجيع على االلتزام
باإلجراءات االحترازية للحد
من انتشار فيروس "كورونا"
في بالدها.
وتداول رواد مواقع التواصل
االجتماعي صورا لكابوتوفا
بفساتني أنيقة ،وكمامات
بنفس اللون وقفازات سوداء،
مبدين إعجابهم بأناقتها رغم
الوضع الذي يعيشه العالم
في ظل انتشار الوباء ،حتى أن
البعض منهم علق قائال "املرأة
هي املرأة" رغم كل الظروف.

مواطنو بنغالدش
ّ
يتحدون اإلغالق

أع ـل ـن ــت "وك ـ ــال ـ ــة األنـ ـب ــاء
الـسـعــوديــة" الــرسـمـيــة (واس)
أن خــادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز
واف ــق على اتـخــاذ الـمــزيــد من
اإلجـ ــراء ات االح ـتــرازيــة ،للحد
م ــن ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس ،وأم ــر
بـمـنــع ال ــدخ ــول وال ـخ ــروج من
ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض ،وم ـ ـكـ ــة الـ ـمـ ـك ــرم ــة،
والمدينة المنورة.
يــأتــي ذل ــك ،فــي وق ــت أكــدت
الرئاسة السعودية لمجموعة
دول ال ـع ـش ــري ــن ،الـ ـت ــي ت ـضـ ّـم
أك ـبــر اق ـت ـص ــادات ال ـع ــال ــم ،في
ب ـيــان ن ـشــرتــه "وك ــال ــة األن ـبــاء
السعودية" الرسمية (واس)،
ّ
ّ
"القمة ستعقد في الرياض
أن
بـ ــرئـ ــاسـ ــة خ ـ ـ ـ ــادم الـ ـح ــرمـ ـي ــن،
وسـ ـتـ ـن ــاق ــش سـ ـب ــل ال ـم ـض ــي
ً
قـ ــدمـ ــا فـ ــي ت ـن ـس ـيــق ال ـج ـه ــود
الـعــالـمـيــة لـمـكــافـحــة كــورونــا،
ّ
والحد من تأثيرها اإلنساني
واالقتصادي".
ّ
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان أن ـ ـ ـ ــه
"ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى قـ ـ ـ ــادة دول
المجموعة سيشارك في القمة
قــادة كل من إسبانيا واألردن
وس ـ ـ ـن ـ ـ ـغـ ـ ــافـ ـ ــورة وس ـ ــويـ ـ ـس ـ ــرا
وممثلون عــن كــل مــن منظمة
الصحة العالمية ،و صـنــدوق
الـ ـنـ ـق ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وم ـج ـم ــوع ــة
البنك الدولي ،واألمم المتحدة،
ومـنـظـمــة األغ ــذي ــة وال ــزراع ــة،
ومـجـلــس االس ـت ـق ــرار الـمــالــي،
ومـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـعـ ـم ــل الـ ــدول ـ ـيـ ــة،

ومنظمة التعاون االقتصادي
والـتـنـمـيــة ،ومنظمة الـتـجـ ّـارة
ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ك ـ ــذل ـ ــك س ـي ـم ــث ــل
المنظمات اإلقليمية جمهورية
فيتنام اال شـتــرا كـيــة بصفتها
ً
رئ ـي ـس ــا ل ــراب ـط ــة دول جـنــوب
شرق آسيا ،وجمهورية جنوب
اف ــريـ ـقـ ـي ــا ب ـص ـف ـت ـه ــا رئ ـي ـس ــا
ل ــاتـ ـح ــاد اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي ،ودولـ ـ ــة
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
ً
ب ـص ـف ـت ـه ــا رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا ل ـمـج ـلــس
التعاون لدول الخليج العربية،
وجـمـهــوريــة روانـ ــدا بصفتها
رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـلـ ـش ــراك ــة الـ ـج ــدي ــدة
لتنمية إفريقيا".
ّ
وكــانــت مــوسـكــو أعـلـنــت أن
الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بوتين سيشارك في هذه القمة
الـ ـط ــارئ ــة الـ ـت ــي س ـت ـع ـقــد عـبــر
اإلنترنت.
وفي بكين ،أعلن التلفزيون
ال ـص ـي ـنــي ،أمـ ــس ،ان الــرئـيــس
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي شـ ـ ــي ج ـ ـيـ ــن ب ـي ـنــغ
سيشارك في القمة.

األردن
وف ـ ــي عـ ـم ــان ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
ال ـ ــوزراء األردنـ ــي عـمــر ال ــرزاز،
ان الحكومة ستسمح للناس
بالشراء من المتاجر الصغيرة
لتسهيل الحياة اليومية لما
نسمة،
يـقــرب مــن  10مــايـيــن ُ
وسط حظر تجول صارم فرض
منذ السبت.

وأغلقت المتاجر والمخابز
ح ـتــى ال ـص ـيــدل ـيــات م ـنــذ ذلــك
الـحـيــن بشكل كــامــل ،وانتشر
الـ ـجـ ـي ــش ف ـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وحـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـ ــن أن أي
شخص يغادر منازله سيواجه
السجن مدة عام.
وقـ ــال الـ ـ ــرزاز إن الـسـلـطــات
س ـم ـحــت ل ـل ـن ــاس ،اب ـ ـتـ ــداء من
أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــادرة م ـن ــازل ـه ــم
م ــن ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا حتى
ً
السادسة مساء للذهاب سيرا
عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام إلـ ـ ــى ال ـم ـتــاجــر
الصغيرة والبقالة والمخابز
والصيدليات .وأكــد استمرار
م ـنــع ح ــرك ــة ال ـم ــرك ـب ــات منعا
باتا.
وارت ـ ـفـ ــع الـ ـع ــدد اإلج ـم ــال ــي
ل ــإص ــاب ــات ف ــي الـمـمـلـكــة إلــى
 .153ولـ ــم ت ـس ـجــل الـ ـب ــاد أي
حالة وفاة.
وأعلنت السلطات الصحية
التونسية تسجيل وفاة جديدة
ل ـم ــواط ــن ،لـيــرتـفــع بــذلــك عــدد
الوفيات إلى  ،4في حين ارتفع
عدد المصابين إلى .114
كما أكدت ليبيا أول إصابة
بالفيروس ،لكن أعمال العنف،
المستمرة منذ سنوات ،تركت
ن ـظــام ـهــا ل ـل ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
ضعيفا.

آسيا
وف ــي ب ـك ـيــن ،أكـ ــدت اللجنة

الوطنية للصحة فــي الصين
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أن ال ـ ـ ـبـ ـ ــر ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
الصيني سجل انخفاضا في
عدد اإلصابات ،وإن جميعها
كانت لمسافرين قادمين من
الخارج.
وأضــافــت أن ع ــدد الـحــاالت
الجديدة انخفض إلى  47من
 78في اليوم السابق.
وبذلك يصل إجمالي حاالت
اإلصـ ــابـ ــة الـ ـم ــؤك ــدة فـ ــي ال ـبــر
الرئيسي الصيني إلى .81218
وبلغ عدد وفيات الجائحة
في البر الرئيسي  3163حتى
نهاية أمس األول ،بزيادة أربع
حاالت عن اليوم السابق.
وفي سيول ،ذكــرت المراكز
ال ـكــوريــة لـمـكــافـحــة األمـ ــراض
وال ـ ــوق ـ ــاي ـ ــة م ـن ـه ــا أن ك ــوري ــا
الجنوبية سجلت  100حالة
جديدة ،أمس ،ليصل إجمالي
الحاالت إلى  9137حالة.

أوروبا
وبـيـنـمــا أعـلـنــت السلطات
الــروس ـيــة أمـ ــس ،ارت ـف ــاع عــدد
اإلصابات المؤكدة في البالد
إلى  ،658أكدت هولندا تباطؤ
م ـعــدل ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس في
الـ ـب ــاد ،ف ــي ح ـيــن ق ــال رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء اإلي ـط ــال ــي جــوزي ـبــي
ك ــون ـت ــي ،إن ح ـكــوم ـتــه ق ــررت
زيـ ـ ــادة ق ـي ـمــة الـ ـغ ــرام ــات على
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـت ـحــدون

أمر اإلغالق ،مضيفا أنه يأمل
أن يبدأ قريبا في رفع القيود.
وقـ ـ ــال ك ــون ـت ــي فـ ــي خ ـطــاب
نقله التلفزيون ،إن أي شخص
ُيقبض عليه وهو يغادر منزله
دون سبب وجيه سيواجه اآلن
غرامات تتراوح بين  400يورو
و 3000يورو.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات
اإلي ـط ــال ـي ــة م ــرس ــوم ــا ي ـفــرض
عـقــوبــة الـسـجــن م ــدة ت ـتــراوح
ب ـيــن ع ــام ح ـتــى  5أع ـ ــوام لمن
يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرق ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــي
اإلل ـ ـ ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازل
لألشخاص المصابين.
وصـ ـ ـ ـ ــدرت أوامـ ـ ـ ـ ــر ل ـج ـم ـيــع
ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي ال تـعـمــل في
مجاالت حيوية باإلغالق حتى
الثالث من أبريل ،مع مطالبة
ال ـنــاس بــالـبـقــاء فــي منازلهم.
و هـنــاك تكهنات بتمديد هذا
الـمــوعــد وص ــدر مــرســوم منح
الحكومة سلطة تمديد الموعد
حتى  31يوليو.
غير أن كونتي نفى اعتزامه
تـ ـم ــدي ــد اإلغـ ـ ـ ـ ــاق حـ ـت ــى ذل ــك
ال ـتــاريــخ ،قــائــا إن ــه يــأمــل في
ت ـخ ـف ـي ــف الـ ـقـ ـي ــود "قـ ـب ــل ذل ــك
بكثير".
وارت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ال ـ ـح ـ ـص ـ ـي ـ ـلـ ــة
اإلجمالية إلى  6820حالة وفاة
و 69176إصابة.
إلــى ذل ــك ،ت ــدرس السلطات
الفرنسية إصدار قرار بتمديد
طـ ــويـ ــل لـ ـ ــإغـ ـ ــاق ،وبـ ـ ــإجـ ـ ــراء

فحوصات على نطاق أوســع،
ح ـي ــث ارت ـ ـفـ ــع ع ـ ــدد ال ــوف ـي ــات
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب ب ـ ـش ـ ـكـ ــل حـ ـ ـ ـ ــاد ف ــي
مستشفيات البالد إلى ،1100
وع ـ ــدد ال ـم ـصــاب ـيــن إلـ ــى نحو
 23ألفا.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـج ـ ـلـ ــس ف ــرنـ ـس ــي
ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـبـ ــراء الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـيـ ـي ــن حـ ــول
الـ ـفـ ـي ــروس ،ف ــي وقـ ــت ســابــق،
أن إغـ ــاق ال ـب ــاد ،الـ ــذي دخــل
حيز التنفيذ قبل أسبوع ،من
المرجح أن يستمر  6أسابيع
على األقل.

بنما
وفــي الـسـيــاق ،أعـلــن رئيس
ب ـن ـمــا لــورن ـن ـت ـي ـنــو ك ــورت ـي ــزو
فـ ــرض "ح ـج ــر ص ـ ّـح ــي شــامــل
وإلـ ـ ــزامـ ـ ــي" فـ ــي س ــائ ــر أن ـح ــاء
الــدولــة الصغيرة الــواقـعــة في
ً
أميركا الوسطى ،مشيرا إلى
ّ
أن ه ــذا الـتــدبـيــر االستثنائي
ّ
دخ ـ ــل ح ــي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ ص ـبــاح
أمس ،وسيستمر إلى أجل غير
ّ
مسمى ،بعد ارتفاع اإلصابات
الـ ــى  ،443أمـ ــا عـ ــدد الــوف ـيــات
فوصل إلى .8
ّ
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح كـ ـ ــورت ـ ـ ـيـ ـ ــزو أن
القطاعات المستثناة من هذا
الـحـجــر ه ــي سـلـسـلــة اإلن ـتــاج
ال ـغ ــذائ ــي ،وال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة،
وقـ ـ ــوات األمـ ـ ــن ،والـ ـمـ ـص ــارف،
ً
ّومتاجر األغــذيــة ،مشيرا إلى
أنـ ـ ـ ــه س ـ ُـي ـس ـم ــح ل ـل ـمــواط ـن ـيــن

ب ــال ـخ ــروج م ــن م ـنــازل ـهــم مــدة
ً
ّ
للتزو د
ساعتين يوميا فقط
بالطعام والدواء.

البرازيل
ون ـ ـ ّـدد الــرئ ـيــس ال ـبــرازي ـلــي
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـي ـ ـنـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــي ج ــاي ــر
بولسونارو بإجراءات الحجر
ال ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـحـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ف ــرضـ ـتـ ـه ــا
ال ـس ـل ـطــات ف ــي عـ ــدد م ــن مــدن
ً
البالد ووالياتها ،مطالبا ّإياها
ّ
بالتخلي عن سياسة "األرض
ّ
المحروقة" التي تهدد بالقضاء
على أكبر اقتصاد في أميركا
الالتينية.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ــولـ ـ ـس ـ ــون ـ ــارو ،فــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ع ـ ـ ّبـ ــر الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون
وال ـ ـ ــرادي ـ ـ ــو ،إن ـ ـ ــه "يـ ـج ــب عـلــى
السلطات في بعض الواليات
ّ
والـ ـبـ ـل ــدي ــات أن ت ـت ـخ ــل ــى عــن
مـبــدأ ّاألرض الـمـحــروقــة :منع
ال ـت ـن ــق ــات وإغـ ـ ــاق ال ـمـتــاجــر
والعزل الواسع النطاق .علينا
أن نحافظ على الوظائف ،وأن
نحافظ على موارد العائالت"،
ً
داع ـ ـيـ ــا إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة تـعـلـيــق
اإلغالق المفروض.
وي ـ ـصـ ــل إج ـ ـمـ ــالـ ــي ح ـ ــاالت
الوفاة في البرازيل إلى  46إلى
جانب  2247إصابة مؤكدة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

العزل ...وتكافئ أطقم الصحة  4دول تبدأ تجربة لقاح عمره  100عام

ً
ً
اتـصــاال هاتفيا بالعاهل
األردنــي الملك عبدالله الثاني
ب ـ ــن الـ ـحـ ـسـ ـي ــن ،حـ ـي ــث تـ ـن ــاول
االتصال التباحث حول جهود
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ل ـم ـك ــاف ـح ــة ان ـت ـش ــار
الفيروس ،وتــم التوافق بشأن
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق ب ـيــن
األجهزة المختصة في البلدين
لتبادل الخبرات والمعلومات
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ذات ال ـص ـل ــة
بـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة ان ـ ـت ـ ـشـ ــار ال ـ ــوب ـ ــاء
والوقاية الصحية ،وذلك حسب
المتحدث الرئاسي.

