سبقلا كشفت تورطه
في االتجار بالبشر

ليلة سقوط
النائب
البنغالي
الكويت | ص03
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 21صفحة •  100فلس

ّ
تشتد لجذب مستأجرين ُجدد
نسب اإلشغال قد تهبط  ..% 50والمنافسة

خفض الرواتب يعصف بالعقار

¶ توقعات بتراجع أسعار عقارات السكن االستثماري بين  %20و ¶ %35السوق في مرحلة تش ُّبع ..والمعروض أصبح يفوق الطلب بكثير
هبة حماد
توقعت مصادر عقارية تراجع أسعار عقارات السكن االستثماري
بنسب تتراوح بني  %20و %35على وقع انخفاض محتمل ملعدالت
اإلشغال إلى نحو %50في بعض املناطق نتيجة الهجرة الحتمية
لعدد كبير من املقيمني وخفض الرواتب.
وأشارت املصادر إلى أن الكثير من الوافدين سيخسرون أعمالهم،
نتيجة إيقاف نشاط شركاتهم بسبب جائحة «كورونا» أو فقدان

وظائفهم ،وقسم كبير منهم سيغادر ال�ب�لاد ،األم��ر ال��ذي سيزيد
ّ
ويغير معادلة أسعار اإليجارات والعقارات
املعروض من الشقق
االستثمارية معا.
وذك� � � ��رت امل � �ص � ��ادر أن ق� ��ان� ��ون خ �ف ��ض ال � ��روات � ��ب س �ي ��دف ��ع ح�ك�م��ا
امل �س �ت��أج��ري��ن ل�ل�ب�ح��ث ع ��ن ش �ق��ق س�ك�ن�ي��ة ب��أس �ع��ار أق� ��ل ،م ��ا ي��زي��د
املعروض من الشقق الكبيرة ذات اإليجار املرتفع ،ويدفع املالك الى
تخفيض اإليجارات للحفاظ على املستأجرين ،فضال عن أن بعض
الشركات بدأت بتقديم مغريات للمستأجرين كفترة سماح شهر أو

َّ
شهرين وإيجار مخفض في محاولة منها مللء الشواغر والحفاظ
على عائدات مستدامة.
وأشارت املصادر إلى أن رياح خفض الرواتب ستعصف بالقطاع
ال �ع �ق��اري أوال ،وت �ح��دي��دا «ال �س �ك��ن االس �ت �ث �م��اري» ال � ��ذي يعتمد
تشغيله على املقيمني ،متوقعة أن تتأثر أيضا ت��داوالت العمارات
االس�ت�ث�م��اري��ة ،خصوصا أن املستثمرين يحتاجون لفترة ترقب
ملا بعد األزم��ة ،حتى تتضح ال�ص��ورة أكثر فيما يخص مؤشرات
األسعار والعوائد واإلقبال.

ولفتت إلى أن عددا كبيرا من العقارات االستثمارية دخل السوق
حديثا ،وأخ��رى يجري تشطيبها ،تمهيدا لدخولها ،األم��ر ال��ذي
سيزيد نسبة املعروض من الشقق ،لكن املصادر تؤكد ،أيضا ،أن
السوق ع��ادة ما يشهد عمليات تصحيح مع انتهاء كل أزم��ة ،وال
عجب إذا شهد قطاع العقار االستثماري حركة تصحيحية في
األسعار واإليجارات ،ولربما تؤسس ملرحلة جديدة.

اقتصاد | ص12

انهيار مالي
في سوريا..
واألسد عاجز
الدولي | ص18

عين األمة ..على «الصندوق الماليزي»
¶ عبد الله الكندري :سنض ِّيق الخناق لكشف المالبسات ¶ الفضالة :للتدقيق في بالغ الحكومة ¶ عبد الكريم الكندري :لتوسيع دائرة المحالين إلى النيابة
فهاد الشمري
ف �ت��ح ال� �ن ��واب أم ��س ن��اف��ذت�ي�ن ل �ل��رق��اب��ة على
ق�ض�ي��ة ال �ص �ن��دوق امل��ال �ي��زي ،األول� ��ى تتعلق
بالتدقيق في البالغ املقدم من الحكومة في
امللف وم��دى شموليته ،والثانية تصب في
اتجاه تفعيل التحقيق البرملاني في مختلف
تفاصيل القضية.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��د اهلل ال �ك �ن��دري ل �ـ سبقلا:
س � �ن� ��راق� ��ب أدق ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل ف � ��ي ف �ض �ي �ح��ة
ال �ص �ن��دوق امل��ال �ي��زي ،ب��األس�ئ�ل��ة والتحقيق
ال �ب��رمل��ان��ي ،خ �ي��وط �ه��ا ،وأط ��راف� �ه ��ا ،وج��دي��ة
ب�ل�اغ ال�ح�ك��وم��ة وم��ا اح �ت��وى م��ن معلومات،
ب��امل�خ�ت�ص��ر س�ن�ض�ي��ق ال �خ �ن��اق ل�ك�ش��ف ه��ذه
الجريمة بكل مالبساتها ومن يريد اإلساءة
إل��ى سمعة ال�ك��وي��ت .وأع�ل��ن ال�ن��ائ��ب يوسف
الفضالة أم��س ع��ن أسئلة برملانية سيتقدم
ب �ه��ا خ�ل��ال األس � �ب� ��وع ال � �ج� ��اري ل �ل �ت��أك��د م��ن

طبيعة ال �ب�لاغ ال ��ذي أح��ال�ت��ه ال�ح�ك��وم��ة إل��ى
النيابة ،واألسماء التي أحيلت ضمن البالغ.
وشدد الفضالة على أهمية توسيع التحقيق
البرملاني ليشمل جميع األم��ور التي أثيرت
ح � ��ول ه � ��ذا ال� �ص� �ن ��دوق ،م ��ؤك ��دا اس �ت �ح �ق��اق
الطلب النيابي املقدم للتحقيق في املوضوع.
في سياق متصل ،طالب النائب عبد الكريم
الكندري بتوسيع دائرة املحالني إلى النيابة
ف��ي قضية ال�ص�ن��دوق امل��ال �ي��زي ،لتشمل من
سهل أو تستر على ه��ذه الجريمة العابرة
للقارات.
وأض��اف الكندري :يجب أال تقتصر اإلحالة
إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة ع�ل��ى امل�ت�ه�م�ين ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر،
فهذه جريمة لم تجر إال بمساعدة متنفذين،
ول� � ��وال ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال ��دول� �ي ��ة مل ��ا ان�ك�ش�ف��ت
القضية بالكويت.

أمة | ص05

مع وصول الوفد الطبي إلى الكويت

ً
أرباحا من تصدير األطباء؟
كيف تجني كوبا
أث��ار م��وض��وع إرس ��ال ك��وب��ا أط�ب��اء إل��ى العديد
من دول العالم ،ومنها الكويت ،خ�لال جائحة
«ك��ورون��ا» ،اس�ت�غ��راب الكثيرين ،ول�ك��ن عندما
ُ
ُع ��رف ال�س�ب��ب ب��ط��ل ال �ع �ج��ب ..ف��ال�ح�ك��اي��ة ب��دأت
ف��ي ال �س �ن��وات ال �ت��ال �ي��ة ل �ل �ث��ورة ال �ك��وب �ي��ة تحت
زعامة فيديل كاسترو ،واستمرت إلى اآلن؛ إذ
ال ت��رس��ل ك��وب��ا أط�ب��اء ه��ا إل��ى ال�خ��ارج ألغ��راض
إنسانية فقط ،بل في أكثر األحيان يكون لألمر
طابع تجاري بحت ،حيث تبلغ عوائد الحكومة
ال�ك��وب�ي��ة م��ن ص��ادرات �ه��ا م��ن ال�خ��دم��ات الطبية
نحو  ١١مليار دوالر سنويًا.
وال تعطي ال��دول املستقدمة لألطباء الكوبيني
روات �ب �ه��م ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر ،ك�م��ا ي�ح�ص��ل م��ع كل
ال�ج�ن�س�ي��ات ،ول �ك��ن ف��ي ال �ح��ال��ة ال�ك��وب�ي��ة األم��ر
ّ
ً
مختلف قليال؛ في كوبا توفر الحكومة التعليم
ِّ
املجاني للطلبة ،وت��ؤم��ن لهم كل احتياجاتهم

ط ��وال ف�ت��رة ال��دراس��ة ،وتعطيهم ك��ذل��ك روات��ب
ّ
املتخرجني وضع أنفسهم
رمزية ،مقابل التزام
ّ
تصرف الحكومة لفترة من الوقت ،وعلى
تحت
هذا األساس تقوم الجهات املستقدمة لألطباء
ال �ك��وب �ي�ي�ن ب �ت �ح��وي��ل روات �ب �ه ��م إل� ��ى ال�ح�ك��وم��ة
الكوبية ،التي تقوم بدورها بإعطاء جزء منها
إلى الطبيب وجزء أصغر إلى عائلته في كوبا،
ف��ي ح�ين تحصل ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ال�ب��اق��ي ال��ذي
تقوم من خالله بالصرف على التعليم والصحة
ّ
وتمويل البعثات التي توفر الخدمات الطبية
ّ
باملجان للبلدان الفقيرة التي ال تستطيع تحمل
التكلفة .وبفضل كلية «أميركا الالتينية للطب»
في العاصمة الكوبية (هافانا) ،يعمل اآلن أكثر
م��ن  30أل ��ف ط�ب�ي��ب ك��وب��ي ف��ي  53دول� ��ة ح��ول
العالم.

اقتصاد | ص13

هجمة نيابية بسبب مسحات «كورونا»:

ِّ
تمهد لمناعة القطيع!
الحكومة
المحرر البرلماني
تصاعدت االنتقادات النيابية؛ بسبب وقف إجراء املسحات
الدالة على اإلصابة بفيروس كورونا ،وتراجع عدد املسحات،
مع إط�لاق إش��ارات نيابية ب��أن الحكومة ب��دأت ِّ
تمهد ملناعة
القطيع ،من خ�لال ه��ذا اإلج��راء ،إضافة إل��ى تسريع خروج
مرضى «كورونا» من املستشفيات.
َّ
وح ��ذر ن ��واب م��ن أن ال�ت��راخ��ي ف��ي امل�س�ح��ات ق��د ي��ؤدي إل��ى
كارثة.
وط��ال��ب النائب س�ع��دون حماد وزي��ر الصحة الشيخ باسل
الصباح بإعادة إج��راء املسحات ،والتراجع عن القرار الذي

صدر بخصوص إلغائها.
وق��ال ح�م��اد :إذا ك��ان��ت وزارة الصحة تتجه إل��ى سياسة
«مناعة القطيع» في التعامل مع الفيروس ،فعليها مصارحة
الناس بذلك.
َّ
في موازاة ذلك ،حذر النائب أحمد الفضل من أن عدم إجراء
املسحات في منطقة الجابرية قد ّ
يحولها إلى بؤرة للوباء.
وقال الفضل ،متوجها إلى وزارة الصحة« :جمعية الجابرية
بال مسحات منذ بداية األزمة! وهناك نحو  10أفرع تخدم
ّ
نحو  100أل��ف نسمة ،وإن تمكن ال��وب��اء م��ن أح��د ف��ي تلك
ّ
وتحولت املنطقة إل��ى ب��ؤرة للوباء ،فسيحدث م��ا ال
األف��رع
ُ
تحمد عقباه».

وبينما ع��ادت أرق ��ام اإلص��اب��ات ب �ـ«ك��ورون��ا» إل��ى االرت �ف��اع،
أع�ل�ن��ت وزارة ال�ص�ح��ة ع��ن ف�ت��ح م �س��ار ج��دي��د ل�ل�م��واط�ن�ين
الراغبني في أخذ مسحة في مركزي الفحص بموقع املطار
التابع لـ«طيران الجزيرة» ،ومواقف استاد جابر (بوابة .)10
وقرع استمرار ارتفاع معدالت اإلصابة بني املواطنني (331
إص��اب��ة أم� ��س ،م��ن أص ��ل  )717ج ��رس اإلن� � ��ذار .وأرج �ع��ت
مصادر هذه الزيادة إلى االطمئنان إلى تزايد حاالت التعافي
وانخفاض اإلصابات اليومية ،ومعاودة التزاور بالديوانيات
والتغافل عن االحترازات الصحية والتباعد االجتماعي.

