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أبعد من الكلمات
«إنهاء اإلغالق ينبغي أن يتم تدريجيًا وببطء»
مديــر منظمة الصحــة العالمية، 
تيدروس أدهانوم غيبريســوس، 

٥٥ عاما.

«إذا كانا يريدان مزيدًا من الخصوصية فلَم 

انتقال إلى لوس أنجيليس»
معلقون علــى قرار انتقال األمير 
هاري وميغان ماركل، للحياة في 

لوس أنجيليس.

«تحب أن تفتن من حولها بجمالها»
الممثل األميركي فال كيلمر، متحدثا 
الممثلة أنچلينــا چولي، في  عن 

مذكراته التي أصدرها مؤخرا.

«قررنا وقف األعمال العدائية بيننا، لترسيخ 

روح التعاون ضد كورونا»
الممثــالن هيو جاكمــان ورايان 
رينولدز ينشران مقطع ڤيديو فكاهيا 
وتصالحيا لمساعدة متابعيهما في 

التركيز على مكافحة كورونا.
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ألول مرة في الكويت

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

مرمي أحمد السيد صالح الرفاعي: أرملة السيد يعقوب يوسف 
الرفاعي: ٨٩ عاما ـ ت: ٩٩٠١٩٠٦٠ ـ ٩٩٠٣٨٣٣٣ ـ شيعت.
نرجس غالم علي علي: ٧٤ عاما ـ ت: ٦٥٧٥٥٢٨٧ ـ شيعت.
عبداهللا ناصر حسن احلويلة: ٧٢ عاما ـ ت ٦٠٧٠٧٠٢١ ـ شيع.
جاسم جنم نصيب: ٨٦ عاماـ  ت ٩٦٦٧٧٦٩٦ـ  ٦٧٠٠٦٣٦٨ـ  شيع.
ضاري غنيم سعود العازمي: ٤٣ عاما ـ ت ٥٠٥٤٥٠٥٥ ـ شيع.

جامعة أكسفورد تبدأ أولى 
جتاربها على لقاح جديد 

لـ «كورونا».

هيئة الرؤية تعلن اليوم 
أول شهر رمضان املبارك.

  ملاذا ال تتحد جميع التجارب 
العاملية للوصول إلى نتيجة 

إيجابية؟!

  مبارك عليكم الشهر.. 
تقبل اهللا طاعتكم.

العلي والبالم.. رمضان كرمي وضبط النفس مطلوب!
ياسر العيلة

قبل ساعات من بداية شهر 
رمضان املبارك، شهر اخلير 
والتسامح، طفا على السطح 
خــالف جديــد في الوســط 
الفنــي بني اثنــني من جنوم 
الكوميديا الكبار في الكويت 
واخلليج، هما النجم طارق 
العلي والنجم حسن البالم، 
وانطلقــت شــرارة اخلالف 
عندما حل طارق العلي ضيفا 
مع العب كرة القدم الشهير 
النجم جاسم الهويدي الذي 
يجــري لقاءات مــع عدد من 
املشاهير من خالل حسابه في 
«انستغرام اليف»، حيث وجه 
الهويدي سؤاال الى العلي «هل 
ممكن نشــاهدك في عمل مع 

وأضاف العلي: «انا فخور 
بهما وبغيرهما ممن خرجوا 
من خالل مؤسسة «فروغي» 
واجتهوا الى اإلنتاج، وأفرح 

الطيران، وخرج البالم، املقل 
من التواجد على «السوشيال 
ميديا»، عن صمته ليرد على 
تصريحات العلي قائال: «وخر 
عن طريقي وال تذكر اسمي، 
فأنا لست خريج مدرستك وال 
خريج مؤسســة «فروغي»، 
وخطي غير خطك، فأنا اسمي 
معروف قبل إنشاء «فروغي»، 
وكل رصيدي معك من أعمال ٥ 
مسرحيات فقط من حوالي ٣٠ 
مسرحية، هي كل رصيدي في 
املسرح، ولم يجمعني معك 