وفــي إطــار مساهمة القوات
ال ـم ـس ـل ـحــة ل ـم ـع ــاون ــة ال ـق ـطــاع
الـ ـم ــدن ــي ب ــال ــدول ـ ّـة ل ـم ـكــاف ـحــة
انتشار الوباء ،تفقد السيسي
ب ـ ـعـ ــض ن ـ ـ ـمـ ـ ــاذج مـ ـ ــن أج ـ ـهـ ــزة
وم ـع ــدات الـتـطـهـيــر والـتـعـقـيــم
التي تم تطويرها بالتعاون مع
وزارة الدولة لإلنتاج الحربي،
لالستخدام في أعمال تطهير
منشآت ومؤسسات الدولة عن
طريق استخدام أحدث المواد
والمحاليل الكيميائية في هذا
المجال.
فــي سـيــاق قــريــب ،أكــد وزيــر
المالية المصري محمد معيط،
أنه بصدور التكليف الرئاسي
من القيادة السياسية بسرعة
ت ــوفـ ـي ــر الـ ـمـ ـب ــال ــغ ال ـم ـط ـل ــوب ــة
ل ـمــواج ـهــة ت ــداع ـي ــات ف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا ،ف ـق ــد ت ــم م ـن ــذ ب ــداي ــة
ش ـه ــر م ـ ـ ــارس الـ ـ ـج ـ ــاري حـتــى
اآلن ،ت ـع ــزي ــز وإتـ ــاحـ ــة مـبــالــغ
ن ـقــديــة عــاج ـلــة ت ـب ـلــغ قيمتها
اإلجمالية  3.8مليارات جنيه

لدعم القطاع الصحي بالدولة
بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف م ـ ـ ـسـ ـ ــاراتـ ـ ــه ع ـل ــى
مستوى الجمهورية ،وتلبية
االحتياجات الملحة والحتمية
مـ ــن األدوي ـ ـ ـ ــة وال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات
الطبية ،بما ُيمكن هذا القطاع
الحيوي من اتخاذ اإلجــراء ات
االحترازية والوقائية ،وصرف
م ـك ــاف ــآت تـشـجـيـعـيــة لــأطـقــم
ال ـط ـب ـيــة وال ـع ــام ـل ـي ــن بـمـنــافــذ
الحجر الصحي ،ومستشفيات
الـ ـع ــزل وال ـم ـع ــام ــل ال ـمــركــزيــة،
وفروعها بالمحافظات ،وفرق
العمل المركزية ومعاونيهم،
وفرق الترصد الوبائي وهيئة
اإلسعاف.

تسببت األوامر التي
أصدرتها حكومة بنغالدش
بالبقاء في املنزل بسبب
انتشار فيروس كورونا في
غضب الشعب الذي خرج في
ّ
تجمعات بحافالت وقطارات
وعبارات في ّ
ّ
تحد واضح
لتلك األوامر.
وجاء هذ النزوح من
العاصمة دكا ،بعد أن أعلنت
الحكومة عطلة لـ  10أيام على
مستوى الدولة ،وطلبت من
الناس البقاء في منازلهم
الحتواء انتشار الفيروس.
وانتشرت صور ّ
العبارات
والحافالت املكتظة على
وسائل التواصل االجتماعي
مع انتشار التعليقات التي
تنتقد األمر.
وقال مسؤول رفيع املستوى
ّ
معبرا عن غضبه من هذا
االندفاع املجنون ،إن هذه
العطلة لم تمنح من أجل
التمتع بها.
وانتشرت قوات الجيش في
أنحاء بنغالدش للمساعدة
في فرض إجراءات إلبطاء
انتشار الفيروس ،حيث
أعلنت الدولة الواقعة في
جنوب آسيا اكتشاف 39
حالة إصابة و 4وفيات.

ناشطة المناخ تونبرغ
في عزلة ذاتية

أعلنت ناشطة املناخ
السويدية الشابة غريتا
تونبرغ ،أنها تشتبه في
إصابتها بفيروس كورونا
بعد رحلتها األخيرة إلى
أملانيا وبلجيكا ،وهي في
عزلة ذاتية .وقالت تونبرغ
( 17عاما) إنها ّ مقيمة في شقة
مستعارة لتجنب نقل العدوى
ألمها وشقيقتها الصغرى.

وفاة الكاتب المسرحي
األميركي ماكنالي

عالج السل يعزز المناعة وقد يسمح بتفادي اإلصابة مرة ثانية
يستعد باحثون من  4دول لبدء تجارب
سريرية للتأكد من نجاعة لقاح ضد داء السل،
البالغ عمره نحو  100عام ،لتفادي اإلصابة
بفيروس كورونا "كوفيد ."19
وبحسب تقرير لمجلة "،"Science Mag
فإن اللقاح المستخدم ضد السل ،وهو مرض
بكتيري ،قد يستطيع تعزيز مناعة اإلنسان
بشكل كبير حتى تصبح قادرة على محاربة
كورونا (كوفيد  ،)19أو ربما سيمنع اإلصابة
به مرة ثانية.
ومن المنتظر أن تقدم الجرعات التجريبية
من اللقاح ألطباء وممرضات ،الذين يعتبرون
أك ـث ــر ع ــرض ــة ل ــإص ــاب ــة بـ ــأمـ ــراض ال ـج ـهــاز
التنفسي مــن عامة الـنــاس ،فضال عــن كبار
ال ـس ــن ال ــذي ــن ي ـش ـك ـلــون أغ ـل ــب الـمـصــابـيــن
والضحايا.
وسيبدأ فريق في هولندا أولى التجارب
هذا األسبوع .وسيقوم بتجنيد  1000شخص
من العاملين في مجال الرعاية الصحية في 8
مستشفيات هولندية ،سيتلقون لقاح السل
المسمى ُ"عصية كالميت غيران" (.)BCG

ويحتوي ( )BCGعلى ساللة حية ضعيفة
مــن الـمـتـفـطــرة الـبـقــريــة "Mycobacterium
 "bovisوهو نوع من البكتيريا يتبع جنس
المتفطرة ويسبب السل.
ُ
ويعطى اللقاح لألطفال في السنة األولى
مــن حياتهم فــي معظم بـلــدان الـعــالــم ،وهو
آمن ورخيص ،ويمنع نحو  60٪من حاالت

السل لدى األطفال في المتوسط ،مع وجود
اختالفات كبيرة بين البلدان.
وترفع اللقاحات بشكل عام االستجابات
ال ـم ـنــاع ـيــة ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـس ـب ـبــات األم ـ ــراض
المستهدفة ،مثل األج ـســام الـمـضــادة التي
تربط نوعا واحــدا من الفيروسات وتحيده
دون سواه.

توفي الكاتب املسرحي
األميركي تيرنس ماكنالي (81
عاما) جراء إصابته بفيروس
كورونا.
وقال عمدة مدينة نيويورك،
بيل دي بالسيو ،في مؤتمر
صحافي« :فقدنا واحدا
من عظماء نيويورك ،وهو
أحد أشهر نخبة مثقفينا».
وأضاف أن ماكنالي «كتب
ً
بعضا من أعظم املسرحيات
في الذاكرة الحديثة ،لكنه
ً
أيضا عمل بجد من أجل أن
تكون مدينة نيويورك أفضل
وأميركا أفضل».
وذكرت وسائل إعالم أميركية،
أن ماكنالي الذي نجا من
ً
مصابا
سرطان الرئة كان
بمرض التهاب رئوي مزمن.
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كشفت «الجريدة» تفاصيل
اختراق مكتب واتصاالت
نائب رئيس المكتب السياسي
لحركة «حماس» موسى
أبومرزوق ،في وقت استقال
رئيس الكنيست ،في خطوة
هي األولى من نوعها بتاريخ
إسرائيل التي تشهد احتدام
األزمة السياسية.

إصابة فلسطيني
برصاص االحتالل
واعتقاالت بالضفة
والقدس

علمت «ال ـجــريــدة» مــن مصدر
رف ـ ـ ـيـ ـ ــع ف ـ ـ ــي حـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة
اإلس ــام ـي ــة «حـ ـم ــاس» أن مكتب
الـ ـقـ ـي ــادي ال ـ ـبـ ــارز ن ــائ ــب رئ ـيــس
الـمـكـتــب ال ـس ـيــاســي مــوســى أبــو
م ـ ـ ـ ـ ـ ــرزوق ت ـ ـع ـ ــرض ل ـ ــاخـ ـ ـت ـ ــراق،
وأن ال ـف ــاع ــل م ــن داخ ـ ــل ال ـحــركــة
الفلسطينية.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ،أن أح ــد
موظفي مكتب أبومرزوق ويدعى
ً
«ن .م» أثار شكوكا حول تصرفاته،
ً
خـصــوصــا بـعــد أن ظ ـهــرت عليه
عالمات ثراء مفاجئة ،إذ اشترى
ً
ً
بيتا كبيرا في العاصمة القطرية
الدوحة وسيارات جيب ال تالئم
مستواه االقتصادي.
وأش ــار إلــى أن الحركة شكلت
لجنة تحقيق خــا صــة فــي لبنان
ل ـك ـن ـه ــا لـ ــم تـ ـت ــوص ــل ألي ش ــيء
واس ـت ـطــاع ال ـمــذكــور اإلف ــات من
استجواب بواسطة جهاز الكشف
عن الكذب ،مما اضطر أبو مرزوق
ل ـل ـج ــوء إلـ ـ ــى أج ـ ـهـ ــزة «حـ ـم ــاس»
بغزة التي شكلت لجنة تحقيق
منفصلة بإشراف رئيس الحركة
بالقطاع يحيى السنوار.
ً
وأفاد المصدر ،نقال عن لجنة
التحقيق األخـيــرة ،بأنها وجدت
أن المدعو «ن .م» عمل مع شخص
آخ ــر مــن مكتب أب ــوم ــرزوق وهــو
ً
«ح .ل» وقاما معا بتتبع تنقالت
نــائــب رئـيــس المكتب السياسي
وتـ ـسـ ـجـ ـي ــل مـ ـح ــادث ــات ــه وح ـت ــى
اخ ـت ــراق هــات ـفــه وت ــزوي ــد جـهــات
خارجية وداخـلـيــة بالمعلومات
عنه.
وأشــارت اللجنة في التحقيق
إلـ ــى أن ال ـم ـع ـل ــوم ــات «لـ ــم تـسـلــم
لـلـعــدو» إنـمــا يظهر أن المشتبه
ً
ف ـي ـه ـم ــا ق ــام ــا ب ــال ـع ـم ــل ت ـن ـف ـي ــذا
ألوامر داخلية من مسؤولين كبار
بــأجـنـحــة فــي «ح ـمــاس» وأط ــراف
خارجية في قطر وتركيا.
الجدير بالذكر أن القضية تأتي
فــي إط ــار الـتـنــافــس الــدائــر داخــل
«حـ ـم ــاس» م ــع تـعـمــق ال ـخــافــات
بين قيادات الحركة فيما يتعلق
بالمقر الــدائــم لـهــا والـعــاقــة مع
مصر من جهة ومــع إيــران وقطر
وسورية من ناحية أخــرى حيث
ي ـع ــرف ع ــن أبـ ــو مـ ـ ــرزوق أنـ ــه من
«البراغماتيين» ويرى أن مستقبل

مناهضو نتنياهو يتظاهرون خارج مقر «الكنيست» بالقدس المحتلة أمس (رويترز)
ا لـحــر كــة ببيئتها الطبيعية مع
الـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،وأن ـ ــه ي ـعــارض
الـ ـتـ ـق ــارب ال ــوثـ ـي ــق مـ ــع طـ ـه ــران،
ويـ ـح ــاول أن ي ـصــل م ــع ال ـق ـيــادة
المصرية إلى حل من أجل إتمام
المصالحة الداخلية الفلسطينية
مع «فتح» والسلطة الفلسطينية،
ومن ثم العمل من ضمن «منظمة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر» مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـش ـع ــب
الفلسطيني.

أزمة الكنيست
إلى ذلــك ،قدم رئيس البرلمان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي «ال ـك ـن ـي ـســت» يــولــي
إدلـشـتــايــن ،مــن حــزب «الـلـيـكــود»،
استقالته من منصبه ،أمــس ،في
أعقاب قرار المحكمة العليا ،أمس
األول ،بــإلــزامــه بــإجــراء تصويت
ع ـ ـلـ ــى ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب رئـ ـ ـي ـ ــس ج ــدي ــد
للكنيست.
وه ـ ـ ــاج ـ ـ ــم إدل ـ ـش ـ ـت ـ ــاي ـ ــن ق ـ ـ ــرار
الـمـحـكـمــة ال ـع ـل ـيــا ،وقـ ــال إن ــه «ال
يستند إل ــى نــص ال ـقــانــون ،إنما
إل ـ ــى ت ـح ـل ـي ــل أحـ ـ ـ ـ ــادي ال ـج ــان ــب
ومتطرف .ويتناقض مع دستور
الكنيست ،ويدمر عمله .وكمن دفع
ً
ً
ً
ثمنا شخصيا باهظا بسنوات

ف ــي األسـ ــر وأع ـم ــال ال ـس ـخــرة في
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي م ــن أج ــل
الحق بالعيش كمواطن في دولة
إسرائيل ،ال حاجة ألن أشرح مدى
حـبــي لــدولــة إســرائـيــل وشعبها.
ولذلك ،لن أسمح بأن تتدهور إلى
فوضى ،ولن أدعم حربا أهلية».
وأغلق إدلشتاين جلسة الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـب ــرل ـم ــان ،وق ـ ــال إن ـهــا
ستعود لتجتمع االثنين المقبل.
وب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ي ـ ـك ـ ــون إدل ـ ـش ـ ـتـ ــايـ ــن
أرج ــأ دفــع خـطــوة تحالف «أزرق
أب ـيــض» بــانـتـخــاب رئـيــس جديد
لـ«الكنيست» وسن قانون يمنع من
رئيس حكومة تصريف األعمال
بنيامين نتنياهو ،تشكيل حكومة
ألنه متهم بمخالفات في قضايا
فساد خطيرة.
وتـ ـع ــد اس ـت ـق ــال ــة إدل ـش ـت ــاي ــن،
حليف نتنياهو الوثيق ،األولــى
بتاريخ الدولة العبرية.
وتأتي االستقالة بعد احتدام
األزم ــة الـسـيــاسـيــة بـيــن األح ــزاب
ال ـي ـم ـي ـن ـي ــة بـ ــزعـ ــامـ ــة ن ـت ـن ـيــاهــو
وتحالف «أزرق أبـيــض» بزعامة
ب ـي ـنــي غ ــان ـت ــس ال ـم ـت ـح ــال ــف مــع
«الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة» لـ ــ«ع ــرب
 »48وال ــوزي ــر ال ـســابــق إفـيـغــدور

السودان :وفاة مفاجئة لوزير الدفاع في جوبا
توفي وزير الدفاع السوداني ،الفريق أول
جمال عمر ،بصورة مفاجئة أثناء مشاركته
في مفاوضات السالم الجارية بين الحكومة
والحركات المسلحة في جوبا.
وأعـ ـل ــن ال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم ال ـق ــوات
الـمـسـلـحــة ال ـســودان ـيــة الـعـمـيــد عــامــر محمد
الحسن ،أمس ،أن «وزير الدفاع توفي إثر علة
مــرضـيــة ،حـيــث ك ــان يـعــانــي بـعــض األم ــراض
المزمنة».
وأصـ ـ ــدر م ـج ـلــس ال ـس ـي ــادة ال ـس ــودان ــي
ب ـيــانــا ،نـقـلـتــه وك ــال ــة الـ ـس ــودان الــرسـمـيــة

(سونا) ،جاء فيه« :يحتسب السيد رئيس
م ـج ـلــس ال ـس ـي ــادة ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـقــوات
المسلحة والنائب األول لرئيس المجلس
وأعـضــاء المجلس عند الـلــه تعالى وزيــر
الدفاع الفريق أول ركن جمال عمر محمد
إبراهيم ،الذي اختاره الله تعالى إلى جواره
فجر الـيــوم (أم ــس) بعاصمة دولــة جنوب
الـســودان شهيدا ،وهــو يدافع ويكافح من
أجل استقرار السودان وسالمته وعزته».
وع ـ ـمـ ــر أول وزيـ ـ ـ ــر دفـ ـ ـ ــاع ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
االنـتـقــالـيــة بـعــد اإلط ــاح ــة بـعـمــر الـبـشـيــر في

أبــريــل الماضي على يــد الجيش ،بعد أشهر
من االحتجاجات الشعبية ضده .وقبل توليه
منصب وزيــر الدفاع الجديد كــان عضوا في
المجلس العسكري االنتقالي رئيسا للجنة
األمن والدفاع برتبة فريق ركن.
وت ـم ــت تــرق ـي ـتــه إلـ ــى رت ـب ــة ف ــري ــق أول في
 15أبــريــل  2019ب ـقــرار مــن رئ ـيــس المجلس
االنتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان .وكان
عمر جمال يشغل منذ مــارس  2017منصب
رئيس هيئة االستخبارات العسكرية.
(الخرطوم  -وكاالت)

ليبيا :حفتر يخسر قاعدة جوية غرب طرابلس
وس ــط ت ـصــاعــد ال ـق ـصــف رغــم
الـمـنــاشــدات لــوقــف إط ــاق الـنــار،
أكـ ـ ـ ــدت قـ ـ ـ ــوات حـ ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق
ال ـل ـي ـب ـيــة ،أم ـ ــس ،ال ـس ـي ـطــرة على
قـ ــاعـ ــدة ال ــوطـ ـي ــة الـ ـج ــوي ــة غ ــرب
العاصمة طرابلس وأسر عدد من
عـنــاصــر ق ــوات الـجـيــش الــوطـنــي
ب ـق ـي ــادة ال ـم ـش ـيــر خ ـل ـي ـفــة حـفـتــر
ونشر صور لبعضهم.