أمة | ص05

المديرة العامة لشركة «كريم  -الكويت» نور المشعل لـ سبقلا:

تكويت «التاكسي» سيفتح آالف الوظائف للمواطنين
محمود الزاهي
تستعد شركة «كريم ـ الكويت» ملعاودة العمل في البالد
بعد توقف منذ العام املاضي.
وت�ق��ول امل��دي��رة العامة للشركة ن��ور املشعل ل�ـ سبقلا إن
الشركة التي توقفت العام املاضي ستعود قريبا ،لفتح
املجال أمام توظيف اآلالف من الكويتيني والبدون.
وتضيف املشعل أن ال�ش��رك��ة ب��دأت تقديم خدماتها في
الكويت عند تأسيسها عام  ٢٠١٧وقد أنفقت ما يزيد على
 7م�لاي�ين دي �ن��ار ،كما عملت م��ع أك�ث��ر م��ن  4آالف سائق
مسجلني في «كريم  -الكويت» ،مع الوضع في االعتبار
أن ال�ق��ان��ون ال يسمح للمواطنني باستغالل سياراتهم
الخاصة في توصيل الزبائن مقابل أجر.
وإذ تؤكد املشعل أن العمل عبر التطبيقات يحول السائق

«ال �ك��اب�تن» إل��ى رج��ل أع �م��ال ب��إم�ك��ان��ه التحكم ف��ي دخ�ل��ه،
تشير إل��ى نحو  600أل��ف مواطن سعودي يعملون في
نشاط النقل عبر التطبيقات اإللكترونية.
ورغم اعترافها بتوافر دعم حكومي لعمل الشركة ،تطالب
املشعل بتهيئة األج��واء لتوطني مهنة سائقي التاكسي
والليموزين في الكويت ،وتغيير نظرة املجتمع نحوها،
بترسيخ مفهوم أن العمل في مجال النقل خدمة للوطن،
وتعكس صورته الحضارية.
وتطرقت إلى معايير صارمة الختيار «الكباتن» العاملني
في الشركة لتقديم صورة مشرفة لها ،مضيفة أنه بإمكان
العميل اختيار نوع السيارة ومعرفة تكلفة رحلته قبل
حجزها.

الكويت | ص02
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مميزات
توطين المهنة

من حسنات أزمة كورونا الحالية
أنها كشفت المعدن األصيل
لشباب الكويت ،وكفاءتهم في
القيام بأعمال متنوعة لم يعتادوا
العمل بها قبل ظهور تلك األزمة،
بل لم يكن من الوارد التفكير في
العمل بها.

ت�ق��دم ش��رك��ة ك��ري��م العديد م��ن املميزات
لتحقيق توطني املهنة في الكويت .ووفق
املشعل ،فإن لتطبيقات النقل االلكترونية
عدة مميزات؛ فهي تحد من االزدحام من
خ�ل�ال ت��وج�ي��ه ال�ك��اب�تن ال��ى امل�ن��اط��ق ذات
الطلب العالي بدال من التجول بال هدف،
وم ��ن خ �ل�ال ال �ح �ل��ول ال��ذك �ي��ة يستطيع
السائق زيادة دخله وتنظيم وقته.
ك� �م ��ا أن ال �ت �ط �ب �ي ��ق ي� �س ��اع ��د ف � ��ي ح��ل
مشكلة ندرة املواقف ،فيستطيع العميل
االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن م��رك �ب �ت��ه ع �ن��د ال��ذه��اب
لوجهات فيها شح باملواقف مما يوفر
عليه الوقت والجهد.
كما أن توطني مجال النقل في الكويت
ـ والكالم للمشعل ـ يقلل اعتماد البالد
على املوظفني األج��ان��ب ،وي��وف��ر فرص
عمل جديدة للكويتيني ،كما أنه يسهم
في تخفيف العبء املالي على العوائل
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن خ �ل�ال االس �ت �غ �ن��اء عن
ال�س��ائ��ق امل�ن��زل��ي والتكاليف اإلضافية
من سيارة ووق��ود وإس�ك��ان ،وذل��ك من
خ�لال االعتماد على خدمة النقل ذات
الجودة العالية.

لقد انبرى شباب الكويت منذ بداية
األزمة للعمل في مهن ظلت
محتكرة من المقيمين في البالد
لعقود طويلة ،وهو ما يفتح باب
األمل نحو تغيير التركيبة السكانية،
السيما مع كسر هؤالء الشباب
الكويتيين ثقافة العيب والخجل
من تولي بعض األعمال طوال
السنوات الماضية.
ومع مطالبة كثيرين بتوطين بعض
المهن كما فعلت دول خليجية،
توجهت األنظار نحو مهنة سائق
التاكسي ،التي نجحت هذه الدول
في توطينها من خالل استخدام
تطبيقات هاتفية دولية ،مثل «أوبر»
و«كريم» لتتحول إلى مهنة جاذبة
لشبابها.
وتقول المديرة العامة لشركة
«كريم –الكويت» نور المشعل إن
الشركة بدأت تقديم خدماتها
في الكويت عند تأسيسها من
خالل وزارة التجارة والصناعة في
عام  ،2017وأنها مضت في تقديم
وتطوير خدماتها في الكويت ،إذ
أنفقت ما يزيد على  7ماليين دينار
منذ تاريخ بدء أعمالها وتشمل
الرواتب والتسويق واالحتياجات
التجارية األساسية ،وأنها عملت
منذ تأسيسها مع أكثر من 4
آالف سائق مسجلين في «كريم
الكويت» ،مع األخذ في االعتبار
أن القانون ال يسمح للمواطنين
باستغالل سياراتهم الخاصة في
توصيل الزبائن مقابل أجر.

محمود الزاهي
ت��ؤك��د امل�ش�ع��ل ،ف��ي ح��دي��ث م��ع سبقلا ،أن «ك��ري��م» وف��رت
منصة ل�ل�ش��رك��ات الكويتية لتسجيل سائقيها (ك�ب��ات��ن)
لتوفير م�ص��در دخ��ل ل�ه��م ،م��ع ال�ع�ل��م أن جميع السائقني
(ك�ب��ات��ن) حاصلون على تراخيص وت�ص��اري��ح العمل من
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،وأن ��ه ي�ت��م اخ�ت�ي��ار ال�س��ائ��ق
والسماح له بالعمل عبر تطبيق إلكتروني ومنصة خاصة
وفقًا ملعايير دقيقة وصارمة ،كما أن معايير الجودة تهتم
بحفظ س�لام��ة العمالء وب�ن��اء ص��ورة مشرفة للشركة في
املجتمع الكويتي ،مع تحقيق رب��ط موثوق به من جانب
أفضل سيارات األجرة في الكويت مع الزبائن ،وهي أمور
ل�ه��ا م ��ردود ح�ض��اري وأم�ن��ي م�ه��م .ك�م��ا س��اه�م��ت خ��دم��ات
الشركة في خفض نسبة االزدح��ام امل��روري ومشكلة ركن
املركبات.
ووف� ��ق امل �ش �ع��ل ،ف ��إن ال �ش��رك��ة ب� ��دأت ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع وزارة
الداخلية قبل جائحة كورونا إلعادة نشاط الشركة مجددا
بالكويت ،مشيرة إل��ى أنها توفر ف��رص دخ��ل آمنة ومرنة
من أجل دعم االقتصاد ،تماشيًا مع رؤى الدولة وجهودها
تجاه تحقيق النمو االقتصادي.
وتوقفت خدمات الشركة في أكتوبر  ٢٠١٩تبعا لقوانني
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل��ى إي �ق��اف خ��دم��ات حجز
املركبات عبر التطبيقات اإللكترونية.
وت��رى امل�ش�ع��ل أن ال�ع�م��ل ع�ب��ر التطبيقات ي�ح��ول السائق
«ال �ك��ابت��ن» إل ��ى رج ��ل أع �م��ال ب��إم�ك��ان��ه ال�ت�ح�ك��م ف��ي دخ�ل��ه،
مشيرة إلى وجود نحو  600ألف مواطن سعودي يعملون
في نشاط النقل عبر التطبيقات اإللكترونية ،ومشددة على
أن توطني مجال النقل في الكويت يقلل اعتماد البالد على
املوظفني األج��ان��ب ويوفر ف��رص عمل جديدة للكويتيني،
كما يسهم في تخفيف العبء املالي على العوائل الكويتية
م��ن خ�ل�ال االس�ت�غ�ن��اء ع��ن ال�س��ائ��ق امل�ن��زل��ي ،ف�ض�لا ع��ن أن��ه
يمكن أن يكون مصدر دخ��ل دائ��م ألبناء املقيمني بصورة
غير قانونية «البدون».

توطني املهنة
وح ��ول تهيئة األج � ��واء ل�ت��وط�ين م�ه�ن��ة س��ائ�ق��ي التاكسي
والليموزين في الكويت ،تقول املشعل :علينا العمل على
ع��دة ن��واح منها :تغيير نظرة املجتمع نحو مهنة كابنت
(س��ائ��ق) ال�ت��اك�س��ي أو ال�ل�ي�م��وزي��ن ،وإب� ��راز ف��رص ال��دخ��ل
اآلم �ن��ة وامل��رن��ة امل�م�ك��ن ج�ن�ي�ه��ا ،وك��ذل��ك تشجيع ال��راغ�ب�ين
في العمل في هذا املجال عبر ترسيخ مفهوم أنك بالعمل
في مجال النقل تعمل على خدمة وطنك وترسيخ صورة
إي �ج��اب �ي��ة وم �ش ��رق ��ة وح� �ض ��اري ��ة ل �ل �م �ج �ت �م��ع ،ت �م �ك �ن��ه م��ن
استخدام خدمات حديثة وآمنة ومميزة كتلك املقدمة من
شركة «ك��ري��م» ،وتسهم م��ن خ�لال ه��ذا العطاء ف��ي تطوير
القطاع الخدمي في الكويت ليلحق بأقرانه عامليًا.
ث�م��ة ح�م��اس ودع ��م ح�ك��وم��ي ل�ه��ذا ال �ت��وج��ه ،وف��ق املشعل،
ال�ت��ي تضيف ك��ذل��ك :إن�ن��ا ب��ال�ف�ع��ل ب��دأن��ا نعمل م��ع وزارة
الداخلية قبل جائحة كورونا إلع��ادة نشاط خدمة شركة
ك ��ري ��م ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،وال� �ت� �ش ��اور ف ��ي م ��ا ي �خ��ص ال �ل��وائ��ح
التنظيمية الخاصة التي ستصدر من الداخلية لتحديد
ال �ش��روط وال �ض��واب��ط لعمل التطبيقات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة في
مجال النقل ،وقد قدمت شركة كريم املساعدة عبر توفير
أفضل املمارسات في املنطقة والعالم ،وشروط استقطاب
م ��واط �ن ��ي ال� ��دول� ��ة ل�ل�ت�س�ج�ي��ل ف ��ي امل �ن �ص��ة ع �ب��ر ش��رك��ات
التاكسي أو الليموزين املحلية التي نعمل معها.

المديرة العامة لشركة «كريم – الكويت» نور المشعل لـ سبقلا:

تكويت النقل
سيقلل االعتماد على المقيمين في البالد
¶ عملنا مع  4آالف سائق في البالد منذ
 ..2017وأنفقنا ما يزيد على  7ماليين دينار
¶ ننسق مع «الداخلية» لعودة نشاط
ً
مجددا للسوق الكويتي
الشركة

ألف مواطن
سعودي
يعملون حاليا ً
في النقل
عبر التطبيقات
اإللكترونية

¶ معايير صارمة الختيار «الكباتن» العاملين
في الشركة لتقديم صورة مشرفة
¶ بإمكان العميل اختيار نوع السيارة
ومعرفة تكلفة رحلته قبل حجزها
نور المشعل

أهمية القطاع وأف��ق ت�ط��وره وان�ع�ك��اس ذل��ك على رفاهية
مواطني الدولة واملقيمني فيها ونمط معيشتهم.
ولشركة كريم استراتيجية لتحقيق التوطني في الكويت،
وتوضح املشعل «يمكننا أن نقدم ما قدمناه بالفعل في
كل من اإلمارات والسعودية ،فقد تمكنا بمساعدة الجهات
ٍ
الحكومية املختصة م��ن إط�لاق برنامج الكابنت (سائق)
اإلماراتي في أبوظبي ،للعمل على منصتنا بساعات مرنة
ومريحة تتماشى مع كل كابنت.
أما في السعودية وتوافقًا مع تشريعات الجهات املختصة،
ف�ق��د تمكنا م��ن ح�ص��ر مهنة ك��اب�تن (س��ائ��ق) ع�ب��ر تطبيق
كريم على السعوديني ،حيث تمكنوا من قيادة مركباتهم
ال �خ��اص��ة ل�ت�ص�ب��ح م �ص��در دخ ��ل ل �ه��م ،وأك � ��دت ال�س�ل�ط��ات
السعودية أخ�ي�رًا أن ع��دد العاملني ف��ي ن�ش��اط النقل عبر
التطبيقات اإللكترونية يتجاوز  600أل��ف ش��اب سعودي
يعملون ب�ك�ف��اءة وي�س�ه�م��ون بعطائهم ف��ي رف��ع مستوى
الخدمة».