أي مسلسل».
وأضاف البالم «اذا انا كنت 
تلميذا ألحد فأنا تلميذ النجم 
داود حسني، داود الذي دائما 
يقول إن جنومية حسن البالم 
بســبب موهبته، وليســت 

بسبب داود حسني»، وأعاد 
البالم قائــال: «أكررها لك يا 
بومحمــد انا لســت تلميذك 
فأنا تلميذ كل من اشــتغلت 
معهم». وفي نهاية حديثه قال 
البالم «الناس الهية مبوضوع 
كورونا وغير مهتمني بأخبار 
الفنانــني حاليــا وانا خارج 
الكويت في هالظروف يا ريت 
تلهى مبشاكلك وحالك ودنياك 
وخلنــا بحالنا وطلعني من 

راسك».
وبدورنا نتمنى للنجمني 
النفــس  الكبيريــن ضبــط 
وان يذكــرا بعض الذكريات 
الطيبة  اجلميلة والعشــرة 
التي جمعتهما معا مبناسبة 
حلول رمضان شــهر اخلير 

والتسامح.

لهم كوننا كنا املدرسة التي 
تخرجوا منها، فـ «فروغي» 
ســاهمت في إبــراز عدد من 
النجوم حتــى لو كانت لهم 
أعمال من قبل، ولكنهم برزوا 

بشكل كبير معنا».
وذكر العلي مجموعة من 
األســماء مثل حســن البالم 
ومحمــد احلملــي وخالــد 
املظفر ومبارك املانع وخالد 
العجيرب وشــهاب حاجية 
وفهد البناي، وانه وشريكه 
عيسى العلوي غامرا من خالل 
«فروغي» بأسماء جديدة الى 

أن أصبحوا جنوما.
واســتفزت تصريحــات 
العلي النجم حســن البالم، 
العالــق حاليا فــي الرياض 
بسبب أزمة «كورونا» وتوقف 

«مشكلة جديدة بني الفنانني الكويتيني بسبب َمن املدرس وَمن التلميذ؟»

حسن البالمطارق العلي

حسن البالم وأحمد العونان 
العجيرب؟»، فأجاب  وخالد 
العلــي: «العجيــرب ممكــن 
لكن البالم والعونان صعب 
لكونهمــا شــكال فريق عمل 
يقدمان من خالله أعمالهما».

ملشاهدة الڤيديو

أغنية «باتا باتا» املناهضة 
للفصل العنصري بُحّلة 

جديدة حملاربة «كورونا»

مدن يابانية تقدم األقنعة 
كمكافأة للمتبرعني بالضرائب

جوهانسبرغ - أ.ف.پ: أعيد إصدار أغنية «باتا باتا» 
الشــهيرة للمغنية اجلنوب أفريقية املكافحة للفصل 
العنصــري ميريام ماكيبا بكلمــات جديدة تهدف إلى 
املســاعدة في التغلب على انتشــار ڤيروس كورونا، 

وفق ما أعلنت منظمة اليونيسف.
وأعيدت كتابة كلمات األغنية التي أطلقت في العام 
١٩٦٧ وأصبحت مرادفة لنضال حترير جنوب أفريقيا، 
بشكل يشجع على التباعد االجتماعي وغسل اليدين.
وقالت اليونيسف: «مبجرد أن أطلق عليها األغنية 
األكثر بهجة في العالم»، متت إعادة تسجيلها «لنشر 