ونقل المكتب اإلعالمي لعملية
بركان الغضب التابعة لحكومة
الــوفــاق عــن آم ــر غــرفــة العمليات
الـمـشــاركــة ،ل ــواء أســامــة جويلي
قــولــه ،إن سـيـطــرة ق ــوات الــوفــاق
جـ ـ ــاءت ض ـم ــن ع ـم ـل ـيــة عـسـكــريــة
أطلق عليها «عاصفة السالم».
ً
وقــالــت «إن العملية تــأتــي ردا
على القصف المتواصل ألحياء

العاصمة مــن ق ــوات حفتر ،التي
نقضت وقــف إطــاق النار بشكل
متكرر».
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ن ـش ــرت م ــواق ــع
داعمة لقوات حفتر مقاطع فيديو
تـظـهــر ت ـح ــرك سـ ـي ــارات مسلحة
تابعة لحفتر إلى قاعدة الوطية
ال ـجــويــة ،الــواق ـعــة ق ــرب ال ـحــدود
ال ـت ــون ـس ـي ــة ،وه ـ ــي األق ـ ـ ــرب إل ــى

طرابلس ضمن القواعد العسكرية
التي سيطر عليها واستخدمها
في الحرب على العاصمة الليبية.
وم ــع انـهـيــار الـهــدنــة ،ق ــال آمــر
أح ـ ــد الـ ـسـ ـج ــون ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
الليبية في وقت سابق ،إن معتقل
منطقة عين زارة بجنوب طرابلس
تـعــرض لقصف أدى إلــى إصابة
عدة أشخاص.

ليبرمان عقب نتائج غير حاسمة
بــاالنـتـخــابــات الـتـشــريـعـيــة الـتــي
ج ــرت فــي م ــارس ال ـج ــاري وتعد
الثالثة في غضون عام.

التماس وتغيير
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،اع ـت ـب ــر عـضــو
«الـكـنـيـســت» عــن «أزرق أبـيــض»
عوفر شيلح ،أن قرار إدلشتاين
ب ــإغ ــاق جـلـســة الـهـيـئــة الـعــامــة
وم ـن ــع ال ـت ـصــويــت ه ــو «تـحـقـيــر
للمحكمة العليا» .وأعلن «أزرق
ً
أبـ ـي ــض» أنـ ــه س ـي ـق ــدم ال ـت ـمــاســا
ض ــد إدل ـش ـتــايــن بـسـبــب تحقير
المحكمة.
وأب ـلــغ الـمـسـتـشــار القضائي
لـ ــ«الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت» ،أيـ ـ ـ ــال يـ ــانـ ــون،
إدلشتاين بــأن عليه إعــادة عقد
جلسة الهيئة الـعــامــة ،مــن أجل
التصويت على انتخاب رئيس
جديد للبرلمان ،وإال فإنه يخرق
قرار المحكمة.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـعـ ـب ــري ــة
الرسمية «كان» عن قياديين في
«أزرق أبيض» قولهم إنه إذا قرر
إدلشتاين كسر القواعد ،ورفض
إج ـ ــراء ت ـصــويــت ع ـلــى انـتـخــاب

رئ ـي ــس ج ــدي ــد ،ف ــإن ــه ي ـتــوقــع أن
يــدفــع ذل ــك عـضــوي «الكنيست»
من الكتلة ،يوعاز هندل وتسفيكا
ه ـ ـ ـ ـ ــاوزر ،إل ـ ــى ت ـغ ـي ـي ــر رأي ـه ـم ــا
والموافقة على دعم حكومة أقلية
ت ــؤيــده ــا «ال ـقــائ ـمــة الـمـشـتــركــة»
مــن خ ــارج االئ ـتــاف الحكومي.
وأعلن عضوا «الكنيست» هذان
ف ــي ال ـم ــاض ــي أن ـه ـم ــا يــرف ـضــان
تأييد حكومة أقلية مدعومة من
«عرب .»48
ويتوقع أن يستكمل تحالف
ً
«أزرق أب ـ ـيـ ــض» 61 ،ن ــائ ـب ــا مــن
أص ــل  ،120سـيـطــرتــه عـلــى قــوة
البرلمان في حال انتخاب رئيس
ج ــدي ــد ل ـل ـب ــرل ـم ــان ب ـع ــد تـمـكـنــه
مــن االسـتـحــواذ على المناصب
القيادية بجميع اللجان الفرعية.
يـ ـ ـ ـش ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن ا لـ ــر ئ ـ ـيـ ــس
اإلســرائ ـي ـلــي ،رؤوف ـي ــن ريفلين،
كلف غانتس ،األسبوع الماضي،
تـشـكـيــل ح ـكــومــة وم ـن ـحــه مهلة
ً
 28يوما.

صدامات واعتقاالت
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،أصـ ـي ــب
ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي بـ ـ ــرصـ ـ ــاص قـ ـ ــوات

االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي ،فــي
مدينة رام الله بالضفة الغربية
ال ـم ـح ـت ـلــة ،إلـ ــى ج ــان ــب اع ـت ـقــال
ً
االح ـ ـ ـتـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ــن ال ـش ـب ــان
الفلسطينيين.
ونـ ـق ــل ال ـم ــرك ــز الـفـلـسـطـيـنــي
ل ــإع ــام ع ــن مـ ـص ــادر مـحـلـيــة،
أن قـ ـ ـ ـ ــوات االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال أط ـل ـق ــت
الـ ـن ــار ب ــات ـج ــاه فـلـسـطـيـنــي فــي
ب ـل ــدة ديـ ــر أبـ ــو م ـش ـعــل بـمــديـنــة
رام الـ ـ ـل ـ ــه ،وأصـ ــاب ـ ـتـ ــه إص ــاب ــة
مباشرة ،بذريعة رشق سيارات
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوطـ ـنـ ـي ــن بـ ــال ـ ـح ـ ـجـ ــارة،
بالقرب من قرية دير نظام غربي
المدينة.
وأشــارت المصادر ذاتها إلى
أن جيش االحـتــال اإلسرائيلي
أغـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ــداخـ ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــة .وف ــي
القدس المحتلة ،اعتقلت القوات
اإلسرائيلية شابين فلسطينيين
من بلدة العيساوية .كما اعتقلت
شقيقين من منطقة عين الحلوة
باألغوار الشمالية.
وفي قطاع غزة ،أطلقت زوارق
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ح ــربـ ـي ــة ن ـي ــران ـه ــا
بـ ــات ـ ـجـ ــاه م ـ ــراك ـ ــب الـ ـصـ ـي ــادي ــن
الفلسطينيين فــي البحر قبالة
المناطق الشمالية للقطاع.

مجلس األمن ينعقد عبر «الفيديو»
ً
قبل يومين مــن استضافة السعودية قمة
افتراضية استثنائية لقادة مجموعة العشرين،
عقد مجلس األمن الدولي ،أمس األول ،للمرة
األولى في تاريخه جلسة عبر الفيديو ،تناولت
جـمـهــوريــة الـكــونـغــو الــديـمـقــراطـيــة ،وشـهــدت
صعوبات تقنية عدة بحسب دبلوماسيين.
وقـ ــال دب ـلــومــاســي ط ـلــب ع ــدم ال ـك ـشــف عن
هويته إن «الـمـحــاولــة بــدائـيــة بعض الـشــيء،
نتقدم ببطء ،لكن سننجح» .وأضــاف« :القيام
بالحد األدنى من العمل أفضل من عدم القيام
ً
بشيء مطلقا».
وأعـ ــرب عــن أسـفــه ألن مجلس األم ــن الــذي
تتولى الصين رئاسته لشهر مــارس لم يكن
أكثر نشاطا منذ جلسته األخيرة التي عقدت
بمقر األمم المتحدة في  12الجاري.
والـ ـجـ ـلـ ـس ــة غـ ـي ــر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ع ـق ــدت
الثالثاء كانت بمنزلة «اختبار» ،وفق مصدر
دبلوماسي ،ولم تكن واردة على جدول األعمال
الــرس ـمــي لـلـمـجـلــس .وأج ــري ــت دون حـضــور
وسائل إعــام ،بمشاركة سفراء أو مساعدين
محجورين داخــل بيوتهم من خلف شاشات
حواسيبهم.
ووفــق الدبلوماسيين ،دام االجتماع أكثر
ً
ً
مــن  4س ــاع ــات ،وتـضـ ّـمــن أي ـضــا نـقــاشــا حــول
كيفية مواصلة العمل في المجلس .واستدعى

االجتماع هذا الوقت الطويل بسبب االنقطاع
المتكرر للجلسة على خلفية مشاكل عديدة
كانقطاع اإلنترنت ومشاكل في الكهرباء.
واع ـت ــاد مـجـلــس األم ــن عـلــى ال ـتــواصــل مع
م ـشــارك ـيــن ف ــي جـلـســاتــه ع ـبــر ال ـف ـيــديــو ،لكن
«ل ــم يسبق فــي ال ـتــاريــخ» عـقــد لـقــاء ألعضائه
ال ـخ ـم ـســة ع ـشــر ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة ،وفـ ــق خبير
بشؤون المنظمة.
وأج ــري ــت ك ــاف ــة ال ـم ــداخ ــات بــاإلنـكـلـيــزيــة،
ً
حيث لم يكن ممكنا لصعوبات تقنية مرتبطة
بالترجمة استخدام اللغات الرسمية الخمس
األخـ ـ ـ ــرى ل ـل ـم ـج ـلــس (ال ـص ـي ـن ـي ــة وال ــروسـ ـي ــة
والعربية واإلسبانية والفرنسية).
وتـ ــرفـ ــض روس ـ ـيـ ــا حـ ـت ــى اآلن أن ي ـج ــري
ً
التصويت «افتراضيا» ،وتطالب بعقد جلسات
«فعلية» لهذا الغرض في مقر األمــم المتحدة
الذي لم يغلق األمين العام أنطونيو غوتيريش
أبوابه ،رغم الوباء.
وبـ ـمـ ـب ــادرة م ــن ف ــرن ـس ــا ،ن ـش ــر بـ ـي ــان ح ــول
جمهورية الكونغو الديمقراطية حصل على
موافقة كافة األعضاء ،بعد انتهاء االجتماع.
ويشير البيان إلى «القلق حول عدم االستقرار
المتواصل في شرق البالد» و«الوضع اإلنساني،
خصوصا بسبب انتشار وباء الحصبة».
(عواصم  -وكاالت)

مصر :أحكام بالمؤبد والمشدد لـ «خلية الجيزة»
والسوق السوداء للعملة تطل من جديد
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت م ـح ـك ـم ــة جـ ـن ــاي ــات
أم ـ ــن الـ ــدولـ ــة طـ ـ ـ ــوارئ فـ ــي مـصــر
أمــس أحكاما بالمؤبد والمشدد
للمتهمين في القضية المعروفة
بـ «خلية داعش الجيزة».
وق ـض ــت الـمـحـكـمــة الـمـنـعـقــدة
بـمـجـمــع م ـحــاكــم طـ ــرة بــالـمــؤبــد
ل ـثــاثــة م ـت ـه ـم ـيــن ،وال ـم ـش ــدد 15
سـنــة ألرب ـع ــة آخ ــري ــن العـتـنــاقـهــم
«أفكار تنظيم إرهابي والتخطيط
السـتـهــداف الكنائس والمنشآت
العسكرية وتفجيرها».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا
أحــالــت المتهمين إلــى المحاكمة
ب ـعــدمــا ك ـش ـفــت ال ـت ـح ـق ـي ـقــات عن
قيام «قائد الخلية بإعداد برنامج
ف ـك ــرى وإم ـ ـ ــداد ب ــاق ــي المتهمين
بالمطبوعات واإلصدارات الداعمة
ألفـكــاره التكفيرية وعقد لقاء ات
تنظيمية لهم ببعض المساجد.
من جهة أخرى ،قال مصرفيون
ورجـ ــال أع ـمــال االثـنـيــن إن ســوق
سوداء صغيرة للجنيه المصري
عــاودت الظهور في األيــام القليلة
الماضية مع تأثر مصادر العملة

الصعبة الرئيسية سلبا بفيروس
كــورونــا ،مشيرين إلــى معامالت
غـ ـي ــر رسـ ـمـ ـي ــة جـ ـ ــرت عـ ـن ــد سـعــر
 16.15جنيها للدوالر ،مقارنة مع
سعر معروض يبلغ  15.75جنيها
بمكاتب الصرافة والبنوك.
وفي األسبوع الماضي ،علقت
الحكومة جميع الرحالت الجوية
ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي م ـس ـعــى الح ـت ــواء
تفشي الفيروس ،في خطوة مدمرة
للقطاع السياحي ال ــذي در على
البلد  12.5مليار دوالر في .2019
وأوردت صحيفة المال االثنين
أن ع ــدد سـفــن ال ـح ــاوي ــات ال ـمــارة
بقناة السويس تراجع  7.3بالمئة
ف ــي فـ ـب ــراي ــر ،ف ــي م ــؤش ــر ال ـ ــى أن
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ي ـق ـلــص حــركــة
التجارة العالمية.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــون إن
تداوالت نشيطة في أذون الخزانة
الـمـصــريــة لــاسـت ـفــادة م ــن ف ــروق
أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـفـ ــائـ ــدة ت ـ ـبـ ــاطـ ــأت فــي
األســاب ـيــع القليلة الـمــاضـيــة ،مع
قيام المستثمرين األجانب بسحب
الدوالرات من مصر.

لـ ـك ــن عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ذل ـ ــك،
وبــاح ـت ـيــاط ـيــات أجـنـبـيــة بلغت
 45.51م ـل ـيــار دوالر ف ــي نـهــايــة
فبراير ،تملك مصر في خزائنها
م ــا يـكـفــي ل ــدع ــم ال ـع ـم ـلــة  -الـتــي
فقدت القليل من قيمتها بالسوق
ال ــرس ـم ـي ــة م ـن ــذ ت ـف ـش ــي ال ــوب ــاء
مـقــارنــة مــع عـمــات دول أس ــواق
ناشئة أخرى مثل روسيا وتركيا
وجنوب إفريقيا.
وق ــال ــت ن ـع ـيــم ل ـلــوســاطــة في
مذكرة االثنين إن الدوالر متداول
بـيــن  16.10و 16.15جنيها في
السوق الموازية ،لكنها تداوالت
هزيلة مــع تأجيل المستوردين
الطلبيات.
وقالت المذكرة «بدأت البنوك
تــرشـيــد أرصـ ــدة الـنـقــد األجنبي
لديها (معطية األولوية للواردات
الـ ـض ــروري ــة) تـكـيـفــا م ــع تــراجــع
التدفقات الـقــادمــة مــن السياحة
ومع نزوح األموال الساخنة».
وقالت نعيم «فــي ضــوء توقع
نضوب السيولة (األجنبية) بين
البنوك بدرجة أكبر في األشهر

سلة أخبار
العراق :خلية أزمة عالمية
والتشيك تسحب قواتها

أعلنت المتحدث باسم
وزارة الخارجية العراقية،
أحمد الصحاف ،أمس،
تشكيل خلية أزمة لجميع
المواطنين في دول
العالم لمتابعة شؤونهم،
والوقوف عند احتياجاتهم،
وتلبية مناشداتهم.
من جهة ثانية ،قرر
الجيش التشيكي ،أمس
األول ،سحب  30جنديا
من العراق بسبب مخاوف
أمنية والقيود الكبيرة
على المهمات العمالنية،
موضحا أن «طائرة
إيرباص ايه 319 -عسكرية
قادمة هبطت في مطار
براغ  -كبيلي وعلى متنها
ً
 30جنديا» من المشاركين
في مهمة حلف شمال
األطلسي وفي تدريب
القوات العراقية والشرطة
العسكرية.