رجال أعمال
وتعتقد امل�ش�ع��ل أن ال�ع�م��ل م��ع ش��رك��ة ك��ري��م والتطبيقات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي م�ج��ال ال�ن�ق��ل وراء ت�ح��ول مهنة الكابنت
(س��ائ��ق) إل��ى فئة رج��ل أع �م��ال ،يستطيع أن ي��دي��ر مصدر
دخ �ل��ه ب��ال �ك��ام��ل م ��ن ح �ي��ث ع� ��دد س ��اع ��ات ال �ع �م��ل ودخ �ل��ه
ال �ش �ه��ري .وت� �ق ��ول :ن�ع�م��ل ج��دي��ًا ك��ذل��ك ع �ل��ى إض��اف��ة بعد
ج��دي��د للتوطني وتحفيز ال�ش�ب��اب ع�ل��ى ال�ع�م��ل ف��ي ف��رص
ّ
تجارية خالقة ،من خالل مساعدتهم على العمل كشركاء
لنا في تزويدنا باملركبات والسائقني لخدمة الليموزين
بالتعاون مع الجهات املختصة في الكويت.
في دول أخ��رى على سبيل املثال ـ تواصل املشعل كالمها
ـ تعاونا مع الجهات الحكومية لدعم الدورة االقتصادية،
بما في ذلك توفير التراخيص التجارية ملوردي السيارات،
والعمل م��ع البنوك لتوفير تمويل امل��رك�ب��ات ،إض��اف��ة إلى
تزويد «كريم» للمواطنني بخطط أعمال ليصبحوا رواد
أعمال من خالل تطويرهم من سائقني إلى مالك سيارات
متعددة.

طريقة العمل
ك� �ي ��ف س� �ت� �ك ��ون آل � �ي ��ة ع� �م ��ل «ك � ��ري � ��م» ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت؟ ت ��رد
امل�ش�ع��ل ق��ائ�ل��ة :تختلف آل �ي��ات ال�ع�م��ل ب��اخ�ت�لاف ال�ق��وان�ين
وال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ت��ي تسنها ال�س�ل�ط��ات امل�خ�ت�ص��ة ،ويمكن
ل�ل�س�ل�ط��ات ف��ي ال �ب�ل�اد ف�ت��ح امل �ج��ال ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين وامل�ق�ي�م�ين
بصورة غير قانونية (ال�ب��دون) للعمل مع شركات النقل
والتاكسي التي تسجل بدورها سائقيها على منصتنا.
كما يمكن للسلطات فتح امل�ج��ال للمواطنني بالتسجيل
ً
على منصة «ك��ري��م» مباشرة وتوفير الخدمة باستخدام
السيارات الخاصة بعد موافقة الجهات املختصة ،وتبعا
ل �ض ��واب ��ط م� �ح ��ددة م ��ن ال �س �ل �ط ��ات ،ك �م��ا ه ��ي ال� �ح ��ال ف��ي
ال�س�ع��ودي��ة واإلم � ��ارات .ك��ل ذل��ك م��ن ضمن أس��س وق��وان�ين
معتمدة من الجهات الحكومية املختصة في هذا املجال.
ع �ل��ى أن ك�ي�ف�ي��ة اح �ت �س��اب األج � ��رة ت�ش�ك��ل م �ث��ارًا ل�ت�س��اؤل
ال��راغ �ب�ي�ن ف ��ي االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �خ��دم��ة .وت� �ق ��ول امل �ش �ع��ل:
تحتسب ال�ت�ع��رف��ة ع�ب��ر م��ؤث��ري��ن رئيسيني وه�م��ا املسافة
وال��وق��ت .سيتمكن العميل م��ن معرفة تعرفة الرحلة قبل
الحجز ،كما سيتمكن م��ن تحديد الخيار األن�س��ب ل��ه من
حيث نوع املركبة وسعر كل منها.

رفع األسعار
وإذ ي �ت �خ��وف ك �ث �ي��رون م ��ن رف� ��ع أس� �ع ��ار ال �ت��اك �س��ي ب�ع��د
التوطني ،توضح املشعل األم��ر :يترتب ع��دم رف��ع األسعار
على ق��رارات السلطات املختصة .من جهتنا فإننا نسعى
دائما إل��ى دع��م الكباتن (السائقني) العاملني على منصة
ش��رك��ة ك��ري��م وامل�س�ت�خ��دم (ع�م�ي��ل) ل�ش��رك��ة ك��ري��م م�ع��ًا عبر
ت��وف�ي��ر خ �ي��ارات ع��دي��دة م��ن ال �س �ي��ارات ب��أس �ع��ار مختلفة
ت �ن��اس��ب ج�م �ي��ع امل �س �ت �خ��دم�ين وت �ض �م��ن ال ��رب ��ح ال �ش �ه��ري
للكابنت (س��ائ��ق) .وال ش��ك ف��ي ان دخ��ول الع�ب�ين ج��دد في
هذا املجال سيساعد على زيادة املنافسة التي ستنعكس
ايجابًا على نوعية الخدمة واألسعار.
وب �م��ا أن ش �ب��اب ال �ك��وي��ت أث �ب �ت��وا ج � ��دارة ف��ي ال �ع��دي��د من
املجاالت التي اقتحموها ..تؤكد املشعل كذلك أن نجاحهم

دعم الصالح
وال تنسى املشعل التنويه في سياق حديثها بدعم نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
«ألف� �ك ��ارن ��ا وخ �ط �ط �ن��ا مل ��ا ت ��وف ��ره م ��ن ت��أم�ي�ن ف� ��رص دخ��ل
آم�ن��ة وم��رن��ة ،م��ن أج��ل دع��م اق�ت�ص��اد ال�ك��وي��ت ،تماشيًا مع
رؤى ال��دول��ة وج�ه��وده��ا تجاه تحقيق النمو االقتصادي
املستدام ،وذل��ك من خ�لال خلق ف��رص عمل جديدة تسهم
ف��ي ن�ه��وض ق�ط��اع خ��دم��ي متميز ،وت�ع��زي��ز ال�ت�ك��ام��ل على
املستويني االجتماعي واالقتصادي».
وتعد الهيئة العامة لالستثمار ـ وف��ق املشعل ـ م��ن كبار
املستثمرين في شركة كريم منذ عام  ،2015بسبب إدراكها
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مليون سائق لـ«كريم»
في  12دولة بالشرق األوسط
تعد شركة كريم واحدة من أبرز الشركات التي تتيح خدمة حجز الرحالت بسائق عبر تطبيق إلكتروني
ومنصة إلكترونية خاصة ،وتضم أكثر من مليون كابنت (سائق) في  12دولة في منطقة الشرق األوسط.
تنتشر أعمال الشركة بشكل واس��ع في ال��دول العربية ،وكذلك على النطاق الخليجي ،حيث توجد في
السعودية ،واإلمارات ،وقطر ،والبحرين وذلك اعتبارًا من عام .2012

مضمون ف��ي مهنة سائق التاكسي .وتضيف :لقد تمكن
شباب الكويت من تبني العديد من التغييرات اإليجابية
ال �ع��امل �ي��ة وأص �ب �ح��ت م ��ن أول � ��ى ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة امل�ه�ت�م��ة
ب��ال�ش��رك��ات ال�ن��اش�ئ��ة واألع �م��ال امل�ب�ت�ك��رة .ن�ح��ن نعتقد أن
تبنيهم لخدمات كريم اإللكترونية التي تشمل نقل األفراد
ون�ق��ل األش �ي��اء وامل��دف��وع��ات امل��ال�ي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة سيكون
بشكل طبيعي وس�ل��س ،مما يمكنهم م��ن تطوير القطاع
ودفعه نحو التطور املحلي واإلقليمي.
وبحسب املشعل ،فإن خدمات شركة كريم ساعدت في إزالة
الوصمة عن مفهوم سائق التاكسي ،حيث يتمكن السائق
اآلن م��ن التحكم بمصدر دخله وس��اع��ات عمله ،مما أدى
إلى زي��ادة الدخل لهذه املهنة وتحويل سائق املركبات أو
التاكسي إلى رجل أعمال .وذلك جلي في اهتمام الشباب
ل�لان�ض�م��ام ال��ى منصة ك��ري��م ،وال ��ذي الح�ظ�ن��اه م��ن ال�ع��دد
املتزايد للطلبات واالستفسارات عن املوضوع.

عوائق التوطني
ب�ي��د أن ه �ن��اك ع��وائ��ق ق��د ت��واج��ه م �ش��روع ت��وط�ين امل�ه�ن��ة
ف��ي ال �ب�لاد م�ث��ل «م��اف�ي��ا ال�ت�ك��اس��ي» .ل�ك��ن امل�ش�ع��ل ت �ق��ول :ال
نطمح الحتكار خدمة التاكسي أو النقل في الكويت ابدًا،
ب��ل نسعى للعمل م��ع ش��رك��ات التاكسي والليموزين عبر
وسائل مختلفة لالنضمام إلى منصتنا ،إذ إننا سنكون
بمنزلة منصة تسويقية لخدماتهم وتقنية متطورة في
ال�س��وق ال�ك��وي�ت��ي ،تسهل ح�ي��اة األف ��راد عبر رب��ط العميل
بالسائق في غضون ثوان.
ول��ذل��ك تميل املشعل إل��ى تبني الحلول التقنية والتطور
ال��رق �م��ي ،ون �ش��ر ل��وائ��ح وق��وان�ي�ن ت��دع��م ع�م��ل التطبيقات
اإللكترونية في مجال النقل ،والتي تسمح كذلك للسائقني
املستقلني بالعمل وك��ذل��ك نشر واع�ت�م��اد ل��وائ��ح وق��وان�ين
املدفوعات اإللكترونية.
وثمة «وصفة» للتغلب على العوائق املحتملة ،وفق املشعل،
إذ تحتاج الحكومات إلى دعم تعزيز الحلول الرقمية قدر
اإلم �ك��ان ،ودع ��م امل�ن�ص��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة م�ث��ل «ك��ري��م» التي
تسعى إل��ى خ��دم��ة امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ف��ي ال�ك��وي��ت عبر
خدمات أخرى مثل النقل والتوصيل والخدمات املالية.
وتضرب املشعل أمثلة وتقول :على سبيل املثال ،تمكنا
في اإلمارات من توفير خدماتنا لهيئة التعليم في أبو
ظ�ب��ي ،وقمنا بتوصيل جميع الكتب امل��درس�ي��ة للعام
ال��دراس��ي ال�ج��دي��د ل�ط�لاب امل� ��دارس امل�ه�ت�م��ة ب��ال�خ��دم��ة،
ن �ظ �رًا ل�ل��وض��ع ال �ح��ال��ي ال ��ذي ي�م�ن��ع ت�ج�م��ع ال �ط�ل�اب أو
اهاليهم .وق��د قمنا أخ�ي��را بفتح امل�ج��ال لعمالء خدمة
كريم بالتبرع ملساعدة الكباتن (السائقني) الذين تأثر
دخلهم بسبب جائحة كورونا باستخدام خدمات كريم
املالية  ،Careem Payوهذه ليست سوى أمثلة بسيطة ملا
يمكن تقديمه من خالل الحلول الرقمية والتكنولوجيا
املتطورة في الكويت.

األمان عبر تتبع رحلة التوصيلة
ت�س�ت�ع��رض امل �ش �ع��ل ال �ع��دي��د م��ن امل �م �ي��زات ال�ت��ي
تحققها خ��دم��ة ش��رك��ة ك��ري��م ،م�ث��ل األم� ��ان عبر
خاصية تتبع رحلة «الكابنت» التي يمكن للعميل
م �ش��ارك �ت �ه��ا م ��ع األه� ��ل واألص� ��دق� ��اء ،وب�ت�ح��دي��ث
لحظي.
وتضيف :باستخدام «كريم» يحصل العميل على
جميع املعلومات قبل الرحلة وبعدها ،بما في ذلك
اس��م الكابنت ومعلومات السيارة وال�ل��وح��ة .ومن
ً
مميزات األم��ان أيضا زر تنبيه للكابنت والعميل
في حالة حدوث أي طارئ.