املعلومات واألمل في زمن ڤيروس كورونا».
وقالت منظمــة األمم املتحدة للطفولة في بيان إن 
أجنيليك كيدجو املولودة في بنني والتي مت توجيهها 
من ماكيبا ستغني النسخة اجلديدة. و«باتا باتا» تعني 
«املس املس» في إحدى اللغات اجلنوب أفريقية. وقد 
عدلت بعض الكلمات في النســخة املعدلة وجاء فيها 
«هذا الوقت من تفشــي ڤيروس كورونا، ليس الوقت 
املناســب للمس. ميكن للجميع املساعدة في محاربة 
كوفيد- ١٩. ابقوا في املنزل وانتظروا. هذا ليس وقت 
باتــا باتا.. نحن فــي حاجة إلى احلفــاظ على أيدينا 
نظيفة». وتوفيت املغنية املعروفة بـ «ماما أفريكا» عن 
٧٦ عاما في نوفمبر ٢٠٠٨ بعد إحياء عرض في إيطاليا.
وفــازت بجائزة غرامي عن أفضــل أغنية فوك في 
العام ١٩٦٥، إال أن موســيقاها منعــت في وطنها بعد 

ظهورها في فيلم مناهض للفصل العنصري.
وقالــت كيدجو في بيــان «ألهمتني مانو. ألهمتني 
ميريــام. وأعطتني باتــا باتا األمــل»، مضيفة: «هذه 
األغنية كانت موجودة دائما من أجل الناس في وقت 

النضال. آمل أن تساعدهم هذه املرة أيضا».

طوكيو - أ.ف.پ: هناك مدن يابانية تقدم أطعمة محلية 
شــعبية مثل حلم واغيو والتونة كهدايا للمواطنني الذين 
يتبرعون باألموال في برنامج ضريبي خاص، لكن جائحة 
كورونا املستجد «كوفيد - ١٩» جعلت احلصول على أقنعة 
حاجة البد منها هذا العام. وقال مســؤول في بلدة ايشــو 
في وسط اليابان إن الناس قدموا ما يصل الى سبعة آالف 
يــن (٦٥ دوالرا) فــي مقابل «هدية» هي عبــارة عن أقنعة 
مصنوعة محليا من الكتان والقطن قابلة إلعادة االستخدام.

وأوضــح يونكي أورابي وهو مســؤول آخر في البلدة 
وفق «فرانس برس» «لقد فوجئت. كانت هناك العديد من 
التبرعات منذ أن بدأنا تقدمي االقنعة في األول من ابريل». 
وأضاف «حلم البقر واألرز احملليني اليزاالن يتمتعان بشعبية 
كبيرة، لكنني أشــعر بــأن ثمة حاجة كبيــرة إلى األقنعة 

بسبب تفشي الڤيروس».
ومبوجب هــذا النظام الضريبي اخلاص، ميكن للناس 
التبرع للبلديات واحملافظــات التي يختارونها ليصبحوا 
مؤهلني للحصول على حســومات فــي دخلهم وضرائبهم 

السكنية.
وفي املقابــل، تقدم املناطق أيضا منتجات محلية، مثل 
حلــم البقر العالي اجلودة أو فاكهة باهظة الثمن على أمل 

جذب املساهمات.
ووفقا لوزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت، أطلق هذا 
املشروع في العام ٢٠٠٨ حني متكن من جمع ٨٫١ مليارات ين 
من التبرعات ليصبح املبلغ ٥١٢٫٧ مليار ين في العام ٢٠١٨.

وقد أثار شرارة التنافس احمللي، إذ تتنافس املدن على 
تقــدمي الهدايا الثمينة ما دفع احلكومة املركزية إلى وضع 

سقف لقيمة املكافآت.
وقــد ســجلت اليابان إلى حد اآلن مــا يقرب من ١٢ ألف 

إصابة من بينها ٢٩٠ حالة وفاة.

طبيب ياباني يأخذ عينة من شخص لتحليلها من ڤيروس كورونا  (أ.ف.پ)

ملعب كرة قدم في بورما يتحول 
إلى سوق الحترام التباعد االجتماعي

أ.ف.پ: حولــت احلكومــة في بورما 
ملعب كرة القدم مبدينة باغو إلى سوق 
فــي الهواء الطلــق، مع تنفيــذ إجراءات 
التباعــد االجتماعي، تزامنــا مع احترام 
قواعد السالمة للوقاية من ڤيروس كورونا 

املستجد.
وأعلنت بورما رســميا حتى اآلن عن 
إصابة ١٢٣ شخصا بكورونا «كوفيد١٩»، 

بينها ٥ وفيات.

