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ً
الصقر رئيسا لغرفة التجارة بالتزكية
www.aljarida.com

األمير وولي العهد ورئيسا السلطتين هنأوه وتمنوا له التوفيق في تنمية االقتصاد الوطني
ً ً
ً
• عبدالوهاب الوزان نائبا أول وفهد الجوعان نائبا ثانيا
ً
ب ـع ــد ت ــزك ـي ـت ــه رئـ ـيـ ـس ــا ل ـغ ــرف ــة ت ـج ــارة
وصناعة الكويت ،هنأ سمو أمير البالد
الـشـيــخ صـبــاح األح ـمــد الــرئـيــس الجديد
للغرفة محمد جاسم الصقر بتوليه هذا
المنصب الرفيع ،حيث تمنى له سموه كل
ً
التوفيق والـســداد في أداء مهامه ،داعيا
ً
إياه إلى المضي قدما في تنمية االقتصاد
الوطني وتعزيزه ،من خالل قيادته للغرفة.
كما هنأ كل من سمو ولي العهد الشيخ
نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
م ــرزوق الـغــانــم ،ورئـيــس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد ،الصقر بهذا
المنصب.
وقال الغانم في تهنئته« :كلنا ثقة بقدرة
بــوع ـبــدال ـلــه ع ـلــى ق ـي ــادة ال ـغــرفــة وإك ـمــال

إثر اعتذار  4عن عدم استكمال ترشحهم
عـلــى وق ــع إجـ ــراء ات مـنــع تفشي فـيــروس
«كـ ــورونـ ــا» ،م ـمــا ج ـعــل ع ــدد الـمــرشـحـيــن
ً
ً
مساويا لمن كــان مطلوبا انتخابهم في
 25مــارس الماضي لشغل نصف مقاعد
مجلس إدارة الغرفة.
ول ـل ـص ـقــر س ـج ـلــه الـ ـح ــاف ــل ف ــي م ـجــال
االقتصاد والتجارة والصناعة ،كما شغل
ً
ً
ً
عدة مناصب ،محليا وإقليميا وعالميا،
ً
إذ يتولى حاليا رئاسة مجلـس العالقات
العربية وا لــدو لـيــة منذ أغسطس ،2009
ً
فضال عن رئاسته البرلمان العربي بين
عامي  2005و.2009
ً
ً
وك ــان الصقر نــائـبــا بـ ــارزا فــي مجلس
األم ــة بـيــن عــامــي  1999و02 ،2009

مسيرتها الوطنية المشرفة على خطى
من سبقوه ابتداء من الجيل المؤسس»،
ً
مضيفا ،في تغريدة على «تويتر» أمس:
«أقول لرئيس الغرفة السابق الوالد العزيز،
كفيت ووفيت يا بــومــرزوق ،ومتعك الله
بالصحة والعافية ،وكلنا شوق إلى لقائك
على أرض الوطن العزيز».
ّ
وكان مجلس إدارة الغرفة زكى ،في أول
والية له بتشكيلته الجديدة ،أمس ،الصقر
ً
لرئاسة الغرفة ،وعبدالوهاب الوزان نائبا
ً
ً
أول للرئيس ،وفهد الجوعان نائبا ثانيا.
جاءت تزكية الصقر في أعقاب اجتماع
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـغــرفــة ف ــي  ٣١م ــارس
الماضي ،الذي ذكرت فيه أن لجنة اإلشراف
ً
على االنتخابات أعلنت فوز  12مرشحا،

محليات
محمد جاسم الصقر

مجلس الوزراء قرر استمرار عطلة المؤسسات والوزارات حتى  23الجاري واعتبارها أيام راحة

الصالح :سنواجه وحشية تجار اإلقامات

ً
 2000مصري مخالف لإلقامة راجعوا مراكز االستقبال تمهيدا لتسفيرهم

أعـلــن نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء،
وزي ــر الــداخـلـيــة ،وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أنـ ـ ــس ال ـ ـصـ ــالـ ــح ،أن
المجلس قرر في اجتماعه االستثنائي
أمس تمديد حظر التجول الجزئي في
ً
ً
ال ـب ــاد ح ـتــى ال ـس ــادس ــة ص ـبــاحــا ب ــدال
ً
مــن الــراب ـعــة ،فـضــا عــن ع ــزل منطقتي
ً
المهبولة وجليب الشيوخ ،اعتبارا من
أمس على مدى أسبوعين.
ومـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس م ــرك ــز
الـتــواصــل الـحـكــومــي الـنــاطــق الرسمي
بـ ــاسـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة طـ ـ ـ ــارق ال ـ ـ ـمـ ـ ــزرم أن
المجلس قــرر في سياق مواجهة وباء

●

يوسف العبدالله

أزمة جديدة قد تشهدها البالد
ً
ف ــي األي ـ ـ ــام الـ ـق ــادم ــة ،خ ـصــوصــا
ونحن على أعتاب فصل الصيف،
بعدما تسبب قرار بلدية الكويت
األخير وقف أنشطة بيع وصيانة
قـ ـط ــع ال ـ ـغ ـ ـيـ ــار ف ـ ــي تـ ــوقـ ــف ع ـمــل
شــركــات التكييف بـسـبــب إغــاق
محالت قطع الغيار المزودة لها،
رغم أن قرار مجلس الوزراء الذي
استندت إليه البلدية قصر وقف
النشاط على قطع غيار السيارات
ال أجهزة التكييف.

«الجريدة» تلقت أمس شكاوى
ع ــدد مــن الـمــواطـنـيــن بـعــد تعطل
أجـ ـه ــزة ال ـت ـك ـي ـيــف ف ــي م ـنــازل ـهــم
وتعذر وصــول شركات الصيانة
إل ـي ـهــم ب ـح ـجــة عـ ــدم وج ـ ــود قطع
الغيار الالزمة للصيانة.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،ات ـص ـلــت
«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ب ـ ـعـ ــدد مـ ــن م ـح ــات
صيانة التكييف ،فأجمع العاملون
فيها على عدم توفر خدماتهم في
الوقت الراهن لعدم قدرتهم على
توفير المولدات والغاز والفالتر
وغيرها من قطع الغيار األخــرى
إلجراء الصيانة الدورية 02

05

جانب من إنهاء إجراءات المصريين المخالفين لإلقامة الذين سلموا أنفسهم أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

●

محمد الشرهان

ش ـ ـ ــدد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء ،وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،وزي ــر
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس الـ ــوزراء،
أنس الصالح على أن من أولويات
الحكومة التعامل مع ملف تجار
اإلقامات «بكل صرامة وشدة وبال
ً
تراجع» ،واصفا ما يقوم به هؤالء
بـ «الممارسات الوحشية البشعة

مكاتب السفر تطالب شركات
الطيران ّ
برد  67مليون دينار
قيمة تذاكر ملغاة
●

ّ
تمت إلى الكويت وأهلها
التي ال
بصلة» ،ولذا «سنواجهها بكل ما
أوتينا من قوة».
وقـ ـ ــال الـ ـص ــال ــح ،ع ـل ــى هــامــش
ج ــول ـت ــه ب ــأح ــد م ــراك ــز اس ـت ـق ـبــال
م ـخــال ـفــي اإلق ــام ــة م ــن الـجـنـسـيــة
ال ـم ـصــريــة ،ف ــي ال ـفــروان ـيــة أم ــس،
إن «ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة» مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة فــي
إج ـ ـ ــاء م ـخ ــال ـف ــي اإلق ـ ــام ـ ــة الـ ــذي
بــدأ األسـبــوع الماضي بالجالية

ا ل ـف ـل ـب ـي ـن ـي ــة« ،واآلن ا ل ـم ـص ــر ي ــة،
ويعقبها الهندية ،ثــم البنغالية
ً
والسريالنكية ،وغـيــرهــا» ،مبينا
أن ن ـح ــو  2000مـ ـص ــري ق ــد م ــوا
ب ـي ــان ــات ـه ــم لـ ـم ــراك ــز االس ـت ـق ـب ــال،
وأن ـ ـهـ ــى م ـع ـظ ـم ـهــم إجـ ــراءات ـ ـهـ ــم،
ونقلوا إلى مراكز اإليواء ،تمهيدا
لتسفيرهم.
٠٣

اجتماع «أوبك بلس»
يرسم مالمح أسواق
النفط الفترة المقبلة

انحسار الفيروس في أوروبا
ينعش البورصات العالمية

يوسف العبدالله

على وقع تراجع عدد الوفيات الناجمة عن
فيروس كورونا المستجد في نهاية األسبوع
بــأوروبــا ،وحديث الرئيس األميركي دونالد
ترامب عن بارقة أمل بشأن مواجهة الفيروس،
أغلقت أسواق المال العالمية ،أمس ،على ارتفاع
في مؤشراتها.
وش ـهــدت أوروب ـ ــا ،ال ـتــي تـسـ ّـجــل أك ـبــر عــدد
ً
وف ـ ـيـ ــات ج ـ ـ ــراء ال ـ ــوب ـ ــاء ،ت ــراجـ ـع ــا فـ ــي أع ـ ــداد
ال ـض ـحــايــا ،الس ـي ـمــا ف ــي إي ـطــال ـيــا وإسـبــانـيــا
وفرنسا ،مما بعث األمــل في أن يكون الوباء
ب ــدأ االن ـح ـس ــار ف ــي ه ــذه ال ـق ــارة،
02

علمت «الجريدة» من مصادرها ،أن اتحاد
شركات مكاتب السفر والسياحة في الكويت
طالب أمس ،عبر كتاب رسمي لإلدارة العامة
للطيران المدني ،شركات الطيران بإعادة
نحو  67مليون ديـنــار قيمة تــذاكــر ملغاة
للمواطنين والمقيمين عن شهري مارس
وأبريل فقط ،لكن قلة السيولة المالية لدى
معظم هذه الشركات أدت إلى تجاهل هذه
المطالبة في ظل الخسائر الكبيرة 02

 109إصابات جديدة بـ «كورونا»
والمخالطون %92.6
«الداخلية» تطلق خدمات
٠٣
إلكترونية جديدة

اقتصاد

08

دوليات

١٥

صواريخ على نفط البصرة
وسط التوتر اإليراني -
األميركي

ً
تداعيات «كورونا» محليا

«الكهرباء» :إغالق ّ
المجمعات التجارية خفض
االستهالك
٠٢

«الهالل األحمر» في
صدارة المشهد التطوعي
لمواجهة «كورونا»

«عطلة كورونا» تلقي
بتداعياتها على أحكام
القضاء

«ك ـ ــورون ـ ــا» ،ت ـمــديــد ال ـع ـط ـلــة الــرسـمـيــة
لـ ـجـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
الحكومية حـتــى  23ال ـج ــاري ،عـلــى أن
يـسـتــأنــف الـعـمــل األح ــد  26مــن الشهر
ذاته ،واعتبار تلك األيام راحة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــزرم ،خـ ـ ــال مــؤت ـمــر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ع ـ ـبـ ــر «األون ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــن» أمـ ـ ــس،
أن االجـ ـتـ ـم ــاع ت ـض ـم ــن ك ــذل ــك تـكـلـيــف
ال ــوزي ــر ال ـص ــال ــح تـشـكـيــل ف ــري ــق عمل
لتوفير البيانات والمعلومات الالزمة
التخاذ اإلج ــراء ات المتعلقة بمساء لة
ال ـم ـت ـس ـب ـب ـيــن فـ ــي ال ـع ـم ــال ــة الــوه ـم ـيــة،
ومحاربة تجار اإلقامات.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال وزي ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ـش ـيــخ
د.ب ــاس ــل ال ـص ـبــاح« :إن ـن ــا نمر 02

صيانة التكييف متوقفة بسبب «كورونا»

04

قصر العدل

ً
القوات الخاصة في شوارع المهبولة أمس تنفيذا لقرار عزل المنطقة (تصوير عبدالله الخلف)

●

04
المنفوحي :زيادة
األنشطة المحظورة رهن
بحاالت «التقصي»

ً
عزل المهبولة والجليب وتمديد الحظر إلى  6صباحا

علي الصنيدح

محليات

رياضة
٠٢

«ذوي اإلعاقة» :ننسق مع
«الخارجية» إلجالء مبتعثينا

« ٠٣كورونا» يكبد اقتصاد
الرياضة العالمية خسائر
«اتحاد أستراليا» لـ ةديرجلا :.ال إصابات بالفيروس بين الدارسين ٠٢مليارية فادحة

١٨
١٠

صيوان :أطالب بقرارات
استثنائية لنظام المسابقات
المحلية لـ«اليد»

ةديرجلا

•
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مخالطون
منها
%92.6
«كورونا»...
ـ
ب
جديدة
إصابات
109
ً
 8مرتبطة بالسفر لمواطنين و 101مخالط احتل الهنود صدارتهم بـ  79مصابا
عادل سامي

إجمالي
المصابين 665
و 103حاالت
شفاء و911
ً
شخصا أنهوا
فترة الحجر

في رقم قياسي جديد تجاوز
سـقــف الـمـئــة لـلـمــرة األولـ ــى منذ
أواخ ــر فـبــرايــر الـمــاضــي ،أعلنت
وزارة الصحة ،أمس ،تسجيل 109
حــاالت إصــابــة جــديــدة بفيروس
كورونا المستجد في البالد خالل
الـ ـ ــ 24ســاعــة ال ـمــاض ـيــة ،ليرتفع
بذلك عدد الحاالت المسجلة في
البالد إلى  665حالة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم
وزارة الصحة ،د .عبدالله السند،
في المؤتمر الصحافي اليومي،
أمـ ـ ـ ــس ،أن ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت الـ ـج ــدي ــدة
ت ــوزع ــت بـيــن  8ح ــاالت مرتبطة
ب ــال ـس ـف ــر ج ـم ـي ـع ـهــا ل ـمــواط ـن ـيــن
ك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ،وب ـ ـيـ ــن  101ح ــال ــة

التزام المنازل لتفادي االنتشار
قال السند «اننا اآلن نتعامل مع مرض من األمراض المعدية
والتعامل مع هذه األمراض وأثرها على المجتمع او الصحة
العامة يختلف عن األمراض المزمنة غير المعدية ،ولعل ذلك ما
يفسر حديثنا بالقول إن المسؤولية مشتركة ،فمن يعرض نفسه
لخطر االصابة بعدوى في حال عدم التزامه بالمكوث في المنزل
أو تجنب مخالطة اآلخرين أو بعدم اآلخذ بالوسائل الوقائية
واالحـتــرازيــة أو الطرق االستباقية فهو بذلك يعرض أسرته
للخطر واقرب الناس اليه وشركاء ه في العمل ،وهو ما يزيد
من رقعة االنتشار بدال من المساهمة في التصدي واالنحسار».

لوافدين مخالطين ،أي ما نسبته
 92.6بــال ـم ـئــة م ــن ال ـم ـصــاب ـيــن،
ويأتي الهنود في مقدمة هؤالء.
وأوض ـ ــح ال ـس ـنــد أن ال ـح ــاالت
المرتبطة بالسفر منها خمس
ل ـمــواط ـن ـيــن كــوي ـت ـي ـيــن مــرتـبـطــة
بالسفر إ ل ــى المملكة المتحدة،
وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر
إلسبانيا ،وحالة لمواطن مرتبطة
بالسفر ألميركا ،وجميعها ضمن
رحالت اإلجــاء الجوي األخيرة،
إضافة الى حالة لمواطنة كويتية
مرتبطة بالسفر إلسبانيا.
وعن الحاالت المخالطة ،أفاد
بــأن عــددهــا بلغ  101حــالــة ،هي
 79حالة لمقيمين من الهند ،و3
حاالت لمقيمين من باكستان ،و6
ح ــاالت لمقيمين مــن بنغالدش،
و 6ح ــاالت لمقيمين م ـصــر ،و6
حاالت لمقيمين من إيران ،وحالة
لمقيم من الفلبين ،وهــم جميعا
مخالطون لحاالت قيد التقصي
الوبائي.

شفاء  103حاالت
وك ـ ــان وزي ـ ــر ال ـص ـحــة الـشـيــخ
د .بــاســل ال ـص ـبــاح ق ــد أع ـلــن في
وقت سابق ،أمس ،شفاء  4حاالت
كــانــت أصـيـبــت ب ـمــرض فـيــروس
كورونا المستجد ،ليصل مجمل

الحربي بحث مالحظات «التعليمية
البرلمانية» والتعليم عن ُبعد
●

فهد الرمضان

ترأس وزير التربية وزير التعليم العالي د .سعود
الـحــربــي اجـتـمــاع مجلس الــوكــاء ،أم ــس ،لمناقشة
المالحظات األخيرة للجنة التعليمية بمجلس األمة،
واألخ ــذ بالمالحظات الـمــدرجــة للجنة التعليمية،
إضافة إلى استعدادات الوزارة لعودة الدراسة لناحية
تجهيز المدارس واألمور الفنية واإلدارية كاملة.
كما ناقش االجتماع قضية التعليم اإللكتروني،
والتعليم عــن بـعــد ،وبـعــض المقترحات المتعلقة
بـتـصــويــر ال ـم ــواد الـتـعـلـيـمـيــة ال ـتــي ي ـشــرف عليها
قطاعات المناهج والبحوث التربوية والتعليم العام
والتنمية التربوية واألنـشـطــة ،مــن خــال التنسيق
الـمـبــاشــر مــع الـتــواجـيــه الفنية عـلــى أن تـكــون هــذه

ً
المواد متوفرة خالل الفترة المقبلة ،تمهيدا النطالق
المنصة التعليمية.
من جهة أخــرى ،أكــدت الوكيلة المساعدة لقطاع
الشؤون اإلداريــة والتطوير اإلداري بــوزارة التربية
رجـ ــاء بــوعــركــي أن لـجـنــة ب ـحــث تـظـلـمــات األع ـمــال
الـمـمـتــازة منذ تشكيلها وب ــدء عملها نهاية شهر
يـنــايــر ال ـمــاضــي درسـ ــت جـمـيــع حـ ــاالت الـتـظـلـمــات
وعددها .10223
وبـ ّـيـنــت بــوعــركــي ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أمــس،
أن اللجنة انتهت من بحث عدد كبير من التظلمات
وإرســال خمس دفعات إلى القطاع المالي للصرف
ً
بإجمالي  2954مستحقا ،مــن مجموع  5786حالة
تــم بحثها ،مـشـيــرة إل ــى أن الـعـمــل ج ــار عـلــى بحث
باقي الحاالت.

السند خالل المؤتمر الصحافي أمس
م ــن أع ـلــن ش ـفــاؤهــم م ــن الـمــرض
حتى اآلن إلى  103حاالت.
أما بالنسبة لمجموع الحاالت
التي تتلقى الرعاية الطبية في
العناية المركزة فقد بلغ  20حالة،
م ـن ـهــا  7ح ــرج ــة و 13مـسـتـقــرة،
وبذلك يصبح مجموع الحاالت
التي تتلقى الرعاية الطبية في
أحد المستشفيات التابعة لوزارة
الصحة والمخصصة الستقبال
الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن ب ـ ـمـ ــرض فـ ـي ــروس
كورونا  561حالة.
وفـيـمــا يـخــص مــراكــز الحجر
ال ـص ـحــي ال ـمــؤس ـســي ،ف ـقــد بقي
إجـمــالــي عــدد الــذيــن أنـهــوا فترة

ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ال ـم ـق ــررة عند
 911ش ـخ ـصــا ،ب ـعــد ال ـق ـيــام بكل
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة وال ـت ــأك ــد
مـ ــن خ ـل ــو ج ـم ـيــع الـ ـع ـ ّـيـ ـن ــات مــن
الفيروس.
وأش ــار السند إلــى أنــه لوحظ
خـ ــال ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ارتـ ـف ــاع
عــدد حــاالت المخالطين ،بعدما
كــانــت معظم الـحــاالت المسجلة

اإلجمالي

حاالت السفر

المخالطة

التقصي الوبائي

665

216

366

83

«األوقاف»  2.2مليون دينار لمواجهة الفيروس
أعلن وزير العدل وزير األوقاف والشؤون
اإلس ــام ـي ــة ،ال ـم ـس ـت ـشــار د .ف ـهــد الـعـفــاســي،
إطالق األمانة العامة لألوقاف مبادرات لدعم
الـجـهــود فــي مــواجـهــة آث ــار ف ـيــروس كــورونــا
المستجد بقيمة إجمالية تـقــدر بمليونين
و 240ألف دينار.
جاء ذلك في بيان صحافي لـ «كونا» عقب
ت ــرؤس ــه اج ـت ـم ــاع م ـج ـلــس ش ـ ــؤون األوق ـ ــاف
لـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات
والمساهمات التي تتعلق باألوضاع الحالية
التي تمر بها البالد.
وقــال إن الـمـبــادرات التي ّ
قدمتها األمانة
للمجتمع تنطلق من مسؤولياتها الوطنية
فــي الـشــراكــة المجتمعية وتلبية توجيهات
صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الـشـيــخ صباح
األحمد في ضرورة التكاتف ومد يد المساعدة
للجميع دون تمييز على أرض البالد.

●

سيد القصاص

كشفت مصادر مطلعة في وزارة
الكهرباء والماء أن إغالق العديد من
المجمعات التجارية بسبب كورونا
أدى إلى انخفاض استهالك التيار
الكهربائي خــال الـفـتــرة الحالية،
والتي من المفترض أن يبدأ مؤشر
األح ـم ــال فـيـهــا بــالـصـعــود مــع بــدء
ارتفاع درجات حرارة الجو.
وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن م ــن تـلــك
ال ـم ـب ــان ــي م ـج ـمــع األفـ ـنـ ـي ــوز ال ــذي
يستهلك قــرابــة  42113كيلوواط/
سـ ـ ــاعـ ـ ــة لـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ــراح ـ ـ ــل الـ ـمـ ـجـ ـم ــع
بحسب آخــر ال ـق ــراءات بـتــاريــخ 27
م ـ ــارس الـ ـم ــاض ــي ،م ـب ـي ـنــة أنـ ــه مــع
إغ ــاق المبنى تــم إغ ــاق الكهرباء
وال ـت ـك ـي ـي ــف إال أن ـظ ـم ــة الـ ـط ــوارئ

ف ـقــط إض ــاف ــة إل ــى اغـ ــاق األح ـم ــال
ال ـك ـهــربــائ ـيــة غ ـيــر الـ ـض ــروري ــة في
الـ ــوقـ ــت ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،واس ـت ـخ ــدام ـه ــا
ل ـل ـحــاجــة ف ـقــط ومـ ــن ذلـ ــك تشغيل
 chillers 5ت ـش ـلــرات م ــن أص ــل 40
واغالق اإلنارة غير الضرورية.
وأشارت إلى أن من تلك المباني
كــذلــك مبنى مــاريـنــا مــول ومارينا
كريسنت مبينة أن المبنى مغلق،
ً
ويتم تشغيل  %25من االنارة ليال
في المبنى ،ويتم استخدام «»chiller
وا حــد فقط وتشغيل التكييف من
ً
ً
مساء
الساعه  11صباحا حتى 8
ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة عـ ـل ــى درجـ ـ ـ ــة ح ـ ــرارة
المبنى ،مبينة أن هناك العديد من
الـمـبــانــي ال ـتــي أغـلـقــت وت ــم توفير
استهالكها في الشبكة الكهربائية
خالل الفترة الحالية.

فيصل متعب وحمد العبدلي

أك ـ ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي لـطـلـبــة
أستراليا عمار المزين أن وضع الطلبة الكويتيين
الدارسين في مختلف المدن األسترالية مطمئن،
مشددا على التزام الطلبة بالحجز المنزلي والحظر
وعدم التجول إال للضرورة القصوى.
وق ــال الـمــزيــن ،ل ــ«ال ـجــريــدة»« ،حــالـيــا يستكمل
ال ـط ـل ـبــة الـ ــدراسـ ــة ع ـب ــر أونـ ــايـ ــن ،دون ال ـحــاجــة
إلــى الــذهــاب لـلـجــامـعــات» ،مبينا أن عــدد الطلبة
المستمرين فــي الــدراســة بــأسـتــرالـيــا يبلغ ،400
وجميعهم موجودون حاليا بأستراليا ،وحتى اآلن
لم نشهد إصابة أحد طلبتنا بفيروس كورونا».
وكـ ـش ــف عـ ــن تـ ــواصـ ــل االت ـ ـحـ ــاد مـ ــع ال ـس ـف ــارة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ب ــأس ـت ــرال ـي ــا بـ ـش ــأن م ــوض ــوع إج ــاء
الطلبة ،مشيرا الى أن مواقف الطلبة مختلفة ،إذ
إن بعضهم يرغب فــي الـعــودة للكويت ،وآخرين

األمم المتحدة :الكويت تتصدر
المانحين لمواجهة «كورونا»
أعرب ممثل األمين العام لالمم المتحدة
المنسق المقيم لــدى البالد الدكتور طارق
الشيخ عن التقدير للكويت ألنها من أكبر
المانحين عالميا لمنظمة الصحة العالمية
ولـجـهــودهــا الـفـعــالــة فــي ت ـصــدر الـصـفــوف
ضد فيروس (كورونا المستجد كوفيد )19
ووضعها اإلجراءات االحترازية واالستجابة
لهذه الجائحة محليا وعالميا.
وع ـب ــر ال ـش ـيــخ ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي امــس
االول بمناسبة ي ــوم الـصـحــة الـعــالـمــي عن
ج ــزي ــل ال ـش ـك ــر ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت وق ـيــادت ـهــا
ع ـلــى الـمـســاهـمــة ال ـتــي ت ـقــدر ب ـ ـ  60مـلـيــون
دوالر لمصلحة منظمة الصحة العالمية
لدعم جهود االستجابة لفيروس كورونا
ال ـم ـس ـت ـجــد م ـمــا ي ـج ـعــل ال ـك ــوي ــت م ــن أكـبــر
المانحين للمنظمة على مستوى العالم.
وأثنى باألصالة عن نفسه كممثل األمين
الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة وال ـم ـن ـســق الـمـقـيــم
وبالنيابة عن منظمات األمــم المتحدة في
الكويت على جهود الكويت الفعالة في وضع
اإلجـ ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة واالسـتـجــابــة لهذه
الجائحة العالمية على المستويين المحلي
وال ـع ــال ـم ــي وال ـت ـق ـل ـيــل م ــن ان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء
حرصا منها على أمن وسالمة المواطنين
والمقيمين.
وقـ ــال إن دولـ ــة ال ـكــويــت ات ـخ ــذت قـ ــرارات
فــوريــة وفعالة للحد مــن انتشار الفيروس
إضافة إلى اتخاذ قرارات إنسانية للمقيمين
المخالفين لقانون اإلقــامــة تتضمن إعــان
فـتــرة سـمــاح لـمـغــادرة الـكــويــت دون تحمل

تكاليف الغرامات المادية خالل شهر أبريل
مع تغطية تكاليف السفر من الدولة مؤكدا
ثقته التامة بأن دولة الكويت "لن تألو جهدا
في اتخاذ القرارات اإلنسانية للفئات األكثر
ضعفا وضمان حقوق العمالة".
ون ـ ـ ـ ــوه ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ بـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــود الـ ـشـ ـج ــاع ــة
واالستجابة المهنية الفورية لموظفي وزارة
الصحة في دولــة الكويت الذين يواجهون
تحديات يومية ضمن الصفوف األولى من
أطباء أو فرق تمريض أو إداريين كويتيين
أو مقيمين والذين يصلون الليل بالنهار في
عمل دؤوب ومضن.
ول ـفــت إل ــى أن ذل ــك الـعـمــل الـمـضـنــي من
شأنه ضمان توفير الدعم والرعاية الطبية
المناسبة لجميع المواطنين والمقيمين
دون تفرقة.
وعبر عن خالص الشكر والتقدير لوزارة
الـخــارجـيــة لـجـهــودهــا الحثيثة فــي العمل
على توفير جميع التسهيالت للمواطنين
العالقين والراغبين فى الـعــودة من جميع
أنحاء العالم.

«نماء» تطلق مبادرة
«راحتك من راحتنا»

أطلقت نماء للزكاة والتنمية
املجتمعية بجمعية اإلصالح
االجتماعي مبادرة "راحتك من
راحتنا" ،التي تهدف إلى توفير
أشرطة فحص مرضى السكري
بالتعاون مع عدد من شركات
األدوية من خالل توصيلها
للمستفيدين مجانًا وبسعر
التكلفة.
وفي هذا الصدد ،قال مدير إدارة
شؤون وخدمات املستفيدين
في "نماء" فهد املطيري ،إنه في
األسبوع األول من املبادرة تلقت
"نماء" مايزيد على  1000اتصال
من مرضى السكري ،واستفاد من
املبادرة أكثر من  850شخصا.

«النجاة» تشيد بجهود
العاملين بالحقل الطبي

المصابون بـ «كورونا» في الكويت

وأضاف أن أمانة األوقاف ّ
قدمت مساهمة
فــي الـصـنــدوق ال ــذي أن ـشــأه مجلس ال ــوزراء
للحد من انتشار فيروس كورونا من مصرف
عموم الخيرات بمبلغ  500ألف دينار.
ولـفــت إلــى أن األمــانــة قـ ّـدمــت دعـمــا لألسر
الـتــي يــرعــاهــا بـيــت الــزكــاة الـكــويـتــي لتوفير
اح ـت ـيــاجــات ـهــا خ ــال أزمـ ــة ان ـت ـشــار ف ـيــروس
كــورونــا مــن مـصــرف اإلط ـعــام بمبلغ مليون
دينار.
الجهود
في
أيضا
ساهمت
أنها
ـح
ـ
ض
وأو
ّ
المبذولة لخدمة المجتمع مــن خــال تبني
إيصال المياه للمواطنين في مواقع الحجر
الصحي الثالثة مــن مصرف تسبيل المياه
بمبلغ  69.750ألف دينار.
ول ـف ــت ال ـع ـفــاســي الـ ــى أن األم ــان ــة قـ ّـدمــت
مساهمة لتلبية احتياجات جميع الموجودين
فــي أرض الـمـعــارض للفحص الطبي ،ســواء

«الكهرباء» :إغالق المجمعات «اتحاد طلبة أستراليا» لـ ةديرجلا:.
ّ
التجارية خفض االستهالك ال إصابات بين الدارسين
●

من القادمين من الـخــارج ،وبعد
الحاالت المخالطة أصبح هناك
ارت ـ ـفـ ــاع ف ــي عـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت قـيــد
التقصي الوبائي ،ومن ثم ارتفاع
الـحــاالت المخالطة لـحــاالت قيد
التقصي.
وأضــاف« :لو ننتقل الى عمق
هذه األرقــام اليومية التي نبثها
عـبــر الـبـيــانــات الــرسـمـيــة والـتــي
تـ ـفـ ـص ــح ع ـ ــن ال ـ ـن ـ ـظـ ــام وبـ ــرامـ ــج
ي ـط ـب ـق ـهــا الـ ـنـ ـظ ــام ال ـص ـح ــي فــي
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وه ـ ـ ــي م ـ ــن الـ ـب ــرام ــج
التي توصي بتطبيقها منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ك ـب ــرن ــام ــج
ال ـتــرصــد والـتـنـبــؤ واالسـتـجــابــة
من البرامج التي تهدف الى الحد
م ــن حـ ــدوث وان ـت ـش ــار األمـ ــراض
المعدية واألوبـئــة عبر الترصد،
والذي يشمل عدة مرتكزات هامة،
كالكشف عن الحاالت والتسجيل
والتأكيد واإلبالغ والتحليل ،ومن
األساسيات الوبائية التي تضاف
الـ ــى كـ ـف ــاءة االن ـظ ـم ــة الــوبــائ ـيــة،
إضافة الى كفاء ة المستشفيات
وال ـ ـ ـطـ ـ ــواقـ ـ ــم الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وال ـف ـن ـي ــة

واالجهزة الطبية هي أسس تتبع
المخالطين ،و هــي عملية شاقة
ولـيـســت سهلة وتـتـطـلــب الــوقــت
والـجـهــد مـعــا ،إضــافــة الــى الدقة
في التحري واستخدام األدوات
المتاحة في سبيل الوصول إلى
المعلومة».
وأش ـ ــار إل ــى أن «فـ ــرق الـتـتـبــع
الـ ـت ــي ن ـف ـخ ــر بـ ـه ــا فـ ــي ن ـظــام ـنــا
الصحي بأقسام الصحة الوقائية
الـتــابـعــة لـقـطــاع الـصـحــة العامة
والموزعة على جميع المحافظات
ســاعــدت فــي ال ــوص ــول إل ــى عــدد
ك ـب ـيــر م ــن ال ـم ـخــال ـط ـيــن ل ـحــاالت
ثبتت إصــابـتـهــا بــالـمــرض ،فهم
عـبــر ه ــذا الـجـهــد يـســاهـمــون في
الحماية من المرض والمحافظة
ع ـلــى الـمـجـتـمــع م ــن ه ــذا الــوبــاء
في الحد من انتشاره واحتوائه،
ف ـل ــم ن ـك ــن ل ـن ـع ـلــم عـ ــن اإلص ــاب ــة
بالمخالطين لوال جهود الكشف
واختبار جميع الحاالت المشتبه
في إصابتها السيما المخالطة
لجميع الحاالت المصابة».

سلة أخبار

وش ـغ ــل خـ ــال ت ـلــك ال ـف ـت ــرة رئ ــاس ــة ل ـج ـنــة ال ـش ــؤون
ً
الخارجية البرلمانية ،كما كان عضوا بمجلس .2012
وتــولــى الــرئـيــس الـجــديــد لـلـغــرفــة رئــاســة تحرير
جريدة «القبس» من عام  1983حتى  ،1999وحصل
ً
على عــدة جــوائــز تـقــديــرا ل ــدوره الـصـحــافــي ،آخرها
ج ــائ ــزة ش ـخ ـص ـيــة الـ ـع ــام اإلع ــامـ ـي ــة ل ـج ــائ ــزة دب ــي
للصحافة العربية عام .2019
٠٧

عزل المهبولة والجليب...
بأهم مرحلة ،ونأمل أن نعبرها بأفضل النتائج».
وأعــرب عن أمله «لـ ّـم الشمل وعــودة المواطنين من
ً
الخارج» ،الفتا إلى أن «هذا األمر يخضع إلجراء ات
ت ـع ــود بــالـمـنـفـعــة ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع ،وع ـل ـي ـنــا الـصـبــر
والتحمل من أجل المصلحة العامة».
كما قرر المجلس الموافقة على طلب «الصحة»
اس ـت ـق ــدام ف ــرق طـبـيــة مـتـخـصـصــة ،لـتـقــديــم الــدعــم
والمساندة ألطقمها العاملة في الصفوف األمامية،
ً
داع ـي ــا ك ــل ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة إل ــى ســرعــة اتـخــاذ
إجراءات تمديد عقود الخدمات والتشغيل والصيانة
والنظافة الالزمة لعملها ،والتي أوشكت أن تنتهي،
لضمان سير المرافق.

صيانة التكييف متوقفة...
والطارئة لعمالئهم من األفراد والشركات والوزارات،
بعد قرار البلدية األخير المتخذ ضمن إجراءات منع
تفشي فيروس كورونا المستجد بالبالد.

«زكاة العثمان» وزعت
 500سلة غذائية

«بيت الزكاة» يفتتح بعض مراكزه
اإليرادية الستقبال التبرعات

يـتـعــايـشــون م ــع ال ــوض ــع ال ـحــالــي ف ــي أسـتــرالـيــا،
ويــرغـبــون فــي الـبـقــاء ،واض ــاف أن عملية اإلجــاء
ستكون على الصعيد الشخصي لكل طالب ،بناء
على رغبتهم.
واض ــاف ان االت ـحــاد يتابع أح ــوال الطلبة في
مختلف المدن األسترالية ،كما بادر بتوزيع سلة
غذائية ووقائية على الطلبة ضمن الدعم المعنوي،
وال ـح ــرص ع ـلــى تــوف ـيــر ال ـم ــواد األس ــاس ـي ــة الـتــي
يحتاجونها ،مؤكدا أن «التوزيع مستمر ،لتغطية
احتياجات طلبتنا في أستراليا».
بدورهم ،أصدر عدد من طلبة الكويت الدارسين
في المملكة المتحدة بيانا اعتبروا فيه أن األوضاع
غير مطمئنة ،وتـحـتــاج إلــى تـعــاون مــن السفارة
الكويتية هناك.
وبـيــن الـطـلـبــة أن الــراتــب اإلض ــافــي ال ــذي أقــره
مجلس الوزراء لم يتم صرفه إلى اآلن ،حتى يتمكن
الطلبة من شراء مسلتزماتهم واحتياجاتهم.

الصقر رئيسًا لغرفة التجارة...

من الطاقم الطبي ورجال األمن والمشمولين
بــالـفـحــص م ــن م ـصــرف اإلطـ ـع ــام بـمـبـلــغ 90
ألف دينار.
ّ
وبين أنــه تلبية الحتياجات المؤسسات
اإلصالحية التابعة لوزارة الداخلية ومساعدة
ال ـف ـق ــراء وال ـم ـح ـتــاج ـيــن وس ــد ح ــاج ــة األس ــر
المتعففة لمواجهة الظروف الحالية الصعبة
م ــن تـعـطـيــل لـلـعـمــل وح ـظ ــر ال ـت ـجــول قــدمــت
األم ــان ــة مــن م ـصــرف الـعـشـيــات حــوالــي 340
ألف دينار.
وقال العفاسي إن اإلمانة قدمت مساهمة
بمبلغ  75ألف دينار لتوفير وإيصال أدوات
وم ـ ــواد الـتـنـظـيــف والـتـعـقـيــم ألب ـن ــاء وبـنــات
الـكــويــت مــن ال ـطــاب وال ـطــال ـبــات الــدارسـيــن
في الخارج.

أشاد رئيس قطاع املوارد
والعالقات والعامة واإلعالم
بجمعية النجاة الخيرية ،عمر
الثويني ،بالجهود الحثيثة
واملتواصلة التي تبذلها الطواقم
الطبية ووزارة الصحة داخل
انتشار فيروس
الكويت للحد من
ّ
كورونا ،مؤكدا أنهم يمثلون خط
الدفاع األول عن الكويت وأهلها
في الوقت الحاليّ ،
معبرًا عن
امتنان الجمعية لكل من يضحي
بوقته وجهده ووجوده الدائم
باستمرار لحماية البالد.
وأضاف الثويني ،في تصريح له
بمناسبة يوم الصحة العاملي:
"بفضل الله جل وعال ،ثم
بتضحيات العاملني في املجال
الطبي ،حققت الكويت الريادة في
اإلجراءات الوقائية واالحترازية
الخاصة بالحد من انتشار هذا
املرض".

أك ـ ــدت نــائ ـبــة ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوارد واإلع ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي ب ـيــت
الزكاة كوثر المسلم أن «البيت
ح ــري ــص ع ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار فـتــح
قـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـتـ ـب ــرع لـلـمـحـسـنـيــن
الكرام ،من أجل تقديم زكواتهم
وت ـ ـبـ ــرعـ ــات ـ ـهـ ــم ،حـ ـت ــى ي ـس ـت ـمــر
فـ ــي ت ـق ــدي ــم م ـس ــاع ــدت ــه لــأســر
المحتاجة والمسجلة لديه داخل
البالد ،خصوصا بعدما تضرر
الــدخــل المالي للكثير مــن هذه
األسر جراء أزمة تفشي فيروس
كورونا».
وقالت المسلم ،في تصريح
صـحــافــي ،إن «بـيــت الــزكــاة إلــى
جــانــب اسـتـمــراره فــي استقبال
ال ـت ـب ــرع ــات ،م ــن خـ ــال مــوقـعــه
االل ـك ـت ــرون ــي ،وتـطـبـيــق الـبـيــت

عـلــى ال ـهــواتــف الــذكـيــة وخــدمــة
ال ـ ـت ـ ـح ـ ـص ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ــع ع ـل ــى
ا لـ ــوا ت ـ ـسـ ــاب ر قـ ـ ــم ،94443366
ع ـ ـ ــزز أي ـ ـضـ ــا ق ـ ـنـ ــواتـ ــه األخ ـ ـ ــرى
الستقبال التبرعات عبر تفعيل
ب ـع ــض مـ ــراكـ ــزه اإليـ ـ ــراديـ ـ ــة فــي
ب ـعــض ا ل ـم ـنــا طــق ،إذ ستفتتح
هــذه المراكز اليوم في األماكن
ال ـت ــال ـي ــة :م ـك ـتــب ال ـت ــواص ــل في
ضاحية عبدالله السالم – صالة
المحسنين في المقر الرئيسي
بجنوب السرة  -مركز العديلية
– م ــر ك ــز م ـج ـم ــع  - 360مــر كــز
مشرف – مركز العمرية – مركز
ضــاحـيــة فـهــد األح ـم ــد ،عـلــى أن
ي ـكــون اسـتـقـبــال الـتـبــرعــات من
األحـ ــد ال ـم ـق ـبــل ،م ــن  9صـبــاحــا
إلى  1ظهرا».

مكاتب السفر تطالب شركات...
التي يعانيها قطاع الطيران في العالم.
وكشفت المصادر أن االتحاد الدولي للنقل الجوي
(اإلياتا) طلب من اتحاد شركات مكاتب السفر والسياحة
في البالد التريث ،وعدم مطالبة الشركات بتلك األموال
في الوقت الراهن ،لتجاوز خسائر شركات الطيران في
جميع دول العالم حتى اآلن نحو  35مليار دوالر بسبب
تداعيات فيروس كورونا.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ب ـ ـ «الـ ـطـ ـي ــران الـ ـم ــدن ــي» ل ـ
ً
«الجريدة» أمس ،إنها حصلت رسميا على كتاب االتحاد
الذين يتضمن مطالبة الشركات ،موضحة أن اإلدارة،
ً
وفق إجراءاتها ،ستمهل هذه الشركات  21يوما ،وهي
المدة القانونية للمفاوضات ،السترجاع تلك األموال
لمكاتب السفريات ،وإال فستتم إحالة الملف إلى لجنة
الشكاوى والتحكيم التي تترأسها إدارة الطيران المدني،
ً
ويشغل عضويتها عدد من الجهات الحكومية؛ تمهيدا
إلحالته إلى النيابة العامة.
وأوضـحــت أن المواطنين والمقيمين الــذيــن ألغوا
تــذا كــر سفرهم لــم يحصلوا على قيمتها مــن شركات
الطيران ،رغم إعالن األخيرة أن عملية اإللغاء مجانية
وبال رسوم.

انحسار الفيروس في أوروبا...
ً
وهو ما أثار ارتياحا باألسواق المالية العالمية ،رغم
استمرار أجواء القلق.
وارتفعت بــورصــات طوكيو وسيدني ومانيال بأكثر
من  ،%4وبورصتا سيول وسنغافورة بنحو  ،%4وبلغت
نسبة االرت ـفــاع أكـثــر مــن  %2فــي هــونــغ كــونــغ وجاكرتا،
و %1.6في تايبيه.

وزعت زكاة العثمان التابعة
لجمعية النجاة الخيرية 500
سلة غذائية لألسر املتعففة داخل
الكويت ،واستفاد منها 2500
شخص.
وقال املدير العام لزكاة العثمان
أحمد الكندري :نهدف من خالل
هذا املشروع اإلنساني إلى
تلبية رغبات املتبرعني وتحقيق
شروط حملة فزعة للكويت،
بجانب توفير املواد التموينية
األساسية لألسر املتعففة ،وكذلك
تخفيف األعباء املعيشية عنهم،
واملساهمة في توفير حياة كريمة
لهذه العوائل ،عالوة على نشر
روح التعاون واملحبة والتآزر
والتكافل االجتماعي التي حث
عليها الدين الحنيف.

وفي أوروبا ،ارتفعت بورصة لندن بأكثر من  %2في أول
التداوالت ،وبورصة فرانكفورت بأكثر من  ،%4وبورصة
باريس بأعلى من  ،%3في حين سجل مؤشر داو جونز
ً
األميركي ارتفاعا بـ  %4عند بداية الجلسة.
ّ
ّ
وظهرت مؤشرات مشجعة في أوروبا التي سجلت أكثر
من  %70من الوفيات جراء المرض بالعالم ،ففي إيطاليا،
قــال مدير المعهد الوطني للصحة سيلفيو بروزافيرو
إن «المنحنى بــدأ االن ـحــدار» ،فــي وقــت أكــد وزيــر الصحة
روبيرتو سبيرانزا أن الدولة التي ّ
تعد نحو  16ألف وفاة
تدرك أنه ال يزال أمامها «بضعة أشهر صعبة» ،وذكر رئيس
الوزراء جوسيبي كونتي أن «اليقظة» في مواجهة الفيروس
«يجب أن تستمر».
وفي إسبانيا ،أعلنت السلطات ،أمس ،تراجع الوفيات
بالفيروس لليوم الرابع على التوالي مع تسجيل  637وفاة
خالل  24ساعة ،في حين قالت ماريا خوسيه سييرا من
مركز الطوارئ الصحية إن «الضغط يتراجع» ،مشيرة إلى
«تسجيل تراجع» في عــدد المصابين الذين ينقلون إلى
المستشفى أو إلى العناية الفائقة.
ُ
ُ
وس ّجل توجه مماثل أمس األول في فرنسا ،حيث أبلغ
عن  357وفاة في المستشفيات بالساعات الـ  24األخيرة،
وهو العدد األدنى منذ أسبوع.
وفــي والي ــة نـيــويــورك ،ب ــؤرة الــوبــاء األول ــى بــالــواليــات
المتحدة ،اعتبر حاكم الوالية أنــدرو كومو أن انخفاض
ً
ع ــدد الــوف ـيــات ،أم ــس األول ،يـمـنــح أم ــا أن ت ـكــون الـبــاد
قد «صــارت قريبة من ال ــذروة» حتى لو كــان «مــن المبكر»
استخالص النتائج.
ورغــم تحذير الرئيس تــرامــب مــن أسبوعين صعبين
سـيـشـهــدان حـصـيـلــة وف ـي ــات «ف ـظ ـي ـعــة» ،فــإنــه ش ــدد على
«أننا نرى النور في نهاية النفق ،ونأمل أن يكون ذلك في
المستقبل القريب».
(أ ف ب)
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محليات
الصالح :تصرفات تجار اإلقامات وحشية وال تراجع عن مواجهتها

ّ
ّ
ّ
• تفقد مراكز استقبال المخالفين المصريين وتوعد «تجار البشر» بإجراءات صارمة
• طالب المخالفين باالستفادة من المهلة الممنوحة لهم ...وحمالت أمنية مكثفة بعد انتهائها

سلة أخبار
النهام يتفقد طرقًا
ونقاطًا أمنية

تفقد وكيل وزارة الداخلية
نائب رئيس اللجنة العليا
للدفاع املدني ،الفريق عصام
النهام ،املحاور والطرق
الرئيسية وعددا من النقاط
األمنية في البالد.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني في "الداخلية"،
ببيان ،أن الفريق النهام أكد
ضرورة تعامل رجال األمن مع
أي مخالف ،واتخاذ اإلجراء
الالزم حياله ،وأشاد بدور
رجال األمن ،في ظل هذه
الظروف.

«التجارة» تغلق
 3محال مخالفة
وزير الداخلية متفقدا اإلجراءات أمس

محمد الشرهان

 2000وافد
مصري أنهوا
إجراءات
سفرهم في
اليوم األول

العابدين

القنصلية المصرية
تنجز معامالت
الراغبين بالسفر

د ع ــا نــا ئــب ر ئـيــس مجلس
الوزراء وزير الداخلية ،أنس
الـ ـص ــال ــح ،م ـخــال ـفــي اإلق ــام ــة
ال ــى ضـ ــرورة االس ـت ـفــادة من
ال ـفــرصــة االسـتـثـنــائـيــة الـتــي
مـنـحـتـهــا ال ــدول ــة بــإعـفــائـهــم
من الغرامات المالية وتعديل
وضـ ـعـ ـه ــم مـ ـق ــاب ــل إرس ــالـ ـه ــم
إ لــى بــاد هــم ،مؤكدا أ نــه عند
انتهاء الفترة االستثنائية،
ّ
س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــات
الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـيـ ـشـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـي ــع
ال ـم ـخ ــال ـف ـي ــن ح ـي ـن ـهــا سـيـتــم
ا تـخــاذ اإل ج ــراء ات القانونية
ض ــد ه ـّـم وإ بـ ـع ــاد ه ــم دون أن
يـ ـتـ ـس ــن ــى لـ ـه ــم الـ ـ ـع ـ ــودة ال ــى
الكويت.
وأكدالصالح ،في تصريح
للصحافيين حول ملف تجار
اإلقامات ،على هامش جولته
ع ـل ــى أحـ ــد م ــراك ــز اس ـت ـق ـبــال
المخالفين بالفروانية ،أن من
أو لــو يــات الحكومة التعامل
مــع ه ــذا الـمـلــف بـكــل صــرامــة
وش ــدة وب ــا تــراجــع ،واصـفــا
هذه الممارسات بالوحشية
ّ
تمت للكويت
البشعة التي ال

خط ساخن للحاالت غير النمطية

يعد التحول االلكتروني لخدمات وزارة الداخلية خطوة فائقة
األهمية لما لها من انعكاسات في تسهيل معامالت المواطنين
والــوافــديــن ،ولـعــل أثــر الـخــدمــات بــات واضـحــا فــي األزم ــة التي
تعيشها الدولة من تداعيات فيروس كورونا المستجد ،وكيف
سمحت الخدمات االلكترونية للوزارة باستمرار أعمالها دون
الحاجة الى مراجعة مراكز الخدمة أو اإلدارات المعنية في وزارة
الداخلية.
يبقى أن هناك بعض الحاالت غير النمطية التي يتوقف أمامها
النظام االلكتروني في استقبال المعامالت ،وهي حاالت تسبب
فيها االرتباط بأكثر من جهة وعلى رأسها السفارات والقنصليات
المعتمدة في الكويت ،وذلك يتطلب أن تقوم وزارة الداخلية بعمل
خــط ســاخــن لــإجــابــة عــن اسـتـفـســارات المواطنين والمقيمين
لتسهيل الخدمات االلكترونية أكثر وبما يحقق الهدف منها.

طوابير المخالفين خالل إنجاز إجراءات السفر أمس
وأه ـ ـل ـ ـهـ ــا ب ـ ـص ـ ـلـ ــة ،م ـض ـي ـف ــا:
"سنواجهها بكل مــا أوتينا
من قوة".
و فـيـمــا يتعلق بـمــا يـتــردد
بشأن تطبيق حظر التجول
ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ،قـ ـ ـ ـ ــال إن مـ ـجـ ـل ــس
الوزراء لم يجتمع حيال هذا
ال ـم ــوض ــوع ،وه ـن ــاك الـلـجـنــة
ال ـع ـل ـيــا ل ـم ـتــاب ـعــة ومــواج ـهــة
فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروس ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ــي
المعنية بــأن تجتمع وترفع
تقريرها بهذا الشأن.

إجالء المخالفين
و قــال إن ا ل ــوزارة مستمرة
فــي عمليات إ جــاء مخالفي
ق ــان ــون اإلقـ ــامـ ــة ال ـت ــي ب ــدأت
األسبوع الماضي بالجالية
ا ل ـف ـل ـب ـي ـن ـيــة ،واآلن ا ل ـجــا ل ـيــة
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ،ثـ ـ ــم ال ـ ـه ـ ـنـ ــديـ ــة،
وتـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـغ ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ث ــم
السريالنكية ،ثم الجنسيات
األخ ـ ــرى ،مـبـيـنــا أن ه ـنــاك 4
مراكز الستقبال المخالفين؛
اثـ ـن ــان ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـف ــروان ـي ــة،
ومثلهما في جليب الشيوخ،
وذ لــك حرصا من "الداخلية"
على تسهيل اإلجراء ات على
جميع المراجعين.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن األ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد
الـ ـت ــي تـ ــوافـ ــدت ع ـل ــى م ــراك ــز
االس ـت ـق ـب ــال ك ـب ـي ــرة ،ووص ــل
حـ ـ ـت ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـل ـ ـح ـ ـظـ ــة إل ـ ــى
ن ـحــو  1600م ـص ــري ق ـ ّـد م ــوا
بياناتهم لـلـمــرا كــز ،والكثير
مـ ـنـ ـه ــم أن ـ ـ ـهـ ـ ــوا إج ـ ــراء اتـ ـ ـه ـ ــم
ون ـق ـلــوا إل ــى م ــراك ــز اإلي ـ ــواء،
تمهيدا إلرسالهم الى بلدهم
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ّ
المعنية التابعة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا نـ ـشـ ـج ــع
ك ــل ال ـج ــال ـي ــات م ــن مـخــالـفــي
اإلقـ ـ ــامـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع هـ ــذه

الـ ـخـ ـط ــوات ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مــن
ه ـ ــذه ال ـم ـه ـل ــة الـ ـت ــي ت ـض ـمــن
لهم ا لـعــودة ا لــى الكويت في
الـمـسـتـقـبــل ،م ـش ــددا عـلــى أن
اإلجراء ات بعد انقضاء المدة
ستختلف تماما ،إذ ستكون
هناك حمالت مفاجئة لضبط
جميع المخالفين وإبعادهم
الى دولهم ،دون السماح لهم
بالعودة.

 ٢٤٠٠وافد
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
قوة اإلجالء واإليواء بوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ال ـ ـلـ ــواء ع ــاب ــدي ــن
العابدين ،إن عدد المقيمين
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة
ا لــذ يــن تقدموا لمراكز وزارة
ا لــدا خـلـيــة ا لـمـعـ ّـد ة الستقبال
مـ ـخ ــالـ ـف ــي قـ ـ ــانـ ـ ــون اإلق ـ ــام ـ ــة
ب ـ ـلـ ــغ  ٢٤٠٠وا ف ـ ـ ـ ـ ــد ،م ـش ـي ــرا
ال ــى أن األجـ ـه ــزة الـمـخـتـصــة
أنهت إ ج ــراء ات  ٢٠٠٠منهم،
وت ــم تــرحـيـلـهــم ال ــى م ــدارس
اإل ي ـ ــواء ،تـمـهـيــدا لترحيلهم
ال ــى ب ــاده ــم بــالـتـنـسـيــق مع
السفارة المصرية بالبالد.
وأ ضــاف عابدين أن هناك
عددا من الوافدين المخالفين
ك ــان ــوا ال ي ـح ـم ـلــون جـ ــوازات
س ـفــر ل ـع ــدة أسـ ـب ــاب ،مـشـيــرا
ا ل ـ ـ ــى أن مـ ـمـ ـثـ ـل ــي ا ل ـ ـس ـ ـفـ ــارة
الموجودين فــي مقار وزارة
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــوا م ـن ـه ــم
الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه إلـ ـ ـ ــى ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة
المصرية الستخراج وثائق
سـ ـ ـف ـ ــر ،ح ـ ـتـ ــى يـ ـتـ ـسـ ـن ــى ل ـهــم
استكمال إجراء ات ترحيلهم
عــن ال ـب ــاد ،الف ـتــا ال ــى أن أي
وا فــد ال يتم نقله ا لــى مراكز
اإل يـ ـ ـ ـ ــواء إال بـ ـع ــد أن ي ـن ـهــي
إجراء ات سفره كافة.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـتـ ـص ــل،

أفادت السفارة المصرية لدى
ال ـكــويــت ب ــأن الـقـنـصـلـيــة في
منطقة السالم أنجزت خالل
األي ـ ـ ــام ال ـم ــاض ـي ــة م ـعــامــات
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ــراغـ ـبـ ـي ــن فــي
إ صــدار وثائق سفــر ،إضافة
إلى تمديد صالحية جوزات
السفـر المنتهية.

