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حفل خيري لمكافحة «كورونا»
يجمع كاري وإيليش وكيز ص ١١

افتتاحية

«التربية» بحاجة إلى جراحة عاجلة
صـ ـ ــورة ن ــاص ـع ــة رس ـم ـت ـه ــا م ــؤسـ ـس ــات ال ــدول ــة
المختلفة فــي تـعــامـلـهــا مــع أزم ــة «ك ــورون ــا» التي
تعيشها ا ل ـبــاد ،على مستويات وزارات الصحة
وال ـت ـجــارة والــداخ ـل ـيــة وال ــدف ــاع ،اسـتـحـقــت عليها
إشادة الجميع ،وفي مقدمتهم صاحب السمو أمير
ً
البالد الشيخ صباح األحمد ،لدى ترؤسه اجتماعا
ً
استثنائيا لمجلس الوزراء.
صورة حية تنبض بوعي الكويتيين وحرصهم
على بلدهم ،لم يعكر معالمها ســوى غياب الــدور
الفاعل لوزارة التربية التي سقطت في شبر ماء ولم
ً
تستطع أن تحرك ساكنا ،بعدما وجدت نفسها أمام
موجة عالية ال تستطيع مقاومتها.
ً
نعلم جيدا أن هناك آراء قد أبرزت تلك المفارقة
والحظت ذلــك الغياب المخجل لــوزارة منوط بها
تشكيل األجيال لخدمة حاضر البالد ومستقبلها،
ومــع ذلــك رأيـنــا أن نــؤكــد هــذا الـغـيــاب والتقاصر،

لتنتبه الحكومة إلــى أن «الـتــربـيــة» ليست حقيبة
هامشية ،وليست مجرد وزارة خدمية ال طائل من
ورائها إال أن تكون مجرد مراكز لتجميع أبنائنا
ليقضوا فيها عدة ساعات من النهار ،ثم يعودوا
منها كما دخلوها بال جديد.
وإذا كانت الصحة والتعليم هما عماد مستقبل
األمم ،فلنعترف بأننا ال نتقدم إلى هذا المستقبل
بتعليم حقيقي ،أل ن ــه لــم يـعــد لـنــا مــن التعليم اال
اسمه ،وإال فما تفسير أن تقف وزارة التربية عاجزة
قاصرة قليلة الحيلة ال تدري ماذا تفعل حيال عدة
ً
مـلـفــات طــارئــة ك ــان مـطـلــوبــا منها أن تتخذ فيها
قرارات حاسمة؟!
ومما يثير بواعث الخجل أن نلمح ذلــك التردد
ً
واضحا في كل قراراتها ،خالل تعاملها مع األزمة
الـحــالـيــة ،فــوزارتـنــا المحترمة تتعامل مــع األزمــة
بعقلية المشاهد ال عقلية المنوط به اتخاذ قرارات،

لتضيع على أبنائنا نصف عام دراسي دون بديل،
ً
بعدما صدعت رؤوسنا طويال بالتعليم اإللكتروني
والتعليم عن بعد ،وباستفادتها من تجارب البنك
الدولي.
كل ذلك وسط ميزانيات ضخمة تلقتها الوزارة
لــإنـفــاق على مشاريعها اإللـكـتــرونـيــة الطموحة،
فأين ذهبت مشروعات الفالش ميموري ،والحقيبة
اإللكترونية والتعليم عن بعد؟ لألسف لم تكن إال
عناوين براقة توضع كبنود لإلنفاق من ميزانيات
ضاعت على بالدنا سدى ...لنجد أنفسنا قابعين في
أدنى دركات التعليم ،في حين خطت دول كثيرة من
حولنا خطوات وثابة إلى المستقبل عبر انتهاجها
الـتـعـلـيــم اإلل ـك ـت ــرون ــي الـحـقـيـقــي الـ ــذي ه ــو ســاح
العصر ،وال سيما في مثل هذه الظروف الطارئة.
وإحقاقا للحق ،فإن الوزارة الحالية ليست وحدها
المسؤولة عن ذلك التردي ،فقد ورثــت تركة مثقلة

بسنوات من اإلهمال واالستهتار والتردد والشعارات
الجوفاء والتجارب الفاشلة واالكتفاء بالقشور.
آن األوان لننظر إلى التعليم على أنه قضية أمن
قومي وبناء للمستقبل وصناعة للنشء ،لذا علينا
أن نوليه االهتمام المستحق ،ولتكن البداية بفصل
حقيبة «التربية» عن وزارة التعليم العالي ،فلدى
أوالهما ما يكفيها من المشاغل واألعباء والتراكمات
التي تريد إنجازها ،السيما أن هناك وزارات أخرى
ال تتضمن ملفات بهذه األهمية وال بهذه الكثرة،
تم فصلها!
ً
ً
مجددا وختاما نؤكد ونكرر أن الصحة والتعليم
هما عـمــاد بـنــاء المستقبل ،لــذا على «الـتــربـيــة» أن
تستعين بمشرط «الصحة» إلجــراء جراحة عاجلة
إلنقاذ الجسد التعليمي المثقل باألوجاع.

ً
مجلس الوزراء يوقف  619مواطنا عادوا من فرانكفورت
«التكاسي» ويمنح راتب ولندن وأبوظبي
ً
شهر للطلبة المبتعثين خلل فني في الطائرة يؤجل إجالء  325مصريا إلى اليوم

كلف شركة التموين تغطية أي نقص
في المواد الغذائية األساسية
علي الصنيدح
في إطار إجراءاته المتالحقة لمواجهة
فيروس «كورونا المستجد» ،أقر مجلس
ال ــوزراء فــي اجتماعه االستثنائي أمس
عــدة ق ــرارات جــديــدة ،فــي مقدمتها حظر
حركة سـيــارات األجــرة (التكاسي) خالل
ً
الفترة المقبلة؛ فضال عن منع المؤتمرات
الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة ،ال ـ ـت ـ ــي تـ ـت ــم ب ــال ـح ـض ــور
الشخصي ،واالستعاضة عنها بوسائل
االتصال اإللكتروني.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي،
الناطق الرسمي بــاســم الحكومة طــارق
ً
المزرم ،إنه تقديرا للظروف الصعبة التي
تتعرض لها الطالبات والطالب الكويتيون
في الخارج ،وإثــر التداعيات المتسارعة

لحظة وصول الطائرة القادمة من فرانكفورت أمس

●

يوسف العبدالله

لليوم الثاني على التوالي ،وضمن
خطتها إلعـ ــادة مــواطـنـيـنــا مــن بعض
الدول إلى أرض الوطنْ ،
أجلت الكويت
ً
أمس  619مواطنا ،على متن  3رحالت
جوية تابعة للخطوط الجوية الكويتية،

«الدفاع» و«الداخلية»
تؤجالن قروض
 %25نسبة إصابة المخالطين للحاالت القادمة من الخارج
«الجيش» و«الشرطة»

من فرانكفورت ولندن وأبوظبي ،عبر
مبنى الركاب الجديد  T4بمطار الكويت
الدولي.
ووصـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى مــن
فــرانـكـفــورت عـنــد الـخــامـســة مــن عصر
ً
أم ــس ،وعـلــى متنها  199مــواطـنــا ،في
ح ـيــن وص ـل ــت ال ـثــان ـيــة م ــن ل ـن ــدن عند

الناصر :ندعو طلبتنا إلى تفهم
أولوية إجالء المرضى

02

04

ّ
المصدرون يقيدون البيع
والمستوردون يشترون أكثر

«الصحة» تخاطب البلدية  18نقطة تفتيش «الشؤون» :رصد مخالفات
بـ «التعاونيات» خالل أكثر
الستمرار عمل «صيدليات للسيطرة على
من  300جولة تفتيش
ازدحام المرور
خدمة التوصيل»

تتداول الصالونات السياسية في
بغداد أن رئيس الوزراء المكلف عدنان
الزرفي يتلقى عاصفة من التهديدات
ال ـتــي يبلغها إل ـيــه م ــوال ــون لـطـهــران،
طالبين منه االنسحاب وفسح المجال
أمام مرشح آخر ،بعد خمسة أشهر من
استقالة الحكومة السابقة ،وفشل أحد
المرشحين في تأليف الــوزارة الشهر
الجاري.
يــأتــي ذل ــك فــي وق ــت أك ــدت مـصــادر
شيعية على صلة بمشاورات تشكيل

اقتصاد

٠٩

«الشيوخ» األميركي يقر
خطة التريليوني دوالر
لتحفيز االقتصاد

٠٣

الـحـكــومــة ،أن الـفــريــق اإلي ــران ــي ،على
غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــادة ،ل ــم يـ ـغ ــادر بـ ـغ ــداد مـنــذ
فبراير الماضي حين تم تكليف محمد
توفيق ع ــاوي (الـمــرشــح المنسحب)
بتشكيل الحكومة ،مرجحة عودة ذلك
إل ــى صـعــوبــة التنقل بسبب ال ـغــارات
األميركية وقيود ما بعد وباء كورونا.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـفــريــق
ً
اإلي ــران ــي يــرأســه حــالـيــا ال ـل ــواء أحمد
ف ــروزن ــدة ،وه ــو م ــن ال ــرف ــاق الـقــدامــى
لـقــائــد «فـيـلــق ال ـقــدس» الـســابــق قاسم
سليماني الذي قتل في غارة أميركية
مطلع العام الحالي.

وحـســب الـمـصــادر ،فــإن اإليرانيين
يحرصون على التظاهر بقوة بأنهم
لن يتدخلوا في ملف تشكيل الحكومة
ه ــذه ال ـم ــرة ،وأن ـه ــم ي ـ ــودون االمـتـثــال
لـطـلــب قـ ــادة عــراقـيـيــن كـثـيــريــن بـعــدم
ا ل ـتــد خــل ،لكنهم يـقــو لــون لمحدثيهم
ب ـ ـنـ ــوع م ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاء« :ل ـ ـنـ ــر ك ـيــف
ت ـس ـت ـط ـي ـعــون ذل ـ ــك وحـ ــدكـ ــم ،اذهـ ـب ــوا
للسيستاني لعله ينجح فــي تشكيل
حكومة»!
وعلق نواب قريبون من المشاورات
ب ــأن «ه ــذا الـتـظــاهــر اإلي ــران ــي ال قيمة
له ،إذ تدفع طهران حلفاء ها 02

اإلنسانية تفتقر
إلى قيادة في معركتها
ضد «كورونا»

ثقافات

١٢

األمن الغذائي
العالمي في خطر

تسجيل  13إصابة جديدة ...و١٣6
ً
مواطنا غادروا محجر الخيران
03

03

الـثــامـنــة ،وعـلــى متنها نحو  ،300أما
األخـ ـي ــرة فــوص ـلــت م ــن أب ــوظ ـب ــي عند
ُ ّ
ً
منتصف الليل وكانت تقل  120مواطنا،
فــي وق ــت شـهــد مـطــار الـكــويــت الــدولــي
إج ـ ـ ــراءات ص ـح ـيــة مـ ـش ــددة ،ح ـيــث تــم
ً
فحص ا لـعــا ئــد يــن تمهيدا لنقلهم الى
المحاجر الصحية اإللزامية02 .

03

ُ
مع خضوع نحو خمس سكان العالم لحالة
عزل أو قيد على الحركة والتنقل ،واتساع بؤرة
ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ت ـت ــزاي ــد ال ـم ـخــاوف
المتعلقة باألمن الغذائي العالمي.
وش ـهــدت كــل ال ــدول الـتــي أصــابـهــا الـفـيــروس
ً
تـهــافـتــا عـلــى ال ـشــراء بــدافــع ال ـفــزع الحتياجات
منزلية أســاسـيــة ،وشــاع مشهد أرفــف المتاجر
الخالية من البضائع ،وسط قلق من أن تتحرك
بعض الحكومات لتقييد تدفق المواد الغذائية
األساسية لتضمن لشعوبها كفايتهم في وقت
أربك الوباء العالمي سالسل اإلمداد.
وق ـ ـ ــال خ ـب ـي ــر االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ــزراع ـ ــي فـ ــي بـنــك
أس ـتــرال ـيــا ال ــوط ـن ــي ف ـيــن زي ـب ـي ــل :إذا ب ــدأ كـبــار
الـمـصــدريــن اإلب ـقــاء عـلــى الـحـبــوب فــي بــادهــم،
ً
ً
فسيقلق ذلك المشترين حقا ،مؤكدا أن ذلك أمر
مفزع وغير رشيد؛ ألن العالم باألساس يمتلك
وفرة من الغذاء.
02

مفاوضو إيران «عالقون» ببغداد والزرفي يتلقى أقسى التهديدات
●

تراجع مؤشرات البورصة
وسيولتها ...وعمليات
جني أرباح سريعة

٠٧-٠٦

ً
تداعيات «كورونا» محليا

بغداد  -محمد البصري

٠٨

رؤى عالمية

النتشار الفيروس في الدول التي يتلقون
تـعـلـيـمـهــم ف ــي جــام ـعــات ـهــا وم ـعــاهــدهــا،
ً
وحرصا على مساعدتهم على مواجهة
هـ ــذه الـ ـظ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ف ـقــد قــرر
مجلس الوزراء صرف راتب شهر لجميع
الطلبة المبتعثين ،س ــواء مــن البعثات
الحكومية أو على حسابهم الخاص ،إلى
جانب المسجلين في المكاتب الثقافية
ب ــالـ ـخ ــارج ،م ــع ت ـك ـل ـيــف وزيـ ـ ــر ال ـتــرب ـيــة
وزيــر التعليم العالي د .سعود الحربي،
التنسيق مــع وزارة المالية لتنفيذ هذا
القرار بالسرعة الممكنة.
وأضاف المزرم أن المجلس قرر كذلك
تكليف الشركة الكويتية للتموين تغطية
أي نقص في المواد األساسية الغذائية،
التي تحددها وزارة التجارة والصناعة،
من السوق المحلي أو الخارجي.

أص ــدر نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزيــر
ً
الــدفــاع الشيخ أحمد المنصور ق ــرارا بتأجيل
س ـ ــداد األق ـ ـسـ ــاط ال ـش ـه ــري ــة لـلـمـقـتــرضـيــن مــن
ص ـن ــدوق الـجـيــش م ــن ض ـبــاط وض ـب ــاط صف
وأفراد مدة  6أشهر.
وأوضحت رئاسة األركان العامة في الجيش،
ً
عـبــر ب ـيــان ل ـهــا ،أن ه ــذا ال ـق ــرار يــأتــي انـطــاقــا
من الرغبة السامية لسمو أمير البالد القائد
األعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح األحمد،
ً
وتقديرا من الوزارة للدور الوطني الذي يقوم
به منتسبوها في مثل هذه الظروف الصحية
الطارئة التي تمر بها البالد.
ب ــدوره ،أصــدر نائب رئيس مجلس الــوزراء
ً
وزي ــر الــداخـلـيــة أنــس الـصــالــح ،ق ــرارا بتأجيل
سـ ـ ـ ــداد أقـ ـ ـس ـ ــاط قـ ـ ـ ــروض صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـش ــرط ــة
لمنتسبي الـ ــوزارة مــن ضـبــاط وضـبــاط صف
ً
مدة  6أشهر ،تقديرا لجهودهم المخلصة خالل
الفترة الراهنة التي تمر بها البالد في التصدي
لفيروس كورونا.

اقتصاد

حفالت توقيع في الهواء
الطلق تحديًا لـ «كورونا»

دوليات

١٧

القاهرة تسعى إلطالة
«المرحلة الثانية»

رياضة

١٩

جنود أميركيون وطائرة عراقية عسكرية
في قاعدة القيارة جنوب الموصل التي
سلمها الـتـحــالــف الــدولــي كــامـلــة أمــس
االول للجيش العراقي (أ ف ب)

طوكيو تبدأ مهمة إعادة
الجدولة األولمبية

ةديرجلا

الثانية

•
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الناصر :ندعو طلبتنا إلى تفهم أولوية إجالء المرضى

األمير يعزي رئيس إندونيسيا
في وفاة والدته

«جدولة الطائرات في عهدة الطيران المدني واألمور تتغير حسب الظروف»

سموه هنأ بنغالدش بالعيد الوطني

●

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ،ببرقية
تعزية إلى رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودوّ ،
عبر فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها
بإذن الله تعالى والدته ،سائال سموه المولى تعالى أن يتغمدها
بواسع رحمته ،ويسكنها فسيح جناته ،وأن يلهم أسرتها الكريمة
جميل الصبر وحسن العزاء.
من جهة أخرى ،بعث سموه ،ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية
بـنـغــادش الشعبية محمد عبدالحميد ،عـ ّـبــر فيها سـمــوه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا سموه
لــه دوام الصحة والـعــافـيــة ،وللبلد الصديق المزيد مــن التقدم
واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيات مماثلة.

علي الصنيدح

دع ــا وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
الــدكـتــور أحـمــد الـنــاصــر الطلبة
ال ـمــوجــوديــن خ ــارج ال ـب ــاد إلــى
ضرورة تفهم أولوية إجالء فئات
ال ـمــرضــى ،وذوي االحـتـيــاجــات
ّ
والقصر
الخاصة ،وكبار السن،
فــي الـمــرحـلــة األول ــى مــن عملية
اإلجالء المتتابعة.
وق ــال ال ـنــاصــر ،خ ــال مؤتمر
صحافي ،عقد ليل امس األول في
قصر السيف «أعول عليكم كأب،
فــأنــا أعـلــم بنخوتكم وحرصكم
على اإليثار ألولوية تلك الفئات،
ً
ليس وفقا المعايير الدولية فقط
بل وفق قيمنا وأخالقنا».
ودع ـ ــا ال ـج ـم ـيــع إلـ ــى ضـ ــرورة
االل ـ ـتـ ــزام بـتـعـلـيـمــات الـسـلـطــات
الصحية في الــدول الموجودين
فـيـهــا «ف ـمــن لــديــه مـ ــأوى وغ ــذاء
ورعاية صحية في وضع أفضل
بكثير ممن تقطعت بهم السبل،
وم ــن بـيـنـهــم ذوو االحـتـيــاجــات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وك ـ ـبـ ــار الـ ـس ــن مـمــن
تـ ـج ــاوزت أع ـم ــاره ــم الـ ـ ــ 65عــامــا
والقصر».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ت ــرتـ ـي ــب ع ـ ــودة
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات وج ـ ــدول ـ ـت ـ ـه ـ ــا م ــن
اخـ ـتـ ـص ــاص ال ـج ـه ــة ال ـم ـع ـن ـيــة،
وهـ ــي اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـطـيــران
ال ـم ــدن ــي ،م ـج ــددا ال ـتــأك ـيــد على
أن كــل األمـ ــور مـتـغـيــرة فــي هــذه
الظروف االستثنائية ،وخاضعة
لمتغيرات بالساعات ال باأليام.
وقــال «اننا نتعامل مع الدول
التي يتمركز فيها أكثر من ألف

شخص ،وقدرتنا على استيعاب
المواطنين ممن هم في الخارج
م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ـق ـ ــدرة م ـن ـظــوم ـت ـنــا
الـصـحـيــة الـتــي حجمها  3آالف
شخص».
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن مـ ـس ــأل ــة تــرت ـيــب
سفر المواطنين من الــدول التي
يتواجدون بها مرتبط بتصاريح
ال ـ ـس ـ ـفـ ــر ،ومـ ــواف ـ ـقـ ــة ال ـس ـل ـط ــات
الصحية في البالد.
وأكد أن البعثات الدبلوماسية
لــدولــة الـكــويــت بــال ـخــارج تعمل
ع ـلــى تـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــم على
م ــدار  24ســاعــة ،مـجــددا الــدعــوة
ل ـج ـم ـيــع ال ـط ـل ـب ــة إلـ ـ ــى ضـ ـ ــرورة
االتصال بالسفارات والتنسيق
معهم.
وأع ـ ــرب ال ـنــاصــر ع ــن خــالــص
ال ـ ـش ـ ـكـ ــر وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر ل ـس ـل ـط ــات
المملكة األردنية الهاشمية على
الـسـمــاح بــإيـصــال قافلة بقيادة
الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن في
س ـف ــارة دولـ ــة ال ـك ــوي ــت ،لـتــوزيــع

جانب من حملة سفارة الكويت باألردن لتوزيع المواد التموينية
المواد الغذائية على المواطنين
فــي الـعــاصـمــة عـمــان ومحافظة
ارب ـ ــد ،مـضـيـفــا «اط ـم ـئ ــن جـمـيــع
طلبتنا أنــه ال تــوجــد أي رسالة
لم يتعامل معها بشكل جدي».
مـ ــن ج ـه ـت ـهــا أقـ ــامـ ــت س ـف ــارة
الكويت فــي األردن ،أمــس األول،
بـ ــإي ـ ـصـ ــال ط ـ ـ ـ ــرود تـ ـض ــم م ـ ــواد

شكر األردن على رعايتها للكويتيين
تلقى وزيــر الخارجية ،الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،اتصاال هاتفيا من وزيــر الخارجية وشؤون
المغتربين األردنــي أيمن الصفدي ،حيث نقل أطيب التحيات إلــى صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد من قبل العاهل األردني الملك عبدالله الثاني ،واالهتمام الذي يوليه تجاه أحوال الرعايا
والطلبة الكويتيين الموجودين باألردن الشقيق ،وحرصه عليهم وتلبية كل أمورهم واحتياجاتهم.
ومن جانبه ،أعرب الناصر عن شكر وامتنان الكويت للمملكة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا لهذه
المبادرة الطيبة وغير المستغربة من األردن الشقيق ،وعلى الرعاية والتسهيالت التي تقدمها السلطات
األردنية للطلبة الدارسين هناك ،ومساعدة السفارة الكويتية في تلبية احتياجاتهم في ظل هذه األوضاع
الصعبة.

توجيهات األمير ترجمت بخطة عاجلة لـ«سفلتة» الطرق
«استغالل وقت الحظر في أعمال الفرش ضاعف إنتاجية التنفيذ»
●

سيد القصاص

ذك ــرت مــديــرة إدارة الهيئة
الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل الـبــري
باإلنابة م .سهى أشكناني أن
تــوجـيـهــات سـمــو أمـيــر الـبــاد،
خــال ترؤسه اجتماع مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء االس ـت ـث ـنــائــي ،نــابـعــة
م ــن ح ــرص س ـمــوه ع ـلــى راح ــة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن مــن
مستخدمي الطرق السريعة.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت أش ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــي ،ف ــي
ت ـص ــري ــح ص ـح ــاف ــي ،إنـ ــه ك ــون
الهيئة هــي ا لـجـهــة التنفيذية
في الدولة المسؤولة عن تنفيذ
وتصميم الطرق السريعة ،فقد
ترجمت توجيهات سمو األمير،
ووضـعــت مــوضــع التنفيذ من
خــال خطة عاجلة تمثلت في
إعادة جدولة البرامج الزمنية
للعقود الجاري حاليا تنفيذها.
وأضافت أنه من خالل هذه
الخطة سيتم تنفيذ وصيانة

أك ـبــر ق ــدر م ــن ال ـم ـســاحــات من
األمــاكــن الـحــرجــة والمتضررة
عـلــى شـبـكــة ال ـط ــرق الـســريـعــة،
خـ ــال ف ـت ــرة ال ـح ـظــر ال ـجــزئــي،
«ونـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــريـ ـ ـ ـص ـ ـ ــون عـ ـل ــى
االستفادة القصوى خالل تلك
الفترة من أجل إصالح الطرق».
وزادت« :تم توجيه الشركات
بـ ــزيـ ــادة الـ ـمـ ـع ــدات وال ـ ـمـ ــوارد
البشرية ،بحيث يتم إنجاز تلك
األعمال ضمن البرنامج الزمني
ل ـهــذه ال ـع ـق ــود» ،الف ـتــا إل ــى أنــه
«يتم العمل خالل فترة الحظر
ال ـجــزئــي ،وه ــي فــرصــة ثمينة
حصلنا عليها ،فبدال من العمل
 10ساعات امتدت إلى .»14
واستطردت أشكناني« :خالل
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ب ـ ــدأت اإلن ـتــاج ـيــة
تزيد وارتـفــاع نسب اإلنـجــاز»،
مبينة انه خالل األيام العادية
اسـتـخــدمـنــا  20س ـي ــارة فــرش
تغطي قرابة  4آالف متر مسطح
م ــن ا ل ـط ــر ي ــق ،واآلن نستطيع

م ـن ــذ خ ــروج ـه ــا م ــن الـمـصـنــع
إلى وصولها للموقع ،إذ كانت
ت ـس ـت ـغــرق ق ــراب ــة ال ـســاع ـت ـيــن،
وح ــال ـي ــا م ــع س ـهــولــة ال ـحــركــة
ال ـم ــروري ــة خ ــال وق ــت الحظر
فإن السيارة تصل خالل نصف

«اتحاد طلبة بريطانيا» يدعو
إلى سرعة إجالئهم
●

جانب من أعمال سفلتة الطرق
استخدام من  60إلى  70سيارة،
وبالتالي تزداد المساحات التي
يتم فرشها لتصل إلى  16ألفا
من الطرق يوميا».
وتابعت« :سيارات األسفلت
كــانــت تــأخــذ وقـتــا فــي السابق

تموينية وتعقيمية للمواطنين
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن الـ ـم ــوج ــودي ــن فــي
مختلف الـمـحــافـظــات األردن ـيــة،
بعد رفــع حظر الـتـجــول المعلن
ً
جزئيا في البالد ،بسبب فيروس
كـ ــورونـ ــا .وق ـ ــال س ـف ـيــر ال ـكــويــت
لدى األردن ،عزيز الديحاني ،إن
"هــذه الخطوة تأتي لسد حاجة

س ـ ــاع ـ ــة» ،م ــوضـ ـح ــة أن ه ـنــاك
الكثير مــن ال ـفــروق فــي العمل
خالل وقت الحظر ،وهي فروق
إيجابية لمصلحة كل األعمال.

م ــن ت ـعــذر عـلـيــه ال ـح ـصــول على
م ــواد كــافـيــة خ ــال فـتــرة الحظر
األيام الماضية ،ولتخفيف عناء
توفير المتطلبات والدخول في
المحالت والمتاجر المكتظة في
أول أيــام الرفع الجزئي للحظر،
ولـلـحـفــاظ عـلــى ســامــة وصحة
مواطنينا بتجنيبهم االختالط
والزحام".
ولفت إلى أن قافلة من المواد
التموينية وصلت إلى محافظة
إربد شمالي البالد ،حيث يقطن
عدد كبير من الطالب الكويتيين،
وسيتولى توزيعها أعضاء فريق
الـ ـط ــوارئ م ــن الــدبـلــومــاسـيـيــن،
وأركان المكاتب الفنية الملحقة،
كما ستتولى فرق أخرى التوزيع
داخـ ـ ــل ال ـع ــاص ـم ــة عـ ـم ــان وم ــدن
مختلفة في البالد.
وأوضح أن السفارة ومكاتبها
الفنية حصرت أعداد الكويتيين،
الس ـي ـمــا الـطـلـبــة وأهــال ـي ـهــم في
مـخـتـلــف ال ـم ـحــاف ـظــات ،لـتــأمـيــن
الكميات الالزمة ،مؤكدا أن هناك
اهـ ـتـ ـم ــام ــا ومـ ـت ــابـ ـع ــة م ـس ـت ـمــرة
ألح ـ ــوال جـمـيــع الـمــواطـنـيــن في
مساكنهم بالمدن األردنية.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أش ـ ـ ــاد
الــديـحــانــي ب ــ"ال ـم ـبــادرة الطيبة"
لمجموعة من الطالب والطالبات،
ال ــذي ــن أبـ ـ ــدوا االسـ ـتـ ـع ــداد ال ـتــام
ل ـل ـت ـط ــوع ومـ ـس ــاع ــدة ال ـس ـف ــارة
ب ـتــوزيــع وإي ـص ــال الـ ـم ــواد ،بعد
تشكيلهم شـبـكــة مــن ال ـفــرق في
أم ــاك ــن ت ـج ـم ـعــات ال ـكــوي ـت ـي ـيــن،
لضمان وصول المواد إلى أكبر
عدد ممكن من المواطنين.

أحمد الشمري

دعــا االتـحــاد الوطني لطلبة الكويت فــي المملكة المتحدة السلطات
الكويتية لسرعة إجــاء الطلبة الكويتيين الموجودين في المملكة ،بما
يضمن سالمتهم وصحتهم ،مع توفير الرعاية الصحية الالزمة لحين
وصولهم إلى أرض الكويت بأمن وأمان.
وطالب االتـحــاد ،في بيان صحافي أمــس ،بـضــرورة اإلعــان عن خطة
زمنية واضحة إلجالء الكويتيين ،بمن فيهم الطلبة في المملكة المتحدة،
ليصبح أبناء الكويت على ّبينة ،مما يساهم في تخفيف الهلع والخوف
المصاحب لهذا الوباء ،وأيضا لكي يقطع كثرة انتشار الشائعات واألخبار
غير الموثوقة بتصريح واضح.
وأش ــار إلــى ض ــرورة تـقــديــم رات ــب استثنائي إضــافــي لطلبة المملكة
المتحدة ،بسبب الظروف الصعبة الحالية ،مشيرا إلى أن االتحاد يضع
جميع طاقاته لتسهيل اإلجالء.
وأضاف االتحاد أن سالمة وصحة أبناء الكويت الموجودين في المملكة
المتحدة يجب أن تكون أولى أولويات السلطات الكويتية ،متمنيا دوام
الصحة والعافية ،وأن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.
بدوره ،أطلق االتحاد الوطني لطلبة الكويت في الواليات المتحدة حملة
«متكاتفين التطوعية» لخدمة المواطنين الكويتيين هناك ،والعمل على
توفير المستلزمات الغذائية والوقائية لهم ،تطبيقا لتوجيهات سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد .وأشار االتحاد ،في بيان ،إلى أنه يسعى جاهدا
لتوفير المستلزمات الغذائية الوقائية لجميع المواطنين الكويتيين في
الواليات المتحدة ،بالتعاون مع الجهات الحكومية في الكويت ،الفتا إلى
أن االتحاد يسعى جاهدا إليصالها إلى الطلبة بمقر سكنهم دون تكبد
عناء الخروج من المنزل.

«التقدم العلمي» 10 :ماليين دينار لبرنامج «االستجابة الطارئة»
دعم الجهود الحكومية في إجراءاتها للحد من انتشار «كوفيد »19 -
أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،أن سمو
أمير البالد الشيخ صبـاح األحمـد ،رئيس مجلس إدارة
المؤسسةّ ،
وجه بتخصيص  10ماليين دينار لتنفيذ
لبرنامج االستجابة الطارئة لدعم الجهود الحكومية
في إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذك ـ ــرت ال ـمــؤس ـســة ،ف ــي ب ـيــان أمـ ــس ،أن بــرنــامــج
االستجابة الـطــارئــة بــدأ فــي مجالي الصحة العامة
والتعليم ،بعد مخاطبة ا لـجـهــات الرسمية بتنفيذ
أعماله .وبعد لقاء مع وكيل وزارة الصحة ،تم البدء
في شراء األجهزة التي حددتها الوزارة ذات األهمية
ّ
والملحة لدعم استعداداتها لمواجهة الوباء.
العالية
وتــابـعــت أن الـبــرنــامــج يــدعــم أيـضــا جـهــود معهد
ّ
دسـ ـم ــان ألبـ ـح ــاث الـ ـس ــك ــري ،م ـث ــل ك ـش ــف الـتـسـلـســل
الجيني للفيروس ،ودراسة خصوصية المستقبالت

«الخارجية» تدعو المواطنين
في الخارج للتنسيق مع البعثات
لالنتقال بين البلدان
دع ـ ــت وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـم ـي ــع ال ـمــواط ـن ـيــن
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـم ــوج ــودي ــن ف ــي الـ ـخ ــارج إلـ ــى عــدم
التخطيط لالنتقال من بلد إلى آخر دون التنسيق
المسبق مع بعثات الكويت في تلك الدول.
وأوضـحــت ال ــوزارة ،في بيان صحافي ،أن ذلك
يأتي بسبب اإلجراءات االحترازية المتغيرة بشكل
سريع ومستمر والـتــي تتخذها ال ــدول لمواجهة
فيروس كورونا المستجد ،ومنها إغالق المطارات
وتعليق الرحالت ومنع دخول األجانب ،األمر الذي
سيواجه معه المواطنون الكثير من المشاكل ومنها
البقاء في المطارات وهو ما لن تستطيع البعثات
تجاوزه بسبب صرامة اإلجراءات المتخذة.
وطالبت ال ــوزارة المواطنين بـضــرورة االلتزام
بذلك لضمان سالمتهم وراحتهم.

التي تتسبب في ارتفاع احتمال اإلصابة به ،وكذلك
المساهمة في تصميم الفحوص التشخيصية ذات
الدقة العالية.

برامج لألطباء
كما حددت المؤسسة إطار دعم البرامج التدريبية
الموجهة لــأطـبــاء ومـقــدمــي الــرعــايــة الصحية بتلك
التي ترتبط بشكل مباشر بزيادة الفعالية الميدانية،
وال ـق ــدرة عـلــى الـتـعــامــل مــع خـصــوصـيــات اإلصــابــات
الوبائية ،ومن ضمنها تلك البرامج التي ترى وزارة
الصحة ضــرور تـهــا الميدانية ،مستطردا :كما ّ
تقدم
مــواد تثقيفية للمتطوعين فــي مـجــاالت الوقاية من
اإلصابة بالمرض.

وأع ـل ـن ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ف ـت ــح دورة غ ـي ــر اع ـت ـيــاديــة
الستقبال طلبات األبحاث ذات اإلنتاج العملي قصير
المدى في مجاالت سياسات الصحة العامة واالبتكار
الطبي الميداني وتنبؤات علم األوبئة بمسار المرض.
وبشأن مجال التعليم ،أوضحت أنه بعد لقاء وزير
التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي وجهازه
الفني في الوزارة ،فإن المؤسسة بصدد وضع الخطط
للتعاون مع الــوزارة للبدء في تنفيذ برنامج مؤقت
للتعليم اإللكتروني لتمكين الـطــاب مــن االستمرار
ّ
بالتعلم أثناء فترة تعطيل المدارس ،وكذلك االستعداد
لتنفيذ برنامج للتعليم اإللكتروني المدرسي ابتداء
من العام الــدراســي المقبل في ديسمبر  ،2020وذلك
بالتعاون مع جميع القدرات الوطنية في القطاعين
العام والخاص.
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ً
ً
من جانب آخر ،علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن خلال فنيا أصاب
ً
إحــدى طــائــرات «مصر للطيران» أدى إلــى إرج ــاء إجــاء  325مصريا من
الكويت إلى بالدهم ،مبينة أن الطائرة ستقلع بهم ظهر اليوم من مبنى
الركاب .T1
وتعمل السفارة المصرية على تسيير عدد من الرحالت إلعادة العالقين
ً
مــن أبـنــاء الجالية المصرية إلــى مصر ،علما أن تكاليف تــذاكــر الطيران
للمصريين العائدين يتحملها األشخاص أنفسهم ،باستثناء المبعدين
ً
إداريا من البالد ،الذين تكفلت بهم الحكومة الكويتية.

األمن الغذائي العالمي في خطر
واتـخــذت فيتنام ،ثالث أكبر مصدر لــأرز ،وكازاخستان ،تاسع أكبر
مصدر للقمح ،بالفعل خطوات لتقييد بيع هاتين السلعتين األساسيتين،
ً
وسط مخاوف بشأن مدى توافرهما محليا.
ودخلت الهند ،أكبر مصدر لألرز في العالم ،لتوها ،فترة حظر تجول
ستستمر ثالثة أسابيع ،مما أوقف عدة قنوات للخدمات اللوجيستية.
وفي روسيا ،دعا اتحاد منتجي الزيوت النباتية إلى تقييد بيع بذور
دوار الشمس ،في وقت تباطأ إنتاج زيت النخيل في ماليزيا ،ثاني أكبر
منتج له.

تمويل دورات تدريب إلكترونية
حول الطاقة المتجددة
أك ـ ـ ــدت م ــؤس ـس ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم
ال ـع ـل ـمــي ت ـمــويــل دورات ت ــدري ــب عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت ح ـ ــول الـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة
وك ـفــاءة الـطــاقــة .وقــالــت المؤسسة إن
ال ـتــدريــب يـتـكــون مــن ف ـصــول دراس ـيــة
ّ
افـ ـت ــراضـ ـي ــة مـ ـب ــاش ــرة ،وم ـ ـ ــواد ت ـعــلــم

الوسائط المتعددة ،واختبارات التقييم
الــذاتــي ،مشيرة إلــى أنــه عند االنتهاء
من الدورات يتم تسليم شهادة بإتمام
الدورة التدريبية .ودعت الراغبين في
االستفادة من هذه الدورات التدريبية
الى التسجيل عبر موقعها اإللكتروني.

سلة أخبار
ِّ
البلدية تحذر مراكز التسوق
الغذائية المخالفة

أصدر المدير العام
للبلدية ،م .أحمد
ً
المنفوحي ،قرارا لجميع
األجهزة الرقابية في
البلدية بالتنبيه على كل
مراكز التسوق الغذائية
بالتقيد باالشتراطات
الصحية الالزمة التي
حددتها الجهات
المختصة ،من حيث العدد،
واستخدام وسائل التعقيم
والفحص ،وغيرها من
االشتراطات .وشدد على
أنه في حال عدم تقيدها
بتلك الشروط ،فسوف يتم
غلقها.

«القوى العاملة»« :العقود
الحكومية» تفتح ساعتين
قررت الهيئة العامة
للقوى العاملة فتح أبواب
إدارة العقود والمشاريع
الحكومية ساعتين
ابتداء من  ١٠صباحا
إلى  ١٢ظهرا بصفة
يومية ،ليتسنى ألصحاب
العقود الحكومية اتخاذ
إجراءات اإللغاء النهائي
للسفر للعمالة المنتهية
إقاماتهم والمسجلة على
هذه المشاريع.
وذكرت الهيئة ،في بيان
صحافي ،أنه تم التنبيه
على موظفي اإلدارة
المختصين بالتعاون
مع المتقدمين بطلباتهم
لسرعة إنجاز المطلوب،
وإعداد كشوف بالعمالة
الملغاة وفق الجنسيات،
انتظارا لموافقة الجهات
َّ
المعنية وتسيير الرحالت
الجوية.
وأضافت أنه "تم التنسيق
مع اإلدارة العامة لشؤون
اإلقامة إلنهاء جميع
اإلجراءات المتعلقة بهذا
الشأن".

«األوقاف» :إقبال كبير على
تحفيظ القرآن «أونالين»
أعلنت وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية،
ممثلة في قطاع شؤون
القرآن الكريم والدراسات
اإلسالمية ،تنفيذ مشروع
المنصة التعليمية لحفظ
القرآن الكريم ،من خالل
التعليم عن بعد (أونالين).
وقال الوكيل المساعد
لقطاع شؤون القرآن
والدراسات اإلسالمية
د .فهد الجنفاوي،
إن التسجيل للطلبة
والطالبات في مختلف
الشرائح تجاوز 7500
طالب وطالبة ،التحقوا في
هذه المنصات التعليمية
عبر إدارات الدراسات
اإلسالمية الثالث ،والتي
تخدم مختلف محافظات
الكويت على النحو
التالي؛ إدارة الدراسات-
العاصمة وحولي 2600
طالب وطالبة ،وإدارة
الدراسات -األحمدي
ومبارك الكبير 2250
طالب وطالبة ،وإدارة
الدراسات -الفروانية
والجهراء  2901طالب
وطالبة.

ً
وعلى صعيد االستيراد ،أعلن العراق احتياجه لمليون طن من القمح ألن العالم به إمدادات كافية ،خصوصا في الهند حيث المخزونات كبيرة
ً
(سنغافورة ـ رويترز)
			
و 250ألــف طــن مــن األرز بعدما نصحت «لجنة أزم ــة» بــزيــادة المخزون جدا».
االستراتيجي من الغذاء ،في خطوات أثارت قلق تجار المنتجات الزراعية
من تعطل إمدادات الغذاء بال ضرورة.
وتفيد بيانات وزارة الزراعة األميركية بأن اإلنتاج العالمي المجمع
ً
من األرز والقمح ،وهما المحصوالن األكثر تداوال ،سيسجل على األرجح لمهاجمة الرئيس العراقي برهم صالح الذي رشح النائب البارز عدنان
ً
الزرفي ،وجاءت الهجمات الكالمية بنحو غير مسبوق يذكرنا بالهجوم
مستوى قياسيا هذا العام عند  1.26مليار طن.
وأظـهــرت البيانات أن هــذا اإلنـتــاج يمكنه بسهولة تلبية احتياجات القاسي الذي تعرض له أياد عالوي رئيس الحكومة األسبق حين فاز
االستهالك من المحصولين وزيادة المخزونات في نهاية العام إلى مستوى بأعلى األصوات عام  ٢٠١٠ومنعه حلفاء طهران من تشكيل الحكومة
في خرق دستوري معلن».
قياسي يبلغ  469.4مليون طن.
ورغم المعارضة اإليرانية القوية ،يرجح مراقبون أن التيار الصدري
غير أن هذه التوقعات تفترض تدفقات طبيعية للمحاصيل من أماكن
ً
إنتاجها إلى أماكن استهالكها ،فضال عن الوفرة المعتادة للبدائل .وترتفع سيبقى الــداعــم األســاســي لترشيح الــزرفــي وفــق قــاعــدة «أن ــه شخصية
بعيدة عن الصدر وعن إيران في آن واحد ،ولذلك يمكن أن يثق الطرفان
بالفعل أسعار األرز وسط توقعات بزيادة تقييد الصادرات.
وقال تاجر بارز في سنغافورة بواحدة من أكبر شركات تجارة األرز في بحيادها في ملف المنافسة بين التيارين العراقي والموالي إليران داخل
العالم« :إنها مسألة لوجيستية .فيتنام أوقفت التصدير ،والهند في حالة مجلس النواب».
من جهتهم ،قال مقربون من التيار الصدري إن تشجيع تفاهم مع الزعيم
إغالق ،وتايلند قد تعلن إجراءات مماثلة».
وارتـفــع السعر القياسي ل ــأرز فــي تايلند إلــى أعـلــى مستوياته منذ الـكــردي مسعود بــارزانــي سيشجع معظم الـنــواب ُّ
السنة على دعــم حكومة
ً
أغسطس  2013ليبلغ  492.9دوالرا للطن .وتجاوز السعر األلف دوالر للطن الزرفي ،وسيجبر حلفاء طهران على تخفيف معارضتهم ،مقابل أن يتراجع
وقت أزمة الغذاء في عام  2008عندما ارتفعت األسعار بسبب قيود على الزرفي عن تصريحات سابقة له وصفت بأنها األقوى في نقد الميليشيات
ً
ودورها ،خصوصا في قمع احتجاجات أكتوبر الماضي ،التي استمرت نحو
التصدير ونتيجة التهافت على الشراء بدافع القلق.
ً
واستبعد التاجر السنغافوري «أن نشهد تكرارا لما حدث في  ...2008ستة أشهر قبل أن تتراجع حدتها نتيجة تفشي «كورونا» هذا الشهر١٥ .

مفاوضو إيران «عالقون»...

ةديرجلا
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محليات
كثافة مرورية صباحية تستنفر دوريات «الداخلية»

ً
مناطق أسواق الجملة بالشويخ والفحيحيل والجهراء األكثر ازدحاما
رصد مليون سيارة ...و 18نقطة تفتيش لـ «فرض السيطرة الميدانية»
محمد الشرهان

شهدت الفترة الصباحية خالل
اليومين الماضيين كثافة مرورية
عالية ،وازدحاما الفتا على الطرق
الدائرية والرئيسية في البالد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن اإلدارة الـعــامــة
للمرور ،الحظت من خالل كاميرات
العد المروري في غرفة العمليات،
ووفق تقارير الدوريات المرورية،
ارتفاعا كبيرا في حركة المركبات
خالل الفترة الصباحية ،وبشكل
أكبر مــن األي ــام التي سبقت قــرار
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ت ـط ـب ـيــق حـظــر
التجول الجزئي بسبب فيروس
كورونا ،وذلك بالرغم من العطلة
اإلج ـ ـبـ ــاريـ ــة الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا كــل
المؤسسات والوزارات الحكومية.

وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـص ــدر أن غــرفــة
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة رص ـ ــدت
حــركــة مــا يـقــارب المليون مركبة
خ ــال ف ـتــرة ال ـ ــذروة الـمـسـتـجــدة،
والتي تبدأ منذ الساعة التاسعة
صباحا الى الساعة الثالثة عصرا،
مـشـيــرا ال ــى أن أب ــرز أس ـبــاب هــذه
الكثافة المرورية خالل األسبوع
الـحــالــي تــرجــع ال ــى ق ــرار تطبيق
الـحـظــر الـجــزئــي ،وكــذلــك تحويل
رواتـ ـ ــب ال ـمــوظ ـف ـيــن بــالـقـطــاعـيــن
ال ـح ـكــومــي وال ـ ـخـ ــاص ،م ـمــا دفــع
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن إل ــى
التوجه بــأعــداد كبيرة الــى فــروع
الـ ـمـ ـص ــارف أو م ــراك ــز ال ـت ـس ــوق،
علما بأن مناطق أســواق الجملة
بالشويخ والفحيحيل والجهراء

ً
الصايغ 16 :تنبيها للنقاط األمنية
والتعامل بحزم مع المخالفين
أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
العمليات وشــؤون المرور اللواء جمال الصايغ،
ً
تعميما لكل النقاط األمنية المسؤولة عن تطبيق
قـ ــرار الـحـظــر ال ـجــزئــي ،ش ــدد خــالــه عـلــى اتـخــاذ
إجراءات وتدابير أمنية مشددة خالل وجود رجال
األمن في نقاط التفتيش.
ونص التعميم على  16تنبيها ،أبرزها الحزم
والـشــدة مــع مخالفي حظر التجول ،والتأكد من
هوية العسكريين ،حتى لو كانوا يــرتــدون الزي
العسكري ومطابقة التصاريح مــع هوية العمل
والبطاقة المدنية ألصحاب التصاريح ،والتأكد

م ــن ه ــوي ــات أص ـح ــاب ال ـمــرك ـبــات ال ـمــدن ـيــة الـتــي
تحمل «فلشر».
وأشار التعميم إلى أنه في بداية الحظر وأول
ربع ساعة يتم التنبيه على المخالفين وإبالغهم
بضرورة حساب الوقت للوصول إلى المنزل قبل
الخامسة مساء ،موضحا أن التصاريح الخضراء
للمركبات ،وتغطي سائق الحافلة ومرافقيه.
ودعا إلى عمل «سكان» للتصاريح اإللكترونية،
وعدم ترك النقطة إال بوجود دورية بديلة ،وعدم
التعامل بأسلوب فظ مع المواطنين والمقيمين،
والتعامل معهم بأسلوب راق وإنساني.

كــانــت األك ـثــر ازدح ــام ــا .وذك ــر أن
اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـمــرور تعاملت
ب ـش ـكــل س ــري ــع وفـ ـ ـ ــوري مـ ــع ه ــذا
الطارئ المروري بتوزيع أكثر من
 150دوريــة مــروريــة خــال الفترة
الصباحية وإعادة برمجة توقيت
أغلب التقاطعات المرورية لضمان
انسيابية الحركة المرورية ،الفتا
الــى أن التوزيع الـمــروري تضمن
إق ــام ــة ع ــدد م ــن ن ـق ــاط الـتـفـتـيــش
المرورية خالل الفترة الصباحية،
وهــو من الـنــادر ما يحدث ،وذلك
بهدف فرض السيطرة الميدانية،
مضيفا أن دوريات أقسام الحركة
المرورية أقامت  18نقطة تفتيش
مرورية خالل الفترة الصباحية.

جانب من نقاط التفتيش

النواف :أمن الحدود من أهم متطلبات منظومتنا
أك ــد وكـيــل وزارة الــداخـلـيــة المساعد
لقطاع أمــن الحدود اللواء الشيخ سالم
الـ ـن ــواف ،أم ــس األول ،أن أم ــن وســامــة
الحدود تعد من أهم متطلبات المنظومة
األمنية المتكاملة ،مشيدا بدور القطاعات
الميدانية ويقظة وجاهزية رجال األمن
الموجودين في كل المراكز الحدودية.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ت ـصــريــح الـ ـل ــواء ســالــم
النواف ،الذي نقله بيان صحافي صادر
ع ــن االدارة ال ـعــامــة لـلـعــاقــات واالع ــام
االمني بالوزارة عقب جولة تفقدية على
مــواقــع الحجر المؤسسي الواقعة على
ال ـس ــواح ــل ال ـب ـح ــري ــة ،وش ـم ـلــت ال ـجــولــة
النقاط األمنية ومركز الخيران الساحلي

التابع للقطاع الجنوبي لخفر السواحل
وغرفة عمليات منتزه الخيران ،وتأتي
في ظل الظروف االستثنائية التي تمر
بها البالد ومعظم دول العالم واستمرارا
ل ـم ـتــاب ـعــة تـنـفـيــذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة
واالحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء
ل ـل ـت ـص ــدي النـ ـتـ ـش ــار ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
المستجد (كوفيد .)19 -
واس ـت ـم ــع ال ـ ـلـ ــواء ال ـ ـنـ ــواف ف ــي ب ــداي ــة
الـ ـج ــول ــة الـ ـ ــى الـ ـج ــاه ــزي ــة ف ـ ــي ال ـن ـق ــاط
األمنية وآلية تنفيذ اإلجراء ات الوقائية
واالحترازية والنظم الحديثة المستخدمة
في العمل واألنظمة األمنية المعمول بها.
وتفقد مركز الخيران الساحلي التابع

للقطاع الجنوبي ،واستمع إلى موجز عن
تطبيق اإلجراءات الوقائية واالحترازية
لـتـفــادي انـتـشــار الـفـيــروس والمنظومة
األمنية التي يجري العمل بها في حماية
الحدود.
وت ـف ـقــد ك ــذل ــك غ ــرف ــة ع ـم ـل ـيــات مـنـتــزه
الخيران ،واستمع إلى شرح تفصيلي عن
الوضع الراهن والمستجدات الخاصة،
وما يتم اتخاذه من تدابير لتفادي اآلثار
السلبية للفيروس.

تسجيل  13إصابة جديدة وحاالت الشفاء ترتفع إلى 49

السند :إعالن إصابات غير معلومة المصدر مؤشر غير مرغوب
●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة ،أمس ،تسجيل
 13ح ــال ــة ج ــدي ــدة م ــؤك ــدة إصــابـتـهــا
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا خ ــال ال ـ ــ 24ساعة
الماضية ،وبذلك يرتفع عدد اإلصابات
في البالد حتى اآلن إلى  208حاالت.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ال ــرس ـم ــي بــاســم
الوزارة د .عبدالله السند ،في المؤتمر
الصحافي ،أمس ،إن الحاالت تتوزع

«الصحة» تخاطب البلدية الستمرار
عمل «صيدليات خدمة التوصيل»
أعلنت وزارة الصحة أنها خاطبت بلدية الكويت الستثناء الصيدليات
التي تقدم خدمة توصيل األدويــة من اإلغــاق ،خالل فترة حظر التجول
الجزئي في البالد ،بناء على التطورات والمستجدات المرتبطة بالوضع
الصحي.
وأوضحت "الصحة" ،في بيان أمس ،أنها خاطبت البلدية لتمديد ساعات
عمل الصيدليات األهلية التي لديها خدمة التوصيل المسجلة لدى إدارة
تفتيش األدوية ،واستثنائها من قرار اإلغالق خالل فترة حظر التجول.

على  6حاالت مرتبطة بالسفر ،منها
ح ــالـ ـت ــان ب ــال ـس ـف ــر إل ـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة،
واثـنـتــان بالسفر ال ــى مـصــر ،وحــالــة
بــال ـس ـفــر إلـ ــى ف ــرن ـس ــا ،وج ـم ـيــع تلك
ال ـح ــاالت ت ـعــود لـمــواطـنـيــن ،وهـنــاك
ح ــال ــة ل ـم ــواط ــن وهـ ــي ق ـيــد الـتـقـصــي
الوبائي.
وأضـ ـ ـ ــاف د .ال ـس ـن ــد أن الـ ـح ــاالت
السبع المتبقية هي مخالطة ،منها
حالتان مخالطتان لحاالت مرتبطة
بــالـسـفــر إل ــى ال ـس ـع ــودي ــة ،وحــال ـتــان
بــال ـس ـفــر إلـ ــى أذربـ ـيـ ـج ــان ،إحــداه ـمــا
لمواطن واألخرى لوافد هندي ،وحالة
بالسفر إلى المملكة المتحدة ،وهي
لـمــواطــن ،وحــالــة مخالطة لحالة من
الجنسية الفلبينية ،وحالة لصومالي
مخالطة لحالة صومالية ،وهي قيد
التقصي الوبائي.
وقــال السند إن إجمالي المسحات
المخبرية بلغ  ،17778مشيرا إلى إعالن
وزير الصحة د .باسل الصباح ،أمس،
شفاء  6حاالت جديدة ،ليبلغ إجمالي
عــدد ح ــاالت الـشـفــاء  ،49وأصـبــح عدد
ال ـحــاالت الـتــي ال ت ــزال تتلقى الــرعــايــة
 ،159مــن بينهم  7ح ــاالت فــي العناية
المركزة ،وحالتان حرجتان ،و 5حاالت

ف ــي وض ــع صـحــي مـسـتـقــر ،ول ـفــت إلــى
إنهاء  136شخصا فترة الحجر الصحي
المؤسسي المحددة ،ليصبح مجموع
من أنهوا فترة الحجر  853حالة.

إصابة ممرضة
وع ــن م ــدى صـحــة مــا ي ـتــردد حــول
إصابة ممرضة في أحد المستشفيات
وحجر بقية زمالئها وقائيا ،وكذلك
انعكاس الحاالت غير المعلومة والتي
ال تـ ــزال ق ـيــد الـتـقـصــي ع ـلــى الــوضــع
ال ـص ـح ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ،أفـ ـ ــاد ال ـس ـنــد:
«عندما نذكر الـحــاالت قيد التقصي
ف ــإن ه ــذا يـعـنــي أن ال ـج ـهــود مــازالــت
مبذولة في تتبع المخالطين ،وأخذ
الـتــاريــخ الـمــرضــي بشكل أدق ،وهــو
م ــا يـتـطـلــب ت ـعــاونــا م ــع الـمــراجـعـيــن
والمخالطين».
وأوض ـ ـ ــح أن «ك ـ ــل م ـع ـلــومــة تـفـيــد
الطاقم الطبي و فــرق التقصي حتى
ي ـتــم ال ــوص ــول إلـ ــى م ـع ـلــومــة مـفـيــدة
نستطيع مــن خاللها ر بــط المصاب
بالمخالطين» ،الفتا إلى أن «اإلعالن
عــن إصــابــات غير معلومة المصدر
مؤشر غير مرغوب ،وال نتمناه».

أمتعة مغادري محجر الخيران خالل نقلها أمس
وأكد أن الحاالت مجهولة المصدر
ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى األشـ ـ ـخ ـ ــاص أن ـف ـس ـهــم
في سرعة اإلبــاغ والمخالطين لهم
وشفافيتهم مــع ا لـطــوا قــم الصحية،
م ـض ـي ـف ــا« :ان ـ ـنـ ــا ح ــال ـي ــا فـ ــي مــوســم
األم ـ ـ ــراض ال ـمــوس ـم ـيــة ،لـ ــذا تـتـشــابــه
ال ـك ـث ـيــر م ــن األع ـ ـ ــراض ب ـيــن ف ـيــروس
ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا وف ـ ـ ـيـ ـ ــروسـ ـ ــات األمـ ـ ـ ـ ــراض
ال ـم ــوس ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـص ــل ال ـ ــى نـحــو
 25فـ ـي ــروس ــا ،وع ـن ــدم ــا ن ـش ـت ـبــه فــي
ح ــال ــة ن ــأخ ــذ ك ــل ال ـتــداب ـيــر الــوقــائـيــة
والفحوصات المخبرية ليتم التأكد
من ذلك».

وعـ ــن االسـ ـتـ ـع ــدادات ال ـص ـح ـيــة الـتــي
قــامــت بها وزارة الصحة لتتبع الحالة
ال ـص ـح ـيــة ل ـل ـق ــادم ـي ــن ال ـ ــى ال ـ ـبـ ــاد ،أك ــد
د.الـسـنــد أن القوانين الــدولـيــة ال تسمح
ب ـم ـغــادرة م ــن يـثـبــت إصــاب ـتــه م ــن البلد
ال ـ ـقـ ــادم م ـن ـه ــا ،خ ــاص ــة ل ــو ك ــان ــت لــديــه
أعــراض ظاهرة ،ويتم رصد وتتبع هذه
األعراض على  3مراحل :قبل الصعود إلى
الطائرة ،وأثناء الرحلة ،وبعد الوصول،
ولكل مرحلة إج ــراء ات خاصة للفحص
والمراقبة ،وجميعها تتم وفقا للقوانين
والبروتوكوالت المحلية والعالمية.

أغذية من «الهالل األحمر» لعمال الجامعة «الشؤون» :رصد مخالفات بـ«التعاونيات»
الرشيدي :أكثر من  300جولة تفتيش على الجمعيات

الساير :تكفي العامل أسبوعين للبقاء في المنزل
أعلنت جمعية الهالل األحمر
توزيع ثالثة آالف سلة غذائية
للعاملين فــي جامعة الكويت
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
التطبيقي والتدريب.
وقـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
الجمعية الدكتور هالل الساير
لـ «كونا» امس إن توزيع السالل
الغذائية يأتي فــي إطــار حملة
«من أجل الكويت اقعد بالبيت»
لـ ـلـ ـح ــد م ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار فـ ـي ــروس
كورونا المستجد.
وأضـ ـ ــاف ال ـس ــاي ــر أن الـسـلــة
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى كــل
ال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـغ ــذائ ـي ــة الـتــي
تكفي الـعــامــل لـمــدة أسبوعين
للبقاء فــي الـمـنــزل ،مشيرا إلى
أن ذلك يأتي تطبيقا لالجراءات
التي اتخذتها الدولة للبقاء في
المنزل وعدم الخروج.
وذك ـ ـ ـ ــر أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم تـ ــوزيـ ــع
السالل الغذائية على مدى ثالثة
أيــام على العاملين في الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي

واليوم األخير سيكون للعاملين
في جامعة الكويت.
وبين أن مـبــادرات الجمعية
تأتي انطالقا من استشعارها
للمسؤولية االجتماعية ومد يد
العون لالسر المحتاجة وعمال
وحراس المدارس في الكويت.
وأث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــى عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع
ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـ ــذي ي ـم ـت ــاز بـحـبــه
ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـيـ ــر ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة األسـ ـ ـ ــر
المحتاجة والمتعففين ،مبينا
أن مشاريع الجمعية تنفذ ضمن
خـطــة منظمة خـصــو صــا التي
قــا مــت بها الجمعية لمكافحة
فيروس كورونا المستجد.
وب ـي ــن ال ـس ــاي ــر أن ال ـظ ــروف
الحالية ا لـتــي تشهدها البالد
أظـهــرت حجم الـتـعــاون الكبير
ب ـيــن ال ـج ـم ـع ـيــة وال ـم ـت ـبــرع ـيــن،
مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـج ـم ـع ـي ــة أث ـب ـتــت
جـ ــدارت ـ ـهـ ــا ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ه ــذا
الوباء.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة
تستقبل الصدقات والزكاة من

●

جانب من توزيع مساعدات الهالل األحمر
المواطنين التي ستؤتي ثمارها
ع ـل ــى ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء وال ـم ـح ـتــاج ـيــن
داخ ــل ال ـب ــاد ،مبينا ان عطاء

الكويت لن يتوقف في مساعدة
المحتاجين سواء داخل الكويت
او خارجها.