معرفة التسعيرة قبل الحجز
ثمة خاصية تتيحها شركة كريم ملعرفة التعرفة
ل�ك��ل رح �ل��ة ق�ب��ل ح�ج��زه��ا ،م�م��ا ي�ض�م��ن س�ع��ادة
العميل وض�م��ان ح��ق ال�س��ائ��ق .وت�ق��ول املشعل:
تتوافر خدماتنا في املناطق الخالية من زحمة
س�ك��ان�ي��ة لتسهيل ال��وص��ول إل�ي�ه��ا ،وال تتعدى
فترة االنتظار للمركبة املحجوزة  5دقائق كحد
أقصى .وأخيرا ،نظام التصنيف لتحسني جودة
النقل.

أبرز وسائل النجاح
عن أب��رز وسائل دع��م نجاح امل�ش��روع في البالد،
تقول املشعل:
ً
أوال دع��م السلطات املختصة ف��ي الكويت عبر
س��ن ق��وان�ي�ن وت �ش��ري �ع��ات ت��وف��ر ف ��رص ال�ع�م��ل
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ،ث ��م ال �ع �م��ل م ��ع ش ��رك ��ات األج � ��رة
وش��رك��ات حجز مركبات األج ��رة اإللكترونية،
مثل ك��ري��م ،لتوفير تقنيات ج��دي��دة وم�ت�ط��ورة،
ودراس � � ��ات ش��ام �ل��ة ع ��ن س ��وق ال �ك��وي��ت وال �ت��ي
ستسهم في تحسني قطاع النقل.

حل ألزمة توظيف «البدون»
تؤكد املشعل أن توطني خدمة «كريم» في الكويت
يشكل ح�لا ألزم��ة توظيف أب�ن��اء «ال �ب��دون» الذين
يعانون البطالة ،وتقول :سيتمكن كل من يعاني
البطالة من العمل ب��دوام كامل ،يمكنه من توفير
متطلبات حياته وحياة ما يقارب أسرة صغيرة
بالكامل .ناهيك عن املميزات األخرى التي تقدمها
كريم من حوافز وبدالت لدعم الكباتن (السائقني)
العاملني على منصتها.
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سبقلا كشفت تورطه في االتجار بالبشر ..والنيابة باشرت التحقيقات معه

ليلة سقوط النائب البنغالي
¶ التهمة األولى االتجار باإلقامات ..وغسل األموال الحقا ً
راشد الشراكي ومبارك حبيب
ومي السكري
أخيرًا سقط النائب البنغالي في قبضة األمن.
فبعد أن ان �ف��ردت سبقلا ف��ي ع��دده��ا ال�ص��ادر
بتاريخ  12فبراير امل��اض��ي بخبر ت��ورط نائب
بنغالي يقيم ف��ي ال�ب�لاد وش��ري��ك أس��اس��ي في
اح ��دى ال�ش��رك��ات ال�ك�ب��رى ف��ي ت�ج��ارة االق��ام��ات
وال �ب �ش��ر ،تمكن رج ��ال االدارة ال�ع��ام��ة ملباحث
ش � ��ؤون اإلق ��ام ��ة م ��ن إل �ق ��اء ال �ق �ب��ض ع�ل�ي��ه أول
م��ن أم��س ف��ي م�ن��زل��ه ال�ك��ائ��ن بمنطقة م�ش��رف،
وأح ��ال ��وه ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ال �ت��ي ب��اش��رت
التحقيقات معه أمس في القضية التي حملت
رقم  1429لسنة  2020حصر العاصمة «االتجار
بالبشر».
وعلى صعيد التحقيقات ،كشف مصدر مطلع
لـ سبقلا ان النيابة العامة وجهت إلى النائب
ال�ب�ن�غ��ال��ي وش��رك��ائ��ه م��ن امل��واط �ن�ين واملقيمني
ّ
ع��دة تهم ،تتعلق باالتجار بالبشر والتكسب
من وراء بيع االق��ام��ات ،وم��ن املتوقع ان توجه
إل �ي��ه ت�ه�م��ة غ �س��ل األم � � ��وال .ووص �ف��ت م �ص��ادر
م �ل��ف ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ب ��أن ��ه «ض �خ ��م وي �ح �ت��وي
على العديد م��ن التفاصيل واملستندات حول
إق��ام��ات مئات العمال الذين تاجر بهم املتهم،
واستقدمهم إل��ى ال�ك��وي��ت ،وه�ن��اك ال�ع��دي��د من
أبناء بلده يتوقع استدعاؤهم واالستماع الى
أقوالهم ضد املتهم».

تفاصيل القبض

ُ
ك �ي��ف ض �ب��ط امل �ت �ه ��م؟ ..ردًا ع �ل��ى ه ��ذا ال �س��ؤال
روت امل� �ص ��ادر ل� �ـ سبقلا م ��ا ح ��دث ق��ائ �ل��ة :إن
رج ��ال م�ب��اح��ث اإلق��ام��ة ب�ع��د ج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات
واالس �ت ��دالالت ك�م�ن��وا للمتهم أم ��ام م�ن��زل��ه في
منطقة م�ش��رف أول م��ن أم��س وأط �ب �ق��وا عليه،
وأحالوه الى مكتب التحقيق بتهمة االتجار في
البشر ،وذلك بعدما أدلى  6عمال من الجنسية
البنغالية ب��اع�ت��راف��ات تفصيلية ع��ن دف��ع كل
واحد منهم مبلغ  2300دينار الى الشركة التي
يديرها املتهم نظير دخولهم الى البالد.
واض��اف��ت امل�ص��ادر ان املتهم جمع ث��روة طائلة
م��ن ت �ج��ارة االق��ام��ات وال�ب�ش��ر ،وت�خ�ص��ص في
ج�ل��ب ال�ع�م��ال��ة ال�ب�ن�غ��ال�ي��ة ك�ع�م��ال ن�ظ��اف��ة على
العقود الحكومية التي ك��ان يكسبها ،مشيرة
الى ان الشركة لديها عقود مع وزارات وجهات
حكومية عديدة.
واش ��ارت امل�ص��ادر ال��ى ان املتهم ك� ّ�ون وشركاء
له مافيا لتجارة االق��ام��ات والبشر واستقطب
آالف ال �ع �م ��ال م ��ن ال �ج��ال �ي��ة ال �ب �ن �غ��ال �ي��ة ل �ق��اء
م �ب ��ال ��غ م ��ال �ي ��ة ط ��ائ �ل ��ة ج �ع �ل �ت��ه ي �ج �م��ع ث� ��روة
هائلة مكنته م��ن ال�ف��وز بعضوية البرملان في
موطنه خالل الفترة املاضية .ولفتت املصادر
ال��ى أن التحقيقات كشفت ع��ن ان املتهم لديه
شبكة ع�لاق��ات واس�ع��ة ومتشبعة ف��ي وزارات
وج �ه��ات وم��ؤس �س��ات ح �ك��وم �ي��ة ،وق� ��دم ه��داي��ا
فارهة للعديد من املسؤولني في جهات الدولة
ل�ت�م��ري��ر م�ع��ام�لات��ه امل�ش�ب��وه��ة ،م�ش�ي��رة ال ��ى ان
رجال املباحث توصلوا إلى العديد من العمالة
البنغالية املسجلة على الشركة ،وتمكنوا من
ضبطهم ،وال تزال التحقيقات جارية معهم.
وات �خ��ذ إل �ق��اء ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ال �ن��ائ��ب البنغالي
صدى واسعا في وسائل إعالم بنغالية ،حيث
ذك � ��رت ص�ح �ي �ف��ة دك� ��ا ت��ري �ب �ي��ون ال �ت ��ي ت �ص��در
وت� ��وزع ع�ل��ى ن �ط��اق واس ��ع ف��ي دك ��ا ان «إدارة
التحقيقات الجنائية في الكويت ألقت القبض
على النائب «م.ش.إ» املعروف على نطاق واسع

ملف القضية ضخم ويحتوي
على تفاصيل ومستندات
كثيرة

صحف بنغالية :سبقلا فجرت القضية الشائكة

المتهم جمع ثروة طائلة
من تجارة اإلقامات وتمكن
من الفوز في برلمان بالده
التحقيقات تطول مواطنين
ومقيمين متورطين معه
في النشاط المشبوه
احترف تجارة اإلقامات
على مدى سنوات
وضحاياه بالمئات
الضحايا يعترفون مجدداً2300 :
دينار ثمن الفيزا الواحدة

ص
ورة ضوئية من منشور
صحيفة «دكا تريبيون»
الت
ي
ا
ست
شهدت ف
يه بما نشرته سبقلا

«م.ش» ،لكني لم أحصل على أي تأكيد رسمي
بعد ،مضيفًا« :هناك بعض التقارير عن مزاعم
االتجار بالبشر ضده».
وردا على س��ؤال صحيفة ديلي ستار عما إذا
كانت السفارة ستقدم أي مساعدة إلى النائب،
ق ��ال ال�س�ف�ي��ر «أح � ��اول م�ع��رف��ة س �ب��ب اع�ت�ق��ال��ه،
ويجري التحقيق ملعرفة ما إذا كان قد تم رفع
أي قضية ضده أم ال» ،مشيرًا إلى أنه ال يجري
االتجار بالبشر من بنغالدش إلى الكويت ،وما
يحدث هو تجارة تأشيرات.

ذك��رت تقارير إعالمية بنغالية أن عضو مجلس النواب املتهم باالتجار في اإلق��ام��ات ،قدم خمس
سيارات باهظة الثمن لكبار املسؤولني الحكوميني في الكويت للحصول على عقود حكومية للشركة
التي يديرها هناك .واشارت التقارير إلى أن صحيفة سبقلا نقلت عن وزارة الداخلية الكويتية ،أنه
تم اعتقال النائب بناء على اتهامات موجهة إليه بغسل األموال واالتجار بالبشر.

 50مليون دينار
بينت التقارير أن املتهم الذي جاء الكويت عام  1992عضو في عصابة من  3آخرين ،فر منهم اثنان
من الكويت لدى الشعور بمشاكل وشيكة .ووفق التقارير ،فإن الثالثة شغلوا مناصب حساسة في
 3شركات كبرى جلبت أكثر من  20ألف عامل بنغالدشي إلى الكويت مقابل مبالغ كبيرة من املال
يعتقد أنها تزيد على  50مليون دينار.

تجار اإلقامات للمحكمة:

نخاف من كورونا «طلعونا»..
والقاضي :ال إخالء سبيل لكم
أم � ��ر ق ��اض ��ي ت �ج ��دي ��د ال �ح �ب ��س ب��اس �ت �م��رار
حبس عدد من املواطنني واملقيمني املتهمني
باالتجار في البشر واإلقامات ملدة  14يومًا
على ذمة  6قضايا ،وبذلك ترتفع املدة التي
قضاها بعض املتهمني في السجن إلى 100
ي ��وم ،ح�ي��ث ل��م ي�ت��م إخ�ل�اء سبيلهم م��ن قبل
النيابة وال قاضي التجديد.
وال �ت �ف��ت ق��اض��ي ال �ت �ج��دي��د ،أم ��س ،ع��ن طلب
دف��اع املتهمني بإخالء سبيل موكليهم بأي
كفالة تراها املحكمة ،والدفع بانتفاء مبررات

الحبس االح�ت�ي��اط��ي ،ك��ذل��ك أع��رب املتهمون
ع��ن خ�ش�ي�ت�ه��م م��ن اإلص��اب��ة ب��وب��اء ك��ورون��ا
وأنهم يخافون على سالمتهم ،لكن القاضي

 - 2التحقيق مع ضحاياه
من العمالة كشف المستور

 - 5المباحث أحالته أمس
إلى النيابة التي باشرت
التحقيق معه

 5سيارات فارهة

 100يوم مرت على حبس
بعضهم في  6قضايا
ُقدمت للمحكمة

التحريات والمعلومات

 - 4عقب اقتياده إلى
المباحث أدلى باعترافات
تفصيلية عن االتجار بالبشر

قدم هدايا فارهة للعديد
من المسؤولين في جهات
الدولة لتمرير معامالته
المشبوهة

مبارك حبيب

؟

كيف ُألقي
القبض عليه
 - 1مباحث اإلقامة جمعت

 - 3بعد الحصول على
إذن من النيابة داهمت
المباحث منزله في مشرف

لديه شبكة عالقات
واسعة ومتشعبة
في وزارات وجهات
ومؤسسات حكومية

ب��اس��م «ك.ب» ،بتهمة االت�ج��ار بالبشر وغسل
األموال».
وق��ال��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة :إن��ه ن�ق�لا ع��ن ع��دة م�ص��ادر
م��ن ال�ج��ال�ي��ة ال�ب�ن�غ�لادش�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،فقد
تم القبض عليه من منزله في منطقة مشرف
ال�س�ك�ن�ي��ة ن�ح��و ال �س��اع��ة  9:30م �س��اء بتوقيت
الكويت يوم السبت املوافق  6يونيو الجاري.
ووفق الصحيفة نفسها ،قال سفير بنغالدش
لدى الكويت إس إم أبو الكالم :لقد سمعت بأن
إدارة ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�ج�ن��ائ�ي��ة اع�ت�ق�ل��ت ال�ن��ائ��ب