استخراج وثائق السفـر
وذ كــرت ،في بيان صحفي
أمس ،أن القنصلية استقبلت
العشرات من المواطنين ،وتم
إن ـه ــاء مـعــامــاتـهــم الـخــاصــة
ب ــاس ـت ـخ ــراج وث ــائ ــق الـسـفـ ــر
باستثناء من لم يكن لديهم
أي أوراق ثـبــو تـيــة مـصــر يــة،
أو لــم يستوفوا المستندات
المطلوبة.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ا لـ ـقـ ـنـ ـصـ ـلـ ـي ــة
سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،وإنـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاء
معامالتهم ،مع التأكيد على
ضرورة استيفاء المستندات
المطلوبة.

لقطات
صعوبة االنتقال
واجه عدد كبير من أبناء الجالية المصرية صعوبة في
الوصول الى مراكز تسجيل مخالفي اإلقامة ،لعدم وجود
مواصالت النقل العام أو سيارات األجرة.

عدم تعاون
اشـتـكــى ع ــدد مــن الــوافــديــن الـمـصــريـيــن مــن ع ــدم تفاعل
س ـفــارت ـهــم م ـع ـهــم ،وإنـ ـه ــاء ال ـم ـشــاكــل ال ـت ــي يــواج ـهــون ـهــا،
ال سيما الحاالت التي تحمل جوازات سفر منتهية ،مؤكدين
أنها لم تكن حاضرة إلزالة العراقيل من أمامهم لتمكينهم من
مغادرة الكويت والعودة الى بلدهم ،مما عكس تعامال بشكل
مغاير لتعامل ممثلي السفارة الفلبينية مــع مواطنيهم،
في حين أكــد مسؤولو وزارة الداخلية أن ممثلي السفارة
المصرية كانوا موجودين في مراكز االستقبال.

حجز الجوازات
لوحظ أن هناك عددا من الوافدين ال يملكون جوازات
السفر الخاصة بهم ،مؤكدين أن الجوازات موجودة عند
كفالئهم الذين رفضوا تسليمها لهم.

خدمات إلكترونية جديدة
أطلقت وزارة الداخلية خدمات إلكترونية
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،ل ـل ـت ـس ـه ـي ــل ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين ،فــي ظــل الـظــروف االستثنائية
التي تشهدها البالد.
وأع ـل ـنــت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان م ـســاء أمــس
األول ،أن ال ـخــدمــات ال ـجــديــدة مـتــاحــة على
موقعها االلـكـتــرونــي ،www.moi.gov.kw
وتتضمن خدمة نقل معلومات جواز السفر
الـجــديــد للمقيمين ،وخــدمــة تـعــديــل االســم
الالتيني حسب جواز السفر ،وخدمة تجديد

إقــامــة االلـتـحــاق بعائل (م ــادة  ،)22وخدمة
تجديد إقامة كفيل نفسه (مادة .)24
ون ـب ـهــت الـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى أن خ ــدم ــة تـجــديــد
اإلقامة عن طريق الموقع اإللكتروني متاحة
فقط لمن انتهت إقامته في األول من مارس
الماضي وما بعد.
وبينت أن ذلــك جــاء بعد تنسيق اإلدارة
العامة لشؤون االقامة مع قطاع تكنولوجيا
الـمـعـلــومــات واالتـ ـص ــاالت ،والـهـيـئــة العامة
للمعلومات المدنية ،ووزارة الصحة.

«الشؤون» تشترط موافقتها المسبقة «اإلعاقة» :ننسق مع «الخارجية» إلجالء مبتعثينا
للسماح للجمعيات الخيرية باالستيراد

الراشد :غير مسموح للجمعيات بالشراء من السوق المحلي
●

جورج عاطف

في ضــوء قــرار وزارة التجارة
ً
والصناعة الصادر أخيرا ،بشأن
إصـ ــدار تــراخـيــص لـ ـ  13جمعية
خيرية لالستيراد العام لألغذية
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،أك ـ ــدت
مديرة إدارة الجمعيات الخيرية
والـ ـمـ ـب ــرات ف ــي وزارة الـ ـش ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة هـ ــدى الـ ــراشـ ــد ،أن
ال ـح ـصــول عـلــى مــواف ـقــة الـ ــوزارة
المسبقة شرط أساسي للسماح
للجمعيات ا لـخـيــر يــة المرخصة
باالستيراد من الخارج ،موضحة
أن الــوزارة تحدد األصناف التي
سـيـتــم اس ـت ـي ــراده ــا م ــن ال ـخ ــارح
لكل جمعية.
ول ـف ـت ــت إلـ ــى أنـ ــه وف ـق ــا ل ـق ــرار
"ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــارة" ،غ ـ ـي ـ ــر مـ ـسـ ـم ــوح
للجمعيات بــالـشــراء مــن السوق
المحلي ،بهدف المحافظة على
المخزون االستراتيجي الحالي
وزيادته.
وبشأن اشتراطات االستفادة
مــن ال ـم ـســاعــدات عـبــر المنصة
اإللكترونية التي تضم قاعدة

هدى الراشد

ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات األسـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـم ـت ـع ـف ـف ــة
وأطلقتها ال ــوزارة أمــس األول،
ق ــال ــت ال ــراش ــد إن "الـ ـه ــدف من
إط ــاق ه ــذا ال ـن ـظــام اآلل ــي منع
ازدواجـيــة الصرف لألسر التي
ت ـ ـقـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـخ ـي ــري ــة
ً
بمساعدتها مــا ل ـيــا " ،موضحة
أن الوزارة وضعت آليات محددة
لـتـنـظـيــم عـمـلـيــة الـ ـص ــرف ،وتــم
تحديد سقف مالي لذلك.
ولفتت إلى أنه بالتنسيق مع

الجمعيات الخيرية المشاركة
ف ــي ال ـم ـن ـصــة ،وال ـب ــال ــغ عــددهــا
 52جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،سـ ـتـ ـت ــم م ـع ــر ف ــة
االحتياجات الحقيقية لألسر،
وتـقــديــم الـمـســاعــدة المطلوبة،
وف ــق س ـقــف مــالــي ك ـمــا "ذكــرنــا
ً
سـلـفــا" ،مبينة أن ــه مــن الممكن
ح ـصــول األسـ ــرة عـلــى أك ـثــر من
مساعدة من الجمعيات لسد بند
َّ
معين ،على سبيل المثال دفع
إيجار المنزل ،مع ضرورة توفير
ما يؤكد حاجتها إلى ذلك.
وكـشـفــت الــراشــد أن ال ــوزارة
ً
تعكف حاليا على وضع الئحة
لتنظيم عملية ا لـصــرف سوف
تغطي الفئات المستفيدة كافة،
الفتة إلى أنه من خالل الالئحة
سـيـتــم ت ـحــديــد س ـقــف ال ـصــرف
وال ـط ــري ـق ــة ،س ـ ــواء بــالـشـيـكــات
أو الكوبونات الخاصة بشراء
المواد الغذائية.
وأض ــاف ــت أن ــه "ع ـق ــب إن ـجــاز
الــائ ـحــة س ـت ـكــون م ـتــاحــة عبر
الـ ـنـ ـظ ــام اآللـ ـ ــي أمـ ـ ــام ال ـج ـم ـيــع،
لـمـعــرفــة كـيـفـيــة االس ـت ـفــادة من
الخدمة".

«إقامة عمال خدمة نزالء الرعاية بالمجمع ضمان لسالمتهم»
أنجزت «شؤون اإلعاقة»
ً
فحص  337عامال من العمالة
خدمة نزالء
القائمة على ً
الرعاية تمهيدا إلقامتهم
الدور مباشرة بعد
في مجمع ً
الفحص منعا الختالطهم
بالغير.

قــال نائب المدير الـعــام للخدمات التعليمية
والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
أنور األنصاري امس ،إن هناك  112طالبا وطالبة
من ذوي االعاقة يدرسون في الخارج "ننسق مع
وزارة الـخــارجـيــة مــن أج ــل ســرعــة إجــائـهــم إلــى
البالد" في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا
المستجد.
وأض ــاف األنـصــاري لــ"كــونــا" أن "ذوي اإلعاقة
بتوجيهات من المديرة العامة للهيئة الدكتورة
شفيقة العوضي على تــواصــل دائــم مــع الطلبة،
كما تـبــذل الهيئة جـهــودا حثيثة بــالـتـعــاون مع
وزارة الخارجية من أجل سرعة إجالئهم والحفاظ
على صحتهم".
في سياق آخر ،ذكر االنصاري أن الفرق المعنية
في الهيئة انتهت من إعــداد الكشوفات الخاصة
بصرف الدفعة الثالثة من مستحقات العاملين في
الجهات الواقعة تحت مظلتها ،ومن المرتقب أن
تحول إلى حساباتهم البنكية خالل أبريل الجاري
تفاديا للتأخير في صرف مستحقات العاملين في
الجهاز اإلداري والتعليمي بالمدارس الخاصة.
و بـشــأن اعتماد آلية التعليم اإللكتروني عن
بعد للمدارس المتخصصة ،أشار إلى أن قرارات
هيئة ذوي اإلعاقة في هذا الصدد مرتبطة بشكل
رئيسي بتوجيهات وزارة التربية.

إقامة العمالة
في سياق آخر ،قررت هيئة ذوي اإلعاقة إقامة
العمالة القائمة على خدمة النزالء داخل مجمع

ال ــرع ــاي ــة ب ـغ ـيــة ض ـم ــان عـ ــدم اخ ـتــاط ـهــم خ ــارج
المجمع مع اآلخرين ،وذلك بعد اخضاعهم لفحص
فيروس كورونا المستجد.
وق ــال ــت نــائ ـبــة ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة لـقـطــاع
الخدمات النفسية والطبية واالجتماعية ورعاية
المعاقين هنادي المبيلش في تصريح صحافي
امس ،إن الهيئة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة-
قسم الصحة الوقائية التابع لمنطقة العاصمة
الصحية فحصت  337عامال من العمالة القائمة
عـلــى خــدمــة الـنــزيــل والـتـغــذيــة للتحقق مــن عــدم
اإلصابة بالفيروس.
وأوض ـحــت أن الـفـحــص يــأتــي تمهيدا إلقــامــة
تلك العمالة في مجمع دور الرعاية االجتماعية
مباشرة بعد الفحص منعا الختالطهم بالغير،
الس ـي ـم ــا أن ع ـم ـل ـهــم ي ـت ـط ـلــب ت ــواص ــا م ـبــاشــرا
مـ ــع الـ ـ ـن ـ ــزالء الـ ـب ــال ــغ عـ ــددهـ ــم  368فـ ــي مـجـمــع
الصليبيخات.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية
نزالء دور الرعاية االجتماعية من ذوي اإلعاقة من
اإلصابة بالفيروس.
وبـيـنــت أن الـهـيـئــة نـسـقــت م ــع إدارة الصحة
العامة التابعة لمنطقة األحمدي الصحية التي
ت ـجــاوبــت م ـش ـكــورة لـلـقـيــام بـفـحــص ن ـحــو 120
عامال لذات العقود القائمين على خدمة النزالء
فــي مجمع الصباحية مــن خــال تــدريــب الهيئة
الـتـمــريـضـيــة الـتــابـعــة للهيئة ف ــي ه ــذا المجمع
األسبوع الجاري.

أعلنت وزارة التجارة
والصناعة ،أمس ،إغالق
ثالثة محال تجارية لم تلتزم
بالقانون والقرارات املعمول
بها بشأن اإلجراءات املعنية
ملواجهة تداعيات انتشار
عدوى فيروس كورونا.
وأوضحت "التجارة"،
في بيان لها ،أن فرقها
التفتيشية رصدت 263
جمعية تعاونية وأسواقا
مركزية ومحال تجارية
وبسطات للخضراوات،
للوقوف على مدى التزامها،
واملحافظة على ثبات أسعار
املنتجات ،فضال عن إعادة
فتح خمسة محال تجارية.
وأضافت أن الفرق التفتيشية
راقبت  80فرعا تموينيا،
للتأكد من مدى انسيابية
سير عمليات البيع وتسليم
املواد الغذائية ملستحقيها،
فضال عن تحرير  18محضر
ضبط ملحال تجارية مخالفة.
وذكرت أن مركز الطوارئ
التابع لها استقبل 251
شكوى عبر الخط الساخن
( ،)135و 41شكوى عبر مراكز
الرقابة.

«الزراعة» تتفقد موقع
التنزيل بالعارضية

أعلنت الهيئة العامة لشؤون
الزراعة والثروة السمكية ّ
أن فريق عمل تابعا لها نفذ
جولة تفقدية أمس ،ملتابعة
املنتجات الزراعية في موقع
التنزيل بمنطقة العارضية.
وذكرت الهيئة ،في بيان
صحافي ،أن الجولة التفقدية
للموقع شملت متابعة سير
العمل وتنظيم املنتجات وفق
الضوابط لتسهيل وصول
املنتجات الزراعية إلى
الجمعيات التعاونية.
وأكدت أن الفريق موجود
يوميا باملنافذ التسويقية
لإلشراف على ذلك ،مشيرة
إلى أن الجولة تمت
بالتنسيق مع االتحاد
الكويتي للمزارعني وبإشراف
قطاع الثروة النباتية ،وعلى
رأسهم نائب املدير العام
لشؤون الثروة النباتية دالل
رجب.

افتتاح الطريق عند الكيلو 5
باتجاه «صباح األحمد» غدًا
أعلنت الهيئة العامة للطرق
والنقل البري بالتعاون
مع اإلدارة العامة للمرور
افتتاح الطريق عند كيلو
 5بالقرب من أعمال شركة
النفط باتجاه الكويت
بعد استكمال أعمال فرش
االسفلت وتجهيز الطريق
واالستغناء عن التحويلة
املرورية في نفس املوقع
وذلك فجر اليوم.
وأضافت الهيئة ،في بيان
صحافي أمس ،انه سيتم
افتتاح الطريق باتجاه مدينة
صباح األحمد فجر غد
ضمن أعمال مشروع انجاز
وتطوير الطريق الواصل بني
ميناء عبدالله والوفرة.

4
محليات
المنفوحي :زيادة األنشطة المحظورة رهن بحاالت «التقصي»
ةديرجلا

•
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ّ
البلدية شنت حملة على «كراجات» شرق والشويخ الصناعية
محمد الجاسم

التزام كبير
بالمناطق
الصناعية
وصل إلى
 %95في
الشويخ
 300محل
صيانة
وقطع غيار
للسيارات
تم تنبيهها
بااللتزام من
ً
أصل  13ألفا

جابر

أكد المدير العام بلدية الكويت
م .أح ـمــد الـمـنـفــوحــي ،أن زي ــادة
أع ــداد حــاالت التقصي الوبائي
لفيروس كورونا يدفع الجهات
الحكومية إ لــى تقليل األنشطة،
التي تسمح بوجود المخالطين
واتخاذ قرارات بحظر مزاولتها،
ً
مـبـيـنــا أن األن ـش ـطــة الـمـحـظــورة
قابلة للزيادة وتعتمد على أعداد
التقصي وأماكن االصابات.
وأض ـ ــاف ال ـم ـن ـفــوح ــي ،خ ــال
ج ــول ــة لـ ــه فـ ــي م ـن ـط ـق ـتــي ش ــرق
والـشــويــخ الصناعيتين ،أمــس،
أن هناك تنسيقا تاما مع وزارة
الصحة للكشف عن حيثيات كل
إصــابــة بفيروس كــورونــا ،فيما
يـتـعـلــق بــالـسـكــن وم ـك ــان العمل
والنشاط المزاول والمخالطين،
مــا يــدفــع الـجـهــات إل ــى الــدراســة
ب ـش ـكــل دوري بـ ـش ــأن األن ـش ـطــة
الـمـسـمــوحــة ،الفـتــا إل ــى أن ــه منذ
ب ــداي ــة األزم ـ ــة ت ــم ال ـس ـم ــاح ب ــ17
ً
ً
نشاطا ثم تم تقليلها تدريجيا
إلى أن أصبحت  9أنشطة فقط.
وذكر أن "هناك التزاما كبيرا
فــي المناطق الصناعية ،وصل
فــي الـشــويــخ إل ــى  95فــي الـمـئــة،
وه ـ ــذا ان ـع ـك ــاس إي ـج ــاب ــي كبير
على القرارات ومدى الوعي بين

أصـ ـح ــاب الـ ـك ــراج ــات وم ـح ــات
ً
ص ـيــانــة الـ ـسـ ـي ــارات" ،م ـب ـي ـنــا أن
االجـ ـه ــزة الــرقــاب ـيــة ف ــي الـبـلــديــة
ستشن حمالت لمخالفة الـ 5في
المئة غير الملتزمين ،مــن أجل
تقليل أكبر عدد من التجمعات.

سكن عمالي
وقـ ـ ـ ــال إن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ت ـص ــدر
بـعــد دراسـ ــة م ــن الـلـجـنــة العليا
ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
البلدية والجهات األخرى ،حيث
تــم التنسيق مــع الهيئة العامة
لـلـصـنــاعــة بــال ـس ـمــاح لــأنـشـطــة
الصناعية بالمزاولة ألهميتها
ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـ ـمـ ــواد ال ـض ــروري ــة
للدولة ،مع وجــود سكن عمالي
داخ ــل ه ــذه الـمـصــانــع ،للحرص
ع ـلــى عـ ــدم اخ ـتــاط ـهــم بــآخــريــن
في الخارج.
وفيما يتعلق بإغالق اسواق
االغ ـ ـن ـ ــام والـ ـم ــاشـ ـي ــة وأسـ ـ ـ ــواق
االسماك ،لفت المنفوحي الى أنه
تــم التنسيق مــع وزارة التجارة
وات ـح ــاد الـجـمـعـيــات التعاونية
االسـتـهــاكـيــة لـلـسـمــاح بتوفير
ال ـل ـح ــوم ال ـط ــازج ــة م ــن األغ ـن ــام
والـ ـ ـم ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــة واالسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاك ع ـبــر
األس ـ ـ ــواق ال ـم ــرك ــزي ــة ،م ــؤك ــدا ان

المنفوحي خالل الجولة
هناك متابعة مستمرة وبشكل
يومي لتطبيق القرار ورصد غير
ً
الملتزمين ،معربا عــن سعادته
ب ــالـ ـق ــرارات ال ـمــؤق ـتــة الـمـتـخــذة،
والـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـن ـت ـه ــي م ـ ــع ان ـت ـه ــاء
جائحة كورونا.

الخدمات الطارئة
مــن جـهـتــه ،ق ــال رئـيــس قسم

إزالة المخالفات بفرع العاصمة
في بلدية الكويت عبدالله جابر،
إن قــرار إغــاق جميع المحالت
ال ـتــي ت ـمــارس أنـشـطــة تصليح
وص ـ ـيـ ــانـ ــة وب ـ ـيـ ــع قـ ـط ــع غ ـي ــار
الـسـيــارات أخــذ بعين االعتبار
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح بـ ـتـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
الـطــارئــة فــي الـطــرق المساندة،
بحالة حصول عطل بالطريق،

بأن تنتقل الشركات والمحالت
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـل ــك خـ ــدمـ ــة االنـ ـتـ ـق ــال
ب ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات م ـ ـج ـ ـهـ ــزة ألع ـ ـمـ ــال
الـصـيــانــة ل ـلــوصــول إل ــى مـكــان
ال ـع ـط ــل ،ت ـح ــت ب ـن ــد الـ ـض ــرورة
القصوى ،مما يمنع حصول اي
نوع من المخالطة في المناطق
ً
الصناعية ،مــو ضـحــا ان نسبة
الـ ـت ــزام الـ ـك ــراج ــات ف ــي منطقة

ً
غلق  70محال وتسجيل  297مخالفة بالعاصمة
أعلن مدير فرع بلدية محافظة العاصمة ،بدر بورقبة،
إغالق  70محال تجاريا خالل مارس الماضي بمحافظة
العاصمة ،لمخالفتها اإلجراء ات االحترازية والوقائية
لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وقال بورقبة ،في بيان صحافي ،إن األجهزة الرقابية
بالبلدية وجهت  680إنذارا لمحالت بااللتزام بقرارات
مجلس ال ــوزراء ووزارة الصحة ولــوائــح البلدية ،كما
حررت  297محضر مخالفة ،وسجلت  14محضر مخالفة
لباعة جائلين.
وأض ــاف أنــه تــم الكشف على  5750محال ،فــي حين
طـلـبــت ال ـب ـلــديــة إل ـغ ــاء  13تــرخـيـصــا ل ـم ـحــال تـجــاريــة

بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ،والتعامل مع
 533بالغا.
وذكــر أن عدد الحاويات التي تم غسلها وتعقيمها
 49060حاوية مختلفة األحجام ،ورفع  22سيارة مهملة،
وتدريب  150مفتشا على آليات ومعدات البلدية ،تنفيذا
لتعليمات المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي،
تحسبا ألي طارئ.

 10تنبيهات
على صعيد آخر ،أفاد مدير إدارة التدقيق ومتابعة
خدمات البلدية ضيدان العدواني ،بأن النوبة "أ" نفذت

جمعية «النوري» :قدمنا مساعدات طبية
ومالية لمكافحة الفيروس
قالت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية ،إنها قدمت خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،الـعــديــد مــن الـمـســاعــدات اللوجستية والطبية
المتنوعة في مكافحة انتشار وباء "كورونا" ،وعلى رأسها تجهيز
الجمعية لمحجر المجمع ا لـطـبــي ا لـعـسـكــري ا لـشـمــا لــي بأجهزة
ومعدات ومستلزمات طبية ،باإلضافة إلى دعم التجهيزات الخاصة
بمحجري سيشل وكبد ،وكذلك القيام بتعقيم سكن طلبة الجامعة
والمعهدين التطبيقي والديني.
وأوض ـ ـ ــح م ــدي ــر إدارة ت ـن ـم ـيــة ال ـ ـمـ ــوارد واإلعـ ـ ـ ــام بــالـجـمـعـيــة
عبداللطيف الـ ــدواس ،فــي تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،أن الجمعية
قدمت مساعدات مالية وغذائية لألسر والعمالة المتضررة من
جراء األزمة الراهنة.
َ
وفيما يخص المشروعات التعليمية ،بين أن الجمعية اعتمدت
نظام التواصل التعليمي اإللكتروني ،في استمرار حلقات التعليم
والقرآن من خالل مركز "ورتل" ،بهدف شغل أوقات مئات الطالب،
وتطوير مهاراتهم عبر دورات تعليمية وتدريبية باللغة العربية
لمختلف الفئات العمرية.

عبداللطيف الدواس

جولة لمراقبة المحالت واإلعــانــات بمحافظة مبارك
الكبير ،ووجهت  10تنبيهات لمحالت مخالفة.
وأضاف أن البلدية تحرص دائما على التقيد باتخاذ
كل اإلج ــراء ات االحـتــرازيــة والوقائية ،تجنبا النتشار
فيروس كورونا ،لذا تقوم يوميا بجولة ميدانية على
األسواق ،منها أسواق القرين وصباح السالم.
َّ
وبين أن الدولة استهدفت الكراجات ومحالت صيانة
السيارات وقطع الغيار ومحالت الصيانة والتصليح
بجميع أنواعها وبيع قطع الغيار ،والبالغ عددها 55
محال في تلك األسواق.

ارتفاع مبيعات جمعية
الشامية والشويخ %11
أوضـ ـ ـ ــح عـ ـض ــو م ـج ـلــس
إدارة ج ـم ـع ـي ــة ا ل ـش ــا م ـي ــة
خ التعاونية ابراهيم
والشوي 
ا لـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــوق ان مـ ـبـ ـيـ ـع ــات
ال ـج ـم ـع ـي ــة ق ـ ـفـ ــزت ب ــال ــرب ــع
االول من العام الحالي 2020
ب ـن ـس ـب ــة  %11بـ ـم ــا ي ـف ــوق
النصف مليون دينار زيادة
عن العام السابق.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـ ـم ـ ـع ـ ـتـ ــوق فــي
ت ـص ــري ــح أن ذل ـ ــك ي ــأت ــي مــن
خــال تطبيق سياسة شــراء
سليمة و تـنــوع بالمنتجات
و م ـ ـتـ ــا ب ـ ـعـ ــة حـ ـ ــر كـ ـ ــة دوران
االصناف واتباع سياسة عدم
التكدس.

ابراهيم المعتوق

الشويخ الصناعية بلغت 100
في المئة دون تسجيل اي نوع
من المخالفات.
وذكـ ـ ـ ــر جـ ــابـ ــر أن ه ـ ـنـ ــاك مــا
يقارب  300محل صيانة وقطع
غ ـي ــار ل ـل ـس ـيــارات ت ــم تنبيهها
ً
بــااللـتــزام مــن أصــل  13الـفــا في
ً
محافظة العاصمة ،مضيفا ان
درج ــة االل ـت ــزام وال ــوع ــي عالية

ً
جدا منذ البدء بتطبيق القرار،
مما يعكس مسؤولية اصحاب
ال ـم ـح ــات وح ــرص ـه ــم بــات ـبــاع
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ً
تضررهم ماديا.

ّ
قرارات «البلدية» تحد من التجمعات
ل ـع ـبــت ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت دورا بـ ـ ــارزا في
الحد من التجمعات الكبيرة التي قد ينتج
عنها إصابات متفاقمة بفيروس كورونا
المستجد داخل المناطق الحيوية ،وقامت
عـبــر سلسلة مــن ال ـق ــرارات الـتــي اتخذتها
بإيقاف مزاولة العديد من األنشطة المسببة
ألك ـب ــر ال ـت ـج ـم ـعــات ،ب ـعــد م ــواف ـق ــة مجلس
الوزراء ووزارة الصحة ،وتضمنت القرارات
الـمـتـخــذة إغ ــاق ال ـم ـعــارض والـمـجـمـعــات
الـتـجــاريــة واألسـ ــواق الـمــركــزيــة ،ثــم إغــاق
ال ـكــاف ـي ـهــات وم ـنــع زي ـ ــارة جـمـيــع الـمـقــابــر
وإغالق محال تصليح وصيانة وبيع قطع
الغيار للسيارات انتهاء بإغالق كل أسواق
بيع األغـنــام والماشية وأس ــواق األسـمــاك

واقتصار بيعها على الجمعيات التعاونية
واألسواق الموازية والمطاعم والفنادق.
وت ـك ـثــف ال ـب ـلــديــة ج ـهــودهــا ال ــى جــانــب
وزارة الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
المعنية بمراقبة  9أنشطة متبقية بإمكان
ً
حظر مــزاولــة بعضا منها فــي حــال كانت
سببا النتشار حــاالت إصــابــة بالفيروس
المستجد وهي األسواق والمحال الغذائية
والتموينية بمختلف أنواعها وأنشطتها
المصبغة والغسل والكوي ومحال الصرافة
والصيدليات والمطاعم بمختلف أنواعها
ومحال النظارات ،المكاتب اإلدارية وأفرع
الغاز ومحال األعالف.

العتل :إنجاز جميع أعمال
«المهندسين» عبر الـ «أونالين»
أك ــد رئـيــس جمعية المهندسين فيصل الـعـتــل ،انـتـقــال أعـمــال
الجمعية كــافــة وإن ـج ــاز مـعــامــاتـهــا عـبــر ال ــ"أون ــاي ــن" ،الفـتــا إلــى
ً
أن الجمعية أنـجــزت آلـيــا نحو  935معاملة للمهندسين األف ــراد
ومهندسي شركات المشاريع العاملة في الدولة.
وأوضح العتل ،في تصريح صحافي ،أن معامالت المهندسين
األفراد بلغت  557حتى أمس ،لجميع التخصصات الهندسية ،منها
إجراء  130اختبارا "أونالين" ،عبر برنامج "سكاي بي" ،و 427معاملة
تجديد واستكمال ثبوتيات ،مضيفا أن نحو  35شركة تقدمت "أون
الين" لتجديد تراخيص مهندسيها أو استكمال بياناتهم ،وقد تم
انجاز  378معاملة لهذه الشركات ،وأغلبها شركات متعاقدة مع
الدولة وتقوم بإنجاز مشاريع قائمة كالطرق وغيرها.
ولفت العتل إلى اطالق فعاليات هندسية عبر مواقع الجمعية،
ومنها البرامج التدريبية المجانية ذات العالقة بالشأن الهندسي
وسبل الوقاية وتنفيذ برامج ومتطلبات الصحة ،مؤكدا أن الجمعية
ال تألو جهدا في دعم الجهود الرسمية ،وبصدد عمل مشاريع أخرى
دعما لهذه الجهود في القريب العاجل.

فيصل العتل

تفشي «كورونا» يضع المهبولة والجليب تحت الحجر الشامل
ّ
سد المنافذ ومنع السكان وعمالة الشركات من المغادرة

إقفال منافذ المهبولة

•

محمد الشرهان

ع ـ ـلـ ــى وق ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــد أع ـ ـ ـ ــداد
اإلصـ ــابـ ــات ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
بـيــن الـمـخــالـطـيــن ،السـيـمــا في
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـم ـ ـه ـ ـبـ ــولـ ــة ،ف ــرض ــت
األج ـهــزة االمـنـيــة ،بتكليف من
ً
الجهات الحكومية ،حظرا على
ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـت ــي ت ـح ــول ــت ،بـعــد
ظهر أمس ،إلى "مدينة أشباح"
بعدما ُمنع السكان من الدخول
أو ا ل ـخــروج منها إال بالنسبة
إلـ ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن،
وذلك خالل فترة ما قبل الحظر
الجزئي.
وفيما سجلت منذ ساعات ما
قبل ظهر أمس ،مغادرة عدد من
ً
سكان المنطقة تفاديا لعزلهم
داخل المهبولة ،قامت دوريات
أمــن األحـمــدي وشــرطــة النجدة
واإلدارة ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة ل ـل ـم ـبــا حــث
الجنائية بإغالق المنطقة وسد

ال ـم ـن ــاف ــذ والـ ـط ــرق ــات ال ـم ــؤدي ــة
إل ـي ـه ــا ،ك ـم ــا ت ــم م ـن ــع ع ـ ــدد مــن
الـ ـسـ ـك ــان مـ ــن ال ـ ـم ـ ـغـ ــادرة حـيــث
ً
ضبطت الجهات األمنية عــددا
من سيارات نقل األثاث "العفش"

(تصوير نوفل إبراهيم وعبدالله الخلف)

التي حاولت إخراج هؤالء.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــدر أمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إن الـتـعـلـيـمــات
األم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ت ـ ـق ـ ـضـ ــي ب ـت ـط ـب ـي ــق
الحظر الـشــامــل بكل حــزم على

المنطقة ،وتسجيل قضية كسر
قــرار الحظر على أي سيارة أو
شخص يحاول مغادرة المنطقة
ألنها إحدى المناطق األساسية
لـ ـسـ ـك ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزاب واالك ـ ـت ـ ـظـ ــاظ

قطع التيار عن المساكن المخالفة
رصــدت فــرق التفتيش التابعة للجنة متابعة
سـكــن ال ـع ــزاب ،نـقــل ع ـمــال مــن سكنهم فــي بعض
ً
المناطق إلــى سكن آخــر بالجهراء استباقا لقرار
تطبيق الحظر على بعض المناطق ،وأبلغت البلدية
بالمخالفة ،وبدورها خاطبت وزارة الكهرباء لقطع
التيار عن السكن الذي رصدت مخالفته.
ً
وأيضا توجهت فرق التفتيش التابعة للمركز
الوطني للصحة والسالمة المهنية التابع للهيئة
العامة للقوى العاملة ،أمس ،إلى سكن عمالي في
المهبولة ،للتأكد من نقل عمالة منه إلى مناطق
أخرى لتطبيق القانون على المخالفين.

وكـ ــانـ ــت ه ـي ـئ ــة "الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة" وض ـعــت
اشـتــراطــات صــارمــة للمساكن العمالية فــي ظل
األوضاع الحالية وجهود مكافحة الوباء ،أبرزها
تــوفـيــر ع ـي ــادة أو مـ ــواد طـبـيــة أول ـي ــة الزمـ ــة في
ً
المساكن التي تضم أكثر من  250عامال ،وتعيين
مشرف للصحة والسالمة البيئي للوقوف على
ً
تنفيذ التعليمات ا لـصـحـيــة ،فـضــا عــن توفير
مساحة ال تقل عن  4أمتار في الغرفة الواحدة
للعامل على أال يزيد عــدد العمال في المساكن
الدائمة في الغرفة على  4وفي المساكن المؤقتة
ال يزيد على .8

حواجز أسمنتية إلغالق جليب الشيوخ
ال ـس ـكــانــي ال ـ ــذي ي ـن ــذر ب ــزي ــادة
ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا بين
المخالطين.
وأص ـ ـ ــدرت وزارة الــداخ ـل ـيــة
ً
بـ ـي ــان ــا ،أمـ ـ ــس ،أع ـل ـن ــت ف ـي ــه أن

قـطــاعــاتـهــا ال ـم ـيــدان ـيــة رص ــدت
خ ـ ـ ــروج ب ـع ــض الـ ـج ــالـ ـي ــات مــن
ال ـم ـه ـبــولــة وق ــام ــت بــال ـت ـعــامــل
ً
م ــع ذل ــك ف ـ ــورا وإرج ــاع ـه ــم إلــى
أماكنهم.

وأضــافــت "الــداخـلـيــة" أنــه تم
ال ـت ـع ــرف ع ـلــى ال ـش ــرك ــات الـتــي
حاولت نقل عمالتها إلى خارج
الـمـنـطـقــة وإل ــزام ـه ــا بــإعــادتـهــا
مع اتخاذ اإلجــراءات القانونية

تخصيص موقع لسكن عمال النظافة
قال المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت
محمد الـمـطـيــري ،إن ــه تــم تخصيص موقع
لسكن عمال النظافة في أحد مواقع التشوين؛
بـعــد نـقـلـهــم م ــن مــوقــع سـكـنـهــم ال ـحــالــي في
منطقة جليب الشيوخ.
وأك ـ ــد ال ـم ـط ـي ــري ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
أمس ،أن بلدية الكويت تولي أهمية ومتابعة
م ـب ــاش ــرة لـعـمـلـيــة ن ـق ــل ع ـم ــال ال ـن ـظ ــاف ــة ،إذ
تــم رص ــد مخالفة إح ــدى الـشــركــات فــي نقل
عمالها بخالف التعليمات الصادرة من خالل
مؤقتا في منطقة سكنية.
تسكينهم
ً

وأضــاف أنــه على الفور تعاملت األجهزة
الــرقــابـيــة مــع ه ــذه المخالفة بــإلــزام الشركة
المخالفة بإخراج العمال ونقلهم إلى السكن
المخصص لهم في أحد مواقع التشوين خالل
ساعة؛ وإال سيتم تطبيق اإلجراءات القانونية
بحق الشركة المخالفة.
ـورا
ـ
ف
العمال
ـراج
ـ
خ
إ
وبين أنــه بالفعل تــم
ً
لضمان سالمتهم وعزلهم في سكن خاص
ضمن المواقع التي حددتها البلدية.

ح ـ ـيـ ــال ـ ـهـ ــا ،وش ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أن
جميع المناطق مرصودة وتتم
م ـتــاب ـع ـت ـهــا مـ ــن رج ـ ـ ــال األمـ ـ ــن،
ودعـ ـ ــت ال ـج ـم ـيــع إل ـ ــى االلـ ـت ــزام
بــاإلجــراء ات األمنية للمصلحة
العامة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر إلـ ـ ـ ــى أن
م ـع ـظ ــم سـ ـك ــان ال ـم ـه ـب ــول ــة مــن
ع ـ ـمـ ــال ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ب ــاإلض ــاف ــة
ا لــى بعض العمالة الهامشية،
ً
فـضــا عــن بعض الـعــائــات من
ً
ال ــواف ــدي ــن ،م ـض ـي ـفــا أن خ ــروج
عمالة الشركات رهن بحصولها
على تصاريح عدم التعرض في
حين يسمح بالخروج ألصحاب
الـمـهــن وذل ــك فــي األوق ـ ــات غير
المشمولة بالحظر.
ً
وشملت إجراءات العزل أيضا
منطقة جـلـيــب ال ـش ـيــوخ ،حيث
تـ ــم وض ـ ــع بـ ـل ــوك ــات األس ـم ـن ــت
واألســاك الشائكة عند مداخل
ً
المنطقة منعا لمغادرة السكان.

٥
«عطلة كورونا» تلقي بتداعياتها على أحكام القضاء
ةديرجلا

•
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قصر العدل

• التشريع األخير اعترف بوقف المحاكم بسبب الوباء فكيف تعقد الجلسات في عطلة؟
• المادة  17لم تسمح بسريان المواعيد خالل العطل الرسمية فمن باب أولى الجلسات
حسين العبدالله

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

على خلفية إعالن مجلس الوزراء في  11مارس الماضي
اعتبار المدة من  12إلى  26مارس  2020إجازة رسمية
في البالد ،قبل أن ًيصدر قراره بتمديدها إلى يوم 12
أبريل الجاري ،نظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا
المستجد ،تثور جملة من التساؤالت حول سالمة إصدار
المحاكم الجزائية لألحكام القضائية في قضايا الجنح
والجنايات ،وكذلك لألحكام القضائية التي تصدر عن
دوائر محكمة التمييز ،التي ستنعقد بغرفة المشورة،

في دراسة قانونية
توضح المخاطر
التي قد تواجه
اصدار األحكام

على مجلس
القضاء مخاطبة
«الوزراء» الستثناء
المحاكم من قرار
تعطيل العمل

كيف تتحقق
عالنية الجلسات
والنطق باألحكام
والجمهور ممنوع
من دخول القاعات؟

قانونا المرافعات
واإلجراءات اشترطا
ذكر مكان إصدار
الحكم وتاريخه
وكالهما معطل

مواعيد التظلم
ودعاوى العمال

برفض الطعون القضائية ،والتي تصدرها المحاكم خالل
اإلجازة الرسمية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
ولبحث سالمة إصدار األحكام القضائية خالل هذه
اإلجازة الرسمية ،يجب الوقوف على صيغة قرار مجلس
الوزراء الصادر بتاريخ  2020/3/11بتعطيل العمل في
المرافق العامة في الدولة ومدى سالمته ،ومن ثم بيان
اآلثار التي يرتبها قرار التعطيل على المحاكم ،على نحو
عام.
الرسوم القضائية بمبنى النيابة
العامة لتسلم الكفاالت والمبالغ
المسددة بأمر النيابة العامة.

صـ ـ ــدر قـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
بــاع ـت ـبــار ال ـف ـت ــرة م ــن  12الـ ــى 26
مارس  2020نص على أن «تعتبر
الفترة من يوم الخميس 2020/3/12
الى يوم الخميس  2020/3/26إجازة
رسـمـيــة ،على أن يستانف ال ــدوام
الرسمي يوم األحد .2020/3/29
وي ـك ـلــف ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق
م ـ ــع وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة وا لـ ـجـ ـه ــات
المعنية بــإصــدار ق ــرار بــالـقــواعــد
واالج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة الن ـت ـظ ــام
ال ـ ـف ـ ـئـ ــات ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـكـ ــون أع ـم ــال ـه ــا
ضــروريــة لسير وانتظام المرافق
العامة التابعة لكل منهم».
ـدر
و بـ ـت ــار ي ــخ  2020/3/12أ ص ـ ً
وزي ــر ال ـعــدل وزي ــر األوقـ ــاف ق ــرارا
بتحديد الوظائف المستثناة من
ق ــرار تـعـطـيــل الـعـمــل ال ـص ــادر من
قبل مجلس الــوزراء ،بناء على ما
ورد فــي الـفـقــرة الـثــانـيــة مــن قــرار
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،الـ ـت ــي سـمـحــت
لبعض الجهات تحديد الوظائف
واألعـ ـم ــال ،ال ـتــي تـسـمــح بتسيير
العمل ،وقد ورد في ديباجة القرار
الصادر من وزيــر العدل أنه «بناء
على قرار مجلس الوزراء رقم 391
الصادر في االجتماع االستثنائي
رقــم  2020/14المنعقد في تاريخ
 2020/3/11بــاع ـت ـبــار ال ـف ـتــرة من
يـ ــوم ا ل ـخ ـم ـيــس  2020/3/12ا ل ــى
يــوم الخميس  2020/3/26اجــازة
رسـ ـمـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى ت ـع ـم ـي ــم ديـ ـ ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة ،وعـلــى مــا أبــداه
المجلس االعلى للقضاء؛ تقرر في
ال ـم ــادة االول ــى اسـتـثـنــاء مــن قــرار
مجلس الــوزراء رقم  2020/391أن
تكلف الوحدات التنظيمية التالية
بالعمل خالل الفترة من الخميس
 2020 /3 /12ح ـ ـتـ ــى ا ل ـخ ـم ـي ــس
 ،2020 /3 /26و ف ـ ـقـ ــا ل ـل ـض ــوا ب ــط
المبينة:
مـكـتــب ال ـنــائــب ال ـعــام وجميع
النيابات العامة واألجهزة االدارية
المعاونة لها لتلقي البالغات التي
تـ ــرد ال ـي ـهــا م ــن ال ـج ـه ــات االم ـن ـيــة
وغيرها والتصرف فيها.
 قطاع شؤون المحاكم: إدارة خـ ـ ــد مـ ـ ــات ا لـ ـمـ ـح ــا ك ــمل ـم ـت ــاب ـع ــة ت ـق ــدي ــم كـ ــل ال ـخ ــدم ــات
الـ ـض ــروري ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة ف ــي دور
العدالة.
 أمناء السر وموظفو المحاكمف ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــدود ج ـ ـل ـ ـسـ ــات ال ـ ــدوائ ـ ــر
الجزائية وجلسات تجديد حبس
الـمــوقــوفـيــن فـقــط -ص ـنــدوق ادارة

صالحيات ممنوحة
وب ــالـ ـنـ ـظ ــر ال ـ ــى قـ ـ ـ ــرار مـجـلــس
الوزراء بتعطيل العمل في الدوائر
ال ـح ـكــوم ـيــة واع ـت ـب ــار ال ـف ـت ــرة من
 2020/3/26-12إجــازة رسمية ،ثم
صدور قرار آخر من مجلس الوزراء
بتاريخ  2020/3/22بتمديد اإلجازة
الرسمية الى يوم  2020/4/12فإنه
يستند الى الصالحيات الممنوحة
ل ـ ـ ــه ،بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره ال ـم ـه ـي ـم ــن ع ـلــى
المصالح العامة وترتيبها وفقا
ألح ـكــام ال ـمــادة  73مــن الــدسـتــور،
والـتــي تـنــص عـلــى «يـضــع االمـيــر،
بمراسيم ،لوائح الضبط واللوائح
الالزمة لترتيب المصالح واالدارات
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ـ ـمـ ــا ال ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض مــع
القوانين».
ورغـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـعـ ـطـ ـي ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ف ــي
الــدوائــر والـمــرافــق الحكومية في
الدولة كافة ،عهد مجلس الــوزراء
ل ـن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
وزي ــر الــداخـلـيــة ومـجـلــس ال ــوزراء
بالتنسيق مــع الـجـهــات الرسمية
ف ــي ال ــدول ــة ،وال ـت ــي بــإمـكــانـهــا أن
تعمل خالل تلك الفترة ،وهو األمر
الــذي أدى الى إصــدار وزيــر العدل
بتاريخ  2020/3/12قرارات بتحديد
القطاعات المستثناة من التعطيل،
وقد حددها وزير العدل بقطاعين،
وه ـم ــا ال ـن ـيــابــات ال ـع ــام ــة وق ـطــاع
تسيير جلسات المحاكم للدوائر
الـجــزائـيــة وتـجــديــد الـحـبــس ،ولــم
يشمل االستثناء من التعطيل عمل
ال ــدوائ ــر الـقـضــائـيــة فــي المحاكم،
وهو االمر الذي بات يثير جملة من
التساؤالت أهمها سالمة األحكام
القضائية الـتــي تـصــدر خــال هذ
اإلجازة الرسمية.
ول ــإج ــاب ــة ع ــن ذلـ ــك ال ـت ـس ــاؤل
يتعين الرجوع إلى أحكام قانوني
ال ـمــراف ـعــات ال ـمــدن ـيــة وال ـت ـجــاريــة
واإلجراءات والمحاكمات الجزائية،
لبيان ذلــك ،فــي ظــل عــدم استثناء
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ل ـمــرافــق الـقـضــاء
ودور الـعــدالــة مــن ذل ــك التعطيل،
بسبب اإلجازة الرسمية ،وذلك على
النحو التالي:
ً
أوال :تواجه األحكام القضائية
خ ـطــر ال ـب ـطــان ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ــه،
وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء
باعتبار المدة من 2020/3/26 12-
والتي تم تمديدها الى 2020/4/12

إجازة رسمية تتعطل بها المرافق
القضاء،
العامة للدولة ومنها مرفق ً
فــإن أحـكــام الـمــادة  17مـكــررا التي
أقرها مجلس االمة في التعديل رقم
 ،2020/5وال ــذي نشر فــي الجريدة
الرسمية بتاريخ  2020/3/29أكدت
صراحة أن مرفق المحاكم مشمول
ب ـقــرار مجلس ال ـ ــوزراء بالتعطيل
بسبب أزمــة فيروس كــورونــا ،وأن
ال ـمــواع ـيــد اإلج ــرائ ـي ــة ال ـ ــواردة في
قــوان ـيــن ال ـم ــراف ـع ــات واإلجـ ـ ـ ــراءات
وإجـ ـ ــراءات الـطـعــن بالتمييز غير
محسوبة بسبب التعطيل ووقــف
الـعـمــل ال ـصــادر ب ـقــرار مــن مجلس
الوزراء.
ومـ ــن ث ــم فـ ــإن ح ـكــم الـ ـم ــادة 17
مـكــررا ســالــف الـبـيــان قــرر صراحة
وقف كل المواعيد اإلجرائية الواردة
ف ــي قــوان ـيــن ال ـم ــراف ـع ــات الـمــدنـيــة
واالج ـ ــراءات الـجــزائـيــة وإجـ ــراءات
الطعن بالتمييز ،والتي من بينها
مواعيد جلسات القضايا ،والتي
كانت مؤجلة لسماع المرافعة او
التي كان مقررا النطق بها ،ويسري
ه ــذا الــوقــف لـلـمــواعـيــد اإلجــرائ ـيــة
اعتبارا من اول يوم إجازة رسمية
وحتى اعالن مجلس الــوزراء زوال
ت ـل ــك ال ـع ـط ـلــة واس ـت ـئ ـن ــاف الـعـمــل
رسمياً .
ثانيا :ما يشير الى قبول فكرة
خـطــر ب ـطــان االح ـك ــام الـقـضــائـيــة
ال ـصــادرة خــال هــذه الـفـتــرة ،التي
اع ـت ـبــرهــا مـجـلــس الـ ـ ــوزراء اج ــازة
رسـ ـمـ ـي ــة ،هـ ــو مـ ــا قـ ــررتـ ــه ال ـف ـق ــرة
االخ ـيــرة مــن ال ـمــادة  17مــن قانون
المرافعات بنصها« :وإذا صــادف
آخ ــر الـمـيـعــاد عطلة رسـمـيــة امتد
الى أول يوم عمل بعدها» ،وهو ما
يعني ان المشرع لم يــورد أحكاما
تسمح بإمكانية سريان المواعيد
اإلجـ ــرائ ـ ـيـ ــة خـ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـع ـط ـلــة
الرسمية ،سواء المتصلة بمواعيد
عقد الجلسات القضائية للمرافعة
او النطق باألحكام ،بما يسمح تبعا
لــذلــك بــانـعـقــاد الـجـلـســات وتقديم
ال ــدف ــاع أو ح ـتــى اص ـ ــدار االح ـك ــام
القضائية بهذه الفترة ألنها فترة
عطلة رسمية.
بل ونظم المشرع في حكم المادة
 114مــن قــانــون المرافعات ميعاد
استمرار تلك المواعيد ،بــأن تقوم
الدوائر القضائية التي كانت محددا
لـهــا جـلـســات لـلـمــرافـعــة او تقديم
الدفاع او النطق بالحكم ،وبعد زوال
الوقف الذي وقع ،ان تقوم بإخطار
الخصوم لحضور الجلسات مجددا،
عــن طــريــق إدارة كـتــاب المحكمة،

وذلك بعد أن حالت العطلة الرسمية
دون عقد تلك الجلسات.
وتـنــص ال ـمــادة  114مــن قانون
ال ـمــراف ـعــات عـلــى ذل ــك «م ـتــى تمت
الـ ـم ــرافـ ـع ــة ف ـ ــي ال ـ ــدع ـ ــوى ،قـضــت
المحكمة فـيـهــا ،أو أجـلــت إص ــدار
ال ـح ـكــم إلـ ــى جـلـســة أخ ـ ــرى قــريـبــة
ت ـح ــدده ــا ،وال ي ـجــوز ل ـهــا تــأجـيــل
إصـ ـ ــدار ال ـح ـك ــم ب ـع ــدئ ــذ أكـ ـث ــر مــن
مــرت ـيــن .وك ـل ـمــا حـ ــددت المحكمة
جلسة للنطق بالحكم فــا يجوز
لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة
القضية للمرافعة إال بقرار تصرح
بــه المحكمة فــي الجلسة ،ويثبت
في محضرها ويعتبر النطق بهذا
ال ـقــرار إعــانــا للخصوم بالموعد
الـجــديــد ،وذل ــك مــا لــم يمتنع سير
الجلسات المذكورة سيرا متسلسال
ألي سـبــب م ــن األسـ ـب ــاب ،فعندئذ
ي ـجــب ع ـلــى إدارة ال ـك ـت ــاب إخ ـبــار
الخصوم بالموعد الجديد بكتاب
مسجل»ً .
ث ــالـ ـث ــا :إزاء اعـ ـتـ ـب ــار مـجـلــس
ال ــوزراء المدة من 2020/3/ 26-12
والتي تم تمديدها إلى 2020/4/12
إجـ ـ ـ ـ ـ ــازة رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن انـ ـعـ ـق ــاد
الجلسات وإصدار االحكام خاللها
يخالف ما نصت عليه المادة 165
مــن الــدس ـتــور ،وال ـتــي تـنــص على
«أن جلسات المحاكم علنية إال في
األحوال االستثنائية التي يبينها
ال ـقــانــون» ،وال ـمــادة  13مــن قانون
تنظيم القضاء والتي تنص على ان
«جلسات المحاكم علنية ،ويجوز
ان تـقــرر المحكمة جـعــل الجلسة
سرية اذا اقتضى ذلك النظام العام
او المحافظة على االداب ،ويكون
النطق بالحكم في جميع االحوال
فــي جلسة علنية ويتولى رئيس
الجلسة ضبط نظامها» ،كما تنص
الفقرة االولــى مــن الـمــادة  115من
ق ــان ــون ال ـمــراف ـعــات بــالـنـسـبــة إلــى
االحـكــام المدنية والتجارية على
ان «ينطق بالحكم بتالوة منطوقة
في جلسة علنية ،ويجب أن تشتمل
األحكام على األسباب التي بنيت
عليها وإال كانت باطلة».
وب ـ ـشـ ــأن األح ـ ـكـ ــام ال ـج ــزائ ـي ــة
ن ـ ـصـ ــت ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة  136ع ـ ـلـ ــى ان
«جلسات المحاكم علنية ،ويجوز
ل ـل ـم ـح ـك ـمــة اس ـت ـث ـن ــاء ان تـنـظــر
قضية فــي جلسة سرية إذا كان
ذل ــك ض ــروري ــا لـظـهــور الحقيقة
أو مراعاة للنظام العام واآلداب
العامة ،ويكون النطق بالحكم في
جلسة علنية دائما» ،والمادة 176
على أن «ينطق رئيس المحكمة

بالحكم في جلسة علنية ،ويكون
ذلك بتالوة منطوقة».

علنية الجلسات
وب ـ ـص ـ ــدور قـ ـ ـ ــرار م ـ ــن م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ـع ـط ـي ــل الـ ـعـ ـم ــل فــي
مــرفــق الـقـضــاء وق ـطــاع الـمـحــاكــم،
واع ـ ـت ـ ـب ـ ــار الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة م ـ ــن 26-12
 ،2020/3/والـتــي تــم تمديدها الى
 2020/4/12وا عـ ـتـ ـب ــار ه ــا ا ج ـ ــازة
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــإن ذل ـ ــك ي ـع ـن ــي ع ــدم
إمكانية عقد الجلسات الفتقادها
شــر طــا مفترضا لسالمتها ،وهو
عــانـيـتـهــا ال ـتــي فـقــدتـهــا بـمـجــرد
تعطيل المرفق ،والتي منع منها
الجمهور بدخول القاعة لالطالع
ع ـلــى س ـيــر ال ـم ـح ــاك ـم ــات ،تــأك ـيــدا
لمبدأ الشفافية ،والــذي يتعين أن
تحققه منصة القضاء ،بينما إذا
ما عطل المرفق وانعقدت الجلسات
وصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت األحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام فـ ـ ــي غـ ـي ــاب
ّ
الجمهور الذين لم يمكنوا من ذلك
فإننا امــام إهــدار لمبدأ دستوري
يكمن في تحقيق علنية الجلسات،
اذ ال ي ـم ـكــن ل ـه ـي ـئــة ق ـضــائ ـيــة أن
تـصــدر أحـكــامــا بحضورها فقط،
او امام رجال الشرطة الذي يكون
وج ــوده ــم ف ــي ه ــذه االث ـن ــاء تحت
سلطة الهيئة القضائية.
رابعا :اشترط قانون المرافعات
المدنية في المادة  116منه شكال
مـ ـح ــددا لـلـحـكــم ال ـق ـضــائــي ،حيث
بينت الفقرة االولى منها أنه «يجب
أن يبين في الحكم المحكمة التي
أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه»،
كما نصت الـمــادة  175مــن قانون
االج ــراءات والمحاكمات الجزائية
على حكم مماثل بنصها «يجب أن
يكون الحكم مشتمال على االسباب
التي بني عليها ،وإال كــان باطال،
ويتضمن الحكم بيانا عن المحكمة
ال ـتــي أص ــدرت ــه ،وت ــاري ــخ إصـ ــداره
ومكانه».
وبعد تطبيق أحـكــام المادتين
 116مرافعات و 175إجراءات يتضح
جليا أنهما اشترطتا شكال محددا
لسالمة االحكام القضائية ،ورتبت
على فـقــدانــه ج ــزاء الـبـطــان ،حيث
ش ــددت الـمــادتــان على ض ــرورة أن
يشتمل الـحـكــم ال ـتــاريــخ والـمـكــان
لصحته ،والسؤال الــذي يثور هنا
إذا كان مكان انعقاد الجلسات ليس
مصرحا بعقده قانونا ألنه وبحكم
القرار الصادر من مجلس الــوزراء
بحكم المتوقف والمعطل عن أداء
أعماله ومهامه ،فكيف يكون ما أداه

ً
من اعمال صحيحا؟ واألمر اآلخر أن
تاريخ اصدار الحكم ليس صالحا
لعقد الـجـلـســات ،لنظر ال ــدف ــاع او
اص ـ ــدار األحـ ـك ــام ،ل ـكــونــه م ــن اي ــام
االجازة الرسمية ،والتي اعتبرتها
ال ـم ــادة  17مــن قــانــون الـمــرافـعــات
بفترة عــدم احتسابها كــأيــام عمل
لـلـتـقــاضــي ،وم ــن ث ــم يـتــرتــب تبعا
لــذلــك ع ــدم ج ــواز عـقــد جـلـســات او
اص ــدار اح ـكــام خــالـ ًهــا ،فـضــا عن
نص المادة  17مكررا ،والتي أقرت
بالقانون رقم  2020/5والصادر يوم
 2020/3/29والـتــي اعتبرت الفترة
من  2020/3/ 12عطلة رسمية تقف
عندها كل المواعيد االجرائية التي
وردت بــالـقــانــون ،ومـنـهــا مواعيد
الجلسات وإصــدار االحكام ،وعلى
أن تمتد مدة الوقف للمواعيد الى
حين اعالن مجلس الــوزراء زوالها
من خالل اليوم الذي يعينه للعودة
الى العمل.