جورج عاطف

كـ ـش ــف الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
ل ـ ـشـ ــؤون قـ ـط ــاع الـ ـتـ ـع ــاون فــي
وزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
س ــال ــم ال ــرش ـي ــدي ،أن اجـمــالــي
الـجــوالت التفتيشية التي قام
ب ـه ــا م ـف ـت ـشــو الـ ـقـ ـط ــاع ،خ ــال
ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة ،ي ــزي ــد على
 300ج ــول ــة ت ــم خــال ـهــا رصــد
العديد من المخالفات وتسجيل
ال ـك ـث ـيــر م ــن اخ ـ ـطـ ــارات تــافــي
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ل ـض ـم ــان وص ــول
السلع االستهالكية الصالحة
لــاسـتـخــدام والـمـحــافـظــة على
األسـعــار والحد من أي ارتفاع
غير مبرر.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،بـ ـ ــدور
المراقبين الماليين واالداريين
الـمـعـتـمــديــن مــن قـبــل الـ ــوزارة
فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة
في انجاز الكثير من االعمال
التي ساهمت بشكل كبير في
تسهيل إجراءات توريد السلع،

وإن ـجــاز األم ــور الـمــالـيــة كافة
المتعلقة بحسابات الموردين
والتجار.
وأك ــد الــرش ـيــدي ،أن العمل
ال ـت ـعــاونــي ه ــو عـمــل جماعي
وكل شخص فيه له دوره الذي
ال يستهان به سواء كان يتعلق
بـ ــرؤسـ ــاء وأع ـ ـضـ ــاء م ـجــالــس
اإلدارة أو المراقبين الماليين
واالداريـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن والـ ـمـ ـفـ ـتـ ـشـ ـي ــن
ال ـت ـع ــاون ـي ـي ــن ،أو ال ـعــام ـل ـيــن
ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات ،م ـش ـيــرا إلــى
أن ا ل ـك ــل يـعـمــل ع ـلــى تحقيق
الـهــدف الرئيسي وهــو خدمة
المواطنين والمقيمين وتوفير
احتياجاتهم فــي الجمعيات
التعاونية من السلع األساسية
وال ـ ـضـ ــروريـ ــة وك ــذل ــك الـسـلــع
االستهالكية األخرى.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدي ع ـل ــى
أهمية دور المراقبين الماليين
واالداري ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات
الـتـعــاونـيــة فــي ان ـجــاز الكثير
من االعمال الهامة والضرورية
ل ـت ـس ـه ـي ــل مـ ـهـ ـم ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن

سلة أخبار
«التجارة» 14 :محضرًا
لمحال مخالفة لإلجراءات

أعلنت وزارة التجارة
والصناعة ،أمس ،تحرير 14
محضر ضبط ملحال تجارية
لم تلتزم بالقانون والقرارات
املعمول بها ،ملواجهة تداعيات
انتشار عدوى وباء "كورونا".
وأضافت الوزارة ،في بيان لها،
أن فرقها التفتيشية رصدت
 238جمعية تعاونية ،وأسواقا
مركزية ،ومحال تجارية،
وبسطات للخضراوات،
للوقوف على مدى التزامها،
واملحافظة على ثبات أسعار
املنتجات .وأوضحت أن الفرق
راقبت  38فرعًا تموينيًا،
للتأكد من مدى انسيابية سير
عمليات البيع وتسليم املواد
الغذائية إلى مستحقيها،
فضال عن  8مخابز آلية تابعة
لشركة املطاحن الكويتية.
وأفادت بأن مركز الطوارئ
التابع لها استقبل  422شكوى
عبر الخط الساخن رقم (،)135
فضال عن  204بشأن إصدار
وتجديد البطاقات التموينية.

تأجيل تحصيل استقطاعات
مخصصات طلبة البعثات

ّ
وجه وزير التربية وزير
التعليم العالي ،د .سعود
الحربي ،وزارة التعليم العالي
ملخاطبة املكاتب الثقافية
بالخارج ،لتأجيل تحصيل
االستقطاعات الشهرية من
مخصصات طلبة البعثات
الخارجية.
وقال الحربي لـ"كونا"،
إنه خاطب املكاتب
الثقافية بتأجيل تحصيل
االستقطاعات الشهرية من
مخصصات طلبة البعثات
الخارجية املترتبة عليهم،
نتيجة مديونيات أثناء فترة
الدراسة ،ابتداء من الشهر
املقبل مدة  6أشهر.
وأوضح أن هذا القرار جاء
تماشيًا مع توجهات الدولة
بتأجيل أقساط املواطنني،
وتحقيقًا ملا يخدم مصلحة
الطلبة ،مؤكدا أن الوزارة ال
تتوانى عن دعم ومساعدة
جميع الطلبة في كل دول
االبتعاث.

بلدية حولي :ال تجاوز
من أصحاب المجمعات
قال مدير فرع بلدية محافظة
حولي ،أحمد الهزيم ،إن الفرق
الرقابية بفرع بلدية حولي
نفذت جوالت تفتيشية مكثفة،
للتأكد من تنفيذ أوامر الغلق
بشأن املجمعات التجارية
(املوالت) ،الصادر بحقها
تعليمات بالغلق ،ملنع انتشار
عدوى وباء كورونا.
وأكد الهزيم التزام املوالت
بالقرار ،مضيفا أنه لم يتم
رصد أي تجاوز أو عدم التزام
من قبل أصحاب املجمعات.
وأضاف أن املفتشني بفرع
بلدية املحافظة يكثفون
جوالتهم اليومية ،لرصد أي
تجاوزات ،ولم يتهاونوا في
اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحق الغير ،في ظل الوضع
الراهن الذي تمر به البالد
ملجابهة الفيروس ،تجنبًا لعدم
انتشاره.

«األرصاد» :أمطار رعدية
وموجة غبار اليوم وغدًا

سالم الرشيدي

ف ــي الـجـمـعـيــات الداء األدوار
المنوطة بهم ،معربا عن امله
في ان يستمر هؤالء المراقبون
في أداء واجبهم الوطني لحين
انتهاء االزمة الحالية المتمثلة
فــي انـتـشــار وب ــاء كــورونــا في
العالم اجمع.

توقعت إدارة األرصاد الجوية
أن يشهد طقس البالد فرصة
لهطول أمطار متفرقة قد تكون
رعدية أحيانًا ،مصحوبة
برياح جنوبية شرقية نشيطة
السرعة تزيد على  50كيلومترا
في الساعة ،مثيرة للغبار على
بعض املناطق.
ّ
وبي أن الطقس اليوم يكون
دافئا وغائما جزئيا ،والرياح
جنوبية شرقية معتدلة إلى
نشيطة مع فرصة للغبار فوق
املناطق املكشوفة ،وأمطار
متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.
أما عن الطقس غدا ،فأفاد
القراوي بأنه يكون دافئا
وغائما إلى غائم جزئيا،
والرياح جنوبية شرقية إلى
شمالية شرقية معتدلة إلى
نشيطة مع فرصة للغبار
وألمطار متفرقة.

محليات
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 %25نسبة إصابة المخالطين للحاالت القادمة من الخارج
 86حالة قادمة من طهران لم تنقل العدوى ألحد بعكس القادمين من بريطانيا
محيي عامر

بلغت نسبة إصابة المختلطين
إجمالي عدد القادمين
إلى ُ
الذين أكدت إصابتهم
بفيروس كورونا  25في
المئة ،حيث إن وزارة الصحة
أعلنت اكتشاف  42حالة تمت
إصابتها نتيجة اختالطها
بالحاالت المرتبطة بالسفر
لعدة دول ،وذلك يعني أن
إجمالي العائدين إلى البالد
المصابين بالفيروس بلغ 166
ً
شخصا.

 %60نسبة نقل
العدوى لمخالطي
القادمين من إنكلترا

مع بدء خطة اإلجالء الحكومية
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ـم ــوج ــودي ــن فــي
الخارج من مختلف بلدان العالم،
يجب على الحكومة التركيز على
االحـتـيــاطــات االح ـتــرازيــة األولــى
ذات ـهــا ،الـتــي اتـخــذتـهــا الحكومة
بالنسبة إلــى القادمين من دولة
إي ــران ،والتي كــان لها بالغ األثر
في عدم اصابة أي حــاالت أخرى
مخالطة ،وكما حدث بالنسبة إلى
القادمين من بريطانيا على سبيل
المثال وعدد من الدول األخرى.
وأظـ ـه ــرت إح ـصــائ ـيــة أعــدتـهــا
"الـ ـج ــري ــدة" ،شـمـلــت الـمـصــابـيــن
ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
مـنــذ ال ـيــوم األول حـتــى تــاريـخــه،
أن ع ــدد الـكــويـتـيـيــن الـمـصــابـيــن
بكورونا  170من أصــل  ،208في
حين وصــل عــدد غير الكويتيين
ً
إلى  38شخصا ،وهناك نحو ١٠
ح ــاالت تـحــت الـتـقـصــي الــوبــائــي
وجار التحري عن تفاصيلهم من
ٍ
جانب وزارة الصحة.
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ال ـ ـتـ ــي
فإن عدد
أعلنتها وزارة الصحةُ ،
القادمين مــن إي ــران الــذيــن أكــدت
إصابتهم بـفـيــروس كــورونــا هم
 ٨٦حالة ،ورغــم أنــه العدد االكبر
ف ــإن وزارة الـصـحــة لــم تعلن عن
اكـ ـتـ ـش ــاف أي ح ـ ـ ــاالت اخ ـت ـل ـطــت
بـهــم ،وهــو مــا يعكس االج ــراءات
االحترازية السليمة التي اتبعتها
م ــع ال ـقــادم ـيــن م ــن اي ـ ــران ،والـتــي
ساهمت في عدم انتشار العدوى
بين أقاربهم أو المختلطين بهم.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ـ ُـل ،ن ـج ــد ان ع ــدد
الـ ـح ــاالت ال ـت ــي أك ـ ــدت اصــابـتـهــا
ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا وق ــادم ــة مــن
بــريـطــانـيــا تـبـلــغ  43حــالــة نقلت
العدوى الــى  24حالة حتى اآلن،
أي أن ن ـس ـبــة الـ ـع ــدوى م ــن عــدد
ال ـم ـصــاب ـيــن بـلـغــت ن ـحــو  60في

ال ـم ـئ ــة ،ف ــي ح ـيــن ن ـجــد أن حــالــة
الـمـصــري ال ـقــادم مــن أذربـيـجــان،
تسببت في نقل الـعــدوى الــى 13
حالة أخرى.
وب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة إصـ ـ ــابـ ـ ــة
ـى إجـمــالــي عدد
المختلطين إلـ ُ
القادمين الذين أكدت إصابتهم
بفيروس كورونا  25في المئة،
حيث إن وزارة الصحة أعلنت
اكتشاف  42حالة تمت إصابتها
نـتـيـجــة اخ ـتــاط ـهــا بــال ـحــاالت
الـمــرتـبـطــة بــالـسـفــر ل ـعــدة دول،
وذلك يعني أن إجمالي العائدين
إلى البالد المصابين بالفيروس
ً
بلغ  166شخصا.

 ٪٥٣معدل العدوى
وإذا ا س ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــد نـ ــا أ ع ـ ـ ـ ــداد
ً
القادمين مــن إي ــران ،نـظــرا ألنه
لــم يـتــم إع ــان إصــابــة أي حالة
مـخـتـلـطــة ب ـه ــم ،فـ ــإن  80حــالــة
قادمة من الخارج نقلت العدوى
ً
إ لــى  42شخصا  ،بنسبة تصل
إلى  53في المئة.
ويـعـكــس ذل ــك أن الـمــواطـنـيــن
والـمـقـيـمـيــن كــانــوا أك ـثــر الـتــزامــا
واحترازا بتعليمات وزارة الصحة
في األيام األولى ،لظهور الفيروس
ً
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وتـ ـح ــدي ــدا م ــن 24
فبراير ،وهو اليوم االول الذي تم
فيه إعــان اصــابــة أولــى الحاالت
بــالـكــويــت قــادمــة مــن اي ــران حتى
 9م ــارس ،ثــم بــدأ يــوم  10مــارس
االع ـ ـ ـ ــان عـ ــن اص ـ ــاب ـ ــات نـتـيـجــة
االختالط.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـم ـق ـي ـم ـيــن ،فـقــد
بلغ عــدد االصــابــات فــي الجالية
المصرية  ١٦إصابة حالة واحدة
قادمة من مصر ،وحالة مخالطة
بحالة قادمة من الفلبين وأخرى

م ــع ح ــال ــة ق ــادم ــة م ــن بــريـطــانـيــا
وال ـ ـب ـ ـق ـ ـيـ ــة مـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــون بـ ـح ــال ــة
اذرب ـ ـي ـ ـجـ ــان ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ثــاثــة
من الجنسية اللبنانية وخمسة
مــن الفلبينية وارب ـعــة مــن ابـنــاء
ال ـجــال ـيــة ال ـه ـنــديــة وإس ـبــان ـي ـيــن
وأم ـ ـيـ ــركـ ــي وس ـ ــودان ـ ــي وث ــاث ــة
صــومــالـيـيــن ،فـضــا ع ــن مــواطــن
سـ ـ ـع ـ ــودي وآخ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن فـ ـئ ــة غ ـيــر
محددي الجنسية.
ومـنــذ  ٢٤فـبــرايــر ،وهــو الـيــوم
االول العالن وزارة الصحة وجود
إصابات مؤكدة لفيروس كورونا
فــي الكويت ،نشرت ال ــوزارة عبر
وس ــائـ ـلـ ـه ــا ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة  35م ــرة
تطورات اعداد المصابين ،الذين
بلغوا حتى أمس  208حاالت ،في
حـيــن زف وزي ــر الـصـحــة الشيخ
باسل الصباح ،الذي يتابع الناس
ح ـس ــاب ــه فـ ــي "ت ــويـ ـت ــر" ب ـش ـغــف،
البشرى اكثر من  15مرة؛ آخرها
كـ ـ ــان ظ ـه ــر ام ـ ـ ــس ،م ـع ـل ـن ــا حـتــى
ت ــاري ـخ ــه ش ـف ــاء  49ح ــال ــة ،وهــي
التغريدات التي تبث يوميا روح
الـتـفــاؤل للمواطنين والمقيمين
باقتراب االنتصار على الفيروس،
وينتظر الـنــاس االع ــان اليومي
عن عدم اكتشاف حاالت جديدة،
علما بان ذلك تم لمدة أربعة ايام،
وش ـع ــر ال ـن ــاس خــال ـهــا بــال ـفــرح
ع ـن ــدم ــا ل ــم ت ـس ـجــل ف ـي ـهــا وزارة
الصحة اية حاالت جديدة مصابة
بفيروس كــورونــا ،وهــي ايــام ٢٩
فبراير و ٣و ٤و ٦مارس.
لكن لعل يوم  ٢١مــارس ،الذي
تــزامــن مــع عـيــد األم ،ك ــان االكـثــر
صدمة عندما تم فيه إعالن اصابة
 ١٧حالة ضمنها  ٨حاالت ،نتيجة
اخـ ـت ــاط م ــع ح ـ ــاالت ق ــادم ــة مــن
بريطانيا ،ليعتبر ا لـيــوم األكثر
بــا لـنـسـبــة إل ص ــا ب ــة المختلطين،
اضافة الى إعالن اصابة  13حالة،

الكويتيون القادمون من إيران لحظة وصولهم إلى البالد
أمس ،ضمنهم مواطنان مخالطان
لحالة مرتبطة بالسفر للسعودية
ومواطن وهندي مختلطان بحالة
مرتبطة بالسفر ألذربيجان.
أمـ ـ ـ ــا أكـ ـ ـث ـ ــر االيـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــي تــم
تسجيل إصابات به فهو يوم ٢٢
مــارس ،وتــم خالله اعــان اصابة
 ٢٠شـخـصــا بـيـنـهــم  ١٧شخصا
وم ـص ــري ـي ــن م ــرت ـب ـط ـي ــن ب ـحــالــة
اذربـيـجــان وإسـبــانـيــة قــادمــة من
اسبانيا.

شفافية الحكومة
وف ــي ض ــوء ه ــذه األرقـ ــام التي
تعكس شفافية كبيرة للحكومة
الكويتية في التعامل مع فيروس

ك ـ ــورون ـ ــا ،ال ـ ــذي اج ـ ـتـ ــاح ال ـعــالــم
مـ ـن ــذ ا لـ ـ ـي ـ ــوم األول ،وا لـ ـجـ ـه ــود
الكبيرة الـتــي يـقــوم بها أبطالنا
فــي الـصـفــوف األول ــى ،نتمنى أن
تكلل جهود الحكومة في احتواء
ال ـف ـي ــروس وال ـق ـض ــاء ع ـل ـيــه ،وأن
ت ـح ــرص ال ـح ـكــومــة ع ـلــى تنفيذ
الخطة االحـتــرازيــة بالنسبة إلى
الـقــادمـيــن مــن جـمـيــع الــواجـهــات
وإلزامهم بالحجر المؤسسي مدة
ً
 14يوما على األقل.
وعكست اإلجراءات الحكومية
االح ـتــرازيــة الـقــويــة م ــدى جدية
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي ح ـم ــاي ــة ســامــة
الـ ـ ـم ـ ــواطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن وال ـ ـم ـ ـق ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــن،
والقضاء على الفيروس ،والتي
حـصـلــت ال ـح ـكــومــة ،ف ــي مشهد

إجالء العامالت الفلبينيات من مركز اإليواء

ّ
إنهاء إجراءات عودة  92فلبينية إلى بالدهن 44 ..منهن محوالت من اإلدارة المختصة
●

جورج عاطف

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن الـهـيـئــة
الـعــامــة لـلـقــوى الـعــامـلــة ،متمثلة
في قطاع حماية القوى العاملة
وإدارة عالقات العمل ،أنهت ،أمس،
عـمـلـيــة إجـ ــاء جـمـيــع ال ـعــامــات
الفلبينيات المودعات في مركز
إيـ ــواء الـعـمــالــة ال ــواف ــدة بمنطقة
جليب الشيوخ إلى بالدهن.
ً
ووفقا لمصادر "القوى العاملة"،
فــإن إجـمــالــي أع ــداد هــذه العمالة

بلغ  92عاملة؛  44منهن محوالت
من إدارة تنظيم استقدام العمالة
المنزلية ،عقب رفضهن العمل لدى
كفالئهن ونشوب منازعات عمالة
بينهم ،مشيرة إلى أن الـ 48عاملة
المتبقيات مـحـ ّـوالت من السفارة
أو مــن سـجــن اإلب ـع ــاد ،مــؤكــدة أن
ثمة تعليمات مباشرة من وزيرة
الشؤون االجتماعية وزيرة الدولة
للشؤون االقتصادية مريم العقيل،
والـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة أح ـمــد
الموسى ،ونائبه لشؤون حماية

القوى العاملة د .مبارك العازمي،
ب ـت ـس ــري ــع وت ـ ـيـ ــرة إج ـ ـ ــاء جـمـيــع
الـعــامــات الـمـنــزلـيــات الـمــودعــات
ً
داخ ــل ال ـمــركــز ت ـبــاعــا ،وعــودتـهــن
إلى بلدانهن ،بالتنسيق المباشر
مع وزارتي الداخلية والخارجية.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن "ال ـق ــوى
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة" تـ ـت ــأك ــد م ـ ــن ح ـص ــول
ال ـع ــام ــات ع ـلــى حـقــوقـهــن كــامـلــة
م ـ ـ ــن رب ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ق ـ ـبـ ــل الـ ـسـ ـف ــر،
مؤكدة حــرص الهيئة على اتباع
اإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة كــافــة ،قبل

ً
إجـ ـ ــاء الـ ـع ــام ــات ،ح ـف ــاظ ــا عـلــى
حقوقهن المادية والمعنوية.
وقــالــت الـمـصــادر إن "الـمــركــز
حقق الهدف المرجو من إنشائه،
خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه هـ ــذه
ً
ا لـعـمــا لــة ،و ه ــو تأهيلها نفسيا
ً
واج ـت ـم ــاع ـي ــا ،وإزالـ ـ ـ ــة األضـ ـ ــرار
المادية والمعنوية التي لحقت
بها" ،مشيرة إلى أن المركز يتسع
لقرابة  500نزيلة ،كحد أقصى،
وأن إجمالي العامالت داخله لم
يصل إلى ذلك الحد.

جانب من إجراءات مغادرة الوافدين

فــريــد م ــن ن ــوع ــه ،عـلــى تصفيق
ح ــاد م ــن أع ـض ــاء مـجـلــس األم ــة
لــدى دخولها الــى قاعة عبدالله
ال ـ ـسـ ــالـ ــم ف ـ ــي ج ـل ـس ــة الـ ـث ــاث ــاء
الـ ـم ــاض ــي ،ال ـت ــي ش ـه ــدت إقـ ــرار
قانونين لمساعدتها في مواجهة
تداعيات األزمة.
والـكــل يتطلع اآلن الــى خطة
اإلج ــاء ،التي بــدأت أمــس األول
إلعادة ابناء الكويت من مختلف
بـ ـل ــدان ال ـع ــال ــم ،وع ـل ــى الـجـمـيــع
م ــواط ـن ـي ــن وم ـق ـي ـم ـيــن االلـ ـت ــزام
بــاإلجــراء ات االحترازية والبقاء
ف ــي ال ـم ـن ــازل وع ـ ــدم االخـ ـت ــاط،
ألن ال ـم ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت ف ــي ع ــدد
ال ـم ـصــاب ـيــن م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،لـكــن
المشكلة الحقيقية ا لـتــي يملك

الجميع عدم الوقوع فيها تكمن
في االختالط.
ويقول أمين سر مجلس األمة
النائب عودة الرويعي" :في كوريا
تم السيطرة على  ٣٠حالة مصابة
بكورونا ،ونجحوا في السيطرة،
حتى اكتشفوا الحالة رقم  ٣١في
مدينة سكانها  ٢.٤مليون نسمة،
هذه الحالة رقم  ٣١نقلت العدوى
إلـ ــى  ،١٢٠٠وب ـع ــد أي ـ ــام ت ـج ــاوز
ال ـع ــدد  ٨آالف ح ــال ــة" ،ل ــذا نــدعــو
الجميع البقاء في منازلهم وعدم
التجمعات.

سفارة الكويت بقطر :لجنة
طوارئ لرعاية المواطنين
أعـلـنــت س ـفــارة الـكــويــت لــدى
الدوحة أنها شكلت فريق "لجنة
ال ـط ــوارئ" بـنــاء على تعليمات
وتــوجـيـهــات وزارة الـخــارجـيــة
بـ ـ ـه ـ ــدف رعـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
الـ ـم ــوج ــودي ــن فـ ــي ق ـط ــر ضـمــن
الجهود المبذولة في مواجهة
ان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا
المستجد.
وقال سفير الكويت بالدوحة
ح ـف ـيــظ ال ـع ـج ـمــي لـ ــ"ك ــون ــا" ،إن
ال ـل ـج ـنــة الـ ـت ــي يـ ـت ــرأس عـمـلـهــا
تضم المكاتب والبعثات الفنية
الكويتية لدى قطر.
وأوض ــح أن اللجنة مهمتها
األ ســا س ـيــة تتمثل فــي متابعة

أوضاع المواطنين الموجودين
ف ــي ق ـطــر و تــو ف ـيــر متطلباتهم
ً
ورعــايـتـهــم تـمـهـيــدا لوصولهم
إلى الكويت.
وأكـ ـ ـ ــد أن الـ ـف ــري ــق ال ـم ـك ـلــف
يعمل باستمرار لتوفير اإلقامة
المناسبة لجميع المواطنين
وم ـت ــاب ـع ــة ج ـم ـيــع أوض ــاعـ ـه ــم،
إضافة إلى أوضــاع ومتطلبات
أفراد عائالتهم ومرافقيهم.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرص الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة
السياسية الحكيمة في الكويت
عـلــى ســامــة ورعــايــة ومتابعة
المواطنين في الداخل والخارج
وتوفير كل متطلبات السالمة
واألمان لهم وألسرهم.

عادل بورسلي لـ ةديرجلا  :انعقاد جلسات
المحاكم الجزائية الخميس المقبل
•

جلسات قضايا المخدرات بعد  12أبريل

●

حسين العبدالله

أكد رئيس المحكمة الكلية
ال ـم ـس ـت ـش ــار عـ ـ ــادل بــورس ـلــي
انعقاد الجلسات في المحاكم
الـ ـج ــزائـ ـي ــة ب ـق ـض ــاي ــا ال ـج ـنــح
والـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــات اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارا مــن
الخميس المقبل.
وقــال المستشار بورسلي،
لـ"الجريدة" ،إن "القضايا التي
ستنظرها المحاكم خالل هذه
الـ ـظ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة الـتــي
ن ـم ــر ب ـه ــا ت ـخ ــص الـمـتـهـمـيــن
المحبوسين احتياطيا على

ذم ــة بـعــض الـقـضــايــا ،ومنها
إشـ ـ ــاعـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار ال ـ ـكـ ــاذبـ ــة
واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة لـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـ ـ ــدول
الشقيقة والصديقة" ،مضيفا
ان ـ ــه "ت ـ ـقـ ــرر ت ـح ــدي ــد ج ـل ـســات
الـ ـمـ ـحـ ـب ــوسـ ـي ــن فـ ـ ــي ق ـض ــاي ــا
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــدرات بـ ـع ــد  12أب ــري ــل
المقبل".
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا سـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــم وف ـ ـ ــق
االش ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
واإلجــراء ات الوقائية المقررة
من وزارة الصحة ،ومنها ترك
م ـســافــة ت ـقــدر بـ ـ ــ 1.5م ـتــر بين

األشخاص في قاعة المحكمة،
وم ـس ــاف ــة م ـتــريــن ع ــن الـهـيـئــة
القضائية.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـمـحـكـمــة
سـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــع كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــا ب ـ ــأسـ ـ ـم ـ ــاء
المتهمين المحبوسين على
ال ـبــوابــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة لـ ــوزارة
ا لـ ـع ــدل ،لـيـتـسـنــى لمحاميهم
مــراج ـعــة مــواع ـيــد جلساتهم
لحضورها وفق االشتراطات.

عادل بورسلي

البر «عزلة» الرواد قبل ساعات الحظر
●

محمد الجاسم

لـ ـج ــأ بـ ـع ــض الـ ـ ـن ـ ــاس إل ـ ـ ــى ال ـم ـن ــاط ــق
الصحراوية للخروج مــن أج ــواء المنزل
عقب تطبيق حظر التجول ،حيث قصد
الكثير من العوائل والشباب البر للعزلة

والتنفيس عن أنفسهم بساعات قليلة قبل
فترة الحظر ،واالستمتاع بالهواء ،إضافة
إلى االبتعاد عن مخالطة اآلخرين.
ويبدي عدد من رواد البر ارتياحهم
ل ـل ـجــوء لـلـمـنــاطــق ال ـص ـح ــراوي ــة الـتــي
ت ـش ـكــل خـ ـل ــوة م ــع ال ـن ـف ــس وتـجـنـبـهــم

ضوضاء المناطق السكنية.
وحــرص البعض على عدم اصطحاب
ً
األطـ ـف ــال ،غ ـيــر أن ع ـ ــددا م ــن األش ـخ ــاص
ً ً
اصطحبوا أطفالهم معهم للعب قليال بدال
من مواجهة التلفاز وألعاب التكنولوجيا
طوال اليوم.

ةديرجلا

•
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شوشرة :فزعة كويتية
مبارك العبدالهادي
إنها ديرة الخير والعطاء ،إنها بلد اإلنسانية الذي نفتخر به
جميعا ،إنها الكويت.
رغم األوضاع الصعبة ورغم الظرف االستثنائي ورغم األوضاع
المقلوبة في العالم أجمع فإن هذا البلد الكريم والمعطاء أياديه
البيضاء دائما ممتدة والفزعة حاضرة لنصرة األشقاء في الدول
األخرى لمواجهة الظروف الصعبة التي تعيشها ،فقد أعلنت جملة
تبرعات بأوامر سامية من قائد اإلنسانية حضرة صاحب السمو
أمير الـبــاد لدعم بعض الــدول لمواجهة فـيــروس كــورونــا فضال
عــن دعــم منظمة الصحة العالمية لمواجهة هــذا الــوبــاء وإنـقــاذ
البشرية منه.
وعلى الصعيد المحلي يرسم صاحب السمو أمير البالد دائما
خريطة الطريق للسلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ آلية
العمل في ظل األوضاع الحالية مع تأكيد سموه أن تكون األولوية
هي سالمة الشعب الكويتي ودعمه وتخفيف اآلثار االقتصادية عنه.
والــد الجميع حريص دائما على المواطن الكويتي أينما كان
ً
وأينما وجد فشكرا يا أبانا وسمعا وطاعة ،والدور الذي نفخر به
بوزير الخارجية الشاب الشيخ د .أحمد ناصر المحمد وقيادات
وزارته والبعثات الدبلوماسية التي سارعت في تشكيل فرق عمل
من أجل سالمة مواطنينا في الخارج وطلبتنا إلجالئهم وعودتهم
إلى أرض الوطن سالمين مع توفير متطلباتهم كافة في البلدان
الموجودين فيها ،وإن دل ذلــك على شــيء إنما يــدل على أن هذا
البلد الصغير في حجمه يظل دائما كبيرا في ظل قيادته الحكيمة.
إن الـعــامـلـيــن فــي وزارة الـخــارجـيــة والـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة
يــواصـلــون الليل مــع النهار مــن أجــل ســامــة طلبتنا ومواطنينا
والتواصل معهم عبر سفاراتنا والتأكد من توافر كل الخدمات
ً
لديهم ،فهذا الخير والدعم المتواصل يتطلب منا التفكير جيدا
بالنعمة التي نحظى بها فــي ديــرة الخير التي ستظل حاضرة
في كل األزمات.
إننا اليوم مطالبون كشعب ومقيمين على هذه األرض الطيبة
برد جزء من جميل الوطن علينا ،وهو االنصياع لألوامر الحكومية
التي تهدف إلى سالمتنا في المقام األول واألخير حتى ال يتفشى
الــوبــاء بيننا ،والحظر الــذي فرضته الحكومة لــم يــأت مــن فــراغ،
وتعطيل المدارس والدوامات وتعليق المصالح والخسائر التي
تقدر بالماليين كلها من أجل إنقاذ شعب ومنع تفشي هذا الوباء.
ك ــوي ــت ال ـع ـط ــاء وال ـخ ـي ــر س ـت ـظــل ح ــاض ــرة أع ـمــال ـهــا الـخـيــريــة
وجهودها الكبيرة التي يشهد لها العالم ويرفع لها القبعة الجميع،
وستتناقلها األجيال ألن هذا الوطن هو دائما من يرسم البسمة
على شفاه شعبه.

التضامن االجتماعي ...
وكورونا
فاطمة يوسف بوكبر
فــي ظــل ال ـظ ــروف ال ـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ،فـقــد قــامــت الحكومة
الكويتية بجهود تشكر عليها من خالل إجراءات احترازية للحد من
انتشار فيروس كورونا ،وإنه ليحضرني في هذه اللحظات نظرية
التضامن االجتماعي التي نادى بها الفقيه الفرنسي ليون دي جي
والتي تبين حدود سلطة الدولة وأساس خضوعها للقانون ،ففي
نظر الفقيه السلطة التي تعلو الدولة هي التضامن االجتماعي
الذي منه يكتسب القانون قوته اإللزامية.
فقد وجد ديجي أساس القانون في حقيقته أن البشر كائنات
اجتماعية تتمتع بإحساس عالمي وغريزة من التضامن واالعتماد
االج ـت ـمــاعــي ال ـم ـت ـبــادل ،وان ـطــاقــا م ــن ه ــذا ال ـم ـبــدأ أص ـبــح هـنــاك
قواعد معنية تنظم السلوك ،فبذلك تكون الدولة مؤسسة لتوفير
االحتياجات االجتماعية ،فالحكومة بذلك ملزمة بقواعد القانون
المستمد من الضرورة االجتماعية ،فمضمون النظرية أن اإلنسان
ال يـمـلــك أن يـعـيــش إال فــي وس ــط اجـتـمــاعــي مـتـضــامــن مــع أف ــراد
مجتمعة في قضاء متطلبات الحياة ،فالنظرية تقوم على مبدأ من
خالل ،أمرين أوال :أن اإلنسان الفطري المنعزل ال وجود له ،ثانيا
التضامن االجتماعي هو األساس المعقول للقانون باعتبار القاعدة
القانونية الضرورية لحياة الجماعة ،فوفقا لذلك فإن الفرد حاكما
ومحكوما ملزم باالمتناع عما يخل بهذا التضامن ،وملزم كذلك
بإنجاز كل فعل يؤدي إلى صيانة وتنمية هذا التضامن ،وكذلك
أقرت النظرية حق الدولة في التدخل في العديد من األنشطة رفعا
للمصلحة العامة ،فسلطة الدولة في ظل هذا المبدأ يعمل من أجل
تفادي المظالم الفردية وتسيير النظام االجتماعي واالقتصادي.
وهذه النظرية كسائر النظريات ال تخلو من النقد والسلبيات،
ً
ولكن ما يهمنا في هذه الظروف ،أننا يجب أن نكون يــدا واحدة
متضامنين مع الحكومة ونعمل على قدم وساق واحترام القرارات
التي تتخذها بذلك الحكومة ،فإن التضامن االجتماعي ضروري
فيما بيننا كأفراد مجمتع ،وفــي ظل حكومة خوفها على صحة
المواطن من الدرجة األولى.

بالعربي المشرمح :فيروس
كورونا والفساد!
محمد الرويحل
حين امـتــدحــت إجـ ــراء ات الحكومة األخ ـيــرة للتصدي لوباء
كــورو نــا اتهمني البعض بالمحاباة لها وتغير نهجي ،األ مــر
الــذي استغربته بل استهجنته ألننا حين ننتقد الحكومة فال
خـصــومــة لـنــا مـعـهــا وال ع ـ ــداوة ،لـكـنـنــا نـسـعــى إل ــى إص ــاح ما
ً
نعتقد أنه اعوجاج أو انحراف في األداء ،وعندما نرى عمال لها
ً
بمستوى طموحنا فحتما بل من واجبنا أن نشكرها وندعمها،
لسبب بسيط أننا نؤمن بالنقد البناء كما نؤمن بمبادئنا وحبنا
لوطننا ،وأن الحكومة عبارة عن أفراد يصيبون ويخطئون ،ومن
واجبنا عــدم محاباتها أو التمصلح من خاللها ،وألننا لسنا
مرتزقة أو عبيد سلطة فعلينا واجــب النقد كمواطنين نسعى
إلى الصالح واإلصالح.
ما قامت به حكومتنا من إج ــراء ات للتصدي لوباء كورونا
أذهلنا ،بل أذهل العالم ،وأعاد لنا األمل بعد أن كاد أن ينعدم فيها،
لذلك عليها أن تستمر في إدارة الدولة ،وكأنها في أزمة مستمرة
حتى تتمكن من إنجاز كل ما هو عالق لديها ،نعتقد أنه بسبب
رضوخها للمتنفذين والفاسدين ،حيث كشفت لنا أزمة كورونا
أن الحكومة تمتلك الحل وقادرة على اإلنجاز واتخاذ القرار ،فإما
أن ثم شيئا يعرقلها وتخافه وإما أنها ال تريد الحل.
باعتقادي أن الشعب الكويتي تكاتف بكل فئاته وطوائفه خلف
ً
حكومته لمواجهة وباء كورونا ،وأثبت بما ال يدع مجاال للشك
ً
أنه ليس خصما لحكومته حين تسير في المسار الصحيح ،وأنه
يسندها ويدعمها أكثر وأقوى من ثلة فاسدة أرادت مصلحتها
على حساب الوطن األمر الذي يتطلب معه أن تكون على قدر من
المسؤولية واألمانة للمحافظة على ثــروات الوطن ومستقبله،
وأال تسمح لكائن من كان أن يستغل هذا الظرف العصيب ليحقق
من خالله مكاسب.
يعني بالعربي المشرمح:
أزمة كورونا كشفت قدرة الحكومة على إدارة البلد ونجاحها
في استعادة ثقة الشعب بها ،األمــر الــذي يفترض أنها تحافظ
عليه وتستمر فــي النهج ذات ــه ،وسيكون الشعب هــو سالحها
في مواجهة مؤسسة الفساد وصبيانها الذين ال يكترثون إال
لمصالحهم ،فهل تصمد الحكومة أمامهم وتستمر لتحظى بثقة
الشعب ودعمه أم ستخضع لهم فتهدم ما بنته لحساب المفسدين
على حساب الوطن والمواطنين؟

«صن لسانك»

شمائل عبدالعزيز الشارخ

الكويت ما بعد كورونا ()1
"كورونا" بالء حل في العالم ولم يستثن بلدنا الطيب الجميل ،ونسلم
أمرنا إلى أرحم الراحمين ،ونسأله تعالى أن يبارك في الجهود الجبارة
التي يبذلها مواطنو وقيادة بالدنا في مواجهة هذه النائبة الكبرى ،إنه
ولي ذلك والقادر عليه ،وفي غمرة هذه الغمامة ،وفي مواجهتها ،تحلت
جوانب مشرقة في حياتنا الوطنية ،كما كشفت جوانب من مظاهر
القصور التي تراكمت لدينا وعبر فترات ليست بالقصيرة.
فمن الجوانب المضيئة التي كشفتها وأكدتها أزمة كورونا الراهنة
ما يلي:
لحمة وطنية مؤكدة ومطلوبة ،وحكومة اجتمعت لديها مظاهر
التبصر وديناميكية التحرك والحزم المنجز ،وإمكانات مادية ومالية
هائلة وفرتها عقول وحصافة ووطنية أجيال سابقة وحالية من أبناء
وقيادات هذا البلد ،عندما وضعت في الحسبان على الــدوام مصالح
األجيال المتعاقبة وتقلبات الزمن غير المحسوبة ،وعالقات دولية فائقة
مكنت البالد من استيراد وتخزين ما تريد ومن أي مكان تريد فتوافر
لها المخزون الغذائي والدوائي االستراتيجي المطمئن في مواجهة هذا
الفيروس اللعين ،وبالرغم مما درج عليه الناس من توجيه اللوم للدولة
لغياب الكفاءة في العديد من مؤسساتها فإن التحدي الحالي أثبت أن
المنظومة الصحية في البالد بالذات بدت متيقظة ولديها الجاهزية
المطلوبة لمواجهة هذا الخطر الداهم ،ووجود العمل الخيري واإلنساني
الفعال تقوده جمعية الهالل األحمر الكويتي وجيوش من المتطوعين
والمتبرعين من بنات وأبناء الكويت الرائعين ،يدعمهم عدد محسوس
من األخوات واإلخوة المقيمين الذين يشاركوننا العيش في هذا البلد
المضياف ،الذي لم يمنعه تحدي كورونا من مواصلة جوده وعطائه
للقاصي والداني ،وغياب المناكفات المكلفة من عمر الوطن بين مجلس
األمة والحكومة ،وهي مناكفات لم ّ
تؤد في معظم الحاالت إلى الحفاظ
على المال العام أو القضاء على مظاهر الفساد التي تعانيها البالد.
وكم هو مؤلم أن تسمع بعض الناس يــرددون هذه األيــام "افتكينا
من مجلس األمة" ،والحق أن تلك المناكفات لم تكن جميعها مسؤولية
مجلس األمة لوحده .أما الجوانب السلبية التي أكدتها ،وإن لم تخلقها،
أزمة كورونا الخطيرة الراهنة ،فإنه باإلمكان اإلشارة إلى بعضها:
ً
الخطر الذي يكاد أن يكون وجوديا بالنسبة إلى بالدنا وهو الخلل
المفجع في التركيبة السكانية ،وهو أمر ال يحتاج إلى شرح .الخطر

محمد العويصي
الوجودي المتمثل بفشل الحكومات المتعاقبة في تنويع مصادر الدخل
القومي للكويت .فشل محاوالت حل بعض المشاكل التي باتت مزمنة،
وفي مقدمتها التخلف الذي يعانيه التنظيم الهيكلي واإلداري للدولة،
األمر الذي كان من نتائجه عجز الحكومات المتعاقبة عن التعامل الفعال
مع مواضيع حساسة وخطيرة كالبدون والتوظيف واإلسكان وعدم
استنباط الوسائل الفعالة لالستفادة القصوى من طاقة العمل الوطنية،
وفي شريحة الشباب المتعاظمة في أعدادها وإمكاناتها بشكل خاص.
التضاؤل المكلف في دور القطاع الخاص في االقتصاد الوطني ،وهو أمر
يتطلب قرارا حكوميا مسؤوال وصادقا لمعالجته .التردي الخطير في
مخرجات التعليم العام التابع للدولة ،ومن الواضح هنا أنه لن يصلح
شيء في البلد إن لم يصلح التعليم.
ً
دول متقدمة
إن من يتابع ما يقال ويكتب في العالم ،وخصوصا في ٍ
وذات اإلعالم الحر يالحظ كثرة ما يقال ويكتب هذه األيام بالذات عن
المستقبل والعالم بعد كورونا ،وأهمية المباشرة في التأمل والتخطيط
(والعصف الفكري) لتلك المرحلة ،وحيث ال قبول للتحجج باالنغماس
فــي مواجهة ومعالجة التحدي القائم لتبرير عــدم التفكير والتفكر
بالقادم من األيــام ،وإذ استهدفت هــذه المقالة الدفع بأهمية التفكير
في كويت ما بعد كورونا فإنها لم تستهدف طرح الحلول لتحديات
المستقبل ،فال شك أن البالد تزخر بالكفاءات الوطنية والمتخصصة
ومن ضمنها الذين يديرون األزمة الراهنة ،وهي األقدر على طرح الحلول
الناجعة للقضايا المطروحة متى ما استعانت بها الحكومة لوضع
الرؤى الواقعية كمدخل لكويت ما بعد كورونا ،فتكون الحكومة بذلك
قد "عقلتها وتوكلت على الله".
والجزء الثاني من هذا المقال سيتناول بعض التأمالت والخواطر
حول ما يمكن البت به من إجــراءات وتشريعات عاجلة مستغلين في
ذلــك التعاون القائم اآلن (أو حتى الهدنة) بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية ،ولن تكتمل هذه المقالة دون إشادة غير خجولة بالجهد
الوطني الرائع الذي تقوده بكفاءة عالية الحكومة ،وهو أمر شهد به
اآلخرون من دول ومؤسسات دولية كما هو معلوم للجميع ،وإذا تحقق
المقصود وراء هذه المقالة فسيحق فينا القول "رب ضار ٍة نافعة" والحمد
كله لرب العالمين .ربنا احفظ لنا الكويت واحفظ بعينك التي ال تنام
أميرنا ووالدنا.

د .نور العبدالرزاق

«كورونا» وأثره على عقود اإليجار
مـنــذ ظـهــور فـيــروس "ك ــورون ــا" فــي بــدايــة
ً
عــام  ،2020والعالم يعيش أحــداثــا عصيبة
بسبب ارت ـفــاع حصيلة الـخـســائــر البشرية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ج ـع ــل مـنـظـمــة
ً
الصحة العالمية تصدر تصريحا باعتباره
ً
ً
وباء عالميا.
وأم ــام ذلــك ،سعت العديد مــن ال ــدول إلى
ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر اح ـت ــرازي ــة ،وم ـن ـهــا الـكــويــت
ً
ب ــإج ــراءات ـه ــا ال ـس ـبــاقــة وال ـم ـت ـفــوقــة عــالـمـيــا
ف ــي مــواج ـهــة ه ــذا ال ــوب ــاء ،وم ــن ضـمــن تلك
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات والـ ـت ــدابـ ـي ــر إغ ـ ـ ــاق ال ـم ـح ــات
والمطاعم والنوادي الصحية والمقاهي ،مما
تــرتــب عليه خسائر ألصـحــاب تلك األمــاكــن
ومن يعملون فيها.
وهنا يثور تساؤل حول أثر تلك القرارات
على عقود اإليجار ،ذلك أن المستأجر يقوم
بسداد األجرة دون انتفاعه بالعين.
ق ــان ــون اإلي ـ ـجـ ــارات ال ـكــوي ـتــي ل ــم يـتـطــرق
إل ــى مـثــل ه ــذه الـ ـظ ــروف ،ل ــذا يـبـقــى أمــامـنــا
القانون المدني باعتباره الشريعة العامة،
وال ــذي أش ــار إل ــى نـظــريــة ال ـظــروف الـطــارئــة
ف ــي ال ـم ــادة  ،١٩٨ال ـتــي تـنــص عـلــى أن ــه "إذا

طرأت بعد العقد ،وقبل تمام تنفيذه ،ظروف
استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها،
جــاز للقاضي بعد الموازنة أن يــرد االلتزام
إلى الحد المعقول".
ً
إذا نظرية الظروف الطارئة هي التي يمكن
تطبيقها عـلــى األوضـ ــاع الـحــالـيــة ،لتحقق
شروطها؛ حيث إن:
ً
 -١فـ ـ ـي ـ ــروس "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ي ـع ـت ـب ــر ظ ــرف ــا
ً
ً
اسـتـثـنــائـيــا ،ع ــام ــا ،وغ ـيــر مـتــوقــع ال ـحــدوث
وقت التعاقد.
 -٢عقد اإليجار من العقود المستمرة.
 -٣أن يلحق المدين ضرر جسيم وإرهــاق
كـبـيــر م ــن جـ ــراء تـنـفـيــذ ال ـع ـق ــد ...وه ــو األم ــر
الذي أجاز المشرع الكويتي فيه للقاضي أن
يتدخل لتحقيق التوازن بأن يرد االلتزام إلى
ً
الحد المعقول مراعيا مصلحة الطرفين ،كأن
يخفض القيمة اإليـجــاريــة بنسبة تتفق مع
ظروفهما.
ً
أيضا نصت المادة  581من القانون ذاته
عـلــى أن ــه إذا تــرتــب عـلــى ع ـمـ ٍـل م ــا ص ــدر من
السلطة العامة نقص في انتفاع المستأجر
جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة.

ً
ويمكن االسـتـنــاد أيـضــا إلــى الـمــادة ،215
ً
والتي أجــازت وقف تنفيذ االلتزامات مؤقتا
إل ــى ح ـيــن زوال الـ ـح ــادث الـ ـط ــارئ ،وه ــو ما
استقرت عليه أحكام محكمة التمييز (الطعن
 ٥٢٣لسنة  ٢٠٠١تجاري جلسة .)٢٠٠٣/١/٢٦
ويمكن للمستأجر إنهاء العقد مع تعويض
ً
المالك ،استنادا لنص المادة  610من القانون
المدني ،وفي جميع األحوال فإن األمر متروك
للسلطة التقديرية للقاضي.
ً
وفي ظل غياب القضاء والمحاكم مؤقتا ،ال
يبقى أمام الطرفين إال الحل الودي باالتفاق،
إم ــا بـخـفــض الـقـيـمــة اإلي ـج ــاري ــة أو اإلع ـف ــاء
ً
مؤقتا ،وهذا ما قام به العديد من مالك العقار
في الكويت كمبادرة خيرية منهم ،فالمسألة
اليوم ليست تجارية بل مسألة وطنية تتطلب
ً
تكاتف جميع الجهات ،وأخيرا البد من إصدار
قــرارات من الدولة تكفل حماية الطرفين في
ً
ظل الظروف الراهنة ،وتطبيقا للمادة  25من
الــدسـتــور الـتــي تنص على أن "تكفل الــدولــة
تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناجمة
ع ــن الـ ـك ــوارث وال ـم ـحــن الـ ـع ــام ــة ،"...كتأجيل
استحقاق القروض لمالك العقارات.

دانة الراشد

ُّ
تنسك إجباري!
إن فترة الحجر المنزلي فرصة ثمينة للقيام بكل ما لم نكن نستطع
ً
القيام به سابقا لضيق الوقت واالنشغال باألمور االعتيادية ،يمكننا
ً
استغالل هذه الفترة في العديد من األنشطة الممتعة والمفيدة بعيدا عن
ً
أعباء العمل والمجامالت االجتماعية .فبإمكاننا مثال قراءة تلك الكتب
ً
المتكدسة التي وعدنا أنفسنا بقراءتها يوما ما واتخذنا من االنشغال
ً
ً
عذرا واهيا ،اآلن يمكننا االنغماس في عالم القراءة الشاسع دون مقاطعة،
كذلك يمكننا ترتيب أفكارنا وممارسة العصف الذهني المنفرد عن طريق
كتابتها في دفاترنا ومفكراتنا ،بل يمكننا "الخربشة" فحسب! فهي وسيلة
ً
وكثيرا ما ينتج عنها العديد من األفكار ّ
النيرة.
تفريغ جيدة
وفي عصر التكنولوجيا أصبح بإمكاننا ممارسة مختلف التمارين
الرياضية في منازلنا (أونالين) عن طريق االشتراك بالتطبيقات والمواقع
ً
التي توفر هذه البرامج الرياضية ،وهو األمر المهم جدا في فترة الحجر
المنزلي للحفاظ على صحة الـعـضــات والـمـفــاصــل وضـبــط ال ـتــوازن
الهرموني والذي يجعلنا بمزاج أفضل.
ً
البد من عدم االستسالم لشاشة الهاتف والتلفاز طوال اليوم خصوصا
مع بثها المستمر أخبارا مغلوطة وشائعات عن انتشار الفيروس ،فذلك
قد يسبب القلق واالضطراب ،ناهيك عن األضرار الصحية العديدة الناتجة
عن كثرة استخدام األجهزة اإللكترونية والتعرض للشاشات لمدة طويلة.
ٌ
ً
إن اإلنترنت كنز ثمين إذا أحسنا استخدامه في تعلم ما يفيد بدال من
متابعة مشاهير "السوشيال ميديا" والذين أظهرت األزمات مدى إفالسهم!
ً
كذلك فإن الحجر المنزلي فرصة للهدوء واالسترخاء والتريث قليال في

زمن يقدس السرعة ،نستطيع اآلن التأمل وإعادة تقييم أنشطتنا اليومية
وعالقاتنا االجتماعية ،والحفاظ على الجيد والثمين منها والتخلص
الس ّ
من العادات– وكذلك العالقاتُ -
مية المضرة! وقد يكون هذا النسوك
اإلجباري فرصة إلعاة اكتشاف ذواتنا والخوض في بواطنها ،وممارسة
طقوسنا الخاصة التي تبعث على الهدوء والطمأنينة.
ً
وق ــد ت ـكــون ف ـتــرة الـحـجــر فــرصــة لـلـتـعــاطــف م ــع أول ـئ ــك األقـ ــل حظا
والمجبورين على البقاء في المنزل كالمرضى والمسنين والقائمين على
رعايتهم ،وكذلك العمالة المنزلية ذات اإلجــازات الشحيحة .من يدري؟
ً
فلربما كان هذا الفيروس قادرا على إيقاف الحروب واألنانية البشرية،
وإن كان ذلك لفترة مؤقتة.
وفي هذه األثناء ،تتشافى الطبيعة من أذى اإلنسان فتصبح األرض
ً
صفاء ،في هذه المظاهر مؤشرات خطرة ومهمة
أكثر خضرة والمياه أكثر
ً
يجب أال ننساها بعد الحجر ،فلنكن أكثر لطفا مع الطبيعة خالل هذه
األزمة وبعدها.
ال داعي للهلع ،فإن االلتزام باإلجراءات الوقائية والمكوث في المنزل
هو كل ما يلزمه األمر لحمايتنا من العدوى ،هنا اختبار حقيقي لصحتنا
النفسية ومدى استقرارنا ،فهل سنصبح فريسة سهلة للقلق وسيل األخبار
َّ
الــذي ال ينتهي؟ أم سنتخطى األزمــة بمرونة وثبات؟ فلنتحل بالهدوء
والسالم الداخلي ،ولننتهز الفرصة لتهذيب الذات ،فاألزمات هي النصل
الحاد الذي يصقل جوهر النفس البشرية ،فيظهر أجمل ما في بواطنها.
ً
*"لو لم تستحضر إرادتك البتلعتك األزمات ابتالعا" – (كارل ساندبيرغ)

د .نبيلة شهاب

األزمات تلد األبطال
الكثير منا ينتقد أداء الحكومة وتقصيرها
وت ــأخ ـي ــره ــا ف ــي إنـ ـج ــاز أع ـمــال ـهــا الـحـيــويــة
المهمة ،لكن منذ اللحظة األول ــى الكتشاف
أول إصــابــة ب ــ"ف ـيــروس ك ــورون ــا" وجــدنــاهــا
تنتهج ا لـطــر يــق الصحيح وا لـمـفـيــد للوطن
وكــل فــرد مــوجــود فـيــه ،وعـلــى الــرغــم مــن قلة
خـبــرتـهــا فــي األزمـ ــات الـصـحـيــة ف ــإن أداء ه ــا
ً
باختالف قطاعات وزارات الدولة كان مبهرا
ً
ً
ويزداد تميزا يوما بعد يوم .الشفافية التي
تعاملت بها الدولة مع أحداث األزمة الصحية
وتـفــاصـيـلـهــا أمـ ــام الـمــواطـنـيــن والمقيمين
وتحمل المسؤولية كانا المحك األول لمدى
اهتمامها بالوطن ومن فيه ،واحترامها لهم
وحرصها على سالمة الجميع دون استثناء.
لم يكن الوضع خطابات وشعارات ومسايرة
ً
للدول األخــرى ،بل كان أعماال مسؤولة على
ً
ً
ً
أرض ال ــواق ــع وت ـعــامــا مـتـمـيــزا وف ــري ــدا مع
المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة،
يشهد لها الجميع ،وثمنتها وأثنت عليها
المنظمات العالمية.
حماية الجميع وتثقيفهم فــي الــوبــاء من
ناحية أعراضه وكيفية الوقاية منه وكيفية
الـتـعــامــل مـعــه فــي ح ــال اإلص ــاب ــة كــانــت على
م ـس ـتــوى عـ ــال ،ت ـضــافــرت ل ــه جـمـيــع وزارات
الــدولــة المعنية بـهــذا الـمــوضــوع ،ول ــم ُيترك

٥

إضافات

المواطن والمقيم عرضة كي تتقاذفه األخبار
ً
سواء الصحيح منها أو غير ذلك.
والمعلومات
أما عالج المصابين فيتم في أحدث وأكبر
مستشفى ،ويـشــرف على الـعــاج أطقم طبية
ذات خ ـبــرة كـبـيــرة ف ــي شـتــى الـتـخـصـصــات،
إلى جانب اختيار محاجر صحية في أفضل
الفنادق والمنتجعات السياحية في البلد لمن
يحتاج الحجر ،وتحت إشــراف طواقم طبية
متخصصة ،كما تم توجيه البعض إلى الحجر
المنزلي مع المتابعة المستمرة وتوجيههم
ومساعدتهم إن احتاج األمر.
لـقــد تعاملت الــدولــة بـكــل مهنية واق ـتــدار
مع األزمــة ،فعطلت الدراسة في كل الدولة ثم
أعـطــت إج ــازة لكل موظفي الــدولــة بقطاعيه
الـعــام وال ـخــاص ،إلــى جانب إغــاق المحالت
والمتاحف والمعارض وقــاعــات االحتفاالت
واالجتماعات ،ومنعت التجمهر واالجتماعات
ً
وكل ما يشكل خطرا على الفرد والدولة ،كما
قــامــت بــإيـقــاف رح ــات الـطـيــران مــن الكويت
وإليها ،وإغالق الحدود حسب خطة مدروسة
لصالح الوطن ومن فيه.
ومــوقــف أبـنــاء الــوطــن المخلصين ال يقل
ً
ت ـم ـي ــزا وعـ ـط ــاء ووفـ ـ ـ ــاء ،ف ـف ــي ح ـي ــن تـضــافــر
الجميع باتباع توجيهات الحكومة ،خصوصا
تعليمات وزارة الصحة لمكافحة الفيروس

ً
والحد من انتشاره ،وجدنا أقمارا مضيئة في
سماء الوطن أعطت وبذلت وتبرعت من أجل
الــوطــن وم ــن فـيــه ،فنجد مــن سلم مستشفاه
ال ـخ ــاص لـلـحـكــومــة ك ــي ت ـت ـصــرف ب ــه كيفما
تشاء ،والذي استقبل المواطنين في الخارج
ً
ف ــي ف ـن ــادق ــه ،والـ ـ ــذي ت ـب ــرع ن ـق ــدا وم ــن تكفل
بالتجهيزات الغذائية لمن في الحجر ،والبعض
زود الوافدين وهم يجرون اختبارات فحص
ال ـف ـيــروس بــالــوجـبــات ال ـغــذائ ـيــة ،وم ــن تكفل
بتعقيم الكويت ومن سلم فندقه للحكومة ومن
تكفل بالتجهيزات الطبية ،وذلــك الــذي تكفل
بتجهيز أرض المعارض لفحص الوافدين،
والـبـعــض ق ــام بتخفيض أو إل ـغــاء إي ـجــارات
المحالت والشقق التي يملكها.
أم ــا ال ــذي ال يـقــدر بثمن فـهــو تـطــوع مــا ال
يقل عــن  ٨٠٠٠أو يزيد مــن المواطنين خالل
يومين للقيام بــأي عمل أو مكان تحتاجهم
ً
فيه الحكومة للخروج كليا من هذه األزمة ،كما
ً
ً
وجدنا الشعب متفهما واعيا لخطورة الوضع
لذلك كــان مــن السهل عليه البقاء فــي المنزل
وتقليل التواصل مع اآلخرين.
الشكر لكل قـطــاعــات الــدولــة ووزارات ـه ــا ال
ً
يـكـفــي ،خ ـصــوصــا مــؤسـســة ال ــدف ــاع الـمــدنــي
ووزارات الصحة والداخلية والدفاع والكهرباء
والماء والتجارة واإلعالم ...إلخ.