اس�ت�ش�ه��دت ص�ح��ف ب�ن�غ��ال�ي��ة ب�م��ا ن�ش��رت��ه سبقلا ح��ول
قضية النائب املتورط في االتجار بالبشر.
وأوردت صحيفة «دك ��ا ت��ري�ب�ي��ون» م��ا ن�ش��رت��ه سبقلا
ب�ع��دده��ا ال �ص��ادر ف��ي  12ف�ب��راي��ر  2020ت�ح��ت ع�ن��وان
«نائب بنغالي يتاجر باإلقامات» ،كما اشارت صحيفة
«نيو إيج» الى أن سبقلا فجرت هذه القضية ،ونقلت
أيضًا ع��ن وزي��ر الخارجية البنغالدشي ق��ول��ه :إن السفير
البنغالديشي لدى الكويت أبلغ أن النائب املتهم اعتقلته السلطات
الكويتية.
وقال وزير الخارجية إن النائب املستقل من دائرة الكشميبور  2تم
القبض عليه من منزله في الكويت السبت املاضي.
وقالت النائبة املستقلة املقعد( ،س.أ) ،زوج��ة النائب املتهم لـ «نيو
إي� ��ج» ،إن امل�ح�ق�ق�ين أل �ق��وا ال�ق�ب��ض ع�ل��ى زوج �ه��ا «مل�ن��اق�ش��ة» بعض
الشكاوى املقدمة ضده بشأن مسائل تجارية ،مدعية أنه ال توجد
قضية ضد زوجها في الكويت.
واش��ارت صحف ومواقع إلكترونية بنغالية إلى أن سبقلا فجرت
ه��ذه القضية ال�ش��ائ�ك��ة ،م��وض�ح��ة أن��ه ب�ع��د تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا
في الكويت اعتقلت األجهزة األمنية أكثر من  100شخص من دول
مختلفة لتورطهم ف��ي االت�ج��ار بالبشر وغ�س��ل األم ��وال ،وك��ان اسم
املتهم أيضا في تلك القائمة ،حيث ان لديه بعض الشركات الكبرى
في الكويت.

قرر أنه ال إخالء سبيل لهم.
وق� ��ال م �ص��در م�ط�ل��ع ل �ـ سبقلا إن ال�ن�ي��اب��ة
العامة تواصل التحقيق في قضايا تجارة
اإلق��ام��ات التي ارتفعت إل��ى  36قضية حتى
اآلن منذ بداية العام الجاري  ،2020وأسندت
إل ��ى امل�ت�ه�م�ين ت�ه��م ارت �ك��اب ج��رائ��م االت �ج��ار
ب��األش�خ��اص ب��أن ج ��اؤوا بعمال إل��ى البالد
ع �ل ��ى ك �ف ��ال ��ة ش� ��رك� ��ات ت� �ج ��اري ��ة وص� � � ��ادروا
ج��وازات سفرهم ،وك��ان ذل��ك بطريق الخداع
واالح�ت�ي��ال ،إضافة إل��ى قيام بعضهم بعدم
ت�ش�غ�ي�ل�ه��م وت��رك �ه��م ب�ل�ا ع �م��ل ع �ل��ى ح�س��ب
االتفاق املبرم بينهم.

الوفيات
● مشبب الجالل سعود السهلي 86( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.99081118 - 66393339 :

● محمد عبدالوهاب إبراهيم ال��ق�لاف38( ،
عامًا) ،شيع ،ت.94445244 :

● سالم رحيّ م صالح العنزي 23( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.97988804

● منيرة سليمان علي العمير ،زوجة علي حسني
القناعي 73( ،عامًا) ،شيعت ،ت.99886554 :

● محمد مضحى طليخم العدواني 70( ،عامًا)،
شيع ،ت.50180802 :

● عبدالعزيز فيصل الشريم 18( ،عامًا) ،شيع ،ت:
.67070725
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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ترجمة للتوجيهات السامية وتحقيق مصالح الوطن

الخالد :تعزيز تعاون السلطات الثالث
¶ للقضاء دور كبير في مساندة خطة الطوارئ الحكومية
ترحيب بمبادرة
السيسي لوقف
إطالق النار في ليبيا

صباح الخالد أثناء زيارته للمطاوعة

ق ��ام رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء سمو
الشيخ صباح الخالد أمس بزيارة
إلى رئيس املجلس األعلى للقضاء
رئ� �ي ��س م �ح �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز رئ �ي��س
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة امل �س �ت �ش��ار
ي��وس��ف امل�ط��اوع��ة وذل ��ك ف��ي مبنى
املجلس األعلى للقضاء.
وأكد الخالد في تصريح صحافي
ف ��ي خ �ت��ام ال ��زي ��ارة أه �م �ي��ة ت�ع��زي��ز

ال� �ت� �ع ��اون ب �ي�ن ال �س �ل �ط��ات ال �ث�ل�اث
التشريعية والتنفيذية والقضائية
ت��رج �م��ة ل �ت��وج �ي �ه��ات س �م��و أم �ي��ر
ال � �ب �ل�اد وت �ف �ع �ي�ل�ا ل� �ل� �م ��ادة  50م��ن
الدستور والتأكيد على تضافر كل
ال�ج�ه��ود لتحقيق م�ص��ال��ح ال��وط��ن
واملواطنني.
وأع��رب الخالد ع��ن اع�ت��زازه البالغ
ب � ��ال � ��دور ال �ك �ب �ي ��ر ال � � ��ذي ي � �ق ��وم ب��ه

ال� �ق� �ض ��اء ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� �ش ��ام ��خ ف��ي
مساندة خطة الطوارئ الحكومية
واإلج � � � � � � ��راءات امل � �ت � �خ� ��ذة مل �ك��اف �ح��ة
انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد
ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى س�ل�ام ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
واملقيمني وت��أك�ي��دا ل��دوره الراسخ
ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق� ��ان� ��ون وت �ح �ق �ي��ق
العدالة الناجزة والحرص على كل
ما فيه خير ومصلحة البالد.

أعلنت الكويت ترحيبها باملبادرة التي
أط�ل�ق�ه��ا ال��رئ �ي��س امل �ص��ري ع�ب��د ال�ف�ت��اح
السيسي بشأن وق��ف إط�لاق ال�ن��ار في
ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية في بيان أول من
أم��س ،إن الكويت وان�ط�لاق��ًا م��ن دعمها
ومساندتها مل�ب��ادرة األم�ين العام لألمم
امل�ت�ح��دة ال�ت��ي أطلقها ف��ي شهر م��ارس
امل��اض��ي ل��وق��ف ع��امل��ي إلط�ل�اق ال�ن��ار في
جميع مناطق النزاعات لتوحيد الجهود
للتصدي النتشار ف�ي��روس «ك��ورون��ا»،
تجدد مطالبها املستمرة لكل األط��راف
املتحاربة لوقف إط�لاق ال�ن��ار ف��ي ليبيا
حقنًا لدماء األشقاء.
ون�ق��ل ال�ب�ي��ان ت��رح�ي��ب ال�ك��وي��ت ف��ي ه��ذا
ال �ش��أن ب��امل �ب��ادرة ال�ت��ي أطلقها الرئيس
امل�ص��ري عبد ال�ف�ت��اح السيسي وتؤكد
دعمها الكامل لكل الجهود الرامية لجمع
الفرقاء على طاولة املفاوضات من أجل
التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرارات
مجلس األمن ومخرجات مؤتمر برلني
تحت رعاية األم��م املتحدة وبما يحفظ
وح� � ��دة ل �ي �ب �ي��ا واس �ت �ق�ل�ال �ه ��ا وس�ل�ام ��ة
أراضيها ويحقق تطلعات شعبها.

بعدما أوقفها «كورونا» منذ فبراير

ً
قريبا
عجلة ترشيح المناصب القيادية تدور
أميرة بن طرف
ك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر م �ط �ل �ع��ة أن ت ��رش� �ي ��ح األس � �م ��اء
للمناصب القيادية في مختلف الجهات الحكومية،
توقف منذ فبراير امل��اض��ي ،بسبب تعطيل ال��دوام
واالن �ش �غ��ال ب�م��واج�ه��ة ك ��ورون ��ا ،م�ت��وق�ع��ة أن ت�ب��دأ

عجلة الترشيحات في الدوران خالل هذا الشهر.
ول�ف�ت��ت امل �ص��ادر ل �ـ سبقلا إل��ى أن��ه ل��م ي�ت��م إرس��ال
أي ق��وائ��م ب��أس �م��اء امل��رش �ح�ين إل ��ى ل�ج�ن��ة اخ�ت�ب��ار
ال�ق�ي��ادي�ين ،وه��و اإلج ��راء امل �ل��زم ف��ي ح��ال التعيني،
من فبراير املاضي ،موضحة أن��ه مع دوران عجلة
الحياة وب��دء ع��ودة ال��دوام��ات فمن امل��رج��ح أن يتم

ال �ت��رش �ي��ح ،وم ��ن ث��م ي �ت��م وض ��ع آل �ي��ة م�ن��اس�ب��ة مع
االحترازات الصحية لعقد اختبار القياديني.
وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن ع��دد امل�ن��اص��ب القيادية
ً
ً
الشاغرة ليس قليال ،فضال عن انتهاء مدد تعيني
ب�ع��ض ال�ق�ي��ادي�ين م��ؤخ �رًا ،مبينة ض ��رورة تسكني
هذه الشواغر.