شويغو :القدرة القتالية
الروسية تضاعفت

كشف وزير الدفاع الروسي،
سيرغي شويغو ،أمس،
أن القدرة القتالية للقوات
المسلحة الروسية زادت
بأكثر من الضعف منذ عام
 ،2012مما سمح بالحفاظ
على التكافؤ االستراتيجي
مع حلف شمال األطلسي
(ناتو) مع زيادة التهديدات
العسكرية.
وقال شويغو ،خالل اجتماع
مع مجلس االتحاد« :بحلول
عام  ،2020زادت اإلمكانات
القتالية الروسية بأكثر
من الضعف» .وأضاف:
«ارتفعت نسبة إمداد القوات
باألسلحة الحديثة إلى
 68.2في المئة ،وسترتفع
إلى المؤشر المستهدف
بحلول نهاية العام ،وهو
 70في المئة .وفي الوقت
نفسه ،سترتفع نسبة
األسلحة الحديثة في القوات
االستراتيجية النووية إلى
 87في المئة».

ً
بنغالدش تفرج مؤقتا
عن زعيمة المعارضة

ّأعلنت حكومة بنغالدش،
أنها ستفرج مدة  6أشهر
عن زعيمة المعارضة خالدة
ضياء ،القابعة في السجن
منذ سنتين ،لتمكينها من
ّ
تلقي العالج في المنزل.
وقال وزير العدل أنيس
ّ
الحق ،إن القرار اتخذ
بعدما ّ
قدم شقيق ضياء
وشقيقتها التماسا لرئيسة
الوزراء شيخة حسينة واجد
لغريمتها بالسفر
للسماح
ّ
إلى لندن لتلقي ّالعالج.
ّ
لكن الوزير قال إنه لن يسمح
لضياء ( 74عاما) بالسفر
إلى الخارج .وتهيمن عائلتا
الزعيمتين الغريمتين
على المشهد السياسي في
بنغالدش منذ استقالل
البالد في عام .1971

ً
الجزائر :سنة سجنا
ألحد رموز الحراك

السيسي يتفقد معدات عسكرية للتطهير والتعقيم أمس األول
المقبلة ،نتوقع أن يعمد (البنك
المركزي) من حين آلخر إلى سد
ال ـع ـجــز ع ــن طــريــق ب ـيــع الـ ــدوالر
إلى البنوك» ،مضيفة أنها تتوقع
تــراجــع االحـتـيــاطـيــات األجنبية
ب ـيــن م ـل ـيــار و 1.5م ـل ـيــار دوالر
شهريا.
وأص ـ ـ ــدرت نـعـيــم أمـ ــس األول
ت ـص ـح ـي ـحــا ل ـم ــذك ــرت ـه ــا ون ـف ــت

وجود سوق موازية للعملة .وقال
متعامل صــرف أجنبي مرخص
له في القاهرة إن تداوالت األفراد
كادت تتوقف في األسابيع القليلة
ال ـمــاض ـيــة ،وإن الـطـلــب ضعيف
ل ـل ـغــايــة س ـ ــواء ع ـلــى ال ـ ـ ــدوالر أو
الجنيه.
وقـ ــال م ـصــرفــي م ـص ــري لــدى
بنك حكومي طلب عدم نشر اسمه

(متحدث الرئاسة)

«الحكومة لديها بعض األدوات
للتعامل مع هذا».
وأضـ ــاف ان إحـ ــدى الـخـطــوات
المتخذة بالفعل تمثلت في إصدار
الـبـنــوك ش ـهــادات إي ــداع بالجنيه
ال ـم ـصــري ،ب ـفــائــدة مـضـمــونــة 15
بالمئة لفترة محددة من أجل ثني
الناس عن تحويل المدخرات إلى
الدوالر.

وفي خطوة أخرى لدرء الدولرة،
أبـ ـل ــغ ال ـب ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـب ـن ــوك
ال ـت ـجــاريــة أم ــس بـخـفــض أسـعــار
ال ـفــائــدة عـلــى ال ــودائ ــع ال ــدوالري ــة
إلى نقطة مئوية واحدة فوق سعر
الفائدة المعروض بين بنوك لندن
(ليبور) بدال من  1.5نقطة مئوية
قبل ذلك.
(القاهرة -د ب أ ،رويترز)

قضت محكمة االستئناف في
الجزائر العاصمة ،بالسجن
سنة مع النفاذ بحق أحد
رموز «الحراك الشعبي»
المعارض كريم طابو،
الموجود في السجن منذ 6
أشهر.
وكانت المحكمة االبتدائية
قد قضت في  11الجاري
ً
بإدانة طابو 46( ،عاما)،
بالسجن سنة ،منها  6أشهر
نافذة ،بتهمة «المساس
بسالمة وحدة الوطن».
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دوليات

ً
ً
الدنمارك تتهم مواطنا نرويجيا بمساعدة المخابرات اإليرانية بمخطط اغتيال

وفاة زعيم
«الزرادشتية» بعد
إصابته بفيروس
كورونا المستجد

رغ ـ ـ ــم رف ـ ـ ــض إي ـ ـ ـ ـ ــران األك ـ ـثـ ــر
ً
تـ ـض ــررا م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد إيـ ـ ـ ـط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا وال ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــن
وإسبانيا ،فرض تدابير حجر
على السكان أو تلقي مساعدة
أجنبية الحتواء تفشي الوباء،
أل ـمــح الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي حسن
رو حــا نــي إ ل ــى إ مـكــا نـيــة تشديد
تعامل طهران مع تفشي الوباء،
مـعـلـنــا ف ــرض "ت ــداب ـي ــر جــديــدة
وصعبة" على السكان في األيام
المقبلة.
وخـ ـ ــال ك ـل ـم ــة أمـ ـ ــام مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء ،ب ـثــت ع ـبــر الـتـلـفــزيــون
أ مــس ،أ عـلــن رو حــا نــي مجموعة
جــد يــدة مــن ا لـتــدا بـيــر ،موضحا
أن وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة "ق ـ ــدم خ ـطــة"
على أ ســاس اعتقاده "أن علينا
تشديد التدابير".
وذ كـ ـ ـ ــر رو حـ ـ ــا نـ ـ ــي أن "وز يـ ـ ــر
الـ ـصـ ـح ــة أوض ـ ـ ــح أنـ ـن ــا ق ـط ـع ـنــا
الـ ـم ــوج ــة األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـم ــرض،
لـكــن مــوجــة ثــانـيــة قــد تـحــل في
األيام المقبلة وعلينا إدارتها"،
مضيفا" :تعاون السكان بشكل
جيد جدا مع السلطات لمكافحة
الـفـيــروس فــي كــل أنـحــاء الـبــاد
ويجب االستمرار بذلك".
ورأى رو ح ــا ن ــي أ ن ــه ال خـيــار
آ خــر "ألن حياة الناس تهمنا"،

مـتـحــدثــا عــن تــدابـيــر "ل ـمــدة 15
يـ ـ ــومـ ـ ــا" ،يـ ـفـ ـت ــرض "ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا
ب ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة ب ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـ ـس ـ ـبـ ــت 4
أ ب ــر ي ــل" ،أي خ ــال  10أ يـ ــام مع
عودة التعليم في المدارس بعد
انتهاء عطلة "عيد النوروز".
ف ــي ا ل ـس ـي ــاق ،أ ع ـل ـن ــت وزارة
الـصـحــة اإليــران ـيــة ،أم ــس ،وفــاة
 143ش ـخ ـصــا إ ض ــا ف ـي ــا بـسـبــب
إصابتهم بـ"كورونا" ،مما يرفع
الحصيلة في البالد إلى 2077
حالة وفاة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
الـ ـ ـ ــوزارة ك ـي ــان ــوش ج ـهــان ـبــور:
"أحصى ز مــاؤ نــا  2206حاالت
إص ــاب ــة ج ــدي ــدة" ،ت ـت ــوزع عـلــى
كل المحافظات خالل  24ساعة،
م ـ ـمـ ــا ي ـ ــرف ـ ــع عـ ـ ـ ــدد اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات
اإلجمالية وفق األرقام الرسمية
إلى .27017
م ــن جــانــب آخ ــر ،ق ــال رئـيــس
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
عبدالناصر همتي إن السلطات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة سـ ـتـ ـف ــرج عـ ــن ج ــزء
من األ مــوال اإليرانية المجمدة
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــورة فـ ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
األجنبية.
ونـ ـق ــل عـ ــن ه ـم ـت ــي ق ــول ــه إن
"هـ ـن ــاك م ـع ـل ــوم ــات ت ـش ـي ــر إل ــى
أن واش ـن ـطــن سـتـفــرج عــن جــزء

مــن األم ــوال اإليــرانـيــة ،مــن أجل
شراء المعدات الطبية والمواد
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـت ــاج ـه ــا
الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ل ـم ــواج ـه ــة
كورونا".
وي ــأت ــي ال ـت ــوق ــع ب ـعــد إط ــاق
ال ـس ـل ـطــات اإلي ــرانـ ـي ــة أم ـيــرك ـيــا
ك ـ ــان م ـح ـت ـج ــزا ل ــدي ـه ــا بـتـهـمــة
التجسس ،في خطوة قالت إنها
تأتي لـ"أسباب صحية".
ً
و ر د ا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـ ـصـ ــر ي ـ ـحـ ــات
روحاني بأن "المواطنين يجب
أن يـ ـع ــر ف ــوا أن  70فـ ــي ا ل ـم ـئــة
م ـن ـهــم س ـي ـصــابــون ب ـك ــورون ــا"،
قــا لــت الجمعية اإل يــرا نـيــة لعلم
المناعة والحساسية إن " هــذه
ا لـتـصــر يـحــات مخالفة للصحة
ا ل ـعــا مــة ،و ل ـم ـبــادئ آداب مهنة
ّ
وتعرض حياة ما ال يقل
الطب،
ع ــن م ـل ـيــونــي م ــواط ــن لـلـخـطــر،
بحجة إنشاء مجتمع آمن".
وحذرت الجمعية من "كارثة
محتملة" ،وخسائر في األرواح
لـ ـمـ ـلـ ـي ــون ــي إي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي ،ب ـس ـب ــب
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
الخاطئة بحجة "خلق مناعة".
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد قـ ــريـ ــب ،ق ــال ــت
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة اإل يـ ــرا ن ـ ـيـ ــة إن
لديها معلومات جديدة تشير
إلى أن محافظة جيالن قد تكون

بؤرة جديدة لـ"كورونا" ،بعد أن
قدم إليها مواطنون من مدينة
ووهـ ـ ــان ال ـص ـي ـن ـيــة ق ـب ــل ف ــرض
الحجر الصحي.
ً
والحقا  ،أفاد مسؤولون بأن
ال ـس ـل ـطــات اإلي ــران ـي ــة سـتـحـظــر
التنقل بين المدن بحلول الغد،
على خلفية تفشي الوباء.
وأع ـل ــن ال ـت ـل ـفــزيــون الــرسـمــي
وفاة زعيم الديانة الزرادشتية
أفــاطــون ســوهــرابــي 72 ،عاما،
فــي مدينة شـيــرا ،بعد إصابته
بالفيروس.
إلــى ذلــك ،قــال الـمــدعــي العام
الدنماركي إنه وجه اتهاما إلى
م ــواط ــن نــروي ـجــي بــالـمـســاعــدة
فــي مخطط لجهاز المخابرات
اإليراني يشمل محاولة اغتيال
في ُالدنمارك.
وألـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــض ع ـ ـلـ ــى
ا لـنــرو يـجــي ،و هــو فــي األربعين
م ــن ال ـع ـمــر وم ــن أص ــل إي ــران ــي،
فــي أ ك ـتــو بــر  2018لـصـلـتــه بما
يشتبه في أنه مخطط الغتيال
ش ـخ ـص ـيــة م ـع ــارض ــة م ــن ع ــرب
إيران في الدنمارك.
(طهران ـ وكاالت)

روحاني خالل اجتماع الحكومة
(إرنا)
في طهران أمس

أفغانستان« :داعش» يهاجم ...وتدخل واشنطن ال يوقف نزاع الرئاسة

ً
«بوكو حرام» النيجيرية تقتل  92جنديا في تشاد وتوجه ضربة قاسية إلى المنظومة الدفاعية

جنود حلف شمال األطلسي بموقع الهجوم في كابول أمس

(رويترز)

مع استمرار نــزاع الرئيس األفغاني أشرف
غني ومنافسه عبدالله عبدالله على منصب
ً
الــرئــاســة ،تبنى تنظيم"داعش" أم ــس ،هجوما
على معبد للسيخ في كابول أسفر عن مقتل 25
ً
ً
شخصا ،تزامنا مع عملية أكبر شنتها جماعة
"بوكو حرام" النيجيرية في تشاد وتسببت بمقتل
ً
 92جنديا وإصابة العشرات.
وأف ـ ــاد ال ـمــركــز األم ـيــركــي لـمــراقـبــة الـمــواقــع
المتطرفة "س ــاي ــت" عــن وكــالــة أع ـمــاق التابعة
ً
ً
لتنظيم "داعــش" بأن "هجوما انغماسيا ينفذه
ً
مقاتلو الــدولــة على معبد للسيخ حــالـيــا" في
كابول.
ووفـ ـ ــق ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة الــداخ ـل ـيــة
األفغانية طارق عريان ،اقتحم مسلحون صباح
ً
أمس معبدا للسيخ والهندوس في وسط كابول،
والناس عالقون في داخل المبنى وقوات األمن
تحاول إنقاذهم".
وقالت أناركالي كاور هوناريار النائبة التي
تمثل طائفة السيخ في البرلمان األفغاني ،إن

ً
"ه ـن ــاك نـحــو  150شـخـصــا ف ــي الـمـعـبــد" ال ــذي
يعيش فيه عدد من العائالت ،بينما تأتي أخرى
للصالة فيه صباح كل يوم ،مضيفة أن "بعض
الموجودين داخل المعبد يختبئون وهواتفهم
مغلقة".
ويأتي هذا الهجوم بينما تواجه أفغانستان
مجموعة مــن األزمـ ــات بينها هجمات لحركة
ال ـت ـمــرد ووضـ ــع سـيــاســي م ـ ــأزوم وارتـ ـف ــاع في
ع ــدد اإلص ــاب ــات بـفـيــروس ك ــورون ــا المستجد
"كوفيد."-19
ورغــم إعــان واشنطن أنها ستقتطع مليار
ّ
المقررة ألفغانستان هذا
دوالر من مساعدتها
العام ،األمــر الــذي ّ
يهدد بتفاقم الوضع ،ما زال
الرئيس غني ومنافسه عبدالله يتنازعان منصب
الرئاسة في غياب أي تسوية.
وبعد انتقاد وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو "فشل" غني وعبدالله في التوصل إلى
ً
اتفاق ،أعلن أن بالده ستقتطع "فورا" مليار دوالر
ّ
المقررة ألفغانستان لهذا العام
من مساعدتها

وأنها مستعدة القتطاع مليار دوالر أخرى في
 ،2021وربما المزيد بعدها.
ً
ووقـعــت واشنطن مــع حركة طالبان اتفاقا
ً
تاريخيا قبل شهر يقضي بانسحاب القوات
األجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية
من جانب المتمردين.
ً
ويـنـ ّـص االتـفــاق أيـضــا على فتح ح ــوار غير
مسبوق بين الحكومة األفغانية وطالبان ،بهدف
اتخاذ قرار بشأن مستقبل البالد وإطالق محتمل
ً
لعملية سالم ،بعد أربعين عاما من الحرب.
من جهة أخرى ،أعلن الرئيس التشادي إدريس
ً
ديبي اتنو أمس ،مقتل  92جنديا وإصابة و47
في هجوم نفذه متشددو جماعة "بوكو حرام"
النيجيرية .وفــي حين اعتبر ضــابــط كبير أن
"العدو وجه ضربة قاسية إلى المنظومة الدفاعية
في تلك المنطقة" ،قــال الرئيس التشادي الذي
توجه إلى مكان الهجوم في بوما في مقاطعة
البحيرة ،إنها المرة األولى التي نخسر فيها هذا
العدد من العناصر".