وأعلنت الســلطات االفــراج عن أكثر 
من ربع عدد الســجناء في بورما، وذلك 
في أعقــاب تصاعــد األصــوات املطالبة 
بتخفيف الضغط عن الســجون املكتظة 

وسط مخاوف من تفشي الڤيروس.
وفور انتشار خبر العفو، حتدت جموع 
حظرا جديدا على التجمع ألكثر من خمسة 
أشخاص، واحتشدوا أمام سجن إينسني 
في رانغــون، على أمل رؤية أقاربهم بني 

املفرج عنهم. وفيما نقلت حافالت السجناء 
املفرج عنهم خارج بوابات السجن، علت 
الهتافات ولوح بعض األشخاص بالزهور 
وحاولوا مالمســة أيــادي أقاربهم الذين 

أطلوا من نوافذ احلافالت.
وقالــت إي نغي واضعة قناعا واقيا، 
إنها جاءت إلى الســجن فور سماع خبر 
العفو. وأضافت «ال أفكر بڤيروس كورونا 

املستجد. أريد فقط أن أرى ابني».

ملعب كرة القدم في بورما الذي حتول إلى سوق في الهواء الطلق إلتاحة احترام مسافة التباعد االجتماعي للباعة

واٍد باكستاني شاسع يستعيد عزلته التاريخية 
بفعل تدابير احلجر املنزلي

شيترال - أ.ف.پ: آلالف 
السنني، كانت الثلوج تعزل 
وادي شيترال لستة أشهر، 
قبــل إنشــاء نفق فــي هذه 
املنطقة في شمال باكستان، 
أما اليــوم فقــد عزلت مرة 
أخرى عن العالم ملنع انتشار 

ڤيروس كورونا.
ويؤكد إقبال شاهيم وهو 
رئيس وحدة شبه عسكرية 
عند حدود مقاطعة شيترال 
أنه منذ شهر «مينع دخول أي 
مركبة أو خروجها إال في حال 

تغيب عن املشــهد ســحب 
الديزل التي تشــوه املنظر 
الطبيعــي الزاخر باجلبال 
املكللــة باألبيــض. ويقول 
إقبال شــاهيم «هذا احلجر 
املنزلــي هــو طريقتنا في 

حماية أنفسنا».
وفي ٢٢ مــارس، أعلنت 
السلطات إغالق هذه املنطقة 
اجلبلية الرابضة على علو 
يقرب من ثمانية آالف متر. 
وقد قطع الطريقان الوحيدان 
املقاطعــة  إلــى  املؤديــان 

وأحدهما مير بلــواري كما 
احلــال مــع املعبريــن عند 

احلدود األفغانية.
علــى  ممنوعــا  وبــات 
األجانب والباكستانيني غير 
املقيمــني في املقاطعة زيارة 
هــذه املنطقــة ذات امليــزات 
السياحية الكبيرة. وحدهم 
السكان احملليون قادرون على 
العودة إلى ديارهم، شــرط 
متضيتهم أربعة عشر يوما 
في احلجر الصحي داخل مركز 

مخصص لذلك.

وادي شيترال يعود لعزلته بفعل «كورونا» هذه املرة وليس الثلوج

كانت تنقل املواد الغذائية» 
أو سلع أساسية أخرى.

ويقــوم خلفــه عناصر 
إطفاء بتعقيــم مدخل نفق 
لــواري املمتد على عشــرة 
كيلومترات والذي يربط منذ 
اثني عشر عاما هذه املنطقة 
بباقي البالد. ويسود صمت 
غريب في املكان، إذ ال وجود 
للشاحنات املعتادة احململة 
فوق قدرتها االســتيعابية 
حتــاول بصعوبة أن تنزل 
هذه الطريق الوعرة. كذلك 
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