خطاب وزير الصحة
ً
خ ــامـ ـس ــا :ال ي ـض ـفــي ال ـخ ـطــاب
الذي أرسله وزير الصحة لمجلس
القضاء بشأن االشتراطات الصحية
ل ـع ـق ــد ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات ،ال ـ ـتـ ــي ي ــراه ــا
ض ــروري ــة والـمـتـصـلــة بــالـحــريــات
ونفقات االسرة ،أي مشروعية لعقد
ال ـج ـل ـســات ف ــي ظ ــل ف ـت ــرة الـعـطـلــة
الرسمية ،إذ ال يعدو ان يكون خطابا
متضمنا لــإرشــادات والتعليمات
الطبية ،التي يتعين على الــدوائــر
القضائية ومنها الجزائية ،االلتزام
ب ـه ــا حـ ــال ع ـق ــد ال ـج ـل ـس ــات ب ـشــأن
تجديد حبس المتهمين او عند نظر
قضاياهم عند تجديد الهيئة ،كما ال
يقوم ذلك الخطاب مقام االستثناء
الذي يتيح للمحاكم العمل مجددا
في فترة التعطيل الرسمي ،وذلك
كشأن قطاعات الصحة والداخلية
والحرس الوطني ،التي تعمل حاليا.
وح ـ ـتـ ــى ال تـ ـتـ ـع ــرض االح ـ ـكـ ــام
ال ـق ـضــائ ـيــة ل ــإب ـط ــال وال تـتــأخــر
القضايا المحجوزة للحكم ،يتعين
ع ـل ــى م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء مـخــاطـبــة
مجلس الـ ــوزراء مــن بــاب التحوط
باستثناء مــرفــق القضاء مــن عقد
الـجـلـســات وإصـ ــدار االح ـكــام التي
يــراهــا مجلس الـقـضــاء ضــروريــة،
وفــق تنظيم يقيد به عمل الدوائر
القضائية في كل المحاكم خالل هذا
الفترة ،نتيجة االوض ــاع الصحية
التي تعيشها البالد ،حفاظا على
حقوق المتقاضين وكفالة لمبادئ
الدستور.

لجنة إصدار قوانين المحاكم برئاسة السنهوري
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التقطت هذه الصورة النادرة
التي خصت «الجريدة» بها ضمن
أح ـ ــد الـ ـلـ ـق ــاءات واالج ـت ـم ــاع ــات
الـتــي كــانــت تعقد فــي عــام ١٩٥٩
ل ـل ـت ـح ـض ـي ــر إلعـ ـ ـ ـ ــداد مـ ـش ــاري ــع
ال ـقــوان ـيــن ذات الـصـلــة بمحاكم
ال ـك ــوي ــت وح ـض ــر ف ـي ـهــا الـفـقـيــه
المصري المعروف د .عبدالرزاق
الـسـنـهــوري إلــى الـبــاد مــن أجل
االشتراك في إصــدار العديد من

القوانين ،ويظهر في الصورة:
 -١الـ ـم ــرح ــوم د .عـ ـب ــدال ــرزاق
الـسـنـهــوري الـفـقـيــه الــدس ـتــوري
والمستشار القانوني
 -٢بدر ضاحي العجيل النائب
الـ ـ ـع ـ ــام وع ـ ـضـ ــو م ـج ـل ــس األم ـ ــة
السابق
 -٣ال ـ ـمـ ــرحـ ــوم وق ـ ـيـ ــان خ ــال ــد
الوقيان النائب العام السابق
 -٤ع ـب ــدال ـع ــزي ــز عـ ـب ــدال ــرزاق

الـ ـمـ ـط ــوع م ــدي ــر إدارة م ـحــاكــم
الكويت السابق
 -٥ال ـم ــرح ــوم مـحـمــد مـســاعــد
الـ ـص ــال ــح ال ـم ـح ــام ــي وال ـك ــات ــب
الصحافي
 -٦الـمــرحــوم فيصل منصور
المزيدي من شركة نفط الكويت
 -٧ث ــاث ــة م ــن رج ـ ــال الـقـضــاء
ا لـمـصــري العاملين فــي حينها
بمحاكم الكويت

تعديالت قانون المرافعات
ك ـث ــرت الـ ـتـ ـس ــاؤالت حـ ــول مـ ــدى ان ـط ـب ــاق ق ــان ــون
المرافعات الجديد  2020 /5على العقود التي تخضع
ألحكام مرسوم بقانون إيجار العقارات ،1978 /35
ولمرسوم بقانون إنشاء الدائرة ًاإلدارية – التظلمات
التي تقدم لجهة اإلدارة تحديدا -واحتساب ميعاد
الشكاوى ُ
الع َّمالية أمام الهيئة العامة للقوى العاملة
وغيرها.
قبل اإلجابة عن تلك التساؤالت ،من األهمية بمكان
أال نعتبر الـفـتــرة الـحــالـيــة إج ــازة رسـمـيــة بالمعنى
االعتيادي للكلمة والحركة والفكرة واإلعراب ،بل هو
تعطيل استثنائي لبعض أجهزة الــدولــة ومرافقها،
إداراتها المهمة ،مما دفع
ومنها وزارة العدل بمعظم ً
بإدارة الدولة إلى التصريح علنا بضرورة عدم استمرار
الموظفين بعملهم؛ لخطورة الــوضــع على الصحة
العامة واألمن العام:
ُ
المستأجر لــأجــرة أو التأخر في
 إن عــدم ســداد ًسدادها خالل  20يوما من تاريخ استحقاقها  -المادة
( )20من مرسوم بقانون إيجار العقارات رقم –1978 /35
يعطي الحق للمؤجر رفع دعوى اإلخالء وطرده ،لذلك
على المستأجر أن يبادر بالسداد ،ال أن يتهاون .وليس
بغريب على القضاء الكويتي ،المشهود له بالعدل
والتثبت والحياد ُ
وبعد النظر وعمق البصيرة ،أن
يعتبر أزمــة فيروس كورونا المستجد العالمية من
الظروف القهرية التي حالت بين المستأجر  -الحاضر

أو المسافر أو الغائب عن البالد -وبين سداده لألجرة.
 إن ميعاد الشكوى ُالع َّمالية التي يقدمها العامل
أمــام القوى العاملة ،ومواعيد التظلمات التي تقدم
لجهة اإلدارة من الممكن مراعاة تقديمها في أول يوم
عمل بعد انتهاء هذه الجائحة – وهو ًاألحوط – وأثبت
الــواقــع العملي أنــه ال يشهد تــزاحـمــا عليهما مثلما
الطعون ،مما ُيناشد الكاتب الجهات اإلدارية بالتساهل
مــع تـلـقــي تـظـلـمــات الـمــوظـفـيــن وش ـك ــاوى العاملين
(العمالية) ،وتيسير شؤونهم في أول يوم عمل ،وعلى
القرارات اإلدارية
الموظف الذي يتلقى التظلمات من
ً
أو الشكاوى العمالية أن ِّ
يصبر نفسه قليال على عدد
ً
المراجعين ،وال يضيق ذرعا ،فالصبر على كثرة العمل
للخدمة العامة وتسارع أصحاب الحقوق عليه في ذلك
من األجر ما فيه.
 إن الـتــدخــل ال ـجــراحــي ال ــذي اس ـتــدركــه الـ ُـمـشــرعبتعديل قانون المرافعات انتشل حقوق المتقاضين
مــن الـضـيــاع ،وكـفــل لهم الـحـقــوق بـعــدم حـســاب مدة
تعطيل الجهات الحكومية أو التوقف عن العمل ضمن
احتساب المواعيد القانونية في قانون المرافعات،
التي أحالت إلى أحكامه معظم التشريعات ،وتستأنف
احتساب المواعيد إلى أول يوم عمل ،لكن لم يشمل
التعديل قانون إنشاء الــدائــرة اإلداري ــة ،إال أنــه يمكن
معالجة ميعاد التظلمات أمام الجهات اإلدارية والعالج
في ُمكنة قاضي الموضوع المعني بتفسير النص ،ألن

قانون «الدائرة اإلداريــة» أحال في المادة  15منه إلى
قانون المرافعات على الدعاوى المنصوص عليها في
أحكامه واألحكام الصادرة فيها وطرق الطعن عليها
واإلحالة في ِّ
حيز الممكن ،ولئن كان لكل نص قانوني
معنى يستقل به عن غيره من النصوص ،فإنه يجب
أن ُينظر إلى أن النصوص ًالقانونية ًكوحدة ًواحدة
مجموعها نـظــامــا قــانــونـيــا واح ــدا يكمل
تشكل فــي ً
بعضها بعضا ،فقد يرد نص يزيل ما شاب النص من
غموض وإبهام .ومن المعلوم لدى القارئ أن القاعدة
منعزلة ًعن غيرها من القواعدَّ ،بل
القانونية ليست ً
مرتبطة ًبها ارتباطا وثيقا– وهي من القواعد المسلم
ً
وقضاء.
بها فقها
إن الكاتب ال يدعو إلى التوسع الذميم في تفسير
النص ،بل هو تأكيد على ما قررته الفقرة األولى من
ال ـمــادة األول ــى مــن الـقــانــون الـمــدنــي الكويتي ،وهــي:
«تـســري الـنـصــوص التشريعية على المسائل التي
تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو بمفهومها»- ...
وأردفت المذكرة اإليضاحية للفقرة –»أن نطاق سريان
نصوص التشريع على جميع المسائل التي ينسحب
عليها حكمه ،سواء استخلص هذا الحكم من منطوق
النص أو من مفهومه الذي يتم الكف عن حقيقته بطرق
التفسير المختلفة».
إن وق ــف احـتـســاب الـمــواعـيــد ال ـمــذكــورة بـقــانــون
المرافعات الجديد تشمل بالضرورة جميع التشريعات

التي تضمنت مواعيد خاصة -كالطعن على دعاوى
اإلفالس المذكورة بقانون التجارة وأحكام اإليجارت-
وإن لم ُي ًشر إليها القانون الجديد صراحة.
َّ
َّ
التشريعات أحالت
فـضــا عــمــا تـقــدم ،فــإن معظم ً
لقانون المرافعات ،وهو األصل دائماً ،فإذا لم يوجد
نص في قانون خاص أو تضمن نقصا يرجع بذلك
إلى قانون المرافعات بوصفه شريعة عامة ،واستقر
ٌ
كثير من األحكام على ذلك وسايرها الفقه ،واستقرت
المحكمة الدستورية العليا المصرية على أن القواعد
النص الخاص
األصولية في التفسير
ُ
تقضي بتقديم ً
على الـعــام ،لكن ينبغي أن تــراعــى دائ َـمــا علة ِشرعة
ال ـنــص ال ـخ ــاص ،ف ــإن تخلفت تـعـيــن تـنـ ِـحـيــة النص
الخاص واتباع الحكم العام.
لــذلــك ،عــزيــزي ال ـق ــارئ كــن عـلــى يـقـيــن أن محكمة
َّ
المعنية بتفسير النصوص -ستسعى
الموضوع -وهي
للتعرف على الحكم الصحيح واإلرادة الحقيقة للمشرع،
من خالل الربط بين النص وغيره من نصوص القانون،
وأن يستهدي بمصادره التاريخية ،حيث الغاية ،وهي
حماية حقوق المتقاضين ،وأن تستأنس بمذكرة قانون
المرافعات الجديد اإليضاحية التي أفصحت عن سبب
فالنصوص
سن التشريع والتصويت عليه باإلجماع،
ً
ُ
ضعت لتفسيرها ولتطبيقها حفاظا على
التشريعية و ً
الحقوق -ال ضياعا لها -من حيث مالءمتها ومواءمتها
ال لعبادتها .والحمد لله رب العالمين.

المحامي أحمد المطوع

في الوقت الذي أصدر فيه
مجلس األم ــة ال ـقــانــون رقــم
 ،2020/5لـمـعــا لـجــة قضية
وق ــف الـمــواعـيــد اإلجــرائ ـيــة
ال ـ ــواردة بـكــل ال ـقــوان ـيــن ،إال
أن الشكل النهائي للقانون
ال ـصــادر ،ونتيجة للخالف
ال ـن ـي ــاب ــي ع ـل ــى ع ـ ـبـ ــارة كــل
الـ ـق ــوانـ ـي ــن ،ق ـص ــر تـطـبـيـقــه
عـ ـل ــى ثـ ــاثـ ــة قـ ــوان ـ ـيـ ــن هــي
الـ ـم ــرافـ ـع ــات ،واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـجــزائ ـيــة ،وق ــان ــون الطعن
بـ ــال ـ ـت ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــز ،ثـ ـ ـ ـ ـ ــارت ع ـ ــدة
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤالت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد نـ ـش ــر
القانون عن مصير مواعيد
ال ـت ـظ ـل ـم ــات مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرارات
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ،وك ــذل ــك مــواع ـيــد
االس ـت ـئ ـن ــاف ف ــي ال ـق ـضــايــا
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ـ ــا ي ـخ ــص
الـ ــدعـ ــاوى ال ـع ـمــال ـيــة ،الـتــي
يترتب على عــدم تقديمها
خالل سنة من ترك الوظيفة،
سقوط الحق في المطالبة.
وب ــال ــرج ــوع إلـ ــى أح ـك ــام
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــواد  7و  14و  15مــن
قانون إنشاء الدائرة اإلدارية
يـتـضــح أن ال ـم ــادة  7تشير
إل ـ ــى الـ ـم ــواعـ ـي ــد ال ـخ ــاص ــة
بتقديم التظلم من القرارات
اإلدارية ،التي يسمح قانون
إنـ ـش ــاء الـمـحـكـمــة بــالـطـعــن
عـلـيـهــا ،كـمــا أن ـهــا تـبـيــن أن
ع ــدم الـ ــرد خ ــال م ــدة الـ ــ60
ً
يــومــا مــن قبل جهة اإلدارة
ً
يعد رفضا للتظلم ،وبإمكان
الموظف رفــع الدعوى أمام
ال ـم ـح ـك ـمــة خ ـ ــال ال ـم ـي ـعــاد
المحدد لذلك.
بينما تـنــص ال ـم ــادة 14
مــن قــانــون إنـشــاء المحكمة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى أن م ـي ـعــاد
استئناف األحكام الصادرة
مـ ــن ال ـ ــدائ ـ ــرة اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة هــو
ً
ثــاثــون يــومــا ،وهــو ميعاد
ورد بحكم خاص للقضايا
اإلدارية ،بينما تنص المادة
 15من ذات القانون على أنه
«فيما عدا ما نص عليه في
هـ ــذا ال ـق ــان ــون ي ـس ــري على
الدعاوى المنصوص عليها
فـ ـي ــه ،واألحـ ـ ـك ـ ــام الـ ـص ــادرة
ف ـي ـه ــا ،وط ـ ـ ــرق ال ـط ـع ــن فــي
ه ـ ـ ــذه األح ـ ـ ـكـ ـ ــام وال ـ ـقـ ــواعـ ــد
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـن ـصــوص
عليها في قانون المرافعات
المدنية والتجارية».
ونتيجة لهذا النص فإنه
باإلمكان إعمال نص المادة
( 17مكرر) من القانون رقم
 2020/5المعدل للقانون رقم
 1980/38بشأن المرافعات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة
ع ـلــى ال ـم ــواع ـي ــد الـمـتـعـلـقــة
ب ــالـ ـتـ ـظـ ـل ــم م ـ ــن ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
اإلداري ـ ــة أو الـخــاصــة برفع
الــدعــوى اإلداري ــة أو الطعن
ً
باالستئناف ،اسـتـنــادا لما
ورد في نص المادة  15من
قانون إنشاء الدائرة اإلدارية
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـيـ ــل أي ن ـق ــص
بأحكام القانون إلى قانون
المرافعات باعتباره القانون
األم ،وهــو مــا ينصرف إلى
التعديل األخير.
بينما الـمـســألــة األخ ــرى
ال ـم ـت ـص ـلــة ب ـس ـق ــوط ال ـحــق
ف ــي الـمـطــالـبــة إذا ل ــم تــرفــع
الدعوى العمالية خالل سنة
ً
من ترك العمل ،وفقا لنص
ال ـ ـمـ ــادة  144م ــن ال ـق ــان ــون
رق ــم  2010/6ب ـشــأن العمل
ف ــي ال ـق ـط ــاع األهـ ـل ــي ،فــإنــه
وإن ك ــان ال ـت ـعــديــل األخ ـيــر
ل ــم ي ـنــص ص ــراح ــة ألح ـكــام
قــانــون الـعـمــل فــي ديـبــاجــة
إصدار القانون ،فإنه يمكن
تـطـبـيــق ح ـكــم الـ ـم ــادة 446
مــن الـقــانــون الـمــدنــي ،التي
تنص الـفـقــرة األول ــى منها
«ال ت ـس ــري ال ـم ــدة ال ـم ـقــررة
لـعــدم سـمــاع الــدعــوى كلما
وجد مانع يتعذر معه على
الدائن أن يطالب بحقه ولو
ً
كان المانع أدبيا».
ولما كانت البالد تشهد
إجراءات استثنائية نتيجة
تفشي وبــاء «كــورونــا» أدت
إلـ ـ ـ ــى تـ ـعـ ـطـ ـي ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــل فــي
ال ـم ــراف ــق ال ـع ــام ــة بــال ــدول ــة،
و م ــن بـيـنـهــا إدارات العمل
الـمـعـنـيــة بـتـلـقــي الـشـكــاوى
ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـقـ ــوى
ً
الـ ـعـ ـم ــل ،فـ ـض ــا عـ ــن إعـ ــان
مجلس الوزراء حالة الحظر
ً
الجزئي ،وفقا لقانون الدفاع
ال ـمــدنــي وف ــق ال ـقــانــون رقــم
 ،1979/22الذي تفعله الدولة
فــي حــالــة الـحــرب واألحـكــام
العرفية وال ـط ــوارئ العامة
في البالد.

زوايا ورؤى

٦

ال تكافئوا تجار اإلقامات
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

سوق اإلقامات معروف ،وتجار هذا السوق الفاسد معروفون،
وآلية تنظيم ومحاربة هذه التجارة متوافرة ،وكل ما تحتاجه
الكويت فقط حكومة صادقة ذات قرار ورغبة حقيقية في نسف
هذه الظاهرة ّ
المجرمة ،فهل تكسب حكومتنا الجديدة هذا
اإلنجاز الوطني واإلنساني المنتظر؟
لفتة إنسانية كبيرة اتخذتها ا لـكــو يــت بالسماح للوافدين
المخالفين لـقــانــون اإلقــامــة بــالـخــروج مــن الــدولــة مــع خدمتهم
وإيــوائـهــم عــدة أيــام وإعفائهم مــن مبالغ المخالفات القانونية
وتحمل قيمة تذاكر سفرهم ،فهذا عمل أخالقي تفخر به الدولة
ً
على مستوى العالم ،خصوصا في خضم أزمة فيروس كورونا
وتبعاتها الصحية واالقتصادية ،لكن هذا العمل اإلنساني يخفي
وراءه خطيئة كبرى تتستر عليها أجهزة الدولة بما يسمى "تجارة
اإلقامات" ومافيا العمالة األجنبية.
العمالة الوافدة ســواء المخالفة للقانون أو تلك التي تسمى
عمالة سائبة ،وعددهم مئات اآلالف في الكويت يغلب عليهم تدني
مستوى التعليم والبحث عن العمل اليومي وفقدانهم شروط
اإلقامة الرسمية ،والجانب اآلخر المزري في بيئة هذه العمالة
المغلوب على أمرهم ،دفعهم الغالي والنفيس للكفيل المجرم
ً
سواء كان فردا أم مؤسسة ليستخرج لهم اإلقامة ،ثم يلقي بهم
في الشارع بال وظيفة وال أبسط حقوق المعيشة ،وذلك على مرأى
ومسمع كل أجهزة الدولة من ساعة ختم ورقة اإلقامة حتى ساعة
مغادرتهم للكويت ولو بعد حين.
س ـن ــوات ون ـح ــن ن ـطــالــب ب ـمــواج ـهــة ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ـفــاســدة
والـقـضــاء على تـجــارة اإلق ــام ــات ،ولـكــن ال مجيب ال مــن ال ــوزراء
المعنيين كالداخلية والشؤون ،وال من مجلس األمة الذي تفنن
ً
أعضاؤه دومــا في السكوت عن هــذه الجريمة أو في الدفاع عن
ال ــوزراء المعنيين بها في االستجوابات ،وال تسأل عن السبب
في الحالتين.
اليوم وفي عز وباء فيروس كورونا تتحمل الكويت والكويتيين
آث ــار جــريـمــة مـعـقــدة تفاقمت مــن بـعــد الـتـحــريــر ،وسـكـتــت عنها
الحكومات والمجالس المتعاقبة لتأتي وزارة الداخلية وتكافئ
تجار اإلقامات ،بل تحمل المال العام تكاليف تسوية مخالفات
ً
اإلقامة ،وهو أمر مرفوض جملة وتفصيال ،فعلى الحكومة الموقرة
تحميل تكاليف إعاشة وإيواء ومغادرة الوافدين التي تجري هذه
األيــام على كفالئهم من أفــراد أو شركات كما تفعل مع العمالة
المنزلية ،فال يجوز تحميل الدولة والمال العام هذه األعباء المالية
وال يجوز مكافأة تجار اإلقامة.
سوق اإلقامات معروف ،وتجار هذا السوق الفاسد معروفون،
وآلية تنظيم ومحاربة هذه التجارة متوافرة ،وكل ما تحتاجه
الكويت فقط حكومة صادقة ذات قرار ورغبة حقيقية في نسف
ّ
المجرمة ،فهل تكسب حكومتنا الجديدة هذا اإلنجاز
هذه الظاهرة
الوطني واإلنساني المنتظر؟
والله الموفق.

ةديرجلا
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إدارة األزمة في مرحلة التعافي
()1

الشيخة بيبي اليوسف الصباح

«الزم نكون عون»
نحن اليوم أمام اختبار
حقيقي إلرادة البقاء وإدراك
خطورة ما يجري ،واالقتناع
بأن الصبر وااللتزام طريق
النجاة لنا ولمن نحب،
ومسألة الال مباالة وتحدي
القرارات ليست بطولة إنما
"رعونة" قد يترتب عليها
خسائر ال يعوضها الندم وال
ينفع معها كلمة "يا ريت".

بـعــد أن دخـلـنــا الـمــرحـلــة األك ـثــر خ ـطــورة من
انتشار وباء "كورونا" ،أزاح الله غمته عنا وعن
البشرية جمعاء ،يصبح عدم االلتزام باإلجراءات
واالحـ ـت ــرازات وال ـم ـنــاشــدات الصحية نــوعــا من
ً
االنتحار واستهتارا ال مبرر له.
ً
الـمـطـلــوب مـنــا ال ـيــوم أن نـكــون عــونــا وسـنــدا
لعيالنا (الشباب والشابات) في الصفوف األولى
وخط الدفاع األمامي الذين وضعوا أنفسهم تحت
خدمتنا ،وو ص ـلــوا الليل بالنهار فــي مشهد ال
نراه إال في الكويت ...ونكاد نكون البلد الوحيد
ال ــذي جميع مـســؤولـيــه وأف ـ ــراده فــي الـقـطــاعــات
الصحية والعسكرية واألمنية واإلطفائية هم في
ً
الميدان ،بدءا من الوزير وكبار الضباط وصوال
إلى جميع المنتسبين ،فهؤالء يعملون إلنقاذنا
وضمان سالمتنا من هذا الوباء ،وأبسط حقوقهم
علينا أال نرهقهم ونزيد من الضغط عليهم ،ال
بل علينا أن نعينهم ألنهم عون لنا ،وال نريد -ال
قدر الله -أن يصل هؤالء إلى مرحلة التعب بسبب
قلة ال تلتزم.
إن رؤيتنا لــرجــال اإلطـفــاء وهــم يجولون في
المناطق وال ـشــوارع واألح ـيــاء إليـصــال األدوي ــة
التي تجعل
يجعلنا نحمد الله أننا في الكويت ً
ً
حياة سكانها في مقدمة األهداف وغاية ومنطلقا
ألي خطة طوارئ ...وواجبنا أال نخيب ظن هؤالء،
ً
خصوصا أن القيادة والحكومة تراهنان على
وعينا وإدراكـنــا للخطر وحجم ما ينتظرنا في
حال عدم االلتزام بالتعليمات.
قـلـنــا أك ـثــر م ــن م ــرة وم ـنــذ ب ــداي ــة األزمـ ــة إنـنــا

أ .د .فيصل الشريفي
"جاهزون للعمل" وما زلنا جاهزين ...وااللتزام
بالمنزل ليس عقوبة إنما حماية لنا وحفاظ على
ً
األرواح التي ال تعوض ...غــدا بــإذن الله سنعبر
األزمة ،وسنصل إلى بر األمان بتضافر الجهود
جميعها ،وستتحول هذه األزمة إلى ذكرى أتمنى
أن نأخذ منها العبر لنستطيع التدبير.
نحن اليوم أمام اختبار حقيقي إلرادة البقاء
وإدراك خطورة ما يجري ،واالقتناع بأن الصبر
وااللتزام طريق النجاة لنا ولمن نحب ،ومسألة
الال مباالة وتحدي القرارات ليست بطولة إنما
"رعــونــة" قــد يترتب عليها خسائر ال يعوضها
الندم وال ينفع معها كلمة "يا ريت".
الكويت حكومة ومؤسسات عسكرية ومدنية
ص ـب ــت ك ــل ال ـج ـه ــود ف ــي س ـب ـيــل ح ـم ــاي ــة ال ـب ــاد
وتحصينها فــي وجــه هــذا ال ـبــاء ،لكن كــل هذه
الـجـهــود تـقــوم وتعتمد على ال ـتــزام المواطنين
والمقيمين بالقرارات التي لم تأت سدى وال عبثا،
ً
وبالتالي يصبح الحزم والشدة خيارا ال بد منه،
ال بل ضرورة.
نسأل الله أن يكون الفرج قريبا ،وأن نصوم
رمضان وقد فتحت أبواب مساجدنا وعم الخير
بلدنا الطيب.
حـفــظ الـلــه الـكــويــت والمقيمين عـلــى أرضـهــا
وال ـب ـشــريــة م ــن ك ــل م ـك ــروه ،ون ـق ــول "ال ـح ـمــد لله
ً
حجر وليس حربا ...طعام وليس جوعا ...منزل
ً
وليس لجوءا".
الشريف:
ونختم بما جاء في
الحديث النبوي َ
َ َّ
َ َ ْ
ْ
َ"والل ُه ِفي َع ْو ِن ال َع ْب ِد َما كان ال َع ْب ُد ِفي َع ْو ِن أ ِخيهِ ".

فــي األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ،رف ـضــت حــركــة "طــال ـبــان" مقابلة
فريق التفاوض الــذي شمل الرئيس األفغاني أشــرف غني،
فأعلن المتحدث باسم "طالبان" ،ذبيح الله مجاهد ،في بيانه:
جميع
"للتوصل إلــى ســام حقيقي ودائ ــم ،يجب أن تــوافــق
ّ
الجهات األفغانية الفاعلة على الفريق اآلنف ذكره كي يمثل
مختلف األطراف المعنية".
ً
مفاجئا ُ
ويفترض أال ُيعتبر انتكاسة
هــذا الموقف ليس
ً
لعملية السالم نظرا إلى التطورات الحاصلة في الصراع ككل،
ً
ً
بل إن "طالبان" اتخذت قرارا منطقيا بكل بساطة ،مما يعني
ُ
ضعف مصداقية زعيم سياسي يفتقر نظامه إلى الشرعية
أن ت ً ِ
ً
محليا وخارجيا.
ك ــان قـ ــرار غ ـنــي ال ـمــرت ـبــط بـتـشـكـيــل فــريــق ل ـل ـت ـفــاوض مع
ً
"طــالـبــان" مـتـســرعــا ،إنــه مـجـ ّـرد ره ــان خطير وقــد يمعن في
إضعاف عملية السالم األفغانية ،فكان من الواجب أن يبدأ
ال ـح ــوار األف ـغــانــي الــداخ ـلــي بـعــد تــوقـيــع ات ـفــاق ال ـســام بين
ً
الواليات المتدحدة و"طالبان" مباشرة ،حيث بلغ الخطاب
المرتبط بشرعية هذه العملية ذروته منذ شهر ،لكن أهدرت
ً
ً
الـقـيــادة السياسية األفغانية شـهــرا ثمينا وربـمــا أدى قــرار
غني بالذهاب للتفاوض وحده مع "طالبان" إلى إهدار جهود
واشنطن على مــر سنتين ،فهل ستدعم الــواليــات المتحدة
ت ـحــرك غـنــي األح ـ ــادي ال ـجــانــب مــع أن ــه رف ــض ال ـتــوصــل إلــى
اتفاق مع عدد من خصومه السياسيين اآلخرين؟ يعني دعم
غني تدمير الجهود الرامية إلى حصد إجماع سياسي في
أفغانستان ،واألسوأ من ذلك هو تجاهل زعيم يتمتع معسكره
بنفوذ قوي في شمال وغرب البالد.
ً
كانت ردة فعل "طالبان" متوقعة إذا ،فلم تكن الحركة لتعطي
غني الشرعية التي يفتقر إليها عبر الجلوس مقابل فريق من
الموالين له ،حيث تدرك "طالبان" أن تحقيق اإلجماع المنشود
وسط النخبة السياسية األفغانية يعني الموافقة على صيغة
ّ
معينة لتقاسم السلطة ،وهو طرح لن يقبله غني أو يعجز عن
ً
تطبيقه ،فما الداعي إذا للجلوس مع زعيم سياسي قد يخرج
ً
قريبا من معترك السياسة األفغانية؟ لقد ّ
صعبت الحركة ّ
مهمة
ّ
غني وتفوقت عليه حين طالبت بتشكيل هيئة تضم جميع
الشركاء السياسيين في أفغانستان.
لن تستنكر واشنطن من جهتها موقف "طالبان" الرافض
القـتــراح غني ،فقد فشل هــذا األخـيــر فــي التوافق مــع غريمه
الـسـيــاســي عـبــدالـلــه عـبــدالـلــه عـلــى صيغة لتقاسم السلطة،
حتى عندما هــددت الــواليــات المتحدة بحسم مليار دوالر
ً
ً
من المساعدات ،واعتبرت فشل القيادة "تهديدا مباشرا على
المصالح الوطنية األميركية" ،ففي نظر الكثيرين في الواليات
المتحدة ،من الواضح أن محاولة غني محكومة بالفشل ولن
تتضرر بدرجة إضافية بسبب رفض "طالبان" ،حتى أن هذا
الموقف الرافض يفرض على غني أن يعود إلى خانة البداية
وينفذ ما تريده واشنطن ويخوض مفاوضات ناجحة مع
خصومه السياسيين.
ع ـلــى صـعـيــد آخ ــر ال ت ــري ــد "ط ــال ـب ــان" أن تـنـفــذ واشـنـطــن
تـهــديــدهــا بـتـخـفـيــض ال ـم ـســاعــدات إل ــى أفـغــانـسـتــان بسبب
م ـج ــازف ــات غ ـنــي ،فـكـتــب سـ ــراج ال ــدي ــن ح ـقــانــي ،نــائــب زعـيــم
"ط ــال ـب ــان"" :ن ـحــن مـسـتـعــدون لـلـتـعــاون ب ـنـ ً
ـاء عـلــى االح ـتــرام
المتبادل مــع شركائنا الدوليين لعقد الـســام وإع ــادة بناء
الواليات المتحدة
البلد على المدى الطويل .بعدما تسحب ً ّ
بن ً
اء في تطوير
قواتها العسكرية ،تستطيع أن تــؤدي دورا
أفغانستان وإعادة إعمارها في حقبة ما بعد الحرب" .سبق
أن اكتسبت الحركة شرعية سياسية وتحتاج في المرحلة
المقبلة إلى دعم الجهات المانحة الدولية كما يذكر حقاني في
ً
بيانه .لن تحبذ "طالبان" إذا محاولة غني تهميش خصومه
السياسيين وإجـبــار واشنطن على إطــاق تهديدات تشمل
تخفيض المساعدات إلى أفغانستان.
لم تكن حسابات غني خاطئة في طريقة تعامله مع الحوار
ً
األف ـغــانــي الــداخ ـلــي فـحـســب ،بــل إن ــه أثـبــت اس ـت ـعــداده أيـضــا
إلضعاف أهم الشركاء اآلخرين في عملية السالم ،إنها أسوأ
بداية ممكنة للحوار األفغاني!
* «دبلومات»

لكثرة الردود التي وصلتني على المقال السابق (إدارة كورونا
بوابة ثقة المواطنين) بين مؤيد إلجراءات الحكومة ومتسائل عما
هو المطلوب لضمان استمرار نجاح "مرحلة التعافي" على اعتبارها
أهم مرحلة من مراحل إدارة األزمات كونها المسؤولة عن معالجة
اآلثار التي خلفتها مرحلة إدارة األزمة قبل وقوعها وأثناءه قررت
الكتابة عن مرحلة التعافي ،فبطبيعة الحال معظم المشاكل التي
أزالــت الستار عنها أزمــة "كــورونــا" ليست وليدة الساعة ،بل هي
نتيجة طبيعية لتراكمات سوء اإلدارات المتعاقبة السابقة والتي
يجب حلها وفي مقدمتها:

 -1التركيبة السكانية:

رغ ــم أهـمـيــة قـضـيــة الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة كــونـهــا م ــن الـقـضــايــا
المصيرية الـتــي تـهــدد أمــن الــوطــن كقضية الــوافــديــن وط ـ ّـي ملف
ال ـبــدون فإنها ليست ضمن اهـتـمــامــات مجلس األم ــة والحكومة
على ّ
حد سواء ،مع أنها من القضايا التي يمكن حلها وال تتطلب
ّ
عبقريا لو كانت الضمائر حية ،فزيادة أعداد الوافدين وتكدسهم
بهذه الطريقة لم يكن ليحدث بسبب تاجر إقامات فاسد لوال وجود
تسهيالت حكومية وقوانين سمحت لهذه التجارة بالتمدد من
خــال فتح الـبــاب على مصراعيه لشركات وهمية ،ولشخصيات
متنفذة ،وتقدير احتياج يفيض عن حاجتها الفعلية ،ناهيك عن
العقود التي تبرمها شركات الوساطة مع الــوزارات والمؤسسات
التابعة للدولة والقطاع الخاص في مجال النظافة والعمالة المناولة
التي تمأل مراكز التسوق والجمعيات التعاونية والمطار وشبرة
الخضار .ليس من حق أحد إلقاء اللوم على هذه الفئة المظلومة
التي تعيش في ظروف صعبة ،فقد أرادت أن تحلم بعيش كريم إال
إنها ُصدمت بواقع مرير ،لذلك قبل محاسبتهم وإلقاء اللوم عليهم
يجب محاسبة من تسبب في وصول أوضاعهم إلى هذه الحال من
تجار فاسدين ومسؤولين بال وطنية وال ضمير ،وإعادة خريطة
احتياجات الدولة من العمالة الوافدة قرار ال يمكن التراجع عنه،
وعلى وزارة الـشــؤون وبقية ال ــوزارات المعنية وضــع التصورات
والخطوات اإلجرائية الفورية إلخــراج هذه العمالة الهامشية مع
ضمان حقوقهم التي استولى عليها الفاسدون.

 -2البدون:

ها هي األحداث تثبت والء هذه الفئة للكويت ،وها هم أبناؤها
يشاركون إخوانهم الكويتيين في الصفوف األولى ،لذلك ال بد من
إنـصــاف كــل مــن لــه ارتـبــاط ووالء لـهــذه األرض الطيبة بتجنيس
ً
المستحقين ،وحفظ كرامة البقية منهم بالعيش الكريم ،بدال من
استمرار سياسة التضييق والخنق.

 -3القطاع الخاص الصناعي والتجاري:

عمير جمال *

طالبان ترفض فريق الحوار األفغاني
بقيادة أشرف غني ...ماذا بعد؟

faisal.alsharifi@hotmail.com

هاني سعود المير

ماذا بعد الكورونا؟
يجب االلتفات إلى العديد
من األمور السلبية التي
أبرزتها هذه األزمة ،وأن
نعتبر مما أصابنا ،ويجب أال
يمر الموضوع مرور الكرام،
ويجب أن نبادر من اآلن
إلى وضع الخطط الالزمة
للتعامل مع ما بعد مرور
األزمة ،والتي ستنتهي
قريبا بفضل الله وبجهود
المخلصين من أبناء الوطن.

ال أستطيع
أن أصف ما
حصل إال أنه
يشبه صفعة
على خد
الوطن لعلنا
نستفيق من
غفلتنا

نحمد الله الذي ال يحمد على مكروه سواه،
و نـحـمــده على أ نــه أ نـعــم علينا بحاكم يحنو
على أبناء شعبه ،وليس له هم إال حمايتهم
وتوفير الحياة اآلمنة الكريمة لهم ،إضافة إلى
وجود مسؤولين حكوميين برز معدنهم النقي
ً
تحت ضغط هــذه المصيبة ،و نـحـمــده كثيرا
على ما أبرزته هذه األزمة من تكاتف وتعاضد
أغلب فئات المجتمع ،و فــي مقدمتهم شباب
جميل يافع هب للتطوع لمساندة الحكومة في
جهودها ،وأثبت مدى حب هذا الشعب لوطنه،
وأوضح روح اإليثار والتكاتف األصيلة التي
جبلت عليها الكويت منذ القدم.
ومع ذلك فإنه حتى نصون هذه النعم فإنه
يجب االلتفات إلى العديد من األمور السلبية
ال ـتــي أبــرزت ـهــا ه ــذه األزم ـ ــة ،وأن نـعـتـبــر مما
أصابنا ،ويجب أال يمر الموضوع مرور الكرام،
ويـجــب أن ن ـبــادر مــن اآلن إلــى وضــع الخطط
ال ــازم ــة لـلـتـعــامــل م ــع م ــا ب ـعــد مـ ــرور األزمـ ــة،
وا لـتــي ستنتهي قريبا بفضل ا لـلــه وبجهود
المخلصين من أبناء الوطن.
ال أستطيع أن أصف ما حصل إال أنه يشبه
صفعة على خد الوطن ،لعل وعسى أن نستفيق
م ــن غـفـلـتـنــا ون ــأخ ــذ ح ــذرن ــا م ــن ال ـك ـث ـيــر مــن
الممارسات المقيتة من أشخاص ومتنفذين
ومسؤولين على مدى سنوات كثيرة ،ولو كنا
تعاملنا مــع تلك الـمـمــارســات بــالـحــزم الــازم
لتالفينا الكثير مما نمر به اآلن.
فهل كنا بحاجة لهذه الصفعة لندرك أخيرا
أن التهاون المستمر مع تجار اإلقامات الذين
أغرقوا البلد بهذه األعداد المهولة من العمالة
ال ـســائ ـبــة ،وال ـت ــي أب ـســط م ــا تــوصــف ب ــه أنـهــا
ً
قنبلة موقوتة يمكن أن تدمر البلد نظرا لكثرة
أع ــداده ــا ،ووج ــوده ــا خ ــارج إط ــار الـسـيـطــرة،
وت ـك ــدس ـه ــا ف ــي بـ ــؤر ك ـث ـي ـفــة ت ـف ــاق ــم وض ـعـهــا
الصحي واألمني واالجتماعي ،ويجعلها من
أكبر مـصــادر التجارة غير المشروعة ،ونقل
ً
األم ــراض والـعــدوى كما ثبت مــؤخــرا ،إضافة
إ لــى أنها تشكل بــؤرا مثالية إل ي ــواء مخالفي
القانون ،وما ذلك إال نتيجة للتراخي كما قلنا
في التعامل مع تجار اإلقامات والتغاضي عن
م ـمــارســات ال ـشــركــات الـتــي يـفـتــرض أن توفر
السكن المناسب لعمالتها الكثيفة.
هل كنا بحاجة لهذه الصفعة لندرك مدى
اسـتـهــانــة الـكـثـيــر مــن الـمــواطـنـيــن والــوافــديــن
أيضا بالقوانين ورجــال األمــن ،حيث تكررت
ح ــاالت كـســر حـظــر ال ـت ـجــول ،واالعـ ـت ــداء على
رجال األمن ،وعدم االلتزام بتعليمات الحجر
ال ـم ـنــزلــي ،وه ــي ث ـقــافــة ك ـبــرت ون ـمــت نتيجة
للوساطات الكثيرة للمتنفذين ،وتدخل أعضاء
مجلس األ م ــة فــي أ ع ـمــال السلطة التنفيذية،
إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ف ـقــد أوض ـح ــت األزم ـ ــة مــدى
تـنــامــي حــب الـشـهــرة وال ـظ ـهــور حـتــى لــو كــان
ذ لــك على حساب المصلحة العامة ومخالفة
القانون ،حيث شاهدنا الكثير من المواطنين
والوافدين على قنوات التواصل االجتماعي
يدلون بتصريحات وانتقادات بطريقة غريبة
خلفت استهجانا شعبيا لهم ،وأدت في كثير
من األحيان إلى إثارة البلبلة والرعب نتيجة
لمعلومات مغلوطة تسببت في خلق ضغط

ك ـب ـيــر ع ـل ــى ال ـج ـه ــات ال ـم ـس ــؤول ــة ل ـن ـفــي تـلــك
المعلومات.
هــل كــانــت الـحـكــومــة بـحــاجــة ل ـهــذه الصفعة
لتدرك مدى سطوة بعض النواب وتأثيرهم على
قــرارا تـهــا لمصالح شخصية و فـئــو يــة وقبلية،
وتقديم ذلك على مصلحة الوطن والمواطنين،
ولتدرك الحكومة بعدها أن سياسة الحزم وعدم
الخضوع لالبتزاز هي السياسة المثلى لتحقيق
النتائج التي جعلت سمعة الكويت تجوب آفاق
األرض عن كيفية التعامل مع األزمات.
هــل كـنــا بـحــاجــة لـهــذه الـصـفـعــة ل ـنــدرك مــدى
حب وإخالص وتفاني أبناء الوطن الذين قفزوا
للصفوف األمامية لمساندة الجهود الحكومية
لمكافحة هذا الوباء وتسيير شــؤون البلد في
ظل اإلغــاق الجزئي ،مما يدحض بشكل كامل
مقولة أن الكويتي ال يعمل التي روجها الكثير
من الوافدين عن شبابنا؟
و هــل كنا بحاجة لهذه الصفعة لندرك مدى
أهـمـيــة الـمـحــافـظــة عـلــى احـتـيــاطـيــاتـنــا المالية
وتـنـمـيـتـهــا ،وم ـنــع ال ـه ــدر ،والـتـخـطـيــط السليم
للمشاريع ،وعدم االنصياع للرغبات والمشاريع
الشعبوية ،علما أن هذه االحتياطيات هي التي
تشكل صمام األمــان الــذي يضمن ويدعم قدرة
الــدولــة عـلــى تــوفـيــر األم ــن واألم ــان للمواطنين
في هذه األزمة أو أي أزمات أخرى ال قدر الله؟
هــل كـنــا بـحــاجــة لـهــذه الـصـفـعــة ل ـنــدرك مــدى
ض ـعــف ال ـن ـم ــوذج الـ ــذي قــامــت عـلـيــه الـمـحـفـظــة
المليارية للمشاريع الصغيرة ،والتي امتألت
بالكثير مــن الـمـشــاريــع الـهـشــة والــركـيـكــة التي
ال ت ـت ـم ـتــع بــأب ـســط م ـق ــوم ــات االس ـت ـم ــراري ــة أو
االستدامة ،وال تشكل أي قيمة مضافة لالقتصاد،
وأص ـب ـحــت عـبـئــا كـبـيــرا عـلــى كــاهــل الـحـكــومــة،
والوضع نفسه ينطبق على المزارع والجواخير
ومشاريع األمن الغذائي والتي كانت مساهمتها
ض ـع ـي ـفــة جـ ــدا وال ت ــرق ــى إلـ ــى م ـس ـت ــوى ال ــدع ــم
الحكومي المقدم لها؟
هــل كـنــا بـحــاجــة لـهــذه الـصـفـعــة ل ـنــدرك مــدى
تخلفنا علميا وتقنيا ،و كــم نحن بعيدون عن
ا سـتـخــدا مــات التكنولوجيا الحديثة ،وسقوط
مقولة الحكومة اإللكترونية ،وأبلغ مثال على
ذلك هو تعامل وزارة التربية مع هذه األزمة التي
كشفت العقلية التي تدار بها الوزارة؟
قد نكون ضيعنا فرصة كبيرة أنعم الله بها
علينا بعد تحرير الكويت مــن ا لـغــزو العراقي
الـ ـغ ــاش ــم ،ح ـي ــث غـ ـ ــادر ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــواف ــدي ــن،
وتحررت الكويت من سيطرتهم على كثير من
مفاصل الــدولــة ،وهــا هــي الـفــرصــة تأتينا اآلن
على طبق من ذهب ،حيث بدأنا نشاهد مغادرة
الكثير من مخالفي اإلقامة إضافة الى الكثير من
العمالة الهامشية والسائبة ،ولن يتحقق ذلك
إال باتباع سياسة الحزم في تطبيق القوانين،
وال ـضــرب بـيــد مــن حــديــد عـلــى تـجــار اإلقــامــات،
وو ضــع الرجل المناسب في المكان المناسب،
والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى مـ ـص ــادر ال ـ ـهـ ــدر ،وال ـت ـخ ـط ـيــط
الحقيقي وا لـجــاد للمستقبل لتحقيق التنمية
واالستدامة مع مراجعة متعمقة لخطط التنمية
الـقــديـمــة ،وذل ــك بــاالسـتـعــانــه بالمخلصين من
الـمــواطـنـيــن بـعـيــدا عــن الـمـسـتـشــاريــن األجــانــب
لوضع خريطة الطريق لكويت المستقبل.

حقيقة وعلى الرغم من الدعم والتسهيالت الكبيرة التي تقدمها
الدولة لهذا القطاع فإنه وفي مجمله أثبت فشله ،وأنه بال هوية وأنه
قطاع ريعي ،لذلك المطلوب عند الوصول إلى مرحلة التعافي إعادة
النظر في سياسات الدعم بعد أن كشفت األزمة عن هشاشة وضعف
دوره في تنوع مصادر الدخل واستغالله للظروف.
الفقرة السابقة ال تعني التخلي عــن القطاع الـخــاص ،فمعظم
الدول كأستراليا وكندا واالتحاد األوروبي وأميركا قامت بإجراءات
استثنائية لدعم القطاع الـخــاص ،رغــم أن اقتصادها يقوم على
الضرائب ،لذلك على الحكومة الكويتية دراســة البدائل بشكل ال
يسمح بالتالعب بالمال العام وحصر التعويضات بالمتأثرين
فعليا من اإلجراءات االحترازية التي قامت بها الحكومة ،ومن ثم
وضع التدابير الالزمة لتفعيل دور القطاع التجاري والصناعي في
تعزيز االقتصاد الوطني.
مالحظات:
* معالجة آثار األزمة االقتصادية واالجتماعية تحتاج إلى صاحب
ً
قرار وإلى فريق من المختصين األكفاء بعيدا عن األشخاص ذاتهم،
والصندوق ذاتــه صاحب األفكار ذاتها ممن لم يكن لهم دور ال في
هذه األزمــة وال قبلها ،بل إن غالبيتهم كان وراء وصول الحال إلى
ما هي عليه.
* إدارة األزمــة أثناء وقوعها يتطلب الكثير من المرونة بحسب
المعطيات على األرض ،لــذلــك ال ضير مــن تغيير ال ـقــرارات حسب
الظروف.
* هذا المقال موجه لمرحلة التعافي وال دخل له بالجهود الكبيرة
التي تبذلها الحكومة والعاملون في الصفوف األمامية وفي كل
الصفوف .ودمتم سالمين.

«كورونا»… المؤجر أم
المستأجر؟!
د .عنادل المطر
mideastlaw@gmail.com
يثور التساؤل في ظل انتشار وباء كورونا عن مدى تأثير هذا
ً
الــوبــاء في عقود اإليـجــار وخصوصا األمــاكــن التي صــدرت فيها
قــرارات باإلغالق من وزارات الــدولــة ،فما نصوص القوانين التي
شرعها المشرع الكويتي لمواجهة الظروف االستثنائية التي تطرأ
على عقود اإليجار؟
وبهذا الصدد فإن نظرية الظروف الطارئة التي نصت عليها
المادة ( )198من القانون المدني الكويتي تهدف إلى إعادة التوازن
االقتصادي للعقد ،فهي تجيز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة
الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ،بأن يضيق من
مداه أو يزيد في مقابله ،وال يقتصر إعمال هذه النظرية على عقود
معينة على اعتبار أن القانون المدني الكويتي هو الشريعة العامة
لجميع العقود ما لم يتم استثناؤها بنص خاص.
وهذا ما قررته وأكدته أحكام محاكم التمييز الكويتية ،إال أنه
يشترط لتطبيق هذه النظرية على عقود اإليجار أن يكون من شأن
ً
ً
الوباء أو الظروف الطارئة اإلخالل باقتصادات العقد إخالال جسيما
ً
بما هو أقرب من االستحالة ولكنه ليس مستحيال ،وال شك أنه إذا
ً
صار االلتزام مستحيال تطبق عندئذ نظرية القوة القاهرة التي
تؤدي إلى انقضاء االلتزام.
كما تنص المادة  610من القانون المدني الكويتي التي تطبق
على عقود اإليجار االستثمارية فقط ،وهي العقود التي تشتمل على
شروط جوهرية غير مألوفة في اإليجار العادي أو كان القصد منه
مجرد المضاربة ،على إجازة طلب إنهاء العقد لكل من المتعاقدين
قبل انقضاء مدته إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها
ً
أن تجعل تنفيذ اإليـجــار مــرهـقــا ،على أن يكون األمــر مــن صميم
السلطة التقديرية للمحكمة وبعد موازنة مصالح الطرفين الحكم
ً
بإنهاء عقد اإليجار مع تعويض الطرف اآلخر تعويضا عادال.
أما بشأن مواعيد سداد األجرة فقد عالجها نص المادة ( )20من
المرسوم بقانون رقم  35لسنة  1978في شأن إيجارات العقارات،
ً
والتي تقرر حق المستأجر إثبات أن تأخره في الوفاء كان راجعا
إل ــى ع ــذر ق ــوي تقبله المحكمة ،وذل ــك إذا أوف ــى المستأجر بعد
رفع الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة جميع األجــرة المستحقة
عليه ،وتقدير العذر القوي من المسائل التي تختص بها محكمة
الموضوع ،ولها الحرية في تقدير الموقف والحكم إما باعتبار
الدعوى كأن لم تكن أو باإلخالء.
الـســؤال الــذي يـطــرح نفسه اآلن فــي ظــل انتشار وبــاء كــورونــا،
الوباء الصحي العالمي وعلى ضوء القرارات الوزارية التي صدرت
بغلق المحالت التجارية وغيرها من األمــاكــن ،والتي قد تخلف
آثارها السلبية اإلخــال بالتوازن االقتصادي للعقد بأن يصبح
ً
االلـتــزام مرهقا يهدد بخسارة فادحة على طرفي العقد المؤجر
والمستأجر ال أحد طرفي العقد :هل نظرية الموازنة التي تبناها
المشرع الكويتي والتي تهدف إلى إعادة التوازن االقتصادي للعقد
ستطبق في المحاكم إذا توافرت شروطها على حساب المؤجر أم
المستأجر؟ أم نحن أمام قصور تشريعي بحاجة إلى تدخل طارئ
لمعالجة هذه الثغرة ولسد االنهيار االقتصادي القادم ألحد أهم
قطاعات الدولة (القطاع العقاري)؟
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

ً
محمد الصقر رئيسا ًلغرفة التجارة بالتزكية
ً
2.994 3.234

السوق األول السوق الرئيسي

5.075

4.717

4.011

2.627

الوزان نائبا أول للرئيس والجوعان ثانيا
في أول واليــة للمجلس بتشكيلته
الجديدة اليوم ،زكى مجلس إدارة غرفة
تجارة وصناعة الكويت أمس محمد
جاسم الصقر لرئاسة الغرفة.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع الهيئة
العامة للغرفة ،الذي عقد في  ٣١مارس
الـمــاضــي ،وال ــذي ذك ــرت فيه أن لجنة
اإلشراف على االنتخابات أعلنت فوز
ً
 12م ــرش ـح ــا ،إث ــر اعـ ـت ــذار  4ع ــن عــدم
استكمال ترشحهم ،على وقع إجراءات
تطويق فيروس كورونا ،مما جعل عدد
ً
المرشحين مساويا للذين كان مطلوبا
انتخابهم في  25مارس الماضي لشغل
نصف مقاعد مجلس اإلدارة.
وبعد تحديد الفائزين فــي الــدورة
ال ـث ــاث ـي ــن النـ ـتـ ـخ ــاب ن ـص ــف أع ـض ــاء
م ـج ـلــس إدارة ال ـغ ــرف ــة ع ـق ــد مـجـلــس
إدارة غــرفــة تـجــارة وصـنــاعــة الكويت
ً
أمس اجتماعا ليستهل والية جديدة،
وليحدد جميع مناصب هيئة المكتب.
بعد ذلــك اسـتــأنــف أعـضــاء مجلس
إدارة ال ـغ ــرف ــة م ـش ــاورات ـه ــم لـتـنـظـيــم
عضوية كل منهم في اللجان المختلفة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـب ـث ــق عـ ــن م ـج ـل ــس اإلدارة.
الجدير بالذكر أن هناك  5لجان دائمة
منبثقة عن المجلس ،تتناول الجوانب
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة الخـ ـتـ ـص ــاص ــات ال ـغ ــرف ــة،
وهذه اللجان هي :العضوية والعرف

مناصب مجلس ادارة الغرفة:

محمد جاسم الصقر
رئيسا لمجلس اإلدارة

عبدالوهاب محمد الوزان
ً
نائبا أول للرئيس

فهد ًيعقوب الجوعان
ً
نائبا ثانيا للرئيس

عبدالله سعود الحميضي
أمين الصندوق الفخري

دبوس فيصل الدبوس
نائب أمين الصندوق الفخري

أسامة محمد النصف
عضو المكتب

عصام محمد البحر
عضو المكتب

التجاري؛ الصناعة والعمل؛ التجارة
والنقل؛ المالية واالستثمار؛ المشاريع
العامة واإلسكان.
وقال بيان للغرفة إن رئيس مجلس
إدارة الغرفة السابق علي محمد ثنيان
ال ـغ ــان ــم ت ـ ّ
ـرج ــل ع ــن مـنـصـبــه كــرئـيــس

 ٢٨١٦زيادة في حسابات التداول
النشيطة خالل عام بنمو ٪١٩.٩

ً
 64مليون دينار صافي تعامالت المحافظ يليها األفراد بـ  40.1مليونا
●

محمد اإلتربي

يــذكــر أن ــه تـمـكــن اإلشـ ــارة ال ــى أن
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـن ـش ـي ـطــة مـ ــن ب ــداي ــة
العام الحالي لم تتأثر كثيرا ،حيث
تراجعت فقط بمقدار  263حسابا،
ح ـي ــث ت ــراج ـع ــت م ــن  17.197أل ــف
حـ ـس ــاب ،ك ـمــا ف ــي ن ـهــايــة ديـسـمـبــر
 ،2019ل ـت ـص ــل ا لـ ـ ــى  16.934أ ل ــف
حـســاب بنسبة  1.5فــي الـمـئــة ،كما
ارتـ ـ ـف ـ ــع إجـ ـم ــال ــي الـ ـحـ ـس ــاب ــات مــن
نهاية ديسمبر  ،2019حيث سجلت
 394.453أ ل ـ ــف حـ ـ ـس ـ ــاب ،م ـق ــار ن ــة
بنهاية مارس الماضي ،حيث بلغت
 396.859ألفا بنسبة  0.6في المئة.
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة الـ ــى أن صــافــي
تـعــامــات األفـ ــراد تـفــوقــت عـلــى أداء
الـمــؤسـســات والـشــركــات ،حيث بلغ
صافي تعامالت األفرد بنهاية مارس
الماضي  40.1مليون دينار ،في حين
بـلــغ صــافــي ت ـعــامــات الـمــؤسـســات
والشركات  30.3مليونا ،وبالنسبة
للصناديق االستثمارية جاء صافي
التعامالت سلبيا بواقع  50.2مليون
دي ـن ــار ،حـيــث كــانــت قـيـمــة عمليات

ارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول
النشيطة بين شهر مارس من العام
الماضي بنحو  2816حسابا ،وذلك
من  14.118ألــف حساب لتصل الى
 16.934ألــف حساب بنهاية مارس
الـمــاضــي ،وبنسبة نمو تبلغ 19.9
في المئة.
وارتفع إجمالي الحسابات أيضا
في عام من  388.449ألف حساب الى
 396.859ألفا بنحو  2.16في المئة.
في حين ارتفع إجمالي الحسابات
غ ـيــر ال ـن ـش ـي ـطــة م ــن  374.331ألــف
حـ ـس ــاب فـ ــي ن ـه ــاي ــة م ـ ـ ــارس ال ـع ــام
ال ـم ــاض ــي الـ ــى  ،379.925ك ـم ــا فــي
نـهــايــة م ــارس  ،2020ب ــزي ــادة تبلغ
 1.4في المئة.
وإجـمــاال ،بلغ إجمالي حسابات
ال ـ ـتـ ــداول ف ــي الـ ـس ــوق وفـ ــق م ــارس
ال ـم ــاض ــي  396.859أل ـ ــف ح ـس ــاب،
ب ــزي ــادة تـبـلــغ  8.410آالف حـســاب،
بنسبة  2.16في المئة.