واس ـت ـهــدف ال ـه ـجــوم الـعـسـكــريـيــن ف ــي شبه
جزيرة بوما واستمر ما ال يقل عن سبع ساعات
ً
واستهدف أيضا تعزيزات أرسلت إلى الموقع،
وتم تدمير  24آلية للجيش بينها آليات مصفحة
فيما استولى جهاديو "بوكو حرام" على معدات
عسكرية.
وك ـث ـفــت ب ــوك ــو ح ـ ــرام ف ــي األشـ ـه ــر األخ ـي ــرة
هجماتها على الجزر في حوض بحيرة تشاد
على ال ـحــدود بين نيجيريا وت ـشــاد والنيجر
والكاميرون.
وأسـفــر تمرد بوكو ح ــرام عــن  36ألــف قتيل
وتسبب بنزوح نحو مليوني شخص من شمال
شرق نيجيريا منذ مطلع عام  ،2009وفق األمم
المتحدة .ووسعت الحركة الجهادية هجماتها
نحو النيجر وتشاد والكاميرون.
ومنذ خمسة أع ــوام ،تتصدى دول المنطقة
للجهاديين في إطار قوة إقليمية مشتركة تنشط
حول بحيرة تشاد بدعم من السكان.

ةديرجلا

•
العدد  / 4383الخميس  26مارس 2020م  2 /شعبان 1441هـ

١٨

sports@aljarida●com

رياضة

االتحادات الرياضية دشنت العمل
الستئناف النشاط في سبتمبر المقبل

حازم ماهر ومحمد عبدالعزيز وجابر الشريفي وأحمد حامد

بدأت االتحادات الرياضية العمل على وضع تصور خاص بشأن استئناف الموسم الرياضي
الجاري في سبتمبر المقبل ،بسبب فيروس كورونا.
ُ
سيصل إليه مسؤولو هذه االتحادات من تصورات قد يكون عرضة للتغيير
ومن المؤكد أن ما ً
في الفترة المقبلة ،وفقا للمستجدات التي سيتعامل معها الجميع ،بما يضمن الوصول بالموسم
الجاري إلى بر األمان.
النشاط،
«الجريدة» بدورها استطلعت آراء مسؤولي االتحادات الرياضية بشأن استئناف ً
وكذلك إلقاء الضوء على تصوراتها وخططها لالستئناف في المرحلة المقبلة ،وفقا لما طالبت
به األندية.
العنزي يشيد بقرار اللجنة
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،أشـ ـ ــاد رئ ـيــس
اتحاد كرة السلة ،رشيد العنزي،
ب ـقــرار اللجنة الـثــاثـيــة ،بشأن
تأجيل النشاط الــريــاضــي إلى
ً
سبتمبر الـمـقـبــل ،م ـش ـيــرا إلــى
ً
أن هذه الرؤية تتفق تماما مع
رؤية االتحاد التي َّ
تقدم بها إلى
اللجنة األولمبية.
وقـ ــال ال ـع ـنــزي ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
إن االسـتـعــدادات ستسير على
ق ــدم وس ــاق ،ف ــور انـتـهــاء حظر
ال ـ ـت ـ ـجـ ــول ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل اج ـت ـم ــاع
مجلس إدارة االتحاد ،والعمل
عـ ـل ــى إص ـ ـ ـ ــدار خـ ـط ــة واضـ ـح ــة
ل ـل ـج ـنــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات تـخـتــص
ب ـم ـســاب ـقــات ال ـمــوســم الـمـقـبــل،
إل ــى جــانــب بــرنــامــج استكمال
المنافسات المتبقية بالموسم
الحالي.
أن ات ـ ـحـ ــاد ك ــرة
ـى
ـ
ـ
ـ
ل
إ
ـت
ولـ ـف ـ
َّ
ال ـس ـل ــة لـ ــم ي ـت ـب ــق لـ ــه إال أربـ ــع
جـ ـ ـ ـ ــوالت مـ ـ ــن مـ ـس ــابـ ـق ــة كـ ــأس
االتـحــاد ،كما أنــه أنهى بطولة
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري بـ ـشـ ـك ــل مـ ـبـ ـك ــر وف ــق
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج واض ـ ـ ـ ـ ــح ت ـ ـ ــم ع ـم ـل ــه
ب ـن ــاء ع ـل ــى ت ــوص ـي ــات الـلـجـنــة
التنظيمية ،التي طالبت بإرسال
اس ــم بـطــل ال ـ ــدوري ف ــي فـبــرايــر
ال ـم ــاض ــي ،م ــن أجـ ــل مـشــاركـتــه
فــي بطولة األنــديــة الخليجية،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن بـ ـط ــول ــة درع
ُ
االت ـحــاد مــن الممكن أن تلغى،
ب ـع ـكــس ب ـطــولــة الـ ـك ــأس ،الـتــي
يتأهل بطلها إلى بطولة األندية
العربية.
وتـمـنــى ال ـع ـنــزي أن تساهم
هـ ــذه ال ـف ـت ــرة م ــن ال ـت ــوق ــف فــي
االن ـت ـه ــاء م ــن تـسـلـيــم االت ـح ــاد
صـ ــال ـ ـتـ ــه ،ل ـي ـت ـس ـن ــى لـ ـ ــه ع ـمــل
برنامجه بالشكل المطلوب.
وق ــال إن لــوائــح االت ـحــاد من
ً
الممكن أن تشهد تغييرا خالل
الفترة المقبلة ،السيما إذا ما
اس ـت ـغــل االتـ ـح ــاد هـ ــذه ال ـف ـتــرة

للعمل على تالشي مالحظات
األندية خالل الفترة الماضية.

الجسار :صحة الرياضيين أهم
مــن جانبه ،أكــد رئـيــس اتحاد
رف ــع األثـ ـق ــال ،ط ــال ال ـج ـســار ،أن
األه ـ ـ ــم فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـح ــال ــي هــو
الحفاظ على صحة الرياضيين
والمجتمع ،الفـتــا إلــى أن اتحاد
األثـقــال خاطب "األولمبية" بهذا
الخصوص.
وأضــاف أن استكمال الموسم
خالل الفترة المقبلة ،وبعد زوال
األزم ـ ـ ـ ــة ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى تــوقــف
النشاط بسبب فيروس كورونا،
أمر متاح ،وبصورة ال تؤثر على
حقوق األنــديــة ،مبينا أن موسم
رفع األثقال انتهى بصورة كبيرة،
باستثناء مسابقتي الناشئين
والشباب ،وهو ما يمكن تعويضه
في بداية الموسم المقبل.
واعترف رئيس اتحاد األثقال،
ب ــأن تــأجـيــل الـبـطــولــة اآلسـيــويــة
وأولمبياد طوكيو ساهم في رفع
ال ـض ـغ ــوط ال ــواق ـع ــة ع ـلــى العـبــي
المنتخب واسـتـعــداداهــم للفترة
المقبلة ،كاشفا عن تواصل قائم
بين الـمــدربـيــن والــاعـبـيــن خالل
فـتــرة الـتــوقــف الـحــالـيــة ،لضمان
الحفاظ على اللياقة البدنية في
حدود المتاح ،من خالل تدريبات
منزلية.

على إ يـقــاف المنافسات وأيضا
التدريبات ،على أن تكون الفترة
الحالية استراحة محارب لالعبين
واألجهزة الفنية واإلدارية.
و لـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ت ـ ــأ جـ ـ ـي ـ ــل
المسابقات فرصة إلعادة ترتيب
األوراق ،و تـ ـجـ ـهـ ـي ــز روز ن ـ ــا م ـ ــة
الـمــوســم الـمـقـبــل ،وم ــا تـبـقــى من
مـنــافـســات الـمــوســم الـحــالــي بما
ي ـص ــب فـ ــي م ـص ـل ـحــة الــاع ـب ـيــن
واللعبة.

القناعي :هناك اتفاق
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
التـ ـح ــاد كـ ــرة الـ ـق ــدم بــالـتـكـلـيــف،
ص ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــي ،أن قـ ـ ـ ــرار
اس ـت ـئ ـن ــاف الـ ـنـ ـش ــاط ال ــري ــاض ــي
ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر ال ـم ـق ـبــل  -وال ـ ــذي
ج ــاء بــواسـطــة مـســؤولــي اللجنة
ال ـث ــاث ـي ــة ال ـم ـن ـب ـث ـقــة عـ ــن وزارة
الصحة والهيئة العامة للرياضة
والـلـجـنــة األولـمـبـيــة الـكــويـتـيــة -
ص ــائ ــب وح ـك ـيــم ،خ ـصــوصــا أنــه
مــن الـصـعــوبــة بـمـكــان استئناف
النشاط في الوقت الراهن ،بسبب
فيروس كورونا.
وتــابــع القناعي" :هـنــاك اتفاق
تام بين هيئات الدولة المختلفة
واللجنة الثالثية واتحاد الكرة،
وغيره من االتحادات الرياضية،

مبنى اللجنة االولمبية الكويتية
ب ــالـ ـحـ ـف ــاظ عـ ـل ــى صـ ـح ــة جـمـيــع
عناصر اللعبات الرياضية ،كما
أن هــذه الـجـهــات حريصة أيضا
على صحة المواطنين والمقيمين
على أرض الكويت".
ولفت إلى أن لجنة المسابقات
تعمل عـلــى وضــع تـصــور شامل
بـشــأن كيفية استئناف الموسم
الجاري ،وتحديد موعد الموسم
الرياضي المقبل (،)2021-2020
ع ـلــى أن يـتـضـمــن ه ــذا الـتـصــور
ال ـمــواع ـيــد ال ـخــاصــة باستئناف
مـ ـن ــافـ ـس ــات بـ ـ ـط ـ ــوالت الـ ـم ــوس ــم
الجاري ،وكذلك اإلجابة عن جميع
ال ـت ـســاؤالت الـتــي يطرحها رجــل
الشارع الرياضي في العديد من
األمور.
وأعرب القناعي عن أمنيته ،بأن
يحفظ الله الكويت ومواطنيها
والمقيمين ،وأن يـعــود النشاط
الرياضي في أجواء خالية تماما
من فيروس كورونا ،الذي تتعامل
معه الــدولــة بــإجــراءات احترازية
رائعة القــت إعجاب واستحسان
الجميع.

ً
العدواني :قرار صائب جدا

فيما أعــرب أمين ســر اتحاد
ك ــرة ال ـيــد ،قــايــد ال ـعــدوانــي ،عن
ارتياحه لقرار اللجنة الثالثية،

بتأجيل النشاط الرياضي إلى
سبتمبر المقبل ،وقال" :الجميع
يسعى إلى دعم قــرارات الدولة،
حرصا على المصلحة العامة.
ق ـ ـ ــرار ال ـت ــأج ـي ــل إل ـ ــى سـبـتـمـبــر
ً
ال ـم ـق ـبــل ص ــائ ــب ج ـ ـ ــدا ،حــرصــا
عـلــى ســامــة أبـنــائـنــا الالعبين
وج ـ ـم ـ ـيـ ــع م ـن ـت ـس ـب ــي الـ ـح ــرك ــة
ال ــري ــاض ـي ــة ،ك ـمــا يـتـمــاشــى مع
ب ــرن ــام ــج االت ـ ـحـ ــاد الس ـت ـك ـمــال
باقي منافسات الموسم الحالي
( ،)2020-2019وا لـ ـ ـ ــذي قـمـنــا
بـ ــإرسـ ــالـ ــه ل ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة
الكويتية في وقت سابق".
وأض ــاف الـعــدوانــي" :نحتاج
إلى شهرين لالنتهاء من جميع
المباريات والمسابقات الخاصة
بالموسم الحالي (،)2020-2019
بإجمالي  235م ـبــاراة ،لجميع
الـ ـم ــراح ــل ،ب ــداي ــة م ــن ال ــدرج ــة
األولى وجميع المراحل الشباب
والناشئين واألشبال والبراعم،
ب ـ ـعـ ــدهـ ــا س ـ ـي ـ ـبـ ــدأ ال ـت ـح ـض ـي ــر
ل ـل ـمــوســم ال ـج ــدي ــد ،ب ـف ـتــح بــاب
تسجيل الالعبين الجدد لمدة
 15ي ــوم ــا ،ث ــم يـنـطـلــق الـمــوســم
ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــد (  )2021 -2020فــي
منتصف نوفمبر المقبل.
واخـتـتــم ال ـعــدوانــي" :الـظــروف
ال ـحــال ـيــة صـعـبــة جـ ــدا ،والبـ ــد أن
نتكاتف جميعا لتنفيذ توجيهات

رشيد العنزي

طالل الجسار

علي الدبوس

َّ
المعنية بإدارة
مؤسسات الدولة
َّ
األزمــة ،حتى نتمكن من عبورها
بـ ــدون خ ـســائــر" ،مـطــالـبــا جميع
الــريــاض ـي ـيــن ع ــام ــة وأسـ ـ ــرة كــرة
ال ـي ــد خ ــاص ــة ب ــااللـ ـت ــزام ال ـكــامــل
ً
بــال ـتـعـل ـي ـمــات ،ط ـم ـعــا ف ــي ع ــودة
الحياة الطبيعية قريبا.

االحترازية التي تتبعها الدولة في
مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــوق" :الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
ج ـ ـيـ ــد ،ويـ ـتـ ـن ــاس ــب م ـ ــع ت ـص ــور
لجنة الـمـســابـقــات بــاالت ـحــاد ،ما
سيمكننا من استكمال ما تبقى
م ــن مـنــافـســات ال ـمــوســم الـحــالــي
( )2020-2019بنجاح".
وبـ َّـيــن أن االتـحــاد يحتاج إلى
شـ ـه ــر ونـ ـص ــف الـ ـشـ ـه ــر ت ـقــري ـبــا
لــان ـت ـهــاء م ــن جـمـيــع مـســابـقــات
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ب ـ ــداي ـ ــة مــن
م ـســاب ـقــات ف ـئــة الـ ــرجـ ــال ،وال ـتــي
سيتم فيها استكمال المباريات
المؤجلة من القسم األول للدوري
الممتاز (مباراة الكويت وكاظمة)،
ثم االنخراط في منافسات المربع
الــذه ـبــي لـلـبـطــولــة ،والـ ــذي يضم
أرب ـع ــة أن ــدي ــة (ال ـكــويــت وكــاظـمــة
وال ـق ــادس ـي ــة والـ ـع ــرب ــي) ،وكــذلــك
اسـتـكـمــال بــاقــي مـبــاريــات دوري
الدرجة األولى ،لتحديد الصعود
والهبوط بين الدرجتين ،بعدها
إق ــام ــة م ـب ــاري ــات كـ ــأس االت ـح ــاد
للعمومي.
وأض ـ ــاف ال ـم ـع ـتــوق" :يـنـطـبــق
نفس الشيء على باقي مسابقات
ال ـ ـم ـ ــراح ـ ــل ال ـ ـس ـ ـن ـ ـيـ ــة؛ الـ ـشـ ـب ــاب
والناشئين واألشـبــال والبراعم،
ب ـح ـي ــث يـ ـت ــم اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال جـمـيــع
الــدوريــات ولـعــب بطولة الـكــأس،

بعدها ينطلق ا لـمــو ســم الجديد
(.")2021-2020
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرد ق ـ ــائ ـ ــا" :أتـ ـمـ ـن ــى
التوفيق للجميع ،وأن تنتهي هذه
األزمة سريعا ،وأن تعود الحياة
الرياضية إلى سابق عهدها في
أقرب فرصة".