ً
"ليس عليك إسعاد كل الناس ،ولكن عليك أال تؤذي أحدا".
نعم عزيزي القارئ ليس عليك إسعاد كل الناس ،ألن رضا الناس
غاية ال تدرك ،خذ على سبيل المثال زوجتك الغالية وشريكة حياتك
ً
ً
بسيطا ولم ِّ
تلب
لو أحسنت إليها الدهر كله ثم رأت منك تقصيرا
لها حــاجــة واح ــدة فقط مــن حاجاتها وطلباتها الـكـثـيــرة ،فماذا
سيكون موقفها منك وردة فعلها تجاهك؟ ستقول لك :ما رأيت منك
ً
خيرا قط ،تنكر الجميل ،وتنسى المعروف واإلحسان بسرعة ،هذا
وهي زوجتك ،فما بالك بإسعاد كل الناس؟ فمن المؤكد أن إسعاد
ً
كل الناس صعب ومستحيل ،وكما قلت آنفا "رضا الناس غاية ال
ً
تدرك" .لكن باستطاعتك أال تؤذي أحدا من الناس ال بلسانك وال
يدك ،يقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم عن المسلم
الحقيقي" :المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
وأعجب لمن يسيء استخدام النصيحة ســواء لصديق أو أي
ْ
سمع قول اإلمام ِّ الشافعيَ :
مسؤول في ُ
الدولة ،أما ْ
َ
دني ِبن ْص ِح َك َّفي ان َ ِف َر ِادي وجنبني النصيحة في الجماعة
ت َع َّم
َ َّ ُّ ْ َ َ ْ َ
ٌ
ْ
استماعه
من التوبيخ ال
اس َنوع
صح بين الن ِ
أرضى َ َ ْ
ف ِإ ْن َالن َ ْ
َ َ َ َ َِ َ ُ َ
اعة
تني َو َع َص ْي َت ق ْو ِلي فال ت ْجز ْع إذا ل ْم ت ْعط ط
َوإن خالف
ِ
ً
نعم عــزيــزي الـقــارئ عليك أال تــؤذي أح ــدا مــن الخلق ،ألن الله
َ َّ َ
والمؤمنات" :وال ِذين
وتعالى نهانا ْعن َإيذاء المؤمنين
سبحانه
َْ َ َْ َ ُ َ َ ْ َ ُ
ُ ْ ُ َ
ون ْال ُم ْؤ ِم ِن َ َ ْ ُ
احت َملوا
ـات ِبغي ِر مــا اكتسبوا فــقـ ِـد
ين والــمــؤ ِمــنـ ِ
ُي ـ ْـؤَذ ً َ ْ ً ُ ً
بهتانا و ِإثما م ِبينا" ،كما يقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصالة
والتسليم" :ليس المؤمن بالطعان ،وال اللعان ،وال الفاحش ،وال
البذيء" .لذا علينا أن نحترم بعضنا ،ونثمن كالمنا ،ونقول للناس
ً
حسنا ،فـ"المالفظ سعد" كما قالوا في األمثال ،وسالمتكم.

ّ
«إحنا اللي نستحلفكم
بالله»
فواز يعقوب الكندري
ّ
ڤـيــروس حتى تــرى جزيئاته فأنت بحاجة إلــى ميكروسكوب
ّ
ً
ً
ّ ّ
دقيق جدا وهدوء وتركيز ،تخيل أن مخلوقا بهذا الحجم شل الكرة
ّ
ّ
األرضية ،أطفأ أنوار روما ،وأوجع رواد البورتو أولومبيكو ،أذاق
ً
ّ
ُ
زوار (مشهد) المر ،مرورا بمدام تسو وسانت جيرمان ،بعد أن أهلك
ّ ّ
تطور بكين العظيم .األناقة ال تقتصر على سوار "كارتيه" في معصم
ً
ّ
أنثى ،أو شيب يغطي سواد شعر رجل ذي قامة ،أن تكون أنيقا ال
يعني ما ترتديه أو يعتليك فقط ،فالجزء األروع من أناقتك يعيش
وتصرفاتك ،وكيان المعارضة لسياسة ّ
ّ
ّ
الدولة يجب
سلوكياتك
في
ّ
ً
ً
أن يكون أيضا أنيقا يتناسب مع الواقع ومعطياته ،حل الوباء في
َّ
تخل ّأيها المعارض عن ّ
ّ
حدتك
والبشرية في خطر،
هــذا العالم،
ً
ُ
ُ
ّ
ّ
التي أجبروك بفسادهم عليها ،وكــن منصفا .منذ أن قــرر السيد
ً
ّ
بدءا ّ
بالصين وإيران
األرضية
"كورونا" بداية هجومه على الكرة
المؤسسة ّ
ّ
الصحية في الكويت تسبق كل العالمّ ،في إغالق
رأينا
الحدود وتأمين المستلزمات الطبية ومواقع ّ
طبية متنقلة وعمل
ً
وانتهاء
مباشرة لإلعالم باألرقام،
دؤوب بمتابعة الحاالت ونقلها
ّ
ّ
ّ
بعملية ّ اإلجالء .وألن "معظم" هذا الشعب بطبيعته يتكاتف حين
ّ
ّ
ازلة ،ويطفو على سطحه شهامة التطوع التي أوجدتها
تحل الن ّ
ّ
ّ
جمعيات النفع العام وانتخابات الطلبة والعمل الصحافي ،فإنه لبى
ّ
ويتحصنوا
استحلفتموهم بالله أن يبقوا في بيوتهم
نداءكم حين ّ
ً
بتعليماتكم ،وإننا اليوم أيضا نستحلفكم بالله.
ً
* أوال ،نستحلفكم بالله أن يكون ملف الكويتيين البدون أول ّ ما
يتم وضعه على طاولة مجلس الوزراء بعد زوال هذه المحنة ،فإننا
ّ
ّ
النقية في ّ
الصفوف األولى بمواجهة
كنا ومازلنا نشهد روحهم
هذا الوباء.
ّ
ّ
* نستحلفكم بالله أن تتعلموا من محنة هذا الوباء إن لم يعلمكم
الهامشية على ّ
ّ
الدولة وأن تحاسبوا
درس االحتالل عبء العمالة
ّ
تجار اإلقامات.
ّ
ّ
* نستحلفكم بالله أن تتمسكوا بأحقية البشر في أن يطرحوا
ّ
آراءهم دون خوف من األغالل والسجنّ .
* نستحلفكم بالله بعد أن رأينا الــشــوارع خالية ،والعمارات
ّ
خاوية ،أن تكون التنمية في العقول والبشر ،ال في البنيان والحجر.
ّ
ّ
ّ
* نستحلفكم بالله ،وهذه المرة للكويتيين فقط ،بعدم التعميم
ّ
والـهـجــوم المستمر على الــوافــديــن ألنــه فــي غير مـ ّحــلــه ،فالوباء
لن ّ
يفرق بيننا ،ولــن يسألك عن وطنك ومـيــادك ،إنهم اليوم في
ّ
الصفوف األولى يفحصون أهلنا القادمين من الخارج ،نستحلفكم
بالله أوقفوا تجريحكم.
ّ
ً
تستمروا في عملكم ّ
ّ
الدؤوب المنظم
* وأخيرا ،نستحلفكم بالله أن
ّ
ّ
ّ
الذي تشهد به كل األمم ،حتى يمن الله علينا باألمن ّ
والسالم.

«كوفيد  »١٩والتباعد
االجتماعي
د .منيرة العجالن
مع انتشار وباء كوفيد  ،١٩استجابت الحكومات وركزت على
أهمية التباعد االجتماعي للحد من انتشار الفيروس ،ولكن ما
التباعد االجتماعي ()social distance؟ وما أصل هذا المصطلح؟
يرجع أصل التعبير إلى دراسة عالم األنثروبولوجيا األميركي
إدوار تي هول للبروكسيميكس ( ،)Proxemicsالذي طرح في كتابه
(البعد الخفي) مستقبل البشرية وتفاعل الناس مع بعضهم ،يتحدث
موضوع الكتاب حول الحيز االجتماعي والشخصي ،وإدراك الفرد
للمسافات بين الناس أثناء تفاعلهم.
َ
َيعتبر إدوار هــذه المسافات "حـيــزا" يحافظ عليه الفرد بينه
وبين زمالئه ،ويركز أيضا ويأمل أنه بوجود هذا الحيز ،أن تزيد
معرفة الفرد بــالــذات ويقلص التنفير والعزلة ،إال أن هــذا الحيز
فــي سياق كوفيد  ١٩يأتي كوقاية أكثر مــن كونه معرفة للذات،
لذلك أعني بالتباعد االجتماعي تغييرا في سلوك الفرد بتقليص
المسافة الجسدية (أو المادية)  Physical distanceوليس المسافة
االجتماعية  social distanceفبرأيي ،مع وجود شبكات التواصل
االجتماعي ،من الصعب أن يكون الفرد (غير اجتماعي) خصوصا
أن هذه الشبكات تهدف إلى التواصل االجتماعي.
ويقول الزميل البروفيسور لي ويي في جامعة لندن ُ"يسمح
بأن نكون اجتماعيين بترك مساحة خاصة ،حيث إننا أكثر ارتباطا
اجتماعيا ،وهذا ما تعنيه الشبكات االجتماعية" ،ويضيف الدكتور
جميل زكــي ،أستاذ علم النفس في جامعة ستانفورد ،أن علينا
ً
تبديل المصطلح إلى التباعد الجسدي (المادي) بدال من التباعد
ً
االجتماعي للتركيز على التباعد جسديا بدال من التباعد اجتماعيا.
وللتأكيد على هذا شملت إجراءات تطبيق هذا التباعد للعمل
مــن المنزل وتنظيم اال جـتـمــا عــات عبر مكالمات الفيديو تجنبا
النتشار الفيروس في أغلب الجامعات والمؤسسات في بريطانيا
والــواليــات المتحدة .وأشــارت الدكتورة كاليسيو تشالكيدو من
قسم الصحة العامة في جامعة إمبريال كوليدج إلى أن المسافة
االجتماعية هي "جهد مجتمعي الحتواء نقل العدوى التي قد تأتي
بتكلفة اقتصادية (وبشرية) كبيرة" ،وقد تم اإلعراب عن مخاوف
هذا االبتعاد الذي قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالوحدة واالكتئاب،
خصوصا بين كبار السن الذين هم أكثر عرضة للخطر باإلصابة
بالفيروس .ذكرت مجلة پوليتيكو (السياسية) األميركية بأن هذا
ا لـفـيــروس سيعيد بالفعل توجيه عالقاتنا بالحكومة ،والعالم
الخارجي وحتى عالقاتنا االجتماعية.
في رأيي ،أعتقد أن األفراد الذين يطبقون التباعد االجتماعي لن
يحدوا من كوفيد  ١٩فحسب ،بل سيسمح لهم أيضا في المستقبل
وبعد األزمة الحالية بمساحة شخصية (ربما خاصة) ،ومع ذلك
ما زلت أعتقد أن الناس يجب أن يبقوا على اتصال؛ وإال فإن أزمة
الصحة العقلية والبدنية طويلة المدى وقد تتبع األزمة الفيروسية.

ةديرجلا

•
العدد  / 4384الجمعة  27مارس 2020م  3 /شعبان 1441هـ

رؤى عالمية
اإلنسانية تفتقر إلى قيادة في معركتها ضد «كورونا»
يوفال نوح هراري –
تايم

قبل العصر الحالي للعولمة
بوقت طويل ،قتلت األوبئة
الماليين من البشر؛ ففي
القرن الرابع عشر ،على سبيل
المثال ،لم تكن هناك طائرات
وال سفن رحالت ،ومع ذلك
انتشر الطاعون األسود من
شرق آسيا الى أوروبا الغربية
خالل أقل من عقد من الزمن،
وقتل ما بين  75و 200مليون
شخص.

في العقد التالي
لظهور «الجدري»
كانت حملة التلقيح
ً
ضده ناجحة تماما
مما دفع «الصحة
العالمية» في عام
 1979إلى إعالن
انتصار البشرية
على الوباء

التاريخ يشير
إلى أن الحماية
الحقيقية تأتي من
مشاركة المعلومات
العلمية الموثوق
بها ومن التضامن
العالمي

يلقي الكثير مــن ال ـنــاس اللوم
على العولمة بسبب انتشار وباء
ك ــورون ــا المستجد ،وي ـقــولــون إن
الـطــريـقــة الــوح ـيــدة م ــن أج ــل منع
المزيد من مثل هذه األوبئة تكمن
في قيام عالم ضد العولمة ،ويمكن
لذلك الهدف أن يتحقق من خالل
بناء جدران وتقييد السفر وخفض
المبادالت التجارية .وعلى أي حال،
وفي حين يعتبر الحجر الصحي
الـقـصـيــر األجـ ــل خ ـطــوة أســاسـيــة
نحو منع انتشار األوبئة؛ فإن العزل
الطويل األج ــل ســوف يفضي الى
انهيار اقتصادي ،من دون أن يقدم
أي حماية حقيقية ضد األمــراض
ال ـم ـع ــدي ــة ،ب ــل ال ـع ـك ــس م ــن ذل ــك.
ويتمثل العالج الحقيقي للوباء في
التعاون فقط.
ويـشــار فــي هــذا الـصــدد الــى أن
األوبئة قتلت الماليين من البشر،
قبل العصر الحالي للعولمة بوقت
ط ــوي ــل .وف ــي ال ـق ــرن ال ــراب ــع عشر،
على سبيل المثال ،لــم تكن هناك
طائرات وال سفن رحالت ،ومع ذلك
انتشر الطاعون األســود من شرق
آسيا الى أوروبا الغربية ،خالل أقل
مــن عقد مــن الــزمــن ،وقـتــل مــا بين
 75مليونا و 200مليون شخص.
وفــي إنكلترا تــوفــي أربـعــة مــن كل
عشرة أشخاص ،كما فقدت مدينة
ً
فلورنسا  50ألفا من سكانها الـ100
ألف بسبب الطاعون.
وفي القرن الذي أعقب عام 1918
أصبحت االنسانية عــرضــة بقدر
أك ـبــر لــأوب ـئــة ،بـسـبــب مــزيــج من
زيادة عدد السكان وتوافر وسائل
م ـ ــواص ـ ــات أف ـ ـضـ ــل .وف ـ ــي وس ــع
الفيروس االنتقال من باريس الى
ً
طوكيو مثال في أقل من  24ساعة.
وخ ـ ــال ال ـق ــرن ال ـمــاضــي جمع
الـعـلـمــاء واألطـ ـب ــاء والـمـمــرضــون
والـ ـمـ ـم ــرض ــات فـ ــي ش ـت ــى أن ـح ــاء
العالم معلومات حــول فهم اآللية
وراء األوب ـئ ــة وس ـبــل مكافحتها.
وتـ ـش ــرح ن ـظــريــة ال ـت ـط ــور كيفية
تفشي األمــراض الجديدة وتحول
األمــراض القديمة الى نوعية أكثر
ً
ف ـت ـكــا وش ـ ــدة .وم ـك ـنــت الـجـيـنــات
العلماء من التجسس على طريقة
عمل الجراثيم المسببة للمرض
بصورة عامة .وفي حين لم يتمكن
العلماء فــي ال ـقــرون الوسطى من
معرفة أس ـبــاب الـطــاعــون األس ــود
تمكن علماء اليوم من تحديد سبب
فـيــروس كــورونــا المستجد خالل
أسبوعين فقط.

بعد فهم األسباب
وبـ ـمـ ـج ــرد الـ ـت ــوص ــل ال ـ ــى فـهــم
كيفية ح ــدوث الــوبــاء يصبح من
األسهل محاربته .وسمحت عمليات
الـتـلـقـيــح والـ ـمـ ـض ــادات الـحـيــويــة

والـ ـخـ ـط ــوات ال ـص ـح ـيــة األفـ ـض ــل،
للبشر ،بالتقدم واالنـتـصــار على
األوبئة .وفي عام  ،1967على سبيل
المثال ،أصاب الجدري  15مليون
شـخــص وق ـتــل ح ــوال ــي مليونين
منهم .أما في العقد التالي فكانت
حملة التلقيح ضد الجدري ناجحة
ً
تـمــامــا ،مما دف ــع منظمة الصحة
العالمية في عام  1979الى إعالن
انتصار البشرية على الوباء ،وأنه
تم القضاء عليه بصورة تامة .وفي
عام  2019لم يتعرض شخص واحد
لالصابة أو الموت بسبب الجدري.
وال ـســؤال هــو :مــا ال ــدرس الــذي
ي ـم ـك ــن أن ن ـت ـع ـل ـمــه مـ ــن ذلـ ـ ــك فــي
مـعــركـتـنــا ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا
المستجد؟
ً
أوال ،أنت ال تستطيع أن تحمي
نفسك عــن طــريــق إغ ــاق ح ــدودك
بـصــورة دائـمــة .وتــذكــر أن األوبئة
ت ـن ـت ـشــر ب ـس ــرع ــة ك ـم ــا ح ـ ــدث فــي
العصور الوسطى وقبل وقت طويل
مــن زمــن العولمة .وه ـكــذا ،وحتى
اذا قلصت اتصاالتك العالمية الى
ً
الـمـسـتــوى الـ ــذي ك ــان س ــائ ــدا في
انكلترا في عام 1348؛ فإن ذلك لن
ً
يكون كافيا لضمان الحماية لك.
ً
وثــانـيــا ،يشير الـتــاريــخ الــى أن
الحماية الحقيقية تأتي من مشاركة
المعلومات العلمية الموثوقة ومن
التضامن العالمي .وعندما يتعرض
بلد لموجة وب ــاء يتعين عليه أن
يـتـشــاطــر بــأمــانــة سـبـبــه م ــن دون
خوف من حدوث كارثة اقتصادية –
في حين يتعين على الدول االخرى
أن تثق بتلك المعلومات وأن تكون
راغبة في مد يد العون .وفي وسع
الصين اليوم تعليم الدول في كافة
أنـحــاء العالم الكثير مــن الــدروس
المهمة حول فيروس كورونا ولكن
ذلــك يتطلب مستويات عالية من
الثقة والتعاون الدولي.

الحجر الصحي الفعال
ً
وت ــدع ــو ال ـح ــاج ــة أيـ ـض ــا ال ــى
تــوافــر الـتـعــاون الــدولــي مــن أجل
تأمين حجر صحي فعال ،وربما
أن ال ـش ــيء األك ـث ــر أهـمـيــة ه ــو أن
ي ــدرك ال ـنــاس أن ان ـت ـشــار الــوبــاء
ف ــي أي دولـ ــة ي ـعــرض ك ــل الـبـشــر
لـلـخـطــر ،ألن ال ـف ـيــروس يـتـطــور،
ً
كما أن فيروس كورونا مثال نشأ
م ــن الـخـفــافـيــش ك ـمــا ي ـق ــال .وكــل
ان ـســان حــامــل لـلـفـيــروس يعطيه
تريليونات مــن الـفــرص للتكاثر
واالنتشار.
وه ــذه ليست مـجــرد تكهنات،
فقد وصف ريتشارد بريستون في
كتابه بعنوان "أزمة في المنطقة
الـ ـحـ ـم ــراء" ،وب ـش ـك ــل دق ـي ــق مـثــل
هذه السلسلة من األحــداث خالل
انتشار وباء إيبوال في عام 2014

دونالد ترامب
عندما انتقل فيروس ايبوال من
خ ـفــاش ال ــى ال ـب ـشــر .وق ــد تـحــول
ً
ايـبــوال مــن فـيــروس ن ــادر نسبيا
ال ـ ــى وبـ ـ ــاء ج ــام ــح ،ب ـع ــد ح ــدوث
تغير وراث ــي فــي جين واح ــد من
فـ ـي ــروس ــات ايـ ـب ــوال أصـ ـ ــاب أح ــد
البشر في منطقة ماكونا في غرب
إفــريـقـيــا .وم ـكــن ذل ــك الـتـغـيــر من
االرتباط بناقالت الكولسترول في
خاليا البشر ،ودخول تلك الخاليا
والتسبب بوفاة المصاب.
ورب ـ ـمـ ــا ح ـ ــدث ت ـغ ـي ــر وراث ـ ــي
مماثل فــي أحــد جينات فيروس
كورونا وأصــاب أحد األشخاص
في طهران أو ميالنو أو ووهــان
ف ــي ال ـص ـي ــن .واذا ك ـ ــان ذل ـ ــك مــا
ً
ً
حدث حقا فإنه يشكل خطرا ليس
على االيرانيين أو االيطاليين أو
الصينيين فـقــط ،بــل عـلــى حياة
ال ـب ـش ــر فـ ــي م ـن ــاط ــق اخ ـ ـ ــرى مــن
العالم .ومــن هــذا المنطلق يمكن
القول ان الناس في شتى أنحاء
الـ ـع ــال ــم يـ ـتـ ـش ــاط ــرون م ـص ـل ـحــة
وجـ ــود ف ــي ع ــدم اع ـط ــاء ف ـيــروس
كورونا هذه الفرصة وذلك يعني
أن نحمي كل شخص في كل بلد.
وف ــي السبعينيات مــن الـقــرن
الـمــاضــي تمكنت االنـســانـيــة من
دحر فيروس الجدري بعد أن تم
تلقيح كــل السكان فــي كــل الــدول
ضد ذلك الفيروس ،ولو أن دولة
واح ــدة فقط أحجمت عــن تلقيح
مــواطـنـيـهــا لـتـعــرض ال ـعــالــم كله
للخطر ،ألن وجود وتطور فيروس
ال ـ ـج ـ ــدري ف ـ ــي م ـ ـكـ ــان م ـ ــا ي ـع ـنــي
ً
انتشاره دائما الى مناطق أخرى.
وفي المعركة ضد الفيروسات
س ـ ــوف ت ـح ـت ــاج االن ـس ــان ـي ــة ال ــى
ض ـم ــان ح ــراس ــة الـ ـح ــدود ،ولـكــن
لـيــس بـيــن ال ـ ــدول ،ب ــل بـيــن عــالــم
البشر ومــدى انتشار الفيروس،
وتواجه البشرية شريحة واسعة
ال ح ـصــر ل ـهــا م ــن ال ـف ـي ــروس ــات،

ك ـم ــا أن الـ ـفـ ـي ــروس ــات ال ـج ــدي ــدة
ت ـت ـطــور بـ ـص ــورة دائـ ـم ــة نتيجة
الـتـغـيــر ال ــوراث ــي الـجـيـنــي .ثــم إن
خ ــط الـ ـح ــدود الـ ــذي يـفـصــل بين
الفيروس واالنسان يمر في داخل
كــل مـخـلــوق ،واذا تمكن فيروس
خطر من التغلغل عبر ذلك الخط
فــي أي مـكــان على سطح األرض
فـ ــإن ال ـب ـشــريــة ب ــأس ــره ــا تـصـبــح
عرضة للخطر.
خ ــال ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،عــززت
البشرية تلك الحدود بصورة غير
مسبوقة ،وتم وضع أنظمة رعاية
صحية عصرية للعمل على شكل
جـ ــدار ع ـلــى ت ـلــك الـ ـح ــدود ،ولـكــن
أجزاء طويلة منها ظلت معرضة
الى حد كبير ،كما يوجد الماليين
من الناس حول العالم يفتقرون
ح ـ ـتـ ــى إلـ ـ ـ ــى خـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ــرعـ ــايـ ــة
الصحية األساسية ،ثم إن توفير
رعاية صحية أفضل لاليرانيين
والصينيين يـســا عــد فــي حماية
االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـيـ ـي ــن واألمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن
ً
أيضا من األوبئة ،وهذه الحقيقة
البسيطة يجب أن تكون واضحة
للجميع ولكنها تغيب عن أذهان
أكثر الناس أهمية في العالم.
وتواجه االنسانية اليوم أزمة
حــادة ،ال بسبب فيروس كورونا
فقط ،بل نتيجة نقص الثقة بين
ً
الـبـشــر أي ـض ــا .وخ ــال الـسـنــوات
القليلة الماضية أسهم عــدد من
رجال السياسة بصورة متعمدة
ف ـ ــي تـ ـق ــوي ــض الـ ـثـ ـق ــة ب ــال ـع ـل ــوم
وال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــام ــة وال ـت ـع ــاون
الدولي .ونتيجة لذلك نحن نواجه
الـيــوم هــذه األزم ــة ،ولـيــس لدينا
قادة يستطيعون تنظيم وتنسيق
ردة فعل عالمية.

الدور األميركي
خـ ـ ــال مـ ــوجـ ــة وب ـ ـ ـ ــاء إيـ ـب ــوال

تعرف على أبرز األوبئة التي ضربت العالم
ف ــي عـ ــام  2014ق ــام ــت ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة بــذلــك الـ ــدور ال ـق ـيــادي،
ك ـم ــا ق ــام ــت ب ـ ــدور م ـم ــاث ــل إبـ ــان
األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
ال ـمــال ـيــة ف ــي ع ــام  ،2008عـنــدمــا
ً
ً
ح ـش ــدت ع ـ ــددا كــاف ـيــا م ــن ال ــدول
للمساعدة في منع حدوث انهيار
اقتصادي دولــي .ولكن واشنطن
تـخـلــت ع ــن ذل ــك ال ـ ــدور ،وأوق ـفــت
االدارة األميركية الحالية دعمها
للمنظمات الدولية مثل منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وأوضـ ـحـ ــت
ب ـ ـجـ ــاء ال ـ ــى الـ ـع ــال ــم أن ـ ـهـ ــا غـيــر
م ـع ـن ـي ــة بـ ــوجـ ــود أص ـ ــدق ـ ــاء ،بــل
بضمان مصالحها فقط .وعندما
ت ـف ـج ــرت أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ات ـخ ــذت

الواليات المتحدة موقف المتفرج
وامـتـنـعــت حـتــى اآلن عــن الـقـيــام
بــدور قـيــادي ،وحتى اذا حاولت
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف االض ـط ــاع
بذلك الدور فلن تنجح ،ألن الثقة
بـ ــإدارة الــرئـيــس تــرامــب انعدمت
ال ــى درج ــة أفـقــدتـهــا ثـقــة أكـثــريــة
دول العالم .وهل يمكنك أن تتبع
ً
ً
زعيما شعاره هو "أنا أوال"؟
ال ـفــراغ ال ــذي خلفته الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـ ــم ت ـ ـمـ ــأه أي دول ـ ــة
اخرى ،والعكس صحيح .وتسود
مشاعر ره ــاب األجــانــب والعزلة
وع ـ ــدم ال ـث ـقــة اآلن م ـعـظــم أرجـ ــاء
الـنـظــام الــدولــي ،ومــن دون الثقة
والـتـضــامــن الـعــالـمــي لــن نتمكن

م ــن م ـنــع ان ـت ـش ــار وبـ ــاء ك ــورون ــا
ال ـم ـس ـت ـجــد ،ويـحـتـمــل أن نشهد
الـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ه ـ ــذه األوب ـ ـئ ـ ــة فــي
المستقبل.
وف ـ ـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،ي ـتــم
الصراع الحيوي ضمن االنسانية
نفسها .واذا أسفر هذا الوباء عن
درجة أوسع من الفرقة والتباعد
وعــدم الثقة بين البشر فــإن ذلك
سيعني أعظم انتصار للفيروس.
أما اذا أفضى الى تعاون عالمي
ً
أوثـ ــق ف ـس ــوف يـشـكــل ان ـت ـص ــارا،
ليس على فـيــروس كــورونــا فقط
بل على كل األوبئة في المستقبل.

سبل عصرية لمعرفة مدى قوة حضارتنا اليوم
•

مات ريدلي – ذي سبكتيتر

يمكن ا لـقــول بكل ثقة إن المصاعب التي سوف
نتعرض لها لم يسبق لنا أن عرفناها من قبل.
ف ــي أح ــد أيـ ــام األح ـ ــد ،كـنــت أت ـج ــول ف ــي كــاونـتــي
دورهام ،وهي مقاطعة تقع في شمال شرق إنكلترا،
عندما رأي ــت صـخــرة رملية صغيرة تــوجــد عليها
قطعة نقدية كتب عليها "حجر الــزبــدة" ،وهي نوع
العملة الـتــي تركها سـكــان تلك المنطقة فــي وعــاء
من الخل ،خــال كارثة طاعون عــام  ،1665من أجل
مـبــادلـتـهــا مــع الـمــزارعـيــن لـلـحـصــول عـلــى الـطـعــام.
وكــانــت الفكرة تقضي بدنو ال ـمــزارع أو زبــونــه من
ال ـص ـخــرة ،ع ـنــدمــا ي ـكــون اآلخـ ــر ع ـلــى مـســافــة أم ــان
كافية فقط.
كانت هناك أربع قطع نقدية عصرية ،ولم يخطر
لــي ذات يــوم أنني ســأعــود الــى عالم الـقــرن السابع
عشر ،من االبتعاد االجتماعي والمادي في مسألة
حياة أو موت.
وال توجد حصيلة جيدة من المحنة التي نعيشها
اليوم .وكثير من الناس سيموتون في وقت مبكر،
وكثير مــن الـنــاس ســوف يـفـقــدون وظــائـفـهــم ،حتى
إذا تـمـكـنــوا مــن ت ـفــادي ال ـف ـيــروس ،وسـيـتـعــرضــون
للوحدة واليأس .وهنا يصبح السؤال هو :كم عدد
الضحايا في كل حالة؟ نحن نوشك أن نعرف مدى
قوة حضارتنا ،ألن ما نحن في طريقنا إليه لم يسبق
لنا أن شهدناه من قبل .وقد تشكل أرقام الضحايا
اليوم البرهان األقوى على ذلك.
كانت إجــراء ات الحكومة البريطانية غير عادية
في تسريع خطوات النأي االجتماعي وعزل السكان،
ً
وذلك بدال من اجراءات فورية تشملهم كلهم في وقت
واح ــد ،وأس ـفــر ذل ــك عــن ص ــدور الكثير مــن االرب ــاك
واالن ـت ـقــاد كـمــا ك ــان للكثير مــن تـلــك الـحـصـيـلــة ما
يـبــررهــا .وتمثل الــدافــع وراء ذلــك فــي القلق مــن أن
تفاقم الفيروس ،بعد القضاء عليه في الفترة األولية،
سوف يفضي إلى نتيجة كارثية ألن الناس لن يقبلوا
بــالـتـعــرض إل ــى حـظــر تـجــول م ــرة ثــانـيــة ،وم ــن هــذا
ً
المنطلق يتعين أن يكون التوقيت صحيحا مع عدم
ترك أي مجال للخطأ.

المحنة اإليطالية
ول ـكــن الـمـحـنــة ال ـتــي أصــابــت إيـطــالـيــا أس ـفــرت عن
تغيير كل شيء .وتمثلت أبرز النتائج في أن التوقعات
حول احتمال تعرض  260ألف شخص للموت نتيجة

التحصين الجماعي دفعت الى تغيير االستراتيجية
من "التأجيل" إلى "القمع".
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،كــانــت ال ـم ــوج ــات الـمـتـتــالـيــة من
الفيروس تعني إجــراء ات حظر تجول متتالية ،وهي
ً
حصيلة من شأنها توجيه ضربات متتالية أيضا الى
االقتصاد الوطني.
من جهة أخــرى تقر الحكومة اليوم ،وبشكل فعلي
أن ــه حـتــى فــي ح ــال أس ـفــر حـظــر الـتـجــول عــن مــوجــات
متتالية من الفيروس فإن ذلك قد ال يكون أسوأ نتيجة
نـتـعــرض لـهــا ،ويــرجــع ذل ــك ال ــى حقيقة أن الـمــوجــات
المتتالية تعني اجــراء ات حظر تجول متتالية تسفر
عن ضربات لالقتصاد .وإذا اتخذنا خطوات مكافحة
فعالة فــي الــوقــت الــراهــن تفضي إلــى هـبــوط معدالت
االصابة بالفيروس ،فربما نتمكن ببطء وحذر من إعادة
تنشيط االقتصاد الوطني خالل عدة أشهر ،وعند ذلك
سوف نضطر الى القيام بخطوات مماثلة عندما يعاود
الـفـيــروس انـتـشــاره .وفــي كــل مــرة نفعل ذلــك ،ستكون
النتيجة أشد مرارة ،ولكن الميزة ستتمثل في استعداد
أفضل من جانب الهيئات الصحية ،مع توفير المزيد من
ّ
أسرة الرعاية المركزة ومنشآت العزل ووسائل التهوية
وحقائب االختبارات ،إضافة الى مزيد من المعلومات
عن فعالية األدوية المقترحة.

الحصيلة اإليجابية
واألكثر من ذلك ،في كل مرة يعاود الفيروس فيها
ظهوره سيكون هناك المزيد من الناس المحصنين
لالعتناء بالمصابين .وبمجرد انتشار الفيروس ،مع
افتراض أن الحصانة التي حصلت عليها طويلة األجل
ً
ً
ً
وهذا ليس مؤكدا حتى اآلن -ستصبح شخصا مؤهالللتوظيف (أو للتطوع) في عمل ينطوي على خطورة،
وللسهر على راحة المرضى المسنين ،وفي تلك الحالة
ً
ً
سوف تكون كل موجة من الوباء أقل تأثيرا وضررا.
ويـتـمـثــل أح ــد اآلث ــار الـجــانـبـيــة ألس ـلــوب الحكومة
المبني على العمل خطوة فخطوة في أن الناس تقدموا
على الحكومة في هذا المسار .وعلى سبيل المثال ،فقد
امتنع الكثير من المواطنين عن التجمع في األماكن
العامة بشكل طوعي ،وعمدوا الى العمل من منازلهم اذا
ً
كان ذلك ممكنا مع اإلقالل من السفر بقصد السياحة.
كما أن الشكاوى التي ترددت في اآلونة األخيرة ،عبر
مــواقــع التواصل االجتماعي ،مــن أن الحكومة لــم تقم
بما يكفي لمحاربة الفيروس القاتل هي إشارة إلى أن
المواطنين يقولون للحكومة ما يتعين عليها القيام به،
وهي السمة الجلية في الدول ذات األنظمة الديمقراطية.

الحدث ،الذي يجتاح كوكب األرض اليوم ،وقد دخلنا
في سباق مع الوقت من أجل احتواء تداعياته.
وق ـ ـ ــد ارتـ ـ ـف ـ ــع ع ـ ـ ــدد االص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات خـ ـ ـ ــارج ال ـص ـي ــن
ً
عشرة أمثال تقريبا في عشرة أيــام ،واذا استمرت
الزيادة على هذه الوتيرة سوف يصيب الفيروس
نـحــو مـئــة مـلـيــون شـخــص خ ــال شـهــريــن .وتـجــري
اختبارات لعالج هذا الوباء في دول مختلفة تتبع
استراتيجيات مـتـعــددة وحـقــق البعض مــن الــدول
اآلسيوية درجة من النجاح تفوق البلدان األوروبية،
ولـكــن مـنــع الـفـيــروس مــن نـيــل مــوطــئ ق ــدم بـصــورة
دائـمــة بين سـكــان الـعــالــم ســوف يتطلب نـجــاح كل
تلك االختبارات.

النجاح المرتقب

فيروس كورونا يثير هلع العالم بأسره
ويــذكــر فــي هــذا الـصــدد أن رئـيــس الـ ــوزراء فــي مثل
ت ـلــك ال ـحــالــة ق ــد ت ـع ــرض الن ـت ـقــاد بـسـبــب ع ــدم قـيــامــه
ً
بإبالغ السكان بما يجب عليهم عمله ،مكتفيا بتوجيه
"النصح" لهم فقط .وكما قال المفكر دوغالس كارسويل،
في األسبوع الماضي" ،عامل المواطنين مثل بالغين
مسؤولين ،وسوف يتصرفون بمزيد من المسؤولية".

تغير الصورة
كنت حتى العام الحالي أظن أن هذا النوع من الوباء
المعدي ال يمكن أن يحدث في هذا الزمن .ويرجع ذلك
ً
ً
الى حقيقة أن القضاء على األوبئة كان راسخا وجليا
بحيث نستبعد عــودتـهــا الــى الـظـهــور واألمـثـلــة على
ذلك كثيرة :الطاعون والجدري والكوليرا والتيفوئيد
وشلل األطفال .وقد تسببت أنواع اخرى من األوبئة مثل
سارس وايبوال وانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور
وزيـكــا بــإحــداث هلع مــؤقــت دفعنا الــى تقبل خطوات
الحكومة في طرق المعالجة -ولم ينتشر على صعيد
عالمي سوى مرض نقص المناعة المكتسب (االيــدز)
– وكــانــت السهولة فــي ق ــراء ة جينات الــوبــاء الجديد
(كــورونــا) ،قــد أعطتنا ثقة زائـفــة تحدثت عــن امكانية
القضاء على الفيروس بمجرد خروجه من الصين ،ولكن
الحقائق على األرض أثبتت عكس ذلك.

ً
وتبين في نهاية المطاف أنني كنت مخطئا ،كما
كان سكان العالم يمارسون لعبة الروليت الروسية
في تقديراتهم حول تداعيات هذا الفيروس الجديد.
ونحن نعلم اليوم أنه كان يتعين علينا تجهيز سبل
أفضل لالستعداد للمعركة الوشيكة ،وكانت منظمة
الصحة العالمية تغط في نوم عميق .وسبق لهيئة
"ويلكام تراست" أن أقامت في عام  ،2017بالتعاون
مع منظمة غيتس والحكومتين الهندية والنرويجية
ً
ائتالفا يهدف إلى االستعداد لمواجهة األوبئة ،ولكن
يتعين على ذلك االئتالف العمل في وقت مبكر ،وهو
ما لم يحدث على أي حال.

خطأ اإلفراط في الحذر
مواجهة الكثير من األخطار يعتبر اإلفراط في
وفي ً
ً
الحذر خطأ مؤكدا ،ألنه يلحق المزيد من الضرر من
خالل منع االبتكار ،ولكن ليس في حاالت األخطار
التي يمكن أن تحدث بصورة أسية ومن خالل بداية
صغيرة فقط .وباستثناء سنغافورة التي عمدت
الى بناء مستشفى خاص بعد انتشار وباء "سارس"
وكوريا الجنوبية التي سارعت الى اجراء اختبارات
على الناس وجمع معلومات على مستوى ضخم لم
يقم العالم بــأي خطوة تهدف الــى االستعداد لهذا

في األجل الطويل ،سوف نهزم هذا الوباء ،وسوف
يتم العثور على دواء فعال للقضاء عليه .كما أن
نـسـبــة إب ـق ــاء الـمـصــابـيــن ع ـلــى ق ـيــد ال ـح ـيــاة ســوف
تتحسن ،ولكن على الرغم من ذلك فقد حذرت دراسة
طبية في العام الماضي من أن تطوير اللقاح عملية
مكلفة وبطيئة وتتطلب مليارات الــدوالرات ،وربما
تمتد لسنوات طويلة مع نسبة نجاح تقل عن 10
في المئة.
ولكن هذا ال يعني أن يتملكنا اليأس بشكل دائم،
ألن اجـ ـ ــراءات ال ـح ــذر الـصـحـيـحــة وح ــري ــة الـتـجــارة
والحركة ممكنة وضرورية من أجل رفع مستويات
المعيشة فــي عالم االبـتـكــار ،كما يتعين علينا في
خضم مأساتنا أن نشعر بالشكر واالمتنان لشيء
واحد ،وهو أن هذا الوباء ال يصيب األطفال.

إذا اتخذنا خطوات مكافحة
فعالة في الوقت الراهن تفضي
إلى هبوط معدالت اإلصابة
بـ«كورونا» فقد نتمكن ببطء
وحذر من إعادة تنشيط االقتصاد
الوطني خالل عدة أشهر
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ما بعد انتفاضة العراق واقع جديد والعبون جدد
منقذ داغر -واشنطن
إنستيتوت

ً
ً
إن جيال جديدا من العراقيين
سيتسلم مقاليد األمور في
ً
وسواء كان هذا
بضع سنين،
الجيل يحظى بموافقة الحرس
القديم أم ال ،فإن التاريخ
السياسي للعراق سيؤرخ
لمرحلة ما قبل االنتفاضة وما
بعد االنتفاضة في قاموسه
الجديد.

العراق يشهد اآلن
صعود جيل شاب
ً
أقل محافظة وأكثر
ً
ليبرالية نشأ في
ظروف العراق
الحالية ولم يتعود
الرعاية الخارجية

األداء السيئ
لحكومة عبد
المهدي وفشلها
في التعامل مع
انتفاضة الشباب
العراقيين وضع
القوى المسلحة
ومن ورائها إيران
في مواجهة مباشرة
مع قوى الشعب
المنتفضة

شهدت األيــام الماضية الكثير
مــن الـحــراك السياسي الــذي أنتج
ال ـم ـش ـهــد ال ـ ــذي ن ـحــن عـلـيــه اآلن،
وكـ ـع ــادة الــاع ـب ـيــن الـسـيــاسـيـيــن
التقليديين في العراق الذين ظلت
تصرفاتهم غير واضحة ،فإن نهاية
فيلم اإلثارة لم تكن معروفة وظلت
مفتوحة على كل االحتماالت ،وذلك
على الرغم من أن التغيير نفسه أمر
ال مفر منه.
فــي حـيــن أن ــه مــن غـيــر الممكن
اس ـ ـت ـ ـق ـ ــراء م ـس ـت ـق ـب ــل ال ـع ـم ـل ـي ــة
السياسية في العراق ،فإنه يمكن
للمرء إجراء استنباط حول شكلها
ال ـعــام مــن خ ــال ال ـحــاضــر ،وعلى
وجــه الخصوص ،كشف التعيين
ال ـم ـت ـنــازع عـلـيــه م ــؤخ ـ ًـرا لـعــدنــان
ال ــزرف ــي لمنصب رئ ـيــس الـ ــوزراء
فــي أعـقــاب استقالة عبد المهدي
والترشيح الفاشل لمحمد عالوي
لهذا المنصب ،عن بعض الحقائق
المحددة حول المشهد السياسي
العراقي ،وعلى الرغم من أن الجيل
ال ـ ـقـ ــادم ال ـ ـ ــذي س ـي ـش ـكــل الـنـخـبــة
الـسـيــاسـيــة ال ـج ــدي ــدة ل ـل ـعــراق لم
يتقرر بعد فإن من المؤكد أن البلد
يشهد تغييرا في األجيال الحاكمة،
وإن فشل وتراجع النخبة الحالية
ف ــي الـ ـع ــراق -ال ـتــي شـكـلـهــا مــاض
ً
مناسبا في عراق
سياسي لم يعد
مــا بـعــد  2003-هــو نتيجة تبدو
أكثر وضوحا يوما بعد آخر على
المسرح السياسي العراقي.
أوال وق ـب ــل ك ــل شـ ـ ــيء ،أص ـبــح
م ــن الـ ــواضـ ــح أن م ــا كـ ــان يـعــرف
ً
(سياسيا) بالبيت الشيعي يعاني
الـتـشـظــي ،لـيــس بـسـبــب خــافــات
مصلحية فحسب بل بسبب غياب
ال ـق ـيــادة ال ـكــارزم ـيــة ع ــن المشهد
السياسي ،حيث كشف كثير من
ق ـ ــادة هـ ــذا ال ـب ـيــت أن ـه ــم م ــا زالـ ــوا
يـعـيـشــون ف ــي عـقـلـيــة الـمـعــارضــة
ْ
المسلحة ،وأن كل ما تعلموه من
تلك الحقبة هو القتال ال السياسة،
وهنا تكمن المفارقة فمعظم قادة
هــذا البيت ترعرعوا فــي الحضن
اإليراني ،ورغــم تغنيهم المستمر
بــالـسـيــاســة وال ــده ــاء اإليــرانـيـيــن
وب ــالـ ـب ــراغـ ـم ــاتـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـتـمـتــع
بـهــا مــدربــوهــم لكنهم فـشـلــوا في
ت ـق ـل ـيــدهــم وأصـ ـ ـ ــروا ع ـلــى عقلية
الـمـغــالـبــة فــي الـمـغـنــم والمناكفة
في المغرم.
باستثناء الكرد ،أظهرت أعضاء
الـطـبـقــة ال ـحــاك ـمــة الـتـقـلـيــديــة في
العراق بعد سبعة عشر عاما من
الحكم ،أنهم لم يتمكنوا بعد من
االستغناء عــن تعليمات الخارج
للمضي في صنع قرارات الداخل،
وهـ ـ ـ ــذا نـ ــابـ ــع أس ـ ــاس ـ ــا م ـ ــن ت ــآك ــل
شــرعـيـتـهــم الـشـعـبـيــة ،ح ـتــى تلك
الـقــوى التي كانت تتمتع بتأييد

شعبي واسع في الوسط الشيعي
(ك ـ ــال ـ ــدع ـ ــوة والـ ـمـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
ً
والصدريين) شهدت تآكال كبيرا
ً
في شعبيتها ،لقد بات واضحا أن
العامل الخارجي كان الرابط بين
مختلف مكونات البيتين الشيعي
والـسـنــي ،وعـنــدمــا قــل تأثير ذلك
العامل ،ألسباب خارجية وداخلية
تفتتت تلك الكتل ولم تعد تشكل
ً
كتلة مفيدة.
إن حالة اإلنـكــار أو العجز عن
ً
قراءة حقائق الوضع الحالي فضال
عن انخفاض زخم االنتفاضة جعل
هـ ــؤالء ال ـســاســة يـتــوهـمــون أنـهــم
مازالوا قادرين على توجيه سياسة
العراق حسب مصالحهم الضيقة،
ً
وعوضا عن استغالل الظروف التي
ّ
خــفـفــت مــن زخ ــم االنـتـفــاضــة لكي
ً
يستعيدوا بعضا مما فقدوه ،عادوا
لممارسة المسرحية القديمة ذاتها
متناسين غياب ُ
المخرج والجمهور
ً
الذي تعودوا عليه سابقا.
ـراق
ـ
ع
ـ
ل
ا
يشهد
مــن جــانــب آخ ــر،
ً
اآلن صعود جيل ً شاب أقل محافظة
وأك ـثــر لـيـبــرالـيــة نـشــأ فــي ظــروف
العراق الحالية ولم يتعود الرعاية
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـق ــاب ــل ت ـم ـســك جيل
الشيوخ الذين تربوا في الخارج
ع ـل ــى ع ـق ـل ـيــة ال ــرع ــاي ــة والـ ــواليـ ــة
الخارجية ،إن هــؤالء السياسيين
أجبرتهم تجربة المعارضة لنظام
صـ ــدام عـلــى الـتـقــوقــع واالن ـغ ــاق
السياسي واالجتماعي والديني
والـفـكــري للمحافظة على أمنهم
ي ـب ــدون عــاجــزيــن ع ــن إدراك هــذا
التغيير الحاصل في األجيال
هذا الفشل الذي واجه الحرس
ال ـقــديــم للنخبة الـسـيــاسـيــة بعد
 2003حفز على صعود جيل جديد
مــن أحـ ــزاب السلطة ع ــاش معظم
ممارساته السياسية بعد تغيير
النظام ال قبله.
ه ـ ــذا ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد يـمـتــاز
بتجربة االنفتاح على كل أطياف
المجتمع من جهة واالنفتاح على
ال ـع ــال ــم نـتـيـجــة ال ـس ـفــر ووس ــائ ــل
االتصال من جهة أخــرى ،وهو ما
ً
ل ــم يـكــن م ـتــاحــا لـلـحــرس الـقــديــم،
وتتميز مواقف هــؤالء العراقيين
مـ ــن الـ ـشـ ـب ــاب أي ـ ـضـ ــا ب ـخ ـبــرت ـهــم
السياسية النابعة مــن حقبة ما
بعد صــدام فــي ال ـعــراق .لــذلــك ،بدأ
ً
هؤالء الشباب ينتقدون علنا الفشل
الـ ــذي تـسـبــب ف ـيــه ج ـيــل الـشـيــوخ
ويحاول تصحيحه لكن من داخل
النظام ،وبدأ بشكل منفصل الجيل
األصغر من خارج النخبة بتنظيم
ً
نفسه كقوة متماسكة ،مستفيدا من
تجربة خمسة أشهر من التظاهر
والتنسيق إلدامة زخم االنتفاضة.
لــذا يتبلور اآلن تنافس جديد
بين الجيل الـثــانــي مــن معارضة

انتفاضة الشباب العراقيين كشفت ضعف النخبة السياسية
ص ــدام ال ــذي يــريــد التصحيح من
داخــل النظام (كما هي الحال مع
تيار الحكمة) وبين جيل االنتفاضة
الــذي يريد هدم األســس والقواعد
التي قام عليها نظام الحكم الحالي.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،تـشـكـلــت
السياسة العراقية منذ عام 2014
ً
أيــضــا مــن خ ــال صـعــود للحركة
الشيعية المسلحة الــراديـكــالـيــة
ـوى
وال ـق ــوي ــة ،فـقــد اسـتـثـمــرت الـقـ ً
الشيعية الــراديـكــالـيــة المدعومة
مــن إي ــران ظ ــروف اح ـتــال تنظيم
"داعش" لمناطق واسعة في العراق
لـتـبـســط ن ـف ــوذه ــا ع ـل ــى ال ـســاحــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـعــراق ـيــة مستفيدة
مــن االنـهـيــار ال ــذي أص ــاب الــدولــة
وقواتها المسلحة من جهة ،ومن
فـتــوى الـجـهــاد الكفائي مــن جهة
أخرى.
وقد عززت هذه القوى الشيعية
المسلحة سطوتها على السلطتين
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة بـعــد
ان ـت ـخ ــاب ــات  ٢٠١٨الـ ـت ــي ش ـهــدت
ً
ً
ً
ً
تــزي ـي ـفــا واسـ ـع ــا وعـ ــزوفـ ــا كـبـيــرا
ل ـل ـن ــاخ ــب ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،ك ـم ــا ســاهــم
األداء السيئ للمبعوث األميركي
ماكغورك واألداء الممتاز لقاسم
سليماني فــي تـعــزيــز تـلــك الـقــوة
الشيعية المسلحة من خالل تعيين
الرئاسات الثالث بمباركة إيرانية.
بـ ــذلـ ــك تـ ـح ــول ــت ه ـ ـ ــذه الـ ـق ــوى
لممارسة دور صانع الملوك ،حتى

سـيــاسـيــو الـسـنــة وال ـك ــرد أدرك ــوا
أن أي خــروج عــن النص اإليــرانــي
سيجعلهم ي ـف ـقــدون مناصبهم،
إال أن األداء السيئ لحكومة عبد
المهدي وفشلها في التعامل مع
انتفاضة الشباب العراقي وضع
هذه القوى المسلحة ومن ورائها
إي ـ ــران ف ــي مــواج ـهــة م ـبــاشــرة مع
ق ـ ــوى ال ـش ـع ــب ال ـم ـن ـت ـف ـضــة ال ـتــي
ً
باتت تراها أداة للنفوذ اإليراني
ً
ولعدم السيادة العراقية ،وطبقا
آلخـ ــر االس ـت ـط ــاع ــات فـ ــإن نسبة
العراقيين الشيعة الذين يرون في
إيران شريكا موثوقا انخفضت إلى
أدني مستوى منذ عام  ٢٠٠٣لتصل
إلــى  %١٥تقريبا كما انخفضت
أرقــام شعبية الفصائل المسلحة
وقياداتها إلــى أدنــي مستوياتها
منذ عام .٢٠١٤
وال ـغــريــب ف ــي األمـ ــر أن إيـ ــران،
الداعم القوي لهذه القوى المسلحة
أدركــت عمق التحوالت الحاصلة
ً
في المشهد العراقي خصوصا بعد
غياب سليماني عن ذلك المشهد،
ف ــي حـيــن أن تـلــك ال ـق ــوى مــازالــت
تـعـيــش بـعـيــدة ع ــن ال ــواق ــع ،وفــي
زيــارتــه األخ ـيــرة لتوحيد الصف
الشيعي ،اجتمع السفير اإليراني
فــي بـغــداد اي ــرج مسجدي بمدير
المخابرات (الكاظمي) الذي طالما
اتهمته بعض الفصائل الشيعية
المسلحة بالعمالة ليرسل لتلك

عدنان الزرفي

محمد عالوي

عادل عبد المهدي

الفصائل رسالة واضحة بضرورة
تغيير سياستها وق ــراءة الــواقــع
الـجــديــد لـلـعــراق ،لكن تلك القوى
حتى اآلن تحاول عــدم إرس ــال أي
رس ــال ــة تــوحــي بـمــرونـتـهــا ،فمنذ
ً
تعيين ال ــزرف ــي رئـيـســا ل ـل ــوزراء–
وه ــو مـنـصــب م ـت ـنــازع عـلـيــه اآلن
مــن قـبــل مـجـلــس الـق ـضــاء األعـلــى
العراقي– حاولت تلك المليشيات،
دون رض ــا إيـ ـ ــران ،أن تـ ــؤدي دور
ِّ
المفسد التفاقات الشراكة المعطل
الـ ــذي أداه ت ـيــار األمـ ــل ف ــي لبنان
لسنوات عديدة بعد أن فشلوا في
دور صانع الملوك.
إن من غير المنصف القول أن
الشيعة فشلوا في حكم العراق كما
ً
نسمع دوما ،فمن فشل هم ساسة

ً
العراق بعد  ،٢٠٠٣وهؤالء نتيجة
لـ ـظ ــروف ال ـن ـش ــأة وال ـح ـك ــم بــاتــوا
غـيــر قــادريــن عـلــى اإلم ـســاك بدفة
ال ـعــراق وص ــار مــرســوم تقاعدهم
ً
جيال
وإن
ً
ينتظر توقيعه فحسبً ،
ً
جديدا من العراقيين (شيعة وسنة
ً
وكــردا) قد اجتاز مرحلة المراهقة
وسيتسلم مقاليد األمور في بضع
سـنـيــن ،وسـ ـ ـ ً
ـواء ك ــان ه ــذا الجيل
يحظى بموافقة الحرس القديم أم
ال ،وبغض النظر عما ما كان هذا
الجيل هم من الصف الثاني للقوى
ً
الحاكمة حاليا أو من جيل شباب
االنتفاضة ،فإن التاريخ السياسي
لـلـعــراق س ـيــؤرخ لمرحلة مــا قبل
االنتفاضة وما بعد االنتفاضة في
قاموسه الجديد.

فشل النخبة
الحالية في العراق
وتراجعها نتيجة
ً
تبدو أكثر وضوحا
ً
يوما بعد آخر على
المسرح السياسي
العراقي

ّ
حكام العالم يزيدون صالحياتهم في زمن الوباء!
يحظى رئيس الوزراء
اإليطالي جوزيبي كونتي
بدعم سبعة إيطاليين من
كل عشرة في الوقت الراهن،
بلد
استثنائي في ٍ
وهو رقم ً
معروف تاريخيا بعدم ثقته
بالسياسيين ،أما الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون،
فقد وصف المعركة القائمة
ضد الفيروس الجديد
تأييد
بـ«الحرب» ،وكسب
ً
أغلبية الناس في بلده أيضا
بفضل مقاربته ونبرته
الصارمة.