الشراء  83.7مليون دينار ،في حين
إجـمــالــي قيمة عمليات الـبـيــع 134
مليون دينار .وبالنسبة إلى محافظ
العمالء ،فقد بلغ صافي تعامالتها
 64.2مليونا ،فــي حين بلغ صافي
تعامالت الخليجيين في البورصة
 17.1مليونا في مارس الماضي.
ويتضح مــن مـجــريــات تعامالت
ال ـســوق أن ــه بــالــرغــم مــن الـتـحــديــات
الـقــائـمــة ،ف ــإن هـنــاك عـمـلـيــات شــراء
وانتقاء للفرص ،مما يعكس ثقة في
مستقبل السوق على المدى البعيد،
وقناعة بأن األزمة الحالية ستعالج
علميا ،وسيمضي األداء االقتصادي
في طريقة في ضــوء الحزم المالية
الضخمة التي ّ
هبت الحكومات حول
ّ
العالم بضخ تريليونات الــدوالرات
للمحافظة على انتعاش االقتصاد.

محمد الصقر

لمجلس اإلدارة ،بعد أن حمل األمانة،
ً
بكل كفاءة واقتدار ،على مدى  15عاما.
أم ــا ع ــن الــرئ ـيــس ال ـجــديــد لـلـغــرفــة،
م ـح ـمــد ال ـص ـق ــر ،ف ــإل ــى ج ــان ــب سجله
الحافل في مجال االقتصاد والتجارة
والصناعة ،فانه يشغل عدة مناصب،

فهد الجوعان

عبدالوهاب الوزان

ً
ً
ً
محليا وإقليميا وعالميا  ،إذ يتولى
رئ ــاس ــة م ـج ـل ـ ــس الـ ـع ــاق ــات ال ـعــرب ـيــة
ً
والدولية منذ أغسطس  ،2009فضال
عن رئاسته البرلمان العربي بين عامي
 2005و.2009
ً
ً
وكــان الصقر نائبا ب ــارزا بمجلس

« :»S&Pالبنوك الخليجية
تتمتع بمؤشرات سيولة عالية

ً
«أغلبها سيحقق أرباحا في »2020

توقعت وكالة ستاندرد
آ نـ ــد ب ـ ــورز  ،S&Pتحقيق
أغـلــب الـبـنــوك الخليجية
اإلس ــامـ ـي ــة وال ـت ـق ـل ـيــديــة
ً
أرباحا خالل العام الحالي ،على الرغم
من جائحة كورونا وتزامنها مع هبوط أسعار النفط.
وقالت الوكالة ،في تقرير في تقرير صدر أمس االثنين ،إن أرباح
ً
البنوك ستتأثر سلبا من األوض ــاع الحالية ،لكن أغلبها ستحقق
ً
أرباحا.
ً
وأضافت أن معدل التمويل سيكون محدودا ،وستركز البنوك على
المحافظة على مؤشرات جودة أصولها عن مستوى مرتفع ،مقابل
التوسع في منح تمويالت جديدة في ظل األزمة الحالية.
ً
وذكرت أن النمو في الودائع كان قويا عام  ،2019ورأت أن المخاطر
تتركز فــي أن الــودائــع متركزة على الـشــركــات الحكومية والتابعة
للحكومة ،التي تمثل نحو  10إلى  35في المئة من إجمالي الودائع
في البنوك الخليجية ،مما قد يضطر تلك الشركات إلى سحب جزء
من الودائع لتوفير احتياجاتها.
أما النوع الثاني من المخاطر وفق التقرير ،فيتعلق بتأثير فيروس
كورونا على حجم العمالة في البالد ،وسحبها للودائع من البنوك،
مشيرة إلى أن هذا األمر سيظهر بعد السيطرة على الوباء.
ورغم ذلك ،تؤكد الوكالة أن البنوك الخليجية تتمتع بمؤشرات
سيولة عالية.
«العربية.نت»

األمة بين عامي  1999و ،2009وشغل
خالل تلك الفترة رئاسة لجنة الشؤون
ً
الخارجية بالمجلس ،كما كان عضوا
بمجلس .2012
وت ــول ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـج ــدي ــد لـلـغــرفــة
رئ ــاس ــة تـحــريــر ج ــري ــدة «ال ـق ـبــس» من

 1983حتى  ،1999وحصل على عدة
ً
جوائز تقديرا لدوره الصحافي ،آخرها
جـ ــائـ ــزة ش ـخ ـص ـيــة ال ـ ـعـ ــام اإلع ــام ـي ــة
لـجــائــزة دبــي للصحافة العربية عام
.2019

أخبار الشركات
«الصناعات الوطنية» :تصفية أو بيع
أو اندماج «السعودية للطوب العازل»

تنازل أعضاء «هيومن
سوفت» عن «الممتازة»

قالت شركة الصناعات الوطنية إن اإلنتاج في مصانع
الشركة السعودية للطوب ال ـعــازل ،شــركــة تابعة تبلغ
حصة "وطنية م ب"  50في المئة من رأس المال ،توقف
في منطقتي جدة والرياض ،وقررت في اجتماع الجمعية
العامة بيع الشركة أو تصفيتها أو اندماجها ،وقرر مجلس
إدارة شركة الصناعات الوطنية الموافقة على ذلك.

«إنجازات» :توصية بعدم توزيع أرباح
أفادت شركة إنجازات للتنمية العقارية بأن مجلس
اإلدارة قرر في اجتماعه ،أمس ،الغاء التوصية السابقة
بتاريخ  4مــارس  2020توزيع أربــاح نقدية بواقع 5
في المئة ،والتوصية بعدم توزيع األرباح عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2019للمحافظة
على النقد والمركز المالي للشركة.

ذك ـ ـ ـ ــرت ش ـ ــرك ـ ــة «هـ ـي ــوم ــن
س ــوف ــت» أن اع ـض ــاء مجلس
اإلدارة تنازلوا عن المكافأة
السنوية عــن السنة المالية
المنتهية فــي  ،2019وا لـتــي
اقرتها لهم الجمعية العامة
المؤجلة والمنعقدة فــي 23
مــارس  ،2020وقيمتها 200
أل ــف ديـ ـن ــار ،ب ــواق ــع  40ألــف
دينار لكل عضو ،من منطلق
حس المسؤولية ،والتعاضد
تجاه الشركة والمساهمين،
في ظل الظروف االستثنائية
ال ـ ـتـ ــي ن ـت ـج ــت ع ـ ــن فـ ـي ــروس
«كورونا».

«عربية عقارية» تربح  1.6مليون دينار
حققت الشركة العربية العقارية أرباحا بلغت قيمتها 1.6
مليون دينار ،وذلك عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2019مقارنة مع خسائر بلغت قيمتها  2.44مليون ،وذلك
عــن الفترة ذاتـهــا مــن عــام  ،2018حيث بلغت ربحية السهم
 3.3فلوس.

اﻧﻜﺸﺎف ﺑﻨﻮك ﻋﻠﻰ  NMCﻳﻘﻠﺺ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺒﻮرﺻﺔ
ضغط على األسعار ...والسيولة  28.5مليون دينار
زادت سيولة الدقائق ًاألولى،
واستمر الشراء تدريجيا وتركز
على اسهم بيتك وأجيلتي ً
وزين والوطني ،وكان مترددا
على بعض االسهم الصغيرة
في السوق االول ،حتى إعالن
بنك وربة عن انكشافه على
تعثر شركة  MCNالطبية
في اإلمارات.

●

علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت،
لـلـجـلـســة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،حيث
استطاع مؤشرا السوق العام واالول أن
يسجال ارت ـفــاعــا ،بينما اسـتـمــر مؤشر
الـســوق الرئيسي فــي تحقيق الخسائر
والتراجع ،وربح مؤشر السوق العام نسبة
محدودة أقل من ُعشر نقطة مئوية بقليل،
تعادل  4.32نقطة ،ليقفل على مستوى
 4717.17نقطة ،بسيولة بلغت  28.5مليون
دينار ،بنمو كبير بنحو  8ماليين دينار،
قياسا على جلسة األمس ،تداولت 121.6
مليون سهم عن طريق  8872صفقة ،وتم
ت ــداول  106أسـهــم ربــح منها  40سهما
وانـخـفــض  52سـهـمــا ،فــي حـيــن استقر
 14سهما دون تـغـيــر ،وكــانــت مكاسب
السوق االول هي الدعم ،حيث ربح ثلث
نقطة مئوية اي  15.32نقطة ليصل الى
مستوى  5075.85نقطة ،بسيولة كبيرة
قريبة من  26.5مليون دينار تداولت 75.4
مليون سهم عبر  7370صفقة ربح  9أسهم
وتراجع  6اسهم ،بينما ثبت  3أسهم دون
تغير ،وتراجع مؤشر رئيسي  50بنسب
واضحة قريبة من  0.6في المئة ،اي 23.25
نقطة ليقفل على مستوى  3903.57نقطة
بـسـيــولــة م ـح ــدودة كـعــادتــه ه ــذا الشهر
بالكاد بلغت  1.75مليون دينار تداولت
 40.8مليون سهم عبر  1238صفقة ،وتم
تداول  41سهما في مؤشر مكون من 50
سهما ربــح منها  15سهما وتــراجــع 19
سهما ،واستقرت  7اسهم دون تداول.

انكشافات للبنوك
ب ــدأت تـعــامــات م ــؤش ــرات بــورصــة

الكويت ثاني جلساتها على مكاسب
جـيــدة وعـمـلـيــات ش ــراء واض ـحــة على
االسهم الكبيرة والصغيرة في السوق
االول ،وزادت سيولة الدقائق االولــى،
واستمر الشراء تدريجيا وتركز على
اسهم بيتك واجيلتي وزين والوطني،
وك ـ ـ ــان مـ ـ ـت ـ ــرددا ع ـل ــى ب ـع ــض االس ـه ــم
الصغيرة في السوق االول ،حتى اعالن
بنك وربة عن انكشافه على تعثر شركة
 MCNالطبية في االمارات ،والتي اثرت
على سوقي االمارات ،أمس األول ،لتطيح
بأسعار بنكي وربــة ثم الدولي اللذين
أعـلـنــا انـكـشــافـهـمــا بـ ـ  67و 75مليون
دوالر على التوالي ،لتتسارع عمليات
البيع على وق ــع انـتـشــار الـخـبــر ،الــذي
اعلن عنه اثناء الجلسة ليلحق من قرأ
الخبر على البيع ويبقي البعض مبقيا
على استثماره ،حتى تتضح الصورة
ب ـش ـكــل اكـ ـب ــر ،بـيـنـمــا ت ـحــولــت بعض
االسهم للشراء ،وقد يكون ابرزها خالل
ه ــذه الـفـتــرة سهمي اجيلتي ومـيــزان
اللذين يستفيدان من االزمة ،سواء ببيع
مــواد غذائية وتجهيزات تعقيم ونقل
لــوجـسـتــي ألجـيـلـتــي وت ــراج ــع اسـعــار
النفط ،مما يقلل كلفة مدخالت رئيسية
في اعمال الشركة العمالقة والمنتشرة
عـلــى بـقـعــة عــريـضــة عــالـمـيــا ،وبلغت
الجلسة نهايتها على مكاسب محدودة
للسوق االول زادت وسط عمليات شراء
لبيتك والوطني ،بينما استقر مؤشر
السوق رئيسي على خسارة قد يكون
بعضها غير مستحق بسبب تراجع
سـهــم اس ت ــي س ــي ل ــات ـص ــاالت ،بعد
ان ـت ـهــاء ي ــوم ال ـح ـيــازة وت ــداول ــه ب ــدون
ارباح ،لتنتهى الجلسة متباينة وكحال
الجلسة االولى لهذا االسبوع.

كما أعلنت مجموعة جــي اف اتش
المالية ان المصرف الخليجي التجاري،
الذي تمتلك المجموعة ما يقارب  55في
المئة من أسهمه ،أعلن أن لديه انكشافا
بـمـبـلــغ  32.7م ـل ـيــون دوالر كتمويل
لمجموعة  MCNللرعاية الصحية.
في حين أكدت شركة االثمار القابضة
انه ليس لديها اي تعرض مع مجموعة

 MCNللرعاية الصحية ،وشركة finadlr
المدرجة في بورصة لندن وشركة مركز
االمارات للصرافة.
خليجيا ،قاد مؤشر السوق السعودي
مــؤشــرات أس ــواق دول مجلس التعاون
الخليجي لإلقفاالت الخضراء ،حيث تأثر
سوقا االمارات بتعثر شركة  MCNالطبية،
ومــع توضيح األسـهــم المنكشفة وغير

المنكشفة ع ــادت بالمؤشرات للمنطقة
ال ـخ ـض ــراء ،بينما ع ــاد مــؤشــر "تــاســي"
ي ـتــداول إيجابيا ويــربــح أكـثــر مــن  1في
المئة ،كما ربح مؤشر سوق قطر بنسبة
كبيرة  2.6في المئة وربــح مؤشر سوق
مسقط نصف نقطة مئوية ،وربح الكويتي
االول ثلث نقطة مئوية ،وكان مؤشر سوق
البحرين االستثناء الوحيد بتسجيله

خسارة بنسبة قريبة من  1في المئة ،وقد
بدأت أسعار النفط تعامالتها األسبوعية
على خسارة مـحــدودة ،وبقيت متشبثة
بمكاسب االسبوع الماضي الكبيرة ،ولم
تــزد تراجعاتهما عــن  3فــي المئة حتى
نهاية تعامالت االسواق الخليجية.
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النفط والطاقة

إعداد :أشرف عجمي

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

اجتماع «أوبك بلس» يرسم مالمح أسواق النفط الفترة المقبلة
• نفطيون لـ ةديرجلا  :ضرورة البحث عن آليات حقيقية للحد من تدهور أسعار الخام
• الفائض النفطي يتراوح بين  400و 500مليون برميل ...واألسعار على المحك
•

اتفق عدد من المتخصصين في ً النفط على أن الفائض في المعروض النفطي
باألسواق العالمية يتراوح حاليا مابين  400و 500مليون برميل ،مما أدى إلى
هبوط كبير في أسعار النفط في األسواق العالمية.
وأكدوا في تحقيق أجرته «الجريدة» ضرورة البحث عن آليات حقيقية للحد من
تدهور أسعار الخام خالل اجتماع أعضاء منظمة «أوبك» في التاسع من أبريل
الجاري مع المنتجين من خارج المنظمة.
وأشار المتخصصون إلى أن االجتماع الذي جرى بين أعضاء «أوبك بلس» الشهر
قـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر واالس ـ ـت ـ ـشـ ــاري
النفطي د .عبدالسميع بهبهاني،
إن الفائض في المعروض النفطي
بــاألســواق العالمية يبلغ حجمه
م ــا ب ـيــن  15و 25م ـل ـيــون بــرمـيــل
ً
يوميا ،وهـنــاك طلب على النفط
ً
بنحو  90مليون برميل يوميا ،
وبذلك يكون هناك انخفاض في
ال ـط ـل ــب ب ـن ـحــو ي ـ ـتـ ــراوح م ــا بـيــن
ً
 10و 15م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا،
وبهذه الحسبة يكون المعروض
الـمـتــراكــم فــي ال ـســوق مـنــذ بــدايــة
األزمة في يناير الماضي يتراوح
ما بين  400و 500مليون برميل
مخزنة في الناقالت وفوق األرض،
إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـعــض االخـ ـت ــاالت
فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق ال ـن ـف ــط ب ـع ــد نـسـبــة
الخصومات الكبيرة التي أقدمت
عليها بعض أطراف "أوبك" ،التي
وص ـل ــت ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ما
ً
بين  10و 15دوالرا على البرميل،
مما أدى في الفترة األخـيــرة إلى
عــرقـلــة تـ ــوازن األس ـع ــار النفطية
ً
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ف ـضــا
عــن ذل ــك ،فــإن الــواليــات المتحدة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ت ـع ـت ـب ــر فـ ــي أق ـص ــى
حاالتها اإلنتاجية بحجم يبلغ
ً
نـحــو  13مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا،
ً
ً
ً
وهــو يعتبر إنـتــاجــا عــالـيــا جــدا،
مما يؤرق ويخل بالثقة بين دول
تحالف أوبك.

توازن األسواق
وأضـ ـ ــاف بـهـبـهــانــي أن هـنــاك
ً
ت ـ ـع ـ ـق ـ ـيـ ــدا آخ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـخـ ــل ب ـ ـت ـ ــوازن
األســواق كاستثناء بعض الدول
م ــن الـخـفــض مـثــل لـيـبـيــا وإي ــران
وف ـنــزويــا ،وف ــي بـعــض األحـيــان
نـيـجـيــريــا والـ ـع ــراق ،إض ــاف ــة إلــى
ع ــدم ت ـجــاوب الـبـعــض مــع سقف
التخفيض مما يجعل هناك نسبة
مخترقة في قرارات االلتزام.
وأعـ ــرب عــن اع ـت ـقــاده ب ــأن نية
ات ـ ـفـ ــاق ال ـخ ـف ــض فـ ــي االج ـت ـم ــاع
المقبل لمنظمة "أو ب ــك" متوفرة
ب ـش ــرط أن ي ـك ــون ه ـن ــاك تـحــالــف
قوي مع دول من خارج المنظمة
مثل المكسيك والـبــرازيــل وكندا
والواليات المتحدة وبعض الدول
األخرى.
ول ـ ـف ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى أن اسـ ـتـ ـشـ ـع ــار
الواليات المتحدة بقرب انعكاس
الـ ـ ـض ـ ــرر ع ـل ـي ـه ــا ج ـ ـ ـ ــراء ان ـه ـي ــار
األس ـ ـع ـ ــار ب ـش ـك ــل ق ـ ــوي نـتـيـجــة
انـ ـتـ ـش ــار وب ـ ـ ــاء "كـ ـ ــورونـ ـ ــا" وق ـلــة
الطلب على النفط جعلها تبادر
بـ ــاالت ـ ـصـ ــال م ـ ــع أك ـ ـبـ ــر م ـن ـت ـجــي
الـنـفــط فــي الـعــالــم وه ـمــا روسـيــا
والسعودية ووضع حلول لألزمة
وعلى الــرغــم مــن إج ــراء الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ل ـه ــذه االت ـ ـصـ ــاالت مع
األطـ ـ ـ ــراف ال ـم ـع ـن ـيــة ،فـ ــإن بـعــض

يهدف إلى تعميق خفض اإلنتاج بنحو  1.5مليون
ضرورة مشاركة جهات أخرى من خارج «أوبك بلس» كالشركات األميركية الكبرى
وباء بالفشل كان ً
الماضيً ،
حاليا شهد المزيد من تدهور األسعار بعد انتشار وباء أو الحكومة األميركية ممثلة بإحدى السلطات هناك من أجل ّ
الوضع
سن بعض القوانين
لكن
؛
يوميا
برميل
ً
«كورونا» الذي أعقبته قلة الطلب وزيادة غير منظورة في الفائض النفطي ،الذي التي تتيح خفضا إلنتاج النفط األميركي.
قارب  500مليون برميل.
وشددوا على أن التعاون بين جميع الدول المنتجة أصبح ضرورة حتمية النقاذ
الطارئ الذي دعت إليه «أوبك» بقيادة المملكة العربية
أسعار النفط من مزيد من االنهيارات التي شهدها الخام في الفترة األخيرة،
وقالوا إن االجتماع ً
السعودية أصبح ًضروريا فيه بحث تعميق خفض اإلنتاج بما يتراوح ما بين  5و 10وفيما يلي التفاصيل:
ماليين برميل يوميا كي تظهر نتيجة واضحة لتعافي أسعار النفط العالمية ،مع

أتوقع وصول
أسعار الخام
إلى  10دوالرات
للبرميل في حال
فشل اجتماع «أوبك
بلس» في تعميق
خفض اإلنتاج

إشراك شركات
النفط األميركية
في «الخفض»
ضرورة حتمية
إلنقاذ األسعار
من االنهيار

فشل أطراف
المعادلة
بالتوصل إلى
اتفاق سيطيل
أمد األزمة

النصافي

الكوح

بهبهاني

الـ ـش ــرك ــات األم ـي ــرك ـي ــة الـنـفـطـيــة
الكبرى ومعهد البترول األميركي
م ــازال ــوا م ـتــردديــن فــي الـتـجــاوب
ً
مــع خـفــض اإلن ـت ــاج ،م ـش ـيــرا إلــى
أن الـشــركــات النفطية األميركية
ال ـص ـغ ـي ــرة أبـ ـ ــدت اس ـت ـع ــدادت ـه ــا
لخفض اإلنتاج كنتيجة مباشرة
ل ـت ـض ــرر اس ـت ـث ـم ــارات ـه ــا بـسـبــب
انخفاض أسعار النفط.

الشركات األميركية
وذك ـ ــر بـهـبـهــانــي أن الــرئ ـيــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب أب ــدى
ً
ً
ت ـح ـف ـظــا شـ ــديـ ــدا ع ـن ــد ال ـحــديــث
عــن اجتماعه مــع شــركــات النفط
األميركية بهذا الخصوص  ،ولم
يشر لنتائج االجتماعات مع تلك
الـ ـش ــرك ــات ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
الرئيس ترامب تحدث عن بدائل
ً
سـيـعــرضـهــا الح ـق ــا لـكــن سقطت
منه بعض التعابير بأنه سيفرض
ً
رس ــوم ــا ع ـلــى ال ـن ـفــط ال ـس ـعــودي
ً
ّ
المصدر إلــى بــاده ،معتبرا ذلك

ً
تأجيجا في غير محله يأتي قبل
اجتماع "أوبك بلس".
وأش ـ ــار بـهـبـهــانــي إل ــى تــأيـيــد
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ل ـت ـصــري ـحــات ت ــرام ــب بـ ـض ــرورة
خفض  10ماليين برميل كي يعود
ً
ال ـســوق إل ــى ســابــق ع ـهــده ،الفـتــا
إل ــى أن بــوتـيــن اش ـت ــرط ض ــرورة
ت ـج ــاوب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مع
هذا المشروع وإال فلن يكون هناك
ً
مشروع أساسا.
وق ـ ــال إن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
تعاني مشكلة قانونية ،هي نظام
الـســوق الحر المعمول بــه هناك،
والذي يتعارض مع قانون "نوبك"
(أي ال لـتـكـتــل إلن ـت ــاج وتـصــديــر
النفط لعام  )2019بعدم االحتكار.

سيناريوهات متوقعة
وأضـ ـ ــاف بـهـبـهــانــي أن هـنــاك
سـيـنــاريــوهــات مـتــوقـعــة فــي هــذا
اإلطـ ــار ح ــول االج ـت ـمــاع منها أن
ي ـك ــون ه ـن ــاك ت ـحــالــف ب ـيــن دول

"أوبــك" فقط وهو يعني أن يكون
ً
الخفض  1.5مليون برميل يوميا
حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـع ـ ــام ،وهـ ـ ـ ــذا لــن
ً
يؤثر كثيرا على سعر النفط ألن
المعروض كبير.
وأض ـ ــاف أن االح ـت ـم ــال اآلخ ــر
وهو إصرار روسيا على مشاركة
أميركا في الخفض ،مما قد يؤدي
إلــى انسحاب موسكو مــن "أوبــك
بـ ـل ــس" فـ ــي حـ ـ ــال عـ ـ ــدم م ـش ــارك ــة
واشنطن في قرارات الخفض.

تشريعات أميركية
وع ــن االح ـت ـمــال األقـ ــوى رجــح
بهبهاني أن يـكــون هـنــاك توافق
أم ـي ــرك ــي روسـ ـ ــي سـ ـع ــودي بـعــد
ت ـش ــري ــع ق ــان ــون أمـ ـي ــرك ــي يـتـيــح
للشركات األميركية التعاون في
الخفض ،الذي يجب أن يكون في
ً
حــدود  10ماليين برميل يوميا،
ً
متوقعا تراجع المخزون النفطي
مــع هــذا االتـفــاق ووص ــول أسعار
النفط إلــى نحو يـتــراوح مــا بين

ً
ً
 30و 35دوالرا للبرميل ،مبديا في
الوقت نفسه مخاوفه في حال عدم
تـجــاوب ال ــدول مــع ق ــرارت خفض
اإلنتاج أن تصل األسعار إلى القاع
لتنتهي إ ل ــى  10دوالرات لتبدأ
المعاناة مع هذا السعر المنهار.

شبه مناوشات
من ناحيته ،أكد أستاذ هندسة
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
د .أح ـمــد ال ـك ــوح ،أن ه ـنــاك شبه
مـنــاوشــات بين أكـبــر طرفين في
تحالف "أوبــك بلس" أي المملكة
العربية السعودية وروسيا وذلك
من خالل إلقاء التهم بينهما حول
ً
إنهاء تحالف "أوبــك بلس" ،الفتا
ً
إل ــى أن ه ــذا األمـ ــر يـعـتـبــر شـيـئــا
غير إيجابي وكأن روسيا مجبرة
وكذلك السعودية على االجتماع
المقبل.
وقــال الـكــوح ،إن أكثر ماكانت
"أوبك" تتمناه وتنتظره في بداية
اج ـت ـمــاع الـشـهــر ال ـمــاضــي ،الــذي

انتهي بدون اتفاق أن يكون هناك
خفض بنحو  1.5مليون برميل
ً
يــوم ـيــا مــن خ ــال تـحــالــف "أوب ــك
بـلــس" ،ومــع فشل هــذا االجتماع
ً
وتزامنا مع تفاقم مشكلة أسعار
ً
النفط التي شهدت انـهـيــارا غير
ً
مـسـبــوق خ ـصــوصــا م ــع انـتـشــار
ً
وب ــاء كــورونــا عالميا ،ال ــذي أدى
إلى توقف المصانع ،وقلة الطلب
على الـنـفــط ،وأس ـفــرت عنه وفــرة
في المعروض النفطي باألسواق
العالمية.

التعاون حتمي
وأوضــح أن االجتماع الطارئ
الـ ــذي دع ــت إل ـيــه "أوبـ ـ ــك" بـقـيــادة
المملكة العربية السعودية ،بات
ً
مــن ال ـضــروري حتما أن يتم فيه
االت ـف ــاق عـلــى خـفــض يـبـلــغ نحو
ً
خمسة ماليين برميل يوميا كي
نرى نتيجة تنعكس على تعافي
ً
أسعار النفط العالمية ،الفتا إلى
ضرورة مشاركة جهات أخرى من

خارج "أوبك بلس" مثل الشركات
األمـيــركـيــة ال ـك ـبــرى أو الحكومة
األميركية ممثلة بإحدى السلطات
هناك من أجل سن بعض القوانين
ً
التي تتيح خفضا إلنتاج النفط
ً
األمـيــركــي ،مــوضـحــا أن التعاون
من جميع الدول المنتجة أصبح
ضـ ـ ــرورة حـتـمـيــة إلن ـق ــاذ أس ـعــار
النفط من المزيد من االنهيارات
ال ـتــي شـهــدهــا ال ـخ ــام ف ــي الـفـتــرة
األخيرة.
وت ـ ـ ــوق ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوح أن يـ ـك ــون
ً
االجتماع المقبل "أيا كان موعده"
ً
ً
موفقا ،متمنيا أن تكون نتائجه
مـ ـ ــرجـ ـ ـ ّـوة ل ـك ـن ــه ّ
رجـ ـ ـ ــح ص ـع ــوب ــة
انصياع روسيا لألمر األميركي
الـ ــذي دع ــا أط ـ ــراف "أوب ـ ــك بـلــس"
ً
لالجتماع في هذا اإلطار ،مشيرا
حــات الــروس ـيــة
إل ــى أن ال ـت ـصــري ـ ّ
األخـ ـي ــرة غ ـيــر م ـبــشــرة لــإجـمــاع
على اتفاق خفض اإلنتاج من أول
اجتماع بين أعضاء "أوبك بلس"،
إذ ان ذلك اإلجماع تحكمه أسعار
ً
ً
النفط التي شهدت تعافيا نسبيا
أفضل من السابق.
وأشار إلى أن االجتماع المقبل
سـيـكــون خـطــوة مــوفـقــة لجلوس
أعـ ـض ــاء "أوبـ ـ ــك بـ ـل ــس" بـعـضـهــم
مــع بـعــض لــوضــع آل ـيــات وأرق ــام
حول كيفية إدارة األزمة ،ألنه من
ال ـص ـعــب ال ـت ــواف ــق ب ـســرعــة حــول
كل أمور وقرارات خفض اإلنتاج،
ً
مبينا أن التوافق سيستغرق عدة
أسابيع حتى يصل المجتمعون
ّ
ً
إل ــى ح ــل تــواف ـقــي خ ـصــوصــا أن
أعضاء "أوبك" ممثلين بالسعودية
والـكــويــت واإلمـ ــارات خــرجــوا من
ً
االجـتـمــاع األخـيــر أكـثــر انــزعــاجــا
من نتائجه السلبية ،التي أدت إلى
قرارهم بزيادة اإلنتاج.

نزيف األسعار
بدوره ،قال نائب مدير البرامج
االكاديمية فــي الكلية األميركية
الــدول ـيــة د .ع ــواد الـنـصــافــي ،إن
أسعار النفط تأثرت باالنكماش
االقتصادي وأزمة فيروس كورونا
التي ضاعفت نزيف األسعار.

وأض ـ ــاف ال ـن ـصــافــي ،أن فشل
االتفاق بين مجموعة "أوبــك" من
ناحية وروسيا من ناحية أخرى
أدى إلــى انهيار األسـعــار ،وجعل
دول "أوبك" تخوض حرب أسعار
حــادة للمحافظة على الحصص
من ناحية ،وللضغط على روسيا
ل ـلــرجــوع ل ـل ـم ـفــاوضــات ب ـشــروط
"أوبك".
وأشار إلى أن التعنت الروسي
ً
لم يدم طويال ،إذ قامت بتوسيط
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ل ـل ـح ــد مــن
ً
تـ ــدهـ ــور األسـ ـ ـع ـ ــار؛ مـ ـع ــرب ــا عــن
اعـ ـتـ ـق ــاده ب ـ ــأن ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ــراف
تضررت من األسعار ،التي وصل
إليها النفط بما فيها ا لــوال يــات
المتحدة.
وتوقع التوصل إلى اتفاق بين
"أوب ــك" وروسـيــا للمحافظة على
ً
األسـعــار ،الفتا في الوقت نفسه
إلــى أن األسـعــار لــن تصل إلــى ما
ً
كانت عليه سابقا فهناك عوامل
ً
أخ ــرى تــؤثــر سـلـبــا عـلــى الـطـلــب،
منها الــوقــت واألس ـعــار الحالية،
ً
معتبرا تلك العوامل فرصة ذهبية
للوصول التفاق تخرج منه جميع
األطراف متوافقة.

هيكلة االقتصاد
ً
واسـتـطــرد قــائــا ،إنــه فــي حال
لــم يتم التوصل التـفــاق واستمر
التعنت الــروســي فــإن ذلــك سوف
يــزيــد مــن فـجــوة قلة الطلب على
ً
الـنـفــط ،مـمــا ق ــد يـسـبــب تــدهــورا
ً
كـ ـبـ ـي ــرا ف ـ ــي األس ـ ـع ـ ــار ب ــال ـس ــوق
العالمي وينذر باتساع عجوزات
مـ ـي ــزانـ ـي ــات دول ال ـخ ـل ـي ــج ،مـمــا
س ـي ـت ـس ـب ــب ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد بـ ـم ــا يـ ـتـ ـن ــاس ــب مــع
األوضاع الحالية.
وشدد النصافي على ضرورة
إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر فـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوى
الـمـصــروفــات الـحــالـيــة بميزانية
الـ ـك ــوي ــت وت ــأجـ ـي ــل ال ـك ـث ـي ــر مــن
المشروعات النفطية ومشروعات
البنية التحتية.
ون ـب ــه إل ــى أن ت ــده ــور أس ـعــار
الـ ـنـ ـف ــط ي ـع ـت ـب ــر فـ ــرصـ ــة إلع ـ ـ ــادة
هيكلة االقتصاد المحلي ،وإعادة
صـيــاغــة الـقـطــاع ال ـخــاص ليقوم
بــالــدور المطلوب منه في تحمل
جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـت ـك ــال ـي ــف مـ ــن خ ــال
ف ـ ـ ــرض ال ـ ـضـ ــرائـ ــب والـ ـت ــوظـ ـي ــف
للعمالة الوطنية وإع ــداد خطط
ف ــاع ـل ــة ت ـت ـم ــاش ــى مـ ــع مـع ـط ـيــات
ً
المرحلة ،معربا عن تصوره أنه
في حال لم يتم االتفاق بين أطراف
"أوب ـ ــك ب ـل ــس" ف ــإن األزم ـ ــة ســوف
ت ـط ــول واألسـ ـع ــار ل ــن ت ـع ــود إلــى
مستوياتها العادلة.

ماذا بعد خروج النفط الصخري األميركي من المعادلة؟ تراجع األسعار بعد تأجيل اجتماع «أوبك بلس»
●

ظافر قطمة

منذ تصريح الرئيس األميركي دونالد ترامب
ً
أخيرا عن اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان تناوال فيه قضايا تتعلق
بــاسـتـقــرار أسـ ــواق الـنـفــط ،وأع ـقــب ذل ــك دع ــوة من
الرياض أيدتها الكويت لعقد مؤتمر للدول المنتجة
للغرض نفسه ،تعيش أسواق الطاقة العالمية حالة
من الترقب والحذر في انتظار ما سوف تسفر عنه
األزمة الراهنة من تداعيات.
ً
وكــانــت وكــالــة الطاقة الدولية أعلنت أخـيــرا أن
األزمة العالمية الناجمة عن وباء كورونا قد تمتد
لتشمل تداعياتها سالسل امــداد النفط العالمية،
لتصل الى أجزاء اخرى من قطاع الطاقة .وقد هبطت
أسـعــار النفط نتيجة تقلص االستهالك العالمي
بفعل الــوبــاء ،إضــافــة الــى صدمة المعروض التي
أعقبت انتهاء فترة خفض االنتاج في منظمة أوبك
وروسيا ،وأسفرت عن خسارة أسعار النفط حوالي
 55في المئة في شهر مارس الماضي ،وهي أكبر
خسارة لها في التاريخ.
وسبق لوكالة الطاقة أن تنبأت بتراجعات تراوح
بين  50في المئة و 85في المئة من دخل عدد من
الدول المنتجة للنفط في هذه السنة مقارنة بالعام

ً
الـمــاضــي .وح ــذرت أيـضــا مــن أن اسـتـمــرار انهيار
األسـعــار ســوف يسفر عن تداعيات على قطاعات
طاقة اخرى وربما يدفع الى تسارع التحول نحو
م ـص ــادر ال ـطــاقــة الـنـظـيـفــة م ـثــل ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي،
وخاصة في أعقاب التوقعات باستمرار انخفاض
أس ـعــاره الـحــالـيــة نتيجة تــأثـيــرات وب ــاء كــورونــا،
اضافة الى فائض امدادات الغاز الطبيعي المسال
في السوق.
وتشير توقعات متشائمة الى تصعيد محتمل
فــي حــرب أسـعــار النفط الــى درجــة تضمن خــروج
صـنــاعــة الـنـفــط ال ـص ـخــري األم ـيــركــي م ــن مـعــادلــة
الطاقة والضغط على روسـيــا ،التي أكــدت أن في
ً
وسعها تحمل األسعار المتدنية جدا فترة تراوح
بين  6و 10سنوات اضافة الى اضعاف جهود ايران
النتاج القنبلة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت النفطية
الروسية ايغور سيشن صــرح في اآلونــة األخيرة
بأنه بمجرد خروج النفط الصخري األميركي من
الـســوق ســوف ترتفع أسـعــار النفط ،وربـمــا يصل
ً
سعر البرميل الى  60دوالرا .وتجدر االشــارة الى
أن أوس ـ ــاط ال ـص ـنــاعــة ك ــان ــت أث ـن ــت ع ـلــى شــركــات
النفط الصخري التي غيرت لعبة النفط في العالم،
وأس ـه ـم ــت بــال ـتــالــي ف ــي خ ـفــض تـكـلـفــة الـتـشـغـيــل

بحيث تمكنت الشركات العاملة من تجاوز أزمة
.2016 –2014
ولكن هذه التوقعات ال تقدم الكثير من األمل الى
صناعة تضررت بشدة وسرعة نتيجة ضعف الطلب
والــزيــادة ال ـحــادة فــي االم ــداد .ويتمحور التفاؤل
في الوقت الراهن حول خفض تكلفة التشغيل الى
مستويات أقل حتى اذا دعت الحاجة الى التوقف
عن عمليات الحفر واستكشاف آبار جديدة.
وتشير الـتــوقـعــات الـيــوم الــى أن أسـعــار النفط
سوف تستمر في الهبوط على الرغم من االرتفاعات
العابرة بين الحين واآلخر ،اضافة الى جهود صناع
السياسة في شتى أنحاء العالم للحد من ضعف
الـطـلــب عـلــى مـصــادر الـطــاقــة وص ــدور تـحــذيــر من
ً
رئيس وكالة الطاقة الدولية أخيرا بأن الطلب على
الخام قد ينخفض بنسبة  20في المئة ،وذلك بسبب
وجود حوالي  3مليارات نسمة قيد الحجر الصحي،
ً
مضيفا أن الوكالة سوف تقدم دراسة محددة حول
هذه القضية خالل مدة ال تتجاوز األسبوعين.
ويبقى السؤال المطروح في هذا السياق وهو
هل تهرع الدول المنتجة للنفط الى االجتماع لبحث
سبل الخروج من النفق قبل فوات األوان؟

تــراجـعــت أس ـعــار الـنـفــط أم ــس ،بـعــدمــا أرج ــأت السعودية
وروسيا اجتماعا لبحث تخفيضات في اإلنتاج قد تساعد على
تخفيف تخمة المعروض باألسواق العالمية ،في وقت يشهد
انهيارا في الطلب بسبب وباء فيروس كورونا.
ونزل خام برنت إلى ما يقرب من  30دوالرا للبرميل في وقت
سابق ،لكنه قلص الخسائر إلى انخفاض  24سنتا ،أو  0.7في
المئة ،إلى  33.87دوالرا للبرميل بحلول الساعة  06:39بتوقيت
غرينتش ،وهبط خــام غــرب تكساس الوسيط األميركي 41
سنتا ،أو  1.5في المئة ،إلى  27.93دوالرا للبرميل ،بعد جلسة
جرى تداوله فيها بسعر أقل عند  25.28دوالرا.
وكان مقررا في البداية أن تجتمع السعودية وروسيا امس
لبحث تخفيضات اإلنتاج ،لكن االجتماع تأجل إلى  9أبريل،
بعدما تبادلتا االت ـهــام بالمسؤولية عــن انـهـيــار محادثات
مارس.
وصرح رئيس الصندوق السيادي الروسي لتلفزيون سي
إن بي سي بــأن السعودية وروسـيــا "قريبتان جــدا جــدا" من
اتفاق لخفض إنتاج النفط.
وشـهــدت األس ـعــار على جانبي المحيط األطـلـســي أســوأ
شهر في مارس ،بسبب الشلل الذي ألحقته جائحة فيروس
كورونا بالطلب.
وحذر المحللون لدى "إيه إن زد وسيتي" من أن تخفيضات
اإلنـتــاج قــد تأتي "ضئيلة جــدا ومـتــأخــرة ج ــدا" ،لكن روبــرت
مكنالي ،رئيس مجموعة رابيديان للطاقة في بيثيسدا بوالية
ماريالند ،قال إن تحركا من السعودية لتأجيل إعالن أسعار

البيع الرسمية لخاماتها يشير إلى أنها ال ترغب في إغراق
السوق بإمدادات رخيصة قبل اتفاق محتمل.
وقال مصدر سعودي لـ"رويترز" إن المملكة أرجأت إعالن
األسعار حتى يوم الجمعة ،انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع
بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة.
وكــان وزيــر النفط خالد الفاضل قال أمس األول إن بالده
تدعم دعوة السعودية إلجراء محادثات جديدة حول تخفيض
إمــدادات النفط في وقت الحق هذا األسبوع ،معبرا عن أمله
التوصل لنتائج إيجابية تساهم في استقرار سوق النفط.
وأك ــد ال ـفــاضــل ،خ ــال ات ـصــال هــاتـفــي مــع "رويـ ـت ــرز" ،دعــم
الكويت الكامل للسعودية وجـهــودهــا إلع ــادة أوبــك والــدول
خارجها إلى مائدة المفاوضات.
وأض ــاف أن الـكــويــت تــرحــب دائـمــا بالجهود الــرامـيــة إلى
استقرار السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين ،وتعمل
بنشاط ،وان دوال كثيرة تعمل بجد في سبيل إنجاح األمر،
الفتا الى ان الجميع مهتمون باستثمارات الطاقة ويأملون
نتيجة ناجحة لالجتماع.
وبعد انهيار محادثات أوبك +في فيينا في  6مارس ،أعلن
منتجو النفط عن خطط لزيادة اإلنتاج.
وق ــال الــوزيــر إن ــه عـلــى الــرغــم مــن ال ـتــزام الـكــويــت الـصــارم
بتعهداتها السابقة بموجب اتفاق أوبك فإنها زادت إنتاجها
إلى  2.9مليون برميل يوميا بحلول نهاية مارس بعد انهيار
المحادثات.
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«الخليج لالستثمار» تربح  131مليون دوالر في « 2019وفرة لالستثمار الدولي» تستثمر
العجيل :النتائج تؤكد سالمة نموذج العمل الذي تتبناه المؤسسة ومتانة الوضع المالي  100مليون دوالر في «بيور هارفست»
أكد رئيس مجلس إدارة
مؤسسة الخليج لالستثمار بدر
العجيل مدى الثقة بسالمة
نموذج العمل الذي تتبناه
المؤسسة ،ومتانة الوضع
المالي ومستويات السيولة
للمؤسسة وأدائها المتميز.

أعلنت مؤسسة الخليج لالستثمار نتائج
أعـمــالـهــا عــن ال ـعــام الـمــالــي المنتهي فــي 31
ديسمبر  ،2019والتي أظهرت تحقيقها أرباحا
صافية بلغت  131مليون دوالر ،مقابل 107
ماليين في العام السابق ،بارتفاع قدره  22في
المئة ،ويأتي هذا اإلعالن في أعقاب مصادقة
الجمعية العامة العادية على البيانات المالية
للمؤسسة.
وف ــي تعليقه عـلــى الـنـتــائــج الـمــالـيــة لعام
 ،2019ص ـ ــرح ر ئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة ب ــدر
العجيل" :بفضل الله ،تمكنت المؤسسة من
تحقيق هذه النتائج الجيدة رغم العديد من
الـتـحــديــات الصعبة الـتــي شهدتها األس ــواق
المالية ســواء على صعيد األســواق المحلية
أو العالمية على حد سواء".
وأكــد العجيل مــدى الثقة بسالمة نموذج
العمل الذي تتبناه المؤسسة ،ومتانة الوضع
المالي ومستويات السيولة للمؤسسة وأدائها
المتميز ،وهــو األم ــر ال ــذي يتضح مــن خالل
تأكيد التصنيف االئتماني للمؤسسة من قبل
كبرى وكاالت التصنيف العالمية.
وأضـ ـ ــاف" :ق ــام ــت ال ـمــؤس ـســة ومـ ــن خــال
مجموعة االستثمارات المباشرة بمواصلة
االسـتـثـمــار فــي قـطــاع البنية التحتية ،وهــو
قـطــاع ذو قيمة مضافة كبيرة فــي المنطقة،
والذي تملك به المؤسسة خبرة كبيرة ،حيث
فاز تحالف المؤسسة بمشروع عبري للطاقة
الشمسية في سلطنة عمان ،كما تم اختيار

تحالف المؤسسة المفضل لمشروع المرحلة
الخامسة للطاقة الشمسية من هيئة كهرباء
ومياه دبي ،حيث أضاف ان نشاط المؤسسة
ف ــي م ـج ــال اس ـت ـث ـمــارات ـهــا ال ـم ـب ــاش ــرة ب ــدول
المجلس ،سواء في الدخول بمشاريع جديدة
أو التخارج من بعض االستثمارات القائمة،
هو نشاط مستمر ومتجدد لدى المؤسسة".
من جهة أخــرى ،صــرح الرئيس التنفيذي
للمؤسسة إبــراهـيــم الـقــاضــي بــأنــه "انـطــاقــا
مــن ا ل ـتــزام اإلدارة التنفيذية باستراتيجية
ال ـمــؤس ـســة وت ـح ـق ـيــق أه ــداف ـه ــا ال ـمــرســومــة،
وحرصا منها على تطوير األداء ،فقد شهد
عــام  2019تنفيذ السنة الثانية من المرحلة
االنـتـقــالـيــة لتحقيق الـسـيــاســة االستثمارية
ال ـج ــدي ــدة ،وال ـت ــي تـتـضـمــن تـخـفـيــض نسبة
الـ ــديـ ــون ،وإعـ ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع األصـ ـ ـ ــول ،إض ــاف ــة
إلـ ــى م ـق ــارن ــة أداء م ـخ ـت ـلــف أن ـ ـ ــواع األصـ ــول
االستثمارية بمؤشرات السوق ،وأدى سعي
المؤسسة نحو ترشيد المصاريف العمومية
إلى الحفاظ على مستويات المصاريف عند
 52مليون دوالر في عامي  2019و."2018
و فـ ـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــه عـ ـ ـل ـ ــى أداء ا لـ ـمـ ـح ــا ف ــظ
االس ـت ـث ـمــاريــة ،ب ـيــن ال ـقــاضــي ان "الـمـتــابـعــة
المستمرة ألداء محفظة األ س ــواق العالمية
أسفرت عن تحقيق أداء أعلى من المؤشرات
السوقية المستخدمة في قياس األداء مقارنة
بأغلب المؤشرات" .وتابع" :تمكنت محفظة
االس ـت ـث ـمــارات ال ـم ـبــاشــرة ،وبـفـضــل ال ـلــه ،من

بدر العجيل
ال ـت ـخــارج ال ـجــزئــي م ــن بـعــض ال ـم ـشــروعــات،
ومنها التخارج الجزئي من شركة تصنيع،
بينما تم استكمال مشروعات أخرى كمشروع
البحرين للغاز المسال ومشروع شركة القمر
للحديد في سلطنة عمان".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ت ـ ـحـ ــالـ ــف ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة فـ ــاز
ب ـم ـش ــروع ــات ب ـن ــى ت ـح ـت ـيــة أخـ ـ ــرى ف ــي دول
ال ـم ـج ـل ــس ،وم ـن ـه ــا مـ ـش ــروع ع ـب ــري لـلـطــاقــة
الـشـمـسـيــة ف ــي سـلـطـنــة ع ـم ــان ،وت ــم اخـتـيــار
تحالف المؤسسة كالتحالف المفضل لمشروع
المرحلة الخامسة للطاقة الشمسية من هيئة
كهرباء ومياه دبي.

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت «ب ـ ـ ـيـ ـ ــور هـ ــارف ـ ـسـ ــت ل ـ ـل ـ ـمـ ــزارع
ا لــذ كـيــة» ،ا مــس توصلها ال تـفــاق مــع شركة
وفرة لالستثمار الدولي (الكويت) ،الذراع
االستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت ،تـضـمــن مــن
خــالــه ال ـح ـصــول ع ـلــى ال ـت ــزام اسـتـثـمــاري
متعدد المراحل تبلغ قيمته أكثر من 100
مليون دوالر ،لتصبح بــذ لــك أ عـلــى صفقة
استثمارية فــي مجال ا لــزرا عــة باستخدام
التكنولوجيا فــي منطقة ا لـشــرق األو ســط
وش ـ ـمـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا وب ــاكـ ـسـ ـت ــان وت ــركـ ـي ــا.
وب ـم ــوج ــب ه ــذا االل ـ ـتـ ــزام ،سـيـنـضــم غ ــازي
الهاجري ،الرئيس التنفيذي لشركة وفرة
لالستثمار الدولي ،إلى مجلس إدارة «بيور
هارفست».
ويعزز االستثمار االستراتيجي األخير
مــن شــركــة وف ــرة ،ق ــدرات «بـيــور هــارفـســت»
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر حـ ـل ــول ت ــوف ــر ب ـي ـئــة م ـثــال ـيــة
ل ـل ـم ـحــاص ـيــل الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـلــى
أحدث التقنيات ونشرها عبر جميع أنحاء
ال ـم ـن ـط ـقــة ،م ـمــا ي ـض ـمــن إن ـت ــاج مـحــاصـيــل
زراعية مستدامة من الفواكه والخضراوات
الطازجة العالية الجودة بغض النظر عن
الظروف المناخية الخارجية.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ال ـشــراكــة االسـتــراتـيـجـيــة
م ــع «وفـ ـ ــرة» ،ق ــال س ـكــاي ك ــورت ــز ،الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي والـشــريــك الـمــؤســس فــي «بـيــور

هــار فـســت»« :أصبحت الحاجة إ لــى إد خــال
الـطــرق اإلبــداعـيــة فــي الــزراعــة حــول العالم
ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى .وفي
ظل ما نشهده من اضطرابات في سالسل
الـ ـت ــوري ــد الـ ـن ــات ــج ع ــن ال ـ ـظـ ــروف ال ـحــال ـيــة
الـمـتـمـثـلــة بـتـفـشــي وب ــاء ك ــورون ــا (كــوفـيــد
ً
ً
 ،)19ب ــات لــزامــا إي ـجــاد ط ــرق أكـثــر تـطــورا
تـســاعــد فــي ض ـمــان اس ـتــدامــة ق ــدرة إنـتــاج
الغذاء المحلي ،خاصة المنتجات الطازجة
والغنية بالمغذيات».
مــن جهته ،قــال غــازي ا لـهــا جــري« :تؤمن
شركة وفرة بالدور المحوري الذي تقوم به
الزراعة المستندة إلى التقنيات المتقدمة
فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد حـ ـل ــول م ـس ـت ــدام ــة ل ـت ـحــديــات
األمن الغذائي التي تواجهها دول الخليج
ال ـعــربــي ،بـمــا فـيـهــا دول ــة ال ـكــويــت .ويــأتــي
اس ـت ـث ـم ــارن ــا ف ــي ش ــرك ــة بـ ـي ــور ه ــارف ـس ــت،
ً
انطالقا من سعينا إلى االستثمار في كل
ا لـمـجــاالت ا لـتــي تساهم فــي مـســا عــدة دول
منطقتنا على تحقيق التنمية المستدامة».