المعتوق :شهر للختام
م ــن ج ــان ـب ــه ،أش ـ ــاد أم ـي ــن ســر
ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،فـ ــوزي
المعتوق ،بـقــرار تأجيل النشاط
الــريــاضــي إلــى سبتمبر المقبل،
الـ ــذي ات ـخــذتــه الـلـجـنــة الـثــاثـيــة
أخـ ـي ــرا ،تـمــاشـيــا م ــع اإلجـ ـ ــراءات

الدبوس :جدول مضغوط
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئـيــس اتـحــاد
تنس الطاولة ،علي الدبوس ،إن
الـمـســابـقــات الـمـحـلـيــة قــد تشهد
ض ـغ ـط ــا فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـج ــدي ــد،
مشيرا إلــى أن هــذا األمــر مقبول،
م ـ ـقـ ــابـ ــل ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ص ـحــة
ال ــري ــاض ـي ـي ــن وأفـ ـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع
بشكل عام.
وأك ـ ــد أن اتـ ـح ــاد ال ـت ـنــس كــان
حريصا منذ بداية األزمة الحالية

صالح القناعي

قايد العدواني

الهمالن :السماح لألندية بتمديد عقود العبيها
أك ــد عضو مجلس إدارة ات ـحــاد ك ــرة ال ـقــدم -رئـيــس لجنة
المسابقات فهد الهمالن ،أنه في حال سارت األمور في مسارها
الصحيح والسليم فيما يخص القضاء على فيروس كورونا
المستجد ،فإن فتح باب تسجيل الالعبين الجدد لفترة االنتقاالت
الصيفية سيكون خالل الفترة من  1يوليو حتى  15أغسطس
المقبلين ،على أن يتم استئناف النشاط بعد التسجيل مباشرة.
وأضـ ــاف" :أم ــا فــي حــالــة اسـتـمــرار الــوضــع على
ماهو عليه ،ال سمح الله ،فإن مجلس إدارة
االتحاد سيخاطب االتحادين اآلسيوي
والدولي لكرة القدم لتغيير موعد فترة
التسجيل".
وأش ــار الهمالن إلــى أن الالعبين
الـجــدد الــذيــن سيتم قيدهم فــي فترة
االنتقاالت الصيفية المقبلة سواء
ك ــان ــوا مـحـلـيـيــن أو محترفين
س ـ ـي ـ ـشـ ــاركـ ــون فـ ـ ــي الـ ـم ــوس ــم
الرياضي المقبل ،2021-2020
ب ـي ـن ـم ــا س ـت ـس ـم ــح لـجـنــة
المسابقات بتمديد عقود

محترفيها الحاليين للمشاركة في الموسم الجاري الذي سيتم
استئنافه ما بين نهاية اغسطس ومطلع سبتمبر المقبلين.
وأوض ــح الهمالن أن الـبـطــوالت االرب ــع ،كــأس سمو األمير
وبـطــولـتــي دوري  stcلـلــدرجـتـيــن ال ـم ـم ـتــازة واألولـ ـ ــى سيتم
استئنافها بنفس ظروفها قبل توقفها ،مبينا ان الكرة ستكون
في ملعب مجلس اإلدارة في حــال اراد اجــراء تغييرات ،منها
مشاركة الالعبين الجدد.
وشــدد على أن "لجنة المسابقات تضع في اعتبارها أن
األولــويــة ستكون السـتـعــدادات منتخبنا الوطني األول
للتصفيات اآلسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم
 2022بقطر أو كأس آسيا  2023بالصين".
واختتم الهمالن كالمه ،مؤكدا أن لجنة المسابقات
ستتأنى قبل تحديد مواعيد منافسات المباريات
المتبقية من الموسم الجاري حتى تتضح الصورة
تـمــامــا ،فــي حـيــن سـيــدشــن الـمــوســم الــريــاضــي
المقبل منافساته خالل نوفمبر أو ديسمبر
المقبلين.

فهد الهمالن

فوزي المعتوق

فالح العتيبي

سحب تراخيص اإلسطبالت
والحظائر المخالفة لقرار الحظر
قــال نائب المدير الـعــام لـشــؤون الرياضة التنافسية في
الهيئة الـعــامــة للرياضة صقر الـمــا ام ــس االول إن الهيئة
ستقوم بسحب تراخيص اسطبالت الفروسية وحظائر الهجن
المخالفة لقرار مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات والهادف
للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19
وذكر المال في بيان صادر عن الهيئة أنه تم تكليف اللجنة
المشتركة إلزالة التعديات والمخالفات بالهيئات الرياضية
بالكشف عن اسطبالت الفروسية وحظائر الهجن وذلك بعد
مالحظة تجمعات داخلها خالل فترة الحظر الجزئي الذي أقره
مجلس الوزراء حفاظا على االمن الصحي في البالد.
وشدد على أن الهيئة العامة للرياضة لن تتوانى في اتخاذ
االجــراءات القانونية وإحالة كل من تثبت مخالفته لقرارات
مجلس الوزراء إلى جهات االختصاص.
وتمنى على الجميع االل ـتــزام بحظر التجمعات فــي كل
االوقـ ــات وع ــدم تعريض صحة وســامــة المواطنين لخطر
انتقال العدوى.
(كونا)

العتيبي :دعم قرارات الدولة
ب ــدوره ،شــدد أمين ســر اتحاد
التنس ،فالح العتيبي ،بـقــرارات
الدولة في اتجاه محاربة فيروس
كــورونــا ،مؤكدا دعــم الجميع في
اتـ ـح ــاد ال ـت ـنــس ل ـه ــذه ال ـ ـقـ ــرارات،
ال ـت ــي ت ـه ــدف إلـ ــى ال ـح ـف ــاظ على
صحة البشر.
وقال إن اتحاد التنس بحاجة
إل ــى  30يــومــا إلن ـه ــاء مـنــافـســات
الـمــوســم الـحــالــي ،مشيرا إلــى أن
ه ــذا األم ــر م ـتــاح بــدايــة الـمــوســم
المقبل حال انطلق في سبتمبر.
وأضاف أن اتحاد التنس وضع
عــدة سيناريوهات فيما يخص
روزنـ ــامـ ــة ال ـمــوس ـم ـيــن ال ـمــوســم
الحالي والموسم المقبل ،معربا
ع ــن أمـ ـل ــه أن ت ـس ـيــر األمـ ـ ـ ــور فــي
ن ـصــاب ـهــا ال ـص ـح ـيــح ب ـع ــد زوال
المصاعب الصحية التي تجتاح
العالم في الوقت الحالي.

الشمري :معسكرات خارجية لألزرق
قــال عـضــو مجلس إدارة ات ـحــاد كــرة
ال ـ ـقـ ــدم  -رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة خــالــد
ا لـشـمــري ان اللجنة الفنية ا ع ــدت خطة
إعداد للمنتخب الوطني األول ستنطلق
فــي شهر يونيو المقبل ،وذلــك فــي حال
انتهاء ازمــة فيروس كورونا المستجد،
وت ـت ـض ـم ــن خـ ـط ــة اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد م ـع ـس ـك ــرات
خ ـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــرة
تتخللها مباريات
ت ـ ـجـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــة م ــع
مـنـتـخـبــات او
اندية قوية.
وأضاف:
هـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاك
ت ـ ـ ــوج ـ ـ ــه
داخ ـ ـ ــل

خالد الشمري

اللجنة الفنية واالت ـحــاد بـعــدم مواجهة
الصين تايبيه في التصفيات اآلسيوية
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
الـعــالــم  2022بـقـطــر ،وك ــأس آسـيــا 2023
بالصين ،خالل شهر يونيو المقبل ،على
ان يلعب المنتخب مبارياته بالتسلسل
مع استراليا ثم االردن ثم الصين تايبيه
وفقا للمواعيد الجديدة التي سيحددها
االت ـحــادان الــدولــي واآلس ـيــوي فــي وقت
الحق.
ول ـفــت ال ـش ـمــري إل ــى أن ك ــل لـجــان
االتحاد تعمل من اجل تهيئة االجواء
لمنتخبنا الوطني األول لالستعدادات
للتصفيات المشتركة ،وسيتم التنسيق
بالطبع مع لجنة المسابقات الطالعهم
على برنامج إعــداد المنتخب قبل وضع
ج ـ ــداول ال ـب ـطــولــة الـمـحـلـيــة ال ـتــي سيتم
استئنافها في شهر سبتمبر المقبل.

ةديرجلا

•
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رياضة

الوسط الرياضي يؤيد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020
أبدى العديد من نجوم
الرياضة ترحيبهم بقرار
تأجيل دورة األلعاب
األولمبية المقبلة بالعاصمة
اليابانية «طوكيو »2020
إلى العام المقبل ،بسبب
انتشار فيروس كورونا.

رحب معظم العالم الرياضي بقرار إرجاء
دورة األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة ال ـص ـي ـف ـيــة ،الـتــي
كــانــت مـقــررة هــذا الـعــام فــي طــوكـيــو ،بسبب
تفشي فيروس كورونا المستجد ،رغم إبداء
رياضيين خيبة أملهم من التأجيل ،وإن أقروا
بأن الظروف الصحية الراهنة تبقى األولوية.
وأف ـ ـ ــادت ال ـل ـج ـنــة وال ـح ـكــومــة ال ـيــابــان ـيــة،
ف ــي ب ـي ــان م ـش ـتــرك" ،ف ــي الـ ـظ ــروف الــراه ـنــة،
وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،خ ـلــص رئ ـي ــس الـلـجـنــة
األولمبية الدولية (األلـمــانــي تــومــاس بــاخ)،
ورئيس الــوزراء الياباني (شينزو آبــي) إلى
أن األولمبياد الثاني والثالثين في طوكيو
يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد  ،2020لكن
ليس أبعد من صيف  ،2021لحماية صحة
الــريــاض ـي ـيــن ،وجـمـيــع الـمـعـنـيـيــن بــاأللـعــاب
األولمبية والمجتمع الدولي".
في ما يلي أبرز ردود الفعل على القرار من
منظمات رياضية ورياضيين:
• رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة
األلماني توماس بــاخ" :مقارنة هــذا اإلرجــاء
بإلغاء ألعاب أولمبية اخرى خالل الحربين
العالميتين األولى والثانية ليست أمرا جيدا،
إذا ما أخذنا في االعتبار الصعوبات التي

خلفتها خالل سنوات عدة ،ما نستطيع قوله
ان هــذا الوباء أزمــة غير مسبوقة في تاريخ
اإلنسانية .إنه تحد غير مسبوق في تاريخ
األلعاب االولمبية".

راحة ووضوح
• االتحاد الدولي أللعاب القوى" :هذه هي
إرادة الرياضيين ،ونـحــن على يقين أن هذا
ال ـق ــرار سـيـعـطــي الــريــاضـيـيــن والـمـســؤولـيــن
والـمـتـطــوعـيــن بـعــض الــراحــة وال ــوض ــوح في
هذا الوضع الملتبس وغير المسبوق .سيقوم
االتحاد بكل ما في وسعه للحفاظ على موسم
المسابقات الصيفية فــي  ،2020بــأن ينطلق
ويـنـتـهــي فــي أوقـ ــات مـتــأخــرة عــن الـمـعـتــادة.
وه ـكــذا ،ف ــإن الــريــاضـيـيــن ،عـنــدمــا يصبحون
مستعدين ،وإذا تم احترام السالمة الصحية،
فسيمكنهم خوض كل المسابقات في كل قارة".
• رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة اإلس ـبــان ـيــة
أليخاندور بالنكو" :أعطتنا اللجنة األولمبية
ً
ن ـبــأ سـ ـ ــارا م ــن خـ ــال اع ـ ــان إرجـ ـ ــاء األل ـع ــاب
األولـمـبـيــة طوكيو  .2020هــذا ال ـقــرار يسمح
ب ـض ـمــان ال ـت ـكــافــؤ ب ـيــن جـمـيــع الــريــاض ـي ـيــن،
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى صـحـتـهــم ،ك ـمــا طــالـبـنــا منذ
بداية األزمة".
• رئيس االتحاد الدولي للجمباز موريناري
وات ــان ــاب ــي" :ات ـخــذ رئ ـيــس الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
توماس باخ ،ورئيس الوزراء الياباني شينزو
آبــي ق ــرارا شجاعا .فــي هــذه الــوضــع الصعب

يتعين علينا ان نكون متحدين ومتضامنين".
• اللجنة األولمبية النرويجية" :انــه قرار
ذك ــي .نـحــن ن ـقــدر ق ـيــام الـسـلـطــات الـيــابــانـيــة
ب ــإرج ــاء األلـ ـع ــاب ف ــي ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي بعد
تعليمات منظمة الصحة العالمية .هذا يظهر
ان الصحة والسالمة هما األهم".
• رئيس اللجنة األولمبية األلمانية ألفونس
هــورمــان" :ال ـقــرار الـســريــع والــواضــح بــإرجــاء
األلعاب األولمبية واأللعاب البارالمبية عادل،
وي ـح ـمــل أه ـم ـيــة هــائ ـلــة ل ـلــريــاضــة الـعــالـمـيــة
والمجتمع العالمي .هذا اإلرجاء يؤكد أيضا
ل ـس ـكــان ال ـع ــال ــم ان ك ــل األم ـ ــور ف ــي الــريــاضــة
مــوجــودة مــن أجــل السيطرة بأفضل طريقة،
وأسرع وقت على وباء كورونا المستجد".
• رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة اإلي ـطــال ـيــة
جـيــوفــانــي م ــاالغ ــو" :ه ــذا ق ــرار مـمـتــاز ،اتخذ
في وقت قياسي ،نظرا للمصالح الموجودة
عـلــى ال ـم ـحــك .إم ـكــان إقــامـتـهــا مــن اآلن حتى
صـيــف  2021يعني ان الـنـيــة قــائـمــة لــدراســة
كل الخيارات الممكنة ،بما فيها إقامتها في
الربيع المقبل ( )...أفكر في الرياضيين ،بالذين
حددوا مستقبلهم أو الذين يفكرون بما يجب
القيام به .أفكر أيضا في أبطالنا ،السيما أولئك
الذين يتمتعون بأكبر قدر من الخبرة ،والذين
سيمكنهم ان يقدموا مثاال جديدا عن الشغف
والتصميم بأن يصبحوا في عام  ،2021رموز
دورة األلعاب في طوكيو".
• رئيس االتحاد الدولي للفروسية اينغمار
دي فــوس" :كـنــا جاهزين واسـتـعــددنــا جيدا،

وقـمـنــا بــأبـحــاث علمية لمعرفة آث ــار ارتـفــاع
الحرارة والرطوبة على خيولنا .لكن لماذا ال
تعيد اللجنة األولمبية النظر وتختار تاريخا
يناسبنا بشكل أفضل من ناحية المناخ ،ربما
تكون فرصة".