كلمة حق
المستشار عادل بطرس

خطورة اإلعالنات!..
ل�لإع�لان��ات القضائية آث ��ار خ�ط�ي��رة ع�ل��ى جميع ال��دع��اوى،
س��واء التي يقيمها أصحاب الحقوق أو التي تقام عليهم،
فبها تفتتح ال��دع��وى وبغيرها ال يصح أي حكم أو إج��راء
ي�ص��در ف��ي ال��دع��وى ،ألن ال�ع�ل��م ب��اإلج��راء ش��رط ج��وه��ري
لصحته ،ولهذا فهي تؤثر تأثيرًا كبيرًا على حياة الناس
وعلى حقوقهم وحرياتهم ،ولكنها لألسف الشديد تفتقد
التنظيم املحكم ال��ذي يسد جميع الثغرات التي ينفذ منها
ضعاف النفوس ،خاصة اذا كان أطراف الدعوى ال يقيمون
في دولة واحدة ،أو كان أحدهم غير معروف العنوان ،ففي
مثل هذه األحوال قد يتعذر إثبات وصول اإلعالن الى املعلن
إل�ي��ه أو تسلمه ل��ه ،كما يتعذر على القاضي التحقق مما
يجري على أرض الواقع ،فهو يعتمد على األوراق املعروضة
عليه التي قد تخطئ وق��د تصيب ،وينجم عن ه��ذا أحيانًا
كوارث يصعب تداركها ،فكم من زوجة طلقت من زوجها
من أن تدري وقد تظل لسنوات ال تدري ما يحاك لها ،وكم
من عقار بيع من غير مالكه وظل يتنقل من واحد الى آخر
واملالك الحقيقي آخ��ر من يعلم ،وك��م من وارث ض��اع عليه
ميراثه بسبب تصرفات ال يدري عنها شيئًا.
وق��د ق��رأت م��ؤخ�رًا م��ا نشره أح��د املحامني على صفحات
السوشيال ميديا ،حيث روى ان م��ن أغ��رب ال�ح��االت التي
عرضت عليه أن مصريًا عاد الى بلده منذ أيام قليلة قادمًا
م��ن اح ��دى دول ال�خ�ل�ي��ج ب�س�ب��ب وب ��اء ال �ك��ورون��ا ،ففوجئ
ب��أن زوج�ت��ه ق��د استصدرت ف��ي غيبته حكمًا بالخلع منه
وتزوجت من غيره!
وفي تفصيل ذلك أضاف املحامي ان الزوج قد تزوجها في
عام  ٢٠١٥واستمرت الزوجية بينهما نحو عشرة شهور
قضاها معها في مصر قبل ان يسافر الى الخليج ،وحني
عاد مؤخرًا اكتشف انها كانت قد استصدرت في غيبته
حكمًا بالخلع منه بعد أقل من عشرة شهور من زواجهما،
كما اكتشف أيضًا أنها تزوجت من آخ��ر بعد شهور من
حصولها على ذلك الحكم ،وتم كل هذا دون علمه ،الى درجة
انه استمر في تحويل مبالغ كبيرة لها  -بناء على طلبها -
كمصروف شهري دون ان يدري انها أنهت رابطة الزوجية
بينهما منذ خمس سنوات مضت ،واستمرت الزوجة في
استالم املبالغ املحولة اليها طوال هذه املدة ،متظاهرة بأنها
ما زالت على ذمته ،بل واألدهى من ذلك أنه كان كلما يأتي
ال��ى مصر ليقضي فيها ش�ه�رًا م��ن ك��ل سنة ف��ي إج��ازت��ه
الصيفية ،كانت تستقبله في منزل الزوجية ويقضي معها
ذلك الشهر كزوجني دون أن تشعره بأي فارق!
وأض��اف املحامي انه حني سأل ال��زوج هل كان يسجل في
ال�ح��واالت التي يرسلها لزوجته انها نفقة زوج�ي��ة؟ أج��اب
ً
بالنفي قائال انه كان يكتب  -بناء على طلبها أيضًا  -انه
يحولها لها باعتبارها دينًا عليه ،كما أضاف ان تلك املبالغ
تزيد على املليون وربع املليون جنيه مصري.
والذي لم يقله املحامي ،هو كيف حصلت الزوجة على حكم
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الخلع في غيبة زوجها؟ ولكن وفقًا للمعطيات السابقة ،وفي
ض��وء السوابق القضائية في ال�ح��االت املشابهة يمكن ان
نستنتج أن ه��ذا ق��د ت��م ع��ن طريق التالعب ب��االع�لان ،فهو
ال�ط��ري��ق ال��وح�ي��د للحصول على حكم بغير علم املحكوم
ُ
علن (وهي
عليه ،ويجري هذا ع��ادة بالتحايل من جانب امل ِ
ال��زوج��ة) ،فتخفي العنوان الحالي لزوجها املسافر خارج
البالد ،وتدرج في صحيفة الدعوى عنوان مسكن الزوجية
ال ��ذي ك��ان يقيم ف�ي��ه ق�ب��ل س �ف��ره ،وبطبيعة ال �ح��ال عندما
يتجه مندوب االع�لان ال��ى ذل��ك العنوان لن يجد فيه املعلن
اليه ،فيطبق القانون ال��ذي يقضي بأنه «إذا لم يجد القائم
ب��اإلع�لان الشخص املطلوب إع�لان��ه ف��ي موطنه ك��ان عليه
ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر أنه من الساكنني معه
من األزواج أو األق��ارب أو األص�ه��ار( »...امل��ادة  ٩من قانون
امل��راف �ع��ات) وف��ي مثل ه��ذه ال�ح��ال��ة ق��د تستمر ال��زوج��ة في
التحايل على ال�ق��ان��ون ،فتأتي بشخص ف��ي امل��وط��ن امل��درج
في الصحيفة ليكون في استقبال مندوب االع�لان ليقرر
أم��ام��ه زورًا أن��ه م��ن الساكنني م��ع ال��زوج فيسلمه ال�ص��ورة،
وح�ين تعرض ال��دع��وى على املحكمة يتحقق القاضي من
تمام االعالن من واقع األوراق املعروضة أمامه ،ثم يبدأ في
نظر الدعوى في غيبة املدعى عليه ،ولو أراد االستيثاق يأمر
بإعادة االع�لان فتتم اإلع��ادة ب��ذات الطريقة ،وهكذا يصدر
الحكم في غيبة املحكوم عليه.
ف��اذا ك��ان ه��ذا ه��و م��ا ح��دث بالفعل ف��ي الحالة ال�ت��ي رواه��ا
املحامي ،فإن الزوجة تكون قد ارتكبت جريمة تزوير حني
أدرجت في صحيفة الدعوى عنوانًا لزوجها تعلم أنه غير
صحيح ،ثم ارتكبت جريمة تزوير أخرى حني جمعت بني
زوجني في وقت واحد ،فقد تزوجت بآخر وهي ما زالت على
ذمة األول ،وهو ما يعد تزويرًا في عقد زواجها الجديد ألنه
بالضرورة بني على إقرار منها بالخلو من املوانع الشرعية
خالفًا للواقع ،كما ارتكبت جريمة ثالثة هي جريمة الزنا،
حيث ك��ان��ت تقضي ش�ه�رًا ف��ي ك��ل سنة م��ع زوج�ه��ا ال��ذي
خلعته رغم زواجها من غيره ،وان كان تحريك دعوى الزنا
في هذه الحالة يتوقف على شكوى يقدمها الزوج الجديد،
ما لم يكن كل ذلك قد تم بعلمه ورضاه من أجل أموال الزوج
األول (وهو ما أرجحه) .ورغم بشاعة هذه الحادثة ،فليس
من املصلحة تشديد إجراءات اإلعالن ،ألن هذا سيؤدي الى
تعقيد االج ��راءات ف��ي ال��وق��ت ال��ذي نسعى فيه لتبسيطها،
ً
فضال عن ان هذا التشديد لن يمنع املتالعبني من التزوير
كما فعلت ه��ذه امل��رأة ،ولذلك فهناك وسائل بسيطة يمكن
عن طريقها تحقيق الهدف املنشود دون تعقيد االجراءات،
ً
ففي وسع املسافر مثال أن يحدد له موطنًا مختارًا داخل
البالد هو موطن شخص يثق به كوالده أو أخيه أو محام
يثق به تمام الثقة ويخطر به جميع املتعاملني معه فيضمن
بذلك ع��دم تحريك أي دع��وى ض��ده إال بعلم ذل��ك الشخص
الثقة الذي سيبلغه بالضرورة بما يجري في غيابه!
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أمة وبلدي

تأجيل أقساط «المتعثرين واألسرة» بأثر رجعي

الهاشم  :مضاعفة دعم العمالة
في حال خفض راتب أي مواطن
أع�ل�ن��ت رئ�ي�س��ة ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ص� �ف ��اء ال �ه ��اش ��م ع ��ن م ��واف �ق ��ة ال �ل �ج �ن��ة ف��ي
اجتماعها أم��س ،بحضور رئ�ي��س مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ،على تأجيل أقساط
صندوقي املتعثرين ودعم االسرة ،على ان
ي�ك��ون ذل��ك ب��أث��ر رج �ع��ي ،ون��اق�ش��ت اللجنة
خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون «آث � ��ار
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا» ع�ل��ى ان ي�ت��م التصويت
عليه في اجتماعها األحد املقبل.
وق��ال��ت ال �ه��اش��م ع�ق��ب االج �ت �م��اع :حصلنا
على تطمينات من الحكومة بأنه لن يكون
هناك تسريح للعمالة الوطنية في القطاع
ال �خ��اص ،وإذا ت��م تخفيض رات ��ب م��واط��ن،
فإن دعم العمالة سيتضاعف تلقائيا.
وك �ش �ف��ت ع ��ن ع �ق��د ل �ق��اء ي�ت�خ�ل�ل��ه ح ��وار
يوم  10الجاري ،بدعم ورعاية مشكورة
م � ��ن رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � � � ��ة ،وس �ي �ع �ق��د
ف ��ي م� �س ��رح امل �ج �ل ��س ،ب �ح �ض��ور ج�م�ي��ع
االط � ��راف امل�ع�ن�ي��ة ،م�ث��ل وزي� ��رة ال �ش��ؤون
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة م� ��ري� ��م ال� �ع� �ق� �ي ��ل ووزي � � ��ر
ال�ت�ج��ارة خ��ال��د ال��روض��ان ،وممثلني عن
ص� �ن ��دوق امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة وه�ي�ئ��ة
ال� �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة ،وق� �ط ��اع ��ات ال �ش��رك��ات

جانب من اجتماع اللجنة بحضور الغانم ورئاسة الهاشم

االس �ت �ث �م��اري��ة وال� �ب� �ن ��وك واالت � �ص� ��االت،
ل �ل ��رد ع �ل��ى اس �ت �ف �س ��ارات ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
«الخاص» ،بوجود تغطية مباشرة على
جميع منصات السوشيال ميديا.
وق��ال��ت ال �ه��اش��م ان اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة أم��س
تضمن مناقشة مشروعني ب�ق��ان��ون ،األول
ب�ش��أن ت��أج�ي��ل اق �س��اط ص �ن��دوق املتعثرين
وصندوق االسرة ،وكانت الحكومة وافقت
على تأجيل أقساط املتقاعدين والقروض

االستهالكية بالبنوك وبنك االئتمان ملدة 6
أشهر منذ بداية الجائحة ،وتبقى صندوقا
امل�ت�ع�ث��ري��ن وص �ن��دوق األس� ��رة ،ح�ي��ث تمت
املوافقة على تأجيل أقساطهما.
ّ
وأضافت ان الثاني يتعلق بمشروع قانون
ب �ش��أن االث � ��ار االق �ت �ص��ادي��ة امل �ت��رت �ب��ة على
ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،م�ش�ي��رة ال ��ى ان ال�ق��ان��ون
«زي ��ن ،ل�ك��ن ظلمته ال�ص�ي��اغ��ة ،ف�ه��و يحمي
ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص،

ويتضمن مضاعفة مباشرة لدعم العمالة
ف ��ي ح� ��ال ت ��م إن� �ه ��اء خ ��دم ��ات أو تخفيض
رواتب العمالة الوطنية».
ولفتت الى ان «املبهم في املشروع بقانون
ان � ��ه ل� ��م ي� �ك ��ن واض � �ح� ��ا ف� ��ي ت� �ح ��دي ��د وق ��ت
التطبيق ،لذلك أصررنا في اللجنة على أن
يكون التأجيل بأثر رجعي».
وب �ي �ن��ت ال �ه ��اش ��م ان «ج �م �ي��ع امل �ع �ل��وم��ات
التي انتشرت ع��ن القانون غير صحيحة،
ف�ه��و يحمي ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ف��ي القطاع
ك�م��ا ي�ح�م��ي أص �ح��اب امل �ش��اري��ع الصغيرة
واملتوسطة وعمالتهم».
وأك � � ��دت وج� � ��ود ت� �ع� �ه ��دات حكومية ب��أال
يكون هناك تسريح للعمالة الوطنية في
القطاع الخاص ،كما طمأنت «التأمينات»
ك��ل املتخوفني م��ن ع��دم دف��ع دع��م البطالة،
وأوضح لنا مدير املؤسسة مشعل العثمان
ان ه�ن��اك اش�خ��اص��ا ك��ان��وا يحصلون على
دعم بطالة منذ فترة طويلة وانتهت فترة
الصرف لهم ،لهذا هناك فكرة لتضمني مادة
ف��ي ال �ق��ان��ون ال�ج��دي��د خ��اص��ة بالتأمينات
ت�ق�ض��ي ب��اس �ت �م��رار امل �س��اع��دة ل�لاش�خ��اص
الذين ما زالوا عاطلني عن العمل.