خالل األسابيع أو
األشهر المقبلة
من المتوقع أن
يستغل ترامب أزمة
«كورونا» لزيادة
نفوذه

•

آن أبلبوم -ذا أتالنتيك

زمن ينتشر فيه الخوف من الموت،
ّفي ٍ
يطبق الناس تدابير يظنون أنها ستنقذ
حـيــاتـهــم ،حـتــى ل ــو كــانــت تـعـنــي فـقــدان
حريتهم ،كانت هــذه اإلجـ ــراءات شائعة
ً
في الماضي أيضا ،لكن يجب أال يخدع
الليبراليون والتحرريون والديمقراطيون
ومحبو الحرية من جميع الفئات أنفسهم:
ستزيد شعبية الحكام في هذه الظروف
ً
أيضا!
في بعض البلدان األوروبية ،بدأت هذه
الظاهرة تتحقق في ظل إجماع اجتماعي
واض ــح ،أصبحت إيطاليا فــي حالة من
ال ـع ــزل ال ـت ــام ،فــأغـلـقــت جـمـيــع المتاجر
والـشــركــات أبــوابـهــا ،باستثناء األماكن
ُ
التي تعتبر أساسية ،وانتشرت حواجز
ُعلى الطرقات لمنع أي تنقل غير ضروري،
وأقفلت الحدائق العامة والمالعب .سبق
أن فرضت الشرطة اإليطالية غرامات على
عشرات آالف الناس بسبب خروجهم من
دون مبرر ،ومنذ يوم الثالثاء الماضي،
تخضع باريس إلجراءات صارمة مماثلة،
ال يمكن أن يخرج أحد من منزله من دون
ُّ
ملء استمارة خاصة ،وقد كلف  100ألف
ضابط شرطة بإجبار الناس على تطبيق
القوانين ،في يوم واحد فقط (يوم األربعاء
من األسبوع الماضي) ،أصدرت الشرطة
الفرنسية  4آالف غرامة بحق من خرجوا
من منازلهم من دون مبرر مقنع.
ً
إنـهــا تــدابـيــر قاسية حـتـمــا ،لكن بدأ
الناس يتقبلونها اآلن من باب الضرورة،
إذ ي ـح ـظــى رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء اإلي ـط ــال ــي
جوزيبي كونتي بدعم سبعة إيطاليين
من كل عشرة في الوقت الراهن ،وهو رقم
ً
بلد معروف تاريخيا بعدم
استثنائي في ٍ
ثقته بالسياسيين ،أما الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،فقد وصف المعركة
القائمة ضد الفيروس الجديد بـ"الحرب"،
ً
وكسب تأييد أغلبية الناس في بلده أيضا
بفضل مقاربته ونبرته الصارمة.
يستفيد الـحـكــام فــي بـعــض الـبـلــدان

من هذه النزعة ويذهبون أبعد من ذلك،
ويوم الجمعة الماضي ،أرسلت الحكومة
المجرية مـشــروع قــانــون إلــى البرلمان
لمنح رئيس الحكومة فيكتور أورب ــان
صــاحـيــات "دك ـتــاتــوريــة" بسبب إعــان
"حالة طوارئ" ،وبعبارة أخرى سيتمكن
أوربان من تجاهل القوانين التي ال تعجبه
ُ َّ
ّ
المشرعين وستعلق
من دون استشارة
االنتخابات واالستفتاءات الشعبية.
ف ــي ال ـ ـظـ ــروف ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،م ــا كــانــت
المعارضة المجرية لتدعم مسار انتقال
السلطة بالشكل الــذي يحصل اليوم ،ال
سيما أن ه ــذه العملية تـهــدف عـلــى ما
يبدو إلى إخفاء إخفاقات الحكومة ،لكن
في هذه المرحلة ،من الطبيعي أن يتقبل
كل من يعارض الحكومة الوضع القائم،
يقول المحلل المجري بيتر كريكو" :لقد
تعطلت اليوم جميع أنظمة اإلنذار التي
كــانــوا يستعملونها ،وف ــي ظــل تنامي
ال ـم ـخــاوف ف ــي ك ــل م ـك ــان ،ال أح ــد يــريــد
أن يبدو غير وطني أو أن يــؤذي صحة
المجريين وسالمتهم عن غير قصد ،بل
يريد الجميع أن يـصـ ّـدقــوا حسن نوايا
الوطن والدولة".
ً
تحصل عملية انتقالية مفاجئة أيضا
في إسرائيل اليوم ،حيث أصدر بنيامين
نتنياهو (ال يــزال رئيس الحكومة رغم
ً
خسارته في أحدث انتخابات) مرسوما
ً
طارئا يسمح له بتأجيل انطالق محاكمته
الجنائية ويمنع البرلمان اإلسرائيلي
ُ َ
ً
ً
المنتخب حديثا من االنعقاد ،علما أن
ّ
المعارضة باتت تشكل األغلبية فيه ،كذلك
منح نتنياهو نفسه صالحيات جديدة
وهــائـلــة مــن دون أن يــراقــب أح ــد أداءه،
أما المؤسسات والمناورات التي كانت
ُ
تستعمل في العادة لتعقب اإلرهابيين،
فستصبح اآلن أدوات لمراقبة مدى التزام
الناس بالحجر المنزلي ولتعقب نشاطات
المواطنين العاديين وتحركاتهم وقياس
حرارتهم وتقييم وضعهم الصحي ،لكن
لــن يــوافــق جــزء مــن الشعب اإلسرائيلي
ً
مطلقا على تضخيم دور األجهزة األمنية

جوزيبي كونتي
حملة القمع الـتــي يطلقها نتنياهو
أو ً
خ ــدم ــة لـمـصــالـحــه ال ـخ ــاص ــة :س ـبــق أن
وصفت النسخة اإلنكليزية من صحيفة
"هآرتس" هذه الخطوات بعبارة "انقالب
الكورونا" ،لكن طالما يشعر اإلسرائيليون
بالرعب ،سيوافق الجزء اآلخر من الشعب
على كل ما يحصل.
ع ـل ــى األم ـي ــرك ـي ـي ــن مـ ــن ج ـه ـت ـهــم أن
يستعدوا ل ــردة فعل مماثلة مــن جانب
ال ـمــواط ـن ـيــن ،يـحـمــل ال ـن ـظ ــام ال ـف ــدرال ــي
األميركي درجة من االمتيازات :تختلف
صــاحـيــات ف ــرض الحجر المنزلي من
والي ــة إل ــى أخـ ــرى ،وي ـكــون الـمـســؤولــون
عــن ف ــرض الـقــانــون عـنــاصــر مــن شرطة
الوالية ،ال من األجهزة األمنية الفدرالية،
سـبــق أن أثـبــت الــرئـيــس األمـيــركــي
لـكــن ّ
أنه يفضل السياسة االستعراضية على
التدابير الملموسة ،وإغالق الحدود على
ُ َ
وحزم
إنتاج كميات ضخمة من األقنعة
االختبارات.
ً
ً
يـحـمــل ت ــرام ــب تــاري ـخــا ح ــاف ــا بهذا
النوع من المواقف ،فقد أثبتت فضيحة
أوكرانيا أنه ال يحترم حكم القانون بما
يكفي ،وكشف تحقيق مولر أنه ال يهتم
ً
كثيرا باستقاللية وزارة العدل ،فقد سبق

إيمانويل ماكرون
أن أسـ ــاء ت ــرام ــب اس ـت ـخــدام صــاحـيــات
الحكومة ألسباب سياسية ،وهو يتكل
على شريحة صاخبة مــن المناصرين
الذين يصفقون له رغــم تصرفاته هذه،
وخالل األسابيع أو األشهر المقبلة ،من
المتوقع أن يستغل هــذه األزم ــة لزيادة
ن ـ ـفـ ــوذه ،ك ـم ــا ف ـع ــل أورب ـ ـ ـ ــان ف ــي الـمـجــر
ونتنياهو في إسرائيل ،وال شك أن قناة
"فوكس نيوز" ستدعمه في كل ما يفعله،
حتى أنه سيحظى بدعم أعداد كبيرة من
األميركيين.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن وزارة
ال ـع ــدل األم ـيــرك ـيــة س ـبــق أن طـلـبــت من
ال ـكــون ـغــرس أن يمنحها الـصــاحـيــات
ال ــازم ــة الع ـت ـقــال األمـيــركـيـيــن م ــن دون
محاكمة ،مع أن هذه الصالحيات ليست
ضرورية بأي شكل ،لذا ُيفترض أن يستعد
ّ
المشرعون الذين يرفضون هذه التدابير
ً
ً
راهنا ومستقبال لمواجهة تهمة بتهديد
حياة الناخبين.
عالم بديل يحكمه رئيس مختلف،
في ٍ
كان خبراء الصحة في الواليات المتحدة
وطرق
سيحصلون على خيارات أفضل
ٍ
أكثر فاعلية للتعامل مع مخاوف الرأي
العام ومراقبة صحة الناس عبر استعمال

فيكتور أوربان
الـتـكـنــولــوجـيــا وم ــن دون تـعـلـيــق حكم
القانون ،إذ تستخدم كوريا الجنوبية،
وهـ ـ ــي دي ـم ـق ــراط ـي ــة م ـ ــزده ـ ــرة وق ــوي ــة،
تطبيقات الـهــواتــف لتعقب المصابين
بفيروس كورونا والخاضعين للحجر
الصحي ،لكنها لم تشعر بضرورة تعليق
عمل البرلمان ،وبــرأي سيما سغاير من
ّ
تشجع على
مؤسسة "سورغو" (منظمة
استخدام البيانات والعلوم السلوكية في
قطاع الصحة العامة) ،يمكن االستفادة من
بطرق أخــرى ،عبر مراقبة
التكنولوجيا
ٍ
ً
حجم تفشي فيروس "كوفيد "-19مثال كي
تتركز تدابير اإلقفال والحجر الصحي في
أحياء أو بلدات محددة ،وبالتالي تجنب
اإلقفال التام الذي فرضته جميع الواليات
األميركية ،وال بد من استعمال تقنيات
ً
التعقب أيضا بشفافية ،مما يعني إعطاء
المواطنين الحق بالخروج من هذا النظام
بعد اختفاء الوباء.
ً
ف ــي بــول ـنــدا م ـث ــا ،ال تـ ــزال الحكومة
بعيدة كل البعد عن تطبيق هــذا النوع
ُ
ال ـم ـت ـطــور م ــن الـتـكـتـيـكــات وتـسـتـعـمــل
هـنــاك األســالـيــب القديمة حتى اآلن ،إذ
تتصل الشرطة المحلية في المقاطعات
الــريـفـيــة بــالـنــاس بـشـكـ ٍـل مـتـكــرر للتأكد

بنيامين نتنياهو
مــن وجــود جميع أف ــراد العائالت داخــل
منازلهم :أصبح الحجر المنزلي طوال
ً
ً
ً
 14يوما تدبيرا إلزاميا لكل من عاد من
الخارج ،فهم يتصرفون مع الناس بكل
تهذيب وال شك أنهم يقومون بواجباتهم
لحماية المواطنين ،لكن ال أحد يعرف ما
إذا كانت السلطات في مختلف البلدان
مستعدة إلع ــادة الصالحيات الجديدة
الـتــي اكتسبتها خــال هــذه األزم ــة بعد
انتهاء الوباء.

في بولندا تتصل
الشرطة المحلية في
المقاطعات الريفية
بشكل متكرر
بالناس
ٍ
للتأكد من وجود جميع
أفراد العائالت داخل
منازلهم

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٤.897

٥.281

٤.142

2.726 2.964 3.245

تراجع مؤشرات البورصة وسيولتها وعمليات جني أرباح سريعة
هبوط معظم األسهم القيادية ومكونات السوق األول بنسب محدودة ...واالرتفاع من نصيب «أجيليتي»
علي العنزي

تراجع معظم
المؤشرات الخليجية
باستثناء السعودية
والبحرين

ت ــراج ـع ــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة
ال ـك ــوي ــت خـ ــال آخـ ــر ج ـل ـســة لها
ه ــذا األسـ ـب ــوع ،وب ـعــد أن حققت
 3ارتـ ـف ــاع ــات م ـت ـتــال ـيــة وبـنـســب
كبيرة خسر مؤشر السوق العام
أم ــس نـسـبــة  0.91فــي الـمـئــة ،أي
 45.15نقطة ،ليقفل على مستوى
 4897.43نقطة بسيولة محدودة
قياسا على معدالت هذا األسبوع
تــوقـفــت عـنــد  33.3مـلـيــون ديـنــار
تداولت  141.1مليون سهم فقط
عبر  9732صفقة ،وتم تداول 113
سـهـمــا ،رب ــح مـنـهــا  35وخـســرت
أسهم  66شركة ،بينما بقيت 16
شركة دون ّ
تغير.
وجـ ـ ـ ــاء الـ ـضـ ـغ ــط مـ ــن الـ ـس ــوق
األول الــذي خسر بنسبة  1.1في
المئة تـعــادل  61.1نقطة ،ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  5281.2ن ـق ـطــة،
بسيولة هي األكبر تـجــاوزت 30
مـلـيــون دي ـنــار عـبــر  77.1مليون
س ـه ــم مـ ــن خ ـ ــال  7075ص ـف ـقــة،
وك ــان ــت  15ش ــرك ــة ق ــد خ ـس ــرت،
وربحت أسهم شركتين فقط هما
أجيليتي وميزان ،واستقر سهم
المباني دون ّ
تغير .وخسر مؤشر
رئيسي ُ 50عـشــري نقطة مئوية

فقط ،أي  8.64نقاط ،ليقفل على
مستوى  4104.11نقاط ،بسيولة
مـحــدودة لــم تتجاوز  2.2مليون
دينار تداولت  57.2مليون سهم
ع ـبــر  2297ص ـف ـقــة ،وتـ ــم تـ ــداول
 44سهما ،ربــح منها  16وخسر
 ،24ف ــي حـيــن اس ـت ـقــرت  4أسـهــم
دون تغير.

تداوالت هادئة وجني أرباح
ب ـ ـع ـ ــد س ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــة ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــات
وارتـ ـ ـ ـ ـ ــدادات م ـت ـتــال ـيــة ل ـبــورصــة
ال ـكــويــت ،وك ـمــا ه ــي ح ــال معظم
ب ـ ــورص ـ ــات الـ ـع ــال ــم ال ـ ـتـ ــي ت ـك ــاد
تسير جنبا ال ــى جـنــب وبـقـيــادة
مؤشرات األسواق األميركية داو
جــونــز ونــاســداك وسـتــانــدرز آند
ب ـ ــورز ،وال ـت ــي تـخـلــت ع ــن بعض
مكاسبها مساء األربعاء ،وأيضا
بدأت االسواق اآلسيوية مختلطة
األداء ،وب ـقــي بــرنــت يـ ــدور حــول
مستوى  27دوالرا للبرميل ،أمام
هذه الصورة المتماثلة ،انطلقت
تـعــامــات بــورصــة الـكــويــت على
هـ ــدوء ،وس ــط ت ـغـ ّـيــرات م ـحــدودة
ع ـلــى األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة ،وال ـتــي

ترتكز عليها السيولة ،ومالت الى
االنخفاض إجماال ،حيث تراجع
الــوطـنــي وبـيـتــك وأه ـلــي ومتحد
وزيـ ـ ـ ــن ،ب ـي ـن ـمــا ح ـق ــق أجـيـلـيـتــي
ارتـ ـف ــاع ــا واضـ ـ ـح ـ ــا ،وك ـ ـ ــان عـلــى
مستوى سيولة أقل من سابقيه،
فــي حين واصـلــت بعض األسهم
االرتـ ـ ـ ــداد ف ــي الـ ـس ــوق الــرئـيـســي
مثل االمتياز والجزيرة .واستمر
ن ـشــاط سـهــم مـسـتـثـمــرون وســط
عـمـلـيــات بـيــع مـسـتـمــرة ضغطت
عـلــى الـسـهــم ل ـي ـتــداول ح ــول 8.6
فـ ـ ـل ـ ــوس ،وعـ ـ ـ ــاد ل ـل ـن ـش ــاط أم ــس
كــذلــك سـهــم أرزان ،وبـعــد سبات
طويل ،كما ارتفع سهم بتروغلف
ب ـن ـس ـبــة  3فـ ــي ال ـم ـئ ــة وب ـن ـشــاط
جـيــد ،وخ ـســرت كــل األس ـهــم ذات
السيولة ،عدا سهم أجيليتي قبل
نـهــايــة الـجـلـســة بـســاعــة تقريبا،
لتفسد محاوالت دعم المؤشرات
التي تتداول باللون األحمر طوال
جلسة أمس وبخسائر محدودة
نسبيا لــم تصل الــى  1فــي المئة
وح ـ ـتـ ــي نـ ـه ــاي ــة الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـت ــي
أنـهـتـهــا ع ـلــى خ ـس ــارة م ــؤش ــرات
السوق األربعة بنسب محدودة،
وسط تراجع أسعار النفط خالل

الساعة االخيرة بأكثر من دوالر،
ليتداول برنت على مستوى 26
دوالرا للبرميل.
وعلى مستوى مؤشرات أسواق
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي

اتحاد الصناعات :نطالب باإلعفاء من رسوم
الكهرباء والمياه وتأجيل سداد القروض
إعطاء األولوية للمنتج المحلي وتفعيل مشاريع الشراكة وتبسيط اإلجراءات
ّ
قدم اتحاد الصناعات الكويتية ورقة
عمل بشأن اآلثار االقتصادية المترتبة
على انتشار فيروس كورونا والحلول
المقترحة لمعالجة أوجه الخلل وضمان
االستدامة المالية ،وباإلشارة إلى رؤية
االتحاد الهادفة نحو تطوير العمل في
الـقـطــاع الـصـنــاعــي ،وإزال ــة كــل العقبات
ال ـتــي ت ــواج ــه مـسـيــرتــه وتـ ـط ــوره ،وإزاء
اآلث ــار االقتصادية التي يخشى اتحاد
الصناعات مواجهتها أو البعض منها
حـ ــال االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
كــورونــا ،وضـمــان االسـتــدامــة للصناعة
المحلية.
مقترحات االتحاد نحو معالجة أوجه
الخلل وضمان االستدامة المالية:
إن إعـ ــداد الـقـطــاع الـصـنــاعــي ليكون
رديفا لمصدر الدخل الرئيسي في ظل
انخفاض أسعار النفط واستمرار انتشار
"كورونا" لن يكون إال بتخفيض األعباء
المالية عنه وإزالة العقبات التي تواجه
استمراريته.
ونستعرض هنا المقترحات الهادفة
إل ـ ــى م ـع ــال ـج ــة أوج ـ ـ ــه ال ـخ ـل ــل وض ـم ــان
اال سـتــدا مــة المالية للقطاع الصناعي،
وذلك على النحو التالي:
 - 1إعفاء القطاع الصناعي من قيمة
رسوم استهالك الكهرباء والمياه لمدة
ال ـك ـســاد االق ـت ـص ــادي الـعــالـمــي ولحين
الـقـضــاء تـمــامــا عـلــى ال ـف ـيــروس وع ــودة
النشاط الصناعي لسابق عهده.
 - 2سرعة االنتهاء من إعداد وإنجاز
ال ــائ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـقــانــون رقـ ــم 74
ل ـس ـنــة  2019الـ ـص ــادر ب ـت ـعــديــل بعض
أحـكــام قــانــون المناقصات الـعــامــة رقم
 49لسنة  ،2016ومــراعــاة دعــم المنتج

المحلي وتــذلـيــل جميع الـعـقـبــات التي
تواجه مسيرته وتحقق أفضليته على
المنتجات الخليجية واألجنبية ،وتأكيد
ذلك المعنى من خالل البنود المتعلقة
ب ــأول ــوي ــة ال ـم ـن ـتــج ال ـم ـح ـلــي بـنـصــوص
الالئحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
 - 3تأجيل أقساط القروض المستحقة
على أصحاب المصانع والعاملين في
الـمـجــال الـصـنــاعــي م ــدة ع ــام ،أو لحين
القضاء على الــوبــاء  -أيهما كــان الحقا
ً
ً
 تشجيعا للصناعات المحلية ،ودعمالها على تـجــاوز تلك المحنة والكساد
االقتصادي العالمي.
 - 4ت ـب ـس ـيــط اإلج ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـمـتـعـلـقــة
ب ــال ـش ــأن ال ـص ـنــاعــي وت ـق ـل ـيــص ال ـ ــدورة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال نـ ـق ــل ج ـم ـيــع
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بــال ـع ـمــل
الصناعي ،لتكون مسؤولية جهة واحدة
ف ـقــط (ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة ل ـل ـص ـنــاعــة) ،بما
يــؤدي إلــى تسهيل بيئة العمل وجــودة
الـخــدمــة وتبسيطها ،وه ــو األم ــر الــذي
يتطلب نقل اختصاصات الهيئة العامة
لـلـبـيـئــة الـمـتـعـلـقــة بــالـمـصــانــع وال ـشــأن
الصناعي إلى الهيئة العامة للصناعة،
وم ــن ذل ــك اخـتـصــاصـهــا ب ـفــرض رس ــوم
إفراج جمركي لكل حاوية تحتوي مواد
أولية كيميائية ،وكذلك التفتيش على
المنشآت الصناعية ،وإ ص ــدار شهادة
لمن يهمه األمر.
يــذكــر أن الـمـبــررات ذاتـهــا الـتــي تمت
االشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـيـ ـه ــا هـ ــي مـ ــا دعـ ـ ــت ب ـلــديــة
الـكــويــت فــي ســابـقــة مـمـيــزة بالتنسيق
مــع الهيئة العامة للصناعة بتفويض
الهيئة العتماد كل اإلج ــراء ات الخاصة
بتصاريح البناء والتراخيص المتعلقة

بــالـمـصــانــع المحلية عــن طــريــق الــربــط
اإلل ـك ـت ــرون ــي وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع الـمـكــاتــب
ال ـه ـنــدس ـيــة ف ــي ذلـ ــك الـ ـش ــأن ،م ـمــا كــان
ل ــه ع ـظ ـيــم األثـ ـ ــر ف ــي اخ ـت ـص ــار الـ ـ ــدورة
المستندية وتبسيط اإلجراءات.
 - 5التفعيل ا ل ـفــوري بالتنسيق مع
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة ب ــإع ـط ــاء األول ــوي ــة
للمنتج المحلي وتفضيله على جميع
المنتجات الخليجية واأل جـنـبـيــة ،بما
يساعد على توفير مـخــزون مــن السلع
األساسية يستفاد منها المواطن عند
الحاجة.
 - 6إع ـ ـ ـطـ ـ ــاء أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــة الـ ـت ــوسـ ـع ــات
للصناعات االستراتيجية ،والتي تأكدت
أه ـم ـي ـت ـهــا ال ـم ـلـ ّـحــة م ــن واق ـ ــع الـتـجــربــة
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،كـ ــذلـ ــك دراس ـ ـ ـ ــة مـ ـن ــح ف ــرص
استثمارية لتراخيص صناعية ألنشطة
جديدة ذات أهمية للوفاء بأي احتياجات
مستقبلية.
ّ
 - 7تعاني الـشــركــات تــأخــر الجهات
الحكومية في سداد الدفعات المستحقة
ل ـ ـه ـ ــا ،ويـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ت ـش ـج ـي ـع ــا
للصناعات الوطنية أن يصدر توجيه
من مجلس الوزراء الموقر بإلزام الجهات
الحكومية بسداد مستحقات الشركات
ال ـم ـت ـعــاقــدة لـتـنـفـيــذ أي ع ـقــد حـكــومــي
خــال  15يوما مــن تــاريــخ تسليم دفعة
االس ـت ـح ـق ــاق ل ـل ـج ـهــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،كـمــا
نقترح في ظل تعطيل الدوائر الحكومية،
كإجراء وقائي من انتشار الفيروس ،أن
ّ
المعنية
يتم التشغيل الجزئي لإلدارات
بـصــرف الــدف ـعــات الـمــالـيــة فــي الجهات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة إلن ـ ـجـ ــاز ص ـ ــرف ال ــدف ـع ــات
المستحقة للشركات المتعاقد معها،
ح ـي ــث ي ـع ــد ال ـت ــأخ ـي ــر فـ ــي صـ ـ ــرف تـلــك

الدفعات سببا في زيادة أعباء والتزامات
القطاعات االقتصادية.
 - 8نظرا لما تتخذه دول الجوار من
تدابير لمنع انتشار الفيروس ،وفي ظل
قــرار المملكة العربية السعودية بغلق
الـحــدود البرية أم ــام ال ـص ــادرات ،وقــرار
إغ ــاق ال ـحــدود مــع ال ـع ــراق ،األم ــر الــذي
أرب ــك ال ـص ــادرات المحلية ،مـمــا تسبب
ف ــي زيـ ــادة تـكـلـفــة تـلــك الـ ـص ــادرات على
المستثمر الوطني الضطراره للجوء إلى
الشحن البحري ُ
المكلف ،مما يقترح معه
االتحاد تعويض المصدرين الكويتيين
ماليا بسداد فــارق التكلفة الناتجة عن
الشحن البحري.
 - 9التوجيه بسرعة اتخاذ اإلجراءات
الــازمــة لتفعيل مـشــاريــع الـشــراكــة بين
القطاعين العام والخاص لدفع الــدورة
االقتصادية ،من خالل تعجيل الترسية
في المشاريع الكبرى كمشروع الدبدبة
ل ـل ـطــاقــة ال ـش ـم ـس ـيــة وم ـح ـط ــات ال ـق ــوى
والـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وك ــذل ــك ال ـب ــدء
ف ــي تـجـهـيــز الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة للمنطقة
الصناعية النفطية ،والتي ستؤدي حتما
إلى إنعاش الصناعات النفطية وتعظيم
الصناعات التحويلية ،مما يحقق بالغ
األثر في تنمية االقتصاد الوطني.
واتـ ـح ــاد ال ـص ـن ــاع ــات ال ـكــوي ـت ـيــة ،إذ
ي ـض ــع أم ــامـ ـك ــم ال ـم ـق ـت ــرح ــات ال ـه ــادف ــة
إلــى معالجة أوج ــه الخلل الناتجة عن
ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس لـضـمــان االس ـتــدامــة
ال ـمــال ـيــة لـلـقـطــاع ال ـص ـنــاعــي وتـخـفـيــف
األع ـب ــاء الـمــالـيــة ع ـنــه ،وإزال ـ ــة الـعـقـبــات
التي تواجهه.

ك ـ ــان األداء م ـت ــراج ـع ــا ب ـت ـفــاوت
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،ح ـ ـيـ ــث خ ـ ـسـ ــر م ــؤش ــر
أبوظبي نسبة  3.3في المئة ،كما
خسر دبي أكثر من نقطة مئوية،
وس ــوق ــا قـطــر وع ـم ــان وال ـكــويــت،

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا رب ـ ـ ـ ــح مـ ـ ــؤشـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــوق
السعودي اكثر من نقطة مئوية
وت ـ ـ ــداول بــإي ـجــاب ـيــة ،ولـ ــم يـتــأثــر
بخسارة أسعار النفط ،وهو الذي
أص ــدر ق ــرارا بتخفيض ســاعــات

َّ
ح ـ ــذرت هـيـئــة أس ـ ــواق الـمــال
جميع المواطنين والمقيمين
م ــن الـ ــدعـ ــوات ال ـم ـن ـت ـشــرة عـبــر
ال ـم ـن ـص ــات ال ــرق ـم ـي ــة وم ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي بشكل
الفت في اآلونة األخيرة ،لغرض
ت ـم ــوي ــل مـ ـش ــاري ــع اق ـت ـص ــادي ــة
واجتماعية محددة ،بما في ذلك

االستثمار في األوراق المالية،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ت ـم ــوي ــل
ج ـمــاعــي لـتـلــك ال ـم ـشــاريــع يتم
فيها جمع مبالغ معينة من عدد
كبير من المساهمين.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة
الـتــريــث وال ـحــذر مــن المشاركة
ف ــي ه ــذه ال ـم ـش ــاري ــع ،ودعـتـهــم

التداول الى  3ساعات فقط ،وربح
كذلك مؤشر سوق البحرين ولكن
بنسبة محدودة.

ِّ
«أسواق المال» تحذر من المنصات الرقمية
لـلـتــواصــل مــع الـهـيـئــة وغيرها
من الجهات الرقابية ،للتأكد من
قانونية إجراءات هذه األنشطة،
وحصول الجهات المروجة لها
على التراخيص المطلوبة قبل
ال ـم ـش ــارك ــة ف ـي ـه ــا ،ب ـم ــا يـحـمــي
حقوقهم وأموالهم.

المستقلة» توافق
البترولية
«عمومية
ً
على توزيع  %30نقدا

جانب من «العمومية»
وافـ ـق ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
للمجموعة البترولية المستقلة
ع ـل ــى ت ــوص ـي ــة م ـج ـل ــس اإلدارة
بتوزيع أربــاح نقدية بنسبة 30
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـق ـي ـمــة االس ـم ـيــة
ً
للسهم (أي بــواقــع  30فلسا لكل
س ـ ـهـ ــم) ،ب ـم ـب ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي قـ ــدره
 5.423.625د ي ـ ـنـ ــارا ع ــن ا لـسـنــة
المالية المنتهية في .2019/12/31
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــق ه ـ ـ ـ ـ ــذه األرب ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
النقدية المساهمون المقيدون
فـ ــي س ـ ـجـ ــات الـ ـش ــرك ــة ب ـن ـهــايــة
ي ــوم االس ـت ـح ـقــاق ال ـم ـح ــدد ب ــ10
أيــام عمل على األقــل بعد تاريخ

انعقاد الجمعية العامة العادية،
على أن يبدأ توزيع هذه األرباح
بعد  5أيام عمل من نهاية تاريخ
االستحقاق.
وقــالــت المجموعة ،فــي بيان،
إن ــه ت ـمــت ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى صــرف
مـكــافــأة ألع ـضــاء مجلس اإلدارة
ق ــدر ه ــا  80000د.ك ع ــن ا لـسـنــة
المالية المنتهية في ،2019/12/31
والموافقة على تفويض مجلس
اإلدارة ف ــي شـ ــراء أو بـيــع أسـهــم
ال ـشــركــة ب ـمــا ال ي ـت ـجــاوز  10في
ال ـم ـئــة م ــن عـ ــدد أس ـه ـم ـهــا ،وفـقــا
لمواد القانون رقم  7لسنة 2010

بشأن إنشاء هيئة أســواق المال
وتنظيم نـشــاط األوراق المالية
والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
وأيـ ـض ــا ت ـمــت ال ـم ــواف ـق ــة على
تعيين أو إ عـ ــادة تعيين مــرا قــب
ح ـ ـسـ ــابـ ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ــن ض ـمــن
ال ـق ــائ ـم ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة لـ ــدى هـيـئــة
أس ـ ــواق الـ ـم ــال ،م ــع م ــراع ــاة مــدة
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر اإلل ـ ـ ــزام ـ ـ ــي ل ـم ــراق ـب ــي
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات لـ ـلـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة فـ ـ ــي 2020 /12 /31
وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد
أتعابه.

«المطاحن» :زيادة الطاقة اإلنتاجية للحفاظ على األمن الغذائي
الزايد :تركيب خط إنتاج جديد في مخبز الشويخ بطاقة إنتاجية  14ألف خبزة بالساعة
أكد رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن
الدقيق والمخابز الكويتية أسامة الفريح
أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ف ـ ــي م ـش ــاري ـع ـه ــا
االستراتيجية بزيادة الطاقات اإلنتاجية
والتخزينية للحفاظ على األ م ــن الغذائي
ل ـل ـكــويــت ف ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـ ـظ ـ ــروف ،م ـش ـيــرا
الــى مواصلة مسيرتها فــي تطوير وطــرح
منتجات جديدة تلبي أذواق المستهلكين.
وتوجه الفريح ،خالل الجمعية العمومية
الـتــي عـقــدت أم ــس ،بــالـشـكــر إل ــى الحكومة
وهيئة االستثمار ،على دعم جهود الشركة
في تحقيق نجاحاتها ،مما يحفزها على
تحقيق المزيد للحفاظ على ريادتها.
وأضاف أن الشركة واصلت مسيرتها
الناجحة خــال عــام  ،2019مرتكزة على
الجهود المبذولة والواضحة من اإلدارة
التنفيذية بجميع أر كــا نـهــا ،والمعتمدة
على تنفيذ الخطط واألهــداف المعتمدة
مـ ــن م ـج ـل ــس اإلدارة ،ر غـ ـ ــم ا ل ـم ـع ــو ق ــات

والظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
وب ـي ــن أن ال ـشــركــة اس ـت ـطــاعــت تسجيل
مبيعــات لـعــام  2019بلغت  430.3مليون
دي ـنــار ،مـقــابــل  445.98مليونا عـ ــام 2018
ب ــان ـخ ـف ــاض  3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ـل ـغ ــت تـكـلـفــة
المبيعات  398.89مليونا ،مقابل 413.15
مليونا في عـام  2018بانخفاض  ،3%وعليه
بـلــغ صــافــي رب ــح ه ــذا ال ـعــام  42.7مليونا
مقابل  40.2مليونا لعام  2018بارتفاع 6
في المئة.
وأف ــاد بــأن صــافــي األص ــول الثابتة بلغ
 43.3م ـل ـيــون د ي ـن ــار م ـقــا بــل  40.6مليونا
لـعــام  ،2018بــارتـفــاع  7فــي الـمـئــة ،وبلغت
المصاريف اإلدارية  8.2ماليين مقابل 9.68
مــايـيــن ل ـعــام  ،2018بينما بـلـغــت حقوق
المساهمين  449.886.538د ي ـنــارا مقابل
 413.267.392دينارا في عام  2018بزيادة
 9في المئة.
وحول أداء شركة المطاحن ،أشار الفريح

إلى أن الشركة مستمرة في ريادتها كإحدى
أهم الشركات في صناعة المواد الغذائية
بالكويت ،مؤكدا "أننا نطمح دائما إلى رفع
كفاءة األداء التشغيلي واإلنتاج".
وأضـ ــاف أن "ه ـنــاك خـطـطــا تــم وضعها
ل ـل ـن ـهــوض بــال ـشــركــة ل ـت ـكــون دائـ ـم ــا قيمة
م ـضــافــة الق ـت ـصــادنــا ال ــوط ـن ــي ،ف ـضــا عن
ترسيخ أهميتها االستراتيجية في مجال
األمن الغذائي وضمان استقراره في مختلف
الظروف والمتغيرات".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذك ـ ــر ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـشــركــة الـمـطــاحــن مـطـلــق ال ــزاي ــد أن ــه "رغــم
التحديات التي شهدتها البيئة االقتصادية
والسياسية في المنطقة ،وتقلبات األسعار
العالمية للحبوب ،فإننا نجحنا وبكل فخر
في تحقيق نتائج هذه السنة المالية ."2019
وأل ـم ــح إل ــى أن شــركــة م ـطــاحــن الــدقـيــق
وا لـمـخــا بــز الكويتية مستمرة فــي تطوير
وتنفيذ رؤيتها ومهمتها التي تهدف في

المقام األول إلى الحفاظ على األمن الغذائي
للكويت.
وأوضــح أنــه من الناحية التطويرية تم
تركيب خط إنتاج جديد في مخبز الشويخ
بـطــاقــة إنـتــاجـيــة  14أل ــف خـبــزة بــالـســاعــة،
وتطوير خط إنتاج التوست رقم  1في مخبز
صبحان ،لزيادة الطاقة اإلنتاجية بنسبة 20
في المئة ،إضافة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية
لخط إنتاج خبز الرقاق بنحو  16في المئة.
وأض ـ ـ ــاف أن ـ ــه مـ ــن ال ـن ــاح ـي ــة الـبـيـعـيــة
والتسويقية واصلت الشركة خــال هذا
العام المحافظة على وضعها التنافسي
ً
ً
المتميز محليا وإقليميا ،رغــم األزمــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي م ــرت
بها منطقة الخليج ،واستمرت فــي بذل
ال ـج ـه ــود ال ـخ ــاص ــة بـتـنـمـيــة ص ــادرات ـه ــا
والتوسع في انتشار منتجاتها الوطنية
رغم قلة الطلب في األســواق وقد أثـمرت
هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود زي ـ ـ ـ ــادة ص ـ ــادراتـ ـ ـه ـ ــا مــن

منتجات المصانع بنسبة  14في المئة
عن العام الفائت.
وك ــان ــت ثـ ـ ـم ــرة ه ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــود وال ـع ـمــل
ال ـج ـمــاعــي أن ح ـق ـقــت ال ـش ــرك ــة وشــركـتـهــا
التابعة زيادة في صافي األرباح "المجمعة"
بنسبة  6فــي الـمـئــة عــن ال ـعــام الـفــائــت بما
يعادل نحو  2.5مليون دينار.
وفيما يلي قائمة المشاريع قيد الدراسة،
وال ـم ـش ــاري ــع الـ ـج ــاري ت ـن ـف ـيــذهــا لـتـطــويــر
مطاحن الشركة بمعدات وأ جـهــزة ملحقة
ب ـخ ـط ــوات اإلن ـ ـتـ ــاج وف ـ ــق أفـ ـض ــل مـعــايـيــر
التكنولوجيا.
 - 1تطوير مصنع المعكرونة بإضافة خط
إنتاج معكرونة قصيرة ،وإضافة وحدات
تعبئة جديدة ،وإضافة صوامع تخزين
للمعكرونة والشعيرية.
 - 2تطوير مصنع البسكويت بإضافة خط
إنتاج وتعبئة بسكويت الويفر ،وإضافة
وحدة تغطيس الشوكوالتة.

 - 3بناء ورشة صيانة لسيارات الشركة على
أرض جليب الشيوخ.
 - 4تشييد مخبز جديد في صبحان إلنتاج
الخبز األوروبي.
 - 5تشييد مـخـبــز جــد يــد فــي منطقة فهد
األحمد.
 - 6تشييد مخبز جــد يــد فــي منطقة سعد
العبدالله.
 - 7بـ ـن ــاء ص ــوام ــع غ ـ ــال لـ ــزيـ ــادة ال ـطــاقــة
التخزينية من القمح والشعير والذرة.
 - 8تشييد مجمع ورش مركزية.
 - 9تطوير الـمـخــازن الـعــامــة بــإضــافــة دور
ثالث.
 - 10تـشـيـيــد م ـخ ــازن «ف ــري ــزر – تـكـيـيــف –
عادي»  +مخازن للصويا  +هايبر ماركت
على موقع أرض شبرة الخضار.
 - 11اس ـت ـب ــدال ج ـهــاز ش ـفــط ال ـح ـبــوب من
البواخر ،وما يتبعه من استبدال لسيور
نقل الحبوب إلى السايلوات.

9
«الشيوخ» األميركي يقر خطة التريليوني دوالر لتحفيز االقتصاد
ةديرجلا

•
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اقتصاد

«داو جونز» يغلق على ارتفاع ...واألسهم اليابانية تتراجع أكثر من %4.5
ارتفعت أغلبية األسهم
تداوالت،
األميركية خالل ّ
أمس األول ،ولكنها قلصت
مكاسبها في الدقائق األخيرة
من التداول ،بعدما أعرب
السيناتور الديمقراطي بيرني
ساندرز عن استعداده لتعليق
عملية رصد حزمة التحفيز
المالي بقيمة تريليوني دوالر،
وذلك عقب اتفاق البيت
األبيض ومجلس الشيوخ
ً
مبدئيا على هذا اإلجراء.

خطة إنقاذ لقطاع
الطيران األميركي
ً
بـ  58مليارا

انخفاض أسهم
أوروبا مع إخفاق
اتفاق تحفيز قياسي
في منع القلق بشأن
كورونا

وجهة نظر

إذا عطست أميركا فإن بقية
العالم يصاب باإلنفلونزا

الدكتور عباس المجرن
د .سعود أسعد الثاقب *

ّ
أقر مجلس الشيوخ األميركي،
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،بـ ــإج ـ ـمـ ــاع أعـ ـض ــائ ــه
الـ ـح ــاض ــري ــن خ ـط ــة «ت ــاري ـخ ـي ــة»
بـقـيـمــة تــري ـل ـيــونــي دوالر ،لــدعــم
أكبر اقتصاد في العالم بمواجهة
الـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـك ــارث ـي ــة لـجــائـحــة
ك ــوف ـي ــد ،-19ال ـتــي ح ـصــدت حتى
اليوم أرواح أكثر من ألف شخص
في الواليات المتحدة.
والخطة المدعومة من الرئيس
دونالد ترامب هي ثمرة مفاوضات
شاقة بين مجلس الشيوخ والبيت
األبيض ،وال تزال بحاجة إلقرارها
في مجلس النواب ،الذي يسيطر
عليه الــديـمـقــراطـيــون ،فــي جلسة
ت ـصــويــت مـ ـق ـ ّـررة الـ ـي ــوم ،ق ـبــل أن
يحيلها «الكونغرس» إلى الرئيس
لنشرها.
ُ
ّ
وأقـ ّـرت الخطة بإجماع أعضاء
«الكونغرس» الحاضرين وعددهم
ً
 96سناتورا.
وأت ــى هــذا التصويت الحاسم
فــي وق ــت بـلــغ فـيــه ع ــدد الــوفـيــات
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
ّ
المستجد في الــواليــات المتحدة
 1031وفاة ،بينما بلغ عدد الذين
ً
ثبتت مخبريا إصابتهم بالوباء
ً
في هذا البلد نحو  70ألفا ،بحسب
حـصـيـلــة أعـ ّـدت ـهــا جــامـعــة جــونــز
هوبكنز.
وقبيل التصويت ،شـ ّـدد زعيم
األقـلـ ّـيــة الديمقراطية فــي مجلس
الشيوخ تشاك شومر على أهمية
ّ
للمتضررين من الوباء.
هذه الخطة
وقال شومر« :دعونا نقول لهم
ّ
الليلة إن ّ المساعدة فــي طريقها
ّ
إليهم ،وإنهم ليسوا وحدهم ،وإن
ه ــذا الـبـلــد وه ــذا المجلس وهــذه
ً
الحكومة مــوجــودون جميعا من
أجلهم في وقت الحاجة الشديدة»،
ً
مضيفا« :دعونا ّ
نعد هذه الحكومة
للعمل».
وب ـ ـعـ ــد إقـ ـ ــرارهـ ـ ــا فـ ــي مـجـلــس

الشيوخ ،انتقلت الخطة اآلن إلى
أحد
مجلس ال ـنــواب ،حيث أّعـلــن ّ
قــادتــه الديمقراطيين أن ــه يتوقع
ال ـت ـصــويــت ع ـل ـي ـهــا ،الـ ـي ــوم ،لكي
تحال إلى الرئيس دونالد ترامب
للمصادقة عليها ونشرها.

تفاصيل الحزمة
ّ
وتتضمن هــذه الخطة الهائلة
دفـعــات نقدية مباشرة للماليين
من دافعي الضرائب األميركيين
ّ
المتضررين من الجائحة ،وتصل
ق ـي ـمــة هـ ــذه ال ــدف ـع ــات إلـ ــى 3400
ّ
ّ
المكونة
المتوسطة
دوالر لألسرة
ّ
من أربعة أفراد .كما تنص الخطة
على تقديم نحو  500مليار دوالر
على شكل منح وقروض للشركات
الصغيرة والصناعات األساسية،
ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك مـ ــا ي ـص ــل إل ـ ــى 58
ّ
ستخصص لشركات
مليار دوالر
الطيران وموظفيها.
هذه الحزمة نصفها في شكل
إعانات لتغطي رواتــب نحو 750
ألف موظف ،في إنقاذ يحتاج إليه
القطاع بشدة ،في ظل أسوأ اتجاه
نزولي للسفر يواجهه في تاريخه.
ك ـم ــا تـ ـق ــدم إعـ ــانـ ــات ب ـق ـي ـمــة 3
م ـل ـيــارات دوالر للمتعاقدين مع
ال ـم ـطــارات مـثــل متعهدي تــوريــد
الطعام.

 10مليارات دوالر للمطارات
األميركية؟
وقالت أالسكا إيرالينز األربعاء
إنها ستخفض رحالتها بنسبة 70
في المئة في أبريل ومايو ،بينما
أع ـل ـنــت يــونــاي ـتــد إي ــرالي ـن ــز أنـهــا
ستخفض الــرحــات الداخلية 52
في المئة وإجمالي طاقة التشغيل
 68في المئة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

ومن المقرر أن تتلقى المطارات
األم ـيــرك ـيــة ،ال ـتــي خـلــت مـمــراتـهــا
تقريبا من المسافرين 10 ،مليارات
دوالر في شكل إعانات.
وفـ ــي أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال ،ارتـفـعــت
أغلبية األسـهــم األمـيــركـيــة ،خالل
تـ ـ ـ ـ ــداوالت أم ـ ــس األول ،ولـكـنـهــا
ق ـل ـصــت م ـكــاس ـب ـهــا ف ــي الــدقــائــق
األخيرة من التداول ،بعدما أعرب
الـسـيـنــاتــور الــديـمـقــراطــي بيرني
س ــان ــدرز عــن اس ـت ـعــداده لتعليق
عملية رصد حزمة التحفيز المالي
بقيمة تريليوني دوالر ،وذلك عقب
ات ـف ــاق الـبـيــت األب ـي ــض ومجلس
الشيوخ مبدئيا على هذا اإلجراء.
وصعد «داو جونز» بنحو 2.4
في المئة أو  495نقطة إلى 21200
نقطة ،عقب صـعــوده بنسبة 6.3
في المئة أو  1300نقطة في وقت
سابق من الجلسة ،كما ارتفع «S&P
 »500األوســع نطاقا بنسبة 1.15
في المئة أو  28نقطة عند 2475
نقطة ،في حين تراجع «ناسداك»
بنحو  0.45في المئة أو  33نقطة
إلى  7384نقطة.
وفـ ـ ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ق ـ ـفـ ــز م ــؤش ــر
«ستوكس يوروب  »600بنحو 3.1
في المئة أو تسع نقاط ليغلق عند
 313نقطة.
وارتفع «داكس» األلماني بنحو
 1.8فــي الـمـئــة أو  173نقطة إلــى
 9874نقطة ،كما صعد «فوتسي»
البريطاني بنسبة  4.45في المئة
( +242نـقـطــة) إل ــى  5688نقطة،
وأنـهــى «ك ــاك» الفرنسي تــداوالتــه
مرتفعا بنحو  4.5في المئة (+189
نقطة) إلى  4432نقطة.
وتراجعت تلك المؤشرات ،أمس،
بعد أن ارتفعت على مدى جلستين
مـتـتــالـيـتـيــن ،إذ ط ـغــى االن ـت ـشــار
السريع لفيروس كورونا ومخاوف
ب ـش ــأن رك ـ ــود عــال ـمــي كـبـيــر على
التفاؤل إزاء اتفاق تحفيز أميركي

تاريخي بقيمة تريليوني دوالر.
ون ــزل الـمــؤشــر سـتــوكــس 600
األوروبـ ـ ـ ـ ــي  2ف ــي ال ـم ـئ ــة بـحـلــول
الساعة  0803بتوقيت غرينتش،
م ــع ان ـخ ـفــاض األس ـه ــم األلـمــانـيــة
 1.8فــي الـمـئــة ،إذ أظـهــر مسح أن
معنويات المستهلكين فــي أكبر
اقتصاد بــأوروبــا تراجعت بشدة
ألدنى مستوياتها منذ .2009
كـمــا نــزلــت األس ـه ــم اإليـطــالـيــة
واإلسبانية بما يتراوح بين 2.2
في المئة و 2.5في المئة ،مع تجاوز
عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس
كورونا  ،7500بينما ارتفع العدد
ف ــي إس ـبــان ـيــا إل ــى م ــا يــزيــد على
 ،3400م ـت ـجــاوزا إجـمــالــي معدل
الوفيات في الصين.
ون ــزل سهم ديـكـســون كــارفــون
البريطانية لألجهزة الكهربائية
اثـنـيــن فــي الـمـئــة ،بـعــد أن حــذرت
م ــن أنـ ـه ــا ل ــن ت ـح ـقــق تــوق ـعــات ـهــا
لألرباح والديون في ،2020-2019
مــع تـسـبــب تـفـشــي ال ـف ـيــروس في
إج ـبــارهــا عـلــى إغـ ــاق مـتــاجــرهــا
ف ــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة وأيــرل ـنــدا
واليونان.
وفــي آسيا ،تراجعت مؤشرات
األس ـ ـهـ ــم الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة فـ ــي ن ـهــايــة
ت ـ ـعـ ــامـ ــات ،أمـ ـ ـ ــس ،إذ إن ع ـمــدة
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ط ــوكـ ـي ــو «ي ــوريـ ـك ــو
كــويـكــي» طــالـبــت س ـكــان المدينة
بالبقاء في منازلهم حتى الثاني
ع ـش ــر مـ ــن أب ـ ــري ـ ــل ،ل ـم ـن ــع تـفـشــي
ف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» وذلـ ــك وســط
زيادة ملحوظة في عدد اإلصابات
ال ـجــديــدة .وعـنــد اإلق ـف ــال ،تــراجــع
م ــؤش ــر «نـ ـي ـك ــي» ب ـن ـحــو  4.5فــي
الـمـئــة أو  882نقطة إل ــى 18665
نقطة ،بعد ارتفاعه بنحو  18في
المئة على مدار الجلسات الثالث
األخيرة ،كما هبط المؤشر األوسع
نطاقا «تــوبـكــس» بنسبة  1.8في
المئة إلى  1399نقطة.

ً
عالم اليوم أصبح أكثر ارتباطا ،بسبب العولمة
والتطورات التكنولوجية ،وتدفق المعلومات أكثر
سرعة مــن أي وقــت مضى؛ فــاألحــداث التي تجري
على الجانب اآلخر من العالم تصل إليك في لحظات،
من خالل العديد من المنصات اإلخبارية واإلنترنت
ووســائــل التواصل االجتماعي ،هــذا االتـصــال عزز
ق ــدرة ال ــدول واألسـ ــواق على التأثير على بعضها
البعض سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ،وبالتأكيد
الـتـغـيـيــرات ف ــي الـبـيـئــة الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة
لـلــواليــات المتحدة لها دور كبير على المستوى
ال ــدول ــي ،وهـ ــذا ك ــان واض ـح ــا بـعــد األزم ـ ــة المالية
العالمية في  ،٢٠٠٨هناك قــول مأثور" :إذا عطست
أميركا فإن بقية العالم يصاب باإلنفلونزا" ،قادني
للبحث والـتـســاؤل :كيف تؤثر األح ــداث الرئيسية
المحلية التي تحدث في الواليات المتحدة على عوائد
األسواق العالمية؟
من خــال بحث محكم منشور في مجلة علمية
قمت بقياس رد فعل  ٢٦سوقا عالميا تجاه األحداث
السياسية واالقتصادية والبيئية واألمــن القومي
والسياسة المحلية والـكــوارث البيئية والطبيعية
بين عامي  ١٩٩٩و ،٢٠١٣بهدف معرفة كيف تتفاعل
األســواق العالمية مع األحــداث األميركية المحلية،
ثم قياس ردود فعل األســواق العالمية ،ومقارنتها
بردود فعل األسواق األميركية ،وبالتالي تحديد ما
إذا كان هناك أي عالقة بين األســواق ،ولمعرفة هل
األس ــواق العالمية تبالغ في ردود األفـعــال مقارنة
بالسوق األميركي؟
نتائج الدراسة تبين أن األسواق العالمية تتفاعل
بشكل واضح مع األحــداث المحلية األميركية ،لكن
يعتمد رد الـفـعــل عـلــى ن ــوع ال ـح ــدث ،حـيــث تظهر
نـتــائــج ال ــدراس ــة أن ردود فـعــل األس ـ ــواق العالمية
أقل وتكاد ال تذكر في األحــداث المحلية اإليجابية
بأميركا ،في حين تكون ردود فعل مبالغ فيها على
األحداث السلبية ،خاصة عندما يكون الحدث أزمة
غير متوقعة ،مثل الكوارث الطبيعية والبيئية ،فعلى
سبيل المثال ،أظهرت األســواق العالمية ردود فعل
أقوى إلعصار كاترينا وللتسرب النفطي في خليج

المكسيك واألزمــة المالية العالمية ،مقارنة ببعض
األخـبــار اإليجابية مثل حزمة الــدعــم االقتصادي،
وتغير سعر الفائدة واالنتخابات الدورية والرئاسية،
ال يمكن للعوامل االقتصادية للدول ،مثل التضخم
والبطالة وحجم االقتصاد ،تفسير هذه النتائج.
المثير لالستغراب في النتائج أن السوق الكويتي
وبقية أسواق المنطقة المشمولة في الدراسة أبدت
ردود فعل أقل من بقية األسواق العالمية ،ولألسف
ال يــوجــد تفسير وحـيــد للنتائج ،لكن ربـمــا يمكن
أن يعود السبب لقلة السيولة وعدم نضج وكفاءة
أسواقنا اإلقليمية.
هذه النتائج تظهر أن عوائد األسواق األميركية ال
تقود العوائد في العديد من األسواق العالمية فقط،
ولكن تتفاعل األخيرة أيضا مع األخبار واألحــداث
المحلية األميركية ،هذا يتفق مع الفرضية الرئيسية
للبحث ب ــأن هـنــاك تــأثـيــرا كبيرا ألخـبــار الــواليــات
المتحدة على المستوى الدولي ،وأن األخبار السلبية
األميركية تلقي بظاللها على األسواق العالمية ،عالوة
على ذلك ،يوضح الدور الذي تلعبه الواليات المتحدة؛
وكيف يمكن أن تلعب األخبار األميركية دورا رئيسيا
في تغيير مشاعر المستثمرين وتؤثر على سلوك
المتداولين في األسواق العالمية.
تدعم النتائج التجريبية تأثير األحداث المحلية
األميركية ،وتؤكد على أن األســواق األميركية تقود
األسواق العالمية .هذه المعلومات تبين كيف ستؤثر
العولمة على خـيــارات المستثمرين حــول العالم،
وتساعد المستثمرين للتخطيط للمستقبل وتصميم
استراتيجيات للتحوط ،إنه يوفر معلومات حول
كفاءة أســواق األوراق المالية العالمية ،خصوصا
في أوقات األزمات كالتي نمر بها حاليا ،حيث يزداد
فيها عدم اليقين ،ويقدم دليال تجريبيا علميا يدعم
المقولة الشهيرة "إذا عطست أميركا فإن بقية العالم
يـصــاب بــاإلنـفـلــونــزا" ،كما أن ــه يفتح ال ـبــاب لمزيد
من البحث للتساؤل عما سيفعل العالم إذا مرض
االقتصاد األميركي.
* قسم التمويل في كلية العلوم اإلداريــة  -جامعة
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ً
انخفاض سعر «بتكوين» تزامنا مع إقبال
المستثمرين على أسواق األسهم
ت ــراج ـع ــت مـعـظــم ال ـع ـم ــات الــرق ـم ـيــة ،وعـلــى
رأسـهــا «بـتـكــويــن» ،خــال ت ــداوالت أمــس األول،
بالتزامن مــع إقـبــال المستثمرين على أســواق
األسهم العالمية.
يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي تترقب فيه األســواق
تصويت الكونغرس األميركي على حزمة التحفيز

المالي المقدرة بتريليوني دوالر ،لدعم االقتصاد في
مواجهة فيروس «كورونا» .وانخفض سعر «بتكوين»
ً
بنسبة  0.8في المئة إلــى  6669دوالرا في الساعة
ً
مساء بتوقيت مكة المكرمة على منصة «كوين
10:25
ماركت كاب» ،بعد االرتفاع قرب  7آالف دوالر في وقت
سابق اليوم (أمس).

ما هي قطاعات االقتصاد المتضررة من وباء «كورونا»؟
إنـفــاق شخص مــا ،هــو دخل
شخص آخر .هذه العبارة تفسر
باختصار الخطر الكبير الذي
يواجهه االقتصاد العالمي الذي
تـقــدر قيمته بما يصل إلــى 87
تريليون دوالر.
فالعالقة بين اإلنفاق والدخل،
واالستهالك واإلنتاج هي جوهر
عـ ـم ــل االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــرأسـ ـم ــال ــي
وأساس «آلة الحركة الدائمة».
فنحن نشتري األشياء التي
ن ـح ـت ــاج إل ـي ـه ــا ون ـ ـقـ ــدم ال ـم ــال
مـقــابــل ذل ــك إل ــى أن ــاس أنتجوا
ه ـ ــذه األشـ ـ ـي ـ ــاء ،وه ـ ــم ب ــدوره ــم
يستخدمون ذلــك الـمــال لشراء
أشياء أخرى يريدونها وهكذا...
دومـ ــا .وم ــا يـقـلــق ب ـشــدة بشأن
اآلثـ ــار االق ـت ـصــاديــة المحتملة
للوباء هو أنه يدفع «آلة الحركة
ال ــدائ ـم ــة» ه ــذه إل ــى حــالــة شبه
متوقفة في قطاعات كبيرة من
االقتصاد فترة غير محددة.
ولم يشهد أي اقتصاد حديث
حالة كهذه .فال أحد يعرف كيف

ستتفاعل اآللة االقتصادية مع
ه ــذا الـ ـض ــرر .وإذا ن ـظــرنــا إلــى
جـ ــداول اإلحـ ـص ــاء ات الرسمية
لالقتصاد األمـيــركــي نستطيع
أن نفهم حجم القطاعات التي
تــوشــك أن تـتــوقــف بشكل شبه
كامل.

انكماش هائل في اإلنفاق
إن الواليات المتحدة ومعظم
بلدان العالم على وشك انكماش
هــائــل فــي االنـفــاق االستهالكي
الذي يعني بدوره تراجع الناتج
االقتصادي وانخفاض الدخول
ب ـي ــن األفـ ـ ـ ـ ــراد الـ ــذيـ ــن ي ـق ــدم ــون
الخدمات.
وجـ ـ ـ ـ ــداول م ـك ـت ــب ال ـت ـح ـل ـيــل
االقتصادي تشير إلى أن االنفاق
االستهالكي يشمل ثالث فئات
ستشهد على األر ج ــح تراجعا
ح ــادا خ ــال األســاب ـيــع المقبلة
وهــي النقل ،والترفيه ،والغذاء
واإلقامة.

وأنفق األميركيون  478مليار
دوالر على خدمات النقل في عام
( 2019وال يـشـمــل ال ــرق ــم ش ــراء
سيارات خاصة) ،وأنفقوا أيضا
 586مليار دوالر على الترويح
(مثل تذاكر األحداث الرياضية).
وأنفقوا أيضا  1.02تريليون
دوالر على الـخــدمــات الغذائية
واإلق ــام ــة (وجـ ـب ــات بــالـمـطــاعــم
وإقــامــات بفنادق لكن ال يشمل
ذل ـ ـ ــك األغـ ـ ــذيـ ـ ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــراة مــن
المتاجر لالستخدام المنزلي).
وه ــذا يـضـيــف مــا يـصــل إلــى
 2.1ت ــر ي ـل ـي ــون دوالر س ـنــو يــا
أي  14ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
اإلنفاق االستهالكي ،الذي يبدو
أنــه سيتالشى على األق ــل عدة
أسابيع وربما أكثر .وال ُيعرف
إلـ ــى أي مـ ــدى س ـت ـت ــراج ــع تـلــك
األرقام وفترة التراجع.
فما يعنيه هــذا االنهيار في
االنفاق بتلك الفئات الرئيسية
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــرف اآلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــي دف ـ ـتـ ــر
الحسابات ...أي «الدخول»؟.

اإلي ـ ـ ـ ــرادات الـ ـ ـ ــواردة م ــن تلك
ال ـق ـط ــاع ــات ت ــذه ــب إلـ ــى أمــاكــن
شـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى .إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ت ـ ـ ــدف ـ ـ ــع أجـ ـ ـ ــور
ال ـمــوظ ـف ـيــن م ـب ــاش ــرة ،وتــذهــب
ل ـل ـم ــوردي ــن ول ـل ـض ــرائ ــب ال ـتــي
ت ـ ـ ـمـ ـ ــول ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
مـثــا ،وتــذهــب أيـضــا إي ـجــارات
ألص ـح ــاب ال ـع ـق ــارات وأرب ــاح ــا
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن .وتـ ـ ــواجـ ـ ــه كــل
تــدف ـقــات ال ـس ـيــولــة ه ــذه خـطــرا
كـبـيــرا ف ــي ظ ــل ان ـه ـيــار االن ـفــاق
االستهالكي.