ُ
«الوطني لالستثمار»« :كورونا» يدخل األسواق العالمية في حالة من الذعر
قالت شركة الوطني لالستثمار إن األسواق العالمية دخلت في
حالة مــن الــذعــر بسبب جائحة فـيــروس كــورونــا (كوفيد  )19الــذي
يجتاح العالم ،خاصة مع انتقال مركز الوباء إلى الواليات المتحدة
اآلن بعد أوروبــا ،حيث بدأ العدد اإلجمالي للحاالت المؤكدة على
مستوى العالم يقترب جــدا مــن مليون حــالــة مــع أكـثــر مــن  50ألف
حالة وفاة.
وذكر التقرير الخاص برصد حركة أسواق المنطقة والعالم أنه من
المتوقع أن تبلغ العدوى ذروتها في منتصف شهر أبريل ،خاصة مع
تزايد انتشار الوباء بسرعة قياسية في الواليات المتحدة ،وهو ما
كان له بالغ األثر على أسواق الواليات المتحدة ،حيث شهدت نهاية
دراماتيكية بعد أطول موجة صعود في أسواق األسهم ،وتراجعت
المؤشرات الرئيسية بنسب تفاوتت بين  34في المئة لمؤشر S&P
 500و 37في المئة لمؤشر داو جونز الصناعي ( )DJIAمن الذروة
التي بلغتها في  20فبراير إلى أقل مستوى في  23مارس ،في وقت
وصل فيه مؤشر التذبذب إلى حوالي  ،85.5وهو األعلى منذ األزمة
المالية العالمية في عام .2008
أمــا بالنسبة ل ــأداء لشهر م ــارس ،فـقــد سـجــل مــؤشــر S&P 500
انخفاضات بنسبة  12.5في المئة ،مما انعكس انخفاضا بنسبة
 20.0و 23.2في المئة على التوالي في الربع األول.

مــن ناحية أخ ــرى ،أش ــار التقرير إلــى اسـتـمــرار عــائــدات سندات
الخزانة في الهبوط ،حيث وصلت إلى مستويات قياسية ،ووصل
ً
العائد على سندات العامين إلى  0.23بالمئة في آخر مارس ،منخفضا
من  0.86بالمئة في نهاية فبراير ،بينما أغلق العائد لمدة  10سنوات
عند  0.62في المئة ،منخفضا من  1.13في المئة خالل نفس الفترة.

خسائر فادحة لألسواق العالمية
وقال التقرير إن األسواق في جميع أنحاء العالم سجلت خسائر
كبيرة ،حيث انخفض مؤشر  MSCI ACالعالمي بنسبة  13.7بالمئة
في مارس ،ليصل إجمالي تراجعه خالل الفصل األول من العام إلى
ً
 21.7بالمئة ،في حين شهد مؤشر  MSCI EAFEانخفاضا بنسبة
 13.8في المئة للشهر و 23.4في المئة للربع األول .وسارعت البنوك
المركزية والحكومات إلى اتخاذ تدابير من شأنها أن توفر الدعم
القـتـصــاداتـهــا ،وســط مـخــاوف مــن رك ــود اقـتـصــادي عالمي عميق.
فخفض «االحتياطي الفدرالي» األميركي الفائدة بمقدار  50نقطة
أســاس إلــى نطاق  1.25-1.0في المئة ،ثم بنقطة مئوية كاملة إلى
ُنطاق  0.25-0.0بالمئة في اجتماعين طارئين في  3و 15مارس ،كما
ً
أ علن برنامج تيسير نقدي ضخم يتضمن برنامجا غير محدود

لشراء األص ــول ،وبرنامج إقــراض للشركات ،وألول مــرة ،برنامج
لشراء سندات الشركات.
وحول حزمة التحفيز االقتصادي األميركية ،قال التقرير إنه عالوة
على برنامج التيسير النقدي ،وضعت حكومة الواليات المتحدة
اللمسات األخيرة على حزمة التحفيز االقتصادي التي تعد األكبر
في ّ تاريخ الواليات المتحدة بقيمة تريليوني دوالر من شأنها أن
توفر لالقتصاد كمية هائلة من الـقــروض واإلع ـفــاء ات الضريبية
والمدفوعات المباشرة للشركات الكبيرة والصغيرة واألفراد.

أسواق أوروبا ...مزيد من االنخفاض
وأشــار التقرير إلــى أســواق أوروب ــا التي لم تكن الـصــورة فيها
أفـضــل عــن بقية األسـ ــواق الـعــالـمـيــة ،حـيــث كــانــت كــل مــن إيطاليا
وإسبانيا وفرنسا وألمانيا في مركز جائحة الفيروس التاجي
المستجد.
وق ــد ك ــان حـظــر الـسـفــر فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم ،بـمــا فــي ذلــك
الحظر الذي فرضته الواليات المتحدة على الرحالت القادمة من
أوروب ــا ،إضــافــة إلــى االستجابة المخيبة آلمــال المستثمرين من
البنك المركزي األوروبي ،قد دفع األسواق األوروبية إلى مزيد من

االنخفاض خــال الشهر ،حيث تراجع مؤشر Stoxx Europe 600
بنسبة  14.8في المئة ،لينهي الربع األول من العام بانخفاض 23.0
في المئة .وفي األسواق الناشئة ،ذكر التقرير أنها شهدت تراجعا
أكثر حدة بشكل عــام ،خاصة خــارج آسيا .وانخفض مؤشر MSCI
 EMبنسبة  15.6في المئة خالل الشهر و 23.9في المئة للربع األول،
في حين انخفض مؤشر ( MSCI Asiaما عدا اليابان) بنسبة 12.2
بالمئة في مارس و 18.6بالمئة خالل الربع األول.

أسواق الخليج ...خسائر فادحة
وفي دول مجلس التعاون الخليجي ،قال التقرير إن أسواق األسهم
تكبدت خسائر فادحة بسبب التداعيات العالمية الناجمة عن جائحة
الفيروس التاجي المستجد ،إضافة إلى االنخفاض غير المسبوق في
أسعار النفط ،الذي نجم عن انهيار اتفاقية خفض اإلنتاج لمجموعة
أوبك والدول المشاركة.
وتـفــاقــم انـهـيــار أسـعــار النفط بشكل أكـبــر ،بسبب مـخــاوف من
انخفاض كبير في الطلب على النفط في أعقاب االنخفاض العالمي
في أنشطة النقل مع لجوء العديد من البلدان إلى عمليات إغالق
كاملة في محاولة لوقف انتشار الوباء.
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تتجاوز ميزانيات دول وتهوي بأصول المستثمرين
تخشى األندية العربية هي
االخرى من خطر إلغاء
الموسم الكروي الحالي ،وذلك
بعد ان قررت االتحادات
المختلفة لكرة القدم تمديد
إيقاف كل األنشطة الرياضية
والمباريات وتعليقها حتى
اشعار آخر ،وهو ما سيتسبب
في خسائر مادية كبيرة.

خسائر األندية
اإلنكليزية المتوقعة
قد تصل إلى 750
مليون إسترليني في
حين تبلغ الخسائر
المتوقعة لألندية
اإلسبانية نحو 700
مليون يورو

تقارير اقتصادية قدرت
الخسائر الرياضية
المتوقعة في الواليات
المتحدة بأكثر من ١٠٠
مليار دوالر

أل ـ ـقـ ــى تـ ـفـ ـش ــي فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
ال ـم ـس ـت ـج ــد بـ ـت ــأثـ ـي ــره االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
ع ـلــى ال ــري ــاض ــة ح ــول ال ـعــالــم بسبب
تعليق االنشطة المختلفة حيث هدد
بتداعيات مالية مليارية كارثية على
ال ـق ـطــاع وأب ــرزه ــا ك ــرة ال ـق ــدم وأض ــر
بمستثمريه الذين هوت أصولهم.
وطالت الخسائر المتالحقة جراء
انتشار الفيروس ،الدوريات األوروبية
ال ـخ ـم ـس ــة الـ ـكـ ـب ــرى ،وال ـ ـتـ ــي قــدرت ـهــا
تقارير اقتصادية عالمية بـ  4مليارات
يورو في حال أطاح فيروس كورونا
بالموسم الكروي نتيجة خسائر من
حقوق البث التلفزيوني والعائدات
التجارية والتسويقية ،ان لم تتمكن
من خــوض المباريات المقررة حتى
نهاية الموسم.
وأش ــارت عــدة دراس ــات مالية إلى
أن أب ــرز الـمـتـضــرريــن اقـتـصــاديــا من
«ك ــورون ــا» فــي ريــاضــة كــرة الـقــدم هو
البريميرليغ بخسائر تقارب  1.2مليار
ي ــورو ،حـيــث إن الـخـســائــر واألض ــرار
ال ـتــي سـتـلـحــق ب ــال ــدوري اإلنـكـلـيــزي
ستكون أكـثــر مــن نصفها مــن عوائد
البث التلفزيوني لمباريات البطولة،
فـفــي انـكـلـتــرا تشير الـتـقــاريــر ال ــى ان
«البريميرليغ» قد يخسر  762مليون
جـنـيــه اسـتــرلـيـنــي مــن الـصـفـقــات مع
الـشـبـكـتـيــن الـمـحـلـيـتـيــن الـمــالـكـتـيــن
لحقوق البث ،أي «سكاي سبورتس»
و«ب ــي تــي س ـب ــورت» ،فــي حـيــن كانت
راب ـطــة الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي قــد باعت
حقوق بث المباريات خالل الفترة من
 2019الــى  2022مقابل  9.2مليارات
ج ـن ـي ــه إسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي داخـ ـ ـ ــل وخـ ـ ــارج
بريطانيا.
امـ ــا خ ـس ــائ ــر األنـ ــديـ ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
المتوقعة في حال إلغاء الدوري لهذا
الـمــوســم فـقــد تـصــل إل ــى  750مليون
إسترليني ،فيما الخسائر المتوقعة
لــأنــديــة اإلسـبــانـيــة هــي  700مليون
يورو.
ونشرت تقارير إيطالية أن أندية
الدوري اإليطالي قد تخسر ما يصل
إلـ ــى  700م ـل ـي ــون ي ـ ــورو إذا ل ــم يـتــم
االن ـت ـه ــاء م ــن ال ـم ــوس ــم الـ ـجـ ــاري مــن
«الكالتشيو» بسبب فيروس كورونا
المنتشر.
وفـ ــي دراسـ ـ ــة ح ــدي ـث ــة ،ق ــام ــت بها
مــؤسـســة  KPMGالــدولـيــة للخدمات
ال ـمــال ـيــة واالس ـت ـش ــاري ــة ،أن األن ــدي ــة
األلمانية الـ 18في البوندسليغا قدرت
خـســائــر ه ــا بـيــن  650و 750مليون
يورو ،منها  140مليون يورو اللتذاكر
و 240مليونا من عائدات واإلعالنات،
أما الباقي أي  370مليون يورو فهي
من عائدات البث اإلعــامــي ،والتي ال
يـمـكــن ال ـح ـصــول عليها إال فــي حــال
عادت الحياة إلى المالعب ،سواء دون
جمهور أو بتواجدهم في المدرجات.
وكشفت تقارير عن حجم الخسائر
االقتصادية المتوقع أن يتكبدها نادى
باريس سان جيرمان الفرنسى ،بسبب
تعليق النشاط الرياضى نظرا لتفشى
فيروس كورونا المستجد ،COVID 19
قد تقدر بـ 215مليون يورو.
ولفتت إلى أن ريال مدريد اإلسباني
سـيـفـقــد ح ــوال ــي  350م ـل ـيــون ي ــورو
نتيجة تدني قيمته بنسبة  31.8في
ا لـمـئــة ،فيما ستبلغ خـســا ئــر غريمه

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ال ـت ـق ـل ـي ــدي ب ــرش ـل ــون ــة حـ ــوالـ ــي 366
ً
مليونا.
وك ـلــف ق ــرار ري ــال م ــدري ــد بــإيـقــاف
جــو لــة ملعب البرنابيو فقط تقريبا
 100ألف يورو يوميا ،حيث إن النادي
ال ـم ـل ـكــي يـتـكـبــد خ ـســائــر اق ـت ـصــاديــة
هــائ ـلــة بـسـبــب ف ـي ــروس ك ــورون ــا من
الممكن أن تتجاوز مليون يــورو إذا
اسـتـمــر ال ـحــال ألكـثــر مــن أسـبــوعـيــن،
وسيزداد تباعا نتيجة لهذه األزمة.
وفي اسكتلندا ،على سبيل المثال،
حيث تعتمد األندية بشكل كبير على
عــائــدات بـيــع ال ـتــذاكــر ،الــوضــع سيئ
ج ــدا ،وي ـتــوقــع رئ ـيــس ن ــادي أبــرديــن
دايف كورماك ان يضطر ناديه النفاق
نحو خمسة ماليين جنيه استرليني
( 5.9ماليين دوالر) في األشهر القليلة
المقبلة ،من دون تحقيق اية ايرادات.

األندية العربية لها نصيب
وعلى صعيد الوطن العربي تخشى
األندية العربية هي االخرى من خطر
إلغاء الموسم الكروي الحالي ،وذلك
بـعــد ان ق ــررت االت ـح ــادات المختلفة
لكرة القدم تمديد إيقاف كافة األنشطة
الرياضية والمباريات وتعليقها حتى
اش ـعــار آخ ــر ،وه ــو مــا سيتسبب في
خسائر مادية كبيرة.
ون ـ ــوه ـ ــت الـ ـ ــى ان األن ـ ــدي ـ ــة ت ـ ــدرك
ج ـي ــدا أن عـ ــدم اس ـت ـك ـمــال ال ــدوري ــات
وال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ــري ــاض ـي ــة الـمـحـلـيــة
وال ـخــارج ـيــة ق ــد يـعــرضـهــا لخسائر
مــاديــة فــادحــة إذا مــا انتهى الموسم
الحالي على ما هو عليه ،وتم اعتماد
الترتيب الحالي للفرق ،والمعروف
أن م ـيــزان ـيــة ك ــل نـ ــاد ت ـت ـحــدد حسب
ترتيبه في الجدول بعد نهاية الدوري،
وهذه الميزانية تشمل مكافآت الفوز
ب ــال ـب ـط ــوالت ،وإيـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـســويــق،
وال ـن ـقــل الـتـلـفــزيــونــي وغ ـيــر ذل ــك من
األمـ ـ ـ ــور ،وم ـن ـه ــا األج ـ ـ ــور والـ ــرواتـ ــب
وال ـت ـك ــال ـي ــف ال ـت ـســوي ـق ـيــة وال ـمــال ـيــة
وتذاكر المباريات.

تخفيض رواتب
وف ــي خ ـط ــوات قــامــت بـهــا االنــديــة
االوروبية لتخطي االزمة االقتصادية
وض ـع ــت أن ــدي ــة فــرن ـس ـيــة عـ ــدة منها
مرسيليا ول ـيــون العـبـيـهــا فــي حالة
ال ـب ـطــالــة ال ـجــزئ ـيــة لـتــوفـيــر األم ـ ــوال.
وفي هذه الحالة ،تقوم األندية بدفع
 70في المئة من الراتب اإلجمالي (ما
يوازي  84في المئة تقريبا من الراتب
الصافي) ،على ان تتكفل الدولة بدفع
الـ ـج ــزء ال ـم ـت ـب ـق ــي ،ب ـح ــد أقـ ـص ــى هــو
 4850يــورو لكل مــوظــف ،وهــو مبلغ
يشكل نقطة فــي بـحــر روات ــب معظم
الالعبين المحترفين ،و فــي ألمانيا،
كان العبو بوروسيا مونشنغالدباخ
أول م ــن اقـ ـت ــرح ت ـخ ـف ـيــض ال ــروات ــب
فـ ــي ال ـب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا ،ت ـب ـع ـهــم الع ـبــو
ف ـيــردر بــريـمــن ،وشــالـكــه وبــوروسـيــا
دورت ـمــونــد ،بينما أشـ ــارت صحيفة
بيلد المحلية الى ان العبي العمالق
البافاري بايرن ميونيخ وافقوا على
حسم بنسبة  20في المئة من رواتبهم.
وت ـع ـمــل األن ــدي ــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة على
اتباع خطة تخفيض أجور الالعبين

مــن أجــل احـتــواء األزم ــة االقتصادية،
إذ إن الالعبين ا لــذ يــن يحملون لقب
األعلى أجرا ،باتوا على مشارف فقدان
ما يقرب من  750ألف جنيه إسترليني
من القيمة اإلجمالية لرواتبهم من أجل
إنقاذ أندية الدرجة األدنى التي بات
مصيرها في مهب الريح.
وان ـ ـضـ ــم أت ـل ـي ـت ـك ــو إلـ ـ ــى م ـنــاف ـســه
ب ــرشـ ـل ــون ــة الـ ـ ـ ــذي فـ ـ ــرض تـخـفـيـضــا
إج ـبــاريــا ألج ــور العـبـيــه خ ــال فـتــرة
الـطــوارئ فــي الـبــاد بعدما أصبحت
إسبانيا ثاني أكثر دول أوروبا تضررا
من الفيروس بعد إيطاليا.
وقال برشلونة المنافس في دوري
الدرجة األولــى اإلسباني لكرة القدم
إنــه يتخذ خطوات لتخفيض رواتــب
العبيه والعاملين لتقليص الضرر
االقتصادي الــذي تسبب فيه انتشار
فيروس كورونا.
وأعلن يوفنتوس حامل لقب دوري
الــدرجــة األول ــى اإليـطــالــي لكرة القدم
تــوصـلــه الت ـفــاق مــع ال ـمــدرب والعـبــي
الفريق األول لتخفيض رواتبهم عن
الفترة المتبقية من الموسم الحالي
ال ـم ـتــوقــف مـبـيـنــا أن اآلثـ ـ ــار الـمــالـيــة
لــات ـفــاق سـتـبـلــغ ح ــوال ــي  90مليون
يورو ( 100.26مليون دوالر) وستظهر
نتائجه في حسابات السنة المالية
،2020-2019
وسـ ــرح االت ـح ــاد األس ـت ــرال ــي لـكــرة
ال ـق ــدم  70ف ــي ال ـم ـئــة م ــن عــام ـل ـيــه إذ
يـ ـك ــاف ــح لـ ـم ــواجـ ـه ــة ت ــأثـ ـي ــر ان ـت ـش ــار
الـ ـفـ ـي ــروس ال ـ ـ ــذي أدى إل ـ ــى ال ـح ـجــر
الصحي في البالد.

سوق االنتقاالت
وأشـ ـ ــارت ال ــدراس ــة ال ـت ــي ق ــام بها

مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي
ل ـل ــدراس ــات الــريــاض ـيــة ف ــي نــوشــاتــل
السويسرية ،إن إجمالي قيمة انتقال
الــاع ـب ـيــن ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـب ـطــوالت
الخمس الـكـبــرى (إنـكـلـتــرا ،إسبانيا،
إيطاليا ،ألمانيا ،فرنسا) سينخفض
بنسبة  28في المئة ،أي من  32.7مليار
ً
يورو ،إلى  23.4مليارا ،في حالة عدم
لـعــب أي م ـبــاريــات ،وع ــدم تـمــديــد أي
عقود لالعبين حتى نهاية يونيو.

تبرعات لالنتشال
وأكـ ـ ـ ــدت خـ ـط ــوة دراسـ ـ ـ ــة االتـ ـح ــاد
ال ــدول ــي لـكــرة ال ـقــدم (الـفـيـفــا) ق ــرارات
ج ــدي ــدة م ــن أج ـ ــل إنـ ـق ــاذ ك ـ ــرة ال ـق ــدم
العالمية من تداعيات تفشي فيروس
كــورونــا ،فــي ظــل تـحــذيــرات مــن تكبد
األندية األوروبية خسائر قد تصل إلى
سبعة مليارات يورو في حال استمرار
االزمـ ـ ـ ــة ،ع ـم ــق االزم ـ ـ ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـتــي
ضربت قطاع االستثمار الرياضي.
أم ــا عـلــى صـعـيــد ال ـت ـبــرعــات ،ففي
اس ـبــان ـيــا أط ـلــق ات ـح ــاد ال ـك ــرة حــزمــة
ت ـســاوي أكـثــر مــن  500مـلـيــون دوالر
لدعم األندية التي تعاني بسبب فقدان
أموال حقوق البث نظرا إلى عدم إجراء
مباريات في األساس.
وقــام كل من العب نــادي برشلونة
ليونيل ميسي ومدربه السابق بيب
غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال ب ـت ـق ــدي ــم م ـل ـي ــون دوالر
ل ـم ـســاعــدة الـمـسـتـشـفـيــات وخ ــدم ــات
الرعاية الصحية المغمورة.
وأعـلـنــت راب ـطــة الـ ــدوري األلـمــانــي
لكرة القدم ان أربعة أندية كبيرة هي
بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند
والي ـب ــزي ــغ وب ــاي ــر ل ـي ـف ــرك ــوزن ،ق ــررت
تقديم مبلغ إجمالي قدره  20مليون

ي ــورو لمساعدة األنــديــة األخ ــرى في
ظل الصعوبات المالية التي يسببها
الفيروس.

الرياضات األخرى
أمــا على صعيد باقي الرياضات،
فقدرت تقارير اقتصادية ان الخسائر
الـ ـمـ ـت ــوق ــع حـ ــدوث ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ج ـ ـ ــراء تــوقــف
ال ـن ـشــاط الــريــاضــي ،تتخطى حاجز
المئة مليار دوالر ،من أعمال حجمها
 160مليارا.
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ـه ــم ،اع ـ ـتـ ــرف مـنـظـمــو
أولمبياد طوكيو التي كان من المقرر
اق ــامـ ـتـ ـه ــا صـ ـي ــف  ،2020بـ ـ ــأن قـ ــرار
تــأجـيـلـهــا ل ـعــام  ،2021س ـي ــؤدي إلــى
تـكــالـيــف «بــاهـظــة جـ ــدا» ،ولـفـتــوا إلــى
تشكيل مـجـمــوعــة عـمــل لـلـبــدء بهذه
المهمة المعقدة و»غير المسبوقة».
وأعلنت اللجنة االولمبية الدولية
تأجيل االل ـعــاب االولـمـبـيــة الصيفية
طــوك ـيــو  2020وه ــو م ــا ف ــرض على
ال ـيــابــان تـكـبــد الـعــديــد مــن الخسائر
وعلى رأسها الخسائر المالية التي
تـقــدر ب ـ  16مليار ي ــورو ،حيث تبلغ
خسائر البث الفضائي وحدها مليار
اس ـتــرل ـي ـنــي ،ب ـجــانــب  2م ـل ـيــار ي ــورو
ت ــم صــرف ـهــا ع ـلــى إج ـ ـ ــراءات الـتــأمـيــن
الـخــاصــة بــالـحــدث الـعــالـمــي ،ومليار
ون ـص ــف يـ ــورو تـكـلـفــة ب ـن ــاء الـمـلـعــب
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي ،و 2م ـل ـي ــار ونـ ـص ــف مــن
حقوق الــرعــايــة ،و 10مليارات تكلفة
االسـ ـتـ ـع ــدادات لــأول ـم ـب ـيــاد ،بجانب
خسائر فادحة للقطاع الخاص.
وأض ـ ــاف ال ـم ـن ـظ ـمــون« :نـعـتـقــد أن
ال ـت ـكــال ـيــف االض ــافـ ـي ــة ال ـن ــات ـج ــة عــن
ال ـتــأج ـيــل س ـت ـكــون بــاه ـظــة جـ ــدا» من

دون أن يـقــدم أي ت ـقــديــرات ،مبينين
أن التأجيل قد يكلف  2.7مليار دوالر
بما فــي ذلــك رس ــوم تأجير الـمــواقــع،
والـتـغـيـيــرات فــي ح ـج ــوزات الـفـنــادق
واالجور االضافية للموظفين وأفراد
األمن الى امور أخرى.
وقـ ــدرت مـجـلــة ف ــورب ــس الـخـســائــر
ال ــري ــاض ـي ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األم ـيــرك ـيــة بـنـحــو  5م ـل ـيــارات دوالر
خــال الشهرين المقبلين ،وتتضمن
مبيعات التذاكر واالمتيازات وحقوق
الــرعــايــة وح ـقــوق الـبــث التلفزيوني،
وهي أهم الموارد لصناعة الرياضة
والتي ستتأثر بسبب فيروس كورونا.
وق ـ ـ ــدر الـ ـتـ ـق ــري ــر خـ ـس ــائ ــر ب ـطــولــة
البيسبول األميركية بنحو ملياري
دوالر لتشكل  40في المئة من خسائر
الرياضة هناك فيما ستقدر خسائر
دوري السلة األميركي  NBAبنحو 1.2
مليار دوالر ودوري كرة القدم بنحو
 900مليون دوالر.
وتأثر دوري كــرة السلة األميركي
« »NBAال ـش ـه ـيــر ،ف ـضــا ع ــن بـطــولــة
دوري أبـطــال أوروب ــا وبـطــولــة يــورو
 ،2020وبطولة االستاذة للغولف في
 2020وسباقات «الفورموال وان» ماليا
بخسائر تجاوزت مئات الماليين ،وإن
لم يتم احتسابها بشكل كامل.

«رساميل» تتخارج من استثمار أمجد الصالح« :ريالينس العالمية» زودت
محجر «كيبك» بحمامات ذكية
عقاري سكني في أميركا
أعـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة
"رساميل لالستثمار"
اس ـت ـك ـم ــال ـه ــا ب ـن ـجــاح
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــارج
م ــن اس ـت ـث ـم ــاره ــا فــي
العقار السكني الكائن
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة س ـي ــات ــل
ب ـ ـ ــوالي ـ ـ ــة واش ـ ـن ـ ـطـ ــن
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ب ـع ــد
ت ـح ـق ـيــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ــائ ــدا
نقديا سنويا بلغ  8في المئة
تم توزيعه بشكل شهري طوال
فترة االستثمار البالغة نحو
 3سنوات.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،وق ــال
ن ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــب ا لـ ـ ــر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس – إدارة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ـب ــدي ـل ــة فــي
الشركة محمد طــارق الثاقب
إن "رسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــل" ،ب ــاإلض ــاف ــة
ال ــى اس ـت ـث ـمــارهــا ف ــي الـعـقــار
ً
الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــور ،س ــاهـ ـم ــت أيـ ـض ــا
فـ ــي إدارة الـ ـعـ ـق ــار ،ل ـكــون ـهــا
ال ـم ـس ـت ـش ــار االس ـت ــرات ـي ـج ــي
ل ــه م ــن خـ ــال اإلش ـ ـ ــراف على
عملية التحسينات للوحدات
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،وإض ـ ـفـ ــاء الـقـيـمــة
المضافة من حيث رفع قيمة
اإلي ـ ـجـ ــار ،ف ـض ــا ع ــن دورهـ ــا
األسـ ــاسـ ــي ف ــي إدارة صـفـقــة
بـ ـي ــع هـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،مـمــا
ّ
مكنها من اتمام التخارج منه
بمبلغ إجـمــالــي ق ــدره 49.75
ً
مـلـيــون دوالر ،محققا معدل
عائد داخليا ( )IRRبنسبة 8
في المئة.
وأض ـ ــاف "ن ـج ــاح رســامـيــل
ف ــي اس ـت ـك ـمــال ه ــذا ال ـت ـخــارج
نـ ــابـ ــع م ـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
ال ـح ـص ـي ـفــة ن ـح ــو اس ـت ـه ــداف
أف ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــل االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــارات

ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــار يـ ــة ذات ا لـ ـمـ ـخ ــا ط ــر
القليلة المتوافقة مــع أحكام
الشريعة اإلسالمية السمحاء،
وبالتعاون مع أفضل الشركاء
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ـي ــن وم ــدي ــري
األصـ ـ ـ ــول ال ـم ـح ـتــرف ـيــن ذوي
الخبرة الكبيرة".
وأك ـ ــد ال ـث ــاق ــب أن ال ـشــركــة
ت ــواص ــل اقـتـنــاصـهــا لـلـفــرص
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـي ــزة
ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ــف األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
ال ــدول ـي ــة ،وتــوس ـيــع محفظة
اسـتـثـمــاراتـهــا الـعـقــاريــة ،بما
يعود بالنفع على مساهميها
بالعوائد المجزية فــي ضوء
معطيات األسواق ،واستغالل
فريقها المختص الفرص في
ً
شتى المجاالت ،استنادا على
دراس ــة هــذه األس ــواق بعناية
ومراقبتها عن قرب ،بما يعزز
م ـت ــان ــة ح ـج ــم االس ـت ـث ـم ــارات
المدارة.

ً
ان ـط ــاق ــا م ــن مـســؤولـيـتـهــا
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــات،
ً
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ـ ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا ب ـت ـف ـع ـي ــل
دوره ـ ـ ـ ــا ال ــوطـ ـن ــي ل ـم ـكــاف ـحــة
ان ـ ـت ـ ـشـ ــار فـ ـ ـي ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا،
أعـلـنــت "ريــاي ـنــس الـعــالـمـيــة"
تعاونها مع الشركة الكويتية
لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ـ ـيـ ــة
الـ ُـم ـت ـكــام ـلــة (ك ـي ـب ــك) ،بـتــوفـيــر
اج ـه ــزة ح ـمــامــات إلـكـتــرونـيــة
ذك ـي ــة  eToiletف ــي الـمـحـجــر
الصحي الــذي تنفذه الشركة
في منطقة الزور.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ق ــال
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ف ــي
"ري ــاي ـن ــس ال ـعــال ـم ـيــة" أمـجــد
الـ ـص ــال ــح ،إن ال ـش ــرك ــة زودت
مـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزور الـ ـ ـص ـ ـ ّـح ـ ــي
ب ــالـ ـحـ ـم ــام ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
ا ل ــذ ك ـي ــة  ،eToiletا ل ـت ــي تعد
اول حمامات ذكية في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا مزودة
بأحدث التقنيات التكنولوجية
الـمـتـعـلـقــة ف ــي ق ـطــاع الصحة
ال ـع ــام ــة وال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـحــي،
ً
مــوض ـحــا أن ت ـلــك الـحـمــامــات
الذكية صديقة للبيئة ،وتعمل
بنظام انترنت األشياء ()IOT
م ـ ــع ح ـ ـلـ ــول ذك ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـط ــورة،
لضمان سالمة المستخدمين
م ــع س ـب ــل الـ ـص ــرف ال ـص ـحــي،
ومـعـتـمــدة م ــن إدارة األغــذيــة
والعقاقير.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح ،ف ــي
بـيــان صـحــافــي ،أن الـخــدمــات
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا
"ريالينس" لعمالئها متطورة،
وت ـســاهــم كــوســائــل لمكافحة
األمراض وتوفير بيئة صحية
مالئمة تواجه تداعيات انتشار
الفيروس.

وذكر أن التصميمات التي
تقدمها الشركة تالئم المعايير
الـبـيـئـيــة وال ـص ـح ـيــة والـفـنـيــة
وطبيعة الـمـنــاخ ال ـمــوجــودة،
بــاإلضــافــة ال ــى حــرصـهــا على
تقديم أفضل الحلول لسالمة
اإلن ـ ـسـ ــان وال ـب ـي ـئ ــة م ــن خ ــال
الـ ـحـ ـم ــام ــات ذات ـ ـيـ ــة ال ـت ـع ـق ـيــم
والـتـنـظـيــف وتـعـمــل بــالـطــاقــة
الشمسية ،وفقا ألعلى معايير
منظمة الصحة العالمية.
وأوض ـ ــح أن ال ـت ـع ــاون بين
الـ ـج ــانـ ـبـ ـي ــن يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إط ـ ــار
فــي إط ــار مــا تمتلكه الـشــركــة
م ــن إم ـك ــان ــات ي ــوف ــره ــا نـظــام
انـتــرنــت األش ـي ــاء ،والـخــدمــات
المتكاملة التي يمكن تقديمها
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص ،كـمــا أن
الشركة تعمل على و ضــع كل
امـكــانــاتـهــا الـفـنـيــة والـبـشــريــة
من أجل المساهمة في مواجهة
ت ــداع ـي ــات هـ ــذا الـ ــوبـ ــاء ،وبـمــا
يحفظ المواطنين والمقيمين
وسالمتهم ،مؤكدا أن الشركة
كانت من أوائل المستجيبين
في الصفوف األولى لمكافحة
الفيروس ،لتعكس بذلك دور
مؤسسات القطاع الخاص في
ُم ـس ــان ــدة م ــؤس ـس ــات الـقـطــاع
النفطي ،بكل ما فيه مصلحة
الوطن.

خدمات متطورة
وأك ـ ــد ال ـصــالــح أن الـشــركــة
ل ــديـ ـه ــا االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ال ـك ــام ــل
للتعاون مــع الجهات لتقديم
ح ـلــول ـهــا ال ـف ـن ـيــة الـمـتـكــامـلــة،
والمساعدة فــي زي ــادة قــدرات
ا لـجـهــات الحكومية والقطاع
الخاص من خالل تخصصها

أمجد الصالح

في مجاالت الصحة العامة من
التجهيزات الغذائية والحلول
المتكاملة المتعلقة بالصحة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،م ـ ــن أج ــل
المساهمة في حل تلك األزمة،
والمساهمة في زيــادة قــدرات
الجهات الحكومية والشركات،
لتحقيق األ ه ـ ــداف المطلوبة
وتحقيق النتائج المرجوة.
الجدير بالذكر أن "ريالينس
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة" تـ ـع ــد م ـ ــن أف ـض ــل
الشركات في الكويت ومنطقة
الـخـلـيــج ،ال ـق ــادرة عـلــى وضــع
ح ـ ـلـ ــول ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة عــال ـيــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ب ـن ــاء
ال ـح ـم ــام ــات ال ــذكـ ـي ــة الـ ـق ــادرة
عـلــى تحقيق أ فـضــل النتائج
المطلوبة وبشكل آمن.

ثقافات
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بدأت الحكومة المصرية ممثلة في
وزارة السياحة واآلثار خطة لتطهير
وتعقيم األماكن والمزارات األثرية.
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تخوض الفنانة هدى حسين تجربة
درامية مختلفة ،خالل شهر رمضان
المقبل ،بمسلسل «شغف» ،للكاتب
عالء حمزة ،والمخرج محمد القفاص.

14

كشف الفنان حسن البالم عن عرض
مسرحياته «أونالين» لتسلية
المشاهدين ،عبر تطبيق «قروب
البالم» ،الذي تم تطويره.

ريس ويذرسبون :أصبحت شخصية
أفضل بعد إنجاب أبنائي
باتت تختار أدوارها وهي تفكر في ابنتها
ق ــال ــت ال ـم ـم ـث ـلــة األم ـي ــرك ـي ــة ريــس
ويذرسبون  43عاما إن شخصيتها
أصبحت أفضل بعد إنجابها أبناءها.
ي ـش ــار إلـ ــى أن ريـ ــس لــدي ـهــا ابـنــة
ت ــدع ــى إيـ ـف ــا  20ع ــام ــا وابـ ـ ــن يــدعــى
ديكون  16عاما من زوجها السابق
الممثل راي ــان فيليبي ،وتينيسي 7
أعوام من زوجها الحالي جيم توث.
ونقلت تقارير إعالمية عــن ريس
ال ـق ــول إن ـهــا ع ـنــدمــا أن ـج ـبــت ابنتها
أصبحت تختار أدوارهــا وهي تفكر
فيها ،مضيفة" :أصبحت أريد أن أعزز
الدور النسائي اإليجابي".
واردفـ ـ ــت" :ع ـنــدمــا أنـجـبــت ابنتي
وكنت أبلغ  22عاما ،تغيرت نظرتي
للعالم .لقد تغيرت وأصبحت أفضل"،
متابعة" :اآلن من المهم بالنسبة لي
أن أرى كيف يتم النظر للنساء وكيف
تتم كتابة أدوار لهن".
يشار إلــى أن ريــس أسست شركة

االن ـت ــاج الـخــاصــة ب ـهــا ،وقــالــت إنها
تهدف بذلك إلى إنتاج المشاريع التي
تريدها والتي تجعلها فخورة.
يـ ــذكـ ــر أن وي ـ ــذرسـ ـ ـب ـ ــون س ــرع ــان
م ـ ـ ــا اك ـ ـت ـ ـس ـ ـبـ ــت سـ ـمـ ـع ــة ج ـ ـي ـ ــدة م ــن
خـ ــال أدائ ـ ـهـ ــا الـ ـم ــوه ــوب ف ــي أف ــام
م ـ ـثـ ــل " )Pleasantville (1998
 ،Election (1999) and Cruelو
.)Intentions(1999
وأكملت ريس صعودها عام 2001
عندما لعبت دور البطولة في مفاجأة
ش ـبــاك ال ـتــذاكــر ف ــي ذل ــك ال ـع ــام فيلم
 ،Legally Blondeالذي تدور قصته
ح ــول فـتــاة جميلة تلحق بحبيبها
السابق إلى كلية الحقوق في جامعة
هارفرد.
ودف ـ ــع ن ـج ــاح ال ـف ـي ـلــم الـمـنـتـجـيــن
ثان Legally Blonde 2:
إلنتاج جزء ٍ
 )Red, White & Blonde (2003لعبت
فيه ويذرسبون دور البطولة أيضا

متقاضية أجرا بلغ  15مليون دوالر،
هـ ــذا ال ـف ـي ـلــم جـعـلـهــا م ــن الـمـمـثــات
المطلوبات في أفالم هوليوود ومن
األعلى أجورا ،حيث وصل أجرها إلى
ما بين  15و 20مليون دوالر للفيلم
الواحد.
وزادت ويــذرس ـبــون نجاحها من
خالل فيلم Sweet Home Alabama،
 ،2002بينما كانت تشارك بصوتها
في بعض مشاريع الرسوم المتحركة.
وحصلت ريس على إشادة كبيرة
فــي عــام  ،2005بعد أدائـهــا فــي فيلم
السيرة الذاتية  ،Walk the Lineحيث
ظهرت بدور المغنية جون كارتر أمام
الممثل خواكين فينيكس الــذي أدى
دور جوني كاش ،هذا النجاح منحها
ج ــائ ــزة األوس ـ ـكـ ــار وج ــائ ــزة غــولــدن
غلوب وجائزة األكاديمية البريطانية
لألفالم والتلفزيون.
وفي عام  ،2007بدأت التمثيل في

فـيـلــم  ،Renditionمــع الـمـمـثــل جــاك
غيلينهام ،بعدها بفترة قصيرة بدأ
النجمان اللقاء ثم أعلنا االنفصال،
بعدها دخـلــت ويــذرسـبــون بصداقة
مع وكيل األعمال في هوليوود جيم
ت ـ ــوث ،خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ش ــارك ــت
فـ ــي ف ـي ـل ــم  )Penelope (2008مــع
الممثلة كريستينا ريتشي كممثلة
وم ـن ـت ـج ــة فـ ــي نـ ـف ــس ال ـ ــوق ـ ــت ،وف ــي
نفس الـعــام شــاركــت مــع فينس فون
في الفيلم العائلي الكوميدي Four
.Christmases
ثــم قــدمــت بـعــدهــا مـشــاريــع هــامــة،
ح ـيــث م ـث ـلــت ب ـصــوت ـهــا الـشـخـصـيــة
الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة
،)Monsters vs. Aliens(2009
وش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب روبـ ـ ـ ـ ــرت
بــات ـي ـن ـســون ف ــي ف ـي ـلــم Water for
( .)Elephants(2011د ب أ)

ريس ويذرسبون

شيرلي دوغالس

ليلى منشاري

وفاة الممثلة الكندية شيرلي دوغالس
ً
توفيت الممثلة والناشطة الكندية الشهيرة شيرلي دوغالس عن  86عاما،
وفق ما أعلن ابنها الممثل كيفر ساذرالند.
وقــال الممثل ،في رسالة على "تويتر" ،إن شيرلي دوغــاس توفيت بسبب
االلتهاب الرئوي ،مضيفا أن وفاتها ليست مرتبطة بوباء كوفيد .19
وكتب ساذرالند ،الشهير خصوصا بدور "جاك باور" في المسلسل األميركي
"" :"24كانت والدتي امرأة استثنائية ،عاشت حياة استثنائية".
وأضـ ــاف" :ل ـســوء ال ـحــظ ،كــانــت تـعــانــي مـشـكــات صحية مـنــذ ف ـتــرة ،ونـحــن،
عائلتها ،كنا نعلم أن هذا اليوم آت".
(أ ف ب)

رحيل المصممة «الساحرة» ليلى منشاري

باريس هيلتون مشهورة بـ «عيب خلقي»

رحلت عن الدنيا المصممة التونسية ليلى منشاري ،الشهيرة بتزيينها واجهات محالت "إيرميس"،
وفق ما أعلنت الدار الفرنسية العريقة.
وكانت الفنانة التسعينية ،المولودة في تونس عام  ،1927والتي أطلق عليها الكاتب ميشيل تورنييه
َ
"الملكة السحرية" ،حتى عام  ،2013المديرة الفنية لواجهات متاجر الدار في  ،24شارع فوبورغ سانت
أونوريه في باريس.
وقالت" :لم تتوقف أبدا عن إثارة فضول المارة واستغرابهم وإعجابهم ،جاعلة من واجهات العرض
مـســارح مزدحمة ونــوافــذ مفتوحة" .وليلى المؤيدة لحقوق الـمــرأة هــي ابنة المحامي عبدالرحمن
المنشاري وحبيبة بن جالب المعروفة بمحاضراتها المتعلقة بتمكين المرأة في المجتمع.
(أ ف ب)

اشتهر الكثير من النجوم والنجمات بجاذبيتهم وأناقتهم التي تدفع فئة كبيرة من
المعجبين لمتابعتهم باستمرار واتخاذهم قدوة لهم ،لكن ال يوجد شخص كامل ،فهناك
الكثير من الفنانين الذين نتابعهم باستمرار يعانون عيوبا شكلية وجسدية واضحة لم
تقف عائقا أمام شهرتهم.
ومن أبرز النجوم الذين يعانون عيوبا جسدية ً وشكلية المغنية والممثلة وعارضة
األزياء األميركيةباريس هيلتون ،التي تمتلك عيونا غير متساوية بين اليمين واليسار،
ولديها عين أصغر من األخرى ،في حين اشتهرت مطربة البوب مادونا بأسنانها األمامية
المتباعدة ،أما الممثلةكريستن دانست فهي تشتهر بأنياب تشبه مصاصي الدماء ،في
وقت تحمل الممثلة الشهيرة جينيفر جارنر أذنا أكبر من الحجم الطبيعي.

جوائز وتحف الممثلة الراحلة دوريس
داي تحقق  3ماليين دوالر في مزاد
ق ــا ل ــت دار ج ــو ل ـي ــان ل ـل ـم ــزادات،
إن مــزادا على أر بــع جوائز غولدن
غلوب فــازت بها الممثلة الراحلة
دوريس داي ومفردات أخرى كانت
تملكها حـقــق نـحــو ثــا ثــة ماليين
دوالر ف ــي م ـط ـلــع األ سـ ـب ــوع ،و هــو
أكبر بكثير مما كان متوقعا.
و كــان من بين المفردات األعلى
سعرا خالل المزاد الذي أقيم عبر
االنترنت سـيــارة فــورد كالسيكية
م ـك ـش ــو ف ــة مـ ــن إ ن ـ ـتـ ــاج ع ـ ــام 1930
شــوهــدت فــي افـتـتــاح بــرنــامــج داي
الحواري في الثمانينيات "أفضل
أصدقاء دوريس داي" (دوريس داي
بست فريندز).
وبيعت السيارة بمبلغ  96ألف

دوالر ،وبيعت جائزة غولدن غلوب
التي حصلت عليها داي عام 1962
بمبلغ  25600دوالر.
وسـتـسـتـفـيــد مــؤس ـســة دوري ــس
داي ل ـل ـح ـيــوا نــات ا ل ـت ــي أ سـسـتـهــا
المغنية والممثلة عام  1978من كل
عائدات بيع أكثر من  1100قطعة.
وكــانــت دار جــولـيــان ق ــدرت بــأن
بـيــع تـلــك الـقـطــع سـيـحـقــق مــا بين
 300ألف و 600ألف دوالر.
و ك ـ ــا ن ـ ــت داي ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــاة ا ل ـم ــر ح ــة
الـ ـ ـق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــوب إح ـ ـ ــدى
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ن ـ ـج ـ ـمـ ــات الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــات
والستينيات ،وقد توفيت في مايو
عام  2019عن  97عاما في كارميل
بوالية كاليفورنيا.

باريس هيلتون

وض ــم ال ـم ــزاد بـيــانــو وفـســاتـيــن
وأثــاثــا لــداي وعـشــرات مــن التحف
التي تعكس شغفها بالحيوانات،
مــن بـيـنـهــا تـمــاثـيــل خــزفـيــة لـكــاب
وطيور وخنازير مزخرفة وصور
زرا فــات غيرها من الكائنات التي
كانت تزين منزلها الريفي.
وبـ ـي ــع أصـ ـي ــص م ــزي ــن ب ــأف ـي ــال
نـ ـح ــاسـ ـي ــة كـ ـ ـ ــان مـ ـ ـه ـ ــدى ل ـ ـهـ ــا م ــن
صــد ي ـق ـهــا ا ل ـم ـم ـثــل روك ه ــد س ــون
بمبلغ  15625دوالرا وكذلك أيضا
سوار عيار  14قيراطا.
وم ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن األشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـبـ ـ ــارزة
األخ ـ ـ ــرى بـ ـ ــروش ك ــارت ـي ـي ــه ب ــه 27
ألماسة تم التقاط صور لداي وهي
تــرتــديــه فــي أواخ ــر الـسـبـعـيـنـيــات،

و قـ ــد ب ـيــع ب ـم ـب ـلــغ  40625دوالرا،
وه ــو م ــا ي ــزي ــد ع ـمــا ك ــان مـتــوقـعــا
لـ ــه مـ ــا بـ ـي ــن  800دوالر و .1200
وبيع مقعد المدير من برنامجها
التلفزيوني "ا سـتـعــراض دور يــس
داي" (ذا دور يــس داي شو) بمبلغ
 16ألف دوالر.
وك ــان مــن الـمـقــرر إج ــراء الـمــزاد
فــي بـيـفــرلــي هـيـلــز ،ولـكــن تـقــرر أن
يكون المزاد عبر اإلنترنت بسبب
التفشي العالمي لفيروس كورونا.
(رويترز)

دوريس داي

ثقافات
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«تعقيم الفراعنة» ...خطة مصر لحماية اآلثار من «كورونا»
أعمال التطهير شملت جميع المزارات والمتاحف

أعمال التعقيم في منطقة األهرامات

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

في ظل مخاوف من تزايد
كورونا ،الذي
انتشار فيروس ً
يجتاح العالم حاليا ،بدأت
الحكومة المصرية ،ممثلة في
وزارة السياحة واآلثار ،خطة
لتطهير وتعقيم األماكن
والمزارات األثرية.

وزارة «السياحة»
عقمت منطقة
آثار سقارة
وشارع املعز
وقلعة صالح
الدين األيوبي

بدأت وزارة السياحة واآلثار
في مصر ،خالل األيام الماضية،
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات تـ ـعـ ـقـ ـي ــم وت ـط ـه ـي ــر
المتاحف والمواقع األثرية على
مستوى البالد ،في إطــار خطة
متكاملة للحماية والوقاية من
تداعيات فيروس كورونا.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس قـ ـط ــاع اآلث ـ ــار
ال ـم ـصــريــة أي ـم ــن ع ـش ـمــاوي إن
أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـع ـق ـي ــم وال ـت ـط ـه ـي ــر
شملت جميع المناطق األثرية،
وأبــرز المتاحف التي خضعت
لـلـتـعـقـيــم ،ال ـم ـت ـحــف الـمـصــري
بالتحرير ،ومـتــاحــف األقـصــر،
وأسوان ،وطنطا.
وفــي القاهرة ،قامت الــوزارة
بتعقيم و تـطـهـيــر منطقة آ ثــار
س ـق ــارة وش ـ ــارع ال ـم ـعــز وقـلـعــة
صالح الدين األيوبي ،حيث يقع
جامع محمد علي ،ومنطقة آثار
مصر القديمة حيث جامع عمرو
وكنيسة أبي سرجة والكنيسة
المعلقة والمتحف القبطي.
ومن المقرر أن تستمر أعمال
التعقيم والتطهير طــوال فترة
إغ ـ ـ ــاق ال ـ ـمـ ــواقـ ــع وال ـم ـت ــاح ــف
األث ــري ــة ،وال ـت ــي س ـت ــدوم حتى
نهاية مارس الجاري.

آخر العجائب
وتــابــع الـمـصــريــون وعـشــاق
اآلث ــار الفرعونية حـ ُـول العالم
أعمال التعقيم التي نفذت في
منطقة أهــرامــات الـجـيــزة ،آخر
ع ـج ــائ ــب ال ــدن ـي ــا ال ـس ـب ــع ،عـبــر
الـ ـص ــور وال ـف ـي ــدي ــوه ــات ال ـتــي
أتاحتها وزارة السياحة واآلثار
على صفحتها في «فيسبوك»،
فــي ظــل حــالــة الـحـظــر المنزلي
الـمـفــروضــة عـلــى ال ـب ــاد .وقــال
المدير العام لمنطقة آثار الهرم

أشــرف محيي الــديــن إن أعمال
ً
التعقيم والتطهير تمت وفقا
ل ـل ـم ـع ــاي ــر الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وش ـم ـلــت
صالة استقبال الــزوار وأجهزة
 ،X-Rayوشباك التذاكر للمنطقة
األثرية ،ودورات المياه ،ومدخل
ال ـم ـن ـط ـق ــة األث ـ ــري ـ ــة ب ــال ـك ــام ــل،
والطريق المؤدية لها ،إضافة
إ ل ــى تعقيم الممشى الخشبي
أمـ ـ ــام ال ـ ـهـ ــرم األك ـ ـبـ ــر (خـ ــوفـ ــو)،
والمسطحات التي من الممكن
أن يـ ـتـ ـك ــئ ع ـل ـي ـه ــا ال ـج ـم ـه ــور
وأم ـ ـ ــاك ـ ـ ــن جـ ـ ـل ـ ــوس ال ـ ــزائ ـ ــري ـ ــن
وغيرها من األماكن المالمسة
لإلنسان.

آثار الصعيد
وامـ ـ ـت ـ ــدت أع ـ ـمـ ــال ال ـت ـط ـه ـيــر

لـ ـتـ ـشـ ـم ــل ك ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات،
وخـ ـ ــاصـ ـ ــة م ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـص ـع ـي ــد
التي تزخر بالنسبة األكبر من
الـ ـم ــزارات األث ــري ــة الـفــرعــونـيــة،
وأبرزها حسبما أوضح األمين
الـعــام للمجلس األعـلــى لآلثار
مصطفى وزي ــري ،مناطق آثار
ك ــوم أم ـبــو وأبــوس ـم ـبــل وجـبــل
السلسلة فــي محافظة أســوان،
ودنـ ــدرة بقنا ومـعــابــد الكرنك
واألق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــر ،وم ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة هـ ــابـ ــو،
وح ـت ـش ـب ـســوت ودي ـ ــر الـمــديـنــة
ووادي ا ل ـ ـم ـ ـلـ ــوك ب ـم ـح ــا ف ـظ ــة
األقصر.

المتاحف
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص ال ـم ـت ــاح ــف،
ذكـ ــر رئـ ـي ــس قـ ـط ــاع ال ـم ـتــاحــف

معبد أبوسمبل وطاقم التعقيم

 6روايات في القائمة القصيرة
لجائزة «مان بوكر» «أون الين»
كـشــف ح ـكــام جــائــزة بــوكــر الــدول ـيــة ل ـعــام  ،2020عن
ال ـك ـتــب ال ـس ـتــة الـمـخـتـصــرة ال ـتــي ت ـنــافــس ع ـلــى جــائــزة
البوكر الدولية« ،أون الين» ،وتم بث الخبر على الصفحة
الــرسـمـيــة لـلـجــائــزة عـلــى مــوقـعــي الـتــواصــل «فيسبوك»
و«تويتر».
وضـمــت الـقــائـمــة رواي ــة «اس ـت ـنــارة شـجــرة الـبــرقــوق»
ل ــإي ــران ـي ــة ش ــوك ــوف ــى آزار ،تــرج ـمــة م ـج ـه ــول ،ورواي ـ ــة
م ـغ ــام ــرات ح ــدي ــد ال ـص ـيــن لــإس ـبــان ـيــة  -األرجـنـتـيـنـيــة
غابرييال كــا بـيــزون كــا مــارا ،ترجمة إ يــو نــا ماسينتاير
وفـيــونــا مــاكـيـنـتــوش ،وروايـ ــة «ت ـيــل» لــألـمــانــى دان ـيــال
ك ـي ـم ــان ،ت ــرج ـم ــة روس ب ـي ـن ـجــام ـيــن ،وروايـ ـ ـ ــة «م ــوس ــم
اإلعصار» للمكسيكية فيرناندا ملكور ،ترجمة صوفى
هــوز ،وروايــة «شرطة الذاكرة» لليابانية يوكو أوغــاوا،
ترجمة ستيفن سنيدر ،وأخيرا ،رواية «قلق األمسيات»
للهولندى مــار يـيــك لــو كــاس ريجنفيلد ،ترجمة مايكل
هتشيسون.

المسرح الروماني باإلسكندرية
بالمجلس األعلى لآلثار مؤمن
عـ ـثـ ـم ــان ان أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـع ـق ـيــم
والتطهير شملت متاحف الفن
اإلسالمي بمنطقة باب الخلق،
وقصر المنيل ،ومركب خوفو،
والنسيج الـمـصــري ،والشرطة
بــال ـق ـل ـعــة ،وج ــاي ــر أنـ ــدرسـ ــون،
والـمـطــار ،والـســويــس القومي،
ومطروح ،والعريش ،وسوهاج
القومي ،وتل بسطا.
وأفــاد المدير العام لمتحف
الفن اإلسالمي ممدوح عثمان
بــأن أعـمــال التعقيم والتطهير
شـ ـمـ ـل ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــف ب ــالـ ـك ــام ــل،
والـ ــذي يـضــم  25قــاعــة ع ــرض،
وال ـم ـخ ــازن ،والـمـبـنــى اإلداري
وال ـتــرم ـيــم ،بـيـنـمــا ق ــال الـمــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـت ـحــف ال ـم ـن ـي ــل والء
الدين بدوي إن أعمال التعقيم

حصاد

والتطهير تـمــت بــالـشــراكــة مع
المجتمع المدني.