حذر الخالد :التمسك بالوزير يعرضك للمساءلة

العدساني « :تيارات» تسعى لتشويه استجواب الشيتان
هاجم النائب ري��اض العدساني «ت �ي��ارات» ل��م ّ
يسمها ،قال
إنها تسعى الى التشويش على استجوابه املزمع الى وزير
املالية براك الشيتان وافشاله ،مشيرًا الى انها ّ
تروج إشاعات
ب �ش��أن االس �ت �ج��واب ،وت �ح��اول ان ت ��زج ب �م �ح��اور وت�ن�ش��ره��ا
للعامة وه��ي غير مضمنة أص�لا في استجوابه املحدد في
 5م �ح��اور .وق��ال ال�ع��دس��ان��ي أم��س إن «امل�ن�ص��ة ه��ي ميداني
ّ
لكشف الحقائق ..أنا ّقدمت  14استجوابًا من قبل ،ومتمكن
وقادر على التصدي لإلشاعات».
ّ
وشدد على ان استجوابه للشيتان «يأتي لجسامة القضايا،
وحراجة الوضع في أزمة كورونا»

وأضاف :إن «وزارة املالية تعكف حاليا على دراسة الدعوم
وال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة ،م��ا ينبئ ال��ى ال�ت� ّ
�وج��ه ل�ف��رض ض��رائ��ب
وخصخصة قطاعات عامة ،وهو أمر مرفوض».
ّ
يتحمل عقودا مباشرة تمت في ازمة
وزاد بأن «وزير املالية
ك��ورون��ا على حساب امل��ال ال�ع��ام وتنفيعا ،سأكشفها كلها
بالدليل والبرهان في االستجواب».
ّ
يتعمد التشويش على االستجواب
ولفت ال��ى ان هناك من
ع��ن ط��ري��ق «ب ��ث اش��اع��ات ب ��أن ه��دف��ي م�ن��ه ه��و م��ا أث �ي��ر عن
الدمج في بيت التمويل ،وهذا غير صحيح ،فأنا ضد الدمج
واستجوبت وزير املالية السابق على ذلك ،وإن عاد موضوع

أشاروا إلى تمهيد حكومي لـ «مناعة القطيع»

نواب لـ«الصحة»:
« وين» المسحات؟
المحرر البرلماني
أع � ��رب ن � ��واب ع ��ن رف �ض �ه��م ل �ق��رار
وزارة ال � �ص � �ح� ��ة وق� � � ��ف اج� � � ��راء
امل �س �ح��ات ال ��دال ��ة ع �ل��ى اإلص ��اب ��ة
ب� �ف� �ي ��روس ك � ��ورون � ��ا م� ��ن ع��دم �ه��ا
ب�ي�ن ال �س �ك��ان ف ��ي م �ن��اط��ق ال �ب�لاد
املختلفة ،محذرين من ان ذلك قد
يؤدي الى كارثة.
وط��ال��ب ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح�م��اد،
وزي � � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة ال� �ش� �ي ��خ ب ��اس ��ل
الصباح ب��إع��ادة إج��راء املسحات
الكتشاف اصابة األفراد بفيروس
كورونا ،والغاء القرار الذي صدر
بخصوص الغائها.
وق � ��ال :إذا ك��ان��ت وزارة ال�ص�ح��ة
ت� �ت� �ج ��ه ال� � � ��ى س � �ي� ��اس� ��ة «م� �ن ��اع ��ة
القطيع» في التعامل مع الفيروس
فيجب مصارحة الناس بذلك.

أحمد الفضل

سعدون حماد

تعاونية الجابرية
في موازاة ذلك ،حذر النائب أحمد
الفضل من أن عدم اجراء املسحات
في منطقة الجابرية قد يحولها
الى بؤرة للوباء.
وق��ال الفضل متوجها ال��ى وزارة

ال�ص�ح��ة« :ج�م�ع�ي��ة ال�ج��اب��ري��ة بال
مسحات منذ بداية األزمة! وهناك
نحو  10أفرع تخدم نحو  100ألف
نسمة ،وان تمكن الوباء من احد
ف��ي تلك االف��رع وتحولت املنطقة
ال��ى ب��ؤرة للوباء فسيحدث ما ال
تحمد عقباه».

العين على تحقيقات
الحكومة في «الماليزي»!
ت��واص �ل��ت ردود ال �ف �ع��ل ال�ن�ي��اب�ي��ة
ع�ل��ى م �ج��ري��ات م�ل��ف «ال �ص �ن��دوق
امل��ال �ي��زي» ،وط�ب�ي�ع��ة التحقيقات
الحكومية ال�ت��ي ينتظر أن تقود
ال ��ى إظ �ه��ار ال�ح�ق��ائ��ق وم�ح��اس�ب��ة
امل�ت�ه�م�ين .وأع �ل��ن ال�ن��ائ��ب يوسف
الفضالة تأييده املطالب النيابية
بتشكيل ل�ج�ن��ة تحقيق برملانية
بشأن الصندوق املاليزي ،مؤكدا
ض� ��رورة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ج�م�ي��ع ما
اثير حول القضية.
وأض��اف الفضالة امس أنه سيتم
ت� �ق ��دي ��م أس� �ئ� �ل ��ة ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ب �ه��ذا

ال� �خ �ص ��وص ،خ ��اص ��ة ف ��ي ال �ب�ل�اغ
الذي تقدمت به الحكومة وستركز
األس�ئ�ل��ة ع�ل��ى ال�ت��أك��د م��ن طبيعة
ال� �ب�ل�اغ واألس � �م� ��اء ال �ت ��ي ش�م�ل�ه��ا
البالغ للنيابة العامة ليكون ذلك
داعما لطلبات التحقيق الخاصة
بالصندوق املاليزي.
من جهته ،شدد النائب عبدالكريم
الكندري على ض��رورة أال تقتصر
ق�ض�ي��ة ال �ص �ن��دوق امل��ال �ي��زي على
احالة املتهمني فيها بشكل مباشر
إلى النيابة ،بل يجب أن تمتد ملن
سهلها أو تستر عليها.

يوسف الفضالة

ضبط مطعم مخالف في «الشويخ»
زكريا محمد
ح� ��رر ف ��ري ��ق ط� � ��وارئ ب �ل��دي��ة م �ح��اف �ظ��ة ال �ع��اص �م��ة
ب ��رئ ��اس ��ة زي� � ��د ال � �ع � �ن� ��زي ،م �خ ��ال �ف ��ة ع� � ��دم ال �ت �ق �ي��د
باالشتراطات الوقائية والصحية وعرض بضائع
أمام املحل ملطعم مخالف في منطقة الشويخ.
وك �ش��ف م �ص��در م �ط �ل��ع أن امل �ف �ت �ش�ين ف ��ي ال �ف��ري��ق
اكتشفوا خالل جولتهم التفتيشية قيام العاملني
في املطعم بالعمل خارج املحل من ناحية تقشير

الكويت 05

ال� �خ� �ض ��روات وت �ج �ه �ي��زه��ا وع � ��دم ق �ي��ام �ه��م بلبس
الكمامات والقفازات .وأسفرت الحمالت التي قامت
بها ال�ف��رق ال��رق��اب�ي��ة ف��ي بلدية محافظة الجهراء
ً
خ�ل��ال ش �ه��ر م ��اي ��و امل� ��اض� ��ي ،ع ��ن غ �ل��ق  21م �ح�لا
وتحرير  88مخالفة و 444إنذارًا لبقاالت وأسواق
مركزية .وقامت الفرق ب��إزال��ة  84مخيمًا وإص��دار
 7خطابات إن�ه��اء إش��راف ورف��ع  42مركبة مهملة
وس �ك��راب وغ �س��ل وت�ع�ق�ي��م  107085ح��اوي��ة ورف��ع
 44335مترًا مكعبًا من املخلفات املجهولة املصدر.

ال��دم��ج واالس �ت �ح��واذ ف�س��وف أق��دم اس�ت�ج��واب��ا؛ فاملعايير ال
تتغير ُّ
ّ
بتغير األشخاص».
َّ
ونفى العدساني ان يكون ق��دم االستجواب بسبب مطالبة
ال��وزي��ر بتخريب ارب��اح النفط املحتجزة لالحتياطي العام
«فهذه االم��ور غير موجودة بمحاور االس�ت�ج��واب» ،محذرا
«ت �ي ��ارات ت�ن�ظ��م ال�ع�م�ل�ي��ة وت �ش� ّ�وه االس �ت �ج��واب بالتصعيد
أك �ث��ر» ،م��ؤك�دًا ان��ه «اذا احتفظ رئ�ي��س ال ��وزراء ب�ه��ذا ال��وزي��ر
ف �س��وف ي�ص�ع��د ل�ل�م�ن�ص��ة ،وآم ��ل ف��ي أال ي �ح��ال اس�ت�ج��واب��ي
لرئيس الحكومة في هذه الحال الى اللجنة التشريعية أو
غيرها».

أشاد بجهود الخالد في أزمة كورونا

الغانم :توجيهات أميرية
للسلطتين بالتعاضد

الغانم خالل استقباله الخالد

أع �ل��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م أن
رئيس ال��وزراء سمو الشيخ صباح الخالد أكد
ل��ه ح �ض��ور ال�ح�ك��وم��ة ل�ج�ل�س��ة امل�ج�ل��س املقبلة
ي��وم  16ال �ج��اري .وق��ال الغانم عقب استقباله
للخالد امس ،ان لقاءاته مع رئيس الحكومة هي
تجسيد لروح التعاون بني السلطات وتجسيد
ف �ع �ل��ي ل� �ل� �م ��ادة ال � � � �ـ 50م� ��ن ال ��دس � �ت ��ور وت �ن �ف �ي��ذ
لتوجيهات وتعليمات سمو أمير البالد.
وأضاف« :تشرفت بلقاء سمو امير البالد مرتني
خ�ل�ال األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،وت��وج �ي �ه��ات س�م��وه
وإرش��ادات��ه دائ�م��ا ت��دع��و ال��ى ض ��رورة التعاون
وال�ت�ع��اض��د وأن ن�ع�م��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق ال��واح��د،
ألننا جميعا في هذه األزمة وغيرها في خندق
واحد».
واوض � ��ح ال �غ��ان��م ان ل �ق��اءه م��ع رئ �ي��س ال � ��وزراء
استمرار للزيارات املتبادلة ،وذلك لتبادل اآلراء
والنقاش حول العديد من القضايا املوجودة.

رئيس الوزراء شكر
المجلس وأكد حضور
الحكومة الجلسة المقبلة
واش � � � ��اد ب� �م ��وق ��ف رئ � �ي� ��س ال� � � � � ��وزراء وج � �ه� ��وده
املخلصة التي يبذلها ،سواء أثناء أزمة كورونا
أو ف ��ي م �ك��اف �ح��ة م �ل �ف��ات ال �ف �س��اد وغ �ي��ره��ا من
األمور املهمة.
وقال الغانم «سمو رئيس مجلس الوزراء شكر
املجلس ودوره أث�ن��اء ه��ذه األزم ��ة ،وأك��د أيضًا
على حضور الحكومة للجلسة املقبلة ي��وم 16
يونيو».

الكندري:رؤية «التعليم » ضبابية
طالب النائب عبداهلل الكندري وزارة التعليم
ال �ع��ال��ي ب�ت�ق��دي��م رؤي ��ة واض �ح��ة للتعليم في
ال�ك��وي��ت ،أس��وة ب��ال��رؤي��ة ال�ت��ي قدمتها وزارة
الصحة بشأن أزمة كورونا.
وقال الكندري ،أمس ،إن األزمة تترتب عليها

خ�س��ائ��ر اق�ت�ص��ادي��ة وص�ح�ي��ة وتعليمية في
ال �ب�ل�اد ،وه �ن��اك م �ح ��اوالت ن�ي��اب�ي��ة لتحجيم
ال�خ�س��ائ��ر ف��ي ال �ج��ان��ب ال�ت�ع�ل�ي�م��ي م��ن خ�لال
تقديم اق�ت��راح��ات وم �ش��اورات م��ع املسؤولني
في القطاع التعليمي.
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«التربية» :الحظر الشامل ّ
أخر حل المشكلة ..وننتظر «يوزرات الداخلية»

ّ
تجديد «اإلقامات» يعلق سفر  5آالف معلم
يترقب أكثر من  5آالف معلم مقيم من جنسيات مختلفة يعملون في
وزارة التربية تجديد إقاماتهم تمهيداً لمغادرة الكويت ،وقضاء إجازاتهم
الصيفية الممتدة لنحو  4أشهر داخل بلدانهم ،السيما بعد السماح
للراغبين في السفر بمغادرة البالد وإتاحة فرصة العودة واستبدال العزل
المنزلي بالحجر الصحي.

¶ معلمون لـ سبقلا :ال آلية واضحة للتجديد حتى اآلن ..ونترقب حل األزمة
¶ استفسارات وأسئلة بالجملة تحتاج إلى إيضاحات وإجابات من المعنيين

هاني الحمادي
سبقلا ت��واص �ل��ت م��ع م�ع�ل�م�ين ان �ت �ه��ت إق��ام��ات�ه��م
خالل فترة الحظر ،وآخرين شارفت على االنتهاء،
حيث أكدوا عدم وجود آلية واضحة لدى الوزارة
واملناطق التعليمية لحل مشكلتهم ،حتى يتسنى
لهم الحجز والسفر إلى أوطانهم أسوة بزمالئهم،
الف �ت�ين إل ��ى أن ��ه رغ ��م إع �ل�ان وزارة ال��داخ �ل �ي��ة عن
تفعيل خدمة تجديد إقامات العاملني بالجهات
الحكومية وفق املادة  17إلكترونيًا ،فان «التربية»
لم تعلن عن أي خطة إلنهاء املعاناة التي يشعر
بها آالف املعلمني.