نحو  14مليون موظف
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـخ ـم ـســة ال ـتــي
تواجه انهيارا مباشرا وفوريا
في الطلب أو مهددة بالتوقف
ب ـس ـبــب «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» هـ ــي ال ـن ـقــل
الجوي ،والفنون االستعراضية
والرياضة ،والترويح وفروعه،
وال ـف ـنــادق وغـيــرهــا مــن أشـكــال
اإلقامة ،والمطاعم.
وقـ ـ ــدمـ ـ ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـط ــاع ــات

ً
الفيروس يوجه ضربة قاسية لمبيعات السيارات عالميا

أسعار المعادن الثمينة والنفط

بينما تسيطر حالة الفزع والرعب على جميع القطاعات بسبب
استمرار انتشار فيروس كــورونــا المستجد ،وتأثيره الكبير على
ً
قطاع الصناعة وأسواق التجزئة وحركة المبيعات عالميا ،يتصدر
ً
قطاع السيارات القطاعات األكثر تضررا.
وتوقع مسح حديث ،تراجع مبيعات السيارات في العالم بنحو
 12في المئة خالل العام الجاري بسبب تداعيات ومخاطر انتشار
الفيروس .وكشف المسح الذي أعدته مؤسسة «ماركت» لألبحاث ،أن
مبيعات السيارات حول العالم قد تسجل نحو  78.8مليون وحدة
خــال الـعــام الـحــالــي بانخفاض نسبته  12فــي المئة على أســاس
سنوي ،مقارنة مع هبوط بنسبة  8في المئة خــال األزمــة المالية
العالمية في عام .2008
وتوقعت نتائج المسح ،أن تتراجع مبيعات السيارات في الواليات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة إل ــى  14.4مـلـيــون وح ــدة خ ــال ال ـعــام الحالي
ً
بانخفاض تبلغ نسبته  15.3فــي المئة على أســاس سـنــوي .الفتا
إلى أنه من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات العالمية توقفا غير
مسبوق وشبه فوري للطلب في عام .2020
ورجح المسح أن تنخفض المبيعات في أوروبا بنسبة  13.6في
المئة إلى  15.6مليون وحدة ،وفي الصين بنسبة  10في المئة إلى

 22.4مليون وحدة بنهاية العام الحالي.
وقبل أيام ،أظهرت بيانات ألكبر اتحاد لصناعة السيارات بالصين،
تراجع مبيعات السيارات في البالد  79.1في المئة في فبراير الماضي،
في أكبر تراجع شهري على اإلطالق ،مع تأثر الطلب بتفشي «كورونا».
وقــال اتـحــاد مصنعي الـسـيــارات إن إجمالي مبيعات السيارات
في الصين ،وهي أكبر سوق للسيارات في العالم ،تراجع إلى 310
آالف وحدة مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ،في تراجع للشهر
العشرين على التوالي .وانخفضت مبيعات السيارات التي تعمل
بالطاقة الجديدة للشهر الثامن على التوالي.
وفي الوقت نفسه ،تحاول بعض المدن الصينية تقديم محفزات
إلنعاش مبيعات السيارات ،لكن اليزال اإلنتاج محدودا حتى اآلن،
وأعلن مصنعو سيارات ،من شركات «تويوتا موتور» إلى «جريت
وول» ،عن تراجع كبير في المبيعات الشهر الماضي.
وقــال اتـحــاد مصنعي الـسـيــارات بالصين ،إن تقديرات االتحاد
تشير إلــى أن مبيعات السيارات ستنخفض أكثر من  10في المئة
خالل النصف األول من العام الحالي ،وحوالي  5في المئة خالل عام
 ،2020إذا تم احتواء تفشي الفيروس بشكل فعال قبل أبريل المقبل.
(العربية .نت)

ا لـ ـخـ ـم ـس ــة  574مـ ـلـ ـي ــار دوالر
أجـ ــورا فــي الـمـجـمــل ع ــام 2018
وهــو نحو عشرة في المئة من
إجمالي األجور التي تتوزع على
 13.8م ـل ـيــون ش ـخــص ،وتـمـثــل
ت ـلــك األرق ـ ـ ــام ح ـصــة االق ـت ـصــاد
المعرض ألشد خطر مباشر.
هذه هي الصناعات المرجح
أن تنهار إيراداتها .لن تملك هذه
الـقـطــاعــات بـبـســاطــة اإليـ ــرادات
ال ـك ــاف ـي ــة إلن ـ ـجـ ــاز ال ـت ــزام ــات ـه ــا
المعتادة وأهمها مبلغ  11مليار
دوالر أسبوعيا يدفعها القطاع
ف ــي الـ ـع ــادة أجـ ـ ــورا لـمــوظـفـيــه،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ــدف ــوع ــات أخ ــرى
ك ــاإليـ ـج ــارات وخ ــدم ــات الــديــن
وضرائب على الممتلكات.
صـحـيــح أن ــه س ـي ـكــون هـنــاك
ب ـع ــض الـ ـتـ ـع ــوي ــض ،إذ سـيـتــم
شراء المزيد من متاجر البقالة
ب ــدال مــن الـمـطــاعــم عـلــى سبيل
الـمـثــال وس ـيــزداد االن ـفــاق على
الرعاية الصحية .لكن االقتصاد
ال يعتدل بهذا القدر المتواضع
مـ ـ ــن اإلنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ومـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ع ـمــل
األطباء والممرضين وموظفي
متاجر البقالة فـتــرات إضافية
ال ت ـضــاهــي مــاي ـيــن الـعــامـلـيــن
في المطاعم وشركات الطيران
وال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــادق الـ ـ ــذيـ ـ ــن س ـت ـن ـه ــار
دخولهم.
واآلث ـ ـ ــار األولـ ـي ــة الـمـحـتـمـلــة
ستكون ضخمة نتيجة عدم بيع
كــل ه ــذه الــوج ـبــات بــالـمـطــاعــم،
وب ـق ــاء غ ــرف ال ـف ـن ــادق خ ــاوي ــة،
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ت ــوق ــف الـ ـط ــائ ــرات
هــذا فضال عــن آثــار أخــرى غير
مباشرة.
ف ـ ـمـ ــاذا يـ ـح ــدث إذا أح ــدث ــت
عمليات إفالس واسعة النطاق
خـســائــر فــي الـنـظــام المصرفي
وتـ ـش ــدي ــدا ع ـل ــى االئـ ـتـ ـم ــان فــي
كــل جــوانــب االق ـت ـصــاد .فــي هذ
الموقف ،قد تجد حتى الشركات
صاحبة األداء الـمــالــي الناجح
والقادرة على النجاة من األزمة
ع ــاج ــزة ع ــن االس ـت ـم ــرار بسبب
أزمة سيولة( .نيويورك تايمز)
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اقتصاد
ّ
أعمال تسويق الخام المحلي تنفذ وفق العقود المبرمة
ةديرجلا
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• «البترول العالمية» و«كوفبك» :عملياتنا التشغيلية تسير بانتظام
ُ
• «الناقالت» :حلول العمل عن بعد لضمان صحة الموظفين وسالمتهم
أشرف عجمي

أعلنت شركة ناقالت النفط
الكويتية ،أمس ،أنها ستتبنى
حلول العمل عن بعد من
خالل االستفادة من منصات
مايكروسوفت الحديثة واآلمنة
مثل 365 Microsoft
و،Microsoft Teams
ّ
حيث ستمكن هذه الخطوة
الشركة من مواصلة تشغيل
عملياتها خالل األوقات
الصعبة ،مع ضمان صحة
وسالمة القوى العاملة لديها.

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" م ــن م ـصــدر نـفـطــي أن ك ــل أع ـمــال
التسويق للمنتجات النفطية المحلية تسير وفق العقود
ّ
مع الــدول التي يتم توريد الخام إليها؛ الفتا
الموقعة ّ
الى عدم تأثر القطاع النفطي باألزمة الحالية الخاصة
بــانـتـشــار وب ــاء كــورونــا الـمـسـتـجــد؛ وأن الـخـطــط التي
وضعت لتسيير أعمال القطاع جاءت دقيقة ومدروسة
بشكل يحافظ على كل األعمال الخاصة بالقطاع.
من ناحيته ،أكــد الرئيس التنفيذي لشركة البترول
الكويتية العالمية ،الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة
الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك)،
الشيخ نواف الصباح ،أن العمليات التشغيلية للشركتين
تـسـيــر بـشـكــل مـنـتـظــم وس ــط ال ـت ـط ــورات االق ـت ـصــاديــة
والصحية التي سببها انتشار جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد .)19 -
ّ
وقــال الصباح لـ "كونا" إن االنخفاض الحاد في كل
من أسعار النفط والطلب العالمي على الطاقة يشكالن
ّ
والتكيف
تحديين تعمل الشركتان على مواجهتهما
معهما.
وأوضح أنه تم توجيه جميع العاملين في "البترول
العالمية" و"كوفبك" الموجودين في الكويت إلى العمل
من المنزل تنفيذا لتعليمات وإرشــادات وزارة الصحة
الكويتية.
وعن أوضاع العمالة الموجودة في المواقع العالمية
للشركتين ،ذكر أن التواصل مع العاملين يتم دوريا ،إذ
ّ
تولي الشركتان جل اهتمامهما لمتابعة أحوالهم في ظل
التفشي المتسارع للمرض في بعض المناطق ،مشددا
على أن العنصر البشري يبقى أهم ما تملكه "البترول
العالمية" و"كوفبك".
وذكر أن سوق النفط العالمي ّ
يمر بمرحلة تحديات ال

يستهان بها ،فأسعار النفط تعاني االنخفاض ،والطلب
الـعــالـمــي يـتـضــاء ل بسبب تــوجـيــه أغلبية الحكومات
لشعوبها بأهمية المكوث في البيت للحد من انتشار
المرض ،موضحا أن ذلك سيؤثر على أداء كل الشركات
النفطية العالمية ،السيما في قطاعي البيع بالتجزئة
ووقود الطائرات.
وأضــاف أنه على الرغم من التحديات سالفة الذكر،
فإن "كوفبك" تمكنت من المحافظة على معدل إنتاجها
الذي يبلغ حاليا  108آالف برميل يوميا.

«البترول العالمية»
وأف ــاد بــأن "الـبـتــرول العالمية" المعروفة بعالمتها
التجارية لمحطات الوقود "كيو إيت" تمتلك نحو 4700
ّ
وتزود
محطة بيع وقود في شتى أنحاء القارة األوروبية،
أكثر من  200شركة طيران في  70مطارا دوليا بوقود
الطائرات ،مشيرا إلى سعيها لمواكبة التقلبات الحادة
فــي أ سـعــار النفط والمحافظة على ربحية عملياتها
في أوروب ــا ،وتحديث خططها وفقا لمعطيات أســواق
النفط العالمية.
وذك ــر أن عـمـلـيــات الـشــركـتـيــن ت ــدار مــن فــريــق دولــي
يعمل من مواقع تمتد من أستراليا إلى كندا ،الفتا إلى
أن الفريق يواصل عمله من المنزل من خالل استخدام
وسائل االتصال الرقمية.
وأضـ ــاف أن "ال ـب ـتــرول الـعــالـمـيــة" و"كــوف ـبــك" منحتا
موظفيهما أقصى قــدر مــن الـمــرونــة مــن أجــل مواصلة
العمل مع ممارسة االبتعاد االجتماعي من أجل سالمتهم
التي تعتبر الهدف األول خالل هذه الفترة الحساسة،
م ـع ــرب ــا ع ــن أم ـن ـي ــات ــه ب ـم ــواص ـل ــة ال ـت ــوف ـي ــق لـلـحـكــومــة

الكويتية في إجراءاتها المتخذة ،والتي تستهدف صحة
المواطنين وسالمتهم.
عـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،أعـلـنــت شــركــة ن ــاق ــات النفط
الكويتية ،أمس ،أنها ستتبنى حلول العمل عن بعد من
خــال االستفادة من منصات مايكروسوفت الحديثة
واآل م ـن ــة مـثــل  Microsoft 365و،Microsoft Teams
ّ
حيث ستمكن هذه الخطوة الشركة من مواصلة تشغيل
عملياتها خ ــال األوقـ ــات الـصـعـبــة ،مــع ضـمــان صحة
وسالمة القوى العاملة لديها.
وبهذا الصدد ،أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون
المالية واإلداريـ ــة مــن شــركــة نــاقــات النفط الكويتية،
خالد العسعوسي ،أنهم يتخذون جميع التدابير الالزمة
لحماية صحة وسالمة موظفيهم ،مع ضمان استمرارية
العمل من أجل خدمة العمالء خالل هذه األوقات الصعبة،
ً
مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا لتعزيز
هذه الجهود وتحقيق األهداف المنشودة.

العمل عن بعد

خالد العسعوسي

ّ
وأضاف العسعوسي أن "خطوة تبني حلول العمل عن
بعد واالستفادة من منصات مثل ،Microsoft Teams
كفيلة بدعمنا للتقدم نحو تحقيق قـفــزات كبيرة إلى
األمــام ،من شأنها ضمان االرتـقــاء بالخدمات المقدمة
للقوى العاملة لدينا ،وكذلك خلق بيئة عمل مستقبلية
ّ
تــوفــر بــدورهــا الـمـكــان األمـثــل للحفاظ على موظفينا
ً
وعملياتنا معا".
م ــن جــان ـبــه ،أع ــرب ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ـ "مــايـكــروســوفــت
الكويت" عالء الدين كريم عن إيمان الشركة بأن "صحة
وسالمة الموظفين والعمالء والشركاء والمجتمعات

أول ــوي ــة ق ـص ــوى بــالـنـسـبــة ل ـن ــا ،وس ـن ــواص ــل جـهــودنــا
لتمكينهم من خالل تزويدهم بالحلول التعاونية التي
تضمن سير نطاق العمل من أي مكان".
وأض ـ ـ ـ ــاف عـ ـ ــاء ال ـ ــدي ـ ــن" :نـ ـمـ ـتـ ـل ــك ،فـ ــي ظـ ــل ان ـت ـق ــال
المؤسسات مثل شركة ناقالت النفط الكويتية ،التزاما
راس ـخــا بتمكين ال ـقــوى الـعــامـلــة عـبــر تــوفـيــر األدوات
المناسبة للبقاء على اتصال دون انقطاع يؤثر على
نشاط األعمال ،وكذلك خلق بيئة عمل عصرية تساهم
في تعزيز أداء المؤسسات لضمان تحقيق المزيد من
اإلنجازات".

 Ooredooتهدي أمهات مستشفى جابر « :»stcتواصل دائم مع العمالء
احتفلت  Ooredooالـكــويــت،
بمناسبة عيد األم في  21الجاري،
بتقديم هــدايــا لجميع األمـهــات
ال ـط ـب ـي ـبــات والـ ـمـ ـم ــرض ــات وك ــل
الـ ـع ــام ــات فـ ــي الـ ـط ــاق ــم ال ـط ـبــي
بمستشفى الشيخ جابر ،تقديرا
لهن على جهودهن المبذولة في
تقديم الرعاية الصحية الالزمة
لمرضى فيروس كورونا.
وتأتي هذه المبادرة ،انطالقا
م ــن مـســؤولـيــة  Ooredooنحو
الـمـجـتـمــع ،واس ـت ـك ـمــاال لجهود
ال ـشــركــة خـ ــال األزمـ ـ ــة الـحــالـيــة،
والتزاما منها بدعم جميع الجهات
الــرسـمـيــة فــي ال ــدول ــة خ ــال هــذه
الفترة التي تمر بها البالد.
وحول ذلك ،أكد مدير أول إدارة
االتصال المؤسسي مجبل األيوب،
في تصريح له ،أن "الشركة ملتزمة،
م ــن خ ــال سـيــاسـتـهــا المتعلقة

بالمسؤولية االجتماعية ،بدعم
المجتمع في كل األوق ــات ،وعلى
مــدار الـعــام ،ولجميع القطاعات،
كما تلتزم  ،Ooredooومنذ اليوم
األول ،بـتـسـخـيــر كـ ــل طــاقــات ـهــا
وج ـ ـ ـهـ ـ ــودهـ ـ ــا ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم ج ـم ـيــع
الخدمات التي تحتاجها الدولة،
أينما وكيفما كــانــت ،وتـحــت أي
ظرف".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف األيـ ـ ـ ـ ـ ــوب" :م ـن ـح ـنــا
جـمـيــع َم ــن يـعـمــل ف ــي الـصـفــوف
األمــامـيــة خــال هــذه األزم ــة التي
تمر بها الـبــاد اش ـتــراك إنترنت
مـجــانـيــا ل ـمــدة شـهــر مـنــذ بــدايــة
الشهر الجاري ،واليوم نستكمل
ً
الجهود معا ،حيث حرصنا على
أن نحتفل مــع بناتنا وأمهاتنا
وأخ ــواتـ ـن ــا ال ــات ــي يـعـمـلــن ليل
نهار بالقطاع الصحي وفي هذه
الظروف الحرجة لرعاية المرضى

مجبل األيوب

ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس،
وخاصة في مستشفى جابر".
وتابع" :نحن سعداء باالحتفال
وإيـ ــاهـ ــن ب ـع ـيــد األم هـ ــذا ال ـع ــام،
ح ـيــث ق ـ ـ َّـدم أع ـض ــاء فــريـقـنــا لهن

ال ـه ــداي ــا ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة خــال
ال ــزي ــارة ،وه ــو تعبير بسيط من
الشركة عن فخرنا بكل أم؛ طبيبة
كــانــت أم مـمــرضــة أم إداريـ ـ ــة ،في
القطاع الصحي ،فهن يستحقن
أكثر مــن هــذا بكثير ،وجهودهن
وتضحايتهن فخر لنا وللكويت".
وختم األيوب بتمنياته لجميع
ً
المرضى بالشفاء ،مقدما الشكر
لجميع أع ـض ــاء ال ـطــاقــم الـطـبــي،
وعلى رأسهم وزير الصحة الشيخ
باسل الصباح ،قائال" :شكرا لوزير
الصحة ولفريقه ،وللجميع على
جـهــودهــم ،ونحن مستمرون في
دعمهم ،والوقوف معهم خالل هذه
األزمة ،وتسخير جميع إمكانياتنا
لهم وللدولة ،ولكل عمالئنا أينما
كــانــوا ،ونــدعــو الـلــه ،عــز وج ــل ،أن
تمر هذه األزمة بسالم ،وأن يحفظ
الكويت وشعبها من كل مكروه".

أكـ ـ ــدت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
ا ل ـك ــو ي ـت ـي ــة ( ،)stcأن جـمـيــع
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،وخـ ـ ـط ـ ــوط دع ــم
العمالء ،وقنوات االتصال مع
فريق العمل متاحة على مدار
الساعة ،لتوفير كل خدماتها
وعروضها المتميزة.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،فــي
ب ـي ــان ل ـه ــا ،ان ـه ــا اتـ ـخ ــذت كل
إج ـ ـ ــراءات وت ــداب ـي ــر الـســامــة
وال ـص ـحــة الـمـهـنـيــة ،لضمان
صـ ـح ــة وس ـ ــام ـ ــة ال ـع ــام ـل ـي ــن
ل ــدى تـنـفـيــذ م ـهــام ـهــم ،س ــواء
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،أو
قنوات دعــم وخدمة العمالء،
مـشـيــرة إل ــى ام ـت ـثــال الـشــركــة
بجميع التعليمات والقرارات
الحكومية الصارمة والفعالة
المتعلقة بالوقاية من فيروس
كورونا.

وفــي هــذا الصدد ،حرصت
الشركة على تطبيق إجراءات
الوقاية عن طريق تفعيل خطة
اس ـت ـمــراريــة األع ـم ــال الـمـعــدة
ً
مسبقا لمثل هــذه األوض ــاع،
ً
وأي ـضــا أطلقت م ـبــادرات من
شأنها دعم وتشجيع العمالء
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي م ـن ــازل ـه ــم،
وتـ ـلـ ـبـ ـي ــة ك ـ ــل اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم
وخدماتهم من خالل التواصل
عبر القنوات الرقمية أو عبر
ال ـه ــات ــف ،دون ال ـح ــاج ــة إلــى
زيارة األفرع.
وع ـ ـبـ ــر ت ـن ـف ـي ــذ خ ـط ـط ـت ـهــا
لتمكين التحول الرقمي ،تتيح
شبكة وأنظمة " "stcالعالية
األم ــان للموظفين العمل عن
ُبعد ،مع الحفاظ على جميع
قـنــوات االتـصــال الحالية مع
العمالء ،لتلبية احتياجاتهم
بما يتجاوز توقعاتهم.

كما قامت الشركة بتسريع
مـ ـش ــاري ــع ت ــوسـ ـع ــة ال ـش ـب ـكــة
م ـم ــا ي ـض ـم ــن رضـ ـ ــا ال ـع ـم ـيــل
واستمرارية الخدمة ،وكذلك
تشغيل غرفة عمليات الشبكة
على مــدار الساعة ،ولضمان
أعـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ال ـ ـسـ ــامـ ــة،
ي ـت ــم ت ـش ـج ـيــع ال ـع ـم ــاء عـلــى
االستفادة من القنوات الرقمية
الخاصة بـ stcوالخدمات عبر
اإلنترنت والمنصات المبتكرة
خالل هذه الفترة.
وقــالــت ال ـشــركــة إن ــه يمكن
لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة م ــوق ـع ـه ــا
الرسمي ،www.stc .com.kw
والذي يتضمن خيار التحدث
المباشر وال ـفــوري مــع فريق
خــدمــة ال ـع ـمــاء ،وان ـه ــم على
أهبة االستعداد للرد على أي
استفسارات من العمالء .كما
يمكن للعمالء الحصول على

ع ـ ـ ــروض مـ ـمـ ـي ــزة وح ـص ــري ــة
تضم أحــدث الهواتف الذكية
واألجهزة اإللكترونية األخرى
من خالل المتجر اإللكتروني
( )E-Storeل ــ ،stcوال ــذي يقدم
اآلن خدمة توصيل من الباب
إلى الباب خالل  3ساعات.
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نشر عدد من األدباء صورًا لحفالت
توقيع كتبهم في الهواء الطلق وعلى
شاطئ البحر ،عبر مواقع التواصل
تحفيزًا لغيرهم من األدباء.

١٤
مسك وعنبر

١٤

استثمر المثقفون واألدباء الحظر الجزئي دخل الفنان سليمان الياسين
للحد من خطورة فيروس كورونا بإنجاز العناية المركزة بالمستشفى
األميري عقب ّ
تعرضه لوعكة صحية
أعمالهم األدبية إضافة إلى تكثيف
المطالعة ،وتقديم النصائح واإلرشادات .شديدة تسببت في إصابته بجلطة.

حفل خيري لمكافحة «كورونا»
يجمع كاري وإيليش وكيز
مدته ساعة ويقدمه إلتون جون لعزف الموسيقى من بيوتهم
أف ــادت تقارير إعالمية بــأن مــاريــا كــاري وبيلي إيليش وتيم
ماكغرو سيكونون من أهم األسماء التي ستشارك في حفل خيري
بعد غد ،حيث سيعزفون الموسيقى من بيوتهم لجمع األموال
بهدف مكافحة فيروس كورونا.
والحفل الذي ستكون مدته ساعة واحدة سيقدمه إلتون جون،
وسيبث على محطتي فوكس وآي هارت اإلذاعيتين .وسيكون هذا
أول حفل على مستوى البالد يستغل نفوذ المشاهير لمساعدة
من تأثروا بسبب المرض.
وسيتضمن الحفل أيضا عروضا غنائية من أليشيا كيز وفريق
باكستريت بويز وبيلي جو أرمسترونغ مغني فريق جرين داي،
وسيصور جميع الموسيقيين أنفسهم من منازلهم بهواتفهم
المحمولة أو بمعدات أخرى.
ويهدف الحفل إلى توجيه تحية إلى العاملين في قطاع الصحة،
والذين يتصدرون خط المواجهة لمحاربة الوباء الذي استنزف
المستشفيات.
كما يشجع المشاهدين على التبرع لمنظمتين خيريتين هما
"فيدينج أميركا" ،ومؤسسة "فيرست ريسبوندرز شيلدرن".
مــن جهتها ،تعتقد نجمة الـبــوب األميركية الشهيرة ،مايلي
س ــاي ــرس ،أن ال ــوب ــاء ،لــه تــأثـيــر إيـجــابــي عـلــى الـبـيـئــة ،ألن قيام
األشـخــاص بعزل أنفسهم يعني وجــود عــدد أقــل مــن السيارات
على الطرق.
وأفــاد موقع "كونتاكت ميوزيك" اإللكتروني المعني بأخبار
المشاهير ،أم ــس ،بــأن المغنية الشابة تعتقد أنــه مــع اضـطــرار
لتجنب اإلصابة
ماليين األشخاص حول العالم إلى عزل أنفسهم
ّ
بالفيروس الجديد الــذي يصيب الجهاز التنفسي ،فإن الكوكب

يحصل على "بعض الراحة" فيما يتعلق ّ
بتغير المناخ .وأضافت
ّ
سايرس ( 27عاما) ،أنه حاليا يوجد عدد أقل من السيارات على
الطرق ،كما أن هناك عددا أقل من المصانع التي "تتقيأ على جمال
الطبيعة كل يوم".
وقالت" :أعلم أن بعضنا قد شاهد مقاطع الفيديو التي انتشرت
أخيرا ،والتي تظهر فيها السماء بلون أزرق أكثر وضوحا،
والدالفين التي لم نكن نراها من قبل وهي تسبح في المياه".
يشار إلى أن سايرس متحمسة لشؤون الحفاظ على
البيئة ،وتقول إن نشاطها البيئي كان قد بدأ عندما فقدت
منزلها بسبب الحرائق المدمرة التي اجتاحت والية
كاليفورنيا األميركية في أواخر عام .2018
ويــذكــر أن النجمة الـشــابــة كــانــت دعــت فــي وقت
ســابــق مــن الـشـهــر ال ـجــاري عـلــى مــوقــع إنستغرام
الذي لديها عليه  105ماليين متابع ،إلى التعاطف
وال ـتــراحــم ،فــي ظــل مــا يشهده الـعــالــم مــن انتشار
الفيروس.
وفــي رسالة وجهتها لألميركيين على موقع
حثت سايرس على عدم
التواصل االجتماعيّ ،
تخزين الطعام فــي ظــل األزم ــة ،مـحـ ّـذرة مــن أنه
"ك ـل ـمــا زاد تـخــزيـنـنــا الح ـت ـيــاجــات ـنــا ،ص ــارت
الضروريات أكثر نــدرة وتكلفة" ،ومضيفة أن
"ه ــذا هــو وقــت رائ ــع للتحلي بضبط النفس،
فمن الصعب للغاية اتخاذ قرارات ذكية أثناء
الشعور بالذعر".
(رويترز)

وضع كاثي غريفين في «جناح عزل»
ذك ــر تـقــريــر إخ ـب ــاري أم ــس ،أن الممثلة
االميركية الكوميدية ،كاثي غريفين ،وضعت
فــي "جـنــاح ع ــزل" خــاص بفيروس كــورونــا
المستجد ،بعد أن عانت مــؤخــرا "أعــراضــا
مؤلمة وغير محتملة" ،لكن لم يتسن فحصها
الكتشاف ما إذا كانت مصابة بالفيروس.
وأفادت تقاير اعالمية وموقع "كونتاكت
مـ ـي ــوزي ــك" االل ـك ـت ــرون ــي ال ـم ـع ـنــي بــأخ ـبــار
المشاهير ،بأن الفنانة الكوميدية قالت إنها
ربما كانت مصابة بـ"كوفيد ،"19-وذلك بعد
أن بدأت أعراضه تظهر عليها ،مما استدعى
نقلها من "منشأة لتقديم الرعاية العاجلة"
إل ــى ج ـن ــاح ع ــزل مـنـفـصــل ف ــي "مستشفى
رئيسي".
ويــأتــي نبأ مــرض كاثي ( 59عــامــا) بعد
نحو أسبوع من إعالنها وفاة والدتها ماغي
غريفين عن عمر ناهز  99عاما ،بعد صراعها
مع مرض الخرف.
وكــانــت شبكة  ،CNNأعلنت أن الممثلة
الـكــومـيــديــة كــاثــي غــريـفـيــن لــن ت ـشــارك في

كاثي غريفين مع والدتها

إيد شيران

جنيفر غارنر

إيد شيرانيدفع رواتب جنيفر غارنر تكسر
العاملين في مطعمه حالة الملل البنتها
قرر المغني البريطانيإيد شيرا ن دفع رواتب العاملين
بمطعمه ال ـمــوجــود ف ــي بــريـطــانـيــا ،رغ ــم إغ ــاق ــه ،بسبب
اإلجراءات الوقائية لفيروس كورونا ،وفق ما كشفته تقارير
إعالمية.
وأكــد شـيــران أن العاملين بالمطعم سيحصلون على
أجورهم لمدة شهر من اآلن ،لحين انتظار قرارات جديدة من
الحكومة البريطانية ،في ظل التصدي للفيروس.
ُيذكر أن إدارة الغذاء والدواء األميركية وافقت على أول
عالج في الواليات المتحدة للفيروس التاجي ،الذي أصاب
أكثر من  50000أميركي ،وهو من بالزما الدم من األشخاص
الذين تعافوا من العدوى.

خرقت النجمةجنيفر غارن ر حالة الحجر الصحي التي
ً
تعيشها حاليا هي وأسرتها ،مثلما يفعل الماليين حول
العالم ،كوقاية من الفيروس ،من خالل خروجها للمرة األولى
ً
منذ أيام .ونشرت تقارير إعالمية صورا لغارنر برفقة ابنتها،
ً
أثناء خروجهما معا في مدينة لوس أنجلس األميركية أمام
منزلها .وأف ــادت التقارير أيضا ،بــأن غارنر تحاول بذلك
كسر حالة الملل التي تعيشها ابنتها ،بمحاولة المشي
ً
معا حول المنزل.
ُيذكر أن مجلة " ،"Peopleاختارت غارنر كأجمل امــرأة
ل ـعــام  ،2019ووض ـعــت صــورتـهــا عـلــى ال ـغــاف الرئيسي
لعددها األخير.

تقديم برنامج الشبكة السنوي ليلة رأس
العام الميالدي الجديد.
ويأتي القرار بعد يوم واحد من انتشار
ص ــور لغريفين وه ــي تحمل مجسم رأس
غارق بالدماء ،يشبه رأس الرئيس األميركي
دونالد ترامب.
وقــالــت الـشـبـكــة ،فــي ب ـيــان" ،أن ـهــت CNN
اتفاقا مع كاثي غريفين حول ظهورها في
برنامج ليلة رأس السنة".
بــدورهــا ،اعـتــذرت غريفين عن الصورة،
ال ـتــي الـتـقـطـهــا م ـصــور الـمـشــاهـيــر ،تايلر
شيلدز ،وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر
ً
"إنستغرام"" :أتوسل العفو لقد تماديت كثيرا
وأنا مخطئة".
واع ـتــرفــت ب ــأن ال ـص ــورة كــانــت "مزعجة
جدا" ،وطلبت من شيلدز أن يزيل الصورة.
يذكر أن غريفين شاركت في استضافة
برنامج  CNNالسنوي ،عشية رأس السنة،
إلى جانب أندرسون كوبر منذ عام .2007
(د ب أ)

أنجلينا جولي

أنجلينا جولي تتبرع
بمليون دوالر لألطفال
تبرعت الممثلة أنجلينا جــو لـي بمبلغ مليون دوالر
لمواجهة تأثير فـيــروس كــورونــا على األط ـفــال ،وأرسلت
المبلغ إلحــدى المؤسسات التي تهتم بمساعدة األطفال
ً
بيانا َّ
فسرت فيه ما قامت به:
وإطعامهم .وأصدرت جولي
"هناك أكثر من مليار طفل خارج المدرسة في جميع أنحاء
العالم ،بسبب إغالقها ،نتيجة انتشار الفيروس .العديد من
األطفال يعتمدون على الرعاية والتغذية التي تقدم لهم خالل
ساعات الدراسة ،بما في ذلك ما يقرب من  22مليون طفل
في أميركا .نحاول الوصول إلى هؤالء األطفال".
ك ـمــا قــدمــت أنـجـلـيـنــا دع ـمــا لــاجـئـيــن ول ـل ـم ــدارس في
أفغانستان وكمبوديا وكينيا وناميبيا.

ماريا كاري

ّ
الموسيقيون المستقلون في بريطانيا
قلقون على مستقبلهم

الموسيقى البريطانية تأثرت بـ «كورونا»
ّ
يشعر الموسيقيون المستقلون ،مثل العديد
ّ
من العاملين المستقلين في بريطانيا ،بالقلق
م ــن ال ـع ــواق ــب االق ـت ـص ــادي ــة ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
ّ
ُ
السيما أنهم مستثنون من إجراء ات
المستجد،
الدعم التي أعلنتها الحكومة.
وكـ ـش ــف وزيـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــال ،ريـ ـش ــي سـ ــونـ ــاك ،عــن
إج ـ ـ ــراء ات ج ــدي ــدة "غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة" ف ــي تــاريــخ
ّ
البالد لحماية الموظفين والشركات من التأثير
االقتصادي لـ "كوفيد  ،"-19الــذي أودى بحياة
ً
 177شـخـصــا حـتــى اآلن ،ودف ــع الـحـكــومــة إلــى
إغـ ــاق ال ـحــانــات وال ـم ـطــاعــم وال ـم ـس ــارح ودور
السينما.
وي ـم ـك ــن ألص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـم ــل أن ي ـط ـل ـب ــوا مــن
ّ
الحكومة دفع  80في المئة من أجور الموظفين
التي تصل إلــى  2500إسترليني ( 2700يــورو)
ً
ّ
شهريا ّ
حدا أقصى ،وذلك ليتمكنوا ّمن االحتفاظ
بموظفيهم وعدم طردهم أثناء تفشي الوباء.
لكن ذلك ال ينطبق على العاملين لحسابهم
الخاص ،وقال األمين العام لنقابة الموسيقيين
ه ــوراس تــروبــريــدج فــي تـصــريـحــات صحافية
"لنكن صادقين ،نحن نشعر بخيبة أمل شديدة".
و تــا بــع" :ال أ فـهــم كيف يمكنهم تقديم عرض
سخي مماثل للعاملين بأجر ،فيما يعتقدون أن
ّ
المستقلين يمكنهم العيش ُ
بع ِشر هذا
العاملين
المبلغ ّ.إنه الجنون وال معنى لذلك".
وحــذر العديد من النواب من غياب التدابير
ّ
ّ
تصب في مصلحة العاملين المستقلين
التي
ّ
ورواد األعمال والعاملين لحسابهم الخاص.
بــدوره ،قال الوزير المحافظ السابق ستيف
بـ ــاركـ ــاي "م ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ل ـل ـغ ــاي ــة" إف ــادت ـه ــم
بالمساعدات نفسها".
وقــال لشبكة "بــي بي ســي" إن "مــن دون ذلك،
سيعاني االقتصاد البريطاني أز مــة قاتلة من
الناحية االقتصادية".
مــن جــانـبـهــا ،أك ــدت األم ـي ـنــة ال ـعـ ّ
ـامــة التـحــاد
"ت ــراي ــدز ي ــون ـي ــون ك ــون ـغ ــرس" (م ـج ـلــس ات ـحــاد
الـنـشــاطــات الـتـجــاريــة) فــرانـسـيــس أوغـ ــرادي أن

ّ
منظمتها "ستمارس الكثير من الضغوط" حول
هذه القضية.
وقــالــت إن ــه "لــديـنــا أع ـضــاء مــن قـطــاع الـبـنــاء
وك ــذل ــك م ــن قـ ـط ــاع ــات ال ـص ـن ــاع ــات اإلب ــداعـ ـي ــة
وسيكون ذلك اختبارا حقيقيا لهم".
مــن ناحيتها ،قــا لــت كلير هوسكينز ،عازفة
الـ ـم ــزم ــار إنـ ـه ــا ألـ ـغ ــت حـ ـف ــات عـ ــدة ف ــي األيـ ــام
الماضية "وعلمنا أن الكنيسة اإلنجيلكية أوقفت
ّ
العامة ،مما يعني أنني فقدت عملي".
االحتفاالت
وتابعت بقلق "من الصعب العيش على هذا
ّ
النحو إذ لم نتمكن من إعطاء الدروس أو القيام
بحفالت موسيقية ،وسنعاني بسرعة نقصا في
الموارد المالية".
وم ــن بـيــن الـتــدابـيــر الــوقــائـيــة الـتــي أعلنتها
الحكومة ،إ عـفــاء األ ســر التي تعاني صعوبات
مــاديــة مــن س ــداد اسـتـحـقــاقــات الــرهــن الـعـقــاري
ّ
مدة  3أشهر.
وشرحت هوسكينز "هذا البرنامج سيساعد
األشخاص الذين لديهم قــروض عقارية مثلنا
ولكن ليس مستأجري المنازل".
وتــاب ـعــت" :ف ـق ــدان ال ــدخ ــل ه ــو م ـصــدر للقلق
الشديد ،ألننا ال نعرف متى سنستأنف العمل
وما إذا كان بإمكاننا دفع اإليجار".
و فــي انتظار معرفة متى يمكنها استئناف
ال ـح ـفــات الـمــوسـيـقـيــة ،ت ـقــوم ال ـعــازفــة ببعض
التمارين على قطعة من تأليف بنجامين بريتن.
وق ــال ــت "أك ـث ــر م ــا ت ـف ـت ـقــده ه ــو أال ت ـك ــون مع
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن وتـ ـغـ ـن ــي ضـ ـم ــن ال ـ ـجـ ــوقـ ــة ،واليـ ـ ـ ــزال
ّ
ّ
أتصور أنه سيكون
المستقبل غير مؤكد "لكنني
هناك المزيد من الموسيقيين البارزين ،ألننا
ّ
للتمرن".
سنكون قد حظينا بالوقت الكافي
(أ ف ب)

ثقافات
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ً
حفالت توقيع في الهواء الطلق تحديا لـ «كورونا»
أدباء يعرضون كتبهم على البحر
القاهرة :محمد الصادق

بطريقة جديدة ،نظم عدد من
األدباء حفالت لتوقيع كتبهم
في الهواء الطلق وعلى ً
شاطئ البحر ،والتقطوا صورا
تجمعهم ،ونشروها على
مواقع ًالتواصل االجتماعي
تحفيزا لغيرهم من األدباء،
والحث على االستمرار في
متابعة أحدث اإلصدارات ً
واألنشطة الثقافية ،وتحديا
لـ «كورونا».

ضحى عاصي
ّ
تشجع الكتاب
وتحثهم على اتباع
النظم الصحية

عـلــى شــاطــئ الـبـحــر بمدينة
بورسعيد ،أقامت دار بن رشد
ح ـف ــل ت ــوق ـي ــع وأمـ ـسـ ـي ــة أدب ـي ــة
لـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات" :غـ ـ ـي ـ ــوم ف ــرن ـس ـي ــة"
لـ ـضـ ـح ــى ع ـ ــاص ـ ــي ،و"مـ ـسـ ـب ــار
الـخـلــود" لشريف العصفوري،
و"مستعمرة ال ـجــذام" للروائي
فتحي امبابي.
ونـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــرت ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــى ع ـ ـلـ ــى
صفحتها بـمــوقــع "فـيـسـبــوك"،
صورا لها وهي توقع روايتها
ب ـ ـجـ ــانـ ــب األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال األخ ـ ـ ـ ـ ــرى،
وعنونتها ب ـ "حـفــل توقيع في
الهواء الطلق وعلى البحر".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور روايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ــاصـ ــي
"غ ـي ــوم فــرن ـس ـيــة" ،ح ــول س ــؤال
الـهــويــة ،وتـتـنــاول فـتــرة مجيء
ال ـح ـم ـلــة ال ـفــرن ـس ـيــة إلـ ــى مصر
ومــا صاحبها مــن أعـمــال عنف
ومقاومة ،والتخلص من فيرس
االستعمار ،والبحث عن الحرية.
وذي ـ ـ ـلـ ـ ــت ع ـ ــاص ـ ــي صـ ــورهـ ــا
بالتأكيد على أهمية النظافة
وات ـبــاع الـنـظــم الصحية وأخــذ
االحتياطات الالزمة في مواجهة
فيروس كورونا.

الوزن المرح

شـ ـجـ ـع ــت ت ـ ـجـ ــربـ ــة ع ــاص ــي
ال ـك ـث ـي ــري ــن ،ف ـب ـعــد ت ــأج ـي ــل دار
عين للنشر حفل توقيع ديوان
"ال ـ ـمـ ــرأة ذات الـ ــوزن
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرح"
للشاعرة
وال ـن ــاق ــدة
ران ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف،
أق ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ــت
فـ ــي رحـ ــاب
الـ ـ ـ ــدار وف ــي
ال ـهــواء حفل
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــع،
ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ـ ــد
مـ ـ ــن الـ ـكـ ـت ــاب
واألدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء،
ونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش
الديوان الفنان
الـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي
محمد عبلة.
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــي
قصائد الديوان
غالف «
غيوم فرنسية» بالفن التشكيلي،

tawabil@aljarida●com

إصدار

« نايات وطبول» يرصد صراع اإلسبان
مع ملوك األندلس وأمرائهم

بـقـصــائــد مـصـحــوبــة بـلــوحــات
للفنان التشكيلي حسام صقر.

ورشة نحت
وقـ ـ ـب ـ ــل أيـ ـ ـ ـ ـ ــام ،أقـ ـ ـ ـ ــام م ـح ـمــد
عبلة ورشــة نحت مفتوحة مع
مجموعة من الفنانين بمحافظة
ال ـف ـيــوم .وع ــن اإلج ـ ـ ــراءات الـتــي
ات ـخــذهــا لـمــواجـهــة ال ـف ـيــروس،
قال عبلة إنه غير مقتنع بحالة
الرعب التي يعيشها الناس ،ألن
الــرعــب هــو أكـبــر عــدو لإلنسان
ويجعله غير متزن في تفكيره
وقراراته.
وعن كيفية تناول هذه األزمة
م ــن وج ـه ــة ن ـظ ــره ،ق ـ ــال" :يـجــب
أن نــأخــذ ه ــذا ال ـح ــدث ب ـهــدوء،
ونحرص على غسل األيدي".

شاشات عرض
وأعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــب ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوات
التشجيعية قيام المركز القومي
للمسرح والموسيقى والفنون
الشعبية ،برئاسة الفنان ياسر
ص ـ ــادق ،بـتـخـصـيــص شــاشــات
عـ ـ ــرض فـ ــي "سـ ـكـ ـش ــن" م ـف ـتــوح
ب ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ـ ـ ــون ،لـ ـع ــرض
مطبوعاته إضافة إلى عروض
ومـ ـقـ ـتـ ـنـ ـي ــات فـ ـن ــان ــي الـ ـفـ ـن ــون
الشعبية.
وقـ ــال ال ـم ـخــرج عـ ــادل عـبــده،
رئ ـي ــس ال ـب ـي ــت ال ـف ـن ــي لـلـفـنــون
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة ،فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
صـحــافـيــة :يـتـيــح الـبـيــت الفني
م ـش ــاه ــدة ع ــروض ــه ع ــن طــريــق
شــاشــات الـعــرض التي تتناول
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي أن ـت ـج ـهــا
البيت منذ إنشائه ،إضافة إلى
م ـع ــرض ال ـك ـتــب ال ـت ــي ت ـت ـنــاول
تــاريــخ ال ـفــرق وم ــا كـتــب عنها،
إ لــى جــا نــب مقتنيات الفنانين
واإلكسسوارات الفنية وغيرها.

خسائر كبيرة
إلــى ذل ــك ،قــال الـنــاشــر أحمد
عبدالمنعم ،مدير دار "منشورات
الربيع" ،إن حجم الخسائر التي
سـيـتـكـبــدهــا ال ـنــاشــر الـمـصــري
والعربي جراء إيقاف المعارض
العربية بسبب فيروس كورونا
ً
ستكون كبيرة جدا ،مشيرا إلى

ضحى عاصي وإصداراتها
ع ــدم وج ــود إحـصــائـيــات لهذه
الخسائر بسبب اختالف حركة
البيع والشراء في المعارض من
عام آلخر.
وعن أنشطة الدار في الفترة
الحالية ،أشار إلى أنها مستمرة
في استقبال األعمال األدبية من
المؤلفين لتقييمها وبالتالي
طباعتها إذا كانت جيدة.

«الثقافة بين إيديك»
وفي وقت علقت المؤسسات
ا لـثـقــا فـيــة أنشطتها فــي جميع
أنحاء العالم ،ومن بينها مصر
بسبب فيروس كورونا ،بادرت
وزارة الثقافة المصرية بإتاحة
أنشطتها وفعالياتها الثقافية
"أون الي ـ ـ ــن" ،ع ـل ــى ق ـن ــوات ـه ــا ب ـ
"يوتيوب" وحسابات السوشيال
مـيــديــا ال ـخــاصــة ب ـهــا ،وحملت
ال ـم ـبــادرة ع ـنــوان "الـثـقــافــة بين
ايديك".
و جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار د .إ ي ـ ـ ـنـ ـ ــاس
عبدالدايم وزيــرة الثقافة ،ببث
ال ـمــواد الثقافية والـفـنـيــة التي
ت ـم ـثــل كـ ـن ــوز أرشـ ـي ــف اإلبـ ـ ــداع
ال ــوط ـن ــي وال ـم ـع ــرف ــي ال ـت ــراث ــي
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــر والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة
بـمـكـتـبــات وأرشـ ـي ــف ق ـطــاعــات
ال ــوزارة ،كأحد الحلول البديلة
ل ـت ـقــديــم أل ـ ــوان اإلبـ ـ ـ ــداع ال ـجــاد
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــور ف ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل ت ـع ـل ـي ــق
ً
األنشطة الفكرية والفنية نظرا
للظروف الطارئة التي تمر بها
البالد.

وقالت عبدالدايم إن مباردة
"الثقافة بين إيديك" تمثل إهداء
ألبـنــاء الــوطــن ،ودع ــوة لاللتزام
ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائـ ـي ــة ال ـتــي
ً
اتـخــذتـهــا ال ــدول ــة ح ـفــاظــا على
الصحة العامة جــراء تداعيات
"كورونا".
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ال ـم ـب ــادرة
خــد مــة ثقافية مجانية ،تهدف
إلى تيسير الحصول على جرعة
فكرية وفنية ومعرفية من خالل
الوسائل التكنولوجية الحديثة،
كما تتيح للعالم االطــاع على
الـمـحـتــوى اإلب ــداع ــي الـمـصــري
ومـتــابـعــة ال ـح ــراك الـثـقــافــي في
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ش ـب ـكــة
االنترنت ،وتمثل إحدى خطوات
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي الـ ــذي تسعى
الوزارة لتنفيذه.
وشكلت عبدالدايم قيل ايام
غــرفــة عـمـلـيــات لـلـتــواصــل بين
ال ـق ـطــاعــات الـثـقــافـيــة لمتابعة
خ ـط ــط ن ـش ــر ال ــوع ــي ال ـص ـحــي،
والتأكيد على تطبيق االجراءات
االحترازية ضد فيروس كورونا،
وات ـخــاذ كــل الـخـطــوات الــازمــة
لـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــم وتـ ـطـ ـهـ ـي ــر األم ـ ــاك ـ ــن
الثقافية.
كما أصدرت الوزيرة العديد
م ــن الـ ـق ــرارات ال ـتــي م ــن شأنها
الـحـفــاظ عـلــى الـصـحــة الـعــامــة،
و مـ ـنـ ـه ــا ت ـف ـع ـي ــل دور ادارات
الـ ـس ــام ــة والـ ـصـ ـح ــة ال ـم ـه ـن ـيــة
حـ ـي ــث تـ ـم ــت طـ ـب ــاع ــة الـ ـع ــدي ــد
م ــن ال ـن ـشــرات االرش ــادي ــة الـتــي
توضح سبل الوقاية من اخطار

االم ــراض الـمـعــديــة ،إلــى جانب
اي ـقــاف الـعـمــل بـجـهــاز التوقيع
بالبصمة االلكترونية ،وعرض
أفالم للتعريف بأساليب الوقاية
وتجنب العدوى.
وشددت على ضرورة اتخاذ
جميع االجراءات الوقائية التي
م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ف ــرص
انتشار الفيروسات ،وضــرورة
اإلل ـتــزام ب ــاإلرش ــادات الصحية
فــي مختلف قطاعات وهيئات
الوزارة.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،تـ ـفـ ـق ــد رئـ ـي ــس
دار االو بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا د .م ـ ـ ـجـ ـ ــدي
ص ــاب ــر م ـس ــارح ـه ــا ب ــال ـق ــاه ــرة
واالس ـ ـ ـك ـ ـ ـنـ ـ ــدريـ ـ ــة ودم ـ ـن ـ ـه ـ ــور،
واستغالل فترة توقف االنشطة
فــي اعـمــال الصيانة والتطوير
ورفــع كفاء ة المواقع والمباني
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ،ال ـ ــى ج ــان ــب تـعـقـيــم
المالبس والديكورات ومخازن
أج ـ ـهـ ــزة ال ـ ـصـ ــوت واالض ـ ـ ـ ـ ــاءة،
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء أع ـ ـمـ ــال
ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة ال ـ ـ ــازم ـ ـ ــة ل ـج ـم ـيــع
المسارح حتى تكون في أبهى
ص ــوره ــا اس ـت ـع ــدادا السـتـقـبــال
الجمهور فور استئناف النشاط.

«الفنون الشعبية»
يتيح شاشات
عرض ألنشطته
وإصدارته

غ
الف اإلصدار
عــن ص ــراع اإلس ـبــان مــع أم ــراء وم ـلــوك األنــدلــس فى
ع ـص ــر إم ـ ـ ــارات وم ـم ــال ــك الـ ـط ــوائ ــف ،أصـ ـ ــدرت الـهـيـئــة
المصرية العامة للكتاب ،كتاب "نايات وطبول" ،للكاتب
حسن عصام الدين طلبة.
ويتناول الكتاب نشأة دو لــة المرابطين الفتية في
مـنـتـصــف ال ـق ــرن الـ ـح ــادي ع ـشــر ال ـم ـي ــادي وف ــي غــرب
إفريقيا بالصحراء الكبرى ،وكيف كبرت هذه الدولة
وس ــادت بــاد غــرب إفــريـقـيــا حـيــث قــامــت عـلــى مـبــادئ
اإلسـ ـ ــام ال ـص ـح ـي ـحــة ووض ـ ــع م ــؤس ـس ــو هـ ــذه ال ــدول ــة
أروا ح ـهــم عـلــى كفهم زا هــد يــن فــي ا لــد نـيــا طامعين في
ثواب اآلخرة فدانت لهم البالد وخضع لهم العباد.
وخـ ــال ث ــاث ــة ع ـق ــود م ــن ال ــزم ــان أص ـب ـحــت ال ــدول ــة
ك ـبــرى تـمـتــد مــن تــو نــس شــر قــا حـتــى ســا حــل المحيط
األط ـل ـس ــي غ ــرب ــا وم ــن س ــاح ــل ال ـب ـحــر ال ـم ـتــوســط عـنــد
ً
الجزائر والمغرب شـمــاال حتى بــاد السنغال ومالي
وغانا جنوبا.
وع ـن ــدم ــا غـ ــزا اإلسـ ـب ــان إمـ ـ ــارات وم ـم ــال ــك األن ــدل ــس
الضعيفة ،استنجد حكام هذه البالد بالدولة اإلسالمية
الفتية في غرب إفريقيا فبدأت قصة صراع طويل ضار
وفي مالحم متعددة ومتعاقبة في آن واحد في سائر
أن ـحــاء األن ــدل ــس ،وأع ــد اإلس ـبــان وحـلـفــاؤهــم أنفسهم
للمواجهة الحاسمة ضد هذه البالد وحلفائهم الجدد،
فدار الصراع عنيفا داميا وتساقط فيه الضحايا تباعا
في ظل دراما هائلة تحمل في جنباتها قصة حضارة
إ ســا مـيــة عـظـيـمــة ،و شـخـصـيــات مـنـهــا مــا يستحق أن
نـعـتـبــر ونـخـجــل ون ـتــأســى م ـنــه ،ومـنـهــا مــا هــو جــديــر
بالتقدير والتبجيل والفخر واالحترام .تدور ملحمة
الحضارة والفن في كل أرجاء جزيرة األندلس.
فــي ا لـكـتــاب نسمع نــا يــات تـغـنــى ،و هــد يــر وضجيج
طبول تدوى ،ليسرد قصة واقعية لحياة أمة إسالمية
عاشت ضروبا من السعادة والشفاء ولنا فيها عبرة
وخبر ،إنها قصة وملحمة "نايات وطبول".

«تنقيب اللصوص» يدفع مصر لوقف نزيف اآلثار بالقانون
تعديل تشريعي يغلظ العقوبات بالسجن المشدد وغرامة تصل إلى  630ألف دوالر
يواجه تاريخ مصر مشكالت تتعلق بالتنقيب العشوائي عن اآلثار ،منذ زمن بعيد ،بخالف عمليات
االتجار غير المشروع بالقطع األثرية ،التي يرجع تاريخها إلى زمن الفراعنة ،وقد تظهر في
النهاية معروضة للبيع في صاالت المزادات العالمية بأوروبا وأميركا ،ولهذا أقر البرلمان المصري
تعديالت قانونية تشدد العقوبات على من يرتكب جرائم من هذا النوع.

●

حبس وغرامة لـ7
أشخاص بتهمة
التنقيب عن اآلثار
شمال شرقي
القاهرة

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

ال يختلف أ ح ــد عـلــى أهمية
اإلرث ال ـت ــاري ـخ ــي وال ـح ـض ــارة
ألي بـلــد ،وهــو مــا ينطبق على
اآلثـ ـ ــار ال ـم ـص ــري ــة ،ال ـت ــي تـعــود
إلــى نحو سبعة آالف عــام ،لكن
عمليات التنقيب غير المشروع
وال ـب ـي ــع واالت ـ ـجـ ــار ف ــي الـقـطــع
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادرة ت ـظ ـه ــر بـ ـي ــن ال ـح ـي ــن
واآلخــر على يد لصوص اآلثار
ال ـب ــاح ـث ـي ــن عـ ــن ت ـح ـق ـي ــق رب ــح
سريع ،مما استدعى الحكومة
الـ ـمـ ـص ــري ــة ل ـل ـت ـف ـك ـيــر فـ ــي ســن
ت ـشــري ـعــات ج ــدي ــدة أو تـعــديــل
القانون القائم لوقف نزيف بيع
اآلث ــار وتـهــريـبـهــا ،عـبــر تشديد
الـعـقــوبــات بـحــق مــرتـكـبــي هــذه
الجرائم ،وهو التعديل الذي أقره
مجلس النواب.
وقـ ــد واج ـ ــه مـ ـش ــروع قــانــون
بـتـعــديــل ب ـعــض أح ـك ــام قــانــون
اآلثـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـق ــدم مـ ــن ال ـح ـكــومــة
ال ـم ـصــريــة ،وال ـ ــذي وافـ ــق عليه

ً
الـبــرلـمــان نـهــائـيــا ،جــرائــم بيع
اآلثـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـص ــري ــة ب ـع ـق ــوب ــات
مـشــددة تصل إلــى حــد السجن
المشدد.
ً
وحـ ـس ــب ال ـ ـمـ ــادة  42مـ ـك ــررا
م ــن م ـش ــروع ال ـق ــان ــون "يـعــاقــب
بالسجن الـمـشــدد ،وبـغــرامــة ال
تقل عن مليون جنيه (نحو 63
ألف دوالر) ،وال تزيد على عشرة
مــايـيــن جـنـيــه (نـحــو  630ألــف
دوالر) كــل مــن حــاز أو أحــرز أو
ً
ً
باع أثرا أو جزء ا من أثر خارج
جمهورية مصر العربية ،ما لم
ي ـكــن ب ـحــوزتــه مـسـتـنــد رسـمــي
يفيد خروجه من مصر بطريقة
ً
مشروعة ،ويحكم فضال عن ذلك
بمصادرة األثر محل الجريمة".
ً
وجاء مشروع القانون متسقا
مــع أحـكــام الــدسـتــور والـقــانــون
واالتفاقيات والمواثيق الدولية،
ب ـ ـهـ ــدف الـ ـحـ ـم ــاي ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة
آلثــار مصر ،والحد من انتشار
الظواهر الكارثية واألفعال غير
المشروعة التي تتعرض لها من

مصر تسعى للحفاظ على تاريخها الفرعوني بالقانون

مصري يعرض مومياوات للبيع أوائل القرن العشرين
سرقة واتجار وتخريب وتدمير،
والتي يمارسها بعض األفــراد
ومافيا سرقة اآلثــار لالستيالء
واإلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ــآخـ ــر م ـ ــا ت ــرك ـت ــه
الحضارة المصرية القديمة.
وتـتـلـخــص أه ـ ــداف م ـشــروع
ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون فـ ـ ــي األخـ ـ ـ ـ ــذ ب ـم ـب ــدأ
ً
االخ ـت ـصــاص الـعـيـنــي ،حـفــاظــا
ع ـلــى اآلث ـ ـ ــار ،واالقـ ـ ـت ـ ــداء بنهج
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـ ـ ــدول ،وتـحـقـيــق
الردع بشقيه العام والخاص في

شأن مرتكبي المخالفات الواردة
فــي م ـشــروع ال ـقــانــون ،وتوقيع
ع ـق ــوب ــات تـ ـت ــاءم م ــع جـســامــة
ُ
الجرم الواقع حال مخالفة أحكام
المواد المستحدثة ،مع مضاعفة
العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل
مـ ـخ ــال ــف ل ـ ـ ـ ـ ــآداب ال ـ ـعـ ــامـ ــة أو
اإلساءة للبالد.
كـ ـم ــا ي ـ ـهـ ــدف ال ـ ـقـ ــانـ ــون إل ــى
س ــد الـ ـثـ ـغ ــرات الـ ـم ــوج ــودة فــي
الـقــانــون الـحــالــي الـمـعـمــول بــه،

قطع أثرية فرعونية

إعالن لبيع آثار مصرية على موقع لصالة مزادات أوروبية

والتي سمحت بالعبث باآلثار
الـمـصــريــة ،س ــواء بتهريبها أو
االتـ ـج ــار ب ـهــا أو ب ـه ــدم قـصــور
وم ـ ـب ـ ــان أث ـ ــري ـ ــة ال مـ ـثـ ـي ــل ل ـهــا
وال ـت ـعــدي عليها بــالـبـنــاء على
األراضي التابعة لآلثار.
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،عــاقـبــت
محكمة جـنــايــات الــزقــازيــق في
محافظة الشرقية (شمال شرقي
ال ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة) ،س ـب ـع ــة أشـ ـخ ــاص
بالسجن ،ثالثة منهم بالسجن
ل ـم ــدة  3س ـن ــوات وغ ــرام ــة 100
أل ـ ــف ج ـن ـي ــه ،إل ـ ــى ج ــان ــب حـكــم
"غيابي" ألربعة آخرين بالسجن
 7سـ ـن ــوات وغ ــرام ــة  200ال ــف،
لـقـيــامـهــم بالتنقيب عــن اآلث ــار
ف ــي م ـن ـط ـقــة خ ــاض ـع ــة ل ـقــانــون
اآلث ــار بــدائــرة مركز الحسينية
في محافظة الشرقية.
وتـعــود أح ــداث القضية إلى
عام  ،2019حين قامت األجهزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة بـ ـضـ ـب ــط ال ـم ـت ـه ـم ـيــن
لقيامهم بالتنقيب عن اآلثار في
منطقة خاضعة ل ــوزارة اآلثــار،
وبعرضهم على النيابة العامة
قـ ـ ــررت إح ــال ـت ـه ــم إل ـ ــى مـحـكـمــة
جنايات الزقازيق التي أصدرت
حكمها السابق.
وت ـن ـت ـشــر ظ ــاه ــرة الـتـنـقـيــب
عــن اآلث ــار فــي مصر منذ عقود

ب ـ ـصـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة ،ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
أقصر الطرق لتحقيق حلم الثراء
السريع ،وقد جرى ضبط العديد
من قضايا االتجار باآلثار خالل
الفترة األخيرة ،وضبط آخرين
ب ـش ـك ــل ي ــوم ــي أث ـ ـنـ ــاء ق ـيــام ـهــم
بعمليات تنقيب غير مشروعة.
ً
وك ـ ــان م ـس ـم ــوح ــا ف ــي مـصــر
بـبـيــع اآلث ـ ــار ح ـتــى ع ــام ،1983
ح ـيــن ص ــدر ال ـق ــان ــون رق ــم 117
الذي ينص على عقوبة السجن
لـ ـم ــدة تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ـي ــن  5إلـ ـ ــى 7
س ـن ــوات ،وال ـغــرامــة مــن  5آالف
إلى  7آالف جنيه ،وهي عقوبات
يراها الكثيرون غير كافية وال
رادعة ،ما استلزم إجراء التعديل
ال ـت ـشــري ـعــي ال ـ ــذي واف ـ ــق عـلـيــه
ً
البرلمان أخيرا.
ويـ ـل ــزم ال ــدس ـت ــور ال ـم ـصــري
في مادته ( )49الدولة بحماية
اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا،
ورعــايــة مناطقها ،وصيانتها،
وتـ ــرم ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــا ،واسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرداد مــا
ُ
اســتــولــي عليه مـنـهــا ،وتنظيم
التنقيب عنها واإلشراف عليه،
إال أن تــرســانــة قــوان ـيــن اآلث ــار
ً
التي بدأت منذ نحو  179عاما
ب ـمــرســوم ع ــام  ،1835وتـحـظــر
الـ ـتـ ـص ــدي ــر غـ ـي ــر الـ ـمـ ـص ــرح بــه
لآلثار خارج مصر ،حتى صدور

ق ــان ــون رقـ ــم  117ل ـس ـنــة 1983
ً
وت ـعــديــاتــه ف ــي  ،2010مـ ــرورا
بعشرات التعديالت القانونية،
لم تمنع وجود ثغرات سمحت
بالعبث باآلثار المصرية ،سواء
بـتـهــريـبـهــا أو االتـ ـج ــار ب ـهــا أو
ـان أث ــري ــة ال
ب ـهــدم ق ـصــور ومـ ـب ـ ٍ
مـثـيــل ل ـه ــا ،ح ـيــث ح ــذر خ ـبــراء
اآلث ــار مــن الـثـغــرات الـمــوجــودة
في قانون حماية اآلثار رقم 117
لسنة  1983والمعدل بالقانون
رقم  3لسنة  ،2010بسبب ضعف
ع ـقــوبــة ت ـهــريــب وس ــرق ــة اآلث ــار
والتنقيب العشوائي عنها.