تثمين اإلجراءات
وتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــل ال ـ ـن ـ ـش ـ ـطـ ــاء ع ـلــى
مــواقــع ال ـتــواصــل بتعليقاتهم
عـلــى عمليات تعقيم وتطهير
األمـ ــاكـ ــن وال ـ ـ ـمـ ـ ــزارات األث ــري ــة،
وأشادوا بهذه الخطوة ،خاصة
أن مصر بلد يعتمد اقتصاده
بـ ــدرجـ ــة ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى س ـيــاحــة
اآلثــار ،والتي شهدت انتعاشة
واضحة خالل األشهر الماضية،
قبل أن تتوقف حركة الطيران
في العديد من الــدول ،وتفرض
ً
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة حـ ـظ ــرا
ع ـلــى الـ ـتـ ـج ــوال ،م ـمــا أدى إلــى
خسائر كبيرة مني بها القطاع
السياحي في البالد.
لكن معلقين عبر مشاركات
مـ ـتـ ـن ــاث ــرة عـ ـل ــى «الـ ـس ــوشـ ـي ــال
ميديا» ثمنوا اإلج ــراء ات التي
تتخذها وزارة السياحة واآلثار
مــن منطلق حـمــايــة كـنــز مصر
التاريخي ،وتشجيع السائحين
على زيارة المناطق والمتاحف
األث ــري ــة ال ـم ـصــريــة ب ـعــد عـبــور
أزم ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،ف ـهــي ك ـمــا قــال
أحدهم إن «عملية تعقيم اآلثار
الفرعونية تحديدا تحمل رسالة
طمأنة للعالم ،وتؤكد أن اآلثار
الـ ـمـ ـص ــري ــة خ ـض ـع ــت ألعـ ـم ــال
تطهير على أعلى مستوى ،وأنه
ال خوف من زيارتها بعد انتهاء
أزمة الفيروس القاتل».

«كتاب األغاني الثاني»
ً
لـ«آغا القلعة» متاح إلكترونيا

سعدالله آغا القلعة
في إطار المبادرات الثقافية التي تطلق في سورية،
باتت مجلدات موسوعة «كتاب األغاني الثاني» متوفرة
ً
إلكترونيا أمام القراء والمهتمين بالشأن الموسيقي.
وتأتي الموسوعة ،التي أسسها الباحث والموسيقي
سـعــدالـلــه آغ ــا الـقـلـعــة ،ضـمــن م ـشــروع تــأسـيــس نهضة
مــوسـيـقـيــة عــرب ـيــة ج ــدي ــدة قــائ ـمــة ع ـلــى ت ـطــويــر ق ــراء ة
تحليلية جــد يــدة أل عـمــال كبار الموسيقى العربية في
القرن العشرين.
واخـ ـت ــار م ــؤل ــف ال ـم ــوس ــوع ــة أهـ ــم  100ع ـمــل غـنــائــي
ومــوس ـي ـقــي« ،ب ـه ــدف تــول ـيــد ق ـ ــراء ة ج ــدي ــدة ع ــن تـطــور
ال ـم ــوس ـي ـق ــى الـ ـع ــربـ ـي ــة ضـ ـم ــن مـ ــراحـ ــل زاه ـ ـيـ ــة ســاب ـقــة
واستنباط العناصر التي ولدتها».
ً
وقال آغا القلعة ،إن سبب فتح الموسوعة إلكترونيا
أ م ــام المهتمين أن «اإل ن ـســان يبحث فــي فـتــرة عصيبة
كهذه عما يسهم في توازنه النفسي والعاطفي ،وإغناء
معرفته فــي مواضيع لصيقة بقلبه وو جــدا نــه ،لتكون
ً
هــذه الـمـبــادرة ج ــزء ا مــن الـمـبــادرات الثقافية المماثلة
على امتداد العالم».

tawabil@aljarida●com
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كلمات متقاطعة
الغابون

كلمة السر

ّ
وشد – قاتلة – أزال أثر الشيء – 8 .ا س ـ ـ ــم يـ ـطـ ـل ــق ع ـلــى ي ـن ـت ــزع ــون مـ ــن غ ـيــرهــم
 – 3مرتفع – ربط
ً
 – 1احتجوا.
 – 6فازوا وغلبوا – خبز مصر.
مرفأ في فلسطين.
قهرا.
 – 9ن ـ ـ ـ ــدم – ص ـح ـي ـف ــة  – 11صرف وتبذير – من
 – 2منطقة وا س ـعــة في  – 4ي ـف ـصــل وي ـخ ـلــص -يابس.
األجهزة الكهربائية.
 – 7ل ـل ـنــدبــة – ذه ـ ــاب – المانية.
ال ـ ـق ـ ـسـ ــم اآلسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي مــن اقتصاد وتوفير.
 – 10ضـ ـ ــد ا ش ـ ـ ـتـ ـ ــرى –
جمهورية روسيا – تعب – 5 .مجنون ليلى – مادة نعم باإلسبانية.
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عموديا:

6

الحلول

1

 – 1نـ ّـبـهــوا مــن الـنــوم –
أحد الوالدين (معكوسة).
 – 2نجمة غناء فرنسية.
 – 3قطع – حطم وهشم –
زاد كمية أشياء من نوع
واحد.
 – 4جسم يخترق الجو
ف ـي ـح ـت ــدم ويـ ـ ـض ـ ــيء ثــم
ي ـس ـق ــط ع ـل ــى األرض –
انحراف والتواء.
 – 5جــود – ريــف البحر
وشاطئه – ابيض.
 – 6سقي – أحد الوالدين
– يضغط ويشد.
 – 7أول الـعــدد – الرجل
ْ
الجلد.
 – 8يخدش – البرد.
 – 9ن ـ ـضـ ــال وجـ ـ ـه ـ ــاد –
دعموا.
 – 10ا حـ ـ ـ ـ ــدى ا لـ ـلـ ـغ ــات
القديمة – شبيه.

2

5

5

كلمات متقاطعة

ً
أفقيا:

تسالي

sudoku

من  7أحرف وهي اسم دولة تقع في غرب وسط أفريقيا.

منطقة
شعب
جهاد
مركز
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فلك
الثور

الحمل

ً

 21مارس  19 -أبريل

مهنيا :لــن تقوى عليك ّالمصاعب
مهما عظمت ّ وسوف تتغلب ّعليها.
ً
عاطفيا :يتملكك األرق في الليالي
عـ ـن ــدم ــا ت ـف ـك ــر ف ـ ــي مـ ـصـ ـي ــرك مــع
الحبيب.
ً
اجتماعيا :الــرؤيــة في التعامل مع
األهل تجعلهم مطمئنين وسعداء.
رقم الحظ.17 :

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
ً
مهنيا :علما بأن الظروف قاسية جدا
ّ
لكن زبائن العمل يتصلون بك.
ً
ّ
عاطفيا  :حــبــك ليس معصية إال اذا
ّ
تحول الى شهوة فقط.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :الـجـمـيــع يـتـحــدث الـيــوم
ع ــن طـيـبـتــك ولـبــاقـتــك ف ــي الـتـعــامــل
مع الغير.
رقم الحظ.38 :

ً
مهنيا :غيوم سوداء ّ
تتلبد فوق سماء
أعمالك والصبر من أهم األساليب.
ً
عاطفيا :تشتاق الى شريك عمرك في
غيابه
وتأنس به في حضورهّ .
ً
اجتماعيا :الــريــاضــة رفـيــق ال يكلفك
ً
شـ ـيـ ـئ ــا ب ـ ــل ي ـ ـسـ ــاعـ ــدك عـ ـل ــى ص ـ ّـح ــة
عافيتك.
رقم الحظ.53 :

العقرب

الميزان

ً
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ــرس ــل األف ـ ـ ــاك إلـ ـ ًي ــك أمـ ـ ّـا
ب ــال ـت ـغ ـي ـي ــر ف ــان ـت ـظ ــر قـ ـلـ ـي ــا وتـ ـح ــل
بالصبر.
ً
عاطفيا :ظاهر ّ
حبك ناعم لكن واقعه
قاس ويجعلك تسهر الليالي.
ٍ ً
اجتماعيا :احــرص على مــا لديك وال
ّ
تبذر ما تعبت من أجل الحصول عليه.
رقم الحظ.39 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً

مـهـنـيــا :لــن يــأتــي الـحــظ مــن الـشـ ّـبــاك
واعتمد على المجهود الذي تقوم به.
ً
عاطفيا :حبكما جميل ومرغوب فيه،
ّ
ّ
مستقر ين عـلــى هــدف
لكنكما غـيــر
واحد.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـص ـ ّـدق بـمــا يــزيــد على
حاجتك لمن هم اليوم محتاجون.
رقم الحظ.44 :

ً
ً ّ
تريث قليال إن واجهتك الصعوبات
مهنياً :
ّ
وفكر مليا بأسلوب تجاوزها.
ً
عاطفيا :الحب ليس مزحة فانتبه الى
أين سوف تصل مع الحبيب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال تـسـتـمــع الـ ــى م ــن يــذم
ّ
اآلخ ــري ــن ف ــي غيبتهم ألن ــه سـيــذمــك
في غيابك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

القوس

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً

مهنيا :يسبب الفشل خسارة لك ،لكنه
يساعدك على اختيار الدرب الصحيح.
ً
عاطفيا :سوف تتلقى بعض الصدمات
استيعابها.
لكن
ّ
حبك يمكنه ً
ً
اجتماعيا :كن وفيا لمن علمك أو لكل
من ساعدك في هذه الدنيا.
رقم الحظ.28 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
وضعك
مهنيا  :خذ وقتا للتفكير في
ّ ً
كان سيئا.
المهني وحاول
تصحيح ما ً
ً
عاطفيا :تعيش في ّ
اياما ّ
أمر من
ك
حب
ً
الصبر لكنها ستزول قريبا.
ً
اجتماعيا :اللجوء الى الطبيعة سوف
ّ
ينقي أفكارك وينعش صدرك فالجأ
إليها.
رقم الحظ.27 :

 22ديسمبر  19 -يناير

مـهـنـيــا :القناعة فــي هــذه األي ــام خير
مــا تنصحك األفـ ــاك بــه فــي انـتـظــار
األفضل.
ً
عــاط ـف ـيــا :إذا ك ــان حـ ّـبــك ًم ـق ـ ّـدرا لــه أن
حبا.
ً
ينتهي ًفهذا لم يكن ً
اجتماعيا :ال تحرم معوزا أتى مطالبا
وجد عليه ولو بالقليل مما تحوزه.
رقم الحظ.2 :

ً
مهنياّ :كلما ّ
طورت مهنتك تحسنت
سمعتك ُوازداد ربحك.
ً
الحبيب أينما
عاطفيا :تكثر من ذكر
ً
ّ
حللت ولم يعد حبكما شرا.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـش ـع ــر ب ــال ــرغـ ـب ــة فــي
ال ـم ـطــال ـعــة وال تـقـبــل ع ـلــى اخـتـيــار
كتاب لقراءته.
رقم الحظ.56 :

ً

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :يـنـشـغــل ب ــال ــك ك ـث ـيــرا مما
يحصل لكن الفرج قريب بإذن الله.
ً
عاطفيا :لن تسلم من الحب ألن حولك
ّ
إليك.
أشخاصا كثيرين يتوددون
ّ
ً
اجتماعيا  :االجتماعات المصغرة
ّ
م ــع األه ـ ــل ت ــري ــح ال ـن ـفــس وت ـق ــوي
ّ
المحبة.
أواصر
رقم الحظ.11 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً

مـهـنـيــا :مهما كــانــت الـحــركــة فهي
خ ـيــر م ــن ال ـك ـســل الـ ــذي ي ـق ــود الــى
الفشل.
ً
ً
عنك قليال
الحبيب
يغيب
عاطفيا:
ً
لكنك
تشعر بغيابه طويالّ .
ً
اجتماعيا :تبحث عن أمر يسليك في
أوقات فراغك فالجأ الى هواية ما.
رقم الحظ.22 :

مسك وعنبر
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هدى حسين :أبحث عن الجديد ...وأكتفي بعمل واحد في رمضان
حادث يفقد دانة قدرتها على الرسم في مسلسل «شغف»
محمد جمعة

تخوض الفنانة هدى حسين
تجربة درامية مختلفة،
خالل شهر رمضان المقبل،
بمسلسل «شغف» ،للكاتب
عالء حمزة ،والمخرج محمد
القفاص.

تتعاون مع
المخرج محمد
القفاص للمرة
الرابعة واستعانت
برسامين خالل
التصوير

ي ـك ـمــن س ــر ن ـج ــاح ال ـف ـنــانــة هـ ــدى ح ـس ـيــن في
اختياراتها وحرصها على التنويع فيما تقدم من
شخصيات درامية خالل موسم رمضان.
وتطل هدى هذا العام في مسلسل "شغف" الذي
تذهب فيه إلى منطقة مختلفة بدور جديد عليها،
و ه ــو لفنانة تشكيلية تـتـعــرض ل ـحــادث وتفقد
القدرة على الرسم ،وتتوالى األحداث.

تلقائي وعفوي
"إثـ ــر ت ـعـ ّـرض ـهــا ل ـح ــادث مـنـعـهــا م ــن مـمــارســة
ّ
ا لـفــن التشكيلي ،تجد دا ن ــة ضالتها فــي فيصل
ّ
الشاب الذي يرسم بشكل تلقائي عفوي ،ليتحول
اإلعجاب بموهبته إلــى أكثر من ذلــك ،رغــم فارق
ال ـســن بـيـنـهـمــا" ...ه ـكــذا تـخـتـصــر الـنـجـمــة هــدى
حسين قصة العمل ،الذي تلعب بطولته في الدراما
االجتماعية الخليجية "شغف" للكاتب عالء حمزة،
والـمـخــرج محمد الـقـفــاصُ ،
ويـعــرض على MBC
دراما في رمضان.
وتقول حسين عن القصة" :كتب عالء شخصية
ُ
حير ،فحين قـ ُ
دانــة بشكل ُم ّ
تعاطفت
ـرأت النص
ٍ ً
ُ
مـعـهــا ب ـ ــداي ـ ــة ...وفـ ــي ال ـن ـهــايــة اس ـت ـن ـت ـجــت أنـهــا
مجنونة!" .وتتوقف عند الخط الرئيسي لألحداث،
فتقول" :لـعـ ّـل المفصل األســاســي الــذي ّ
يغير كل
شيء في حياة دانة هو ّ
تعرضها لحادث منعها
من ممارسة الرسم ،إلى أن تلتقي بـ فيصل ،حيث
ّ
إعجاب بشخصه،
يتحول ًإعجابها بريشته إلى
ِ
متجاهلة فارق السن بينهما".

تجد ضالتها
وتـ ـضـ ـي ــف :ت ـج ــد دانـ ـ ــة ض ــال ـت ـه ــا فـ ــي ه ــذا
ال ـ ـشـ ــاب ،ال ـ ــذي ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ــرس ــم ،ول ـك ـنــه
ال ي ـ ـعـ ــرف ق ـي ـم ــة ال ـ ـهـ ــوايـ ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـت ـل ـك ـهــا،

احتضنته ليصبح يدها اليمنى في الحالة
التي تعيشها ،و مــع تطور األ حــداث تتحول
عالقتهما لحب حقيقي.
وت ــوض ــح ه ــدى أن الـمـسـلـســل ي ـطــرح سلسلة
من األسئلة حول مدى تقبل المجتمع لمثل تلك
الـعــاقــة ،وح ــول الـفــرق بين الـحــب والـشـغــف ،إذا
ً
قائما عما إذا كانت دانة قد ّ
أحبت
يبقى السؤال
فيصل لشخصه أم أن جنون الفن وشغفه هما
اللذان كانا مسيطرين منذ البداية!".
ً
وتـثـنــي ه ــدى عـلــى ال ـل ـقــاء م ـج ــددا بـعـبــدالـلــه
بوشهري" ،بعد نحو تسع سنوات على أول لقاء
جمعنا ،وسيتابع المشاهد مثلث الحب بين دانة
وفيصل ونواف (حسين المنصور)".

التعاون مع القفاص
وح ــول ال ـت ـعــاون لـلـمــرة الــراب ـعــة م ــع الـمـخــرج
محمد القفاص توضح" :القفاص صادق جدا في
عمله ،ولعل ما ارهقنا هذا العام أن الحاالت التي
تعيشها بطلة المسلسل واللوحات التي ترسمها
تتطلب جهودا كبيرة ودقة ورسامين حقيقيين
واكبوا مشاهد الرسم".
أم ــا عــن اسـتـعــدادهــا لتلك الشخصية فتقول
إنها "صعبة ومركبة ،تتدخل في حياة اآلخرين،
وت ـح ــاول ان تـسـيــرهــم وف ــق رغ ـبــات ـهــا ،لــذلــك قد
يكرهها المشاهد في بعض المواقف ويتعاطف
معها في أخرى".

أبعاد مختلفة
وشددت على أن ثمة فارقا كبيرا بين شخصية
دانــة وغـصــون ،في "غصون في الــوحــل" ،وقالت:
"ل ـي ــس ه ـن ــاك أي وجـ ــه ل ـل ـم ـقــارنــة بـيـنـهـمــا ،لكل
شخصية أبعاد مختلفة" ،مشيرة إلى انها تكتفي

•

ريهام الرغيب
من الضروري أن تكون للشخص خبرة في الرسم،
حيث يمكنه أن يستخدم يديه ،وليس الفرشاة،
وبـتــوجـيـهــات معينة ،ومــن ثــم يـتــم تحليل هــذه
الـنـتــائــج بــالــرجــوع إل ــى تخصصها الــدقـيــق في
الدكتوراه ،في النقد التشكيلي.
وأك ــدت أن األل ــوان المحيطة بــاإلنـســان تؤثر
مضيفة أنه يمكن
بصورة مباشرة على نفسيتهَّ ،
تـحــديــد الـعــاقــة بـيــن ال ـلــون الـمـفــضــل للشخص
وبين مــزاجــه واألف ـكــار المسيطرة عليه ،وكذلك
حالته الصحية.
وأش ــارت إلــى أن الـلــون األزرق مثالي للراحة
النفسية ،والـلــون البرتقالي للتحفيز اإلبــداعــي،
خصوصا أن هذه الفترة مناسبة لكي يستغلها
الشخص لمراجعة نفسه وقراراته وحياته.

عزة إبراهيم

أكــد الفنان حسن الـبــام ،أنه
يترقب بـفــارغ الصبر خبر فتح
المنافذ البرية ،أو تسيير طائرات
إ جــاء للكويتيين بالسعودية،
لعودته إلى أهله وبلده الكويت
س ــري ـع ــا ،ح ـي ــث أصـ ـب ــح عــال ـقــا،
ب ـعــد ت ــوق ــف ح ــرك ــة ال ـس ـف ــر ،إثــر
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
فرضتها أزمــة فـيــروس كورونا
حول العالم.
وقــال الـبــام لــ"الـجــريــدة" ،إنه
يشعر في الرياض بأنه في بلده
الثاني ،وهو نفس شعوره بأي
دول ــة خـلـيـجـيــة ،ن ـظــرا لـلــروابــط
ال ـث ـق ــاف ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة بـيــن
بـلــدان الخليج ،الفـتــا إلــى أن ما
ينقصه هو تراب الوطن ورائحة
الديرة التي ال يستغني عنها أي
مــواطــن ،كما ينقصه رؤيــة أهله
وأسرته وأحبائه.
وذكــر أنــه يترقب خبر العودة
للكويت في أقــرب وقــت ،وانفراج
األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا ال ـع ــال ــم
أجـمــع ،حتى إذا تبع ذلــك حجره
صحيا مدة  14يوما المقررة على
القادمين من الـخــارج ،مؤكدا أنه
على تــواصــل مستمر بالسفارة
الكويتية في الرياض ،التي ترعى
جاليتها على أعلى مستوى.

وشـ ــدد ال ـب ــام ع ـلــى ض ــرورة
اتـ ـ ـب ـ ــاع اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـي ــة
الوقائية واالحترازية ،وأن يلزم
ال ـج ـم ـيــع ال ـب ـي ــت ،م ـ ــرددا شـعــار
"خلك بالبيت من أجل الكويت"،
الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت "ت ــريـ ـن ــد" عـبــر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
كـ ـ ـ ـ ــإحـ ـ ـ ـ ــدى وسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل تـ ـحـ ـفـ ـي ــز
المشاهدين والمتابعين اللتزام
مـنــازلـهــم ،للتغلب عـلــى األزم ــة،
وعودة الحياة إلى طبيعتها.
ولـفــت إل ــى أن وضـعــه أفضل
ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن آالف ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
العالقين بدول أجنبية موبوءة،
وخــاصــة فــي أوروب ــا والــواليــات
الـمـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،موضحا
أن استقرار األوض ــاع الداخلية
بــال ـكــويــت سـيـسـهــم ف ــي ســرعــة
إج ــاء الكويتيين مــن ال ـخــارج،
وبالتحديد الطلبة الذين تشعر
أسرهم بالقلق الشديد عليهم،
وت ـ ـ ـتـ ـ ــرقـ ـ ــب عـ ــودت ـ ـهـ ــم
ألحضان وطنهم.

جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن ـ ـ ــه س ـي ـق ــدم
العرض األول لمسلسله الجديد
"السجن" حصريا عبر التطبيق،
هــديــة لـجـمـهــوره وتـسـلـيــة لهم،
ح ـي ــث ُيـ ـع ــد ال ـم ـس ـل ـس ــل ج ــرع ــة
كوميدية عالية ،ويضم مجموعة
كبيرة من الفنانين الكوميديين
إلـ ــى ج ــان ـب ــه ،كــأح ـمــد ال ـعــونــان
وانـتـصــار ال ـشــراح وعبدالعزيز
الـنـصــار ومحمد عــاشــور وفهد
البناي ومحمد الرمضان ،وهو
من إخراج خالد الفضلي.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه س ـي ـت ــم ضــخ
أعمال جديدة عبر التطبيق،
م ـن ـه ــا م ـس ــرح ـي ـت ــه األخـ ـي ــرة
(خـبــز خبزتيه)  ،2019وهي
م ــن تــألـيــف وإخ ـ ــراج أحـمــد
العوضي.
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرح ال ـ ـ ـبـ ـ ــام ب ـ ــأن
ال ـت ـط ـب ـي ــق يـ ـض ــم  5مــن
أشهر مسرحياته التي
ح ـ ـق ـ ـقـ ــت تـ ـف ــاع ــا
كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا

مــع الـجـمـهــور ،مـنـهــا" :العظماء
السبعة" إنتاج عام  ،2018تأليف
أحمد العوضي وإخراج عبدالله
الـ ـب ــدر ،وم ـســرح ـيــة "آخ ـ ــر رجــل
بالعالم"  ،2018تأليف وإخــراج
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـ ـب ـ ــدر .ك ـم ــا ي ـعــرض
ال ـت ـط ـب ـي ــق أي ـ ـضـ ــا م ـس ــرح ـي ــات
" مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــروك م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــا ك ـ ـ ــم" ،2017
و"الحكم لكم" " ،2016وكوكينج
ش ــو"  ،2016م ــن تــألـيــف جــاســم
الـ ـج ــاهـ ـم ــة وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج رمـ ـض ــان
جلكسي.

عروض حصرية
وقـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــام إن ــه
سـ ـيـ ـق ــدم م ـس ــرح ـي ــات ــه
"أونـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ــن" ل ـت ـس ـل ـي ــة
المشاهدين "المحظورين" ،عبر
تطبيق "قــروب البالم" ،الــذي تم
تـطــويــره وإم ـ ــداده بمسرحيات

حسن البالم

ريهام والميرغني وشاكر في أولى بطوالتهم رمضان المقبل
بمسلسالت «لما كنا صغيرين» و«اتنين في الصندوق» و«حب عمري»

ريهام حجاج

كريم عبدالعزيز ضيف
شرف «االختيار»

يشارك الفنان كريم
محمود عبدالعزيز
كضيف شرف في
مسلسل "االختيار"،
بطولة الفنان أمير
كرارة ،ومن املقرر عرضه
في رمضان املقبل على
شاشة  ،ONمن إنتاج
شركة سينرجي ،حيث
يظهر كريم بشكل
مختلف في املشاهد
التي يقدمها مع املنسي
أسطورة الصاعقة  -أمير
كرارة ،الذي تدور حوله
أحداث املسلسل.
و"االختيار" يتناول
ألول مرة في الدراما
املصرية ،حياة أحمد
صابر املنسي  -قائد
الكتيبة  103صاعقة -
الذي استشهد في كمني
"مربع البرث" ،بمدينة
رفح املصرية عام ،2017
أثناء التصدي لهجوم
إرهابي في سيناء ،على
أن ُيظهر العمل العديد
من الجوانب االجتماعية
واإلنسانية في حياة
البطل الراحل.

رزان مغربي تكشف
تفاصيل «اغلب السقا»

ً
ِّ
يقدم العرض األول لـ «السجن» حصريا عبر تطبيقه اإللكتروني

فضة المعيلي

قالت الفنانة التشكيلية د .ريهام الرغيب ،إنه
يمكن تخفيف الـقـلــق والـهـلــع مــن "ك ــورون ــا" عن
طريق اللجوء إلى "الطب اللوني".
وبينت أن اإلن ـســان يمكن أن يـمـ َّـر بمجموعة
م ــن ال ـم ـش ــاع ــر ،ب ـس ـبــب ال ـ ـخـ ــوف ،م ـن ـه ــا :ال ـه ـلــع،
الـقـلــق ،الــذعــر ،ومـشــاعــر ال ـيــأس ،لـكــن عــن طريق
الطب اللوني يستطيع اإلنسان تحسين حالته
الشعورية ،من خالل اللون والصوت ،وهو مناسب
لجميع األعمار ،وال يختص بفئة معينة.
وذكــرت الرغيب أن "الـعــاج بالفن جديد على
مجتمعاتنا العربية والخليجية ،لكنه موجود،
وأيـ ـض ــا ان ـت ـش ــر ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ب ــل ال ت ـخ ـلــو أه ــم
ِّ
يحسن الحالة الشعورية
المستشفيات منه ،ألنه
لـلـمــريــض ،وح ـقــق نـتــائــج ج ـيــدة لـمــرضــى الطب
النفسي والسرطان وذوي االحتياجات الخاصة
وغيرها".
ول ـف ـت ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـت ــم اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ـث ــل ه ــذه
العالجات للناس عامة كنوع من التنفيس ،ولكي
َّ
النفسية ،وهناك
يصل اإلنسان إلى مشاعر الراحة
منتجعات في العالم أيضا تتبنى العالج بالفن،
ألنه بديل ناجح لإلنسان.
وأوضحت أن الطب اللوني ،هو نظرية عالجية
ُ
ج ــاءت ع ــن طــريــق بـحــث عـلـمــي ج ــاد ط ـبــق على
عـيـنــات تجريبية فــي ع ــدة دول ،مـشـيــرة إل ــى أن
الهدف من العينات التجريبية هو إثبات نجاح
االخـتــراع ،ومــدى فاعليته في تحسين المشاعر
اإلن ـس ــان ـي ــة ،وبــال ـف ـعــل ح ـق ـقــت ال ـع ـي ـنــات نـتــائــج
ُمرضية.
وبـيـنــت أن لـلـطــب الـلــونــي ع ــددا من
األساليب ،فهناك أسلوب يعتمد
على ضــوء الـلــون ،وآخــر على
ِّ
الـطـيــن ،وأهـمـهــا يــركــز على
رسومات وألوان يقوم بها
الشخص .وذكرت أنه ليس

بعمل واحد في رمضان تسخر له كل إمكاناتها
وجهدها.
وكـشـفــت ه ــدى أن لــديـهــا عـمــا آخ ــر لـمــا بعد
رمضان ،موضحة" :دائما ما أبحث عن الجديد
والـمـخـتـلــف ،ول ــدي ن ــص مـمـيــز أق ــدم م ــن خــالــه
شخصية مختلفة ،وننتظر لحين اكتمال الرؤية
ألكشف عن كافة التفاصيل".
يذكر أن مسلسل "شغف" من تأليف عالء حمزة،

وإخ ــراج محمد القفاص ،وبطولة هــدى حسين،
وعبدالله بوشهري ،وحسين المنصور ،وزهرة
عرفات ،وعبدالله الطراروة ،وجاسم النبهان ،وريم
أرحمة ،ونــورا ،وهــدى حمدان ،وناصر كرماني،
وأم ــل محمد ،وأوس الـشـطــي ،وس ــارة القبندي،
وسلوى الجراش ،وهو آخر أعمال الممثل الراحل
سليمان الياسين.

حسن البالم :مسرحياتي «أونالين» لتسلية
المشاهدين «المحظورين»

الرغيب :يمكن معالجة القلق
من «كورونا» بالطب اللوني
•

هدى حسين

خبريات

تـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد درامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
رم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل
خـ ـ ـ ـ ـ ــوض عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
الفنانين بطوالتهم
الـ ـمـ ـطـ ـلـ ـق ــة األولـ ـ ـ ــى،
وذلـ ــك ب ـعــد الـعــديــد
من األدوار المميزة
على مدار السنوات
ا لـمــا ضـيــة ،إذ تتاح
الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ك ــل
عـ ــام ل ـف ـن ــان أو ف ـنــا نــة
ل ـ ـ ـخـ ـ ــوض ال ـ ـت ـ ـجـ ــربـ ــة ف ــي
ظــل حــرص شــركــات االنـتــاج
على تصعيد نجوم جديدة
ألدوار ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة ،و ح ـق ـقــت
ً
ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ن ـ ـجـ ــاحـ ــا
ً
ملحوظا على مدار السنوات
الماضية.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي ري ـ ـ ـهـ ـ ــام حـ ـج ــاج
عـ ـل ــى رأس ا لـ ـنـ ـج ــوم ا ل ــذ ي ــن
يـخــو ضــون تـجــر بــة البطولة
ال ـم ـط ـل ـقــة األول ـ ــى ف ــي درامـ ــا
ر م ـضــان ،مــن خــال مسلسل
"لـ ـم ــا ك ـن ــا ص ـغ ـي ــري ــن" ال ــذي
ً
تعكف على تصويره حاليا ،
وت ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ــداثـ ـ ــه ف ـ ــي إط ـ ــار
ت ـشــوي ـقــي ،وه ــو م ــن تــألـيــف
أيمن سالمة ،وإخراج محمد

علي ،وبطولة ريهام حجاج،
وخ ــال ــد الـ ـنـ ـب ــوي ،وم ـح ـمــود
ح ـ ـم ـ ـيـ ــدة ،ون ـ ـسـ ــريـ ــن أمـ ـي ــن،
وكريم قاسم ،ونبيل عيسى،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــود ح ـ ـ ـجـ ـ ــازي ،وه ــا
السعيد.
وقـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــت ري ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــام أولـ ـ ـ ــى
ب ـط ــوالت ـه ــا ال ـم ـط ـل ـق ــة ال ـع ــام
الماضي في مسلسل "كارمن"
مــن نــوعـيــة الـ ــ 60حـلـقــة ،وتــم
ع ـ ــرض ـ ــه فـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر فـ ـب ــراي ــر
 ،2019و ش ــار كـ ـه ــا ا ل ـب ـطــو لــة
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد كـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي ،ووالء
ال ـ ـشـ ــريـ ــف ،وه ـ ــاج ـ ــر أحـ ـم ــد،
وشيرين ،ومحمد علي رزق،
ولـ ـيـ ـل ــي ع ـ ــز الـ ـ ـع ـ ــرب ،وع ـم ــر
الـ ـشـ ـن ــاوي ،وأحـ ـم ــد حـ ــاوة،
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،ويـ ــاسـ ــر
عـلــي مــاهــر ،والـمـسـلـســل من
تأليف سامح مجدي وإخراج
حسين شوكت .

الموسم الشتوي
و ي ـقــدم حـمــدي الميرغني
أولـ ــى ب ـط ــوالت ــه ف ــي ال ــدرام ــا
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــام ب ـ ـم ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــل
كوميدي بعنوان "اتنين في

حمدي الميرغني

الصندوق" بمشاركة صديقه
محمد أ ســا مــة (أوس أوس)،
وت ــم االن ـت ـه ــاء م ــن تـصــويــره
ف ــي أواخ ـ ــر ال ـع ــام ال ـمــاضــي،
وكـ ــان مــرش ـحــا ل ـل ـعــرض فــي
ال ـم ــوس ــم الـ ـشـ ـت ــوي ،ل ـك ــن تــم
ت ــأج ـي ـل ــه ل ـي ـك ــون مـ ــن أوائ ـ ــل
األعمال التي تحجز مكانها
في دراما رمضان هذا العام.
"ات ـ ـن ـ ـيـ ــن ف ـ ــى ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق"
كان يحمل اسم "روحين في
ذكـ ـيـ ـب ــه" ق ـب ــل ت ـغ ـي ـيــر االس ــم
ف ــي أواخـ ـ ــر أي ـ ــام ال ـت ـصــويــر،

وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــن ب ـ ـطـ ــولـ ــة حـ ـم ــدي
ا ل ـ ـم ـ ـيـ ــر غ ـ ـنـ ــي وأوس أوس
ونهى عابدين و صــاح عبد
الله وبيومي فؤاد وانتصار
ورح ـ ـ ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــل وأحـ ـ ـم ـ ــد
ع ـب ــدال ـل ــه م ـح ـم ــود وه ــاي ــدي
رفـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت وم ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــد حـ ـسـ ـن ــي
ويــاســر الـطــوبـجــي ،وتــألـيــف
ل ــؤي ا لـسـيــد وإ خ ــراج محمد
مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ،وت ـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث
ال ـع ـم ــل فـ ــي إطـ ـ ــار ك ــوم ـي ــدي
ح ـ ــول ف ـئ ــة عـ ـم ــال ال ـن ـظ ــاف ــة،
وا لـمـشــا كــل ا لـتــي يتعرضون
لها يوميا.

التجربة الثانية
هيثم شاكر كذلك يخوض
أول ــى بـطــوالتــه الـمـطـلـقــة في
الـ ـ ــدرامـ ـ ــا ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ه ــذا
الـ ـ ـع ـ ــام م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـس ـل ـســل
"ح ـ ـ ـ ــب ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــري" ،وه ـ ـ ـ ــو م ــن
ت ــألـ ـي ــف فـ ـ ـ ــداء ال ـش ـن ــدوي ـل ــي
وإخ ـ ــراج عـبــدالـعــزيــز حـشــاد
و بـطــو لـتــه مــع سـهــر الصايغ
ومي القاضي ومنة فضالي
وأحـمــد ك ــرارة وأمــانــي كمال
ودي ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ــاش ـ ـ ــم وح ـ ـ ـنـ ـ ــان

س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان وعـ ـ ـ ـ ــدد آخـ ـ ـ ــر م ــن
الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،وتـ ـ ـ ــدور أحـ ـ ــداث
ال ـع ـمــل ف ــي إطـ ــار رومــان ـســي
اجتماعي تتخلله العديد من
الحكايات اإلنسانية.
وي ـ ـس ـ ـجـ ــل "حـ ـ ـ ــب ع ـ ـمـ ــري"
التجربة الثانية لهيثم شاكر
ف ــي ال ـت ـم ـث ـيــل ب ـع ــد مـسـلـســل
"أرض جو" مع الفنانة غادة
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدال ـ ـ ــرازق فـ ـ ــي رم ـ ـضـ ــان
م ــن ع ــام  ،2018و ش ـ ــارك فــي
ال ـع ـمــل ع ـب ــاس أب ــو الـحـســن،
وفـ ـ ــريـ ـ ــال ي ـ ــوس ـ ــف ،وم ـح ـم ــد
ك ــري ــم ،وأح ـم ــد فـ ــؤاد سـلـيــم،
وعـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن أبـ ـ ــو زهـ ـ ــرة،
ومها أبو عوف وأحمد عبد
الوراث ،والمسلسل سيناريو
محمد عبدالمعطي ،وإخراج
محمد جمعة.

كشفت الفنانة اللبنانية
رزان مغربي عن تفاصيل
تجربتها الجديدة في
تقديم البرامج من خالل
«اغلب السقا» املأخوذ عن
فورمات عاملي لبرنامج
املسابقات «BEAT THE
 ،»STARومن املنتظر
عرضه في شهر رمضان
املقبل ،وتقوم فكرته
حول منافسات صعبة
بني نجم البرنامج ،وهو
أحمد السقا ،وعدد كبير
من الضيوف.
وأوضحت رزان أنها
موجودة في لبنان
بصحبة فريق عمل
البرنامج منذ يوم 27
فبراير املاضي ،وتم
تصوير نصف الحلقات،
مضيفة أن الظروف
الحالية في لبنان ودول
العالم أجمع أجبرتهم
على التوقف طوال
الـ  20يوما املاضية
مع صعوبة العودة
للتصوير مرة أخرى.
ولفتت رزان إلى أنه مع
عرض البرومو أصبح
هناك بوادر الستكمال
تصوير باقي الحلقات
خالل األيام املقبلة،
وتابعت أن ردود األفعال
على البرومو جاءت
مميزة.

عياش يستعد لطرح
«يا حب يا صعب»

أعلن املطرب اللبناني
رامي عياش ،طرح أحدث
أعماله الغنائية بعنوان
«يا حب يا صعب» ،ومن
املقرر صدورها األسبوع
املقبل ،وفقًا ملا أعلنه عبر
حسابه على «تويتر».
األغنية من كلمات مازن
غنام ،وألحان رامي
عياش ،وتوزيع داني
حلو.
يشار إلى أن النجم
اللبناني أحيا مؤخرا
حفال غنائيا «اليف» لكل
محبيه من جميع أنحاء
العالم ،إلسعاد جمهوره
وتشجيعهم على املكوث
بمنازلهم ملنع تفشي
فيروس كورونا.
وحرص عياش مؤخرًا
على االحتفال بعيد
ميالد نجله آرام ،حيث
تم عامه الرابع ،متمنيا
له السعادة في حياته.

ةديرجلا
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دوليات
صواريخ على نفط البصرة وسط التوتر اإليراني  -األميركي
المالكي والعامري والحكيم يشكلون جبهة معارضة للزرفي ويبحثون تسمية الكاظمي
وسط قلق ال يتوقف من
ُّ
تحول العراق إلى ساحة
لتصفية الحسابات ،يبدو أن
دائرة المواجهة اإليرانية -
األميركية توسعت ،لتشمل
بعد المقار الدبلوماسية
والعسكرية في العاصمة
(بغداد) ،شركات النفط
بالبصرة ،في تطور أمني من
شأنه تعقيد األزمة السياسية.

واشنطن تدعو
بغداد إلى حوار
استراتيجي

ف ــي ت ــوس ـي ــع م ـح ـت ـمــل لـنـطــاق
الـمــواجـهــة اإليــران ـيــة  -األميركية
الــوشـيـكــة فــي ال ـع ــراق ،استهدفت
ً
أم ـ ــس ع ـ ــدة ص ـ ــواري ـ ــخ ع ـ ـ ـ ــددا مــن
الشركات النفطية األجنبية العاملة
ف ــي مـنـطـقــة ال ـبــرج ـس ـيــة ومــديـنــة
الطاقة بالبصرة.
ً
وأوضـ ـح ــت م ـص ــادر أن قسما
مــن صــواريــخ كاتيوشا ،وعــددهــا
 ،3أطلقها مجهولون على شركة
هاليبرتون األميركية ،العاملة في
 120دولــة حــول العالم ،وأدت إلى
إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي
خسائر بشرية ،مشيرة إلى إطالق
ً
صافرات اإلنذار في مقرها ،تحسبا
للمزيد من الهجمات.
وأعـلـنــت خلية اإلعـ ــام األمـنــي
بالجيش العراقي مالحقة عناصر
خــارجــة عــن الـقــانــون أقــدمــت على
ال ـه ـج ــوم ،وع ـث ــرت عـلــى منصتي
إطالق صواريخ بداخل إحداها 11
ً
صاروخا لم تطلق ،مبينة أنه جرى
إبطالها وتفكيكها.
وقبل شركات النفط ،تعرضت
م ــواق ــع أم ـيــرك ـيــة مـنـهــا ال ـس ـفــارة،
وأخـ ـ ـ ــرى ع ـس ـكــريــة ت ـت ـمــركــز بـهــا
قــوات التحالف الــدولــي ،لهجمات
صــاروخ ـيــة ،ل ـمــرات عــديــدة طيلة
األشهر الماضية ،واألعوام السابقة،
اتهمت واشنطن إيــران ووكالءها
في "الحشد الشعبي" و"حزب الله"
بالضلوع فيها.
وف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أط ـ ـل ـ ــق ال ـج ـي ــش
والشرطة والحشد العشائري ،أمس،
عملية عسكرية واس ـع ــة ،بقيادة
قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن
قاسم المحمدي ،وبمساندة طيران
التحالف الدولي لتفتيش وتطهير
صـ ـح ــراء األنـ ـب ــار ال ـغ ــرب ـي ــة ،حــدد
المكلف تشكيل الحكومة عدنان
ً
الزرفي للدول طريقا لبناء الشراكة
ً
مــع الـ ـع ــراق ،راف ـض ــا أي تحديات
دولية على ساحته.

السودان :اكتمال
تسوية «كول»

أعلنت وزارة العدل السودانية،
أمس ،اكتمال اتفاق التسوية
مع أسر ضحايا حادثة تفجير
المدمرة األميركية "كول" ،قبل
 20عاما ،الستيفاء شروط
إزالة السودان من قائمة الدول
الراعية لإلرهاب .وفي ،2000
ً
ً
ّ
فجر رجالن قاربا مطاطيا
ً
مليئا بالمتفجرات قرب "كول"
المزودة بصواريخ موجهة،
بينما كانت تتزود بالوقود
في ميناء عدن جنوبي اليمن،
ما أسفر عن مقتل  17بحارا
أميركيا ،في حين أعلن منفذا
العملية أنهما ينتميان إلى
تنظيم "القاعدة".

تدريب أميركي على الرماية بالمدفعية في قاعدة عين األسد يوم الجمعة (سنتكوم)
وفي مقابلة لتلفزيون "العراقية"،
أمــس األول ،شــدد الــزرفــي على أن
العراق ال يحتاج إلى وجود قوات
أجنبية على أراض ـيــه ،وأن قواته
ً
قادرة على حمايته ،متعهدا "بعدم
وجود خروقات أمنية عند حصول
الحكومة على ثقة الـبــرلـمــان ،وال
أس ـمــح ب ــأي قـصــف أم ـيــركــي ،وأن
قـ ـ ــوات ال ـت ـحــالــف جـ ـ ــاءت ل ـل ـعــراق
لمساعدة القوات العراقية في القتال
ضد داعش".
وأضــاف" :ال نحتاج إلى جيش
أجنبي لحماية ال ـعــراق ،وطالبت
سفير الواليات المتحدة في بغداد
بجدولة انسحاب القوات األميركية
خــال العام الحالي ومطلع العام
المقبل من العراق ،وال نحتاج إلى

بغداد لن تغلق َ
معبري األردن وسورية
استثنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق
منفذي طريبيل مع األردن ،والقائم مع سورية
ال ـم ـخ ـص ـص ـي ــن ألغ ـ ـ ـ ــراض ديـ ـم ــوم ــة ال ـح ــرك ــة
التجارية ،من قرار إغالق جميع المنافذ البرية
والجوية مع باقي دول الجوار والعالم.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة عالء الدين
ال ـق ـي ـســي إن ال ـه ـي ـئــة أض ــاف ــت ال ـم ـن ـفــذيــن إلــى
استثناء الموانئ العراقية من قرار الحظر ،وذلك

سلة أخبار

لدعم الحركة التجارية ودخول المواد الغذائية
والطبية التي يحتاجها العراق.
ولـفــت القيسي إل ــى أن "ق ــرار اإلغ ــاق شمل
جـمـيــع ال ـم ـطــارات الـمـحـلـيــة وإي ـق ــاف الـمــاحــة
الجوية بين بـغــداد والمحافظات وبين باقي
دول العالم ،باستثناء بعض الرحالت من أجل
إعادة المواطنين العراقيين العالقين في عدد
من دول العالم".

وجود الجيوش األجنبية".
واعـتـبــر ال ــزرف ــي أن ــه "ال وجــود
ألي فــائــدة مــن لـجــوء ال ـع ــراق إلــى
التسليح االستراتيجي ،وال يوجد
ل ــدي ـن ــا أي ع ـ ـ ــداء ضـ ــد أي دول ـ ــة،
وسنبعد العراق عن شبح الحرب
واالعتداءات ،وال يمكن القبول بأي
ط ــرف ي ـحــاول خـلــق الـمـشــاكــل في
ً
الـعــراق" ،مرحبا ب ــ"رؤوس األمــوال
اإليرانية واألميركية لدعم االقتصاد
العراقي".
وأوض ــح أن "إيـ ــران دول ــة جــارة
ل ـل ـع ــراق ،وال نـنـســى مـســاعــدتـهــا
ً
ً
عسكريا واقتصاديا ،ومساهمتها
بــدعــم ال ـحــرب ضــد (داع ـ ــش) ،وأنــا
مرشح من النواب العراقيين ،وليس
من أطراف إيرانية وأجنبية".
وقال الزرفي "إن الحكومة ستقدم
إل ــى ال ـبــرل ـمــان األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل،
وإن إجــراء االنتخابات سيتصدر
برنامجها" ،معربا عن ثقته بنيل
البرلمان.
وأكد أن حكومته ستعمل على
أربعة محاور مهمة ،هي :العمل
على إيجاد حلول لألزمة المالية،
وفـ ــرض هـيـبــة ال ــدول ــة وس ـيــادة
القانون ،وإجراء انتخابات حرة
ونزيهة وشفافة ،وإرساء عالقات
دولـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـتـ ــوازنـ ــة لـ ـم ــا وص ـف ــه
ب ـع ــراق ق ــوي ووس ـط ــي ،مـشــددا
ع ـلــى أن "الـ ـش ــراك ــات م ــع ال ــدول

ستكون عبر بوابات االقتصاد".
في سياق متصلَّ ،
رجح النائب
في البرلمان العراقي فالح الزيادي،
أن يقدم الزرفي تشكيلته الحكومية
المكونة من  24حقيبة وزارية إلى
البرلمان العراقي نهاية األسبوع
الجاري ،أو مطلع األسبوع المقبل،
ضمن المهلة الدستورية.

الزرفي والكاظمي
وبينما كـشــف الـنــائــب الثاني
لرئيس مجلس النواب بشير الحداد
عــن ع ــزم الـبــرلـمــان تشكيل لجنة
لدراسة البرنامج المقدم من رئيس
الوزراء المكلف ،دعا ائتالف النصر
إلـ ــى إع ـط ــائ ــه ال ـف ــرص ــة وااللـ ـت ــزام
بتوقيتاتها ،فيما أكد تيار الحكمة
الوطني بقيادة عمار الحكيم أنه
وائ ـتــافــي دول ــة ال ـقــانــون بزعامة
نوري المالكي والفتح بقيادة هادي
الـعــامــري لــن يـصــوتــوا فــي جلسة
منح الثقة لحكومته.
وأكـ ـ ــد ع ـض ــو ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لتيار الحكمة رحيم العبودي ،أن
"العامري والمالكي والحكيم اتفقوا
على ترشيح رئيس جهاز مخابرات
العراق مصطفى الكاظمي لمنصب
ً
رئاسة ال ــوزراء ،بــدال عن الــزرفــي"،
ً
مبينا أن "أع ـضــاء ه ــذه الكتل لن
تحضر جلسة منح الثقة لكابينة
الزرفي".

َّ
وشن النائب عن تحالف الفتح
ً
ً
حــامــد ال ـمــوســوي ،هـجــومــا الذع ــا
عـلــى تكليف رئ ـيــس الجمهورية
ً
برهم صالح لعدنان الزرفي ،مؤكدا
أن "كل مرشحي رئيس الجمهورية
منذ بداية األزمة جدليون ،وصالح
ّ
كلف ع ــاوي ،رغــم أنــه غير مؤهل
ً
للتمرير برلمانيا".
وقال الموسوي" :باستطاعتنا
الـ ـمـ ـج ــيء ب ــرئ ـي ـس ــي ج ـم ـه ــوري ــة
وبرلمان دون رضا الكرد والسنة"،
ً
معتبرا أن "الفشل الحقيقي موجود
في نظام ما بعد  ،2003وعلينا أن
نعترف بذلك".
وأكد أن "رئيس الجمهورية أخبر
تحالف البناء بعدم تكليف مرشح
ً
دون سائرون ،حفاظا على السلم
ً
األه ـل ــي" ،مــوضـحــا أن ــه "ت ــم تقديم
محمد شـيــاع ال ـســودانــي وأسـعــد
العيداني ،ولــم يكلفوا مــن رئيس
الجمهورية".
ونــوه الموسوي إلــى أن "زعيم
ال ـت ـيــار ال ـص ــدري مـقـتــدى الـصــدر
لديه اتفاق مع زعيم ائتالف الفتح
هــادي العامري ،وهو ال مؤيد وال
ً
مـ ـع ــارض لـ ـل ــزرف ــي" ،م ــوض ـح ــا أن
ً
"الزرفي لم يذكر موقفا في خطاباته
تجاه االحتالل األميركي ،وأطالبه
بـخـطــاب واض ــح ح ــول مــوقـفــه من
الوجود األميركي".
وتـ ــابـ ــع أن "الـ ـ ــزرفـ ـ ــي مـجـنــس

هجوم واسع
للجيش بالبيضاء

ومــوظــف لــدى الجيش األميركي،
وعلى النواب الشرفاء أال يصوتوا
على رئـيــس والؤه لغير ال ـعــراق"،
ً
الفـتــا إلــى "وج ــود إرادة سياسية
لتعطيل ال ــدول ــة ،مــن خ ــال إف ــراغ
رئاسة الوزراء".

حوار استراتيجي
من جهته ،رحب رئيس حكومة
تصريف األعمال عادل عبدالمهدي،
أم ـ ــس األول ،ب ـم ـق ـت ــرح ال ـس ـف ـيــر
األميركي ماثيو تولر ،لبدء حوار
استراتيجي بين بغداد وواشنطن.
واس ـت ـق ـبــل ع ـبــدال ـم ـهــدي تــولــر
لـلـتـبــاحــث ف ــي إج ـ ـ ـ ــراءات تشكيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة
وال ـم ـل ـف ــات ال ـم ـش ـتــركــة لتحقيق
المصالح المتبادلة ،في ظل القرارات
والمستجدات بالعراق والمنطقة،
بما في ذلك مكافحة انتشار جائحة
كورونا ،وأهمية التعاون والتنسيق
بين دول العالم للسيطرة عليها
وحماية األرواح.
ون ـ ـ ـقـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
لـعـبــدالـمـهــدي "مـقـتــرح واشـنـطــن،
لتحديد الوفد المفاوض ،وموعد
ً
بدء المباحثات" ،مبينا أن "المقترح
سبق للعراق أن اقترحه في رسائل
ولقاءات متعددة".
(عواصم -وكاالت)

الدولية :لبنان يعاني
الدعم
بمجموعة
يستنجد
عون
ً

شن الجيش اليمني التابع
ً
للحكومة المعترف بها دوليا،
بقيادة الرئيس عبدربه
ً
ً
منصور هادي ،هجوما واسعا
على مواقع جماعة "أنصار
الله" الحوثية ،في محافظة
البيضاء أمس .وقال مصدر
عسكري يمني ،إن "قوات
محور بيحان نفذت عملية
هجومية واسعة بإسناد
من طيران التحالف العربي،
على مواقع ألنصار الله في
جبهات مديريتي المالجم
وناطع شمال غربي وشمال
شرقي البيضاء" .وأضاف أن
الجيش تمكن ،خالل العملية
التي يشنها من محاور عدة،
من السيطرة على مواقع
للجماعة ،بينها جبل ظهر
البياض االستراتيجي،
ومواقع في شعب لبان
بمديرية المالجم.

مالي :مقتل  20جنديًا
بهجوم إرهابي

الحوت يرد على منتقديه« :الميدل إيست» ليست ملكا للدولة
•

ق ــوة أم ـن ـيــة لـبـنــانـيــة ت ـش ــرف ع ـلــى تـطـبـيــق ق ــان ــون سير
السيارات حسب أرقام لوحاتها (أ ف ب)

بيروت  -ةديرجلا

•

استدعت األوضاع المحلية الدقيقة التي
ً
يمر بها لبنان تحركا من رئيس الجمهورية
ميشال ع ــون ،ال ــذي يـبــدو أنــه قــرر دق باب
الدول المانحة ،طالبا منها مساعدة بيروت.
فقد استقبل عون ،أمس ،أعضاء "مجموعة
الدعم الدولية من أجل لبنان" في قصر بعبدا،
في حضور رئيس الحكومة حسان ديــاب،
وع ــدد مــن الـ ــوزراء والمستشارين ،الطــاع
أعضاء المجموعة على األوضاع االقتصادية
والمالية واالجتماعية والصحية التي يمر
بها لبنان ،وانعكاسات أزمــة وبــاء كورونا
على الوضعين االقتصادي واالجتماعي،

وأيضا على مسألة النازحين السوريين.
وأك ــد عــون فــي كلمته ،أن "لبنان يعاني
انكماشا اقتصاديا كبيرا ،وتــراجــع الطلب
ال ــداخ ـل ــي واالسـ ـتـ ـي ــراد ،ون ـق ـصــا ح ـ ــادا في
العمالت األجنبية ،وارتفاع البطالة ومعدالت
الفقر ،كذلك ارتفاع األسعار ،وانخفاض سعر
صــرف الـلـيــرة اللبنانية ،مــن خــال السوق
الموازية ،إضافة إلى العجز في المالية العامة،
نتيجة تراجع اإليرادات الضريبية".
وتابع" :ما زالت أزمة النازحين السوريين
ُ
ت ـل ـق ــي بـثـقـلـهــا ع ـل ــى الـ ــواقـ ــع االق ـت ـص ــادي
واالجـتـمــاعــي اللبناني مـنــذ س ـنــوات ،وقــد
ً
سبق أن توجهت مرارا إلى المجتمع الدولي
ً
شــارحــا تــداعـيــاتـهــا السلبية عـلــى وطننا،

ً
وداعيا إلى تأمين عودتهم اآلمنة إلى بالدهم،
ً
وأكــرر الدعوة اليوم ،خصوصا مع الوضع
االقتصادي المتدهور في لبنان".
في م ــوازاة ذلــكَّ ،رد رئيس مجلس إدارة
طيران الشرق األوسط (ميدل ايست) محمد
الـحــوت على الـكــام ال ــذي تــم تــداولــه أخيرا
حول أسعار التذاكر المبالغ بها التي يدفعها
اللبنانيون الراغبون في العودة إلى لبنان.
وأكد في مؤتمر صحافي ،أمس ،أن "الشركة
ملك للدولة اللبنانية مقولة خاطئة قانونيا"،
معتبرا أن "ملكية مصرف لبنان للشركة هي
وفــق أحكام النقد والتسليف ،الــذي يعطي
المصرف شخصية مستقلة عن الدولة".
وقـ ــال" :رجـ ــاء عـنــد تصفية الـحـســابــات،

لنحافظ على الشركة ،وعدم تحويل المعركة
إلى معركة شخصية ،وال أحد يفكر بإيذاء
الشركة" ،الفتا إلى أن "خسائر الشركة شهريا
تبلغ  35مليون دوالر في هذه المرحلة".
وتابع" :لن نترك أي موظف يذهب إلى
بيته ،والمرحلة اليوم أصعب من مرحلة
 2006أيام العدوان اإلسرائيلي".
وأض ـ ــاف" :خ ـط ــة اإلج ـ ــاء سـتـكـلــف 20
مليون دوالر ،والشركة ليست قــادرة على
المساعدة ،لكننا وضعنا األسعار بسعر
الـتـكـلـفــة ،وق ـم ـنــا ب ـم ـب ــادرة ت ـجــاه ال ـطــاب
اللبنانيين المحتاجين .يحاولون تحويل
حــاكــم م ـصــرف لـبـنــان إل ــى كـبــش مـحــرقــة،
نتيجة السياسات الخاطئة".