حرارة ورطوبة
• رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
دونــي ماسيليا" :ال ـقــرار هــو أفضل خـيــار .لن
يكون هناك إلـغــاء ،وهــذا أمــر إيجابي .القرار
استجابة لمعظم الرياضيين ،األولوية كانت
بإقامة األلعاب مع جميع الضمانات الصحية
واستعدادات متكافئة لجميع الرياضيين ما
يؤمن مبدأ التكافؤ".
• رئ ـ ـيـ ــس الـ ــوكـ ــالـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـم ـكــاف ـحــة
الـمـنـشـطــات (وادا) فـيـتــولــد بــان ـكــا" :ان ــه قــرار
ح ـك ـي ــم .ص ـح ــة وس ــام ــة ال ــري ــاض ـي ـي ــن تـبـقــى
أولوية بالنسبة الى الوكالة الدولية لمكافحة
المنشطات ،ومن الواضح انه تم اتخاذ القرار
ال ـص ـح ـيــح ف ــي هـ ــذا ال ــوض ــع ال ـص ـع ــب وغ ـيــر
المسبوق".
• العداء الكيني إيليود كيبشوغي البطل
االولمبي في سباق الماراثون" :تأجيل األلعاب

الى عام  2021قرار رصين .أتطلع بفارغ الصبر
للدفاع عن لقبي األولمبي العام المقبل".
• العب الجودو الفرنسي تيدي رينر حامل
ذه ـب ـت ـيــن أولـمـبـيـتـيــن "ط ــوك ـي ــو ،نـلـتـقــي عــام
 ،2021لكن قبل ذلك ثمة معركة أهم يجب ان
ننتصر فيها".
• الع ـبــة الـمـنـتـخــب األمـيــركـيــة ل ـكــرة الـقــدم
كــارلــي لويد "انــه الـقــرار الصائب بكل تأكيد.
خــاب ظني بعض الـشــيء لكني أفـكــر بصحة
الجميع ،إنه أفضل قرار ممكن".
الرمح األلماني
• البطل األولمبي في رمي َ
توهاس رويهلر" :األحــام لم تلغ ،بل تأجلت
ليس اال".
• الفرنسي كيفن ماير حامل الرقم القياسي
في المسابقة العشارية "ال مشكلة ،نستطيع
االنتظار".
• اإلي ـط ــال ــي إل ـي ــا ف ـي ـفــانــي ح ــام ــل ذهـبـيــة
أولمبياد ريو  2016في الدراجات الهوائية على
المضمار "تأجيل األلعاب األولمبية حتى 2021
هو أفضل قرار بالنسبة ّ
إلي .اليوم كلنا نعاني
مشكلة أكبر بكثير".
• ال ـس ـبــاحــة األم ـيــرك ـيــة كــاي ـتــي لـيــديـكــي
المتوجة بخمس ذ هـبـيــات أولمبية :بينما
نقف جنبا إلى جنب لمواجهة تحديات اليوم
(فيروس كورونا المستجد) ،يمكننا ان نحلم
بدورة ألعاب أولمبية مذهلة في بلد رائع".

برشلونة يضع مرافقه تحت تصرف السلطات تبرعان من غوارديوال
وميسي لدعم كتالونيا

أع ـلــن ن ــادي بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي لـكــرة
القدم امس االول وضع مرافقه تحت تصرف
ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة ف ــي إق ـل ـيــم كـتــالــونـيــا
الستخدامها في مكافحة وباء كورونا.
وذكــر النادي انه على استعداد لتقديم
كل مساعدة ضرورية ،مشيرا إلى أنه سلم
مستشفى سانت باو في برشلونة السيارة
الكهربائية التي يجري استخدامها في نقل
الالعبين المصابين من االستاد.
وأضاف النادي أنه نظرا لتعذر الدخول
في منافسة بسبب تعليق كل المسابقات،
فــإن هناك عزما على "خــوض والـفــوز بكل
مواجهة يتنافس عليها المجتمع برمته
في الوقت الراهن".
ووص ــف ال ـنــادي الـمــرض ال ــذي يتسبب
فيه فـيــروس (كوفيد  )19 -بأنه "خصمنا
جميعا".
(د ب أ)

ت ـب ــرع اإلس ـب ــان ــي جــوس ـيــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،م ــدرب
مانشستر سيتي بطل الدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
بمبلغ مليون ي ــورو لــدعــم جـهــود مكافحة فيروس
كورونا المستجد في مسقط رأسه إقليم كتالونيا ،في
خطوة مماثلة لما قام به األرجنتيني ليونيل ميسي
قائد برشلونة.
وأوضحت الكلية الطبية في جامعة برشلونة ان
غوارديوال تبرع بمليون يــورو لشراء "معدات طبية
تفتقد إليها المراكز الطبية في كتالونيا".
وأش ــارت الــى ان المبلغ سيتم استخدامه أيضا
ل ـتــوف ـيــر أج ـ ـهـ ــزة ت ـن ـفــس ل ـم ـعــال ـجــة ال ـم ـص ــاب ـيــن ب ـ
"كوفيد ،"19-ووسائل حماية مثل المالبس الخاصة
واألقنعة الطبية الواقية للعاملين في المجال الصحي.
مــن جهته ،كشف مستشفى الـعـيــادة الطبية في

توصية بتمديد تعليق الـ«بوندسليغا»
أعلنت رابطة الدوري األلماني لكرة القدم
أ مـ ــس األول أ ن ـه ــا س ـت ــو ص ــي ب ـت ـمــد يــد ف ـتــرة
تعليق منافسات البطولة حتى نهاية أبريل
المقبل ،بسبب تفشي وباء فيروس كورونا
المستجد.
وكانت رابطة "بوندسليغا" قد أعلنت في
 16مارس عبر مديرها كريستيان سيفرت ،أن
أندية الدرجتين األولى والثانية وافقت على
اقتراح اتحاد اللعبة تأجيل مبارياتهما حتى
الثاني من أبريل على األقل.
وستقدم الرابطة فكرتها لألندية المحترفة

الـ ــ 18( 36فــريـقــا فــي كــل درج ــة) فــي اجـتـمــاع
يعقد في  31الجاري.
وقــالــت الــرابـطــة "إن هيئة رئــاســة الجمعية
العمومية ستوصي بتمديد تعليق مباريات
البطولتين حتى  30أبريل على األقل".
وكررت الهيئة رغبتها في إنهاء المنافسات
قبل  30يونيو ،مضيفة "تعمل الرابطة حاليا
بشكل مكثف على مفاهيم خوض المباريات في
وقت معين بسبب الوضع ولو من دون جماهير
وبأقل عدد ممكن من العاملين في المالعب ،وفي
التنظيم ومن وسائل اإلعالم".

برشلونة انه تلقى تبرعا
مــال ـيــا م ــن م ـي ـســي لــدعــم
ج ـه ــود م ـكــاف ـحــة ال ــوب ــاء.
وك ـ ـتـ ــب ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ع ـبــر
حسابه على "تــويـتــر"" ،شـكــرا لـيــو ،على دعمك
والتزامك".
وفي حين لم يحدد المستشفى قيمة التبرع،
أشارت وسائل إعالم محلية منها صحيفة "موندو
ديبورتيفو" ،الى ان المبلغ هو مليون يورو أيضا.
وتعد إسبانيا من أكثر الــدول تضررا بوباء
"كــوف ـيــد "19-فــي الـعــالــم ،وه ــي أعلنت فــي وقت
سابق الثالثاء ارتفاع عدد الوفيات بسببه الى
نحو  ،2700واإلصابات الى نحو  40ألف إصابة.

غوارديوال

جيسوس يتمنى إصابة صحافيين ضايقوه بالفيروس
لــم يصل م ــدرب فالمينغو
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي
ج ـي ـســوس ،أم ــس األول ،إلــى
لشبونة بأفضل صورة ممكنة
ح ـي ـن ـمــا ف ـق ــد أعـ ـص ــاب ــه أمـ ــام
مضايقات الصحافيين له في
الـمـطــار ،وق ــال لـهــم متملمال:
"أتمنى أن تصابوا بفيروس
كورونا".
وفي ظل توقف المنافسات
فــي ال ـبــرازيــل ،ق ــرر جيسوس

جيسوس

الـعــودة إلــى البرتغال للبقاء
مع عائلته ،لكن لدى وصوله
الحـقــه عــدد مــن الصحافيين
وال ـ ـم ـ ـصـ ــوريـ ــن دون ارتـ ـ ـ ــداء
قفازات أو حتى أقنعة واقية
لتصويره وأخــذ تصريحات
منه.
وكـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ـي ـ ـسـ ــوس ي ـس ـيــر
واق ،وطالب
بقفازات وقناع ٍ
الـصـحــافـيـيــن أك ـث ــر م ــن م ــرة،
بأن يتركوه في سالم ،لكنهم

لم يذعنوا له ومطالبته لهم
بقليل من االحترام.
وفي النهاية فقد جيسوس
أعصابه ،وقال لهم" :أتمنى أن
تصابوا بكورونا".
ُيذكر أن المدرب فقد أخيرا
أحد مساعديه القدامى بسبب
فيروس كورونا في البرتغال،
وسيجب عليه البقاء في حجر
لمدة أسبوعين في لشبونة.
(إفي)

نجوم الكرة يلجأون للتدريبات المنزلية في زمن «كورونا»

البرتغالي رونالدو يستعرض عضالته بعد التدريبات المنزلية قبل أيام

مع إيقاف فعاليات الــدوري اإلنكليزي لكرة
القدم حتى  30أبريل المقبل بسبب المخاوف
مــن تفشي فـيــروس "كــورونــا" المستجد ،وجد
الالعبون وسائل مبتكرة للحفاظ على لياقتهم
البدنية لحين استئناف فعاليات المسابقة.
وما بين اللعب مع األطفال إلى التقاط كرات
التنس ،لجأ نجوم الدوري اإلنكليزي إلى طرق
عدة للحفاظ على لياقتهم في زمن "كورونا".
ووضعت جميع األندية ال ــ 20المشاركة في
دوري الدرجة الممتازة بإنكلترا برامج تدريبية
خاصة وفردية لالعبيها في فترة التوقف الحالية
للحفاظ عـلــى لياقتهم الـبــدنـيــة ق ــدر اإلم ـكــان،
استعدادا الستئناف المسابقة في أي وقت.
ووجه تشلسي العبيه إلى التدريب بأجهزة
الدراجات المنزلية ،إضافة لوضع نظام تغذية
معين بخالف الخطط الفردية لكل العب بشأن
تدريباته في منزله.
وق ــال رودي ـغ ــر مــدافــع تشلسي عـلــى موقع
النادي باالنترنت" :لدينا خطة موضوعة من
النادي خاصة بتدريباتنا .ولهذا ،هناك بعض
األمور التي يمكن أن نقوم بها في منزلنا ،ونحن
نتبع هذه الخطة فحسب".

وأضاف" :في الوقت الحالي ،يبدو األمر على
ما يرام بالنسبة لي .في هذا النوع من األحداث،
نأمل فقط أفضل شيء ممكن ونتمنى أال يصاب
أي أحد في العالم بهذا الفيروس".
وقال اإلسباني خوان ماتا العب خط وسط
فريق مانشستر يونايتد إنه يؤدي تدريباته في
المنزل وفي حديقة المنزل ،وإنه يحاول الحفاظ
على هدوئه واالبتعاد عن أي توتر.
وأوضح" :نحاول فقط الحفاظ على لياقتنا.
نتحلى بــالـصـبــر والـ ـه ــدوء .ه ــذا ه ــو الـشــيء
الــوحـيــد ال ــذي يمكننا الـقـيــام بــه اآلن .علينا
االنتظار وعلينا أن نثق بخبرائنا ،كما ينبغي
علينا االنتظار حتى نستأنف لعب كرة القدم".

ستكون تدريبات لياقية عائلية في الفترات
الصباحية".
ونشر جواو فيرجينيا حارس مرمى فريق
إيفرتون مقطعا مصورا يظهر فيه بمنزله وهو
يحاول التقاط كرات التنس التي تلقى إليه حتى
يحافظ على ردود فعله السريعة في مواجهة
التصويبات.
وقال لوكاس مورا مهاجم توتنهام ،إن الوقت
اإلضافي في المنزل جيد أيضا لذهن الالعبين.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ــاع ـ ــب عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع ال ـ ـنـ ــادي
ب ــاالن ـت ــرن ــت" :ب ـه ــذه ال ـ ـ ــروح ،ن ــري ــد ال ـب ـقــاء في
المنزل ومشاهدة األفــام واللعب مع األطفال
واالستمتاع بالعائلة".

أزبيليكويتا قائد تشلسي

تبرع من رونالدو ومنديش

وقال سيزار أزبيليكويتا قائد فريق تشلسي:
"بوجود ثالثة أطفال في المنزل  24ساعة ،فإنها
وسيلة جيدة للحفاظ على اللياقة".
ويشترك معه في هــذا الشعور الالعب لي
غرانت حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد
الـ ــذي قـ ــال" :س ــأش ــرك مـعــي األطـ ـف ــال .وب ـهــذا،

أعلن مركزان طبيان برتغاليان ،أمس األول ،أن
نجم المنتخب الوطني لكرة القدم كريستيانو
رونالدو العب فريق يوفنتوس اإليطالي ،ووكيل
أعماله ومواطنه جــورج منديش ،سيتبرعان
بثالث وحدات عناية مركزة ،لمساعدتهما في
مواجهة فيروس كورونا.

وق ـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـم ــرك ــز الـجــامـعــي
االستشفائي في شمال لشبونة لوكالة "فرانس
بـ ــرس" ،إن رون ــال ــدو ومـنــديــش سـيـقــدمــان له
"وحــدتـيــن للعناية ال ـمــركــزة" ،تبلغ سعة كل
منهما  10أسرة.
وأوضـ ــح الـمــركــز ان الــوحــدة تشمل أســرة
وأجـ ـه ــزة تـنـفــس ص ـن ــاع ــي ،وآالت تخطيط
للقلب ،معتبرا أنها "معدات أساسية لمساعدة
المرضى المصابين بفيروس كوفيد ،"19-الذي
تسبب في وفاة نحو  17ألف شخص في العالم.
ويـضــم الـمــركــز مستشفيي ســانـتــا مــاريــا
وبوليدو فالنتي ،وتبلغ سعته  77سريرا حاليا.
كما سيتبرع رون ــال ــدو ومـنــديــش بوحدة
عناية لمستشفى سانتو أنطونيو في المركز
ال ـجــام ـعــي االس ـت ـش ـفــائــي ف ــي مــدي ـنــة بــورتــو
(شمال).
وقــال يوريكو كاسترو ألفيس ،مدير قسم
الجراحة في المستشفى ،لصحيفة "جورنال
دي نوتيسياس" اليومية "هذا استثمار مهم
يشمل أكثر من عشرة أجهزة تنفس وغيرها
من المعدات الضرورية".
(د ب أ)
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ت ـ ُّ
ـذم ــر ب ـعــض ال ـمــراه ـق ـيــن الـكــويـتـيـيــن،
بسبب الـحـظــر ال ـجــزئــي ،يــوقــظ الحيتان
ً
من سباتها في قيعان المحيطات ،علما
ب ــأن ــه ج ــزئ ــي ،أي أن بــإم ـكــان ـهــم ال ـخ ــروج
فــي الـنـصــف األول مــن ال ـي ــوم ،لكنهم مع
ذلــك يـتــذمــرون ،ويشكون للجدران عظيم
مصابهم.
ه ــم ل ــم ي ـع ـت ــادوا ع ـلــى "حـ ـك ــرة ال ـب ـيــت"،
هــم اع ـت ــادوا عـلــى الـتـسـكــع ط ــوال الــوقــت،
ثــم ال ـع ــودة إل ــى الـبـيــت لـلـنــوم ،كـمــا يفعل
بعض السياح األوروبيين الذين يتنقلون
مـ ــن م ــدي ـن ــة إل ـ ــى م ــدي ـن ــة ب ـح ـق ـي ـبــة ظ ـهــر،
ويستأجرون غرفة في فندق بنظام "،"B&B
أي "ســريــر وإفـ ـط ــار" .لـكــن الـسـيــاح أولـئــك
يفعلون ذلــك مــرة واح ــدة فــي حياتهم ،أو
مرتين فــي أحـســن األحـ ــوال ،أمــا "عيالنا"
فهذا ديدنهم ونهج حيواتهم.
أت ــاب ــع أوضــاع ـهــم وأنـ ــا أت ــذك ــر م ــا كتبه
ال ـص ــرب ــي ت ـش ــارل ــز س ـي ـم ـيــك ،ف ــي سـيــرتــه
الــذاتـيــة "ذبــابــة فــي الـحـســاء" ،الـتــي عرض
فـيـهــا أح ـ ــداث ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة،
ً
خـصــوصــا مــا ج ــرى فــي ب ـل ـغــراد ،مدينته
ً
الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـق ـط ــن ف ـي ـه ــا ،ط ـ ـفـ ــا ،مـ ــع أم ــه
ً
وشقيقه الـمــولــود حــديـثــا ،فــي ظــل غياب
َّ
تحدث عن لحظات قصف
أبيه! بالتفصيل
قوات التحالف ضد األلمان ،واالنفجارات،
وت ـه ــاوي الـبـنــايــات مــن حــول ـهــم ،وص ــراخ
ق ــاط ـن ــي ت ـل ــك الـ ـبـ ـن ــاي ــات ،دون أن يـنـســى
تفاصيل أخرى ،تعتبر صغيرة إن قارناها
ب ـت ـس ــاق ــط الـ ـبـ ـن ــاي ــات ،ك ـت ـه ـشــم الـ ــزجـ ــاج،
وصرخات األمهات التحذيرية ألطفالهن
مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــروج ،وغـ ـي ــر ذل ـ ــك مـ ــن ت ـفــاص ـيــل
يستعرضها أمام القارئ كشاشة سينمائية
ً
تعرض فيلما من األفالم الوثائقية.
يصف تشارلز تلك األحــداث ،وقرار أمه
الـ ــذي ات ـخــذتــه بــالـبـقــاء ف ــي الـمــديـنــة رغــم
ال ـق ـصــف ،بــاع ـت ـبــاره أف ـض ــل م ــن ال ـخ ــروج
والـتـعــرض لعصابات الجيش األلـمــانــي،
ال ـتــي تـعـيــش أس ــوأ لـحـظــاتـهــا ،وك ـيــف أن
بـ ـلـ ـغ ــراد أصـ ـبـ ـح ــت فـ ــي ال ـم ـن ـت ـص ــف بـيــن
ج ـي ـش ـيــن م ـت ـح ــارب ـي ــن؛ ج ـي ــش ال ـت ـحــالــف
والجيش األلماني!
أقـ ـ ـ ــارن ت ـل ــك األوضـ ـ ـ ـ ــاع ،وذلـ ـ ــك ال ـح ـظــر
الـمــرعــب فــي بـلـغــراد ،مــع الحظر الجزئي
المترف في الكويت ،فأبتسم وأحمد الله
ً
كثيرا.

َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُّ َ ُ َ ْ ً
«وِإن يسلبهم الذباب شيئا»

حينما يأمرنا الله سبحانه وتعالى في العديد من
اآليات القرآنية بأن نتعبده بقراءة القرآن ،عبر إعمال
ّ
ّ
ّ
ّ
والتمعن ،فإنما هو
والتبصر
بالتدبر والتفكر
عقولنا
توجيه إلهي مقصود للوقوف على المعاني الظاهرة
والخفية ،ا لـتــي تجعلنا على فهم وا ض ــح وحقيقي
ونقرأه،
للمعاني التي تمر علينا ونحن نتلو القرآن
ً
ترنيمات صوتية ،وال قراءته مهمة
فال تكون تالوته
ٍ ً
ً
ّ
كمية وصــوال لختمه مـجــردا ،لكنها تــاوة أو قــراءة
ّ
ّ
تعبدية مــن خــال التدبر والتفكر ،وليسأل كــل منا
سورة
نفسه حينما نقرأ
من ُ ْ
الكريم َّاآلية َُ ٧٣
في ُّ
القرآن َ ً
ُ
الذ َب ُ
وه ِمن ُه
اب ش ْيئا ل َي ْستن ِقذ
الحج"َ :و ِإن َي ْسل ْب ُه ُم
ُ َ
ُ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ـالـ ُـب والــمــطــلـ ُ
ـوب" ،كيف نمر عليها؟ هل
ضـ ّـعــف الــطـ ِ
نتفكر ونتدبر ذلك؟ أم نمر عليها مرور الكرام؟ وهل
تــدبــرنــا يصل إلــى إدراك أن الـطــالــب هــو كــل مــن يتم
تأليهه ،غير الله سبحانه وتعالى ،ســواء كان دولة
ً
ً
ً
ً
ً
عظمى أو حاكما أو تقدما علميا أو مذهبا ماديا أو
ً
ً
أي مخلوق آخر؛ جمادا كان أو حيا ،أو كان قدرة عقلية

لوس أنجلس تغلق متاجر األسلحة
قـ ـ ـ ــال أل ـ ـي ـ ـكـ ــس ب ـي ــان ــوي ـب ــا
رئيس شرطة مقاطعة لوس
أنجلس الليلة قبل الماضية
إنه سيطبق إغالق متاجر بيع
األ سـلـحــة بالتجزئة ،بعد أن
تسبب وباء كورونا المستجد
فــي ارتـفــاع حــاد فــي مبيعات
األسلحة على مستوى البالد.
وذكر بيانويبا في مقابلة
مـ ـ ــع قـ ـ ـن ـ ــاة "فـ ـ ــوكـ ـ ــس ن ـ ـيـ ــوز"
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة "إن ـ ـ ـهـ ـ ــا (مـ ـت ــاج ــر
األس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة) ل ـ ـي ـ ـسـ ــت ض ـم ــن

د .محمد المقاطع
تجعلنا نستشعر ألي منهم العظمة والقدرة الخارقة
التي توصلهم إلى حد التأليه ،من دون الله عز وجل؟
ً
جميع أولئك وآحادهم هو "الطالب" الذي يقف عاجزا
أمــام مخلوق صغير مما خلق الله جلت قــدرتــه ،أال
وهــو الــذبــاب ،وهــو "المطلوب" ،ويقف اإلنسان وأي
آلهة اتخذها من دون الله من أصناف اآللهة السابقة،
بحالة عجز وضعف أمــام مــا يسلبه الــذبــاب منهم،
ً
ً
كونه أي الذباب ،وهو "المطلوب" ،أيضا ضعيفا؛
مع َ
َ
َّ
الط ِال ُب َو ْال َم ْط ُل ُ
وب".
"ض ُعف
ولعل ما تعانيه البشرية والدول جمعاء من حالة
عجز وضعف أمام فيروس ضئيل من مخلوقات الله
عــز وج ــل مـثــل ف ـيــروس ك ــورون ــا ،يــذكــرنــا بالحقيقة
الربانية التي تجسدها هذه اآلية ،وهو ما يفرض على
الحقيقة
يستعيد َفي ًذهنه
اإلنسان
هذه ُ ُ ْ
المؤمن ُ ْأن ُ ُ ُّ
َ
َّ
الذ َب ُ
وه ِمن ُه
اب ش ْيئا ل َي ْستن ِقذ
الربانية؛ َ"و ِإن َي ْسلبهم
َ َ
َّ
الط ِال ُب َو ْال َم ْط ُل ُ
وب" ،التي تجعل العالم بعدته
ض ُعف
ً
ً
ً
وعتاده وعلمه وتطوراته يقف ضعيفا عاجزا مذهوال

في مواجهة هذا الفيروس الضئيل ،والذي عطل وشل
حياة البشر ودوله في كافة جوانبها.
إن ه ــذه ت ــذك ــرة لــإن ـســان بـشـكــل عـ ــام ،واإلن ـس ــان
المؤمن بشكل خاص ،أن يعلم أن قدرة الله وعظمته
وال ـتــوكــل عـلـيــه ،ه ــي الـمـلـجــأ الـ ـ َـذي يـحـفــظ اإلن ـســان
وينجيه من قــدره ،فحسبنا أن نفر من قــدر الله إلى
وصدق
قدره ،باللجوء إليه بحسن تعبده والظن به
ُ ْ َّ
َ
وصدق المولى عز وجل إذ يقول" :قل ِإن
عليه،
التوكل ُ
َ
َّ َ ِّ ْ َ َ َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َصل ِتي َون ُس ِكي َومحياي ومم ِاتي ِللهِ رب العال ِمين".
وتقنياتها ،وال
فال يغرنكم عظم الــدول وتقدمها
َ
سلطة لحاكم أو اختراع لعالم ،فجميعها في ضعف
"الطالب" الذي وصفته هذه اآلية الربانية في القرآن،
ً
كي تذكرنا دومــا بــأن نستحضر عظمة ملك الملوك
سبحانه وتعالى.
اللهم احفظنا وجميع المسلمين والخلق أجمعين
من فيروس كورونا ،وارزقنا حسن الظن بك وصدق
التوكل عليك .اللهم آمين

هل ينضم األمير والدوقة إلى «سمبسون»؟

القائمة الـضــروريــة ،البــد من
إغالقها".
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان فــي
ظل ارتفاع مبيعات األسلحة
وال ـ ــذخـ ـ ـي ـ ــرة ،إذ بـ ـ ــدأ بـعــض
الـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــري ـ ــن فـ ـ ـ ــي تـ ـخ ــزي ــن
أسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ذعـ ـ ــرهـ ـ ــم،
إل ــى جــانــب ورق الـمــرحــاض
ومعقمات اليدين .يشار إلى
أن الواليات المتحدة سجلت
ً
 52ألفا و 985إصابة بفيروس
كورونا و 685حالة وفاة.

كـ ـش ــف ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون عــن
س ـل ـس ـل ــة ع ــائـ ـل ــة س ـم ـب ـســون
الشهيرة ،رغبتهم في انضمام
كل من األمير هــاري وميغان
مـ ــاركـ ــل ألسـ ـ ــرة ال ـع ـم ــل ألداء
ش ـخ ـص ـيــات ـه ـمــا ال ـك ــرت ــون ـي ــة
بأصواتهما.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع "روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا
ال ـي ــوم" الـلـيـلــة قـبــل الماضية
إن مــديــر الـبــرنــامــج والمنتج
ال ـت ـن ـف ـي ــذي آل جـ ـي ــن ن ــاق ــش
احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة األم ـ ـيـ ــر

المباركية في زمن «الكورونا»

هــاري وميغان ،في أداء "دور
ال ـكــام ـيــو" (وه ـ ــو أداء ســريــع
يقدمه شخص معروف ،وقد
ً
ي ـك ــون هـ ــذا األداء م ــرئ ـي ــا أو
ً
صوتيا ،وهو في الغالب أداء
أشخاص مشهورين لمشاهد
غير رئـيـسـيــة) ،خــال مقابلة
مــع "راديـ ــو تــاي ـمــز" ،قــائــا إن
مـيـغــان "يـجــب أن تتصل بــه"
بشأن الفكرة.

عبدالمحسن جمعة

أزمـ ــة "كـ ــورونـ ــا" ت ـت ـفــاعــل ،وت ـت ـصـ ّـدر
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـهـ ــد إحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاء ات الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن
والــوفـيــات ،وجهود مختبرات األدويــة
واق
شاف للمرض ولقاح
إلنتاج دواء
ٍ
ٍ
م ـن ــه ،ف ــي ظ ــل ان ـه ـي ــار أن ـظ ـمــة صحية
متطورة في دول تعتبر من الصف األول
ً
اقتصاديا.
ون ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،ف ـ ــإن أه ـ ــم ض ـحــايــا
ُفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ب ـعــد األرواح الـتــي
أزهقت ،هو النظام الرأسمالي المنفلت
الذي ظهرت صورته القبيحة مرة أخرى
من خالل النظام الصحي الــذي ّ
دمرته
ً
الخصخصة ،وجعلته نظاما يبحث عن
المجاالت الربحية ،ال الوقاية وإنقاذ
األرواح ،مـمــا دف ــع ع ــدة دول أوروب ـيــة
إلى تأميم القطاعات الصحية الخاصة
بالقوة ،إذا استلزم األمر.
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا وق ـ ـ ــع وب ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـكـ ــول ـ ـيـ ــرا فــي
سبعينيات القرن الماضي وقبل ذلك،
استطاعت القوى الصحية الحكومية،
قـبــل "هــوجــة الـخـصـخـصــة" ،اح ـت ــواء ه،
ً
بـيـنـمــا ي ـم ــوت حــال ـيــا اإلي ـط ــال ــي ال ــذي
ً
خمسة وستين عاما لعدم توفير
تجاوز ُّ
جهاز تنفس صناعي له ،ومنحه لمن
ً
هو أقل سنا!
ُّ
الصين رغم خطيئتها وتسببها في
انتشار الوباء ،إال أن نظامها الصحي
لم ينهر ،وكذلك الدول ذات الديمقراطية
االجتماعية ،مـثــل :الـنــرويــج والسويد
وال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك وف ـن ـل ـن ــدا وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة،
بينما ينتظر النظام الصحي الربحي
األم ـ ـيـ ــركـ ــي وأم ـ ـثـ ــالـ ــه وق ـ ــائ ـ ــع ق ـب ـيـحــة
ّ
ستتحملها الشعوب هناك.
ّ
ف ـيــروس كــورونــا وج ــه صفعة قوية
للعولمة وا لــرأ سـمــا لـيــة المنفلتة التي
ّ
تركز الثروات في أيدي ّ
أقليات ال تتحمل
أي مسؤوليات اجتماعية ،وهو ما يشي
ب ــأن هـنــاك إره ــاص ــات لنظم سياسية
ّ
وستغير
واقتصادية جديدة ستولد،
وج ــه ال ـعــالــم خ ــال ال ـس ـن ــوات القليلة
المقبلة.

رائحة الغشاش ...واضحة!
يمكن للجرذان ،مثل البشر،
ً
أن يساعد بعضها بعضا وأن
تـطـعــم الـمـحـتــاجــة مـنـهــا ،وقــد
أكـ ــدت دراس ـ ــة حــدي ـثــة أن هــذه
ال ـ ـقـ ــوارض ت ـس ـت ـط ـيــع تـحــديــد
الحيوانات الجائعة من خالل
رائحتها.
وقـ ــالـ ــت كـ ــاريـ ــن ش ـن ـي ـبــرغــر
المؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة
التي نشرت الليلة قبل الماضية
فــي مجلة "ب ــاس بايولوجي"
ال ـع ـل ـم ـيــة ،إن ـه ــا ك ــان ــت مهتمة
بــالـطــريـقــة ال ـتــي تـكـشــف فيها
ه ــذه ال ـح ـيــوانــات االجـتـمــاعـيــة
"الغشاشة" من بينها.
وم ــن أج ــل ال ـتــأكــد م ــن هــذه
الفرضية ،قامت هــي وفريقها
بـ ـفـ ـص ــل جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرذان بـ ـنـ ـي ــة إلـ ــى
م ـج ـمــوع ـت ـيــن ،واح ـ ــدة حــرمــت

الطعام واألخرى قدم لها طعام
وفـ ـي ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـجـمــوعــة
ثالثة كــان يريد الباحثون من
خاللها اختبار "الكرم".
وتم إدخال الهواء من الغرف
الـتــي تـضــم ال ـج ــرذان الجائعة
وت ـل ــك ال ـت ــي ت ـغ ــذت ج ـي ــدا إلــى
المجموعة الثالثة على التوالي.
وتـ ـبـ ـي ــن أن ال ـ ـ ـجـ ـ ــرذان فــي
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــال ـث ــة أس ــرع ــت
لمساعدة نظيراتها الجائعة.
وح ـلــل الـبــاحـثــون بـعــد ذلــك
هــواء الغرفتين ،واكتشفوا أن
هناك مركبات عضوية مختلفة
جدا بينهما.
(أ ف ب)

وفيات
مهدي هويدي صالح الصواغ العازمي

ً
 80عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت55131161 :

بدر علي راشد الحوطي

ً
 66ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،66133356 :
66621337 ،99060624 ،99125089

مريم عبدالله الفايز

أرملة خليفة عبدالله سويدان
ً
 82عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99091199 :

مواعيد الصالة

ً
في زمن "الكورونا" تلبس المباركية رداء الصمت والسكون ،لتدخل محالها في سبات عميق على أمل انفراج األزمة وعودة الحياة إليها قريبا إن شاء الله.
وفي الصورة التي التقطتها عدسة عبدالمجيد الشطي ،تظهر األنوار مضاءة ،والمحالت وراء نقابها ،ومع هذا الذي يصلي على أرض المباركية ،نتضرع إلى
الله أن تتطور األوضاع إلى ما فيه خير الكويت وأهلها وكل من يعيش على أرضها الطيبة.
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