التعديل
التشريعي
الجديد يهدف
إلى سد الثغرات
القانونية التي
سمحت بالعبث
باآلثار
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 21مايو  21 -يونيو
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 23يوليو  22 -أغسطس
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كلمات متقاطعة
زعفران

كلمة السر

 – 7عملة عربية – للنفي – اإلن ـ ــاء ع ـلــى رأس ـ ــه – كـبـيــر
.1973
أصنام العرب في الجاهلية.
 – 3انصرم ومضى النهار – من أعضاء الجسم.
 – 8ش ـجــر ب ــاس ــق – فـنــانــة  – 11ش ـ ّـك وتـهـمــة – مــاركــة
مدينة إيطالية.
سيارات.
مصرية.
 – 4دماغ الفيل – علق.
 – 9الشجعان.
 – 5ذئب – بسطت.
 – 10ق ـط ــع ا ل ـل ـح ــم – قـلــب
 – 6المذاهب.

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :ثمة زمالء في عملك على استعداد لدعمك مهنيا :يتعاطف معك فريق العمل ،وتنجزون
مهمتكم قبل الموعد المحدد.
في أي مشروع.
ً
ً
عاطفيا :عندما يتكلم قلباكما وتنظران في عمقها عاطفياَ :من يتذكرك كلما أشرقت الشمس هو
ٍّ
نور حياتك.
تجدان صورة كل منكما.
ً
ً
اجتماعيا :هناك أشخاص في العائلة ِّ
يقدرون
اجتماعيا :قد يكون لصديقك خيارات أخرى ،لكن
لك مواقفك ،لكنهم صامتون.
وجوده أساسي في حياتك.
رقم الحظ.11 :
رقم الحظ27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ث ــق ب ــإم ـك ــان ــات ــك ال ــذاتـ ـي ــة ،وت ـع ــام ــل مــع مهنيا :أهــدافــك أصبحت أوضــح مــن ذي قبل،
وعليك البدء بالتنفيذ.
الصعوبات المقبلة بتفاؤل.
ً
ً
ً
عاطفيا :الشريك الذي يعطف عليك عندما تكون عاطفيا :تحب شخصا قلبه أبيض طاهر ونقي،
ً
ً
َّ
وتجتمع فيه كل قيم المحبة.
مرهقا دع له مكانا في قلبك.
ً
ً
َّ
اجـتـمــاعـيــا :حـضــورك بين األه ــل يمنحهم األمــن اجتماعيا :يتقرب منك أحد معارفك ،الكتساب
صداقتك ،فال تردعه.
واالستقرار وحب الحياة.
رقم الحظ.44 :
رقم الحظ.39 :

4

6

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :تعطي عملك بزخم أكبر ،ألن المسؤولين مهنيا :ضع هدفك أمام عينيك ،وشدد عزيمتك،
فالبد من الوصول.
يضعون ثقتهم بك.
ً
ً
ً
عاطفيا :ما يربطك بالحبيب ليست العاطفة فقط ،عاطفيا :ال تكن قاسيا في أجوبتك عن أسئلة
ً
الحبيب ،فهو يغار عليك كثيرا.
بل اإلحساس بالثقة واالحترام.
ً
ً
اجتماعيا :ثمة صديق ال تتمنى أن يمضي الوقت اجتماعيا :يوجد أشخاص ال يغيبون عن فكرك،
ألنك تعلمت منهم أشياء رائعة.
وأنت تتحدث إليه ،ألنه صادق.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

2

2
7
3
1
5
4
9
8
6

 – 1علم األجناس البشرية
وط ـ ـبـ ــائ ـ ـع ـ ـهـ ــا وأخ ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــا
ّ
وتفرقها.
 – 2روائي أوسترالي راحل
نال جائزة نوبل لآلداب عام

7

5
4
1
8
9
6
2
7
3

ً
عموديا:

6

2

4
3
2
6
8
5
7
1
9

 – 1آخ ــرة – بـئــر قــديـمــة –
هرب.
 – 2واظـ ــب وداوم عـلــى –
ماركة سيارات.
ّ
 – 3جــذبــوا ب ـشــدة – جبل
في اليونان.
 – 4ورك – فنانة كويتية.
 – 5قـ ـش ــر ا لـ ـنـ ـخ ــل – مــن
األمـ ــراض – مــا يـخــرج من
ً
النبات شبيها باإلبر.
 – 6مفوض – الجاف.
 – 7ط ـ ـغ ـ ـي ـ ــان و ظـ ـ ـ ـل ـ ـ ــم –
مؤسسات تعليمية.
 – 8عاصمة دولة أفريقية
– يمرح ويلعب.
 – 9فيزيائي ألماني راحل
وضع نظرية «النسبية» –
مناص.
 – 10نــدم – شبيه – سما
وارتفع.

5

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :تسبق الزمالء من خالل تنظيمك ،بوضع مهنيا :أنــت ماهر جــدا في عملك ،لكنك اليوم
َّ
تتهاون في إنجازه.
جدول مفصل ألعمالك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تشعر بتناغم مــع شخص مــن الطرف عاطفيا :طالما أنتما شخصان ،فهناك قناعتان
وموقفان ،والحوار هو الذي ّ
يوحدكما.
اآلخر ،وقد يكون بداية حب.
ً
ً
اجتماعيا :مهما افترقت عن األهل ،فهم يحبونك اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال يـمـكـنــك م ـك ــاف ــأة األه ـ ــل الــذيــن
يضحون بحياتهم من أجل مستقبلك.
ويدعون لك بالتوفيق.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

4
9 2 5

ًكلمات متقاطعة

أفقيا:

 21مارس  19 -أبريل
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ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي هـ ــذه
الشبكة عـلــى 9
مربعات كبيرة
( ،)3×3كل مربع
م ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـق ـس ــم
ال ــى  9مربعات
صـغـيــرة .هــدف
ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـعـ ـب ــة
م ــلء المربعات
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
باألرقام الالزمة
مـ ـ ــن  1ا لـ ـ ـ ــى ،9
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرط عـ ـ ـ ـ ــدم
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرار ال ـ ــرق ـ ــم
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن م ــرة
واحـ ـ ــدة ف ــي كل
مربع كبير وفي
ك ـ ــل خ ـ ــط أف ـق ــي
وعمودي.

الحمل
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كلمة السر:

فلك

sudoku

من  6أحرف وهي اسم نوع نباتي بصلي ,يستخدم كصباغ
للحرير وملون للطعام باللون األصفر الذهبي.

13

تسالي

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً َّ
ً
ً
مهنيا :يــزداد الوضع صعوبة في عملك ،وعليك مهنيا :تعلمت كثيرا من تجاربك العملية ،وأنت
مرتاح إلى إنجازاتك.
االستعانة ببعض الزمالء.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :تـ ـس ــاورك ال ـش ـك ــوك ب ـب ـعــض ت ـصــرفــات عاطفيا :ال تضيع فرصة وجودك مع الحبيب
بالمشاحنات والمشادات العقيمة.
الحبيب ،فلماذا ال تصارحه؟
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :أن ـ ــت ال ت ـ ـقـ ـ ِّـدر ق ـي ـم ـتــك ع ـن ــد األهـ ــل اجتماعيا :ال تعش في ذاكرتك فقط ،فالحياة
ً
تدعوك إلى التمتع بها.
واألصدقاء ،ألنك متواضع جدا.
رقم الحظ.2 :
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :تعمل بصورة جيدة من خالل فريق ،وتأمل
بنتائج مثمرة.
ً
عاطفيا :يعيش حبيب ُ
العمر بقربك ومعك وفي
قلبك.
ً
اجتماعيا :تتشارك مــع أحــد األصــدقــاء المبادئ
عينها ،وترتاح إلى رفقته.
رقم الحظ.56 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ُ
ً
ً
مهنيا :تستمتع جــدا فــي عملك ،ألنــك تقبل
عليه بحب ورغبة.
ً
عاطفيا :الحب من دون أي مقابل هو الحب
الحقيقي الذي يدوم.
ً
اجتماعيا :ليس المهم ما يقوله الغير عنك
ً
مديحا ،بل ما يوجد في قلبه.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر

١٤
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مثقفون :نستكمل أعمالنا األدبية أثناء فترة الحظر الجزئي
أشادوا بقرارات الدولة وامتدحوا الواقفين بالصفوف األمامية لمواجهة «كورونا»
فضة المعيلي

استثمر المثقفون واألدباء
الحظر الجزئي للحد من
خطورة فيروس كورونا بإنجاز
أعمالهم األدبية ،إضافة إلى
تكثيف المطالعة ،وتقديم
النصائح واإلرشادات.

بعض األدباء ّ
قدموا
اقتراحات مستقبلية
بعد االنتهاء من
األزمة الصحية

شــاركــت مـجـمــوعــة كـبـيــرة من
األدب ـ ــاء والمثقفين بــآرائ ـهــم في
وسائل التواصل في أزمة فيروس
كــورونــاّ ،
مقدمين طــرق استثمار
وق ــت ال ـح ـظــر ال ـجــزئــي ف ــي أم ــور
محببة وفق كل فرد ،في حين عكف
البعض على استكمال مشاريعهم
األدبية.
وض ـم ــن ال ـس ـيــاق ذاتـ ـ ــه ،أش ــاد
البعض بقرارات الدولة ،وامتدحوا
الذين يقفون في الصفوف األمامية
ل ـمــواج ـهــة األزمـ ـ ــة ،وق ـ ـ ّـدم بعض
األدبــاء اقتراحات مستقبلية بعد
االنتهاء من األزمــة ،من شأنها أن
تساهم في التطور واالزدهار.
بداية ،قال األمين العام لرابطة
األدباء الكويتيين د .خالد رمضان:
"مهما حــدث علينا أال نجزع ،كم
مــن وب ــاء مـ ّـر علينا فــي السنوات
الـمــاضـيــة وت ـج ــاوزن ــاه ،وجـهــود
شـبــابـنــا ف ــي وزارة ال ـص ـحــة من
أطباء وممرضين كفيلة بمحاربة
هذا الوباء".
أمــا الكاتب القدير عبدالعزيز
ً
السريع فقال" :أجالس كتبي بدال
من أصدقائي ،أتـعـ ّـرف من جديد
عـلــى ب ــداي ــات اهـتـمــامــي بالقص
والقصص والروايات العالمية ثم
السالسل المشهورة ،ونظرت في
اإلهداءات المخطوطة والمطبوعة،
وكانت متعة أن أتنقل من رف الى
رف بين أكثر من  10آالف كتاب،
ورحلة  6عقود".
وأشـ ـ ــاد م ــدي ــر ت ـح ــري ــر مجلة
العربي ،الكاتب إبراهيم المليفي،
بالجهود الحثيثة وقال" :االلتفاف
وال ـ ـمـ ــؤازرة الـشـعـبـيــة إلج ـ ــراءات
الحكومة ضد وباء كورونا دليل
متجدد على وعــي الـنــاس الذين
يـسـتـحـقــون ك ــل اه ـت ـمــام ورعــايــة

ُ
«جلطة» تدخل سليمان
الياسين المستشفى األميري

●

فضة المعيلي

دخل الفنان سليمان الياسين
ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة بالمستشفى
األمـ ـي ــري ع ـقــب ت ـع ـ ّـرض ــه لــوعـكــة
صـ ـحـ ـي ــة ش ـ ــدي ـ ــدة ت ـس ـب ـب ــت فــي
إصابته بجلطة.
ويـ ـع ــد ال ـي ــاس ـي ــن واح ـ ـ ـ ـ ًـدا مــن
أعمدة الحركة الفنية والمسرحية
الكويتية ،كما يتميز بشخصيته
الهادئة ،ويمتلك في رصيده ً
عددا
ً
كبيرا من األعمال المتنوعة.
وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـفـ ـن ــان
الكويتي من خالل االنضمام إلى
فرقة المسرح الخليجي العربي،
قـبــل أن يـ ّ
ـوســع م ـجــال عمله إلــى
التلفزيون والسينما ،مــن خالل
الـ ـمـ ـش ــارك ــة بـ ـع ــدد مـ ــن األعـ ـم ــال

سليمان الياسين

الـمـتـنــوعــة ،وع ـمــل ف ــي تـلـفــزيــون
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وأسـ ـ ـ ــس ش ــرك ــة آمـ ــار
لإلنتاج الفني مع  3شركاء آخرين.

عبدالعزيز السريع

ً
تـ ـق ـ ّـدم ل ـه ــم" .ش ـ ـكـ ــرا" ك ـب ـيــرة لمن
يعملون بصمت إلنقاذنا من هذا
ً
المرض ...شكرا لمن يتحملون كل
هذه التعليقات السلبية من منابع
الطاقة السلبية".
من جانبهّ ،
يبين الكاتب حمد
الحمد رأيه في "كورونا" من خالل
قراءاته فقال "الوباء ال يستمر ،له
فترة وبعدها يتالشى ،لهذا أرى
أن "كورونا" أقل خطورة من األزمة
الـتــي م ـ ّـرت بــالـتــاريــخ ،ومــع ّ
تقدم
الطب بإذن الله فترة وينقشع".
ويقول مدير الملتقى الثقافي
األدي ــب طــالــب الــرفــاعــي" :الـظــرف
الجديد يستوجب عادات جديدة،
ٌ
َ
نمط عيش ّ
يخصه
كل منا اعتاد
ٍ
وفــق ظرفه األســري واالجتماعي
واالقتصادي ،لكن أكثر التوقعات
ً
تفاؤال تشير إلى أن وباء كورونا
سيبقى معنا حتى نهاية .2020
لنحاربه بعادات جديدة ،تؤهلنا
لعيش آمن".
وق ـ ـ ــام الـ ـك ــات ــب والـ ـن ــاق ــد فـهــد
ال ـه ـنــدال بــاسـتـغــال وق ـتــه فـقــال:
"وفــي ظــل ظــروف عصيبة ،بـ ُ
ـدأت

إبراهيم المليفي

خالد رمضان

مشروعي النقدي الـقــادم ،أتمنى
ً
تأسيسا جديدا في النقد
أن يكون
العربي .من ناحية أخــرى ،اقترح
الهندال من خالل "تويتة" أنه "بعد
ان ـت ـهــاء أزمـ ــة ك ــورون ــا عـلــى خير
بإذن الله ،مطلوب مشروع وطني
ت ـشــارك بــه مــؤسـســات المجتمع
المدني والمؤسسات االجتماعية
والثقافية واالقـتـصــاديــة لوضع
رؤي ــة وطـنـيــة مستقبلية تعالج
مواطن الخلل".

مواجهة المخاوف
واقترحت الكاتبة ميس العثمان
أن يستثمر الجميع وقته ،وقالت:
"استثمروا وقتكم وال تشكوا من
ّ
الملل ،الملل في أذهانكم ،نظفوا
بيوتكم وتحركوا ،اطهوا طعامكم
وتأملوا فيما كنتم منه (تهربون)
ع ـبــر خــروج ـكــم ش ـبــه ال ــدائ ــم من
ب ـي ــوت ـك ــم ،واجـ ـ ـه ـ ــوا م ـخ ــاوف ـك ــم،
ّ
ّ
ستغير
وات ـخــذوا قــراراتـكــم الـتي
حياتكم لألفضل بعد هذه الكارثة".
أم ـ ــا الـ ـك ــات ــب م ـظ ـفــر ع ـبــدال ـلــه

فاقترح استغالل الوقت عن طريق
التثقيف غذائيا ،وقال" :قبل كورونا
ُ
كنا نملك حرية التنقل والحركة،
ُ
اليوم تجبرنا الظروف لتقييدها،
هذا مدعاة ألن نتثف غذائيا بما
ّ
يتناسب مع قلة الحركة".
الـ ـب ــاح ــث ص ــال ــح ال ـم ـس ـب ــاح،
استغل فترة الحجر المنزلي في
مراجعة الكتب وقال" :قيمة الوقت
والحجر المنزلي ،تجعل الدقائق
ثمينة والفرص تقتنصها والوقت
يـمـضــي ،شــرعــت فــي مــراجـعــة ما
ّ
لدي من كتب للمراجعة والتدقيق".
أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ س ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــاذة األدب
والتحليل النفسي بجامعة
الكويت ،د .هيفاء السنعوسي،
فقالت" :أنـصــح أخــواتــي وبناتي
ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي بــاسـتـثـمــار
عطلة كورونا بحفظ القرآن الكريم
وت ـ ّ
ـدب ــره ،وكــذلــك ال ـق ــراءة ال ـحـ ّـرة،
وممارسة هوايات من مثل الطبخ،
والرسم ،والفنون الحرفية األخرى.
أما الكاتبة أروى الوقيان فقالت:
"النعمة الوحيدة في هذا الحظر
أنــه سيعيدني إلــى الكتابة التي

ميس العثمان

فهد الهندال

أهملتها بسبب عملي التطوعي
المرهق ،أشعر كأنني ألتقي نفسي
ال ـقــدي ـمــة م ــرة أخ ـ ــرى ب ـعــد م ــرور
بضعة أعوام".
ب ــدوره ــا ،قــالــت أس ـتــاذة النقد
األدبي الحديث في جامعة الكويت،
د .سعاد العنزي" :اإلجــازة فرصة
لـلـقــراءة والكتابة واالط ــاع على
برامج لم أستطع متابعتها سابقا،
كما أنـنــي وج ــدت الــوقــت الكافي
للجلوس مع أسرتي .ما أريد قوله
بإمكاننا أن نجعل فترة الحجر
ال ـم ـنــزلــي ف ـت ــرة ل ـمــراج ـعــة الـ ــذات
واكتساب المهارات".
وأعـ ـ ـط ـ ــى ال ـ ـ ــروائ ـ ـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه
الـبـصـيــص مـتــابـعـيــه ج ــرع ــة من
التفاؤل قائال "التاريخ يقول لنا
إن ضـ ــرر ال ـه ـلــع ع ـلــى المجتمع
أك ـثــر خ ـط ــورة م ــن ض ــرر ال ــوب ــاء،
نسمة تـفــاؤل واطـمـئـنــان جديرة
بتسريع الشفاءّ .
وأيــد البصيص
الـحـجــر الـمـنــزلــي ،وق ـ ــال" :أفـضــل
عمل ّ
تطوعي اآلن هو الجلوس في
البيت وعــدم الخروج إال للحاجة
القصوى".

ورأت الروائية بثينة العيسى
أن الكل يستغل وقته حسب رؤيته
وهواياته وقالت" :التوازن في زمن
َ
الجائحة هو ُ
جميعها.
أب الفنون
أرى حولي أشخاصا ينغمسون
فــي الكتابة والـتــرجـمــة وال ـقــراءة
ّ
والرياضة والعزف ّ
والرسم وتعلم
اللغات األجنبية .يعيشون أيامهم
ً
يوما بيوم ،يفكرون فقط في هذه
الدقيقة ،والدقيقة التي تليها .يبدو
أن هذا هو كل ما نستطيع فعله،
قارب ورقي يجرفه دردور .أن
في ٍ
ٍ
نفعل األشياء التي نحبها ،ألننا
ّ
نحبها ،هذه هي طوافة نجاتك...

ودمتم سالمين".
أمـ ــا ال ـش ــاع ــر ع ـبــدال ـلــه ال ـفــاح
فقد أشاد بمبادرات دولة الكويت
الخارجية ،وقــال "الكويت تتبرع
لليمن وفلسطين والعراق وإيران
لمكافحة كورونا ،حتى في األزمات
ال تنسى اآلخرين ،هذه بالد الخير
من فضل الله تنفق ،اللهم احفظها
واحفظ أميرها وشعبها".

النهار :مشاركتي في «باب الحارة» خطأ غير مقصود
استضاف برنامج "دبي كــروز" ()Dubai Cruise
على شاشة تلفزيون دبي ،الممثل السوري معتصم
ال ـن ـه ــار ف ــي ح ـ ــوار ات ـس ــم بــال ـش ـفــاف ـيــة واالج ــاب ــات
المنطقية عن األسئلة ،التي تنوعت بين الحديث
عن أعماله الفنية والدرامية إلى جانب العديد من
القضايا والمحاور اإلنسانية المتنوعة.
وقدم معتصم معلومات عن تاريخ ميالده في عام
 ،1984وتخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية
في عــام  ،2008وحصوله على أول فرصة حقيقية
للتمثيل في عام .2006
وانتقل بعدئذ ،بصحبة ميساء مغربي مقدمة
البرنامج للحديث عن دبي التي يقيم فيها بحسب
ً
ما تسنح له ظروف العمل الفني ،معربا عن فخره
واعـتــزازه ببلد األمــان والخير والحريات على حد
ً
تعبيره ،قائال إنه يحب البحر الذي يهرب إليه رغم
خوفه منه وعدم قدرته على كشف أعماقه ومكنوناته
ً
ً
ولــو رمــزيــا ،وردا على ســؤال ميساء مغربي حول
ضــرورة اختفاء الفنان بين الفترة واألخــرى ،أبدى
ً
معتصم النهار تأييده لهذه النظرية واصفا نفسه

ً
بالرجل "البيتوتي" الذي يحب اختيار المنزل ،متوقفا
ً
عند تجربته مع التنمر قائال إنه ظاهرة خطيرة جدا،
وقد تعامل معها بحكم النضج والخبرة.
وتــوقــف الممثل ال ـســوري عـنــد مـســألــة حرمانه
البطولة المطلقة بعد نجاحه الجماهيري في أعمال
ً
درامية سابقة ،قائال إن مشاركته في مسلسل "باب
الحارة" بأجزائه األخيرة كان خطأ غير مقصود ال
يود تكراره ،رغم أن العمل الجيد قابل للنجاح في
ً
جميع األوقات ،متوقفا عند دوره الجديد في مسلسل
"من اآلخــر" المقرر عرضه في رمضان المقبل ،إلى
جانب مشاركته كضيف شرف في مسلسل "أسود
ً
فاتح" إلى جانب هيفاء وهبي ،معربا عن ميله إلى
ً
مسلسالت "السايكو دراما" ،معترفا بأن في داخله
شخصيات مـتـنــوعــة ،وأن الـجــانــب الـشــريــر يمكن
االع ــراب عنه مــن خــال شخصيات مختارة ،كذلك
شخصية السارق ،وشخصية "المنتقم" كما في فيلم
ً
"الجوكر" ،معتبرا دور باسل خياط في مسلسل (30
يوم) من األدوار الهامة التي جعلته يشعر بالغيرة
اإليجابية.

ميساء مغربي ومعتصم النهار

أغنيات «عيد األم» تحصد الخيبة واإلخفاق
●

القاهرة  -محمد قدري

قـ ـض ــى ان ـ ـت ـ ـشـ ــار فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
الـمـسـتـجــد ،بـشـكــل كـبـيــر ،عــالـمـيــا على
فكرة نجاح األعـمــال الفنية واألغنيات
حتى المنشورات الخاصة بالفنانين في
مناسبة عيد األم خالل األيام الماضية،
وب ـعــد مـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى الـمـنــاسـبــة،
وج ــدن ــا أن تـلــك األع ـم ــال ل ــم تـصــل إلــى
الجماهير من ّ األســاس ،وحققت خيبة
كبيرة لكل صناعها من الوسط الفني.
فالفنان حمادة هالل كان على رأس
الفنانين الذين كانوا حاضرين بأغنية
جــد يــدة ّ
قد مها خصيصا لألمهات في
هذه المناسبة ،حيث طرح كليبا باسم
"ست الناس" بالتزامن مع عيد األم ،إال
أن األغنية الجديدة لم تحقق أي نجاح
يــذكــر ،مــع تــوافــر عناصر الـنـجــاح بها،
و هــي المناسبة والتصوير والكلمات
والمغني الشهير ،فخالل أسبوع حققت
األغ ـن ـيــة  180أل ــف م ـشــاهــدة فـقــط على
موقع الفيديوهات "يوتيوب" ،واألغنية
الـجــديــدة لـهــال كتب كلماتها الشاعر
الغنائي هشام عبدالحليم ،ومن ألحان
ح ـس ـيــن سـ ـ ــراج وتـ ــوزيـ ــع أحـ ـم ــد ع ــادل
وأخرج الكليب أحمد بدران.

إخفاق رمضان
وحـقـقــت أغـنـيــة "أمـ ــي مـلـكــة" للفنان
م ـح ـم ــد رم ـ ـضـ ــان أقـ ـ ــل م ـ ـشـ ــاهـ ــدات فــي
أغـنـيــاتــه ال ـتــي أنـتـجـهــا وأطـلـقـهــا على
"ي ــو ًت ـي ــوب" أخ ـي ــرا ،حـيــث قـ ـ ّـدم األغـنـيــة
هدية ألمه بمناسبة عيد األم ،ولم تحقق
إال مليوني مشاهدة فقط ،بالرغم من
تحقيق أقل أغنياته  30مليون مشاهدة
أخيرا ،نظرا لإلقبال الكبير على قناته
على "يوتيوب" أكثر من مطربي الجيل
ّ
ال ـح ــال ــي ك ـل ــه ،وأط ــل ــت األزمـ ـ ــة الــراه ـنــة
برأسها أيضا على األغنية ،وتسببت
في هذا اإلخفاق.
وكــانــت الـمـفــاجــأة مــع طــرح المطرب
ال ـش ــاب عـمــر ك ـمــال كـلـيـبــا ج ــدي ــدا على
قناته الرسمية على "يوتيوب" بمناسبة
عيد األم ،بــاســم "كبرتي يــا أم ــا" ،حيث
حققت األغنية فقط خــال أسبوع 300

ألف مشاهدة ،وهي نسبة قليلة للغاية
بعد المشاهدات المليونية التي حققها
خــال أغنياته الماضية ا لـتــي تخطت
 100م ـل ـيــون مـ ـش ــاه ــدة ،ب ـت ـعــاونــه مع
صديقه حسن شاكوش مثل أغنية "بنت
الجيران".
واألم ـ ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه تـ ـ ـك ـ ـ ّـرر م ـ ــع صــدي ـقــه
شاكوش الذي طرح بداية ّالشهر أغنية
باسم "أمي" قبل عيد األم ،لكنها أيضا لم
تحقق النجاح ،وفي خالل كل هذه المدة
لــم تحقق أكثر مــن  700ألــف مشاهدة،
بالرغم من وجــود ماليين المشتركين
في قناته الخاصة.
ولم تقتصر اإلخفاقات على األغنيات
فقط ،فكانت كل منشورات الفنانة فيفي
عـبــده عـبــر "إن ـس ـت ـغــرام" تحقق تفاعال
كبيرا حتى فترة كبيرة ،وبالتزامن مع
عيد األم فاجأت المتابعين بمناسبة
عيد األم ،حيث نشرت صــورة عبر
"إنستغرام" برفقة والدتها التي لم
تنشر عنها كثيرا من قبل ،وكتبت
"ال ـلــه يــرحـمــك يــا أم ــي ،مــش القية
كالم أقوله ،بس عايزه أقولك انتي
وحشتيني ...الله يرحمك".
وظ ـ ـهـ ــر انـ ـشـ ـغ ــال ال ـم ـتــاب ـع ـيــن
ّ
بالفيروس القاتل في قلة التفاعل
معها في هذه المناسبة ،مما
ّ
جـعـلـهــا ت ـقــل م ــن مـعــدالت
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــورات بـ ـع ــده ــا
بخالف الفترة السابقة
التي كانت معتادة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود
يــوم ـيــا ب ـصــورة
مـ ـكـ ـثـ ـف ــة م ـن ـه ــا
الـبــث المباشر
والــرقــص مع
المتابعين.
وع ـ ـلـ ــى
مستو ى
البرامج،
احـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــل
ب ــرن ــام ــج
"م ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــم
منى الشاذلي"
خــال الـسـنــوات الماضية
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــدارة ف ـ ـ ـ ــي نـ ـسـ ـب ــة

المشاهدات على كل البرامج في حلقة
عـيــد األم ،وه ــذا ال ـع ــام ،مــع اإلج ـ ــراء ات
االحترازية وعدم وجود جمهور ،خرجت
حلقات عيد األم بصورة باهتة للغاية،
ولم تحقق أي نجاح يقارن بالسنوات
الماضية ،وبالتوازي أيضا أطلقت عدة
عالمات تجارية في مصر أغنيات ضمن
حمالتها اإلعالنية لعيد األم ،لكنها هي
األخرى لم تلق القبول ،وتسببت األزمة
فــي انخفاض نسب المشاهدة للغاية
بخالف السنوات الماضية التي تفوقت
بعض أغنيات الحمالت اإلعالنية على
أغنيات المطربين في المناسبة نفسها.

حمادة هالل

سلة أخبار
معين شريف يستعيد
حسابه عبر «إنستغرام»

استعاد املطرب
اللبناني معني شريف
حسابه الرسمي على
"إنستغرام" ،بعدما تم
اختراقه وسرقته منذ
أغسطس املاضي.
وكتب شريف" :بعد أن
تم اختراق صفحتي هذه
ألكثر من خمسة أشهر،
تم استرجاعها بفضل
جهود إدارة "فيسبوك"،
أشكرهم على حسن
تعاونهم معنا .اشتقت
لكم متابعيني وسنبقى
على تواصل مستمر".
وكان معني قد نشر آخر
منشور له على صفحته
منذ أغسطس  ،2019وأي
حركة أو منشور صدرت
بعد تلك الفترة من هذه
الصفحة ال تمثله ،على
الرغم من أنها تحمل
اسمه.

مهند الحمدي يحارب
الضجر في الحجر المنزلي

ملحاربة الضجر ،الذي
يعانيه بسبب اضطراره
لعدم الخروج التزامًا
بالحجر املنزلي ،شارك
املمثل السعوديمهند
الحمدي متابعيه في
صفحته الرسمية على
أحد مواقع التواصل
بمقطع فيديو من غرفة
نومه ،وهو يحاول ركل
علبة محارم التواليت،
على أنها كرة ،بشكل
طريف ،وتلقى عددًا
كبيرًا من عالمات
اإلعجاب من متابعيه
بلغت  242ألف إعجاب
وتعليقات بالجملة.
كما كان الحمدي
تحدث في وقت سابق
عن استيائه من األكل
السريع الذي يتناوله،
وطالب أن يرشده
اللبنانيون إلى أشخاص
ّ
يعدون طعامًا منزليًا
ويوصلونه إلى املنزل،
مشيرًا إلى أنه يريد
طعامًا لبنانيًا وورق
عنب على الطريقة
اللبنانية.
وكان الحمدي اضطر
للبقاء في لبنان ،بعد
توقف تصوير مسلسله
"دفعة بيروت" وإغالق
مطار بيروت الدولي.

ريان يطرح أغنية
«مع بعض» اليوم

أعلن الفنان ريا ن طرحه
أغنية منفردة جديدة
بعنوان "مع بعض".
وكشف ريان في صفحته
الرسمية على أحد مواقع
التواصل عن اسم األغنية،
كما نشر صورة تشويقية،
أمس ،ظهر فيها وهو يقف
بشكل جانبي ،خلفيتها
سوداء ،وعلق عليها:
"أغنيتي املنفردة الجديدة
والفيديو كليب الخاص بها
سيتم طرحهما غدًا الجمعة
في الساعة الرابعة بعد
الظهر ،بعنوان "مع بعض".
يذكر أن ريان كان أعلن
عبر صفحته أنه سيتم
تأجيل طرح األغنية،
بسبب الظروف
الراهنة التي تمر بها
البالد ،والتي كان من
املفترض طرحها في
وقت سابق ،وشارك
في أوائل الشهر مقطعًا من
كليب األغنية ،الذي أخرجه
محمد النعناع.

ةديرجلا

•
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دوليات

ً
الزرفي يكشف سياسته :العراق أوال وانفتاح على الجوار

التحالف يعلق أنشطته ويغادر ثاني قواعده وفرنسا تنهي «شامال» ...وصاروخ يضرب المنطقة الخضراء
ً
تزامنا مع سحب العديد من
الدول قواتها من العراق،
تعهد رئيس الحكومة
العراقية المقبلة باالبتعاد عن
الصراعات اإلقلیمیة والدولیة،
ً
ُ
سيعتمد سیاسة
مؤكدا أنه
خارجیة قائمة على مبدأ العراق
ً
أوال.

كـ ـش ــف رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي
المكلف ،عدنان الزرفي أمس عن جانب
ً
من سياسته الخارجية المقبلة ،مشددا
على ضرورة "االبتعاد عن ًالصراعات
التي تجعل من العراق ساحة لتصفیة
الحسابات".
وك ـت ــب الـ ــزرفـ ــي ف ــي ت ـغ ــري ــدة عـلــى
ُ
سنعتمد سیاسة خارجية
" تــو يـتــر":
ً
قائمة على مبدأ العراق أوال واالبتعاد
ع ــن ال ـص ــراع ــات اإلقـلـیـمـیــة ًوالــدول ـيــة
التي تجعل من العراق ساحة لتصفیة
الحسابات وتكون مصالحه ُ
العلیا هي
البوصلة التي تحدد رســم اتجاهات
تلك السياسة.
و م ـنــذ تكليف ر ئ ـيــس الجمهورية
بــرهــم صــالــح ،فــي  17م ــارس الــزرفــي
تشكيل الـحـكــومــة عـقــب ع ــدم توصل
األط ــراف الشيعية إلــى اتـفــاق نهائي
لتحديد اس ــم الـمــرشــح ،مــازالــت هــذه
ً
ً
القضية تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام
األوساط السياسية والشعبية.
ً
وق ــدم ال ــزرف ــي مــع تـكـلـيـفــه ،وع ــودا
بتحسين وتطوير المجال الصحي،
غير أنــه لم يتطرق إلــى مسألة رحيل
القوات األجنبية ،األمــر الحساس في
بلد عــا لــق بين حليفيه المتعاديين،
الواليات المتحدة وإيران.

المنطقة الخضراء

الصدر يطالب
بوضع حد للحرب
في سورية واليمن
وليبيا لرفع الوباء

وعلى األرض ،أكــدت خلية اإلعــام
األم ـ ـنـ ــي ال ــرسـ ـم ــي سـ ـق ــوط صـ ـ ــاروخ
كــات ـيــوشــا ف ـجــر أم ــس ع ـلــى المنطقة
الـ ـ ـخـ ـ ـضـ ـ ــراء الـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــدة ال ـت ـح ـص ـي ــن
ب ــوس ــط بـ ـغ ــداد ،ح ـيــث م ـق ـ ّـر ال ـس ـفــارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ـيــرت ـفــع عـ ــدد الـهـجـمــات
ضد المصالح الدولية في العراق إلى
 ،26أبــرزهــا أسـفــر فــي  11م ــارس ّعن
مقتل عسكريين أميركيين ومجندة
بريطانية فــي قــاعــدة الـتــاجــي شمال
بغداد.
وق ــال مـصــدر أمـنــي إن الـصــواريــخ
كــانــت تستهدف الـسـفــارة األميركية،
غ ـي ــر أن ـه ــا س ـق ـطــت ع ـل ــى ب ـع ــد م ـئــات
األمتار في ساحة خالية .ولم تعلن أي
جهة مسؤوليتها عن أي من الهجمات،
التي تتهم واشنطن كتائب "حزب الله"
العراقية المقربة من إيران بتنفيذها.
وت ـت ــواص ــل ال ـه ـج ـمــات رغ ــم إع ــان
الواليات المتحدة التي يشكل جنودها
الغالبية العظمى من القوات المنتشرة

ً
الزرفي مجتمعا بسفراء الدول الخمس الكبرى بمجلس األمن في بغداد أمس األول
في الـعــراق ،سحب قواتها من قواعد
عدة وإعــادة نشرها في قواعد أخرى
داخل العراق .كما أن التحالف الدولي
يقوم بإعادة تموضع لقواته المنتشرة
في نحو  11قاعدة عسكرية في أنحاء
العراق.

الصدر والتحالف
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن اعـ ـتـ ـب ــر زعـ ـي ــم ال ـت ـي ــار
ال ـص ــدري مـقـتــدى ال ـصــدر فــي خمس
رســائــل وجـهـهــا لـلـســاســة العراقيين
أن رف ــع وبـ ــاء ك ــورون ــا يـتـطـلــب الـكــف
عــن ال ـحــرف فــي ســوريــة وف ــي الـيـمــن،
وفي ليبيا ،وفي غيرها ،قرر التحالف
الدولي ،أمس ،تعديل ترتيباته وتعليق
أن ـش ـط ـت ــه ال ـت ــدري ـب ـي ــة ل ـ ـقـ ــوات األمـ ــن
العراقية "بشكل مؤقت" في ضوء األزمة
الصحية الراهنة ،مشيرا إلى أن القرار
يأتي بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وقال التحالف في بيان ،إن فرنسا
أخذت علما بهذا القرار ،وقررت إعادة
أفراد عملية "الشمال" المنتشرين في
العراق في هذا السياق ،حتى إشعار
آخر.
وأوض ـ ـ ــح أن ع ـم ـل ـيــة اإلعـ ـ ـ ــادة إل ــى
الوطن بدأت أمس وستتعلق بالمئات

م ــن ال ـج ـن ــود ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي عـمــود
"الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب" مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش الـ ـع ــراق ــي،
باإلضافة إلى عناصر الدعم الوطني
ال ـم ـت ـمــركــزة ف ــي هـيـئــة عـمـلـيــة ال ـعــزم
المتأصل ( )OIRفي بغداد.
وتــابــع الـبـيــان ،أن "فــرنـســا ال تــزال
ملتزمة تجاه بــاد الـشــام ،ألن القتال
ضد داعش مستمر .وهي تحافظ على
وج ــود ج ـنــودهــا ال ــذي ــن ت ــم إدخــالـهــم
ف ــي مـنـشــآت  OIRف ــي ال ـكــويــت وقـطــر
وكذلك انتشارها البحري في القناة
السورية" ،كما تواصل المشاركة في
ع ـمــود "ال ــدع ــم" ،م ــن خ ــال عنصرها
ال ـج ــوي الـ ــذي ي ـقــوم ب ــرح ــات يومية
من القاعدة الجوية المخطط لها في
األردن وقــاعــدة التحالف الجوية في
قـطــر ،مــو ضـحــا أنشطتها التدريبية
ستستأنف بمجرد أن يسمح الوضع
بذلك.
ً
وحــال ـيــا ،ف ــإن  2500مـ ــدرب ،أي ما
يقارب ثلث قوات التحالف ،غادروا أو
مازالوا يغادرون ،مع تعليق عمليات
التدريب مع القوات العراقية.
واألسبوع الماضي ،غادرت القوات
األجنبية قــاعــدة القائم الغربية على
ال ـ ـحـ ــدود م ــع سـ ــوريـ ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
الفرنسيون واألميركيون .أمس سلمت

ق ـ ــوات ال ـت ـحــالــف ق ــاع ــدة ال ـق ـي ــادة في
الشمال ،إلى الجيش العراقي.

أفراد أساسيون
وإذا أعلنت بريطانيا وأستراليا
سـ ـح ــب م ــدرب ـيـ ـه ــا فـ ـق ــط مـ ــن الـ ـع ــراق
واإلبـقــاء على "أف ــراد أساسيين" ،فإن
فرنسا بــدأت في سحب مئتي جندي
مــن ال ـعــراق ،على غ ــرار تشيكيا التي
سحبت جنودها ،الثالثين.
ّ
المتحدث باسم هيئة األركان
ووفق
الفرنسية ،الكولونيل فريديريك
العامة
ّ
ً
باربري فإنه اعتبارا من يوم أمس "لم
يـعــد ه ـنــاك ج ـنــود يـعـمـلــون فــي إطــار
عملية شامال في العراق".
ورغـ ـ ـ ــم تـ ـص ــوي ــت الـ ـب ــرلـ ـم ــان عـلــى
انسحاب  5200جندي أميركي عقب
مـقـتــل قــائــد "فـيـلــق ال ـق ــدس" اإليــرانــي
الـ ـجـ ـن ــرال ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ون ــائ ــب
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي
المهندس بغارة أميركية قــرب مطار
ب ـ ـغـ ــداد ،واص ـ ـلـ ــت ال ـ ـقـ ــوات ال ـع ــراق ـي ــة
ت ــواص ــل ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــات م ــع ق ــوات
التحالف ضد تنظيم "داعش".
وإذا ما كان رحيل القوات األجنبية
مــن الـقــواعــد الـعــراقـيــة الـتــي احتلتها

(أ ف ب)

ً
ً
ً
حــدثــا كبيرا جــديــدا فــي ال ـعــراق ،فإنه
ال يبهر الـ ــرأي ال ـعــام الـقـلــق مــن وبــاء
ً
كــورونــا الــذي يمكن أن يكون كارثيا
في بلد يعاني نقصا مزمنا في األدوية
واألطباء والمستشفيات.

أسرة عميل  FBIتعلن وفاته خالل احتجازه في إيران ...والحكومة تنفي
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد مصدر في مكتب رئيس الجمهورية
ّ
اإليــرانـيــة أن "ال ـحــرس ال ـثــوري" أخ ــل بعمل
ّ
منظمة "أطـبــاء بــا ح ــدود" ،وأخ ــل بـقــرارات
ً
قبول المساعدات األجنبية ،ردا ّعلى رفض
حكومة الرئيس حسن روحاني تدخل القوات
األمنية والقوات المسلحة في أمــور تتعلق
بمكافحة فيروس كورونا في البالد.
وقــال المصدر إن "الـحــرس" اتهم "أطباء
ب ــا حـ ـ ــدود" بــأن ـهــا تـسـعــى إلـ ــى الـتـجـســس
تحت غطاء مساعدة اإليرانيين بمواجهة
الوباء ،وهدد الحكومة بأنه سيعتقل أطباء
وعمال المنظمة الدولية إذا ّ
أصرت على قبول
مساعداتهم ،وهو ما أرغمها في النهاية على
رفض قبول المساعدات.
وحـســب الـمـصــدر ،فــإن الجيش اإليــرانــي
اس ـت ـحــدث مـسـتـشـفــى م ـيــدان ـيــا ف ــي منطقة
المعارض بجنوب مدينة طهران بسعة ألفي
سرير ،في حين حـ ّـول الحرس الثوري أكبر
مركز تـجــاري فــي طـهــران( ،إي ــران م ــال) ،إلى
مستشفى ميداني في ّ
تحد للحكومة.

وقامت القوات المسلحة بمقارنة قدراتها
مع "أطباء بال حدود" التي جهزت مستشفى
ميدانيا يسع لـ 48سريرا فقط ،واعتبرت أن
قبول الحكومة لمساعدة بسيطة يعد إهانة
للشعب اإليراني وقدراته.
وذكر أن القوات المسلحة أجرت مناورات
ً
للتدريب على "الحرب الجرثومية" استنادا
إلــى حديث المرشد األعـلــى علي خامنئي،
الذي أشار إلى احتمال ّ
تعرض إيران حرب
جــرثــومـيــة مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،رغ ــم أن
حكومة روحاني تعتبر أن الوضع الحالي
ّ
ً
ي ـمــثــل تـفـشـيــا طـبـيـعـيــا ل ــوب ــاء ي ـض ــرب كل
العالم.
وأضاف المصدر أن الخالفات تم بحثها
فــي اجـتـمــاع ،عـبــر دائ ــرة الـفـيــديــو المغلقة
عــن ُب ـعــد ،للمجلس األع ـلــى لــأمــن القومي
الثالثاء الماضي ،بحضور المرشد ،حيث
ُّ
أكــد روحاني رفضه القاطع لتسلم القوات
المسلحة إدارة أمور البالد ،بحجة مكافحة
الوباء بموازاة وجــود حكومة منتخبة من
الشعب.
وط ـل ــب روحـ ــانـ ــي م ــن خــام ـن ـئــي تـسـلـيــم

قيادة القوات المسلحة في المناطق لوزارة
ا لــدا خـلـيــة المدنية والمحافظين التابعين
لها ،على غرار ما كان اإلمام الراحل روح ُّالله
ّ
مصرا على تدخل
الخميني يفعله ،إذا ما كان
الفوات المسلحة في أمر مكافحة الفيروس.
وشدد المصدر ،الذي شارك في االجتماع،
عـلــى أن ال ـمــرشــد ،رغ ــم م ـعــارضــة "ال ـحــرس
الثوري" ،أكد أنه ال يمانع أن ّ
يفوض قيادة
ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ف ــي ك ــل م ـحــاف ـظــة إل ــى
المحافظين ،ولتمكين الحكومة من اتخاذ
إج ــراءات أكـثــر صــرامــة لمواجهة "كــورونــا"
خالل األسبوع المقبل ،وهو األسبوع الثاني
من "عطلة الـنـيــروز" ،رأس السنة اإليرانية،
والــذي يتوقع أن تشهد نهايته حركة سفر
كبيرة بين المدن ،األمر الذي ينذر بـ "كارثة
تفشي" للعدوى.
إل ــى ذلـ ــك ،أكـ ــدت ط ـه ــران أن ـهــا "ال تـعــرف
ً
شـ ـيـ ـئ ــا" ع ـ ــن م ـ ـكـ ــان وجـ ـ ـ ــود ع ـم ـي ــل مـكـتــب
ـدرالــي الـســابــق ( ،)FBIبــوب
التحقيقات ال ـفـ ُ
ليفنسون ،الــذي فقد فــي  ،2007بعد إعــان
عــائـلـتــه "وف ــات ــه خ ــال اح ـت ـج ــازه" م ــن قبل
السلطات اإليرانية أمس.

م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،أك ـ ـ ـ ــدت وزي ـ ـ ــرة
التجارة التركية روهصار بكجان أن
ال ـع ــراق أه ــم ال ـشــركــاء االقـتـصــاديـيــن
وتركيا تحرص على مواصلة العالقات
ال ـت ـجــاريــة م ـعــه دون أي ت ـمــاس بين
األشخاص.
وأوضحت بكجان في تغريدة على
"تويتر" أن الحكومة التركية اتخذت
ك ــاف ــة الـ ـت ــدابـ ـي ــر ال ـ ــازم ـ ــة ل ـمــواص ـلــة
الـتـجــارة مــع ال ـع ــراق" ،مشيرة إلــى أن
"عملية تبادل سائقي الشاحنات في
معبر خابور الحدودي تأتي في إطار
التدابير المتخذة للوقاية من فيروس
ً
ك ــورون ــا" ،ال ــذي أج ـبــر ان ـت ـشــاره دول
عديدة على إغالق حدودها ،وتعليق
الرحالت الجوية ،فرض حظر التجول،
تعطيل الدراسة ،إلغاء فعاليات عديدة،
مـ ـن ــع ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وإغـ ـ ــاق
المساجد والكنائس.

وأكــد المتحدث باسم قــوات التحالف العسكري،
بقيادة السعودية ،العقيد الركن تركي المالكي ،أن قيادة
التحالف "تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية بقبول
الدعوة األممية لوقف إطالق النار".
وف ــي صـنـعــاء ،رح ــب رئـيــس المجلس السياسي
األعلى ،الذراع السياسية للمتمردين ،مهدي المشاط،
ف ــي ب ـي ــان ،ب ـ ــ"دعـ ــوات وج ـه ــود األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم
المتحدة" ،مؤكدا "االستعداد التام لالنفتاح على كل
(صنعاء  -وكالت)
الجهود والمبادرات".

السراج يطلق «العاصفة» وحفتر يتقدم
بعد انهيار وقــف إطــاق النار
الـ ـه ــش ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن وان ـ ـ ــدالع
مـ ـع ــارك عـنـيـفــة حـ ــول الـعــاصـمــة
ط ــراب ـل ــس ،أع ـل ــن رئ ـي ــس حكومة
الوفاق الليبية فايز السراج ،أمس،
انـطــاق عملية "عاصفة الـســام"
ً
الـعـسـكــريــة ،ردا عـلــى م ــا وصـفــه
بـ ــ"اعـ ـت ــداءات ميليشيات خليفة
حفتر المستمرة".
وجـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك فـ ــي بـ ـي ــان ن ـشــره

على "فيسبوك" المكتب اإلعالمي
لرئيس الحكومة المعترف بها
ً
دول ـ ـيـ ــا ،ال ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى ل ـل ـقــوات
المسلحة الليبية.
وق ــال ال ـس ــراج فــي أول تعليق
على العملية" :إننا حكومة شرعية
مــدنـيــة تـحـتــرم الـتــزامــاتـهــا تجاه
المجتمع الــدولــي ،لكنها ملتزمة
قبل ذل ــك تـجــاه شعبها ،وعليها
واجب حمايته ،في إطار حق الدفاع

المشروع عن النفس ،وفي حدود
القانون الدولي".
وأعلن "الجيش الوطني" ،أمس
األول ،أن قواته سيطرت على مدينة
زلـيـتــن وع ـلــى مـنــاطــق قــريـبــة من
الحدود التونسية وأحرزت تقدما
جديدا في عدة محاور بالعاصمة،
بعد معارك طاحنة مع الميليشيات
المسلحة التابعة لقوات الوفاق.
(طرابلس ـ وكاالت)

إسرائيل :القضاء يطيح رئيس «الكنيست» واليمين يرفض
نتنياهو يستذكر الخروج من مصر ويقارن بين فرعون و«كورونا»

يهود يؤدون صلواتهم خارج كنيس بالقدس المحتلة (رويترز)

في ظل احتدام األزمــة السياسية
بالدولة العبرية بعد فشل األحــزاب
السياسية في تحقيق نتائج حاسمة
بـ 3انتخابات أجريت خالل عام واحد،
أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية،
ً
أم ـ ــس ،ق ـ ـ ــرارا يـقـضــي بـعـقــد جلسة
لـ"الكنيست" من أجل التصويت على
انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا
للرئيس المستقيل يولي إدلشتاين،
مع سحب صالحياته ومنع من القيام
باألعمال.
وق ــوب ــل قـ ـ ــرار ال ـم ـح ـك ـمــة الـعـلـيــا
ب ــانـ ـتـ ـق ــادات شـ ــديـ ــدة ال ـل ـه ـج ــة مــن
أحزاب اليمين بقيادة رئيس حكومة
ت ـ ـصـ ــريـ ــف األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال زعـ ـ ـي ـ ــم حـ ــزب
"الليكود" بنيامين نتنياهو ،معتبرة
أنها محاولة من المحكمة للتدخل في
شؤون "الكنيست" ،وتقويض أسس
الديمقراطية.
ويأتي قرار "العليا" بعد أن رفض

إدلشتاين ،المنتمي إلــى "الليكود"،
تنفيذ ق ــرار للمحكمة بعقد جلسة
الن ـت ـخــاب رئ ـي ــس دائـ ـ ــم ،ح ـيــث قــدم
اس ـت ـق ــال ـت ــه دون أن ي ـط ـب ــق ق ـ ــرار
المحكمة ،في حين أقــرت المحكمة
تـعـيـيــن ع ـضــو "ال ـك ـن ـي ـســت" ،عمير
ً
ً
بـيــرتــس ،رئـيـســا مــؤقـتــا للمجلس.
ومن المرجح أن تعقد الجلسة مطلع
األسبوع القادم النتخاب رئيس دائم
لـ"الكنيست".
ويمهد القرار الطريق أمام تحالف
"أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس،
منافس نتنياهو ،الستكمال السيطرة
عـلــى الـبــرلـمــان وس ــن قــانــون يمنع
نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة
بسبب قرب انطالق محاكمته بتهم
فساد مالي.
وأمـ ـ ــس األول ،ق ـ ــدم إدل ـش ـت ــايــن،
اسـتـقــالـتــه مــن منصبه ،فــي أعـقــاب
قرار المحكمة العليا ،بإلزامه بإجراء

تصويت على انتخاب رئيس جديد
للبرلمان.
وانتقد إدلشتاين ق ــرار "العليا"،
ووصفه بأنه "تحليل أحادي الجانب
ومتطرف" .وقال إنه استقال لتجنب
"حرب أهلية" وأغلق إدلشتاين جلسة
الهيئة العامة وأك ــد أنـهــا ستنعقد
االثنين المقبل ،في محاولة لتعطيل
تحركات "أزرق أبيض".
وعلى صعيد منفصل ،شبه رئيس
الوزراء اإلسرائيلي فيروس "كورونا"
بفرعون مصر القديمة.
وجــاء ذلك في تغريدة لنتنياهو
ع ـب ــر "تـ ــوي ـ ـتـ ــر" ،ح ـي ــث ق ـ ـ ــال" :ش ـهــر
نيسان الذي يبدأ هذه الليلة حسب
التقويم اليهودي ،والــذي يرمز إلى
شهر خروج بني إسرائيل من مصر,
ّ
يــذكــرنــا بــأن شعبنا قــد صمد أمــام
الـعــواصــف ال ـشــديــدة ،مما يعطينا
الـ ـق ــوة واألمـ ـ ـ ــل ،ف ـ ــإذا ص ـمــدنــا أم ــام

سلة أخبار
سفاح نيوزيلندا يقر بالذنب

في خطوة مفاجئة ،أقر بالذنب،
أمس ،السفاح األسترالي
برينتون تارانت ،المتهم بقتل
 51من المصلين المسلمين
في أسوأ حادث إطالق نار
عشوائي في نيوزيلندا،
ً
معترفا بقتل  ،51والشروع في
قتل  ،40وأقر بتهمة ارتكاب
عمل إرهابي خالل جلسة في
محكمة كرايستشيرش العليا.
وقال القاضي كاميرون:
"لقد أدين بكل واحدة من
ً
هذه التهم" ،مضيفا" :يمثل
اإلقرار بالذنب خطوة مهمة
نحو وضع نهاية لهذا العمل
اإلجرامي".

اإلعدام لـ  5بتخريب
«أنابيب البحيرة»

تركيا والعراق

ُ
الحرس الثوري يرغم روحاني على رفض المساعدات أطراف نزاع اليمن ترحب بدعوات الهدنة
رحبت أطراف النزاع اليمني بدعوة األمم المتحدة
لوقف إطالق النار في مناطق النزاعات ،على خلفية
المخاوف من انتشار فيروس كورونا ،ولكن دون أن
تعلن أي خطوة عملية للمضي في ذلك.
وقــالــت الحكومة اليمنية ،المعترف بها دولـيــا،
إن "الوضع في اليمن سياسيا واقتصاديا وصحيا
يستلزم إيقاف كل أشكال التصعيد ،والوقوف ضمن
ال ـج ـهــد ال ـعــال ـمــي واإلن ـس ــان ــي لـلـحـفــاظ ع ـلــى حـيــاة
المواطنين ،والتعامل بكل مسؤولية مع هذا الوباء".
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فـ ــرعـ ــون ،س ـن ـص ـمــد أم ـ ـ ــام ف ـي ــروس
ً
كورونا أيضا".
وت ــاب ــع ف ــي ت ـغــريــدة مـنـفـصـلــة" :ال
يمكن ألحد أن يقول لكم متى بالضبط
ستنتهي أزم ــة كــورونــا ،لكننا بدأنا
ً
التفكير عن اليوم التالي ،وشكلنا فريقا
ُيعنى بالتخطيط للخروج من األزمة
يضم خير األدمغة ،وبمجرد خروجنا
م ـن ـهــا سـنـعـمــل ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة تــأهـيــل
اقتصادنا على وجه السرعة ،وبعون
الله ،سنعاود حياتنا الطبيعية".
ً
وأض ـ ــاف" :ال ـعــالــم يشهد تنافسا
ً
ً
ً
شديدا بل وحشيا وشرسا للحصول
على المعدات الطبية بمعنى المالبس
الواقية وأجهزة التنفس االصطناعي.
ل ـقــد أن ـشــأنــا غ ــرف ــة عـمـلـيــات وطنية
يقودها رئيس جهاز الموساد تقوم
ب ـشــراء الـمـعــدات الطبية الــازمــة في
الـخــارج ،وتدعم اإلنـتــاج المحلي في
البالد للمعدات المطلوبة".

قضت محكمة جنايات
دمنهور المصرية ،أمس،
باإلعدام شنقا على  5متهمين
والسجن المؤبد ( 25سنة)
على  5متهمين آخرين ،في
واقعة تخريب أنابيب بترول،
األمر الذي أدى إلى وقوع
انفجار كبير تسبب في وفاة
 9أشخاص حرقا ،وإصابة
 11شخصا ،في نوفمبر
الماضي .وتسبب التخريب
الناتج عن محاولة سرقة
فاشلة لخط إمداد "وقود "95
في تسرب بترولي ،وأدى إلى
حريق ضخم بمنطقة عزبة
المواسير التابعة إليتاي
البارود في محافظة البحيرة.

ً
لندن تتبع سفنا
حربية روسية

ذكرت البحرية البريطانية،
أمس ،أنها تتبعت سبع سفن
حربية روسية ،بعدما رصدت
مستويات نشاط عالية
من جانبها قبالة سواحل
بريطانيا .وقالت البحرية
الملكية في لندن« :أتمت
البحرية عملية مكثفة لتتبع
السفن الحربية الروسية بعد
مستويات نشاط عالية غير
معتادة في القنال اإلنكليزي
وبحر الشمال».

مدمرة أميركية تدعم
تايوان قبالة الصين

أفاد الجيشان األميركي
والتايواني بأن سفينة
حربية أميركية مرت عبر
مضيق تايوان ،وسط تصاعد
التوتر بين تايوان والصين
بدرجة دفعت القوات الجوية
ً
التايوانية أخيرا إلى إرسال
مقاتالتها العتراض مقاتالت
صينية .وقال المتحدث باسم
األسطول السابع األميركي
أنتوني جونكو ،إن السفينة
هي المدمرة ماكامبل المزودة
بصواريخ موجهة ،والتي
قامت بعملية «عبور روتينية
لمضيق تايوان بما يتفق مع
القانون الدولي» .وأضاف:
«مرور السفينة عبر المضيق
يعكس التزام واشنطن بحرية
وانفتاح منطقة المحيط
الهادي الهندي .ستواصل
البحرية األميركية مهام
الطيران واإلبحار والعمل في
أي مكان يسمح به القانون
الدولي».

دوليات 16
ُ
ترامب يعلن «الكارثة الكبرى» بسبب «كورونا» بواليات ويجمد تنقالت
ةديرجلا

•
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• وفاة  30من موظفي البنوك اإليرانية ...وإردوغان «سيتغلب» على الفيروس خالل أسبوعين
• الملك سلمان لـ «قمة الـ  :»20علينا التصدي لآلثار االقتصادية لـ «كوفيد »١٩ -وتمويل إنتاج لقاح
أظهرت البيانات المجمعة
حول العالم ،أن فيروس
«كورونا» أصاب نحو نصف
شخص ،وتسبب في
مليون ً
وفاة  22ألفا ،مؤكدة أن الصين
التزال تتصدر دول العالم من
حيث أعداد اإلصابات ،تليها
إيطاليا ،والواليات المتحدة،
وإسبانيا ،وألمانيا ،وإيران،
وفرنسا ،وسويسرا ،والمملكة
المتحدة.