أتكينسون يدافع عن «نزاهته» والديمقراطيون يصفونه بـ «البطل»

ً
قتل  20عسكريا ،أمس ،في
منطقة غاو في شمال مالي
ً
ً
التي تشهد نزاعا مسلحا ،في
ً
هجوم بمنطقة تشهد نشاطا
لعناصر مرتبطة بتنظيمي
"القاعدة" و"داعش".
وأكد مصدر عسكري مالي
في غاو ،وهي مركز المنطقة،
االعتداء ومقتل الجنود ،من
دون تحديد عددهم .وقال
إن هناك خسائر في صفوف
المهاجمين.

مقتل  3صينيين في الكونغو

بايدن يطرح احتمال عقد «مؤتمر وطني» افتراضي
اتهم المفتش العام للمخابرات األميركية مايكل أتكينسون،
الرئيس األميركي دونالد ترامب بإقالته من منصبه ،بسبب
"تصرفه بشكل نزيه" بطريقة تناوله للشكوى التي أدت إلى
إجراء تحقيق لمساءلة الرئيس العام الماضي حول اتهامات
بسعيه إلى استغالل نفوذه من أجل اإلضرار بمنافسه المحتمل
في االنتخابات الرئاسية المقبلة الديمقراطي جو بايدن.
ّ
تصور أن فقد
وقال المفتش العام في بيان" :يصعب عدم
الرئيس لثقته بي ناجم عن أداء التزاماتي القانونية بإخالص
كمفتش عام مستقل ونزيه".
واعتبر أتكينسون أن تقرير الشخص الذي أفشى األسرار،
المكالمة بين ترامب والرئيس األوكراني ،موثوق بهّ ،وأن ترامب
أســاء استخدام منصبه عندما حــاول التماس تدخل كييف
في االنتخابات األميركية التي تجري في  2020لمصلحته
الشخصية.
وكان ترامب قد قال في رسالة لـ "الكونغرس" ،أمس األول ،إنه
ً
يعتزم إقالة أتكينسون خالل  30يوما ،موضحا أن "من المهم
أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن ّ
أعينهم كمفتشين عموميين".
وهذه ليست المرة األولى التي يقيل فيها الرئيس األميركي
ً
أشخاصا كانت لديهم عالقة بموضوع مساءلته ،حيث أقال في

وقت سابق ،كبير خبراء البيت األبيض في الشأن األوكراني،
ألكسندر فيندمان ،من منصبه ،بعدما شهد ضده.
وكان فيندمان أحد أهم الشهود الديمقراطيين في إجراءات
عزل ترامب ،وهو ّليفتنانت كولونيل بالجيش حاصل على
وســام ،وهو من حذر من خطر المكالمة التي أجراها ترامب
في  25يوليو  2019مع نظيره األوكراني فالديمير زيلينسكي.
وبعد جلسات حزبية عديدةّ ،
صوت مجلس النواب الذي
يقوده الديمقراطيون بمساء لة تــرامــب ،تمهيدا لعزله ،لكن
مجلس الشيوخ الــذي يـقــوده الجمهوريون بـ ّـرأ ساحته من
االتهامات في أوائل فبراير الماضي.
وشـكـلــت ه ــذه الـمـحــاكـمــة مـحـطــة تــاريـخـيــة فــي الــواليــات
المتحدة ،فهي ثالث مرة في تاريخها يقوم فيها "الكونغرس"
بمحاكمة الــرئـيــس ضـمــن آلـيــة ع ــزل ،بـعــد الرئيسين أن ــدرو
جونسون عام  1868وبيل كلينتون عام .1999
وواصل الديمقراطيون انتقاد ترامب على عزل أتكينسون.
وق ــال زعـيــم األقـلـيــة الديمقراطية فــي مجلس الـشـيــوخ شاك
شومر إن أتكيسنون سيذكر "كبطل" ،وإن الذين انتقموا منه
مجرد "أوغاد".
ً
وذكــر المرشح الديمقراطي األوفــر حظا الــى االنتخابات

الرئاسية في نوفمبر المقبل ،نائب الرئيس السابق جو بايدن،
أمس األول ،أن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لتسمية
منافس ترمب المنتمي للحزب الجمهوري في االنتخابات
الرئاسية المقبلة قد يتم عبر اإلنترنت للمساهمة في منع
تفشي فيروس كورونا.
وقال نائب الرئيس السابق إن المؤتمر الوطني الديمقراطي
الذي ّ
أجل  5أسابيع ،أساسي الختيار المرشح الذي سينافس
ترامب في انتخابات نوفمبر المقبل.
لكن بايدن 77( ،عاما) ،أقر بأنه قد يجب تنظيم المناسبة
الـتــي يـشــارك فيها اآلالف مــن كـبــار شخصيات الـحــزب عبر
اإلن ـت ــرن ــت ،ف ــي ح ــال واصـ ــل ال ـف ـيــروس تـشـكـيــل تـهــديــد على
الصحة العامة في منتصف أغسطس المقبل ،الموعد الجديد
النعقاد المؤتمر.
وتابع" :سنحتاج إلى عقد المؤتمر .قد نضطر إلى عقده
عبر الواقع االفتراضي".
وأضاف بايدن ،المرشح المؤكد تقريبا للحزب" :قد ال يكون
بإمكاننا جمع  10أو  20أو  30ألف شخص بمكان واحد ،في
حال لم يتراجع تفشي الوباء".
ورف ــض مـنــافــس بــايــدن الــوحـيــد بـيــرنــي س ــان ــدرز اإلق ــرار

بــايــدن فــي بــث مباشر على اإلنـتــرنــت مــن منزله
أمس األول
بهزيمته ،ويتواجه الخصمان الديمقراطيان في انتخابات
ويسكنسن التمهيدية ،رغم التحديات القانونية والتحذيرات
المرتبطة بالصحة العامة.
ول ــزم الـمــرشـحــان منزليهما ،وبــاتــا ينظمان حمالتهما
االنتخابية من استديوهات مؤقتة بدال من إجــراء ّ
تجمعات
ً
ً
على األرض كان لها أن تشهد تنافسا حاميا.
ول ــدى ســؤالــه عــن ج ــدل األقـنـعــة الــواق ـيــة ،ق ــال بــايــدن إنــه
سيستجيب لتحذيرات مسؤولي الصحة األميركيين ،ويرتدي
ً
قناعا إذا اضطر إلى الخروج من منزله.
(واشنطن ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

أفادت وكالة أنباء الصين
الجديدة "شينخوا" الرسمية،
ً
أمس ،نقال عن السفارة
الصينية في جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،بمقتل
ثالثة مواطنين صينيين في
هجوم مسلح بمنطقة تعدين
في الدولة الواقعة بوسط
إفريقيا والغنية بالمعادن.
وذكرت "شينخوا" ،أن الهجوم
وقع السبت الماضي في
إقليم إيتوري الشمالي
الشرقي المتاخم ألوغندا
وجنوب السودان .وقالت
الوكالة إن السفارة طلبت
من الحكومة الكونغولية
"اتخاذ إجراءات فعالة لحماية
أرواح وممتلكات المواطنين
الصينيين".

دوليات 16
استقرار في انحسار «كورونا» بأوروبا ...وأميركا تدخل «أسبوع
ً
ةديرجلا

•
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• زيادة في إصابات الفيروس بالخليج ...وترامب يرى ضوءا في آخر النفق والنمسا تخفف القيود منتصف الجاري
•  20ألف باكستاني سجلوا أسماءهم لمغادرة اإلمارات ...وإسالم آباد تضع آالف رجال الدين في الحجر
بدا في الساعات األخيرة أن
التراجع في تفشي عدوى
كورونا الذي تشهده ًدول
جنوب أوروبا ،خصوصا
ً
إيطاليا وإسبانيا األكثر تضررا
بالفيروس ،حافظ على مستوى
من االستقرار ،بينما تستعد
أميركا للدخول في أسبوعين
مؤلمين وسط تزايد «بنسب
آمنة» للحاالت في دول
الخليج.

قبطان حاملة
الطائرات األميركية
«روزفلت» مصاب
بـ «كوفيد»١٩-

بينما تبرز بارقة أمل في أزمة
الــوبــاء العالمي ب ــأوروب ــا ،الـقــارة
التي ّ
سجلت أكبر عدد من الوفيات،
ً
لكنها تشهد تــراج ـعــا فــي أع ــداد
الـضـحــايــا ،سـ ّـجـلــت بـعــض ال ــدول
ف ــي مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الخليجي
قفزة نوعية من حيث اإلصابات،
في حين ّ
تحدث الرئيس األميركي
دونــالــد ترامب عن ضــوء في آخر
النفق.
وفي وقت أعلنت وزارة الصحة
الكويتية تسجيل  109إصــابــات
جديدة ليرتفع بذلك عدد الحاالت
إلـ ــى  ،665أك ـ ــدت وزارة الـصـحــة
السعودية أمس تسجيل إصابات
جديدة ،ليرتفع إجمالي االصابات
إل ــى  ،2523وع ـ ــدد ال ــوف ـي ــات .38
ودعت الوزارة الجميع إلى االلتزام
باإلرشادات الوقائية ،والبعد عن
التجمعات والـبـقــاء فــي الـمـنــازل،
ض ـم ــان ــا ل ـســام ـت ـهــم وصـحـتـهــم
ولصحة المجتمع .وفــي مسقط،
أعـلـنــت وزارة الـصـحــة العمانية
أمــس ،تسجيل  33اصابة جديدة
مما يرفع اإلجمالي الى  331بينما
توفيت حالتان.
وسجلت وزارة الصحة القطرية
راب ـ ــع ح ــال ــة وف ـ ــاة ل ـمــواطــن يبلغ
ً
 88ع ــام ــا ،و 279اصــابــة جــديــدة،
ل ـي ـصــل اج ـم ــال ــي االصـ ــابـ ــات الــى
 ،1604بـيـنـمــا سـجـلــت الـبـحــريــن
 700اصابة.
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات أم ـ ــس
رص ــد  277إصــابــة جــديــدة تعود
لجنسيات مختلفة ،وبذلك يبلغ
عدد الحاالت  ،2067وأكدت وزارة
الصحة أن زيــادة عــدد اإلصابات
تعود إلــى عــدم الـتــزام المصابين
باإلجراءات الوقائية واالحترازية،
إضافة إلى حاالت مرتبطة بالسفر
إلى الخارج.
الـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ــن ن ــاط ــق بــاســم
الـقـنـصـلـيــة الـبــاكـسـتــانـيــة ،أم ــس،
ان أك ـثــر م ــن  20أل ــف باكستاني
ي ـع ـم ـلــون ف ــي االمـ ـ ـ ـ ــارات سـجـلــوا
رغ ـب ـت ـهــم ف ــي ال ـ ـعـ ــودة ل ــدي ــاره ــم،
مضيفا ان السلطات الباكستانية
ت ـج ــري م ـح ــادث ــات م ــع اإلم ـ ــارات
لترتيب رحالت طيران إلعادتهم.
إلى ذلك ،قال مسؤولون ،أمس،
إن السلطات الباكستانية وضعت
اآلالف من رجال الدين في الحجر
الصحي ،لالشتباه في إصابتهم
بفيروس كورونا ،بعد حضورهم
فعاليات دينية الشهر الماضي.
وك ـ ــان أك ـث ــر م ــن  100ألـ ــف من

أفراد جماعة «التبليغ» اإلسالمية
اجتمعوا في مارس الماضي بمقر
الجماعة ،وهــو عبارة عن مجمع
يضم عددا من المساجد ،وأماكن
لعقد الندوات اإلسالمية بالقرب
من مدينة الهور شرق باكستان.
وق ـ ــال ع ـب ــدال ــواح ــد الـمـتـحــدث
باسم الجماعة ،إن ما ال يقل عن
 40ألفا مــن أف ــراد الجماعة زاروا
المساجد فــي أنـحــاء الـبــاد على
هـيـئــة م ـج ـمــوعــات ت ـتــألــف م ــن 8
أشخاص.
ي ـشــار إل ــى أن «ال ـت ـب ـل ـيــغ» تعد
شبكة فضفاضة تضم الماليين
م ــن الـمـبـشــريــن اإلســام ـي ـيــن في
باكستان والهند وبنغالدش.
وق ـ ــال مــرت ـضــي وهـ ـ ــاب ،وزي ــر
اإلعـ ـ ـ ــام ب ــإق ـل ـي ــم ال ـس ـن ــد ج ـنــوب
بــاك ـس ـتــان إن ال ـم ـئــات م ــن الــذيــن
حـضــروا الفعاليات ســافــروا بعد
ذلك ،والتقوا بأشخاص ثبت اآلن
إصابتهم بالفيروس.
وق ــال ح ـمــزة شـفـيــق إن ــه جــرى
إغالق ضاحية بالعاصمة إسالم
آباد ،عقب تفشي فيروس كورونا
بين رجال الدين بمسجد.
وق ـ ـ ـ ــال م ـح ـم ــد ع ـ ـث ـ ـمـ ــان ،أح ــد
ال ـم ـســؤول ـيــن ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ،إن ما
اليقل عن  2200رجل دين مازالوا
داخل مقر الجماعة ،على الرغم من
مطالبات السلطات لهم بإخالئه.
وقـ ـ ــال ع ـب ــدال ــواح ــد إن اآلالف
م ــن ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـص ـغ ـيــرة من
المبشرين الباكستانيين يسافرون
في أنحاء العالم سنويا.

ترامب
وفــي واشـنـطــن ،أعـلــن الرئيس
األمـيــركــي الـمــوافـقــة على اعتماد
إعالن حال الطوارئ في  50والية،
وق ــال خ ــال الـمــؤتـمــر الصحافي
ال ـي ــوم ــي ل ـف ــرق ــة ال ـع ـم ــل الـمـكـلـفــة
بتنسيق جهود التصدي للفيروس
فــي الـبـيــت األب ـي ــض ،م ـســاء أمــس
األول ،انـ ـ ــه تـ ــم اجـ ـ ـ ـ ــراء ف ـح ــوص
إلجمالي  1.6مليون شخص في
ً
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،مـعـتـبــرا هــذا
العدد «أكثر بكثير مما استطاعت
أي دولة القيام به».
وأض ــاف« :انـنــا نــرى الـنــور في
نهاية النفق ،ونأمل أن يكون ذلك
فــي المستقبل ال ـقــريــب ،سنكون
فخورين جــدا بالعمل الــذي قمنا
بــه جميعا» .وفــي إش ــارة لتراجع
في عدد الوفيات بوالية نيويورك،

قال« :ربما تكون هذه عالمة طيبة».
وأعلنت نـيــويــورك أمــس األول
وللمرة األولى منذ أسبوع ،تراجع
ع ــدد الــوف ـيــات بـشـكــل طـفـيــف عن
الـيــوم الـســابــق ،ولـكــن مــع ذلــك تم
تسجيل نحو  600حــالــة جديدة
وأكثر من  7300إصابة.
وتوفي أكثر من  1200شخص
خـ ــال  24س ــاع ــة ،اسـ ـتـ ـن ــادا إل ــى
إحصاءات نشرتها جامعة جونز
هوبكنز ،وسجلت البالد 337072
إصابة و 9633وفاة.
وحذر الرئيس األميركي من أن
البالد ستشهد ذروة تفشي خالل
األي ــام المقبلة ،موضحا أن 182
دول ــة حــول الـعــالــم تعاني هجمة
الفيروس.
وأش ــار إلــى أنــه «خ ــال يومين
س ـن ـك ــون ق ــد ن ـش ــرن ــا  3آالف من
ال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة ف ــي واليـ ــة نيو
جـيــرزي ومناطق أخ ــرى» ،مؤكدا
ن ـشــر أج ـه ــزة تـنـفــس اصـطـنــاعــي
وت ــوزي ــع الـكـمــامــات الـطـبـيــة على
العديد من الواليات األميركية.
وحض ترامب األميركيين على
تـنــاول عـقــار «هـيــدروكـلــوروكـيــن»
ك ـع ــاج ب ـعــد اس ـت ـش ــارة الـطـبـيــب
المختص ،متابعا« :الكلوروكين
ً
ً
سـيـكــون ع ــاج ــا ع ـظ ـي ـمــا» ،ولفت
إلــى أن الــواليــات المتحدة لديها
مخزون  29مليون جرعة من هذا
العقار المخصص أساسا لعالج
المالريا.
واردف« :عـ ـق ــار ه ـيــدروك ـســي
كلوروكوين قــد يعالج الفيروس
وقــد ال يفعل ،وال ّ
أروجــه تجاريا.
إذا نجح األمر فسيكون من العار
إذا لــم نـقــم بــذلــك مـبـكــرا .نــأمــل أن
ينجح ذلك».
ولـ ـم ــح إلـ ـ ــى جـ ـه ــود أم ـيــرك ـيــة
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع دول أخ ـ ـ ــرى فــي
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ل ـق ــاح ل ـل ـف ـيــروس،
ولكنه لم يسمها ،وحض مواطنيه
عـلــى اسـتـمــرار االل ـت ــزام بسياسة
التباعد االجتماعي وكل اإلجراءات
االحترازية األخرى لمنع اإلصابة
بالفيروس.
وتــواجــه الــواليــات المتحدة
أس ـب ــوع ــا حــاس ـمــا م ــع تـحــذيــر
ك ـب ـي ــر الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء األم ـي ــرك ـي ـي ــن
العاملين في مكافحة الفيروس
بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة أن ـتــونــي
ف ــوت ـش ــي مـ ــن «تـ ـف ــاق ــم» وش ـيــك
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــاء ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا ان ع ـل ــى
األميركيين االستعداد لـ«أسبوع
سيئ .لن أقول إن الوضع تحت

السيطرة .سيكون ذلك تصريحا
خاطئا».

جونسون
من ناحية أخــرى ،قال الرئيس
األميركي إنه «واثق» من أن رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جونسون ،الذي دخل المستشفى
أمس األول ،سيتعافى من إصابته
بالفيروس ،متابعا« :إنــه صديق
ليُ ،إنه رجل عظيم وقائد عظيم.
لـقــد نـقــل إل ــى المستشفى الـيــوم،
ولكنني متفائل وواثق أنه سيكون
بخير».
وفي لندن ،أوضــح مقر رئاسة
الوزراء في « 10داونينغ ستريت»
في بيان ،أمس« ،بناء على نصيحة
ط ـب ـي ـب ــه ،دخـ ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
المستشفى إلجراء فحوص .لم تكن
حالة طارئة ،انما خطوة احترازية،
إذ يستمر ظهور أعراض الفيروس
على رئيس الوزراء بعد  10أيام من
الفحوصات التي أظهرت إصابته»،
مشيرا الى أنه «ال يزال يتولى زمام
األمور في الحكومة».
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أع ـلــن وزي ــر
السكن روب ــرت جنريك ،أمــس ،أن
جونسون «يبقى في سدة القيادة
رغ ـ ــم وجـ ـ ـ ــوده فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـفــى،
ُ ّ
وسيبلغ بما يجري بشكل منتظم»،
ً
معتبرا أن الــوضــع «محبط جــدا»
بالتأكيد لجونسون.
وقــال مصدر حكومي إن وزير
الـخــارجـيــة دومـيـنـيــك راب تــرأس
اجتماع الحكومة الـطــارئ امــس،
بشأن «ك ــورون ــا» .ووف ــق صحيفة
«ذي تــايـمــز» ،نقل جــونـســون إلى
مستشفى سانت توماس في لندن
القريب من وستمنستر وتم إمداده
باألوكسجين.
وقالت صحيفة «ذي غارديان»
الـ ـيـ ـس ــاري ــة إن «ج ــونـ ـس ــون ك ــان
مــريـضــا لــدرجــة أك ـثــر جــديــة مما
كان هو ومساعدوه على استعداد
لإلقرار بــه ،وتفقده أطباء أعربوا
عن قلقهم من تنفسه».
وتوفي حتى اآلن نحو  5آالف
شخص جراء الوباء في بريطانيا.

قبطان «روزفلت»
فـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت
صـحـيـفــة «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» أن
ال ـف ـحــوص ال ـتــي أج ــراه ــا قبطان
حــامـلــة ال ـطــائــرات األمـيــركـيــة «يــو

هكذا أشعل «كورونا» فتيل الخالف
بين طهران وحليفتها بكين
«الصحة» اإليرانية تتراجع عن انتقاداتها والصين تدعوها الحترام الحقائق
ً
ً
أشعل فيروس «كورونا» جدال حادا غير مسبوق بين
الحليفين االستراتيجيين ،إيران والصين ،حول المسؤولية
عن تفشي هــذا الفيروس التاجي الخطير ،واحتدم هذا
الـجــدل بين وزارة الصحة اإليــرانـيــة والسفير الصيني
في طهران.
فبعد يوم من انتقاده إلحصاءات الحكومة الصينية
بـشــأن ضـحــايــا «ك ــورون ــا» ،تــراجــع الـنــاطــق بــاســم وزارة
الصحة اإليرانية كيانوش جهان بور ،وكتب على «تويتر»،
أمس« ،إن حكومة وشعب إيران يقدرون الحكومات واألمم
التي وقفت بجانبهم ،السيما في هذا الوباء العالمي ،ولن
تنسى الذاكرة التاريخية لإليرانيين الدعم الصيني في
هذا الجزء من القصة».
للشعب اإليراني
الصين
دعم
«إن
وتابع جهان بــور:
ً
في هذه األوقــات الصعبة ال ُينسى» ،مضيفا« :ال ينبغي
أن يكون األجانب سعداء».
ويــأتــي ه ــذا ال ـتــراجــع بـعــد أن ق ــال جـهــان ب ــور ،خــال
مؤتمره الصحافي اليومي ،أمس األول ،عن إحصائيات
الحكومة الصينية حول انتشار الفيروس« :الصين قامت
بمزحة مريرة مع العالم كله ،في هذا المجال» .وأضاف أن
«كثيرا من الناس في جميع أنحاء العالم كانوا يعتقدون
أن المرض يشبه األنفلونزا ،وأن عدد وفياته أقل .كل هذا
كان يستند إلى تقارير تأتي من الصين».
ك ـمــا ت ـس ــاءل ع ــن ادع ـ ـ ــاءات ال ـم ـســؤول ـيــن الصينيين
ً
الحاليين بشأن احـتــواء «كــورونــا» ،مــؤكــدا« :إذا قيل في
الصين إن ً
وباء تم احتواؤه خالل شهرين ،فنحن بحاجة
إلى التفكير أكثر في ذلك» .وأثارت هذه االنتقادات رد فعل
السفير الصيني في طهران واستنكاره ،كما قوبلت بموجة
من الهجوم من نشطاء مقربين من النظام اإليراني على
وسائل التواصل االجتماعي.
وكتب السفير الصيني على «تويتر» ،إن «وزارة الصحة
الصينية لديها مؤتمر صحافي يومي ،وأقترح عليك قراءة
أخبارها بدقة لتستخلص النتائج».
ولم يتأخر رد جهان بور على السفير الصيني فقال
إن «وزارة الصحة اإليرانية تعقد كذلك يوميا مؤتمرين
صحافيين اثـنـيــن ،وه ــذا األم ــر فــريــد مــن نــوعــه ،ويمكن
للسفراء المحترمين ووســائــل اإلع ــام فــي كــافــة ال ــدول،
ً
وخصوصا الدول الصديقة متابعتهما».
فأجابه السفير الصيني على الفور« :سيدي العزيز ،بناء
على ذلك أرجو منك احترام الحقائق والجهود الكبيرة التي
يبذلها الشعب الصيني العظيم».
ً
ال ــردود المتبادلة استدعت تدخال من الناطق باسم
وزارة الخارجية اإليرانية عباس موسوي ،الــذي حاول
تلطيف الجو بين البلدين ،وقال في تغريدة له« :لقد كانت
الصين حكومة وشعبا في طليعة مكافحة كورونا ،وقدمت
مساعدات سخية لدول أخرى حول العالم».

اس اس ثـيــودور روزف ـلــت» بريت
كروغر بينت إصابته بالفيروس،
ب ـع ــد س ــاع ــات ق ـل ـي ـلــة م ــن تمسك
وزير الدفاع األميركي مارك إسبر
بصوابية قرار إقالته.
وكـ ـ ــان ك ــروغ ــر أب ـل ــغ ف ــي وق ــت
سابق من األسبوع الماضي وزارة
الدفاع (البنتاغون) بأن الفيروس
ينتشر بشكل ال يمكن السيطرة
عـلـيــه عـلــى مـتــن سـفـيـنـتــه ،داعـيــا
الــى تقديم مساعدة فــوريــة لعزل
أفراد طاقمه.

إيطاليا
أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا ،تـ ـب ــدو الـ ـم ــؤش ــرات
مشجعة بشكل خجول في أوروبا،
حيث ُسجل أكثر من  70في المئة

من وفيات العالم ،أي أكثر من 50
ألف وفاة.
وقال سيلفيو بروزافيرو رئيس
الـمـعـهــد ال ـع ــال ــي لـلـصـحــة ،وهــي
أكبر مؤسسة صحية في إيطاليا،
«ال ـم ـن ـح ـنــى ب ـلــغ مــرح ـلــة ال ـ ــذروة
وبــدأ في التراجع .يوما بعد يوم
استطعنا تحقيق هذه النتيجة»،
مضيفا« :إذا تأكد هذا نحتاج إلى
بدء التفكير بالمرحلة الثانية» ،في
إشــارة إلى تخفيف اإلغــاق التام
المفروض في البالد لمدة شهر.
وب ـعــدمــا تــراج ـعــت الحصيلة
اليومية للوفيات ،أعلن مسؤولون
إيطاليون أنهم قد يعمدون قريبا
إلى تخفيف القيود المرفوضة منذ
 12مارس على التنقل في البالد.
وأك ــد وزي ــر الـصـحــة روبـيــرتــو

سبيرانزا أن الدولة التي تعد نحو
 16ألــف وف ــاة ،على دراي ــة بأنه ال
يزال أمامها «بضعة أشهر صعبة».

إسبانيا
وف ـ ــي إس ـب ــان ـي ــا ،ق ــال ــت م ــاري ــا
خوسيه سييرا من مركز الطوارئ
الصحية إن «الـضـغــط يـتــراجــع»،
مشيرة إلى «تسجيل تراجع» في
عدد المصابين الذين ينقلون إلى
المستشفى أو إلى العناية الفائقة.
وأع ـل ـنــت ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة
اإلس ـب ــان ـي ــة أمـ ــس ت ـس ـج ـيــل 637
وفاة جديدة ،ليصل االجمالي الى
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وفـ ـ ـ ــي بـ ــرل ـ ـيـ ــن ،أع ـ ـلـ ــن رئ ـي ــس
دي ــوان المستشارية هيلغه

ً
كوفيد ١٩-يرسم حدودا جديدة
بين سويسرا وألمانيا
أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت كـ ــون ـ ـس ـ ـتـ ــانـ ــس ف ـ ـ ــي ألـ ـم ــانـ ـي ــا
وكــروزلـيـنـغــن فــي ســويـســرا مدينتين يفصل
بينهما هــذه األي ــام شــريــط عشبي وحــاجــزان
حدوديان ،بعدما أغلقت الدولتان حدودهما
إلبطاء انتشار فيروس كورونا.
وفي متنزه على شاطئ بحيرة كونستانس،
اع ـ ـتـ ــاد الـ ـسـ ـك ــان ع ـل ــى ال ـج ــان ـب ـي ــن األل ـم ــان ــي
والـســويـســري الـتـحــرك بـحــريــة عـبــر خــط غير
مرئي يفصل بين الدولتين ،لكن كل شيء تغير.
أصبح معظم األلمان ال يستطيعون الذهاب إلى
سويسرا ،ومعظم السويسريين ممنوعين من
دخول ألمانيا.
وأمـ ـ ـ ــس األول ،ت ـش ـب ــث األح ـ ـبـ ــة واإلخـ ـ ـ ــوة
واألخـ ـ ـ ـ ــوات واآلب ـ ـ ـ ــاء وأط ـف ــال ـه ــم واألصـ ــدقـ ــاء
القدامى بالحاجز المعدني تحت أشعة الشمس
الساطعة ،واقتربوا بما يكفي لقول« :أحبك» لكن
من دون تالمس.
وقــال جان بيار فالتر ،وهو سويسري قاد
سيارته لمدة ساعة من زيوريخ لرؤية رفيقته
األلمانية مايا بوليتش« ،هذه فرصتنا الوحيدة
للوقوف متقابلين ،وجها لوجه .نستطيع على
األقل أن نتحدث معا».

وع ـل ــى مـ ــدى أس ــاب ـي ــع ،تـ ـب ــادال االتـ ـص ــاالت
الهاتفية أو تحدثا عبر خاصية فيستايم ،لكن
األلياف الضوئية ليست بديال عن اللحم والدم.
وأصبحت المنطقة خالية بسبب الفيروس،
ّ
مسيجا باألسالك الشائكة كان
وتشمل طريقا
يفصل سويسرا وألمانيا أثناء الحرب العالمية
الثانية ،وتمت إزالته قبل زمن طويل.
وأصبح الحاجزان نقطة التقاء ألشخاص
ف ـ ــرق ب ـي ـن ـهــم ال ـ ــوب ـ ــاء ،ورمـ ـ ـ ــزا ل ـع ــرق ـل ــة تـنـقــل
األوروبـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ب ـح ــري ــة إلـ ـ ــى ح ـي ــث ي ـ ـشـ ــاؤون.
وسويسرا ليست عضوا في االتحاد األوروبي،
ل ـك ــن ه ـن ــاك اتـ ـف ــاق ــات ت ـس ـمــح لـلـســويـســريـيــن
ومواطني التكتل األوروبي بالسفر دون قيود
تذكر في األوقات العادية.
وحــالـيــا ال يستطيع الـعـبــور ذهــابــا وإيــابــا
سوى من يعملون في أراضي الدولة األخرى من
األلمان والسويسريين ،أما بالنسبة لآلخرين
فاألمر محظور.
وأقيم الحاجز في منتصف مارس من طبقة
واحدة ،وهذا األسبوع أضاف المسؤولون طبقة
أخرى ،إذ كان الناس ينقلون الجعة ويلعبون
الورق ويتبادلون القبل عبره.

نداء عالمي ضد تصاعد العنف المنزلي

عامل من بنغالدش يجر شعارات الصناديق على دراجة هوائية في دكا أمس
وأضــاف مادحا الصين« :شجاعة الصين والتزامها
ومهارتها في السيطرة على كورونا تستحق التهنئة،
ً
وإيران دائما أثنت على الصين في هذه الظروف».
وفي سياق متصل ،وجهت لجنة الشؤون الخارجية
في البرلمان البريطاني أصابع االتهام أيضا إلى الصين
وإيـ ــران ،قائلة إن هاتين الــدولـتـيــن ضالعتان فــي نشر
األخبار الكاذبة عن «كورونا».

(أ ف ب)

وأوضحت اللجنة ،أنه كان يجب أن تضطلع الصين
بــدور رئيسي فــي جمع البيانات بعد تفشي الفيروس
ونشرها ،مشيرة إلى أن بكين سعت إلى التكتم على ما كان
يحدث في بداية التفشي في أواخر عام .2019
يــذكــر أن الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب ووزي ــر
ً
خارجيته مايك بومبيوّ ،
يوجهان دائما اتهامات للصين
بتجاهل الطلبات بتقديم معلومات حول الفيروس.

أط ـ ـلـ ــق األم ـ ـيـ ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ــأمـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
أنطونيو غوتيريش ،نـ ً
ً
عالميا لحماية
ـداء
الـنـســاء والـفـتـيــات «ف ــي ال ـم ـنــازل» ،فــي وقــت
يزايد العنف المنزلي واألســري خالل فترة
ّ
الصحي الناجمة عن «كوفيد.»19 -
الحجر
وقال غوتيريش ،في بيان ومقطع فيديو
باإلنكليزية ،مع ترجمة لكالمه إلى اللغات
الفرنسية ،والعربية ،واإلسبانية ،والصينية،
ّ
والـ ــروس ـ ـيـ ــة ،إن «ال ـع ـن ــف ال ي ـق ـت ـصــر عـلــى
ّ ً
ساحات المعارك» ،مذكرا بندائه األخير إلى
مختلف أنحاء العالم،
وقف إلطالق النار في
ّ
ّ
الحد من تفشي «كوفيد.»19 -
للمساعدة على
وأض ــاف« :لــأســف ،بالنسبة للعديد من
ّ
النساء والفتيات ،إن أكثر مكان يلوح فيه
ُ
ـذي يفترض فيه
خطر العنف هو المكان ا ّلـ ّ
أن ّيكون واحة األمــان لهن .إنه المنزل .لذا،
أوج ـ ــه ن ـ ـ ً
فــإن ـنــي ّ
ـداء ج ــدي ـ ًـدا ال ـي ــوم م ــن أجــل
ال ـس ــام ( )..ف ــي ال ـم ـنــازل ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم».
وتــابــع غوتيريش« :على مــدى األسابيع
ّ
االقتصادية
الماضية ،ومع تزايد الضغوط

واالجـتـمــاعـ ّـيــة وتـنــامــي الـمـخــاوف ،شهدنا
عالمية ّ
ّ
مروعة في العنف المنزلي».
طفرة
ّ
ّ
وأردف« :إنني أحث جميع الحكومات ّ على
جعل منع العنف ضـ ّـد ال ـمــرأة ،وجـبــر الــضــرر
جراء هذا العنفً ،
ً
الواقع من ّ
رئيسيا من
جزء ا
ّ
ّ
خططها الوطنية للتصدي لكوفيد.»19 -
ّ
القضائية إلى مواصلة «مقاضاة
ودعا النظم
ّ
الـمـعـتــديــن» ،مـطــالـ ًـبــا بـشـكــل خ ــاص ب ــ»إن ـشــاء
ّ
الصيدليات ومحالت
أنظمة إنــذار طارئة في
البقالة» ،وهــي األمــاكــن الــوحـيــدة التي التــزال
مفتوحة في بلدان كثيرة.
ّ
وشدد غوتيريش على ضرورة «تهيئة سبل
َّ
آمنة للنساء اللتماس الدعم ،من دون أن يتنبه
المعتدون» إلى ذلك.
ّ
وقالت األمم المتحدة إنها غير قادرة في هذه
المرحلة على تحديد عدد النساء أو الفتيات
ال ـلــواتــي يـتـعـ ّـرضــن لـعـنــف أ ّسـ ــري ف ــي الـعــالــم
نتيجة الـحـجــر الـمـنــزلـ ّـي ،لـكــنـهــا أشـ ــارت إلــى
ً
ّ
ّ
ّ
تتعرض للعنف
أن واحــدة من كل ثالث نساء
خالل حياتها.
(نيويورك  -وكاالت)
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اآلالم» وجونسون يقود بريطانيا من المستشفى
ُ
ِّ
• الهند تحول قطاراتها المتوقفة
ً
منذ  167عاما إلى مستشفيات

ُ
مصر تنهي العام الدراسي وجدل حول «مساعدة إيطاليا»
●

إندونيسية تستخدم هاتفها أمام جدارية عن «كورونا»
(أ ف ب)
		
في مدينة بانغكاالن أمس
بـ ـ ــراون ،أمـ ــس ،أن التطبيق
المخطط إطالقه في الهواتف
المحمولة لتعقب انتشار العدوى
قد يكون جاهزا لالستخدام خالل
أيـ ــام أو أس ــاب ـي ــع ،مـبـيـنــا أن هــذا
التطبيق ج ــزء مــن استراتيجية
ال ـخ ــروج مــن األزمـ ــة ،حـتــى يمكن
تخفيف القيود المفروضة على
االختالط االجتماعي.
ويعمل هذا التطبيق المنتظر
كأنه كتاب يوميات رقمي ،بحيث
إنـ ـ ــه إذا ج ـ ـ ــاءت ن ـت ـي ـجــة فـحــص
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس إيـ ـج ــابـ ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة
لـ ـص ــاح ــب الـ ـه ــات ــف الـ ـ ـ ــذي عـلـيــه
التطبيق ،يتم إرسال تحذيرات إلى
األشخاص الذين يحتمل أن يكون
قد خالطهم في آخر أسبوعين.
بدوره ،قال أوالف شولتز نائب

المستشارة أنجيال ميركل إن بالده
تعزز جهود شــراء الكمامات في
محاولة الحتواء تفشي «كورونا».
وسجلت ألمانيا حتى امس 95900
إصـ ــابـ ــة ،وبـ ـل ــغ إج ـم ــال ــي ح ــاالت
الوفاة .1418
في المقابل ،صرح ناطق باسم
الـ ـسـ ـف ــارة االم ـي ــرك ـي ــة ف ــي بــرلـيــن
بــأن «الحكومة األميركية لــم تقم
بأي إجــراء إلعــادة توجيه شحنة
م ــن شــركــة  3Mاألم ـيــرك ـيــة كــانــت
مخصصة أللـمــانـيــا ،كـمــا أنـنــا ال
نعلم أي شيء عن هذه الشحنة».
أمـ ــا ال ـن ـم ـســا فـ ـق ــررت تخفيف
إجــراءاتـهــا المشددة في مكافحة
الـ ـج ــائـ ـح ــة عـ ـق ــب عـ ـي ــد ال ـق ـي ــام ــة
مباشرة.
وأعـلــن المستشار النمساوي

القاهرة  -حسن حافظ

ف ــي أح ـ ــدث ت ــداع ـي ــات ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
كورونا المستجد (كوفيد  ،)19أعلن وزير
التربية والتعليم المصري طــارق شوقي،
إنهاء العام الدراسي ،بسبب تداعيات الوباء.
وقــرر الوزير االكتفاء بإجراء امتحانات
ش ـهــادة الـثــانــويــة ال ـعــامــة فـقــط فــي يونيو
المقبل.
وقال شوقي في تصريحات متلفزة أمس
األول" :بالنسبة لنا السنة الدراسية خلصت"،
رافضا أي حديث عن عودة محتملة للطالب
إلى المدارس خالل شهر مايو ،وأشــار إلى
أنـ ــه س ـي ـتــم إع ـ ــان ت ـفــاص ـيــل ال ـم ـشــروعــات
البحثية الخاصة بسنوات النقل الخميس
المقبل ،لتكون البديل عن إجراء امتحانات

للطلبة ،إذ سيكتفي الطالب بتسليم البحث
إل ـك ـت ــرون ـي ــا فـ ــي كـ ــل م ـ ــادة ل ـي ـح ـصــل عـلــى
درجاتها كاملة.
في غضون ذلك ،واصلت وزيــرة الصحة
هــالــة زايـ ــد ،إثـ ــارة ال ـجــدل واالن ـق ـســام حــول
تقييم أدائـهــا في الـشــارع المصري ،بعدما
ت ــوج ـه ــت إلـ ـ ــى روم ـ ـ ــا ل ـت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـطــات
اإلي ـطــال ـيــة م ـســاعــدات ومـسـتـلــزمــات طبية
للمساهمة في مكافحة "كورونا" ،إذ أثارت
عالمات التعجب ،بعدما ظهرت في الصور
م ــع ال ـم ـســؤول ـيــن اإلي ـطــال ـي ـيــن دون ارتـ ــداء
الكمامة.
ّ
ل ـكــن االن ـق ـســام األك ـب ــر ك ــان ح ــول تقييم
خ ـطــوة ال ــدع ــم ،فـفــي حـيــن رأى الـبـعــض أن
الـشـعــب ال ـم ـصــري أول ــى بــالـمـســاعــدات في
ظل قلة المستلزمات الطبية في األســواق،

زباستيان كورتس امــس ،أنــه من
المخطط فتح المتاجر الصغيرة
وأسـ ــواق الـبـنــاء والبستنة تحت
قواعد مشددة اعتبارا من  14أبريل
الجاري.

حالة واحدة واردة من الخارج ،في
الــوقــت ال ــذي ارتـفــع عــدد الـحــاالت
التي لم تظهر عليها أعراض.
وقالت لجنة الصحة الوطنية،
ف ــي بـ ـي ــان ،إنـ ــه ت ــم ال ـت ـع ــرف على
 78حالة جديدة لم تظهر عليها
أعراض الفيروس.

األول ــى منذ  167عــامــا ،فيما يتم
العمل على الـقـطــارات لتحويلها
إلى مستشفيات الستقبال مرض
«ك ــورون ــا» ،وق ــررت شبكة السكك
الـحــديــديــة ،تحويل مــا يصل إلى
 20ألف عربة قطار قديمة إلى غرف
عزل للمرضى.

وأع ـل ـنــت ال ـس ـل ـطــات الـصـحـيــة
ال ــروسـ ـي ــة ،أمـ ـ ــس ،تـسـجـيــل 954
إصابة جديدة ،وهو أعلى عدد من
اإلصــابــات يتم تسجيله فــي يوم
واحد ،ليرتفع إجمالي اإلصابات
إلى  ،6343فيما تم تسجيل وفاتين
جديدتين لتصل الحصيلة إلى
 47وفاة.
وأعلنت الصين ،أمس ،تسجيل
 39إصابة جديدة ،كلها باستثناء

الهند

إيران

وأعلنت السلطات الهندية امس،
إغالق مستشفى بمدينة مومباي،
واالعالن عن أنها بؤرة تفشي بعد
اكـتـشــاف إصــابــة  26مـمــرضــا و3
أطباء في المستشفى بالفيروس.
وفي إطار إجراءاتها لمواجهة
االنتشار ،أوقفت السلطات الهندية
خـطــوط السكك الـحــديــديــة للمرة

وفـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،قـ ــال الــرئ ـيــس
اإليـ ــرانـ ــي ح ـســن روحـ ــانـ ــي ،في
كلمة متلفزة« ،ال نعلم حتى اآلن
وقت عودة المصانع والمعامل
للعمل» ،مضيفا« :على الشعب
أن يعلم أن العودة للعمل ستكون
ب ــال ـت ــدري ــج ووفـ ـق ــا لـتـعـلـيـمــات
وزارة ال ـص ـح ــة» ،ال ـت ــي أعـلـنــت

روسيا

رأى فيها البعض اآلخر شعورا نبيال لدعم
الـشـعــب اإلي ـطــالــي ف ــي مـحـنـتــه ،خــاصــة أن
وزيــرة الصحة سبق أن ذهبت إلــى الصين
وقدمت مساعدات طبية.
وبينما أعـلــن رئـيــس حــزب الــوفــد ،بهاء
ال ــدي ــن أب ــوش ـق ــة ،ت ـقــدمــه ب ـم ـش ــروع قــانــون
ل ـل ـب ــرل ـم ــان إلل ـ ـ ـ ــزام ال ـم ــواط ـن ـي ــن بــال ـت ـبــرع
لصندوق تحيا مصر ،لمواجهة تداعيات
الفيروس ،أثــارت تصريحات مجموعة من
رج ــال األع ـمــال اسـتـيــاء واسـعــا عبر مواقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،خصوصا تصريح
رج ــل األع ـم ــال حـسـيــن ص ـبــور ال ــذي طــالــب
ً
بإلغاء الحظر ،وقــالّ :
"رجعوا الشغل فــورا،
ً
نــاس هتموت لكن مــش هنفلس" ،مطالبا
بعدم عــاج المرضى حــال انتشار العدوى
بأكثر من قدرة المستشفيات.

امس ،تسجيل  136وفاة جديدة
ليرتفع الـعــدد الــى  ،3739فيما
تخطى اجمالي اإلصابات حاجز
الـ  60ألفا.

إسرائيل
وفي القدس ،ذكر نائب المدير
العام لوزارة الصحة اإلسرائيلية،
ايتمار غروتو ،أمس ،ان إسرائيل
في طريقها إلى «اإلغالق الكامل»،
ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة لـ ــوقـ ــف ان ـت ـش ــار
الفيروس.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه م ـ ــن ال ـم ــرج ــح
أن ي ـب ــدأ اإلغـ ـ ــاق غ ـ ــدا ،م ــع بــدء
اليهود احتفاالتهم بعيد الفصح
اليهودي الذي يستمر حتى 15
الجاري.

وأعلنت الصحة اإلسرائيلية
ارتفاع حصيلة الوفيات إلى ،51
واإلصابات إلى .8611
بدورها ،أفــادت وزارة الدفاع
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة بـ ـ ــأن  11ط ــائ ــرة
تــاب ـعــة ل ـشــركــة ط ـي ــران «ال ـع ــال»
س ـت ـج ـل ــب م ــايـ ـي ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ــدادات
الـطـبـيــة األســاس ـيــة م ــن الصين
إلى إسرائيل عبر «جسر جوي».
يذكر أن الفيروس أودى بحياة
أكثر من  ٧٠ألف شخص وأصاب
 ١.٢٧٧٥٨٠آخرين.
(عواصم  -وكاالت)

سلة أخبار
البرازيليون ّ
متمسكون
ببولسونارو المثير للجدل

أشار استطالع للرأي
نشرته صحيفة «فولها
دو ساو باولو» في
البرازيل إلى أن معظم
البرازيليين يعارضون
احتمال استقالة الرئيس
جايير بولسونارو ،رغم
االنتقادات المتزايدة
ألسلوب معالجته لتفشي
«كورونا» ،خصوصا
رفضه إلجراء ات العزل
التي تعتمدها أغلبية
كبيرة من دول العالم.
واعترض  59في المئة من
األشخاص الذين شملهم
االستطالع ،وعددهم 1511
على استقالة بولسونارو،
في حين قال  37في المئة
إنهم سيوافقون على ذلك.

استقالة كبيرة أطباء
اسكتلندا لخرقها العزل

استقالت كبيرة
المسؤولين الطبيين
في اسكتلندا ،كاثرين
كالديروود ،بعد أن خالفت
نصائحها الشخصية
بالبقاء في المنازل،
وقيامها بزيارة منزلها
الصيفي.
وقالت كالديروود إنها
وافقت خالل مناقشاتها
مع رئيسة وزراء اسكتلندا
نيكوال ستيرجن،
مساء أمس األول ،على
أن تصرفاتها «مثلت
تشتيتا للعمل المهم الذي
يتعين على الحكومة
ومهنة الطب القيام به
النتشال البالد من جائحة
كورونا ،وأعلن بحزن
شديد استقالتي ككبيرة
المسؤولين الطبيين».

ةديرجلا

•
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رياضة

صيوان :أطالب بقرارات استثنائية
لنظام المسابقات المحلية لـ«اليد»

محمد عبدالعزيز

أكد مدرب فريق الصليبيخات
لكرة اليد فيصل صيوان
ضرورة تأجيل نظام الدرجتين
مع تفعيل قرار المحترف
األجنبي في الموسم المقبل
 ،2021-2020حرصا على
المصلحة العامة لألندية.

ضرورة تأجيل
الدوري «ممتاز
ودرجة أولى»
لموسم واحد

ط ــال ــب م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق األول
لكرة اليد بنادي الصليبيخات
ف ـ ـي ـ ـصـ ــل ص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوان ب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
استثنائية لـنـظــام المسابقات
ال ـم ـح ـل ـيــة ل ـل ـع ـبــة ،ت ـمــاش ـيــا مــع
الظروف الصعبة التي تمر بها
الكويت حاليا ،ســواء بالنسبة
الس ـت ـك ـم ــال الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـتـبـقـيــة
مــن منافسات الـمــوســم الحالي
 ،2020-2019أو الموسم الجديد
.2021-2020
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ص ـ ـي ـ ــوان،
لـ"الجريدة"" ،الكويت بل العالم
أجمع يمر بـظــروف استثنائية
بـسـبــب اإلجـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
التي يـحــاول الجميع تطبيقها
تخوفا من فيروس كورونا ،لذا
الب ــد م ــن تـطـبـيــق ن ـفــس الـمـبــدأ
على نظام المسابقات المحلي
وخاصة الــدوري العام (الدمج)
ال ـ ــذي ع ــان ــى هـ ــذا ال ـم ــوس ــم مــن
ال ـ ـتـ ــوقـ ــف عـ ـ ـ ــدة مـ ـ ـ ـ ــرات ب ـس ـبــب
المشاركات الخارجية لألندية
والمنتخب الوطني األول ،قبل
تعليق النشاط بشكل كامل حتى
مطلع سبتمبر المقبل ،وا لــذي
ً
أؤيــده بشكل كامل حفاظا على
حياة جميع المنتمين لألسرة
الرياضية خالل األزمة الراهنة".
وأض ـ ــاف صـ ـي ــوان" :البـ ــد من
تعديل أو تأجيل خطط وبرامج
اتـحــاد الـيــد فــي الـفـتــرة الحالية

بــدايــة مــن بطولة ال ــدوري العام
(ال ـ ـ ــدم ـ ـ ــج) لـ ـلـ ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي،
ب ـح ـيــث ي ـت ــم اس ـت ـك ـم ــال ال ـق ـســم
األول مـ ــن الـ ـبـ ـط ــول ــة ل ـت ـحــديــد
ه ــوي ــة ال ـ ــ 6األوائ ـ ــل الـمـتــأهـلـيــن
ل ــدوري الـكـبــار ،ثــم إقــامــة دوري
مــن دور واح ــد بـيـنـهــا لتحديد
ه ــوي ــة ب ـط ــل ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـمــوســم
الحالي  ،2020-2019واالكتفاء
بذلك بــدون إقــامــة دوري لباقي
الفرق (الدرجة األولى) ،وبعدها
م ـبــاشــرة إق ــام ــة ب ـطــولــة ال ـكــأس
بمشاركة جميع األندية حرصا
عـلــى نـهــايــة الـمــوســم فــي أســرع
وقت ،واالستعداد بشكل أفضل
إلقــامــة الـمــوســم الـجــديــد -2020
 ،2021ع ـل ــى ان يـ ـك ــون بـنـفــس
نـظــام الـمـســابـقــات فــي الـمــوســم
الحالي مع تفعيل قرار مشاركة
المحترف األجنبي في البطوالت
المحلية ،وتأجيل قــرار تقسيم
األنــديــة فــي بطولة ال ــدوري إلى
درجتين (ممتاز ودرجــة اولــى)،
ً
وذل ــك حـفــاظــا على مـبــدأ تكافؤ
ال ـ ـفـ ــرص ب ـي ــن ج ـم ـي ــع األنـ ــديـ ــة،
على أن يتم تطبيق الدرجتين
وجميع برامج االتحاد الجديد
اعتبارا من الموسم بعد المقبل
.2022-2021
وعـلــل ص ـيــوان طـلــب تأجيله
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق إقـ ـ ــامـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري مــن
"درجـتـيــن" فــي الموسم الجديد

فيصل صيوان يوجه الالعبين في لقاء سابق
 2021 -2020ب ـ ـ ــان ا ل ـم ـن ــا ف ـس ــة
سـتـكــون مـحـصــورة م ــرة أخــرى
ً
بين  5أو  6أندية معروفة مسبقا،
لكن تأجيل القرار موسما واحدا
سيمنح جميع األندية الفرصة
ً
للنهوض باللعبة خصوصا في
ظل المحترفين االجانب والذي
سيرفع وتيرة المنافسة بال شك،

وبالتالي ستكون البطولة أفضل
ً
ً
ً
فنيا وجماهيريا نظرا لطموح
جـمـيــع االن ــدي ــة فــي حـجــز مكان
ً
لها بين الـكـبــار "الـمـمـتــاز" بــدال
ً
من ترك الساحة مبكرا واالكتفاء
بالتمثيل ا لـمـشــرف لمجموعة
كبيرة من األندية.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ــف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ان

ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات سـ ـيـ ـب ــدأ ف ـت ــرة
إع ــداده الستئناف البطولة في
يوليو المقبل في حالة استقرار
ً
االوض ـ ـ ــاع ،وذلـ ــك ط ـم ـعــا ف ــي أن
يكون الالعبون جاهزين بشكل
ج ـي ــد الس ـت ـئ ـن ــاف ال ـن ـش ــاط فــي
ً
موعده سبتمبر المقبل ،موضحا
أن تركيز الجهاز الفني سيكون

منصبا على بطولة الكأس ،وذلك
بـعــد ان تــاشــت فــرصــة الـفــريــق
في المنافسة على مركز متقدم
فــي بطولة الـ ــدوري ،متمنيا ان
تلتفت إدارة االتحاد القتراحاته
المستندة للواقع والتي تتماشى
ف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت م ــع آراء عــدد
كبير من مدربي الفرق المحلية.

التعاقد مع
محترفين
أجانب لتدعيم
صفوف األندية

توجه في التضامن لتجديد عقد ماركوف عبدالغني :استئناف الدوري السعودي
الموسم المقبل سيكون الحل األمثل
حازم ماهر

ماركوف

ً
علمت "الجريدة" أن ثمة توجها في
الوقت الحالي داخل نادي التصامن
يتمثل في تجديد عقد مدرب الفريق
األول لـكــرة الـقــدم بــالـنــادي الصربي
م ـ ــارك ـ ــوف ،وم ـ ــن ث ــم ق ـيــادتــه
فــي الـمــوســم ال ـج ــاري ،الــذي
سـيـسـتــأنــف ف ــي مطلع
س ـب ـت ـم ـب ــر ال ـم ـق ـب ــل،
ب ـعــد تــوق ـفــه يــوم
 24فـ ـ ـب ـ ــرا ي ـ ــر
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي،
ب ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــب
ف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس
"ك ــورون ــا"،
واسـتـمــراره
فــي منصبه حتى نهاية
الموسم الرياضي القادم
.2021-2020

علي جبر :عقدي مع
بيراميدز مستمر
أكــد علي جبر ،مدافع الفريق
األول لكرة القدم بنادي بيراميدز،
أن ت ـ ـعـ ــاقـ ــده م ـ ــع ن ـ ــادي ـ ــة يـمـتــد
لموسمين قادمين.
وقال جبر ،إن تجديد التعاقد
ســابــق ألوانـ ــه ،وخــاصــة فــي ظل
ال ـ ـظـ ــروف ال ـم ـح ـي ـطــة بــالـنـشــاط
الكروي في العالم كله.
وأوضـ ـ ــح أن الـ ـن ــادي األه ـلــي
ال ـم ـصــري دخ ــل ف ــي مـفــاوضــات
لضمه في فترة سابقة.
وتابع" :المفاوضات كانت بين
نــاديــي األهـلــي وبـيــرامـيــدز ،لكن
ال أعلم تفاصيلها .األهلي أبدى
رغبته في شرائي ،وفجأة علمت
أن المفاوضات فشلت ،ولم تكتمل،
وال أعرف السبب".
(د ب أ)

السقا :ال مفاوضات
مع كريم العراقي
أكد عبدالظاهر السقا ،مدير
الكرة بالمصري البورسعيدي،
أن األه ـلــي والــزمــالــك لــم يطلبا
التعاقد مع كريم العراقي الظهير
األيمن للفريق البورسعيدي.
وقــال السقا ،فــي تصريحات
صـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة" ،لـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـحـ ـ ــدث أي
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات أو اتـ ـ ـص ـ ــاالت مــن
قـطـبــي ال ـك ــرة ال ـم ـصــريــة ،لضم
الـ ـع ــراق ــي" ،مــوض ـحــا أن ــه العــب
صــاعــد وأمــامــه الكثير ليعطيه
للمصري.
وأوضح" :نناقش منذ أسبوع
ك ـي ـف ـي ــة اتـ ـ ـخ ـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار ي ـن ــاس ــب
ال ـ ـظـ ــروف الـ ـح ــالـ ـي ــة ،وال يـضــر
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ف ـ ــي أم ـ ـ ــر ت ـخ ـف ـيــض
الــرواتــب ،بسبب الـظــروف التي
تمر بها البالد".
(د ب أ)

ومن المقرر أن يرفع عضو مجلس
اإلدارة ،رئيس جهاز الكرة ،فهد دابس،
تــوصـيــة إل ــى الـمـجـلــس بـعــد ي ــوم 12
الجاري ،من أجل مناقشتها ثم العمل
بها أو رفضها.
وتتضمن التوصية أبرز إيجابيات
وسلبيات ماركوف خالل فترة عمله مع
التضامن ،التي بدأت بانطالقة الموسم
الجاري ،علما بأن هناك اتفاقا داخل
النادي على أن الفريق خسر العديد من
النقاط بأخطأء تحكيمية ،وهو األمر
الــذي يرجح كفة الـمــدرب باالستمرار
ومعه المدرب المساعد جمال القبندي.
إلى ذلك ،يسعى مسؤولو التضامن
إلى الحصول على توقيع المحترفين
س ــام ـب ــا وه ـ ـنـ ــري كـ ـ ـ ـ ــواوي ،لـتـجــديــد
عقديهما ،السيما أن هناك اتفاقا على
بقائهما ،نظرا للمستوى الجيد الذي
قدمه الالعبان.