عمال بلدية هنود يرسمون عالمات لتحديد المسافة بين األشخاص في مومباي أمس

الفيروس يطرق باب
الفاتيكان وإغالق
«القيامة» في القدس
وأول وفاة في الضفة

مـ ــع اق ـ ـتـ ــراب ع ـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ح ــول الـعــالــم
مـ ــن ن ـص ــف مـ ـلـ ـي ــون ،وال ــوفـ ـي ــات
 ،21297أظهرت حصيلة نشرتها
جــامـعــة جــونــز هــوبـكـنــز أن عــدد
الوفيات في الواليات المتحدة بلغ
 ،1031وعــدد المصابين .68572
وأصبحت الواليات المتحدة ثالث
أكبر دولة في العالم ،بعد الصين
وإيطاليا ،من حيث عدد الوفيات.
ومـ ـم ــا ال شـ ــك ف ـي ــه أن ال ـع ــدد
الحقيقي للمصابين في الواليات
المتحدة هــو أكبر مــن الحصيلة
المعلنة ،والسبب في ذلك أنه ليس
كل المصابين يخضعون للفحص
الـ ـمـ ـخـ ـب ــري إلث ـ ـبـ ــات إص ــاب ـت ـه ــم،
وبــالـتــالــي فــإن حصيلة الوفيات
المسجلة قــد تـكــون هــي بــدورهــا
دون الحصيلة الفعلية.
وي ـب ـلــغ ع ــدد س ـك ــان ال ــوالي ــات
المتحدة  327مليون نسمة ،وحذر
ت ـقــريــر أح ـي ــل إل ــى «ال ـكــون ـغــرس»
ه ــذا الـشـهــر مــن أن ال ـف ـيــروس قد
يصيب فــي نهاية المطاف نحو
 150مليونا من هــؤالء .وتتصدر

نيويورك قائمة الــواليــات األكثر
ً
تضررا بالوباء ،إذ سجلت المدينة
وفاة  280شخصا.
من جهته ،أعلن الرئيس دونالد
ترامب «حالة الكارثة الكبرى» في
واليـ ــات ن ـيــويــورك وكــالـيـفــورنـيــا
وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن واي ـ ـ ـ ــوا ول ــوي ــزي ــان ــا
وتـكـســاس وف ـل ــوري ــدا ،كـمــا وافــق
على إعالن حال الطوارئ في نورث
كاروالينا.
وقـ ــال ت ــرام ــب ،خ ــال مــؤتـمــره
ال ـص ـح ــاف ــي ال ـي ــوم ــي م ــن الـبـيــت
األبيض ،مع خلية األزمة لمواجهة
ت ـف ـشــي الـ ـفـ ـي ــروس ،أمـ ــس األول،
«نـتــابــع ال ـت ـطــورات فــي نـيــويــورك
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا ال ـ ـبـ ــؤرة الــرئ ـي ـس ـيــة
للوباء» ،مشددا على أن «نيويورك
هي مشكلتنا الكبرى ،وتنتظرها
أسابيع صعبة».
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ـهـ ــم ي ـق ــوم ــون
ببناء مستشفيات ومراكز طبية
جديدة في نيويورك ،مشددا على
أن إدارت ــه «تـقــوم بكل مــا يمكنها
لمساعدة نيويورك التي تعاني
ظروفا هي األصعب اآلن».

ً
«كوفيد  »19قد يصبح موسميا

وأضاف ان «إعالن حالة الكارثة
الكبرى له أهمية كبيرة وقانونية»،
كاشفا أن البالد تستخدم قانون
اإلنـتــاج الدفاعي «عند الحاجة»،
وأردف « :لـ ـ ـ ــن أ فـ ـ ـع ـ ــل أي شـ ــيء
بتسرع ،لكن البالد تريد العودة
إلى العمل».
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أعـ ـ ـل ـ ــن ح ــاك ــم
نيويورك اندرو كومو أن انتشار
ال ـف ـي ــروس ف ــي والي ـت ــه ي ـبــدو أنــه
يـتـبــاطــأ بـفـضــل إج ـ ــراءات الـعــزل
والـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي .وق ــال في
مــؤتـمــر صـحــافــي« :تـسـيــر األم ــور
في االتجاه الصحيح».
وفرضت إج ــراءات عــزل سكان
الوالية البالغ عددهم  20مليونا
مـنــذ مـســاء االح ــد ،بينما أبقيت
ال ـم ـتــاجــر ال ـت ــي تـعـتـبــر أســاسـيــة
مفتوحة.

«البنتاغون»
إلــى ذلــك ،أعلنت وزارة الدفاع
األميركية «البنتاغون» أن وزيــر
الــدفــاع م ــارك إسـبــر أمــر بتجميد

الطقس البارد مناسب أكثر من الحار والرطب
َّ
حــذر مدير المعهد الوطني األميركي
لألمراض ُ
المعدية ،أنتوني فوتشي ،من
أن فـيــروس كــورونــا الجديد (كوفيد )19
قد يعود في دورات موسمية ،مشددا على
الحاجة ُ
الملحة إليـجــاد لقاح وعالجات
فعالة.
وقال فوتشي خالل المؤتمر الصحافي
اليومي لفريق العمل في البيت األبيض،
إن الفيروس بدأ ينتشر في البلدان الواقعة
بالنصف الجنوبي للكرة األرضية ،حيث
يحل فصل الشتاء.
وش ـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ـ ـ ــه «ي ـ ـجـ ــب أن ن ـك ــون

م ـس ـت ـعــديــن ل ـم ــواج ـه ــة دورة ث ــان ـي ــة مــن
ال ــوب ــاء» ،مـضـيـفــا« :ه ــذا يــزيــد مــن أهمية
تطوير لـقــاح واخـتـبــاره بسرعة ،وجعله
جاهزا ومتاحا للدورة المقبلة».
وهناك حاليا تجربتان سريريتان في
الصين والواليات المتحدة للقاحات قد ال
تكون متاحة في السوق قبل سنة أو سنة
ونصف السنة.
كـمــا يـتــم الـبـحــث فــي ع ــاج ــات ،أدوي ــة
جــديــدة وأخ ــرى مــوجــودة مثل مـضــادات
الـ ـم ــاري ــا الـ ـكـ ـل ــوروكـ ـي ــن وه ـي ــدروك ـس ــي
كلوروكوين.

لبنان يمدد حظر التجول...
ووفاة اثنين
عون يدعو إلى التمييز بين «التعبئة» و«الطوارئ»
● بيروت  -ةديرجلا
•

تستمر أع ــداد اإلص ــاب ــات بـفـيــروس «ك ــورون ــا» فــي لبنان
باالرتفاع فبعدما ّ
سجل عداد الكورونا أمس االول  333إصابة
وسط دعوات وزير الصحة حمد حسن «عدم الهلع» قفز العدد
امس الى  368إصابة كما سجلت حالتا وفاة لدى مريضين
يعانيان امراضا مزمنة احدهما في العقد الخامس من العمر
فــي مستشفى رفـيــق الـحــريــري الـجــامـعــي واالخ ــر فــي العقد
السابع من العمر في مستشفى سيدة المعونات.
ويأتي ذلك مع انعقاد المجلس االعلى للدفاع للمرة الثانية
خالل  10ايام حيث اعلن عن توصية بتمديد «التعبئة العامة»
السبوعين آخــريــن تنتهي فــي  12ابــريــل المقبل وهــي قابلة
للتجديد ومرتبطة بتطورات الوضع «الكوروني» في لبنان.
واستهل رئيس الجمهورية ميشال عون االجتماع ،بعرض
ُ
موجز عن التدابير واإلجراءات التي اتخذت في إطار الرقابة
من الفيروس ،وشــدد على «اهمية التمييز بين اعــان حالة
التعبئة الـعــامــة واع ــان حــالــة ال ـط ــوارئ ،والـتــي تستند الى
النصوص القانونية واألنظمة المرعية اإلجراء».
كـمــا ع ــرض رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء حـســان دي ــاب ،اهمية
الــوصــول ال ــى نسبة عــالـيــة مــن االل ـت ــزام واش ــاد ب ــاإلج ــراءات
والـتــدابـيــر الـتــي تولتها الـقــوى العسكرية واألمـنـيــة .وقالت
مصادر سياسية متابعة إن «اصرار السلطة على االستمرار
بحلول عرجاء على غرار نصف تجول ونصف طوارئ محط
قلق واستغراب عند الناس ،وعدم منع التجول هذا ،يسمح
لمناطق بكاملها مثل طرابلس والشمال للخروج الى االسواق
ً
وكأن شيئا لم يكن».

وألـمــح فوتشي إلــى أن الطقس البارد
مناسب أكثر من الطقس الحار والرطب
لـ«كوفيد .»19
ويمكن تفسير ذلك بفعل القطرات التي
يخرجها المرضى مــن خــال السعال أو
العطس تبقى لفترة أطول بالهواء الطلق
في البرد ،وأن الدفاعات المناعية تضعف
في الشتاء.
وهـنــاك تفسير آخــر محتمل ،وهــو أن
ال ـف ـيــروســات تـتـحـلــل بـشـكــل أسـ ــرع على
األسطح الحارة ،إذ تجف الطبقة الدهنية
الواقية التي تغلفها أسرع.

(أ ف ب)
كل تنقالت العسكريين األميركيين
حــول الـعــالــم ،لـمــدة شـهــريــن ،بما
فيها عمليات إرسال الجنود إلى
مـنــاطــق الـقـتــال ،أو إعــادتـهــم إلــى
وطنهم.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ق ـ ـ ــرار
ال ـت ـج ـم ـيــد ،ال ـ ــذي س ـي ـســري على
نحو  900ألف عنصر في القوات
المسلحة منتشرين في الخارج،
«س ـي ـك ــون ل ــه أثـ ــر ع ـل ــى عـمـلـيــات
ال ـ ـتـ ــدريـ ــب واالن ـ ـت ـ ـش ـ ــار وإعـ ـ ـ ــادة
االن ـ ـت ـ ـش ـ ــار وت ـ ـح ـ ــرك ـ ــات أخ ـ ــرى
للقوات».
من ناحية أخرى ،أعلنت وزارة
الـ ــدفـ ــاع أن أحـ ــد ع ـن ــاص ــر م ـشــاة
البحرية الذي كان ضمن العناصر
ال ـم ـت ـمــركــزة ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة أصـيــب
بالفيروس.
وح ـت ــى أمـ ــس األول ،أح ـصــت
«الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون»  435إص ــاب ــة فــي
ص ـفــوف مــوظـفـيـهــا العسكريين
وال ـ ـمـ ــدن ـ ـي ـ ـيـ ــن وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد أسـ ــرهـ ــم
وال ـم ـت ـع ــاق ــدي ــن م ـع ـه ــا ،وت ــوف ــي
متعاقد واحد بسبب الفيروس.

قمة العشرين
وأكد العاهل السعودي الملك
سـلـمــان بــن عـبــدالـعــزيــز أم ــس أن
«ج ــائـ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ت ـت ـط ـلــب مــن
الـجـمـيــع ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر حــازمــة
ومنسقة على مختلف الصعد».
وقــال الملك سلمان ،في بداية
ان ـ ـطـ ــاق أع ـ ـمـ ــال ق ـم ــة مـج ـمــوعــة
ال ـ ـ  20االف ـتــراض ـيــة ،ال ـتــي شــارك
فيها الرئيسان األميركي دونالد
ت ـ ــرام ـ ــب وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ب ــوت ـي ــن ،إن «األزمـ ـ ـ ــة اإلن ـســان ـيــة
بسبب كورونا تتطلب استجابة
ً
عالمية» ،داعيا «إلى التكاتف ومد
يد العون» للدول النامية.
وأش ــار إلــى أن «تأثير جائحة
كورونا يمتد لالقتصاد وأسواق
ً
المال والتجارة العالمية» ،مضيفا
أنه «في ظل تباطؤ معدالت النمو
واضطراب األســواق المالية ،فإن
ً
ً
لمجموعة العشرين دورا محوريا

ً
فرنسيون يسعفون مصابا بالفيروس في محطة ستراسبورغ أمس
في التصدي لآلثار االقتصادية
لهذه الجائحة».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ع ـل ــى م ـج ـمــوعــة
العشرين أن تــأ خــذ على عاتقها
«مـســؤولـيــة تـعــزيــز ال ـت ـعــاون في
تمويل أعـمــال البحث والتطوير
سعيا للتوصل إلى لقاح» ،داعيا
الـ ـ ــى «تـ ـق ــوي ــة إطـ ـ ـ ــار ال ـج ــاه ــزي ــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـم ـكــاف ـحــة األم ـ ــراض
ال ـ ـم ـ ـعـ ــديـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ق ـ ـ ــد ت ـت ـف ـش ــى
مستقبال».
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
السعودية ،أمس ،عن ثالث حالة
وف ـ ــاة ب ـس ـبــب فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
وتـسـجـيــل  112إص ــاب ــة جــديــدة،
لـيــرتـفــع اج ـمــالــي االص ــاب ــات في
المملكة حتى اآلن إلى  1012حالة.
وف ـ ــي م ـس ـق ــط ،أع ـل ـن ــت وزارة
ال ـص ـحــة ال ـع ـمــان ـيــة تـسـجـيــل 10
حاالت جديدة ،ليرتفع االجمالي
إلى  109حاالت.

األطلسي
ك ـ ـمـ ــا أع ـ ـل ـ ــن الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ب ــاس ــم
الـكـتـيـبــة الــدول ـيــة ف ــي ق ــوة حلف
شـمــال األطـلـســي (نــاتــو) الكابتن
الهولندي ايرفت يان دانيلز ،أمس
األول ،انــه تــأكــدت إصــابــة  20من
الجنود المنتشرين في ليتوانيا
بالفيروس.
وي ـ ـن ـ ـشـ ــر ال ـ ـح ـ ـلـ ــف  4ك ـت ــائ ــب
متعددة الجنسيات ،تضم نحو
الــف جندي في ليتوانيا والتفيا
واسـ ـت ــونـ ـي ــا وبـ ــول ـ ـنـ ــدا ل ـت ـعــزيــز
الدفاعات على الخاصرة الشرقية
لالتحاد األوروبــي ،بعد أن قامت
روسـيــا بضم شبه جــزيــرة القرم
األوكرانية في .2014

بريطانيا
وف ـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدن ،أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية البريطاني دومينيك
راب وفاة ستيف ديك ( 37عاما)،
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــذي كـ ــان نــائـبــا
للسفير البريطاني في العاصمة

(رويترز)

المجرية بودابست ،بعد إصابته
بالفيروس .وارتفع عدد الوفيات
في بريطانيا إلى  456واإلصابات
إلى .9529

فــي هــذه المقاطعة أكثر مــن 500
شخص من أصل  880مصابا في
البالد بأسرها .وسجلت فنلندا
حتى اليوم  3وفيات.

موسكو

إيطاليا

واعـ ـتـ ـب ــارا م ــن م ـن ـت ـصــف لـيــل
ّ
الخميس ـ ـ الجمعة ،علقت روسيا
ك ــل ال ــرح ــات ال ــدول ـي ــة بـمــوجــب
مرسوم حكومي يتضمن سلسلة
تــدابـيــر جــديــدة لمكافحة تفشي
الفيروس.
ويفرض المرسوم ،الــذي نشر
أم ــس ،على سلطات الـطـيــران في
البالد تعليق كل الرحالت العادية
والـتـجــاريــة ،وتستثنى الــرحــات
الخاصة التي ستجلي المواطنين
الروس من الخارج.
إل ــى ذل ــك ،ق ــال عـمــدة موسكو،
سيرغي سوبيانين ،إن العاصمة
الروسية ستغلق جميع المتاجر
والمطاعم والمقاهي والحانات،
باستثناء الصيدليات ومحالت
ال ـب ـق ــال ــة م ــن  28مـ ـ ــارس ح ـت ــى 5
أبـ ــريـ ــل .وأعـ ـل ــن م ــرك ــز الـ ـط ــوارئ
ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي أمـ ـ ـ ــس ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع عـ ــدد
اإلصابات إلى .840

وأم ـ ـ ـ ــس األول ،ج ـ ـ ــرى إلـ ـغ ــاء
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـي ــوم ــي
ال ـخ ــاص ب ــاإلع ــان ع ــن ت ـط ــورات
«ك ـ ــورون ـ ــا» ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،بسبب
ظهور أعراض المرض على مدير
وكــالــة الحماية الوطنية أنجيلو
بوريلي ( 55عاما).
وأعـ ـل ــن م ـك ـتــب ب ــورريـ ـل ــي ،في
بـيــان ،ان المدير تعرض الرتفاع
ف ــي درجـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ــرارة ،م ـم ــا دف ـعــه
إلــى مـغــادرة مقر الوكالة كإجراء
احترازي ،موضحا أنه نتيجة لذلك
تم تعليق عقد المؤتمر الصحافي
اليومي إلى أجل غير مسمى ،لكنه
سيتم إعالن اإلحصائيات الخاصة
بالفيروس عبر بيان صحافي.
وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ــدد اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا ل ـل ـيــوم
ال ـ ــراب ـ ــع ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي .ووصـ ــل
عــدد اإلصــابــات فيها إلــى 57521
والوفيات إلى .7503
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،أع ـل ـنــت الــوكــالــة
األوروبية للبيئة تراجع مستوى
ت ـلــوث ال ـه ــواء فــي إيـطــالـيــا ،التي
يقبع سكانها جميعا في الحجر
المنزلي ،في ظاهرة تسجل أيضا
في بقية أنحاء أوروبا.

فنلندا
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـف ـن ـل ـن ــدي ــة س ــان ــا مـ ــاريـ ــن ع ــزل
العاصمة هلسنكي ومنطقتها عن
سائر أنحاء الـبــاد ،لمنع تفشي
الفيروس الذي أصبحت العاصمة
بؤرته األساسية.
وق ــال ــت م ــاري ــن ،خ ــال مؤتمر
صـحــافــي ،إن «تـحــركــات الــدخــول
وال ـخ ــروج مــن منطقة العاصمة
ستكون محظورة لألفراد اعتبارا
م ــن الـجـمـعــة وح ـتــى  19أب ــري ــل».
والمنطقة المشمولة بقرار العزل
هي مقاطعة أوسيما التي يقطنها
نحو  1.7مليون نسمة ،أي نحو
ثلث سكان البالد.
وبلغ عــدد المصابين بالوباء

إسبانيا
وفي مدريد ،صادق البرلمان
اإلسباني ،فجر أمس ،على تمديد
حالة الطوارئ العامة في البالد
لمدة  15يوما إضافية ،أي حتى
 11أبريل المقبل.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ح ــاول ــت
مـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــان م ـنــع
سـ ـي ــارات إسـ ـع ــاف م ــن ن ـقــل 28
مريضا مصابا بالفيروس إلى
أحــد المساكن فــي بلدتهم

الفيروس يحرم الموتى في إيطاليا من الوداع األخير
ال يمكن إلباسهم وتصفيف شعورهم وتزيين وجوههم
ح ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة
اإلي ـطــال ـيــة إق ــام ــة الـجـنــائــز
نـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــة ت ـ ـ ـف ـ ـ ـشـ ـ ــي وبـ ـ ـ ـ ــاء
«ك ــورون ــا» ،وه ــو مــا يعني
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـك ـث ـيــريــن
حرمانهم مــن فرصة وداع
أحبائهم وأقاربهم.
وي ـقــول أن ــدري ــا كـيــراتــو،
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ــي م ـك ـتــب
يشرف على تنظيم الجنائز
فــي مــديـنــة مـيــانــو« :يقتل
هـ ــذا الـ ــوبـ ــاء م ــرت ـي ــن .فـفــي
ال ـم ــرة األولـ ـ ــى ،ي ـعــزلــك عن
أحبائك قبل أن تموت ،ومن
ثــم ال يسمح لــك أن تجري
الـشـعــائــر ال ـض ــروري ــة بعد
الموت».
وأضاف «إن األسر تشعر
بأسى عميق وال تستطيع
تقبل هذا الوضع».
ي ـ ـمـ ــوت ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــرون مــن
المصابين بفيروس كوفيد-
 19فـ ـ ــي إ يـ ـ ـط ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــا ،و هـ ــم
معزولون في المستشفيات
من دون أن يسمح ألقاربهم
وأصدقائهم برؤيتهم .فقد

منعت ال ــزي ــارات ألن مخاطر
العدوى كبيرة جدا.
وبينما تقول السلطات إن
العدوى بالفيروس ال تنتقل
م ــن الـمـتــوفـيــن إل ــى األح ـي ــاء،
يمكن للفيروس أن يظل فعاال
على مالبس الموتى لساعات.
وي ـع ـنــي هـ ــذا أنـ ــه ي ـجــب عــزل
جثث الموتى فور وفاتهم.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو
مــانـكــاسـتــروبــا ،متعهد دفــن
الموتى فــي مدينة كريمونا:
«تـ ـطـ ـل ــب الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األسـ ــر
أن تـلـقــي ن ـظ ــرة أخـ ـي ــرة على
موتاها ،لكن ذلك أمر ممنوع».
وال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن د ف ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـث ــث
الـمــوتــى وه ــي تــرتــدي أفضل
وأح ـ ّـب مــا لديها مــن مالبس،
بــل تــدفــن وهــي تــرتــدي أرديــة
المستشفيات الكئيبة العادية.

مالبس فوق الجثث
وي ـض ـيــف مــان ـكــاس ـتــروبــا:
«ن ـضــع ال ـمــابــس ال ـتــي تــأتــي
بها األسر فوق الجثث ،لتبدو

كاهن يصلي على أحد ضحايا الفيروس في إيطاليا
وكأنها ترتديها .قميص على
الـنـصــف الـعـلــوي مــن الجسم
وتنورة على الجزء السفلي».
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ـ ــع
االسـتـثـنــائــي ،يـجــد متعهدو
عمليات الدفن أنفسهم فجأة
مـ ـجـ ـب ــر ي ــن عـ ـل ــى أداء أدوار
األصدقاء وحتى الكهنة.

ف ـ ــأولـ ـ ـئ ـ ــك ال ـ ـم ـ ـقـ ــربـ ــون مــن
ال ـم ــوت ــى ي ـك ــون ــون ف ــي أغـلــب
األحوال خاضعون للعزل.
ويقول كيراتو« :نتولى كل
ً
مسؤولياتهم ،فنبعث صورا
للنعش الذي سيستخدم إلى
أه ــال ــي الـ ـم ــوت ــى ،ث ــم نـسـتـلــم
الـ ـجـ ـث ــث مـ ــن ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات

ونقوم بدفنها أو حرقها .ليس
ألهالي الموتى أي خيار غير
الوثوق بنا واالعتماد علينا».
األمـ ـ ــر األصـ ـع ــب بــالـنـسـبــة
ألن ـ ــدري ـ ــا ي ـت ـل ـخــص فـ ــي ع ــدم
إمـكــانـيــة التخفيف مــن أســى
أســر الـمــوتــى .فبدل أن يخبر
ه ــذه األس ــر بـمــا يمكن فعله،

يضطر اآلن إلــى إخبارهم
بما ال يمكن لهم القيام به.
و ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول« :ال ي ـم ـك ـن ـن ــا
إ ل ـ ـبـ ــا س ـ ـهـ ــم ،وال ي ـم ـك ـن ـنــا
ت ـص ـف ـي ــف ش ـ ـعـ ــورهـ ــم ،وال
يمكننا تــزيـيــن وجــوهـهــم.
ال يمكننا جعلهم يـبــدون
وك ــأن ـه ــم ف ــي أف ـض ــل ح ــال،
وهذا أمر محزن حقا».
يعمل أنــدريــا فــي قطاع
دف ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــوتـ ـ ــى مـ ـ ـن ـ ــذ 30
سـ ـ ـن ـ ــة ،ك ـ ـمـ ــا ع ـ ـمـ ــل والـ ـ ـ ــده
م ــن ق ـب ـلــه ،ويـ ـق ــول إن ثمة
أمـ ــورا صـغـيــرة مهمة جــدا
بــال ـن ـس ـبــة ألس ـ ــر ال ـم ــوت ــى.
ويقول« :لمس الوجه للمرة
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وم ـ ـسـ ــك أيـ ـ ــادي
الموتى ومشاهدتهم وهم
في وضــع يتسم بالكرامة.
العجز عن فعل ذلك هو أمر
مؤذ إلى أبعد الحدود».
(روما  -بي بي سي)
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العسكريين حول العالم

سلة أخبار
 5آالف قناع طبي
بقبو كاتدرائية واشنطن

• إصابة  20من «الناتو» بليتوانيا
ووفاة دبلوماسي بريطاني في بودابست

عثر القائمون على كاتدرائية
واشنطن على آالف من األقنعة
المخزنة في سردابها ،وهي
معدات طبية أصبحت نادرة
في زمن انتشار فيروس
«كورونا».
وأعلنت السلطات الدينية أنها
عثرت على أكثر من  5آالف
قناع تم شراؤها قبل سنوات
للكهنة قبل نسيانها في قبو
الكاتدرائية المبنية على
الطراز القوطي ،والتي تشرف
على العاصمة األميركية.
وقال المسؤولون عن
الكاتدرائية في بيان «تم شراء
األقنعة قبل أكثر من عقد ،بعد
تفشي أزمة صحية سابقة».
وأضافوا «كان الغرض منها
السماح لرجال الدين بتوفير
الدعم الرعوي من دون
تعريض صحتهم للخطر».
وبعد التحقق منها ،تم
التبرع بنحو  3آالف قناع
مازال صالحا لالستخدام
لمستشفى «جامعة جورج
تاون» ،وقدم  2000قناع آخر
لـ«مستشفى األطفال الوطني»
في واشنطن .وأوضحت
الكاتدرائية أنها احتفظت
بعدد قليل من األقنعة للكهنة.

إسبانيا تمدد
الطوارئ إلى 11
أبريل وماكرون يطلق
«عملية الصمود»

ال لينيا دي كونثيبثيون،
وهـ ـ ــي م ــديـ ـن ــة فـ ـقـ ـي ــرة فــي
األن ــدل ــس ،ج ـن ــوب الـ ـب ــاد ،عبر
رشقها بالحجارة.
وقالت الشرطة إن االحتجاج
وق ــع عـنــدمــا حــاول ــت قــافـلــة من
سيارات اإلسعاف دخول البلدة،
م ـب ـي ـنــة أن ال ـم ـح ـت ـج ـيــن أل ـق ــوا
الحجارة على سيارات اإلسعاف
وأطـ ـلـ ـق ــوا ال ـش ـت ــائ ــم وحـ ــاولـ ــوا
إغالق طريقها بركن سيارة في
منتصف الـطــريــق ،مشيرة إلى
أن ــه ت ــم تــوق ـيــف شــاب ـيــن .ونـقــل
هؤالء المسنون إلى سكن بديل
في ال لينيا ،حيث يمكنهم تلقي
العالج الطبي ،ألن دار الرعاية
الخاصة بهم في ألكاال ديل فالي
ق ــرب مـلـقــة «ت ـخ ـضــع لعمليات
تـطـهـيــر» ،حسبما أف ــاد مصدر
في الشرطة.
يـ ــذكـ ــر أن إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا ،ال ـت ــي
شخصت أول إصابة في نهاية
يـنــايــر ال ـمــاضــي ،سـجـلــت حتى
اآلن  ٤٠٨٩وف ــاة ونـحــو  ٥٦ألف
إصابة.

فرنسا
وف ـ ــي بـ ــاريـ ــس ،ذك ـ ــر الــرئ ـيــس
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون انه
ينوي إرسال سفينتين حربيتين
لدعم األقاليم الفرنسية مــا وراء
البحار لمكافحة الفيروس.
وسيتم نشر حاملة مروحيات
على الفور في المحيط الهندي،
ح ـ ـي ـ ــث ي ـ ـخ ـ ـشـ ــى ال ـ ـم ـ ــواط ـ ـن ـ ــون
المحليون في منطقة مايوت من
تداعيات الفيروس على الخدمات
العامة المثقلة باألعباء بالفعل.
وقـ ـ ــال مـ ـ ــاكـ ـ ــرون ،بـ ـع ــد زيـ ـ ــارة
م ـس ـت ـش ـف ــى وعـ ـ ـي ـ ــادة م ـي ــدان ـي ــة
عـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي أل ـ ـ ـ ـ ـ ــزاس ،إحـ ـ ــدى
المناطق الفرنسية األكثر تضررا
بـ«كورونا» ،إنه سيتم أيضا نشر
سفينة أخرى في البحر الكاريبي
بداية أبريل ،مضيفا ان «الجيش
سيطلق عملية الصمود الجديدة
ف ـ ــي أن ـ ـح ـ ــاء ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وس ـت ـك ــون
م ـخ ـص ـصــة ب ــال ـك ــام ــل ل ـم ـســاعــدة
السكان ودعم الخدمة العامة في
مواجهة الوباء».

وأع ـل ـنــت ال ـس ـل ـطــات الصحية
الفرنسية ارتفاع عدد الوفيات إلى
 ،1331كما ارتفع عدد المصابين
إلى .25233
ولــم تسجل الصين ،أمــس ،أي
إص ــاب ــة م ـح ـل ـيــة ،ل ـكــن الـسـلـطــات
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة س ـ ـج ـ ـلـ ــت  67ح ــال ــة
مـ ـسـ ـت ــوردة إض ــافـ ـي ــة ،وأح ـص ــت
كذلك  6وفيات ،بينها  5في مدينة
ووهان التي ظهر فيها الفيروس
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى ،وب ـ ـ ــدأت ال ـح ـيــاة
بــالـعــودة تــدريـجـيــا إل ــى مقاطعة
هــوبــي وعاصمتها ووه ــان بعد
شهرين من اإلغالق.
وكــانــت المقاطعة ،الـتــي يبلغ
عدد سكانها أكثر من  50مليون
نسمة ،األكثر تضررا من الفيروس
في الصين ،التي سجلت أكثر من
 80ألف إصابة و 3آالف وفاة.
وأع ـيــد فـتــح بـعــض الـمـطــارات
ومحطات القطار ،لكن المدارس
تبقى مغلقة حتى اآلن ،وسترفع
القيود تماما عن النقل في هوبي
اليوم ،لكن ستبقى مفروضة في
ووهان حتى  8أبريل.

روسيا تستعرض «قوتها الناعمة»
م ـنــذ بـ ــدء ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــورون ــا في
أوروبــا ،أرسلت موسكو طائرات تقل خبراء
ومـ ـس ــاع ــدات إلـ ــى إي ـطــال ـيــا ،فـيـمــا تـتـصــدى
التهامات بنشر معلومات مضللة ،لتستعرض
بذلك «قوتها الناعمة» بمختلف الطرق خالل
فترة تفشي الوباء.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية عدة بيانات
يومية ،بعد إقالع أولى الطائرات إلى إيطاليا
األح ــد ،وهــي تنقل نحو  100خبير فــي علم
الفيروسات ،مع تجهيزات طبية ومختبرات
نقالة ووحدات تعقيم.
وسبق أن عمل الخبراء ،الذين أرسلوا إلى
إيطاليا ،في دول إفريقية واجهت أوبئة ،وعلى
تطوير لقاح لوباء إيبوال ،كما أعلنت الوزارة،
وسيعملون في مدن إيطالية بينها بيرغامو،

وفي خطابه الى األمة األربعاء ،قال بوتين
إن روسيا ال يمكن أن تبقى بمنأى عن الوباء،
وحض المواطنين على البقاء في المنازل.
لـكــن حـتــى اآلن ف ــإن الحصيلة المتدنية
تساهم في تحسين صورة روسيا في الخارج،
وتجعلها تظهر كدولة منظمة جــدا وقــادرة
على فرض إجراءات مشددة.
وأوضح ماالشنكو أنه إذا تمكنت روسيا
م ــن ال ـت ـع ــام ــل ب ـس ــرع ــة م ــع أزمـ ـ ــة ال ـف ـي ــروس
فسيشكل ذل ــك دلـيــا إضــافـيــا ،على أن مثل
هذه األنظمة «تتصرف بشكل أفضل في هذه
األوضــاع» ،وخلص الى القول إنه إذا استمر
الوباء لفترة طويلة ،وكان االتحاد األوروبي
غير ق ــادر على مواجهته بشكل فـعــال ،فإن
«االحترام لروسيا سيزيد».

قرب ميالنو ،وهي األكثر تضررا من الفيروس،
كما أرسلت الصين وكوبا خبراء الى إيطاليا.
وتأتي المساعدة الروسية في وقت حاسم
إليطاليا ،التي تقيم عالقات جيدة مع موسكو،
وساندت رفع العقوبات عنها ،فيما كانت دول
االتـحــاد األوروب ــي بطيئة في مساعدة هذه
الدولة العضوة في التكتل.
كما تأتي في ظل انقسام االتحاد االوروبي
حول خطة إنقاذ محتملة القتصاد المنطقة.
وق ــال المحلل السياسي الكسي ماالشنكو
ح ــول االسـتــراتـيـجـيــة الــروس ـيــة إن الرئيس
فالديمير «بوتين سجل انتصارا هنا».
واألربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،ق ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر الـ ــروسـ ــي فــي
واشنطن إن موسكو مستعدة حتى لمساعدة
الواليات المتحدة.

وأفـ ـ ــادت ال ـس ـل ـطــات الـمـحـلـيــة،
أمـ ــس ،ب ــأن إج ـمــالــي  21046من
العاملين في المجال الطبي ،من
مختلف أن ـحــاء الـصـيــن ،غ ــادروا
هوبي بعدما ساعدوا المقاطعة
في مكافحة الفيروس.

كوريا الجنوبية
وس ـج ـل ــت كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
 104حاالت أمس ،ليصل إجمالي
اإلص ـ ــاب ـ ــات إل ـ ــى  ،9241وع ـ ــدد
الوفيات وصل إلى .131

القدس
وفـ ـ ــي إطـ ـ ــار ت ــدابـ ـي ــر احـ ـت ــواء
الفيروس في إسرائيل واألراضي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،أغ ـل ـق ــت كـنـيـســة
القيامة في القدس.
وقــال المتحدث باسم مجلس
رؤساء الكنائس الكاثوليكية في
األرض المقدسة وديع أبو نصار
إن الـمـجـلــس تـبـلــغ ق ــرار اإلغ ــاق
الذي سيستمر أسبوعين ،مبديا
أمـ ـل ــه إعـ ـ ــادة ف ـت ــح ال ـك ـن ـي ـســة فــي
أقرب وقت.
ويأتي قرار إغالق الكنيسة قبل
أقل من  20يوما من عيد الفصح
ل ــدى ال ـطــوائــف المسيحية التي
ت ـت ـبــع ال ـت ـقــويــم ال ـغ ــرب ــي ،والـ ــذي
يـصــادف هــذا الـعــام فــي األسبوع
ال ـثــانــي م ــن أب ــري ــل ،وب ـعــد إغ ــاق
المسجد األقصى ،ثالث الحرمين
الشريفين لدى المسلمين.
وأعلنت السلطات اإلسرائيلية
ت ـس ـج ـيــل  2369إصـ ــابـ ــة ،بـيـنـهــا
 5ح ـ ـ ـ ــاالت وفـ ـ ـ ـ ــاة .وف ـ ـ ــي ال ـض ـف ــة
الغربية التي تحتلها إسرائيل،
تفرض السلطة الفلسطينية منذ
األحــد حظر تجول .وأعلن مكتب
المتحدث الرسمي باسم الحكومة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ابـ ــراه ـ ـيـ ــم مـلـحــم
تسجيل أول حالة وفاة.
وفـ ـ ــي أنـ ـ ـق ـ ــرة ،أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس
التركي رجب طيب إردوغان ،أمس
األول ،ان بـ ــاده سـتـتـغـلــب على

تفشي الفيروس خالل أسبوعين،
أو  3أسابيع من خالل اإلجراءات
الجيدة ،مع الحد من األضرار إلى
أقل حد ممكن ،بينما مددت أنقرة
إغالق المدارس حتى  30أبريل.
وق ـ ـ ـ ــال إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،ف ـ ــي ك ـل ـمــة
للشعب نقلها التلفزيون« ،لدينا
اسـتـعــدادات لكل سـيـنــاريــو ...من
خالل كسر سرعة تفشي الفيروس
خالل أسبوعين أو ثالثة سنعبر
هذه الفترة بأسرع ما يمكن وبأقل
ض ــرر م ـم ـكــن» .وأض ـ ــاف« :األيـ ــام
المشرقة تنتظرنا ،ما دمنا نلتزم
ب ــال ـت ـح ــذي ــرات ون ـت ــوخ ــى ال ـحــذر
والحيطة ...حياة كل مواطن لها
نفس القيمة بالنسبة لنا .ولهذا
السبب نقول الزموا منازلكم في
تركيا».
وس ـ ـج ـ ـلـ ــت تـ ــرك ـ ـيـ ــا  15وفـ ـ ــاة
إض ــاف ـي ــة خـ ــال الـ ـس ــاع ــات ال ـ ــ24
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ل ـت ــرت ـف ــع ال ـح ـص ـي ـلــة
اإلجمالية إلى  ،59كما تم تسجيل
 561إصـ ــابـ ــة ل ـي ــرت ـف ــع إج ـم ــال ــي
المصابين إلى .2433

الخليج
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ط ـل ـبــت اإلم ـ ـ ــارات
مــن السكان البقاء فــي المنازل
مــن الـثــامـنــة م ـســاء أم ــس حتى
السادسة صباح األحد المقبل،
إلطالق برنامج التعقيم الوطني.
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية
ال ـم ـج ـت ـمــع ووزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
إط ـ ـ ـ ـ ــاق «بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج ال ـت ـع ـق ـي ــم
الوطني» إلجراء التعقيم الكامل
الذي يشمل المرافق كافة والنقل
العام وخدمة المترو خالل فترة
عطلة نهاية األسبوع.
وس ـي ـتــم ط ـ ــوال هـ ــذه ال ـف ـتــرة
تقييد الحركة المرورية وحركة
الجمهور ،وإيقاف وسائل النقل
العامة وخدمة المترو.
وأك ــدت الــوزارتــان أنــه سيتم
ال ـس ـم ــاح ل ـم ـنــافــذ ب ـيــع ال ـم ــواد
الغذائية «الجمعيات التعاونية
والـ ـبـ ـق ــال ــة والـ ـس ــوب ــر م ــارك ــت»

والصيدليات بالعمل على مدار
 24ساعة.

إيران
وف ــي ط ـهــران ،أعـلــن المتحدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـص ـحــة كـيــانــوش
جـهــانـبــور ،فــي مؤتمر صحافي،
تسجيل  157حالة وفــاة جديدة،
م ـمــا ي ــرف ــع الـحـصـيـلــة الــرسـمـيــة
إلى  2234في هذا البلد الذي يعد
من بين األكثر تضررا في العالم
بالوباء ،مضيفا أن  2389إصابة
إضافية سجلت خالل  24ساعة،
مما يرفع إجمالي اإلصابات إلى
.29406
وأفــاد محافظ البنك المركزي
اإليــرانــي عبدالناصر همتي بأن
 30شخصا مــن موظفي البنوك
اإليــرانـيــة تــوفــوا ج ــراء إصابتهم
بالفيروس أثناء أدائهم عملهم.
من ناحيته ،أعلن مساعد وزير
الداخلية للشؤون األمنية حسين
ذوال ـف ـقــاري ،ام ــس ،فــرض المزيد
مــن القيود على التنقل والسفر،
مـضـيـفــا أنـ ــه ف ــي إط ـ ــار ال ـتــداب ـيــر
ال ـج ــدي ــدة «س ـي ـكــون م ــن الـمـمـكــن
دخول المدن لسكانها والمقيمين
فيها فقط».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ذوال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاري ،فــي
مؤتمر صحافي أمــس« ،لــم نصل
إل ــى ذروة الــوبــاء حـتــى اآلن ،وال
يظهر المؤشر المتصاعد لتفشي
المرض أي تضاؤل».

العراق
ال ـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـطــات
العراقية أمس تمديد حظر التجول
في عموم محافظات البالد ،وحظر
السفر حتى  11أبريل المقبل ،بعد
وفاة  29شخصا ،وتواصل ارتفاع
أعداد المصابين به.
(عواصم  -وكاالت)

القاهرة تسعى إلطالة أمد «المرحلة الثانية»
ةديرجلا تابعت أول أيام الحظر في العاصمة المصرية التي ال تنام
•

●

ً ً
شارع صالح سالم في القاهرة خاليا ليال

(أ ف ب)

القاهرة  -حسن حافظ

مــع أول أيــام الحظر الليلي ،سجلت
وزارة الصحة المصرية  54حالة جديدة
م ـصــابــة ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا المستجد
«كــوف ـيــد  ،»19 -لـيــرتـفــع إج ـمــالــي عــدد
الحاالت المكتشفة إلى  456حالة ،شفي
منها  95حالة منها ،وتوفي  ،21آخرها
لمواطن من المنوفية ،أمس األول.
وي ـع ــد م ـع ــدل إص ــاب ــة األرب ـ ـعـ ــاء هــو
األعلى في مصر ،منذ اكتشاف أول حالة
مصابة بكورونا في  14فبراير الماضي،
كما أن عدد اإلصابات اقترب من حاجز
 500إص ّــابــة ،أي نصف عــدد اإلصابات
التي توقع المسؤولون أن تدخل مصر
بعدها السيناريو الثالث ،والذي يصعب
فيه السيطرة وتتبع حاالت اإلصابة.
وص ـ ـ ـ ــرح الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم وزارة
الـصـحــة ،خــالــد مـجــاهــد ،ب ــأن  15حالة
مــن الـمـصــابـيــن خــرجــوا مــن مستشفى
الـعــزل ،أمــس األول ،وهــم أربـعــة أجانب
ً
و 11مصريا ،وذلك بعد تلقيهم الرعاية
ً
الطبية الــازمــة وت ـمــام شـفــائـهــم ،وفـقــا
إلرشـ ـ ــادات مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة،
ليصل إجمالي المتعافين إلى  95حالة،

ً
الفتا إلى أن الحاالت المصابة الجديدة
جـمـيـعـهــا لـمـصــريـيــن م ــن الـمـخــالـطـيــن
للحاالت المكتشفة.

زايد
وع ـق ــدت وزيـ ــرة الـصـحــة هــالــة زاي ــد،
ً
أمس األول ،مؤتمرا صحافيا ،بمشاركة
وزيـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام أس ــام ــة ه ـي ـك ــل ،طــالـبــت
فيه بـضــرورة االلـتــزام بحظر التجوال،
خاصة أن األسابيع الثالثة المقبلة مهمة
جــدا فــي مواجهة الـفـيــروس ،وأن هدف
الحكومة هــو ال ـنــزول بـعــدد اإلصــابــات
اليومية والسيطرة على انتشاره.
بــدوره ،هدد هيكل باتخاذ إجــراء ات
صارمة إزاء كل من ال يلتزم بإجراء ات
ً
الحظر ،مشيرا إلــى أن الحكومة تعمل
على إطالة أمد المرحلة الثانية« ،حتى
ال تدخل في سيناريوهات أكثر خطورة».
ظهور وزيري اإلعالم والصحة وسط
حشد كبير من اإلعالميين والصحافيين
في غرفة واحدة ،دون تطبيق اشتراطات
ت ــوف ـي ــر م ـس ــاح ــات ب ـي ــن ال ـم ــوج ــودي ــن،
أث ــار سخرية مــريــرة بـمــواقــع التواصل
االجـتـمــاعــي ،الـتــي عــابــت عليهما عــدم

االل ـتــزام بالمعايير الصحية فــي حين
يطالبون المصريين بااللتزام بها.
وحاول هيكل تبرير األمر بأنه فوجئ
ً
بالزحام الشديد ،مشيرا إلى أنه لم يكن
هناك ســوى المفاضلة بين أمرين؛ إما
تأجيل المؤتمر للمرة الثانية أو إلغاؤه
ً
تماما ،لــذا تم عقد المؤتمر في عجالة
ً
ً
واالنـتـهــاء منه ســريـعــا ،منعا النتشار
الفيروس!
ً
مـ ـي ــدانـ ـي ــا ،ت ـج ــول ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» فــي
شوارع القاهرة ،مع بدء أول أيام الحظر
المستمر ألسبوعين ،في محاولة من قبل
الحكومة للسيطرة على انتشار كورونا
ً
ف ــي أك ـبــر دولـ ــة عــرب ـيــة س ـك ــان ــا ،وال ـتــي
تشهد تـكــدس نحو  100مليون نسمة
على أقــل مــن  10فــي المئة مــن إجمالي
مساحة مصر.

المدينة التي ال تنام
وتعرف القاهرة بأنها مدينة ال تنام،
إذ يكتسب الليل فيها تألقه الخاص ،مع
عشق أهلها للسهر حتى مطلع الفجر،
خصوصا في وسطها وفي ضواحيها
حيث الموالت التجارية الضخمة ،لكن

ً
اعتقال  150سوريا
خالفوا حظر التجول

كل هــذا تبدد تحت وطــأة «كــورونــا» ،إذ
غاب المارة عن الشوارع ،وأغلقت المحال
ً
والمطاعم وكان المشهد شبيها بنهاية
ال ـع ــال ــم ب ـم ـبــانــي مـنـتـصـبــة ف ــي صمت
وشوارع خالية من البشر.

ُّ
تكدس

وش ـه ــدت ال ـق ــاه ــرة وال ـج ـي ــزة بعض
ال ـت ـكــدس ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة الـخــامـســة
مساء ،قبل بدء الحظر بنحو ساعتين،
إذ ح ـ ـ ــرص م ـع ـظ ــم الـ ـمـ ـص ــريـ ـي ــن ع ـلــى
العودة إلى بيوتهم ،وبدا ذلك واضحا
فــي معظم ال ـشــوارع الـخــاويــة ،إذ التزم
األغلبية العظمى ،بينما شهدت الشوارع
المناطق الشعبية -مثل إمبابة بالجيزة
وشبرا -حــاالت عدم االلـتــزام ،إذ حرص
بعض الشباب على التسكع.
ومع بدء سريان الحظر ،دعا الرئيس
عبدالفتاح السيسي جموع الشعب إلى
االلـتــزام بــإجــراء ات الوقاية االحترازية
مــن فـيــروس كــورونــا ،وع ــدم تجاوزها،
ً
ً
حــرصــا على سالمة وأم ــان مصر ،آمــا
في تخطي كل هذه اللحظات العصبية
بتكاتف الجميع.

أوقفت الحكومة السورية
أكثر من  150شخصا في
عدة مناطق في البالد ،بعد
دخول قرار حظر التجول حيز
التنفيذ مساء أمس األول في
محاولة لكبح تفشي فيروس
«كورونا» .وكانت الحكومة
السورية حظرت حركة
مركبات النقل العام والخاص
بين المحافظات وداخل المدن
ً
اعتبارا من االثنين الماضي،
وعطلت المدارس والجامعات،
وأوقفت العمل في المؤسسات
الحكومية والخاصة.
وأعلنت سورية تسجيل 5
إصابات بالفيروس.

انهيار حكومة كوسوفو
وسط تفشي الوباء

انهارت حكومة رئيس وزراء
كوسوفو ألبين كورتي ،بعد
خسارته تصويتا على الثقة
في البرلمان ،وسط تفشي
وباء «كورونا» .وأيد اقتراح
حجب الثقة في مجلس
النواب المكون من  120مقعدا
 82نائبا ،مقابل رفض 32
وامتناع عضو واحد عن
التصويت .وتمت اإلطاحة
بالحكومة بعد  7أسابيع فقط
في السلطة .وانهار ائتالف
كورتي ،عندما أقال وزير
الداخلية أجيم فيليو ،الذي
انتقد رفض رئيس الوزراء
إعالن حال الطوارئ بسبب
«كورونا».

أدباء ومثقفو المغرب
يدعون لاللتزام بالحجر

وجه عدد من األدباء
والمثقفين المغاربة نداء
إلى عموم الشعب المغربي،
لاللتزام بقواعد الحجر
الصحي ،لتجنيب البالد كارثة
نتيجة ّتفشي «كورونا».
كما حضوا زمالءهم المثقفين
واألدباء على المساهمة في
صندوق التبرعات الذي
أسسه العاهل المغربي في
 15مارس ،للحد من تداعيات
الفيروس على االقتصاد.
وجاء في النداء الذي وقعه
نحو  50أديبا وكاتبا
وفنانا تشكيليا «االلتزام
بكل االحترازات المقررة...
خصوصا البقاء في البيت،
الوسيلة الوحيدة المتاحة،
اليوم لتجنيب البالد كارثة
صحية خطيرة».

ةديرجلا

•
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رياضة
ارتباطه بأصحاب العقود
ينهي
العربي
ً
الموسمية اعتبارا من  31الجاري

العدواني :ضياء وبهاء وروبن
مستمرون مع النصر

•

«سنجتمع مع تيسير الجاسم الفترة المقبلة لبحث التجديد له»
حازم ماهر

ً
نظرا النتهاء عقودهم
بنهاية الموسم الرياضي
المقبل ()2021-2020
سيستمر محترفو النصر:
سيد ضياء وبهاء
عبدالرحمن وروبن ،مع
الفريق.

ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـهـ ــاز الـ ـك ــرة
بـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر ،فـ ـيـ ـص ــل
العدواني ،إن ثمة ثالثة العبين
مـحـتــرفـيــن ف ــي ال ـفــريــق األول،
هـ ــم :ال ـب ـحــري ـنــي س ـيــد ض ـيــاء،
واألردنـ ـ ــي ب ـهــاء عـبــدالــرحـمــن،
واإليفواري روبن ،سيستمرون
مـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،لـ ـيـ ـش ــارك ــوا مــع
"الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاب ـ ــي" فـ ـ ــي اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
منافسات الموسم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري،
وال ـم ـشــاركــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
الرياضي
الـ ـمـ ـقـ ـب ــل
( -2020
.)2021

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوانـ ـ ــي ،فــي
ت ـصــريــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة"" :ع ـقــود
الالعبين الثالثة مستمرة حتى
نهاية الموسم الرياضي المقبل
( ،)2021-2020وبالتالي فليس
هناك نية إلنهاء عقد أي منهم،
واستمرارهم مــع الفريق شبه
مؤكد".
وأشــاد بـقــدرات المحترفين
ال ـ ـ ـثـ ـ ــاثـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــوه م ــع
"ال ـع ـنــابــي" مـنــذ تـعــاقــدهــم مع
الـ ـف ــري ــق ،مـ ــؤكـ ــدا أنـ ـه ــم أب ـ ــدوا
التزاما منقطع النظير ،ســواء
داخل الملعب أو خارجه ،وهو
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد أن ه ـن ــاك
رؤيــة ثاقبة فــي الـنــادي تجلب
محترفين أكفاء.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــن
الـ ـسـ ـع ــودي ت ـي ـس ـيــر ال ـج ــاس ــم
َّ
وال ـب ــرازي ـل ــي أنـ ــدرسـ ــون ،عــلــق
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ـ ـ ــي" :ع ـ ـ ـقـ ـ ــدا ت ـي ـس ـيــر
الـ ـ ـج ـ ــاس ـ ــم وأنـ ـ ـ ــدرسـ ـ ـ ــون
يـنـتـهـيــان رسـمـيــا

سيد ضياء

بنهاية مايو المقبل ،وهــو ما
يعني انتهاؤهما بشكل فعلي،
ن ـظــرا لـتــأجـيــل ال ـمــوســم حتى
مطلع سبتمبر المقبل".
وشـ ــدد ال ـع ــدوان ــي ع ـلــى أنــه
لـ ــم ي ـت ــم ف ـت ــح م ـل ــف ال ـت ـجــديــد
لالعبين مــن عــدمــه حتى اآلن،
وهذا األمر سيتم حسمه خالله
األيـ ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة،
م ـ ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد
أن ا ل ـجــا ســم
الع ـ ــب كـبـيــر
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ب ــالـ ـتـ ـق ــدي ــر،
ومن المؤكد
أنـ ـ ـ ــه س ـي ـتــم
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
م ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرة

ال ـم ـق ـب ـل ــة ،ل ـب ـح ــث ه ـ ــذا األم ـ ــر،
فــي حــال طــالــب الـجـهــاز الفني
باستمراره.
وأش ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــدوان ـ ــي بـ ـق ــرار
تأجيل الموسم حتى سبتمبر
المقبل ،بسبب فيروس كورونا،
مبينا أن جهاز الكرة سينسق
في الفترة المقبلة مع مجلس
إدارة النادي ،لوضع برنامج
إعـ ــداد ال ـفــريــق ،وف ـقــا لما
سـيـقــره ات ـح ــاد الـكــرة
فــي وقــت الحــق ،فيما
يخص وضع اللوائح
الـ ـخ ــاص ــة بــاس ـت ـئ ـنــاف
الموسم ومواعيد إقامة
البطوالت الثالث (كأس
سـمــو األم ـيــر ،دوري stc
ل ـلــدرجــة ال ـم ـم ـتــازة ،وك ــأس
االتحاد).

ادو روبن

عبدالرحمن فوزان

قرر مجلس إدارة النادي العربي
رسـ ـمـ ـي ــا ،إن ـ ـهـ ــاء عـ ـق ــود ال ـط ــواق ــم
الفنية واإلدارية والمحترفين ممن
يملكون عقودا موسمية في جميع
ً
األلـعــاب ،اعتبارا من  31الجاري،
مــع اسـتـمــرار األجــانــب فــي السكن
المخصص لهم ،حتى يتمكنوا من
العودة إلى ديارهم.
وي ــأت ــي قـ ــرار ال ـع ــرب ــي ،ف ــي ظل
إيـقــاف النشاط الــريــاضــي ،وترحيل مــا تبقى من
منافسات الموسم الحالي إلــى سبتمبر المقبل،
بسبب فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
بــدوره ،أكد أمين السر العام بالنادي العربي،
ف ــؤاد الـمــزيــدي ،أن ق ــرار إنـهــاء الـعـقــود ،لتخفيف
األعباء المادية عن ميزانية النادي ،في ظل انتهاء
المنافسات فعليا لجميع األلعاب ،مشيرا إلى أن

التضامن يبقي على كواوي وسامبا
ويحسم مصير ماركوف
عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن الـنـيــة
تتجه داخل جهاز الكرة بنادي
التضامن ال ــذي يترأسه عضو
مجلس إدارة االتحاد فهد دابس
إلـ ــى ت ـج ــدي ــد ع ـق ــدي مـحـتــرفــي
الفريق األول االي ـفــواري هنري
كواوي والبرازيلي سامبا ،نظرا
لالقتناع بمستواهما ،السيما
كــواوي الذي ظهر كأحد أفضل
رؤوس الـ ـح ــرب ــة فـ ــي ال ـمــوســم
الجاري.
وف ــي ال ـم ـقــابــل ،ف ــإن جـهــاز
ال ـ ـكـ ــرة لـ ــن ي ـب ـق ــي ع ـل ــى أي مــن
ال ـم ـح ـتــرف ـيــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ألن ـهــم
ل ــم ي ـق ــدم ــوا م ــا يـشـفــع ل ـهــم في
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه وف ـقــا
لتصريح رئـيــس مجلس إدارة
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي م ـ ـب ـ ــارك ال ـ ـ ـنـ ـ ــزال ف ــإن
المحترفين الذين لن يستمروا
م ــع ال ـفــريــق سـيـحـصـلــون على
مستحقاتهم المالية كاملة ،دون

الخباز :منع دفاع «الزون» في الموسم المقبل للمراحل السنية
•

عبدالرحمن الخباز

جابر الشريفي

أكد عبدالرحمن الخباز أمين سر اتحاد كرة السلة
نية االتحاد منع دفاع المنطقة "الزون" خالل الموسم
المقبل في مسابقتي البراعم تحت  13سنة ،واألشبال
تحت  15سنة ،فــي حين يــدرس االتـحــاد طريقتين
ً
لمنعه ،األول ــى منعه كليا ،والثانية منعه فــي أول
ربـ ـعـ ـي ــن ،وتـ ـ ــرك ال ـم ـجــال
فــي الربعين الثالث
والرابع للمدربين
الخـتـيــار أي نــوع
من أنواع الدفاع
لهم.
وقــال الخباز
لـ ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة"
أم ـ ـ ـ ـ ــس،

إن ال ـهــدف مــن تطبيق ه ــذا األم ــر تـطــويــر م ـهــارات
الالعبين بشكل كبير فدفاع المنطقة يساهم في عدم
ـاف للوصول إلــى الفريق
تأهيل الالعبين بشكل كـ ٍ
األول ،وهذا ما تمت مشاهدته خالل الفترة السابقة
بوصول بعض الالعبين للفريق األول وال يجيدون
ً
اللعب "واح ــدا على واح ــد" ،كما أن منع هــذا النوع
مــن الــدفــاع يساهم فــي تطوير مـهــارة الــدربــل لدى
الالعبين ،وبذلك سيصل الالعبون لتثقيف كامل
مشبع بجميع المهارات.
وأض ــاف أن تطبيق هــذا األم ــر ستسبقه دورات
ل ـل ـمــدرب ـيــن والـ ـحـ ـك ــام بـ ـه ــذا ال ـخ ـص ــوص إلي ـص ــال
ـاف لجميع الحكام والمدربين،
المعلومة بشكل كـ ٍ
ً
موضحا أن هذا األمر مطبق في معظم دول المنطقة،
عالوة على جميع الدول األوروبية.
ً
ـاد
وذكـ ــر أن ــه ق ــدم اق ـت ــراح ــا بــوضــع نـقـطــة لـكــل ن ـ ٍ
يستقطب العبين طوال القامة كويتيين في المراحل
السنية بواقع نقطة لكل العب طويل وإذا ما وصل
النادي إلى  10نقاط فسيحصل على جائزة مالية
ً
مشيرا إلــى ان هــذا األمــر يحتاج إلــى موافقة ودعم
هيئة الرياضة إلنجاحه.
ً
وكـشــف الـخـبــاز أن االت ـحــاد يـنــوي أيـضــا إيقاف
تسجيل الالعبين غير الكويتيين فــي فئة تحت
 13سـنــة ،ويستثنى مــن ذلــك فئة ال ـبــدون فقط
ً
ألن ـهــم يـمـثـلــون الـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة ،الفـتــا
إلى أن الكثير من األندية تعتمد في المراحل
السنية على الالعبين غير الكويتيين ،بالتالي
فإن الخاسر األكبر هي المنتخبات الوطنية،

مدرب برقان يناشد تونس إجالئه من الكويت!
دعا مدرب الحراس في نادي برقان ،أنور
بن حميدة ،الحكومة التونسية إلجالئه من
الكويت ،نظرا لصعوبة الوضع ،في إشارة
إلى انتشار فيروس كورونا.
وقـ ــال ب ــن ح ـم ـيــدة ،ف ــي ت ـصــريــح إلذاع ــة
"مــوزايـيــك اف ام" الـتــونـسـيــة ،إن العالقين
ل ـي ـســوا مـقـيـمـيــن ب ــل ان ـت ـهــت ع ـق ــوده ــم في
الكويت ،مشيرا إلى أن عددهم بلغ  500ما
بين مدربين ومدرسين.
وطــالــب إلــى ض ــرورة السرعة فــي توفير
رحلة مباشرة مــن الكويت إلــى تونس في
أقرب وقت.
وعـ ـ ـن ـ ــون ـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة أخـ ـ ـب ـ ــار الـ ــوطـ ــن
التونسية ،نقال عن "موزاييك"" :أطلق نحو
 500تونسي من مدربين ومدرسين يقيمون
بالكويت صيحة فزع ،مطالبين "السلطات"
بالتدخل إلجــائـهــم" ،ومــن ثــم تطرقت إلى
تصريح بن حميدة.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن أم ـي ــن س ــر ب ــرق ــان،
أنـ ــور الـعـتـيـبــي ،أع ـلــن ف ــي تـصــريــح ســابــق
لـ"الجريدة" توجه مجلس إدارة النادي إلى
تجديد عقود كل المدربين الذين عملوا في
الموسم الحالي.
وأكد أن برقان ملتزم بالعقود حتى لو

ه ـنــاك تــوجـهــا عــامــا ل ــدى جميع
األندية المحلية في اتخاذ نفس
القرار.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزي ـ ـ ــدي" :أبـ ـلـ ـغـ ـن ــا
المعنيين جميعا بإنهاء عقودهم،
وتواصلنا مع الغالبية العظمى
منهم لتجديد عقودهم للموسم
المقبل اعتبارا من بداية أغسطس،
في حال عادت الحركة الرياضية
إلى طبيعتها".
وأوضح أن قرار إنهاء العقود ال
يشمل منتسبي النادي ممن يملكون عقودا سنوية.
وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،أن مجلس إدارة العربي
ينتظر حاليا تسلم مكافآت كأس التفوق ،لتسليم
مستحقات َمن تم إنهاء عقده من األجانب ،حيث
ستعطى لهم األولوية في الصرف ،فيما سيتسلم
البقية مستحقاتهم فــور وصــول دعــم الهيئة في
األول من أبريل.

ً
وإيقاف تسجيلهم سيكون تدريجيا عبر فئة تحت
 13سنة في البداية.
وأردف أن هذا األمر لن يكون بيد مجلس اإلدارة
إن ـم ــا االتـ ـح ــاد س ـي ـقــوم ب ـمــراس ـلــة ه ـي ـئــة الــريــاضــة
لالستئناس برأيها السيما أن أمر تسجيل مواليد
الكويت توجد فيه الئحة خاصة من هيئة الرياضة،
ً
موضحا أنه حتى في مهرجانات "الميني باسكت"
ستكون مخصصة فقط لالعبين الكويتيين والبدون
م ــن أج ــل مـعــالـجــة ه ــذا األمـ ــر إذا م ــا واف ـق ــت هيئة
الرياضة.
ول ـفــت إل ــى أن ــه ف ــي ح ــال تـسـلــم االت ـح ــاد صالته
ف ــي مـجـمــع ال ـش ـيــخ س ـعــد ال ـع ـبــدال ـلــه ف ــإن االت ـح ــاد
س ـي ـتــولــى ت ـس ــوي ــق الـ ـ ـ ــدوري ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ومـمـيــز
لوضع جوائز ألفضل الالعبين في مباريات الدوري
العام والبطوالت بشكل عام عبر استغالل ميزانية
التسويق.
وقال الخباز إن االتحاد في حال قرر وقف استمرار
ال ــدوري أو تأجيله للموسم المقبل فسيكون لديه
برنامج واضــح بالنسبة لألندية مــزود بالتواريخ
لمواعيد االستئناف وا لـبـطــوالت للموسم المقبل
ً
وسيكون البرنامج جاهزا خــال فترة وجيزة قبل
عيد الفطر المقبل.
وتوجه بالشكر الجزيل إلى هيئة الرياضة على
دع ـم ـهــا غ ـيــر ال ـم ـح ــدود إل ــى ج ــان ــب لـجـنــة الـحـكــام
والمسابقات والمنتخبات على الجهد الــذي قامت
به خالل الفترة الماضية.

التفاوض معهم على تخفيضها.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ت ـبــدو
ف ـ ــرص ـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار الـ ـص ــرب ــي
م ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــوف مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـفـ ـ ــريـ ـ ــق ف ــي
ال ـمــوســم الـمـقـبــل صـعـبــة ج ــدا،
ألن التضامن لم يشهد اي تطور
تحت قيادته رغم توفير مجلس
اإلدارة جـ ـمـ ـي ــع اإل مـ ـك ــا نـ ـي ــات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــد م ـ ـ ــع 7
م ـح ـتــرف ـيــن ،ت ــم ان ـه ــاء خــدمــات
اثنين منهم في فترة االنتقاالت
الشتوية الماضية والتعاقد مع
محترفين آخرين.
وي ـ ـح ـ ـس ـ ــم داب ـ ـ ـ ـ ـ ــس م ـص ـي ــر
م ــارك ــوف خ ــال اس ـبــوع ـيــن ،إذ
س ـيــرفــع تــوص ـيــة إلـ ــى مـجـلــس
إدارة الـ ـن ــادي تـحـســم مـصـيــره
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ن ـ ـ ـهـ ـ ــائـ ـ ــي ،وتـ ـتـ ـضـ ـم ــن
ال ـتــوص ـيــة ذات ـه ــا االبـ ـق ــاء على
كواوي وسامبا وعدم التجديد
للمحترفين اآلخرين.

فهد دابس

يذكر ان التضامن كان يحتل
المركز التاسع (قبل االخير) في
جدول ترتيب دوري  stcللدرجة
ال ـم ـم ـتــازة ق ـبــل تــوق ـفــه ي ــوم 24
فبراير الماضي ،بسبب فيروس
كورونا المستجد.

ً
رسميا« ...تنظيمية السلة» تؤجل
«خليجية األندية» ومنتخبات الناشئين
•

جابر الشريفي

ع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن ال ـل ـج ـنــة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة لـ ـبـ ـط ــوالت ال ـخ ـل ـيــج
لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـس ـ ـ ـلـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررت تـ ــأج ـ ـيـ ــل
الـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ل ــأن ــدي ــة،
الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض أن تـ ـق ــام فـ ــي يــون ـيــو
ال ـم ـق ـبــل ب ــال ــدوح ــة ،إلـ ــى سـبـتـمـبــر
ال ـم ـق ـبــل ،ب ـس ـبــب ت ــداع ـي ــات ان ـت ـشــار
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،كـمــا ق ــررت اللجنة
ً
أ يـضــا تأجيل بطولة الخليج للناشئين
الـمـفـتــرض أن تـقــام فــي أغـسـطــس المقبل في
المنامة إلى فبراير المقبل لنفس السبب.
ويأتي قرار اللجنة بتأجيل بطولة األندية الى سبتمبر إلتاحة المجال
أمام االتحادات التي لم تستكمل مسابقاتها ،أن تحدد بطل الدوري في
أغسطس المقبل ،على أن يشارك في البطولة الخليجية في سبتمبر
المقبل ،فــي حين يــأ تــي تأجيل بطولة الناشئين بسبب ق ــرار وزارات
التربية في الــدول الخليجية باستكمال العام الــدراســي في اغسطس
المقبل ،أي الشهر الذي تقام فيه البطولة ومنح الالعبين الطلبة فرصة
استكمال العام الدراسي ،على أن تقام البطولة في فبراير فترة إجازة
منتصف العام الدراسي،
وج ــددت اللجنة التزامها فــي االجتماع المصغر ،الــذي عقدته بين
اعضائها عبر الهاتف ،عن أن هذه المواعيد تعتبر مبدئية ،وهي مرتبطة
ً
ً
ارتباطا كليا بالمستجدات وتحذيرات وزارات الصحة الخليجية ومنحها
الضوء األخضر إلقامة البطوالت المجمعة.

ً
مسابقات الجبالية تحدد جدول الدوري تحسبا لالستئناف

«الخماسية» تنتظر من الفيفا تمديد فترتها شهرين
•

أنور بن حميدة وإبراهيم دشتي
كــانــت الـخـســارة المالية كـبـيــرة ،كما تبذل
السلطات الكويتية جهودا جبارة تفوق في
قدراتها أفضل الــدول في العالم ،لمحاربة
ال ـف ـيــروس ،بـمــا يعني أن الــوضــع آم ــن وال
يستدعي إطالق صيحات فزع ،كما عنونت
الصحيفة التونسية.

القاهرة  -ةديرجلا

•

طلــب مسؤولو اللجنة الخماسية التي تدير اتـحــاد كرة
القدم المصري من لجنة المسابقات وضع جــدول مباريات
ً
مبدئي الستئناف الــدوري اعتبارا من  15مايو المقبل ،من
أجل عرضه على الجهات األمنية حال السيطرة على فيروس
كورونا خالل فترة التوقف الحالية ،والممتدة حتى  14أبريل.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري ،إن اإلقــدام على
تـلــك ال ـخ ـطــوة ،حـتــى ت ـكــون لـجـنــة الـمـســابـقــات ج ــاه ــزة لكل
السيناريوهات الخاصة بمسابقة الدوري ،السيما أنه في حال
ً
صدور قرار بعودة النشاط خالل مايو ،وفقا لما هو متوقع
مبدئيا ،فإن هذا التوقيت سيتزامن مع شهر رمضان ،وهو ما
يجعل هناك ضرورة قصوى إلنجاز جدول مباريات من اآلن.
وكان االتحاد المصري لكرة القدم قرر مد تعليق النشاط
الرياضي اعتبارا من  30الجاري لمدة  15يوما أخرى ،بناء
على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الــوزراء المصري،
بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين.
وأضــاف المصدر أنه في حالة عدم السيطرة على تفشي
الفيروس خالل الفترة المقبلة ،فمن المنتظر تعليق النشاط
لمدة مماثلة ،على أن يتم بعدها حسم اإلعالن بشكل رسمي
إلغاء الدوري من عدمه ،وبدء التجهيز للموسم الجديد.

مبنى اتحاد كرة القدم المصري
كما كشف المصدر أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري
طلبت أيضا من لجنة المسابقات وضع تصور شامل للموسم
الجديد ،خصوصا أنه سيكون به أريحية كاملة ألول مرة منذ
مواسم طويلة ،بعد انتظام مواعيد البطوالت اإلفريقية.
على جانب آخر ،ينتظر اتحاد الكرة وصول خطاب رسمي
من االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم (فيفا) ،بتمديد قــرار تعيين
اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئي ،لحين االنتهاء من إجراء

انـتـخــابــات الـجـبــايــة المقبلة ،بـعــدمــا تــأكــد إقــامـتـهــا نهاية
أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبلين.
ُيــذكــر أن ق ــرار تعيين الـلـجـنــة الـخـمــاسـيــة بــاتـحــاد الـكــرة
ينتهي فــي  31يــولـيــو الـمـقـبــل ،إال أن ع ــدم اعـتـمــاد الالئحة
الـجــديــدة التـحــاد الـكــرة حتى اآلن ،وتـحــديــد يونيو المقبل
موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها يؤدي إلى
تمديد قرار التعيين شهرين ،لحين إجراء االنتخابات المقبلة.
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سيكون التحدي األبرز
للعاصمة اليابانية طوكيو ،في
الفترة المقبلة ،إعادة جدولة
دورة األلعاب األولمبية ،التي
تم تأجيلها بسبب تفشي
فيروس كورونا المستجد.

توماس باخ يبقي
على خيارات الموعد
الجديد مفتوحة

ب ـ ــدأت الـ ـي ــاب ــان ،أمـ ــس األول،
مهمتها غير المسبوقة بإعادة
تنظيم دورة األلـعــاب األولمبية
طـ ــو ك ـ ـيـ ــو  ،2020وذ لـ ـ ـ ـ ــك غـ ـ ــداة
اتخاذ القرار الصعب بتأجيلها
م ــدة عـ ــام ،عـلــى خـلـفـيــة فـيــروس
كــورو نــا المستجد ،بينما أبقى
رئيس اللجنة األولمبية الدولية
األل ـمــانــي تــومــاس ب ــاخ خ ـيــارات
ال ـمــوعــد ال ـجــديــد ال ـع ــام الـمـقـبــل
مفتوحة.
وأدى الـتــأجـيــل ،وه ــو خطوة
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة تـ ـم ــس الـ ـح ــدث
ً
ال ــري ــاض ــي األك ـب ــر ع ــال ـم ـيــا ،إلــى
ت ـق ـل ـب ــات فـ ــي ج ـم ـي ــع ال ـج ــوان ــب
التنظيمية لأللعاب ،بما في ذلك
المواقع الرياضية ،واألمن ،وحجز
التذاكر واإلقامة.
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن أع ـ ـلـ ــن الـ ـط ــرف ــان
ال ــدول ــي وال ـيــابــانــي أن األل ـعــاب
سـتـقــام ف ــي ال ـع ــام الـمـقـبــل ،وفــي
موعد أقصاه صيف  ،2021ترك
باخ الباب مفتوحا أمام احتمال
إقامة الدورة في فصل الربيع.
وق ـ ــال األلـ ـم ــان ــي ،ف ــي مــؤتـمــر
صحافي عبر الهاتف من لــوزان
حيث مقر اللجنة الدولية" :األمر
ال يـ ـقـ ـتـ ـص ــر ف ـ ـقـ ــط ع ـ ـلـ ــى أشـ ـه ــر
فصل الصيف .جميع الخيارات
مـطــروحــة على الـطــاولــة ،قبل أو
خالل فصل الصيف ."2021
وفي نقلة رمزية للصعوبات،
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا ط ــوك ـي ــو اآلن،
ت ـحــولــت س ــاع ــة ال ـع ــد ال ـت ـنــازلــي
األولمبية في المدينة من عرض
ع ــدد األيـ ـ ــام الـمـتـبـقـيــة الن ـطــاق
األلعاب ،إلى عرض تاريخ اليوم
والوقت الحاليين.
وقــال المتحدث باسم اللجنة
األولـمـبـيــة الـبــارالـمـبـيــة الــدولـيــة
كريغ سبينس" ،إن األمــر صعب
ج ـ ــدا ،ف ـب ـعــد س ـب ــع سـ ـن ــوات مــن
االسـتـعــدادات ،وعلى بعد أشهر
قليلة مــن االن ـطــاق تجد نفسك
مضطرا أن تـبــدأ مــرة أخ ــرى من
الـصـفــر ،ولـكــن اآلن مــع وقــت أقل

إلنهاء االستعدادات".
وعـلـقــت ال ـيــابــان آم ــاال كبيرة
ع ـلــى أول ـم ـب ـيــاد طــوك ـيــو ،2020
واعتبرته حكومتها "ألعاب إعادة
البناء" وفرصة لتظهر للعالم أنها
عادت من "الكارثة الثالثية" ،التي
ضربتها فــي عــام  ،2011عندما
تـسـبــب زلـ ــزال مــدمــر ف ــي ح ــدوث
ت ـســونــامــي وك ــارث ــة ن ــووي ــة فــي
فوكوشيما.
واعتبر رئيس الوزراء الياباني
شـيـنــزو آب ــي أن تــأجـيــل األلـعــاب
سيسمح بإقامتها العام المقبل
"فــي شكلها الكامل ،كدليل على
تـغـلــب الـبـشــريــة عـلــى الـفـيــروس
ً
الجديد" ،الذي أصبح وباء عالميا
تسبب حـتــى اآلن بــأكـثــر مــن 20
ألف وفاة معلنة.
وقال متحدث باسم الحكومة
اليابانية إن رئيس ال ــوزراء ّ
كرر
الــرســالــة ذاتـهــا فــي اتـصــال أمس
األول مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
األخـ ـي ــري ــن ات ـف ـق ــا م ـع ــا ع ـل ــى أن
األل ـعــاب ستكون "دلـيــا على أن
الـبـشــر هــزمــوا ف ـيــروس كــورونــا
المستجد".

ترحيب الرئيس األميركي
ولـقــي ق ــرار الـتــأجـيــل ترحيب
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،الـ ــذي كتب
األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ع ـ ـبـ ــر ح ـ ـسـ ــابـ ــه ع ـلــى
"تويتر"" :تهاني الى رئيس وزراء
اليابان آبــي ،واللجنة األولمبية
الــدول ـيــة ،عـلــى قــرارهـمــا الحكيم
جدا بإقامة األلعاب األولمبية في
عام  .2021ستحقق نجاحا كبيرا،
وأتطلع قدما للتواجد هناك".
وسـبــق للرئيس األمـيــركــي ان
كان من أبرز الداعين في األسابيع
الماضية ،الى إرجــاء األولمبياد
الصيفي حتى العام المقبل.
ك ـم ــا ل ـق ــي ال ـت ــأج ـي ــل تــرح ـيــب
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة على
ل ـســان مــديــرهــا ال ـع ــام اإلثـيــوبــي

توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس،
ال ـ ــذي ح ـيــا األرب ـ ـعـ ــاء إقـ ـ ــدام آبــي
واللجنة األولمبية الدولية على
"التضحية من أجل حماية صحة
الــريــاض ـي ـيــن" ،م ـق ــرا ب ــأن ال ـق ــرار
المتخذ "صعب لكنه عاقل".
وب ــات ــت األل ـ ـعـ ــاب األول ـم ـب ـي ــة،
التي تقام مــرة كل أربــع سنوات،
وص ـ ـ ـمـ ـ ــدت أمـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـق ــاطـ ـع ــات
وال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات واالح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات
األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث الـ ــريـ ــاضـ ــي
األبــرز المتأثر بفيروس كورونا
الـمـسـتـجــد ،ال ــذي جـ ّـمــد الـنـشــاط
ال ــري ــاض ــي حـ ــول ال ـع ــال ــم ،ودف ــع
إلب ـقــاء أك ـثــر مــن ثــاثــة مـلـيــارات
شـخــص فــي مـنــازلـهــم لمكافحة
تفشيه.
ول ــم يـسـبــق أن ت ــم تـعــديــل أي
مــوعــد ل ـ ــدورة أول ـم ـب ـيــة صيفية
لسبب غير الحرب العالمية .وتم
إلغاء دورات ( 1916بسبب الحرب

األول ــى) ،و 1940و( 1944بسبب
الحرب الثانية).

انتقادات كثيرة
و تـعــر ضــت اللجنة األولمبية
الدولية النتقادات كثيرة بسبب
تأخرها في إعالن تأجيل األلعاب،
في ظل تفشي وباء "كوفيد،"-19
قبل أن تخضع ،الثالثاء ،باتخاذ
ق ــرار تأجيل دورة للمرة األولــى
في التاريخ الحديث لألولمبياد
(منذ .)1896
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ــاخ أن ال ـت ـب ـع ــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـت ــأج ـي ــل أك ـ ـبـ ــر ح ــدث
ريــاضــي "ل ــم يـتــم الـتـطــرق إليها
ول ـي ـســت األول ـ ــوي ـ ــة" ،ب ــل حـمــايــة
"حياة" البشر ،إذ كان من المتوقع
ان ي ـش ــارك ف ــي ال ـ ــدورة أك ـثــر من
 11ألــف ريــاضــي ،إلــى جــانــب 90
أل ــف مـتـطــوع وم ـئــات اآلالف من

بيليه :كريستيانو هو األفضل إبراهيموفيتش يقترب من االعتزال
اخـتــار أس ـطــورة كــرة الـقــدم الـبــرازيـلـيــة بيليه ،البرتغالي
كريستيانو رونالدو كأفضل العب بالعالم في الوقت الحالي،
لكنه أشار إلى أنه لن يكون هناك العب مثل "الملك".
وقال بيليه في مقابلة مع قناة " "Pihadoعلى "يوتيوب":
"حاليا رونالدو هو األفضل ،ألنه األكثر استقرارا ،إنه كذلك
منذ  10سنوات ،لكن ال يجب نسيان ميسي".
ولفت إلى أن اختيار كريستيانو كأفضل العب حاليا كان
"صعبا جدا" ،ألن عالم كرة القدم "متوازن" بما يكفي .وأشار
إلى أنه بعيدا عن رونالدو وميسي ،هناك "العبون جيدون"،
وخاصة في أوروبا .وأشار إلى مسار الالعبين السابقين زيكو
ورونالدينيو ورونالدو "الظاهرة".
لكن بيليه ،الذي سجل ألفا و 283هدفا طوال تاريخه ،أكد
أن "هناك ملكا واحدا" ،وقال" :بيليه كان أفضل منهم جميعا".
وأضاف مازحا" :إذا كان يجب أن أكون صريحا وأقول الحقيقة،
فالحقيقة أن أبي وأمي أغلقا المصنع .هناك بيليه واحد ،ولن
يكون له مثيل".

اق ـ ـ ـتـ ـ ــرب ال ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي زالتـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش ،نجم نادي ميالن
اإليطالي لكرة القدم ،من وضع حد
لمسيرته الكروية ،بعدما توقفت
معظم المنافسات الرياضية في
ال ـع ــال ــم ،بـسـبــب تـفـشــي ف ـيــروس
"كورونا" المستجد.
وذك ـ ــرت صـحـيـفــة "ال غــازيـتــا
ديلو سبورت" اإليطالية ،أن عائلة
النجم السويدي ترغب في العودة
إلـ ــى الـ ـس ــوي ــد ،ب ــاإلض ــاف ــة ل ـعــدم
اقتناع إبراهيموفيتش بما يحدث
ً
حاليا في ميالن ،خاصة بعد إقالة
ال ـكــرواتــي زفــونـيـمـيــر بــوبــان من
منصبه في إدارة النادي.
وأضافت الصحيفة أن زالتان
أب ـ ــدى عـ ــدم رض ـ ــاه ع ــن الـطــريـقــة

التي أقيل بها بوبان ،كما كشفت
عن مشاريع أخرى يسعى النجم
ال ـســويــدي إلـيـهــا ،فــي مــرحـلــة ما
بعد اعـتــزالــه كــرة الـقــدم ،وأنــه قد
يـتـجــه لـلـعـمــل كــوك ـيــل لــاعـبـيــن،
مع وكيل أعماله اإليطالي مينو
رايوال.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت إن وج ـ ـ ـ ـ ــود بـ ــاولـ ــو
مالديني وبوبان في ميالن كان
سببا رئيسيا في انضمام الالعب
إل ــى ال ـنــادي اإلي ـطــالــي ،فــي فترة
االنتقاالت الشتوية الماضية.
وت ــوق ـف ــت م ـن ــاف ـس ــات ب ـطــولــة
الـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي ،م ـن ــذ ب ــداي ــة
م ـ ــارس ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـس ـبــب تفشي
ف ـي ــروس "ك ــورون ــا" ف ــي إيـطــالـيــا
وبلدان عديدة حول العالم.

إبراهيموفيتش

ال ـم ـســؤول ـيــن وال ـم ـت ـفــرج ـيــن من
جميع أنحاء العالم.
وأوقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت م ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ـش ـع ـل ــة
األولمبية ،التي كان من المقرر أن
تبدأ اليوم من فوكوشيما.
ويتعين على المنظمين اآلن
مــواجـهــة مجموعة مــن األسئلة:
ه ــل ال ت ــزال ال ـمــواقــع الــريــاضـيــة
مـتــاحــة؟ م ــاذا نـفـعــل مــع حاملي
التذاكر والمتطوعين؟ كيف سيتم
تكييف األلعاب مع جدول رياضي
مزدحم في عام 2021؟ وحتى ما
سيكون مصير القرية األولمبية
الـتــي مــن الـمـقــرر أن تتحول الى
مجمع سكني بعد األلعاب ،وتم
بيع العديد من شققها.

إنفاق  12.6مليار

األلعاب حتى اآلن ،ويقول الخبراء
إن ـهــم ق ــد يـحـتــاجــون إل ــى إنـفــاق
ً
نصف ذلك تقريبا إلعادة تنظيم
الحدث.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة
ط ــوك ـي ــو  2020رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
ال ـســابــق يــوش ـيــرو مـ ــوري ،ال ــذي
تعافى من مــرض السرطان ،إلى
معاركه الصحية كمصدر إلهام
لألوقات الصعبة القادمة.
وقــال مــوري ( 82عاما)" :ليس
ل ــديـ ـن ــا خ ـ ـيـ ــار سـ ـ ــوى أن ي ـك ــون
لدينا أمل .أنا نفسي عانيت من
ال ـس ــرط ــان ...لـكــن ن ـجــوت بفضل
دواء جــديــد .أن ــا ه ـنــا ،عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة" ،مـتــابـعــا" :دعــونــا نأمل
بهذه األشياء".

وأنـ ـفـ ـق ــت ال ـ ـيـ ــابـ ــان وال ـل ـج ـن ــة
المنظمة  12.6مليار دوالر على

نجوم اإلنتر يغادرون ميالنو
عاد األوروغواياني دييغو غودين ،مدافع إنتر ميالن ،إلى
بالده ،بعد انتهاء الحجر الصحي لمدة  15يوما الذي خضع له
بمدينة ميالنو ،وفق ما أعلن النادي اإليطالي صاحب المركز
الثالث في الكالتشيو.
وبالمثل ،عاد البلجيكي روميلو لوكاكو والكرواتي مارسيلو
بروزوفيتش والنيجيري فيكتور موسيز واإلنكليزي آشلي
يونغ والسلوفيني سمير هندانوفيتش والدنماركي كريستيان
إريكسن إلى بلدانهم ،مع توقف الدوري اإليطالي منذ  9الجاري،
على خلفية حالة الطوارئ ،بسبب فيروس كورونا.
وخضع المدافع المخضرم لحجر صحي لمدة  15يوما أسوة
بزمالئه ،بعد تأكد إصابة دانييلي روغاني العب يوفنتوس
في  11مارس ،وكان اإلنتر واجه قبلها بأربعة أيام "اليوفي".
ولمَّ يعلن حتى اآلن إصابة أي من العبي" النيراتزوري".
وفضل العبون آخرون من اإلنتر ،مثل :األرجنتيني الوتارو
مارتينيز واإلسباني بورخا باليرو ،البقاء في ميالنو حتى بعد
الحجر ،وفقا لما أكده النادي.

رحيل سمولينغ يقرب كوليبالي من مانشستر ويمبلدون بين التأجيل واإللغاء

كوليبالي

ً
بات نادي روما اإليطالي قريبا من التعاقد
مــع مــدافـعــه اإلنـكـلـيــزي كــريــس سمولينغ
ب ـص ـفــة دائـ ـم ــة م ــن مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد
اإلنكليزي الصيف المقبل ،وذلك حال نجاح
األخير في التعاقد مع السنغالي كاليدو
كوليبالي من نابولي.
وانـ ـض ــم س ـمــول ـي ـنــغ إلـ ــى روم ــا
ً
اإليطالي ،الصيف الماضي ،قادما
من مانشستر يونايتد اإلنكليزي
على سبيل اإلعارة.
وذكـ ــرت صـحـيـفــة "ذي صــن"
الـبــريـطــانـيــة أن سمولينغ (30
ً
عاما) استقر مع عائلته بشكل
كبير في العاصمة اإليطالية،
وه ــو م ــا يــدف ـعــه إل ــى قـبــول
راتب أقل مما كان يتقاضاه
فــي مانشستر يــونــايـتــد،
من أجل البقاء مع روما.
ً
وقطع الناديان شوطا

ً
كبيرا في التفاوض حــول انتقال سمولينغ
الدائم إلى روما ،ولكن لم يتوصل أي منهما
إلى اتفاق بشأن القيمة المالية للصفقة.
وذكرت صحيفة "ال غازيتا ديلو سبورت"
اإليطالية أن سمولينغ سيبقى في روما ،حال
نجاح مانشستر يونايتد في ضم كوليبالي
من نابولي اإليطالي.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن كــول ـي ـبــالــي (28
ً
عاما) ارتبط من قبل باالنضمام إلى الدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،وأن مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد هو
الوجهة المفضلة له.
وكانت تقارير صحافية إيطالية أكدت أن
كوليبالي طلب من أوريليو دي لورينتيس،
رئيس نــادي نابولي ،أن يسمح له بمغادرة
الـنــادي الصيف المقبل ،حيث حــدد الفريق
اإليـطــالــي مبلغ  90مليون ي ــورو ألي فريق
يريد أن يضمه إليه.
(د ب أ)

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون
اإلنكليزية ،ثالثة البطوالت األربــع
الكبرى في كرة المضرب ،األربعاء،
ً
ً
أنـهــم سـيـعـقــدون اجـتـمــاعــا طــارئــا،
األسـبــوع المقبل ،لبحث احتماالت
عـ ــدة بـيـنـهــا ال ـتــأج ـيــل أو اإللـ ـغ ــاء،
لنسخة ع ــام  ،2020بـسـبــب تفشي
فيروس كورونا المستجد.
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـق ــام الـبـطــولــة
على المالعب العشبية لنادي عموم
إنكلترا بين  29يونيو و 12يوليو.
ل ـك ــن م ـص ـيــرهــا ب ـ ــات م ــوض ــع شــك
ف ــي ظ ــل تـفـشــي وبـ ــاء "ك ــوف ـي ــد،"-19
الـ ـ ــذي ت ـس ـبــب ب ــوف ــاة أك ـث ــر م ــن 20
ألف شخص حول العالم ،وأدى الى
تجميد مختلف النشاطات الرياضية
حاليا ،وإرجــاء أحــداث كبيرة كانت
مـ ـق ــررة خـ ــال ال ـص ـي ــف ،م ـثــل دورة
األلعاب األولمبية  2020في طوكيو
وبطولتي كأس أوروبا وكوبا أميركا
لكرة القدم.

وال تزال منافسات كرة المضرب
معلقة حتى أوائل يونيو.
وأفـ ــاد ن ــادي ع ـمــوم إنـكـلـتــرا ،في
بـ ـي ــان ،أنـ ــه "ي ــواص ــل إج ـ ــراء تقييم
مفصل لكل الـسـيـنــاريــوهــات بشأن
بطولة  ،2020بما يشمل التأجيل
واإللغاء ،بسبب تفشي كوفيد."-19
وأوضـ ــح أن مـجـلــس إدارت ـ ــه "مــن

ً
ال ـم ـقــرر أن يـعـقــد اج ـت ـمــاعــا ط ــارئ ــا
األسبوع المقبل" ،ويقوم بالتواصل
م ــع م ـخ ـت ـلــف األط ـ ـ ـ ــراف الـمـعـنـيـيــن
بــالـلـعـبــة ،السـيـمــا راب ـطــة الالعبين
ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن وراب ـ ـ ـطـ ـ ــة ال ــاعـ ـب ــات
الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ــات واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ــدولـ ــي
والبطوالت الكبرى األخرى (أستراليا،
وفرنسا ،والواليات المتحدة).

رابطة الالعبين اإلنكليزية تطلب مشاورات عاجلة لحماية رواتبهم

شعار الدوري اإلنكليزي

طلبت رابطة العبي كــرة القدم المحترفين
في إنكلترا إجراء مشاورات عاجلة مع رابطتي
ال ـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز (بــرم ـيــرل ـيــغ) و"اي إف إل"
للبحث
(المشرفة على الدرجات الثالث األدنى)ّ ،
ف ــي حـمــايــة رواتـ ــب الــاع ـب ـيــن ،ف ــي ظ ــل تــوقــف
المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد.
وعلقت منافسات كرة القدم اإلنكليزية حتى
 30أبريل على األقل بسبب تفشي "كوفيد،"19 -
ويبدو في ظل الوضع الصحي الراهن العالمي
والـقـيــود المفروضة لمكافحة الــوبــاء ،أن هذا
الموعد قد يمدد لفترة إضافية.
وت ـب ــدي األن ــدي ــة خشيتها م ــن تــأثـيــر فـتــرة
الـتــوقــف عـلــى إيــرادات ـهــا الـمــالـيــة ،السـيـمــا في
ظــل غياب مداخيل المباريات وعــائــدات البث
التلفزيوني.
ون ـ ـظـ ــرا لـ ـت ــراج ــع اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،الس ـي ـم ــا فــي
ال ــدرج ــات ال ـثــاث األدنـ ــى فــي بـطــولــة إنـكـلـتــرا
(تشامبيونشيب ،ليغ  1وليغ  ،)2تشير التقارير
الى أن األندية بدأت تدرس حسم نسب ّ
معينة
من الرواتب لحين عودة األمور الى طبيعتها.

ووفـ ــق ال ـت ـقــاريــر ،ب ــات بــرمـيـنـغـهــام (درج ــة
إنكليزية أول ــى) أول فــريــق يطلب مــن العبيه
الذين ينالون راتبا أسبوعيا يفوق  6آالف جنيه
إسترليني ( 7آالف دوالر) ،الموافقة على حسم
مؤقت بنسبة  50بالمئة.
وأش ــارت رابـطــة الالعبين الــى أنــه "كـمــا في
المجاالت األخ ــرى ،أزمــة "كوفيد  "-19الراهنة
تتسبب فــي تــأثـيــر بــالــغ عـلــى الــوضــع المالي
للعبة ،العديد من األندية بدأت بالتواصل مع
الالعبين لتطرح تأخير الرواتب".
وأضافت في بيان" :من أجل التعامل مع هذا
الوضع ،دعينا الى اجتماع طارئ مع رابطتي
الـ "بريمرليغ" و"اي إف إل".
وفي حين يتوقع أن تكون األندية الصغيرة
المتضرر األكبر من تراجع اإلي ــرادات المالية
للمباريات ،باتت األندية الكبيرة حتى تبحث
في اتخاذ إجراءات بشأن الرواتب.
وتفيد التقارير الصحافية بأن العبي أندية
ألـمــانـيــة أب ــرزه ــا بــايــرن مـيــونـيــخ وبــوروس ـيــا
دورتموند وافقوا على خفض رواتبهم ،وبأن

أندية أوروبية أخرى مثل برشلونة اإلسباني،
تفاوض العبيها للغرض ذاته.
وكـ ـ ــان ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لــراب ـطــة
الالعبين المحترفين في إنكلترا بوبي بارنز قد
أفاد في تصريحات لموقع "ذا أثلتيك" الرياضي
هذا األسبوع ،بأنه "في ظل الظروف المالئمة
ومــع الـضـمــانــات الـمـنــاسـبــة ،إجـ ــراءات ّ
معينة
مثل تأجيل دفع الرواتب هي أمر قد يطرح على
البحث".
ّ
طاولة ّ
لكنه حذر من أن تأثير إجراء من هذا النوع
ّ
سيكون أشد على العبي الدرجات األدنى "إذ إن
رواتبهم ليست عالية كغيرها".
ورأى بارنز أن اللعب من دون جمهور في
الفترة األولى بعد استئناف المباريات سيكون
أقل سوءا من عدم اللعب على اإلطالق ،موضحا
"في عالم مثالي نريد ان نلعب أمام المشجعين.
لكننا لسنا فــي عــالــم مـثــالــي ،وبــالـتــأكـيــد فــإن
الالعبين ا لــذ يــن تحدثت إليهم يتفهمون أنه
اذا كانت ثمة حاجة للقيام بذلك (اللعب دون
جمهور) ،فسنقوم بذلك".

رياضة
سلة أخبار
االتحاد اإليطالي يريد
إكمال الموسم
أكد رئيس االتحاد اإليطالي
لكرة القدم ،غابرييلي غرافينا،
تصميمه على اكمال املوسم
الكروي في دوري الدرجة
األولى حتى لو انتهى في
أغسطس.
وقال غرافينا ،في تصريح
إلذاعة "مارتي"" ،سنقوم
بكل ما في وسعنا إلنهاء
الدوريات ،وإذا اضطررنا
فسنطلب من االتحاد األوروبي
واالتحاد الدولي تمديد الفترة
الى ما بعد  30يونيو واللعب
في يوليو وأغسطس إذا لزم
األمر".
وأضاف "من املبكر التفكير
في تاريخ معني ،لكن يتوجب
علينا ان نحافظ على تفاؤلنا،
والسيما من ناحية صحة
االيطاليني ،وعلى أملنا ان
ينتهي هذا الوضع في أسرع
وقت ممكن".
وكان غرافينا رد األسبوع
املاضي على سؤال عن تاريخ
معاودة الدوري اإليطالي
فأجاب "نعمل على فرضية
االنطالق مجددا في الثاني
من مايو ،وإنهاء املسابقات اذا
أمكن مع بداية يوليو ،في حال
لم نتمكن من ذلك بحلول 30
يونيو".

رباعي «البوندسليغا»
األوروبي يدعم
األندية المتأزمة
اتفقت أندية بايرن ميونيخ
وبوروسيا دورتموند واليبزغ
وباير ليفركوزن ،وهي األندية
األملانية األربعة املشاركة في
بطولة دوري األبطال األوروبي
هذا املوسم ،على دعم األندية
املتأزمة في الدرجتني األولى
والثانية بدوري كرة القدم
األملاني.
وأشارت صحيفة بيلد
األملانية ،أمس األول ،إلى أن
هذه األندية األربعة اتفقت
على خطة دعم ألندية دوري
الدرجتني األولى والثانية
بمبلغ  20مليون يورو.
وتحدد رابطة الدوري األملاني
األندية التي ستتلقى هذا
الدعم "بناء على حاجة كل
ناد".
ٍ

مارادونا يؤازر جاتي
المصاب بـ «كورونا»

أعرب دييغو أرماندو مارادونا،
أسطورة كرة القدم األرجنتينية،
عن مساندته ملواطنه الحارس
السابق هوغو أورالندو جاتي،
الذي تم إيداعه باملستشفى
في مدريد ،الثالثاء ،إلصابته
بفيروس كورونا.
وكتب مارادونا على حسابه
بـ"إنستغرام"" :كن قويًا ،عائلتك
في انتظارك" .وأرفق مارادونا
مع التغريدة صورة تجمعه مع
الحارس السابق.
ولعب مارادونا وجاتي لنادي
بوكا جونيورز ومنتخب
األرجنتني.
ودخل الحارس السابق (75
عاما) املستشفى ،بعد إصابته
بـ"كورونا" ،وفق ما أعلن ابنه
لوكاس.
ُ
ويعد جاتي من أفضل الحراس
في تاريخ األرجنتني ،ويحمل
مع أوبالدو فيول الرقم القياسي
في أكثر التصديات لركالت
الترجيح باألرجنتني .وشارك
في  18مباراة مع منتخب
األرجنتني ،واعتزل وهو في سن
الرابعة واألربعني .ويشارك منذ
سنوات كمعلق برامج رياضية
في مدريد.
(إفي)

كانافارو يتبرع
بـ  30ألف كمامة
تبرع العب املنتخب اإليطالي
السابق ومدرب غوانزو
الصيني الحالي ،فابيو
كانافارو ،أمس األول ،بـ30
ألف كمامة ملستشفى في
نابولي ،للمساعدة على
احتواء فيروس كورونا.
وقال كانافارو ،في
تصريحات نشرتها وسائل
اإلعالم اإليطالية ،أمس
األول" :ال أحب الحديث
عن هذه األشياء .يجب أن
يكون الناس مثلي أول
من يساعدون .هذه طريقة
للتعبير عن قربي من أهلي.
ال أريد الحديث علنًا عن هذا.
أتمنى أن تكون مفيدة".
ويواصل كانافارو ( 46عاما)
االلتزام بالعزل ملدة  15يوما
في الصني ،بعدما ظل مدة 20
يوما في دبي ،وسيكمل هذه
الفترة اليوم.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

انتحار مواطن في العبدلي
●

محمد الشرهان

أقدم مواطن عشريني على
االن ـت ـحــار م ـســاء أم ــس األول
داخ ـ ـ ــل إح ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـمـ ـ ــزارع فــي
مـنـطـقــة ال ـع ـبــدلــي ،وذل ــك عن
طريق شنق نفسه بواسطة
حبل ربطه فــي سقف إحــدى
الغرف في مزرعة عمه.
وف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ال ـت ــي
رواهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــدر أم ـ ـ ـنـ ـ ــي
لـ "الجريدة" ،أن غرفة عمليات
ً
وزارة الداخلية تلقت بالغا
م ــن م ــواط ــن أفـ ــاد م ــن خــالــه
ب ــأن ــه ع ـثــر ع ـلــى اب ــن شقيقه
مـنـتـحــرا داخـ ــل مــزرع ـتــه في
العبدلي ،وأنــه حــاول إنقاذه
لكن محاوالته باءت بالفشل،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنـ ــه فـ ــور تلقي
الـ ـب ــاغ ان ـت ـق ــل رجـ ـ ــال األم ــن
ورجـ ـ ـ ــال ال ـم ـب ــاح ــث واألدلـ ـ ــة

الجنائية ووكيل النائب العام
إلى موقع البالغ.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن عم
المنتحر ،الذي حاول إنقاذه،
أبلغ رجال األمن أن المنتحر
ً
ً
يـعــانــي مــرضــا نـفـسـيــا ،وأنــه
دخـ ـ ــل ع ـل ـي ــه إح ـ ـ ــدى ال ـغ ــرف
ووجـ ـ ـ ـ ـ ــده قـ ـ ــد ش ـ ـنـ ــق ن ـف ـســه
بواسطة حبل فحاول إنقاذه
ب ـف ــك الـ ـحـ ـب ــل ،إال أن ـ ــه فـ ــارق
الحياة عندئذ ،مشيرا إلى أن
وكيل النائب العام أمر برفع
الـجـثــة وإحــالـتـهــا إل ــى إدارة
الطب الشرعي وأمر بتسجيل
قضية انتحار ،وكلف رجال
الـمـبــاحــث إجـ ــراء الـتـحــريــات
الالزمة حول القضية.

حفلة شواء ثعابين بالقاهرة
أف ـ ـ ـ ــادت مـ ـ ـص ـ ــادر أم ـن ـيــة
مـصــر يــة ،بضبط كمية من
الثعابين المجهزة كوجبة
غــداء بمنزل سيدة صينية
الجنسية بمنطقة القاهرة
الجديدة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع س ـ ـكـ ــاي
ن ـي ــوز ،أمـ ــس ،إن الـمـصــادر
ذكـ ـ ــرت أن ـ ــه ج ـ ــرى ض ـب ــط 5
مـ ــن ال ـص ـي ـن ـي ـيــن األرب ـ ـعـ ــاء
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،بـ ـع ــد بـ ـ ــاغ مــن
ال ـ ـج ـ ـيـ ــران بـ ـقـ ـي ــام ال ـس ـي ــدة
الصينية بـشــواء الثعابين
بحديقة منزلها ،لتقديمها
كوجبة غداء ألصدقائها.
وداه ـمــت ق ــوة أمـنـيــة من
مـ ـب ــاح ــث ق ـ ـطـ ــاع الـ ـق ــاه ــرة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة شـ ـق ــة م ـف ــروش ــة
بـ ــداخ ـ ـل ـ ـهـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الـصـيـنـيـيــن أث ـن ــاء قيامهم
بسلخ كمية مــن الثعابين
وتجهيزها كوجبة غداء.
وأشـ ـ ــارت ال ـم ـصــادر إلــى
ق ـ ـيـ ــام ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـص ـح ـيــة

درايش

باتخاذ اإلج ــراء ات الالزمة
وتعقيم المنزل.
وكـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر
ع ـ ــن حـ ـج ــز مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
الصينيين بغرفة منفردة،
لحين إجراء تحليل فيروس
كـ ــورونـ ــا ،ل ـل ـتــأكــد م ــن عــدم
حملهم للفيروس ،وأنــه لن
تجرى أي تحقيقات معهم
إال بعد إج ــراء الفحوصات
الـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــأكـ ـ ـ ــد م ــن
سالمتهم.
وأشـ ـ ــارت ال ـم ـصــادر إلــى
صدور تعليمات الستقصاء
المتعاملين مع المجموعة
الصينية وحصرهم ،إلجراء
التحاليل الــازمــة فــي حال
حملهم للفيروس.

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

الكتابة في زمن الكورونا:
عن معنى «األمن الغذائي»

عالم جراثيم وبيطري أنقذا العالم من «السل»
على مدار التاريخ ،أدخل السل الرعب في
ً
النفوس ،وتسبب هذا المرض سنويا في وفاة
عــدد كبير مــن البشر ،وقــد دفــع ذلــك كثيرين
لتلقيبه بالطاعون األبيض .وخالل منتصف
القرن التاسع عشر ،قيل عن السل إنه وراء ربع
الوفيات السنوية بكل من أوروبا والواليات
المتحدة األميركية ،وقد تراوحت أعراض هذا
المرض القاتل بين الحمى والسعال الدامي
والقشعريرة والتعرق الليلي وفقدان الشهية
وفقدان الوزن والتعب وآالم الصدر واحمرار
الخدين وتحول لون البشرة للشاحب.
وط ــوال الـقــرون المنقضية ،تسبب مرض
الـســل فــي وف ــاة ع ــدد هــائــل مــن الشخصيات
التاريخية البارزة.
وبـ ــدايـ ــة م ــن عـ ــام  ،1900ب ــاش ــر الـطـبـيــب
والمختص في علم الجراثيم والمناعة ألبرت
كــا لـمـيــت ( )Albert Calmetteم ــع صــد يـقــه
ومـســاعــده البيطري كميل غـيــران (Camille
 )Guérinأبحاثهما بمعهد باستور بمدينة
ليل ،إليجاد لقاح لمرض السل.
ب ـ ــادئ األمـ ـ ــر ،ع ـمــل ال ــرج ــان ع ـلــى خلق
وسط مالئم لزراعة البكتيريا المسببة للسل
ومراقبتها ،واتجها عقب نجاحها فــي ذلك

لالستعانة عام  1908بإحدى ســاالت السل
البقري ،بهدف تضعيفها وخلق لقاح مالئم
ً
انطالقا منها.
ً
ً
وسنة  ،1913حقق الباحثان تقدما واضحا،
وابـتـكــر ه ــذان الـعــالـمــان لـقــاح الـســل وأطلقا
عليه اســم عصية كالميت غـيــران (Bacillus
ً
 ،)Calmette–Guérinوالتي تختصر حاليا

أعلنت اإلعالمية السعودية،
تـ ـغ ــري ــد ال ـ ـطـ ــاسـ ــان ،إص ــاب ـت ـه ــا
بفيروس كورونا الجديد ،أو ما
ُي ـعــرف بــاســم "ك ــوف ـي ــد ،"19-عبر
مقطع فيديو ،من داخل مقر العزل
الصحي.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـط ـ ــاس ـ ــان ،فــي
ال ـم ـق ـطــع ال ـ ــذي ت ــداول ــه نـشـطــاء
على مواقع التواصل االجتماعي
ً
بـ ـص ــورة واسـ ـع ــة" :م ــرحـ ـب ــا ،أنــا

التزموا بالقانون فقتلتهم سيارة نقل
ً
لقي  18شخصا مصرعهم،
أمــس األول ،فــي حــادث تصادم
أعلى الطريق الدائري اإلقليمي،
أثناء توقف عدد من السيارات
فـ ــي أح ـ ــد ال ـك ـم ــائ ــن فـ ــي ن ـطــاق
مدينة الصف بمحافظة الجيزة.
وذكرت مديرية أمن الجيزة،
ً
أمس ،أنها تلقت إخطارا بوقوع
حـ ــادث مـ ـ ــروري ،ح ـيــث دهـســت
سيارة نقل سيارات متوقفة في

به من الجهات المسؤولة ،هذا مو
سجن ،هذا وقاية لك ولي تكفينا
شر اإلصابة ،ومن بعدها أدوية
وعالج وما ندري شو اللي ندخل
ً
فيه ...الكمام والقاز جدا مهمين
إنــك تلتزم فيهم ،حتى لــو احنا
لحالنا ،ولكن دام ومعنا خاصة
أطفال مصابين ومعنا في نفس
الغرفة؛ فمعناته احنا الزم نلتزم
فيها".

منتهكو «الحظر» في قبضة الشرطة

●

تعددت الطرق والهدف هو اختراق
قرارات الحظر الجزئي ،وااللتفاف على
القانون ،إال أن يقظة رجال األمن كانت
كفيلة بإحباط عدد من "الحيل" التي
ح ــاول بعض المواطنين والمقيمين
تنفيذها للهروب خالل ساعات الحظر.
وبعض هــذه الحيل كــان مضحكا،
ولم ينطل على نقاط التفتيش األمنية
ال ـت ــي ت ـعــام ـلــت ب ـك ــل حـ ــزم م ــع بـعــض
المخترقين للحظر ،و فـ ّـعـلــت و بـحــزم
التعليمات المشددة التي صدرت إليهم
م ـســاء أم ــس األول ،وال ـخ ــاص ــة بــآلـيــة
التعامل مع المواطنين والمقيمين من
خالل نقاط التفتيش.

العسكري والقهوة
وقال مصدر أمني ،لـ "الجريدة" ،إن
أولى الحاالت التي تمكن رجال األمن
مــن ضـبـطـهــا ،وإحــالـتـهــا إل ــى النيابة
العامة بتهمة مخالفة قوانين الحظر
ال ـج ــزئ ــي ،ك ــان ــت ف ــي إح ـ ــدى مـحـطــات
ا لــو قــود المسموح لها بالعمل خالل
ســاعــات الـحـظــر ،بـعــدمــا الح ــظ رجــال
األمن ،أثناء مرورهم بالمحطة ،وجود
مواطن يرتدي لباسا عسكريا تابعا
إلحدى المؤسسات األمنية.

علي عبدالحميد خالد المطوع

يومية سياسية مستقلة

عديله عبدالله علي

أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة سـ ـلـ ـيـ ـم ــان شـ ــرعـ ــان
السعيدي

وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن رجـ ــال األم ــن
عندما طلبوا هوية المواطن العسكرية
تأكدوا من مقر عمله أنه غير موجود
على رأس عمله في هذه اللحظة ،أي أنه
مخالف لقانون الحظر ،مما دفع رجال
األمن إللقاء القبض عليه وإحالته إلى
الـمـخـفــر الـمـخـتــص وتـسـجـيــل قضية
بحقه ،بعدما اعترف بأنه لبس مالبسه
العسكرية ليتمكن من شرب القهوة في
الموقع الذي ضبط فيه.

حامد عبدالرحمن أحمد
الفيلكاوي
وليد عبدالعزيز إبراهيم
المنصور أبو حيمد

ً
 73ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء في
المقبرة فقط ،ت99449212 :
 79عاما ،شيعت ،العزاء في
المقبرة فقط ،ت55774575 :
ً
 52ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء في
المقبرة فقط ،ت،65959359 :
90077094
ً
 55عـ ــامـ ــا ،ش ـي ــع ال ـتــاس ـعــة
مـ ــن صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ،الـ ـع ــزاء
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة ف ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــط ،ت:
،99654625 ،50575550
66215154

عاطل بلباس عسكري
وعــن الحالة الثانية ،ذكــر المصدر
أن إحـ ـ ــدى نـ ـق ــاط ال ـت ـف ـت ـيــش األم ـن ـيــة
اس ـت ــوق ـف ــت م ــرك ـب ــة بـ ـقـ ـي ــادة م ــواط ــن
ك ــان ي ــرت ــدي لـبــاســا عـسـكــريــا إلح ــدى
المؤسسات العسكرية ،وعندما طلب
رج ـ ـ ــال األم ـ ـ ــن مـ ــن ال ـ ـمـ ــواطـ ــن هــوي ـتــه
العسكرية ارت ـبــك وادع ــى أن ــه نسيها
في مقر عمله.
وب ـيــن أن رجـ ــال األمـ ــن دق ـق ــوا على
بيانات المواطن عبر غرفة العمليات
ال ـم ــرك ــزي ــة ،وت ـب ـيــن أنـ ــه م ــدن ــي عــاطــل
ع ــن ال ـع ـمــل ،وغ ـيــر مـنـتـســب ألي جهة
ع ـس ـكــريــة ،فـتـمــت إحــال ـتــه ال ــى مخفر
الـ ـش ــرط ــة ،ح ـي ــث اع ـ ـتـ ــرف هـ ـن ــاك ب ــأن
اللباس يخص شقيقه العسكري ،وأنه
ارتداه ليتمكن من التجول خالل فترة

جانب من نقاط التفتيش المعنية بتطبيق الحظر
الحظر ،والتوجه إلى ديوانية أصدقائه
لتناول الشيشة.

وافد بتصريح صديقه اإلعالمي
وحول الحالة الثالثة ،أفاد المصدر
بأن رجال األمن استوقفوا وافدا كان
ي ـق ــود مــرك ـب ـتــه أثـ ـن ــاء ف ـت ــرة ال ـح ـظــر،
وطلبوا منه إثباته الشخصي ،فزودهم
بهوية عدم التعرض ،التي تصدر عن
طريق وزارة الداخلية ،وبعد التدقيق
عليها عبر غرفة العمليات تبين أنها
ال تخص قــائــد المركبة ،بــل مسجلة

مواعيد الصالة

ب ــاس ــم إح ـ ـ ــدى الـ ـجـ ـه ــات اإلع ــامـ ـي ــة.
وأضاف أن الوافد اعترف لرجال األمن
بأنه تحصل على الهوية من صديقه الذي
يعمل في موقع إعالمي ،لكي يتمكن من
التنقل أثـنــاء فـتــرة الـحـظــر ،الفـتــا إلــى أن
رجال األمن أحالوا الوافد لمخفر الشرطة،
وس ـج ـل ــوا بـحـقــه ق ـض ـيــة ،ك ـمــا ت ــم إب ــاغ
الجهات المسؤولة عن الهوية ،والتي قررت
سحبها من جميع أفراد الموقع اإلعالمي.

ً
 15مخالفا لقانون الحظر

للعالقات العامة واإلعــام األمني بوزارة
الداخلية أن عــدد األشخاص الذين ألقي
القبض عليهم ،أمس األول ،بتهمة مخالفة
قــانــون الحظر بلغ  15مخالفا ،منهم 8
مواطنين ،و 7وافدين.
وذكرت اإلدارة أن الحاالت توزعت بين
 6في محافظة األحمدي ،و 4في حولي ،و3
في الجهراء ،وحالة في الفروانية ،وحالة
فــي العاصمة ،ولــم تشهد مـبــارك الكبير
تسجيل أي حالة.

من جانب آخــر ،أعلنت اإلدارة العامة
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أ حــد الكمائن المعينة لمراقبة
ت ـط ـب ـي ــق ق ـ ـ ــرار حـ ـظ ــر ال ـت ـج ــول
على الطريق الدائري اإلقليمي،
وان ـت ـقـلــت ال ـق ــوات األم ـن ـيــة إلــى
موقع البالغ.
وقـ ـ ــال م ــوق ــع سـ ـك ــاي ن ـي ــوز،
أمس ،إنه أثناء توقف السيارات
على جــانــب الـطــريــق اإلقليمي،
بـسـبــب ح ـظــر ال ـت ـج ــول ،فــوجــئ
قائد سيارة بسيارة نقل َّ
محملة

بمواد بناء تسير بسرعة عالية،
فاصطدمت بعدد من السيارات
المتوقفة.
وك ـش ـف ــت ال ـم ـع ــاي ـن ــة ت ـح ـ ُّـول
بعض الجثث إلى أشالء ،وجرى
ال ـت ـح ـفــظ ع ـل ــى ق ــائ ــد ال ـس ـي ــارة
الـمـتـسـ ِّـبــب ف ــي الـ ـح ــادث ،ونـقــل
ال ـم ـت ــوف ـي ــن وال ـم ـص ــاب ـي ــن إل ــى
المستشفيات.

وفيات

ً
ضبطت  15مخالفا للقرار وأحالتهم إلى المخافر لتحايلهم على القانون
محمد الشرهان

مليون زائر لمعرض فني
بينما يجتاح فـيــروس كــورونــا دول العالم ويرغمها على
االنـعــزال واإلغــاق لمواجهة تفشيه ،تواصل الفنون الجميلة
الوصول إلى محبيها عبر اإلنترنت ،حيث شهد متحف بوشكين
للفنون الجميلة في موسكو االثنين الماضي ،افتتاح معرض
أونالين بعنوان "من دورور إلى ماتيس ،الرسوم النادرة لمتحف
بوشكين".
ودعت مديرة المتحف ،مارينا لوشاك ،خالل افتتاح المعرض
هواة الفن الروس كلهم إلى ارتياد المعرض عن طريق اإلنترنت،
مشيرة في لقاء مع أحــد البرامج المباشرة على قناة الثقافة
التلفزيونية الروسية التي تولت رعاية المشروع إلــى عرض
الرسوم النادرة وغير المعروفة للفنانين التشكيليين؛ ألبريخت
دورور ،بابلو بيكاسو ،أنري ماتيس ،وغيرهم من مشاهير الفن
التشكيلي العالمي .وارتاد المعرض منذ االثنين الماضي نحو
مليون شخص من مستخدمي اإلنترنت في روسيا وخارجها.

ْ
وصل أقاربها أصابها وبناتها بـ«كورونا»
أصبت بفيروس كورونا نتيجة
ً
مخالطتي لقرايب قبل تقريبا 3
أسابيع ج ــاءوا لــزيــارة والــدتــي،
وم ـ ـ ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة ع ـل ـي ـه ــم
األعراض ،الحمد لله رب العالمين
قــدر الله ومــا شــاء فعل ،اآلن أنا
مصابة وبناتي مصابين معاي،
واحنا في العزل اآلن الصحي".
وتابعت قائلة" :الوقاية خير
من العالج ،االلتزام بكل ما أمرنا

بأحرف "بي سي جي" (.)BCG
وبفضل لقاح  ،BCGساهم كل من كالميت
وغـ ـي ــران ف ــي إن ـق ــاذ ع ــدد ه ــائ ــل م ــن األرواح
الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ح ـي ــث تـ ــراجـ ــع ع ـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات
ً
ً
والوفيات بسبب مرض السل تراجعا هائال،
مقارنة بما كان عليه في القرون السابقة.

يا حقل ِح ْنطه وسنابلْ ...
بس ِملي بالخير
خيال َسـ َـرح
اسهول خضرا -أشــوفــچ -مو
ٍ
ّ
ّ
ويــا أرض كــلــچ صــوامــع واســألــي الـنــويــر
ّ
نـ ـ ـ ّـويـ ـ ــر مـ ـ ــا ي ـ ـ ـنـ ـ ــزع ،ل ـ ـكـ ــنـ ــه رمـ ـ ـ ــز الـ ـ ـم ـ ـ َـرح
ي أم اليتامى الحنونه الـكــارهــه التقتير
ْ
في صبح شتوي ...طفل ...خبزچ بدينه َفرح
وانـ ـ ـ ِـت دلـ ــو ال ـم ــاي ل ـل ـظــامــي وق ـل ـبــچ بير
جارح لهاته الشكر ...مو من ظماه َ
انجرح
ْ
ي ــا دار طــلــع ال ـن ـخــل يـطـلــع ب ــأرض ــچ غير
ْ
عذق الوفا...ما تسألين اش َ
طرح!
معسول
مــا اخ ــاف دام ال ــرب ــع /بـسـتــان مـنـبــع خير
ٍّ
وك ـ ــل بـ ــاألفـ ــاج م ـ ّـي ــل ل ــي ط ــري ــق وشـ ـ َـرح

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:25

العظمى 27

الشروق

05:44

الصغرى 14

الظهر

11:54

ً
أعلى مد  01:40صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:23

ً
 01:42ظ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:03

ً
أدنى جزر  07:57صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:21

 08:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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