اتـجــه حسين عبدالغني قــائــد الـفــريــق األول لـكــرة القدم
بالنادي األهلي السعودي نحو المطالبة بترحيل مسابقة
دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الموسم
المقبل ،معلال ذلك بحاجة الالعبين إلى تأهيل مضاعف من
أجل العودة ،إثر تعليق األنشطة في ظل أزمة انتشار فيروس
كورونا المستجد (كوفيد.)19-
وقال عبدالغني مساء أمس األول في تصريحات لبرنامج
"صــدى المالعب" بقناة "إم .بــي .ســي" التلفزيونية" :برأيي
ترحيل الدوري إلى الموسم المقبل هو الحل األمثل ،ال أظن أن
الالعبين بمقدرتهم خوض المباريات مباشرة ،في حال انفراج
أزمة كورونا ،وفي تقديري أنه عند عودة األمور إلى طبيعتها،
يحتاج الالعب إلى تدريبات وتأهيل بين شهر و 45يوما على
األقل ،فكرة القدم لعبة جماعية تعتمد على التواصل ،واألندية
تتوقف منذ فترة طويلة".
كذلك تحدث عبدالغني عن فريق االتحاد الذي يعد غريما

لجاره األهلي ،والذي كان يحتل المركز الثالث عشر بالدوري
قبل توقف المنافسات ،في حين يحتل األهلي المركز الرابع.
وق ــال فــي التصريحات الـتــي نقلتها صحيفة
"الرياضية" السعودية إنه متفائل بعودة قريبة
لالتحاد ،مشددا على أن تجاوز الفريق للصعاب
التي يمر بها من شأنه أن يخدم األهلي أيضا.
وأضاف" :أعتقد أن االتحاد سيعود قريبا،
أي فريق كبير في العالم يمر بظروف صعبة،
وتراجع في المستوى أعواما أحيانا ،وذلك ما
يواجه االتحاد ،وبرأيي طالما أن جماهيره
تتفاعل معه إلــى هــذا الـحــد ،فهو ق ــادر على
النهوض ،وذلــك سيكون لمصلحة األهلي،
فال اتحاد من دون أهلي ،وال أهلي من دون
اتحاد".
(د ب أ)

هيدرسفيلد يؤجل حسم إعارة صبحي لألهلي
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ت ـل ـق ــى الـ ـ ـن ـ ــادي األه ـ ـلـ ــي ال ـم ـص ــري
خ ـ ـطـ ــابـ ــا م ـ ـ ــن هـ ـي ــدرسـ ـفـ ـيـ ـل ــد ت ـ ـ ــاون
اإلنـكـلـيــزي ،أك ــد فـيــه األخ ـيــر صعوبة
م ــد إع ـ ـ ــارة ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب رم ـض ــان
صبحي إال بعد معرفة موقف االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) من الالعبين
ال ـم ـع ــاري ــن ألن ــدي ــة أخ ـ ـ ــرى ،ف ــي ح ــال
استئناف النشاط الرياضي في جميع
دوريات العالم بعد تجميده النتشار
فيروس كورونا.
وكــان النادي األهلي أرســل خطابا
رسميا في األيام الماضية الى نظيره
اإلنكليزي ،يطالبه فيه بتجديد عقد
اعــارة صانع األلعاب الشاب رمضان
مدة  3أشهر أو حتى انتهاء الموسم
الكروي محليا وإفريقيا ،بعدما تسبب
"كــورونــا" فــي تجميد الـنـشــاط ،إال أن
هيدرسفيلد أبلغه أ نــه ينتظر القرار
الذي سيصدره االتحاد الدولي خالل
األ ي ــام القليلة المقبلة بـشــأن مصير

رمضان صبحي في تدريب سابق
اعــارات الالعبين ،لتحديد موقفه من
تمديد اعارة العبه المصري من عدمه.
وانتقل رمضان إلي النادي األهلي
ف ــي ش ـهــر يــول ـيــو  ،2019بـعـقــد اع ــارة

جــديــد م ــدة مــوســم واحـ ــد يـنـتـهــي في
 30يــونـيــو الـمـقـبــل ،وخـ ــاص صــاحــب
ال ـ ـ  23ع ــام ــا ت ـســع م ـب ــاري ــات ف ـقــط مع
الفريق األحمر في جميع المسابقات

هذا الموسم ،سجل خاللها  5أهداف،
وصنع هدفا واحدا ،وتسببت االصابة
الـ ـت ــي ل ـح ـقــت بـ ــه فـ ــي ش ـه ــر دي ـس ـم ـبــر
الماضي بتمزق في العضلة الخلفية
في غيابه عن المالعب مدة  3أشهر قبل
ً
توقف النشاط إجباريا.
على جانب آخــر ،طلب السويسري
ريـنـيــه فــايـلــر م ــدرب الـفــريــق مــن خالد
م ـح ـم ــود ط ـب ـي ــب ف ــري ــق ال ـ ـكـ ــرة األول
إعداد تقرير شامل عن حالة الالعبين
المصابين وهم :كريم نيدفيد ،وسعد
س ـم ـي ــر ،وم ـح ـم ــد مـ ـحـ ـم ــود ،وح ـم ــدي
فـتـحــي ،وذل ــك م ــن أج ــل مـعــرفــة مــوعــد
عــودت ـهــم لـلـمــاعــب ح ـتــى يـتـمـكــن من
وضـعـهــم فــي حـســابــاتــه الـفـنـيــة خــال
غربلته لقائمة الفريق بعد اتفاقه مع
لجنة "التخطيط" على إ ج ــراء تغيير
ش ــام ــل ف ــي ال ـقــائ ـمــة بــاخ ـت ـيــار أفـضــل
العناصر المفيدة لألهلي ،وتسويق
باقي الالعبين ،ســواء مــن المصابين
أو الــذيــن لــم يقدموا أوراق اعتمادهم
في الفترة الماضية.

الزمالك يقرر رفع راتب كارتيرون
لـ  80ألف دوالر في عقده الجديد
●

باتريس كارتيرون

القاهرة  -ةديرجلا

•

اتـ ـفـ ـق ــت إدارة ن ـ ـ ــادي ال ــزم ــال ــك،
ب ــرئ ــاس ــة م ــرتـ ـض ــى مـ ـنـ ـص ــور ،مــع
الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب
ف ــري ــق ال ـ ـكـ ــرة األول ع ـل ــى ت ـجــديــد
ت ـع ــاق ــده ل ـم ــدة م ــوس ــم ج ــدي ــد يـبــدأ
في يوليو المقبل ،في ظل القناعة
الـتــامــة ب ــه ،س ــواء مــن الـجـمـهــور أو
مسؤولي النادي ،بما يقدمه الفريق
األبيض تحت قيادته منذ التعاقد

مـعــه بالتتويج ببطولتي السوبر
اإلف ــري ـق ــي وال ـم ـح ـلــي ،ث ــم الــوصــول
أخيرا إلى نصف نهائي دوري أبطال
إفريقيا.
وعـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" ،أن الــزمــالــك
استقر على رفع راتب كارتيرون إلى
 80ألف دوالر شهريا ،فيما َّ
تمسك
الـمــدرب الفرنسي باستمرار باقي
ج ـهــازه ال ـم ـعــاون بـنـفــس التشكيل
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،والـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــن س ــام ــي
الـشـيـشـيـنــي م ــدرب ــا ع ــام ــا ،وع ـمــرو

عبدالسالم مدربا لحراس المرمى،
وأمـيــر عبدالعزيز مــدربــا مساعدا،
وأيـضــا نفس أف ــراد الجهاز الطبي
واإلداري ،على أن تتم زيادة عقودهم
بقيمة  20في المئة أيضا.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا الت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ــزم ـ ــال ـ ــك مــع
كارتيرون سيتم منح األخير راتب
شهرين عبارة عن مقدم تعاقد ،كما
سيتم أيضا وضع شرط جزائي في
العقد الجديد بأن يلتزم الطرف الذي
يقرر فسخ التعاقد بسداد شهرين.

حسين عبدالغني

اإلمارات تنهي عقد إيفان
أعلن االتـحــاد اإلمــاراتــي لكرة
ال ـق ــدم ،أم ــس ،إن ـهــاء تـعــاقــده مع
ال ـصــربــي إي ـف ــان يــوفــانــوفـيـتــش
م ــدرب المنتخب الــوط ـنــي ،بعد
أربـ ـع ــة أش ـه ــر م ــن تــول ـيــه مهمة
ل ــم ي ـخــض خــال ـهــا أي مـ ـب ــاراة،
واك ـت ـفــى ب ــإج ــراء ث ــاث حصص
تدريبية فقط.
وأعـ ـلـ ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد ،فـ ــي ب ـي ــان،
أن إن ـهــاء الـعـقــد "ج ــاء بـنــاء على
تـ ــوص ـ ـيـ ــة لـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات
والشؤون الفنية" التي تم تكليفها
التعاقد مع مدرب جديد.
ُ
وع ِّين يوفانوفيتش ( 57عاما)
فــي أواخ ــر ديسمبر  2019لمدة
س ـت ــة أشـ ـه ــر ،خ ـل ـفــا لـلـهــولـنــدي
بيرت فان مارفيك ،وأشرف على

إيفان يوفانوفيتش

"األب ـ ـ ـيـ ـ ــض" فـ ــي ثـ ـ ــاث حـصــص
تــدري ـب ـيــة ،م ــن دون أن تـتـيــح له
الـظــروف الراهنة قيادته فــي أي
مباراة رسمية أو ودية( .أ ف ب)

أبوريدة :مصر قادرة على
استضافة كأس العالم 2030
أكدعضو المكتب التنفيذي
لالتحادين الــدولــي واإلفريقي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ه ــان ــي أب ــو ري ــدة،
اقتراب مصر من التقدم بملف
استضافة كأس العالم .2030
وقال أبو ريدة في تصريحات
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ل ـق ـن ــاة أون تــايــم
سـبــورتــس أم ــس" :مـصــر قــادرة
على استضافة كأس العالم لكرة
القدم ."2030
وأضاف" :الدور سيأتي علينا
قريبا داخل اجتماعات االتحاد
الدولي ،ومصر تعمل على ذلك
بكل طاقتها ..الدولة المصرية
أب ـ ـ ـهـ ـ ــرت ال ـ ـعـ ــالـ ــم وم ـ ـسـ ــؤولـ ــي
االتـحــاد الــدولــي واإلفريقي في
تـنـظـيــم ك ــأس األمـ ــم اإلفــريـقـيــة
األخيرة".
وذك ــر" :كــل شــيء كــان مبهرا
ل ــدرج ــة اإلع ـ ـجـ ــاز ...االس ـت ــادات

هاني أبو ريدة

وتجهيزها بالسرعة الرهيبة
فــي وق ــت قـلـيــل جـ ــدا ..التنظيم
ال ــرائ ــع ن ـف ـســه ...األم ـ ــان ف ــي كل
الـ ـم ــدن وال ـم ــاع ــب لـلـجـمــاهـيــر
م ــن ك ــل ال ـج ـن ـس ـي ــات ...وحـفـلــة
قرعة البطولة األسطورية أمام
(د ب أ)
األهرامات".
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أكد االتحاد األوروبي لكرة
القدم أنه لم يحدد موعدا
لنهاية الموسم الرياضي
الكروي ،نافيا األخبار التي
تناقلتها قنوات "زد دي اف"
األلمانية ،والتي أشارت إلى
تحديد  3أغسطس المقبل
ً
موعدا إلنهاء بطولة دوري
أبطال أوروبا.

نـفــى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي لكرة
القدم (يويفا) أمس األول تحديده
يــوم  3أغسطس المقبل كموعد
نـهــائــي إلن ـهــاء النسخة الحالية
من بطولة دوري أبطال أوروبــا،
الموقوفة مؤقتا بسبب انتشار
وب ــاء ف ـيــروس "ك ــورون ــا" ،مشيرا
إلى أنه يدرس لعب المباريات في
يوليو وأغسطس إذا تطلب األمر.
وذك ــرت وكــالــة "أوروب ــا بــرس"
ان االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ن ـف ــى أن
ي ـكــون رئ ـيــس االت ـح ــاد ألكسندر
سيفرين أكــد لشبكة قـنــوات "زد
دي اف" األلمانية أنه يجب إنهاء
دوري األب ـط ــال قـبــل  3أغسطس
المقبل ،ونقلت عــن بـيــان صــادر
من االتحاد األوروبي "ان هذا غير
صحيح".
وأف ــاد االت ـحــاد األوروبـ ــي ،في
ب ـي ــان ،ب ــأن سـيـفــريــن ك ــان دائ ـمــا
"واض ـ ـح ـ ــا ب ـ ـشـ ــأن عـ ـ ــدم ت ـحــديــد
مواعيد لنهاية الموسم" ،مضيفا:
"االتحاد األوروبي حاليا يناقش
كل الخيارات المتاحة الستكمال
الـمـنــافـســات المحلية والـمــوســم
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ــع راب ـ ـطـ ــة األن ــدي ــة
األوروب ـ ـي ـ ــة وراب ـ ـطـ ــة الـ ــدوريـ ــات
األوروبـ ـي ــة ف ــي مـجـمــوعــة العمل
الـ ـت ــي تـ ــم ت ـش ـك ـي ـل ـهــا  17مـ ــارس
الماضي".
إضافة إلى ذلك أكد أن األولوية
لكل أعضاء مجموعة العمل هي
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـص ـحــة ال ـعــامــة،
وبـ ـع ــد ذل ـ ــك ال ـب ـح ــث عـ ــن ح ـلــول
لمواعيد إقامة كل المسابقات.
ويـ ــؤكـ ــد االت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
أنــه تتم دراســة إقــامــة المباريات
األوروبـ ـي ــة ف ــي ال ـص ـيــف ،مـشــددا

على ان خيارات إقامة المباريات
في شهري يوليو وأغسطس تتم
دراستها حاليا إذا تطلب األمــر،
وهـ ـ ــذا ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ــوع ــد ب ــدء
استئناف المنافسات والحصول
على موافقة السلطات المحلية.

مناشدات في إيطاليا
من جانب آخر ،ناشدت رابطة
الع ـب ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي إي ـطــال ـيــا
الـسـلـطــات ال ـكــرويــة إبـ ــرام اتـفــاق
يـحـفــظ روات ـ ــب الع ـبــي ال ــدرج ــات
المتدنية ،وسط مخاوف من اآلثار
السلبية لتوقف المباريات بسبب
فيروس كورونا.
وقــال رئيس الرابطة داميانو
تــومــاســي لـقـنــاة "راي ن ـيــوز "24
إن ــه "ف ــي الليغا ب ــرو (ال ـتــي تدير
ال ــدرج ــة ال ـثــال ـثــة)+ ،س ـيــري دي+
(ال ــدرج ــة ال ــراب ـع ــة) ،ودوري كــرة
ال ـق ــدم ال ـن ـســائ ـيــة ،يـعـيــل الـعــديــد
مــن الــاعـبـيــن عــائــاتـهــم بــرواتــب
متدنية جدا".
وتابع توماسي" :نحن ندرس
امكانية ان تساهم الـمــوارد التي
قد نتمكن من توفيرها ،في تأمين
بعض األمــان لهم 70 ...في المئة
م ــن الــاع ـب ـيــن ف ــي +ل ـي ـغــا ب ــرو+
لــدي ـهــم إيـ ـ ـ ــرادات إج ـمــال ـيــة (قـبــل
الضرائب) ما دون  50ألــف يورو
سنويا".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ان ـ ـ ـ ـ ــه "أبـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد م ــن
الرياضيين ،لدينا واجب حماية
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ع ـ ــن ال ـ ـمـ ــابـ ــس،
المعالجين الفيزيائيين ،السائقين
والعاملين في المالعب".
وأت ـ ــت ت ـصــري ـحــات تــومــاســي

عشية اجتماع من المقرر ان تعقده
أن ــدي ــة الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى "س ـي ــري
أ" ع ـب ــر ت ـق ـن ـيــة ال ـف ـي ــدي ــو ،وع ـلــى
جـ ــدول أع ـمــالــه م ـســألــة ال ــروات ــب
بعد الفشل فــي الـتــوصــل التفاق
شــامــل م ــع ال ــراب ـط ــة ،إض ــاف ــة الــى
مناقشة مواعيد محتملة المكانية
اسـتـئـنــاف الـمـبــاريــات المتوقفة
بسبب "كوفيد."-19
وسبق ليوفنتوس بطل الدوري

ويستهام يتواصل مع وكيل سانشيز
ذكـ ـ ــر ت ـق ــري ــر إخ ـ ـ ـبـ ـ ــاري ،أم ـ ـ ــس ،أن
نادي ويستهام اإلنكليزي لكرة القدم
تــواصــل مــع وكيل الــاعــب أليكسيس
س ــان ـش ـيــز ،ت ـم ـه ـيــدا ل ـل ـت ـقــدم ب ـعــرض
محتمل لضمه فــي ســوق االنـتـقــاالت
الصيفية المقبلة ،حيث يتوقع رحيل
ال ـ ــاع ـ ــب ال ـت ـش ـي ـل ــي ع ـ ــن مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد.
وي ـ ـ ـتـ ـ ــواجـ ـ ــد س ــانـ ـشـ ـي ــز ض ـمــن
ص ـف ــوف إن ـت ــر م ـي ــان اإلي ـطــالــي
ب ـع ـق ــد إع ـ ـ ـ ــارة م ـ ــن مــان ـش ـس ـتــر
يــونــايـتــد ،لكنه وجــد صعوبة
فـ ــي تـ ـ ــرك ب ـص ـم ــة ب ـ ـ ـ ــارزة فــي
إي ـط ــال ـي ــا ف ــي ظ ــل مـشـكــات
اإلصابة المتكررة.
وش ــارك سانشيز (31
عاما) في  15مباراة فقط
مـ ــع إنـ ـت ــر مـ ـي ــان تـحــت
ق ـ ـيـ ــادة الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي
أنطونيو كونتي ،سجل
خــالـهــا هــدفــا واحـ ــدا ،ولــم
يبد إنتر ميالن رغبة في إبقاء الالعب
ضمن صفوفه عقب نهاية الموسم،

سانشيز

رياضة

حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"
أمس.
وذكر موقع "إف.سي.إنتر نيوز" أن
إنتر ميالن ال يمكن أن يتجه للتعاقد
النهائي مع سانشيز الذي يبلغ راتبه
السنوي  10.6ماليين جنيه إسترليني.
وفــي ظــل عــدم استعداد مانشستر
يونايتد إلبقاء الالعب أيضا ،يتوقع أن
ينضم سانشيز لفريق جديد بحلول
سوق االنتقاالت المقبلة.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة "دي ـ ـل ـ ــي م ـي ــل"
البريطانية أن ويستهام أجرى اتصاال
مــع فـيــر نــا نــدو فيليسيفيتش ،وكيل
سانشيز ،للحصول على "معلومات"
بشأن إمكانية التعاقد معه.
وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ــرات ــب
األ سـبــو عــي لسانشيز فــي مانشستر
يونايتد بلغ  400ألف إسترليني ،وال
يرجح أن يقدم ويستهام الشيء نفسه،
وهـ ــو م ــا ي ــرج ــح أن ال ــاع ــب سـيـكــون
م ـض ـط ــرا إل ـ ــى ت ـخ ـف ـيــض مـتـطـلـبــاتــه
المالية.
(د ب أ)

فــي الـمــواســم الثمانية الماضية
أن أع ـل ــن أواخ ـ ــر مـ ــارس االت ـف ــاق
مــع العبيه ومــدربــه ماوريتسيو
س ــاري على خفض رواتـبـهــم في
فترة التوقف ،وأوضح النادي ان
االتفاق سيوفر له  90مليون يورو،
وهــو مبلغ يــوازي وقــف الــرواتــب
بالكامل لفترة  4أشهر.
وتشير التقارير الــى ان أندية
الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ط ــرح ــت ات ـفــاقــا

مماثال ،وهو ما رفضته الرابطة،
م ـق ـت ــرح ــة م ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا خ ـفــض
الرواتب بما يوازي اقتطاعا كامال
لــراتــب شهر واح ــد فـقــط ،بحسب
صحيفة "غازيتا ديلو سبورت".
وح ــذر رئ ـيــس راب ـط ــة الــدرجــة
الثالثة فرنشيسكو غيريلي من
ان أندية عدة فيها قد تجد نفسها
غير قادرة على االستمرار في ظل
الوضع الراهن.

وأردف غيريلي" :مع مرور كل
ي ــوم ،ثـمــة خـطــر أك ـبــر ب ــأن أنــديــة
ومــؤسـســات بكاملها قــد تضطر
للتوقف عن العمل ،شبكة الدرجة
الثالثة بالكامل باتت على شفا
االنهيار ...ثمة خطر حقيقي بأن
يجد المالكون أنديتهم مفلسة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،سـيـجــد
ـاد،
ال ــاعـ ـب ــون أن ـف ـس ـه ــم دون نـ ـ ـ ٍ
وبالتالي دون راتب على االطالق،

لـهــذا نـحـتــاج ال ــى تـضـحـيــات من
الجميع النقاذ كــرة الـقــدم .علينا
ان ندرك سريعا ان هذا الفيروس
قد يؤدي الى اختفاء أندية عدة".
وأكـ ـ ـ ــد مـ ـس ــؤول ــو ك ـ ــرة الـ ـق ــدم
ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـج ـم ـعــة ان ال مــوعــد
محددا الستئناف مباريات بطولة
الـ ـ ــدوري أو مـســابـقــة ال ـك ــأس في
الوقت الحالي.

وليان يؤكد رحيله عن تشلسي
أكد نجم الوسط البرازيلي وليان انتهاء مشواره مع تشلسي اإلنكليزي
في صيف العام الحالي ،بعدما أسدل الستار على المفاوضات مع نادي كرة
القدم اللندني بشأن تمديد عقده ،من دون التوصل الى اتفاق.
وقال الجناح البرازيلي البالغ من العمر  31عاما لبرنامج "إكسبيدينتي
فوتبول" الذي تبثه شبكة "فوكس سبورتس" البرازيلية "مع تشلسي ،انتهى
األمر .الجميع يعلم أن عقدي ينتهي بعد أشهر معدودة .التجديد أمر شائك".
وكشف أن "تشلسي اقترح (التمديد) عامين إضافيين وأنا أردت ثالثة.
توقفنا عن الحديث ،لن تكون هناك مفاوضات" إضافية ،متابعا "في الوقت
الحالي ،ال أفكر في العودة الى البرازيل وهدفي البقاء في أوروبا".
وان ـضــم ول ـيــان ال ــى تشلسي ع ــام  2013قــادمــا مــن شــاخـتــار دانييتسك
األوكراني في صفقة كان من المفترض أن تحصل مع الجار اللندني اللدود
توتنهام مقابل  30مليون جنيه استرليني ،إال أن البلوز كانوا سباقين في
الحصول على خدماته.
والتزاما منه بفلسفة عدم تمديد عقد الالعبين الذين تجاوزوا الثالثين
أكثر من عامين ،اصطدم فريق المدرب فرانك المبارد برغبة البرازيلي في
التوقيع  3أعــوام إضافية ،ما أدى في نهاية األمــر الى توقف المفاوضات
بين الطرفين.
وأشــارت صحيفة "مترو" الى أن الجار اللندني اآلخر أرسنال من الفرق
المهتمة بالحصول على خدمات البرازيلي ،الذي سيصبح العبا حرا في
صيف  ،2020وبالتالي سينتقل من دون بدل مالي.

وليان

زيكو :نيمار يجب أن يكون أكثر احترافية ساوثغيت يستعين بالتكنولوجيا هاينكس :فليك المدرب المثالي لبايرن
اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرف أرث ـ ـ ـ ـ ــر أنـ ـت ــونـ ـي ــس
ك ـ ـ ـيـ ـ ــوم ـ ـ ـبـ ـ ــرا (زيـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــو) ،العـ ـ ــب
المنتخب ال ـبــرازي ـلــي الـســابــق،
ب ـ ــأن ـ ــه م ـ ـ ــن مـ ـعـ ـجـ ـب ــي الـ ــاعـ ــب
نـيـمــار ،لكنه طــالـبــه ب ــأن يكون
"أكثر احترافية" ،ضاربا المثل

بميسي أو كــريـسـتـيــانــو ،وهــو
شيء تحدث عنه أخيرا مع العب
باريس سان جرمان الفرنسي.
ونقلت وكــالــة أنـبــاء "أوروب ــا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرس" ت ـ ـص ـ ــري ـ ـح ـ ــات زي ـ ـكـ ــو
ل ـص ـح ـي ـف ــة "الغـ ـ ــازي ـ ـ ـتـ ـ ــا ديـ ـل ــو

زيكو

سبورت" اإليطالية ،حيث قال:
"بكل تأكيد أحب نيمار وطريقة
ل ـع ـبــه ال ـم ــذه ـل ــة ،ل ـكــن ع ـل ـيــه أن
يكون أكثر احترافية مثل ميسي
ورونالدو ،اللذين يعيشان لكرة
القدم".
وأع ــرب زيـكــو عــن أسـفــه ،ألن
نيمار لديه العديد من العوامل
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـت ــت ذه ـ ـ ـنـ ـ ــه ،وقـ ـ ـ ــال:
"ت ـح ــدث ــت م ـع ــه ،وطــال ـب ـتــه بــأن
يكون أكثر احترافية".
ُيـ ـ ـ ــذ كـ ـ ـ ــر أن سـ ـ ـ ـ ــان ج ـ ــر م ـ ــان
الفرنسي ضــم نيمار لصفوفه
مــن برشلونة فــي صيف 2017
مقابل  222مليون يــورو ،وهي
قيمة الشرط الجزائي في عقده
مــع الفريق اإلسـبــانــي ،ليصبح
الالعب األغلى في العالم.
وتـ ـ ـ ـ ــرددت أخ ـ ـيـ ــرا ش ــائ ـع ــات
بأن نيمار ( 28عاما) يرغب في
العودة إلى برشلونة اإلسباني،
ل ـكــن ي ـجــب ال ـت ــوص ــل أوال إلــى
مبلغ مناسب.
(د ب أ)

لدراسة المنافسين

استعان مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم ،غاريث ساوثغيت،
بالتكنولوجيا لدراسة منافسي فريقه ببطولة كأس األمم األوروبية،
وفقا لتقرير صحافي بريطاني نشر األحد.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أنه رغم تأجيل كأس
األم ــم األوروب ـي ــة إلــى صيف الـعــام المقبل بــدال مــن هــذا الصيف،
بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،)19 -الذي تسبب
في تعليق النشاط الكروي في مختلف أنحاء العالم ،حتى إشعار
آخر ،لكن هذا لم يمنع ساوثغيت من مواصلة استعداده للمسابقة
ً
القارية ،التي لن تبدأ قبل  15شهرا.
وأوضـحــت الصحيفة البريطانية أن ساوثغيت يقضي وقته،
خالل فترة العزلة الذاتية ،في مشاهدة لقطات فيديو لساعات ال
حصر لها ،لمنافسي منتخب إنكلترا.
وأض ــاف ــت الـصـحـيـفــة أن ســاوثـغـيــت طـلــب م ــن أع ـض ــاء الـطــاقــم
التقني باالتحاد اإلنكليزي لكرة القدم إرسال أكبر قدر ممكن من
الفيديوهات الخاصة بالمنتخبات المتنافسة والعبيها إلى قصره
الفاخر ،ا لــذي تبلغ قيمته  4ماليين جنيه استرليني ويقع عند
ضواحي هاروغيت.
ويقضي ساوثغيت فترات طويلة في مكتبه بقصره ،خالل فترة
العزل ،لدراسة نقاط القوة والضعف في المنتخبات التي ستواجهها
إنكلترا في مرحلة المجموعات ،باإلضافة إلى منتخبات النخبة
األوروبية التي سيتعين عليه الفوز عليها إذا أراد التتويج باللقب
القاري المرموق.
(د ب أ)

أك ــد ي ــوب هــايـنـكــس ،المدير
ال ـف ـنــي األسـ ـب ــق ل ـفــريــق بــايــرن
ميونيخ األلـمــانــي لـكــرة الـقــدم،
فــي تصريحات لــوكــالــة األنـبــاء
األلمانية أمس االول أن تجديد
عقد هانزي فليك المدير الفني
الحالي لبايرن "قــرار حكيم من
بايرن ميونيخ".
وق ــال هــايـنـكــس ،ال ــذي سبق
له قيادة الفريق في ثالث فترات
م ـخ ـت ـل ـفــة" ،ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي ،إن ــه
ال ـم ــدرب الـمـثــالــي ألن ــه اكتسب
خ ـب ــرة ك ـب ـيــرة ف ــي م ــواق ــع عــدة
بكرة القدم".
وكـ ــان هــايـنـكــس ( 74عــامــا)
قــاد بــايــرن الــى الـفــوز بثالثيته
التاريخية (دوري وكأس ألمانيا
ودوري أبطال أوروبا) في .2013
ويـ ــرى هــايـنـكــس أن الـفــريــق
الـ ـب ــاف ــاري ق ـ ــدم م ــع ف ـل ـيــك ك ــرة
ج ــذاب ــة وم ـم ـت ـعــة ف ــي ال ـش ـهــور
القليلة الماضية.
وأكد إشادته بالمدرب فليك
قائال" :فليك لديه الكفاءة وقيادة
احترافية على كل المستويات

هاينكس
والجدية والقدرة على الظهور
االجتماعي بطريقة ممتازة".
ورغم توقف فعاليات الدوري
األ لـمــا نــي (بوندسليغا) حاليا
بسبب تفشي فيروس كورونا،
أعلن بايرن الجمعة عن اتفاقه
مع فليك ( 55عاما) على تمديد
العقد حتى  30يونيو .2023

وق ـ ـ ـ ــال ه ــايـ ـنـ ـك ــس" :أتـ ـمـ ـن ــى
ل ــه ول ـب ــاي ــرن أع ـظ ــم ن ـج ــاح فــي
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث الـ ـت ــي
يخوضها الفريق".
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــرن اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار
هــاي ـن ـكــس مـ ـ ــرارا خـ ــال عملية
اختيار المدرب.
(د ب أ)

ستويتشكوف يؤيد إنهاء الدوري اإلسباني تكليف الخليفي التفاوض مع «كانال بلوس»
قال البلغاري هريستو ستويتشكوف ،نجم
فريق برشلونة اإلسباني السابق ،أمس األول،
إن ه ـنــاك اح ـت ـمــاال إلن ـه ــاء ال ـمــوســم ل ـلــدوريــات
األوروبـ ـي ــة ال ـك ـبــرى ل ـكــرة الـ ـق ــدم ،م ـثــل الـ ــدوري
اإلسباني ،بسبب فيروس كورونا.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة أنـ ـ ـب ـ ــاء أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــرس عــن
سـتــويـتـشـكــوف" :سـيـكــون مــن اإلن ـص ــاف إنـهــاء
الـمــوســم بوضعه الـحــالــي" ،مطالبا فــي الوقت
نفسه بصعود أول فريقين مــن دوري الــدرجــة
الثانية إلى مسابقة الدرجة األولى.
ك ـم ــا ط ــال ــب س ـت ــوي ـت ـش ـك ــوف خ ـ ــال حــدي ـثــه
ل ـبــرنــامــج "ك ــوب ــي ت ـش ــان ج ـيــم ت ــاي ــم" بـتـتــويــج
برشلونة باللقب حال عدم استئناف الموسم،
باعتبار الفريق الكتالوني كان يتصدر الدوري
اإلسباني عندما توقفت المسابقة بعد مرور 27
مرحلة من انطالقها ،بسبب تفشي الفيروس،

ال ــذي أودى بـحـيــاة اآلالف مــن مختلف أنـحــاء
العالم.
وأوض ــح الـنـجــم الــدولــي الـبـلـغــاري الـســابــق:
"إذا تناولنا المشكلة مــع الــوضــع فــي االعتبار
ال ـم ـبــاريــات ال ـتــي تـ َّـمــت إقــامـتـهــا ،فـسـيـكــون من
اإلن ـص ــاف إن ـه ــاء ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي بــالــوضــع
الذي كان عليه".
وأضــاف ستويتشكوف" :يمكن بقاء العديد
من الفرق الموجودة في المراكز المتأخرة .هناك
الكثير من المباريات المتبقية .الدوري يمكن أن
يبقى كما هو ،مع عدم هبوط أي فريق ،فيما يتم
تصعيد أول فريقين في ترتيب الدرجة الثانية
م ـبــاشــرة ل ـلــدرجــة األول ـ ــى ،لـيــرتـفــع ع ــدد أنــديــة
الدرجة األولى إلى  ،22ألن هذين الفريقين قاما
بالكثير من العمل ،وفازا بالعديد من المباريات".
(د ب أ)

ستويتشكوف

أفاد مسؤولون في أندية كرة قدم فرنسية أمس
األول بتكليف القطري ناصر الخليفي ،رئيس باريس
سان جرمان ومجموعة "بي ان" اإلعالمية ،التفاوض
مع "كانال بلوس" المالكة لحقوق البث التلفزيوني،
بشأن اإليرادات في ظل أزمة فيروس كورونا.
واتخذت شبكتا "كانال بلوس" و"بي ان" اللتان
تتشاركان حقوق بــث مباريات ال ــدوري الفرنسي
لـلــدرجـتـيــن األولـ ــى وال ـثــانـيــة ،قـ ــرارا بــالـتــوقــف عن
تسديد الدفعات المستحقة لرابطة الدوري ،في ظل
توقف المباريات بسبب وباء "كوفيد ."-19وبحسب
التقارير ،كــان مــن المقرر ان تدفع "كــانــال بلوس"
 110ماليين يورو في أبريل ،مقابل  42مليونا من
"بي ان".
وأفاد عدد من مسؤولي األندية بتكليف الخليفي
بإدارة التفاوض مع "كانال بلوس" رغم موقعه على
رأس المجموعة اإلعالمية القطرية ،مؤكدين "ثقتهم"
بــدور سيقوم به بمعاونة  3مسؤولين آخرين هم
أولـيـفـيـيــه سـ ـ ــادران (ت ــول ــوز) وجـ ــاك ه ـن ــري-اي ــرود

(مرسيليا) وجان-بيار ريفيير (نيس).
وق ــال رئـيــس نقابة األنــديــة رئـيــس ن ــادي سانت
إتيان برنار كايازو ،في تصريحات صحافية" ،لست
واثقا من ان العديد من األشخاص (غير الخليفي)
كانوا ليقبلوا القيام بهذه المهمة في الظرف الحالي.
هذا األمر يظهر شجاعة وإرادة حقيقية بالدفاع عن
مصلحة كرة القدم من قبله".
وتابع كايازو ،الذي يشغل أيضا عضوية مكتب
رابطة ال ــدوري الفرنسي" ،لــو كــان لدينا أدنــى شك
بالتزامه (الخليفي) ،لما كنا قد اخترناه".
وأفـ ــاد ال ـم ـســؤولــون ب ــأن مـكـتــب الــراب ـطــة اخـتــار
الـخـلـيـفــي وال ـث ــاث ــة اآلخ ــري ــن ،ف ــي خ ـط ــوة طــرحــت
عــامــات استفهام فــي ظــل ارتـبــاط القطري بشبكة
"بي ان".
وتـتـقــاســم "كــانــال ب ـلــوس" و"ب ــي ان" حـقــوق بث
مباريات الدوري لفترة  ،2016-2020في اتفاق يقدر
بنحو  760مليون يورو سنويا ،حسبما أفادت في
وقت سابق صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية.

ناصر الخليفي

ةديرجلا
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مع بداية أزمة كورونا ،ضج الكويتيون
وص ــرخ ــوا ف ــي وجـ ــه ال ـح ـك ــوم ــة ،بسبب
قرارها المفاجئ والمخالف لقرارها هي
نفسها ،بإغالق المطار في وجه الطائرات
القادمة من دول موبوءة ،عندما استيقظ
الناس على خبر دخول عدد من الطائرات
الـمـحـمـلــة ب ــأع ــداد كـبـيــرة مــن المقيمين
المنتمين إلى إحدى الدول الموبوءة.
لكنها ،أي الحكومة ،سرعان ما اتخذت
إجراء ات صحيحة وحاسمة ،استطاعت
بـهــا ان ـت ــزاع تصفيق وتـشـجـيــع ال ـنــاس،
وتحويل غضبتهم إلى شعور باالطمئنان
على أن البلد بيد حكومةٍ على قدر الحدث.
صحيح أن من برز في هذه األزمة ليس
كل أعضاء الحكومة ،بل أربعة وزراء ،هم
رئيس مجلس ال ــوزراء ،ووزراء الصحة
وال ـت ـجــارة والــداخ ـل ـيــة ،فــي حـيــن أخفق
وزراء ال ـمــال ـيــة والـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
واإلعـ ــام ،بيد أن فشل ه ــؤالء لــم يشوه
ال ـص ــورة ال ـعــامــة لـلـحـكــومــة ت ـجــاه أزم ــة
كورونا.
ً
وصحيح أيضا أننا كنا نتلقى بعض
األخبار السلبية عن أداء وزيــر الصحة،
على سبيل المثال ،لكننا وغيرنا لم نكن
ن ـحــرص عـلــى تثبيط ا لـ ــروح المعنوية
ل ـل ـن ــاس ،ف ــي وقـ ــت م ـثــل ه ـ ــذا ،ل ــذل ــك كنا
ن ـت ـج ــاه ـل ـه ــا أو عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل ن ـنــاق ـش ـهــا
ونتحدث بها "تحت الهواء".
إال أن هــذه األخ ـبــار السيئة عــن أدائــه
زادت ف ــي األسـ ـب ــوع األخـ ـي ــر ،وبـ ــدأ جــزء
مـ ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن رف ـ ــع ص ـ ــوت االن ـت ـق ــاد
ً
عاليا تجاه تعامله مع الوباء في بعض
الـنـقــاط ،وب ــدأ كثير مــن الكويتيين ،من
ناحية أخرى ،يتحدثون عن جزئية "األمن
بصوت قلق .وحلقت تساؤالت
الغذائي"
ٍ
كثيرة عن مدى صمود المخزون الغذائي،
وفائدة المزارع الوهمية التي تم توزيع
كثير منها ،في أيام الرخاء ،على البعض
كثمن لوقوفه في صف الحكومة
كمكافأة،
ٍ
ضد المعارضة ،وأمور أخرى بدأ الحديث
يرتفع عنها.
وال أدري ه ــل س ـت ـع ــود ح ـل ـي ـمــة إل ــى
عــادتـهــا الـقــديـمــة ،أو ع ــادات شقيقاتها
ال ـســاب ـقــات ،بــاعـتـبــارهــا ج ــدي ــدة ،أم ال؟
اإلجابة لها تأثير على حياة ومستقبل
ش ـ ـعـ ــب ب ـ ـ ـ ــدأت دق ـ ـ ـ ــات قـ ـلـ ـب ــه ت ـ ــزي ـ ــد مــن
سرعاتها.

اجتمعا نصف قرن َّ
وفرقهما «كورونا» في  6دقائق
قبل أسابيع قليلة كان الزوجان ستيوارت
وأدري ــان بيكر يعيشان حياة هادئة بصحة
ج ـيــدة ،لـكــن كــل ش ــيء ت ـبـ َّـدل بـعــد إصابتهما
بفيروس كورونا ،ثم انتهت القصة الجميلة،
التي استمرت نصف قرن ،بشكل مأساوي ال
يصدق ،وخالل  6دقائق.
وقالت "سكاي نيوز" على موقعها ،أمس ،إن
ً
أبدا منذ َّ
تزوجا
ستيوارت وأدريان لم ينفصال

ً
ً
قبل  51عاما ،وقد عاشا أخيرا في بوينتون
ب ـي ـتــش ب ــوالي ــة ف ـل ــوري ــدا األم ـي ــرك ـي ــة ،ورغ ــم
بلوغهما ســن التقاعد قبل سـنــوات ،لــم يكن
أي منهما يعاني مشكالت صحية خطيرة،
لكنهما فــي منتصف م ــارس ا لـمــا ضــي باتا
يشعران بالمرض ،حيث أصابتهما أعــراض
فيروس كورونا الخطير.
وكشف نجلهما بودي بيكر ،أمس األول،

ً
كاد يموت بردا بسبب سيجارة!
عـ ـ ــادة مـ ــا ي ـش ـت ــري س ـكــان
المناطق الحدودية الفرنسية
مــع إسـبــانـيــا سـجــائــرهــم من
ه ــذا ال ـب ـلــد ألن ــه أرخ ـ ــص ،إال
أن أح ـ ــده ـ ــم تـ ـ ــاه ف ـ ــي ج ـب ــال
الـبـيــريـنـيــه بـعــدمــا ق ــرر قطع
ً
المسافة مشيا لاللتفاف على
إجراء ات العزل.
وذك ــر مــوقــع س ـكــاي نيوز
أمس أن كتيبة أعالي الجبال
في الــدرك الوطني الفرنسي
في جبال البيرينيه الشرقية

في جنوب فرنسا ،نددت في
بيان بغياب الحس المدني
لـ ــدى هـ ــذا الـ ـم ــواط ــن الـمـقـيــم
ف ــي بـيــربـيـنـيــان وال ـ ــذي عثر
ً
عليه "مـنـهـكــا ،ويــرتـجــف من
ً
الـبــرد ،وتائها فــي مرتفعات
بـيــرتــوس" وهــي بـلــدة قريبة
مـ ــن ال ـ ـحـ ــدود مـ ــع إس ـب ــان ـي ــا.
ومـ ــن أجـ ــل إنـ ـق ــاذه اض ـطــرت
السلطات إلى إرسال مروحية
للدفاع المدني.
وقــال رجــال ال ــدرك :انطلق

س ـ ـت ـ ـي ـ ــوارت
وأدريان بيكر

أن سـتـيــوارت وأدريـ ــان تــوفـيــا ،الــواحــد تلو
اآلخر ،بفارق  6دقائق ،من جراء مضاعفات
كــوف ـيــد ،19 -وكـ ــان س ـت ـيــوارت ف ــي الــراب ـعــة
والسبعين من العمر ،فيما تصغره أدريــان
بعامين فقط.
االب ــن ،المتماسك رغــم الفاجعة ،أكــد في
تصريحات نقلها موقع "سي إن إن" خطورة
الـجــائـحــة ،الـتــي وصـفـتـهــا منظمة الصحة
العالمية بـ"عدو البشرية" ،في مقطع فيديو
َّ
تمت مشاركته على نطاق واسع على "تويتر".
وق ــال بيكر ،إن والــديــه زارا الطبيب قبل
حوالي  3أسابيع ،بعدما شعرا أنهما ليسا
ً
بحالة صحية جيدة ،لتتم إعادتهما مجددا
إلى المنزل.
ول ـ ـكـ ــن بـ ـع ــد ب ـض ـع ــة أيـ ـ ـ ــام ل ـ ــم ت ـت ـح ـســن
األعـ ـ ـ ــراض ،فـطـلــب ال ـط ـب ـيــب أن يــذه ـبــا إلــى
المستشفى ،كي يخضعا للحجر الصحي،
حتى تتحسن حالتهما.
وك ـش ــف االب ـ ــن أن ح ــال ــة ال ــوال ــدي ــن راح ــت
تتبدل منذ ذلــك الحين ،لكن من دون تحسن
واضح ،قبل أن تبدأ في التدهور فجأة ،ليدخال
ً
المستشفى مجددا حتى توفي االثنان ،أمس
األول ،وبفارق  6دقائق ،لتنتهي قصة الحب
والزواج الطويلة بطريقة مؤسفة.

د .نجم عبدالكريم

صحيح أن الجالس على كرسي ُ
براكب على ظهر أسد
الحكم أشبه ما يكون
ٍ
ً
لكي يخيف به الناس ،بينما هو أشد الناس رعبا مما تحته .لكن رغم خطورة
هذه المعادلة غير المضمونة العواقب – كما ورد لنا في التاريخ – فإن الكثير
ممن جلسوا على كرسي ُ
الحكم لم يقرأوا تاريخ َمن سبقوهم ،وضربوا عرض
الحائط بكل صور ذلك الفتك الدموي الــذي سيق إليه ُعشاق الجلوس على
ذلك الكرسي دون أن يكونوا جديرين بالقيام بواجبهم األخالقي واإلنساني
َّ
لمقتضيات جلوسهم عليه ،وإنما َّ
كرسوا جل اهتمامهم باستخدام نفوذهم
ً
إلشباع نزعاتهم ،ظانين أن األسد الذي يخيفون به الناس ال يغدو أرنبا بين
عشية وضحاها أمــام ثــورة َمــن يضحون بكل شــيء من أجــل حصولهم على
ُحريتهم وكرامتهم اإلنسانية.
***
• هــذا المدخل فــرض نفسه ،بعد أن اطلعت على الكثير من قصص التآمر
لـلــوصــول إلــى كــرســي الـ ُـحـكــم ،والـتــي ت ــدور بين دهــالـيــز الـقـصــور على امـتــداد
التاريخ .وقد اخترت اليوم أخفها وطــأة لواقعة حدثت في روسيا عام ،1774
ً
حينما طلبت القيصرة كاثرين الثانية ،التي لم يكن حكمها ثابتا ،من الوسيم
أورل ــوف أن يستخدم سيطرته على تراكانوفا ،وهــي الوريثة الشرعية لحكم
ُ
بالحكم .وسوف ألخص لقراء
روسيا ،بإزاحتها عن طريقها ،ليتسنى لها التفرد
"الجريدة" كيف تم ذلك بهذا الحوار القصير الذي دار بين كاثرين وأورلــوف،
بعد أن أنهى مهمته بنجاح.
***
• ألم يكن يؤثر عليك جمال تلك المرأة؟
 كــا يــا مــوالتــي ،ألن جمالها أشبه مــا يكون بنور شمعة باهت وال يقاسبشمس جمالك المبهر.
• أكانت تحبك؟
ً
 لوال ذلك لما تمكنت من إقناعها ،بأن نكون معا على المدمرة التي ستبحربي وبها فقط وسط البحر.
• كيف وقعت فريسة لخدعتك الساذجة وهي حادة الذكاء؟
 لنقل يا موالتي إنني أحسنت أداء دوري.• هل حصلت منها على الوثائق التي تزعم أنها تعطيها الحق في التاج؟
 نعم يا مــوالتــي ...سرقتها منها دون أن تشعر ،حيث كانت في نشو ٍة منالغرام.
• كيف استدرجتها؟
ً
ً
 َّحدثتني يوما أنها تتمنى أن نكون معا بمفردنا في البحر ،فاقترحت عليها
أن نبحر على المدمرة فلودومير الراسية بالقرب من القصر ...وهكذا كانت النهاية.
• أين هي اآلن؟
 محجوزة في غرفة صغيرة بمؤخرة السفينة.ً
• إذا اذهب إليها ،واطلب منها التنازل ،لعدم وجود ما يثبت أحقيتها في التاج.
 موالتي ،ليتك تعفيني ،فال أجسر على مواجهتها بعد ما كان مني.• هل رق قلبك؟
ِّ
 كال ،لكنني أعتقد أنها تفضل الموت على أن تستجيب لهذا الطلب.***
• وبينما كانت األميرة تراكانوفا في الغرفة الصغيرة على المدمرة أدركت أن
الماء يرتفع حتى بلغ عنقها فصرخت ،حتى وصل إلى فمها ،فأنفها ...فشهقت
شهقتها األخيرة.
***
• أما الصراع على كرسي ُ
الحكم في عالمنا العربي واإلسالمي ،فالحديث عنه
بال حرج ...فقد تجاوز كل األعراف الدينية واألخالقية واإلنسانية.

ماليين الهنود لـ «كوفيد  :»١٩ -اذهب
أضـ ـ ـ ـ ــاءت أنـ ـ ـ ـ ــوار م ـتــأل ـئــة
م ـ ــن الـ ـشـ ـم ــوع وال ـم ـص ــاب ـي ــح
ال ـت ـق ـل ـيــديــة س ـم ــاء ال ـل ـي ــل فــي
ال ـه ـنــد الـلـيـلــة ق ـبــل الـمــاضـيــة
في عرض استمر تسع دقائق
يرمز إلى المعركة القائمة ضد
فيروس كورونا (كوفيد )١٩ -
ال ـ ـ ــذي أدى إل ـ ــى إغ ـ ـ ــاق ه ــذه
البالد الشاسعة.
واس ـ ـت ـ ـجـ ــاب ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون فــي
المدن والبلدات الرئيسية في
ثــانــي أكـبــر دول ــة بــالـعــالــم من

الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب م ـ ـ ــن بـ ـي ــربـ ـيـ ـنـ ـي ــان
ب ــال ـس ـي ــارة إال أن ـ ــه م ـن ــع مــن
المرور عند المعبر الحدودي
بين فرنسا وإسبانيا ،فقرر
م ــواص ـل ــة ط ــري ـق ــه م ــن خ ــال
درب مخصص للنزهات أمال
بعبور الحدود عبر الجبال.
وبعد إنقاذه بالمروحية،
جرى تغريم الشاب  135يورو
لعدم احترامه القوانين.

حيث عدد السكان البالغ 1.3
م ـل ـيــار ن ـس ـمــة ل ــدع ــوة رئـيــس
الوزراء ناريندرا مودي إلطفاء
األضـ ــواء فــي الـتــاسـعــة مساء
بالتوقيت المحلي.
وه ـ ـتـ ــف ال ـ ـس ـ ـكـ ــان "ل ـت ـعــش
الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــد" و"اذهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ك ـ ــورون ـ ــا
اذه ـ ـ ــب" ،وص ـف ـق ــوا ،وأط ـل ـقــوا
األلـعــاب النارية والمفرقعات
في مشاهد تذكر بــ"ديــوالــي"،
مهرجان األضواء الهندوسي.
وكتب مــودي على "تويتر"

باللغة السنسكريتية "تحية
لضوء المصباح الذي يجلب
ال ـي ـمــن وال ـص ـحــة واالزدهـ ـ ــار،
والــذي يقضي على المشاعر
السلبية".
وق ــد شـ ــارك صـ ــورا لنفسه
يـ ـض ــيء ف ـي ـهــا م ـص ـبــاحــا مــن
طين يطلق عليه "دي ــا" .وفي
ل ـم ـس ــة عـ ـص ــري ــة ،ق ـ ــام بـعــض
السكان بتشغيل األضواء من
هواتفهم المحمولة.

وفيات

الحارس ينقل الفيروس
إلى أنثى نمر

عبدالحسين غلوم شاه علي
ً

 71عاما ،شيع ،ت97122722 :

بدر عبدالهادي محمد العجمي

ً
 61عاما ،شيع ،ت.94411477 ،99649644 :

يوسف مبارك عبدالكريم الدليمي

ً
 76عاما ،شيع ،ت55635510 ،99125596 :

مواعيد الصالة

أصيبت أ نـثــى نمر مــن الفصيلة الماليزية،
تعيش في حديقة حيوانات بمدينة نيويورك،
بفيروس كورونا.
وقالت حديقة حيوانات "برونكس" ،في بيان
فجر أمــس ،نقلته "بــي بي ســي" ،على موقعها
اإللكتروني ،إن مختبر مكتب الخدمات البيطرية
الوطنية في والية آيوا أكد إصابة أنثى النمر
التي ُيطلق عليها اسم "ناديا" ،وتبلغ  4سنوات.
وإضــافــة إلــى نــاديــا ،عانت شقيقتها "آزول"

من فصيلة آمور و 3أسود أفريقية من
ونمران ّ
سعال جاف ،لكن يتوقع شفاؤهم جميعا.
ويسود اعتقاد بأن العدوى انتقلت إلى هذه
الحيوانات عبر حارس يعمل في الحديقة.
وقالت الحديقة إن ناديا خضعت للفحص
"كإجراء احترازي" ،مضيفة" :سنضمن مساهمة
أي معلومات نكتسبها حول كوفيد 19 -في فهم
العالم المتواصل لهذا الفيروس".
وج ــاء فــي البيان أن القطط الكبيرة تعاني

نقصا في الشهية ،لكنها بخير وتحت الرعاية
البيطرية ،وهي يقظة ومتفاعلة مع حراسها.
وأش ــار القائمون على الحديقة إلــى أنــه من
غـيــر ال ـم ـعــروف كـيــف سـيـتـطــور ال ـف ـيــروس في
جسم حيوانات مثل النمور واألسود ،إذ يمكن
للفصائل أو األنواع المختلفة أن تتفاعل بشكل
مختلف مــع الـمــرض الـجــديــد ،لكنهم قــالــوا إن
ُ
جميع الحيوانات ستراقب عن كثب.
ولــم تظهر أع ــراض الـمــرض على أي قطط
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ك ـب ـيــرة أخ ـ ــرى ف ــي ال ـحــدي ـقــة ،وب ـي ـن ـهــا فـهــود
ونمور.
وصدر عن حديقة الحيوان أن القطط أصيبت
بواسطة شخص لم تبد عليه أعراض المرض
أو قبل ظهورها عليه.
وح ــدائ ــق ال ـح ـيــوانــات األربـ ــع ال ـتــي تــديــرهــا
جمعية الحفاظ على الحياة البرية في مدينة
نيويورك ،ومنها حديقة "برونكس" ،مغلقة أمام
الجمهور منذ  16مارس الماضي.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:10

العظمى 30

الشروق

05:32

الصغرى 17

الظهر

11:50

ً
أعلى مد  11:50ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:23

 11:29م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:10

ً
أدنى جزر  05:37صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:28

 05:44م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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