استفسارات بالجملة
املعلمون أطلقوا عبر سبقلا استفسارات واسئلة
بالجملة تحتاج إل��ى إيضاحات وإج��اب��ات ،حيث
ق��ال��وا «ن�ح��ن ال ن�ع��رف م��ا اآلل �ي��ة املتبعة لتجديد
اإلقامة في الوقت الحالي ،وهل سيكون التجديد
ع�ب��ر امل �ن��اط��ق التعليمية ك��امل�ع�ت��اد أم ع��ن ط��ري��ق
دي� ��وان ع ��ام ال� � ��وزارة؟ ومل ��ن ي�ت��م تسليم وث��ائ�ق�ن��ا؟
وكيف سيتم سداد قيمة طابع اإلقامة؟
وأضافوا :هل يمكن تجديد اإلقامة ونحن خارج
الكويت؟ وماذا إذا انتهت إقامة أحد املعلمني وهو
خ��ارج ال�ب�لاد؟ ،مشيرين إل��ى أن النظام في وزارة
الداخلية ال يتيح تنفيذ معامالت اإلقامة إال قبل
تاريخ االنتهاء بشهرين ،فما موقف من تبقى على
إقامته  3أشهر ،فهل يضطر لالنتظار وال يغادر
ال�ب�لاد حتى يستطيع التجديد ويضمن عودته
قبل استئناف الدراسة؟
وأكدت مصادر مسؤولة لـ سبقلا أن دخول البالد
ف��ي ال �ح �ظ��ر ال �ش��ام��ل ال �ش �ه��ر امل��اض��ي ه��و ال�س�ب��ب
الرئيسي في تأخر حل مشكلة املعلمني املقيمني
املنتهية إقاماتهم ،الفتة إلى أن «التربية» خاطبت
«الداخلية» مطلع مايو املاضي بأسماء  5موظفني
ف��ي ال�ق�ط��اع اإلداري م��رش�ح�ين لتنفيذ امل�ع��ام�لات
إلكترونيًا.

عدم تحديد مواعيد
لعودة حركة الطيران يربك
خطط السفر

وذك� ��رت امل �ص��ادر أن ال �ق �ط��اع اإلداري ينتظر من
«ال��داخ�ل�ي��ة» ت��زوي��ده ب �ـ«ال �ي��وزرات» ال�س��ري��ة (اس��م
امل �س �ت �خ��دم ورق � ��م امل �ش �غ��ل) ال �خ��اص��ة ب��امل��وظ�ف�ين
امل��رش�ي�ح��ن إلن �ج��از ه��ذه امل�ع��ام�لات ليتسنى لهم
تجديد اإلقامات املنتهية ،مشيرة إلى أن ال��وزارة
ت�ب�ح��ث ع��ن آل �ي��ة إلن �ه ��اء ك ��ل امل �ع��ام�ل�ات ال�خ��اص��ة
باملنتسبني إلكترونيًا من دون مراجعة الوزارة.

استمرار األزمة
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أك� ��د امل �ع �ل��م ع � ��ادل ف �ت �ح��ي أن م��واف �ق��ة
ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ،م�م�ث�ل��ة ف��ي وزارت � ��ي ال�ت��رب�ي��ة
وال��داخ �ل �ي��ة ،ع�ل��ى ت�ج��دي��د إق��ام��ات امل�ع�ل�م�ين وه��م
خ��ارج ال�ب�لاد استثنائيًا يعني أن آالف املعلمني
س� �ي� �غ ��ادرون إل� ��ى ب �ل��دان �ه��م وذوي � �ه ��م خ�ل��ال أي ��ام
م��ن دون قلق أو خ��وف م��ن ع��دم إمكانية ال�ع��ودة،
السيما م��ع استمرار أزم��ة ك��ورون��ا وع��دم تحديد
موعد لعودة حركة الطيران الطبيعية إلى البالد.
وذكر فتحي أن بعض املعلمني ستنتهي إقاماتهم
ف��ي اك�ت��وب��ر امل�ق�ب��ل وي��رغ �ب��ون ف��ي ت�ج��دي��ده��ا قبل
ال �س �ف��ر ،وآخ ��ري ��ن س�ت�ن�ت�ه��ي ص�لاح �ي��ة ال� �ج ��وازات
الخاصة بهم قبل عام من انتهاء اإلقامة وبالتالي
يحتاجون لتمديدها وال يستطيعون التجديد
ق� �ب ��ل ت� �ح ��دي ��ث ال� �ب� �ي ��ان ��ات ف� ��ي إدارة ال� � �ج � ��وازت،
ويعيشون في حيرة من أمرهم لضبابية املشهد
برمته.

مبنى وزارة التربية

«لمن يهمه األمر»..
من أين
ت�س��اءل املعلمون ع��ن كيفية حصولهم على وثيقة
«مل��ن يهمه األم��ر» التي يحصلون عليها سنويًا من
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،لتقديمها إل��ى ج�ه��ات عملهم داخ��ل
بلدانهم أثناء االج��ازة ،خاصة أن املناطق التعليمية
معطلة حتى اآلن ،راجني أن تؤخذ بعني االعتبار من
م�س��ؤول��ي ال� ��وزارة وإت��اح��ة ف��رص��ة ال�ح�ص��ول عليها
الكترونيًا.

؟

 3مشكالت تواجه الوزارة
كشفت مصادر مطلعة لـ»سبقلا» وجود مشكالت تواجه وزارة التربية في تجديد آالف اإلقامات
املنتهية ملوظفني ومعلمني على كفالتها في الوقت الحالي وتعمل على حلها منها مثال صعوبة
إنجاز معاملة الضمان الصحي بسبب الضغط الهائل على املوقع االلكتروني املختص ،مما جعله
بطيئا وتستغرق املعاملة الواحدة أحيانا  30دقيقة.
ولفتت إلى أن القطاع اإلداري يبحث عن آلية لتحصيل رسوم طوابع التجديد امللزمة على املقيم
سواء عن طريق تفعيل «لينك» يرسل الى كل موظف ليتم الدفع من خالله ،أو قيام القطاع املالي
بسداد الرسوم للموظفني ثم استقطاعها من رواتبهم ،أو إضافة املبالغ عليه وترحيلها ليدفعها
مع تجديد إقامته الالحقة ،أما آخر الحلول فأن يحضر صاحب العالقة بنفسه إلى الوزارة لسداد
هذه الرسوم.
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تتعرض الطواقم الطبية والتمريضية
العاملة في الصفوف األولى
لمواجهة وباء كورونا ،للعديد من
الضغوط التي تؤثر في أدائهم
لمهمتهم الوطنية ،بل تهدد
حياتهم ال سيما مع نقص أدوات
الحماية الشخصية التي تحصنهم
من اإلصابة بالفيروس الخطير.
وبسبب تعرض ديوان المحاسبة
لضغوط شعبوية على منصات
التواصل االجتماعي ،تم تعطيل
وتجميد العديد من الطلبيات التي
تحتاجها وزارة الصحة بشكل عاجل،
من أجل توفير اللوازم الطبية
المطلوبة للطواقم العاملة في
مكافحة المرض.
كانت سبقلا قد استشعرت هذا
الخطر مبكرا ،فقرعت ناقوس الخطر
في عددها الصادر بتاريخ  22مايو
الماضي تحت عنوان «عودة الحياة
بال استعدادات طبية» ،للتحذير من
نقص لوازم الحماية الشخصية
لحماية الكوادر الطبية في الصفوف
األمامية.
وأجمعت أوساط طبية ومسؤولون
صحيون رفضوا الكشف عن
أسمائهم ،على أن تسييس حاجات
الكوادر الطبية سيؤدي إلى انهيار
المنظومة الصحية.

أوساط صحية ومهنية تطالب بتعجيل توفير احتياجاتها:

احموا الطواقم الطبية..
والتكسبات الشعبية
ُّ
وال ترضخوا للضغوط

مي السكري
ش��دد رئ�ي��س الجمعية الطبية ال�ك��وي�ت�ي��ة د .أحمد
ال�ث��وي�ن��ي ع�ل��ى ض ��رورة اإلس� ��راع ف��ي دع��م وحماية
الطواقم الطبية في ظل الضغوط التي يتعرضون
ل�ه��ا ون �ق��ص م ��واد ال�ح�م��اي��ة ،الف �ت��ا إل ��ى أن االط �ب��اء
وجميع الطواقم الطبية هم جنود الصف األول في
ه��ذه املرحلة الحالية وم��ن ورائ�ه��م مختلف جهات
الدولة ،فإذا تعرضوا ألي خلل سيتأثرون وسيتأثر
من وراءهم.
ودعا الثويني في حديث لـ سبقلا إلى ضرورة توفير
مواد الحماية والوقاية الشخصية  PPEبشكل كاف
مل��ن ي�ع��ال�ج��ون م��رض��ى ك��ورون��ا مل�ن��ع ال�خ�ط��ر ،الفتا
ال��ى توفير بعض امل��واد مثل الكمامة ،ولكن هناك
مواد اخرى ما زلنا نلتمس فيها ترشيدا كبيرا من
قبل وزارة الصحة بسبب الهاجس والقلق م��ن أن
يكون هناك نقص قريب ،والسبب هو بيروقراطية
التعامل والعمل مع الصفقات وه��ذا ش��يء مخيف
ومقلق.

الحماية الشخصية
وق� ��ال ال �ث��وي �ن��ي «أم��ام �ن��ا ه��اج��س م��ن ن �ق��ص م��واد
الحماية الشخصية ،لذلك الب��د من توفير مخزون
اس �ت��رات �ي �ج��ي ل �ه ��ذه امل� � ��واد ألك �ث ��ر م ��ن  ٦-٣أش �ه��ر،
م�س�ت�ن�ك��را ال�ت�ح��رك ال ��ذي وص �ف��ه ب �ـ «ال�ل�ا م �س��ؤول»
ال��ذي ق��ام بعض امل�ش�ه��وري��ن ف��ي وس��ائ��ل التواصل

الثويني :هناك نقص قريب..
وبيروقراطية التعامل مع
الصفقات مخيفة ومقلقة
تحرك «ال مسؤول» قام به
البعض في وسائل التواصل
للتشكيك بالمناقصات وأسعار
أدوات الحماية
وتكسبات
ُّ
ما حدث شوشرة
إعالمية ..فالتدقيق مطلوب
والسرعة أيضا ً ألن المسألة
ال تحتمل
على «المحاسبة» سرعة تلبية
النواقص من دون التفات إلى
تكسبات سياسية ستكون
ُّ
ضحيتها «الكويت» بأكملها

االجتماعي والتشكيك باملناقصات وسعر أدوات
الحماية ،ما أدى الى وجود ردود فعل مبالغ بها من
قبل الجهات املختصة سواء من ديوان املحاسبة أو
وزارة الصحة».
وت� ��اب� ��ع ال� �ث ��وي� �ن ��ي «ومل� �س� �ن ��ا ح ��رص ��ا ال ي �ت �ن��اس��ب
م��ع ال��وض��ع ال �ح��ال��ي ،ف�ب�ح�س��ب ع�ل�م�ن��ا ف ��إن جميع
امل �ع �ل��وم��ات ل �ي �س��ت ل �ه��ا ق �ي �م��ة ول �ي �س��ت ح�ق�ي�ق�ي��ة»،

شهاب لـ سبقلا:

يسرا الخشاب
قال استشاري األم��راض الباطنية والجهاز الهضمي واملناظير في مستشفى مبارك د .محمد شهاب
إن دعم األطباء في مواجهة فيروس كورونا ينقسم إلى عدة نواح ،أوالها النواحي العملية التي يتم فيها
توفير كل االحتياجات واالحتياطات لألطباء من ادوات الحماية الشخصية أو ما يسمى بـ.PPE
وأضاف لـ سبقلا أن االحتياطات متوافرة لجميع الطاقم الطبي في وزارة الصحةّ ،
مبينًا أنه «بكوني أحد
العاملني على مواجهة فيروس كورونا بمستشفى مبارك ،فنحن نؤكد أن طاقم األطباء واملمرضني لديهم
االحتياجات واملعدات الشخصية ،وهو ما يقلل من انتشار الوباء بني الطاقم الطبي».
ولفت إلى أن الدعم املعنوي ضروري للطاقم الطبي ،وهو ما نلمسه دائمًا من املواطنني ،فنحن نجد دعمًا
دائمًا من املواطنني والشعب ،كما يوجد دع��م من القيادة السياسية ،ما يمنحهم الدعم املعنوي ،كما
سيتوافر الدعم املادي لخطوط الدفاع األولى باملكرمة األميرية التي أعلن عنها مجلس الوزراءّ ،
مبينًا أن
ً
جميع أنواع الدعم متوافرة ،ما يجعل بالدنا أفضل حاال من غيرها.

تزايد إصابات الكويتيين بـ«كورونا» ..إنذار!
■ «العارضية» والجهراء ألول مرة في قائمة المناطق األعلى إصابة
■ الهنود يتراجعون إلى المركز الرابع بين جنسيات المصابين
عبدالرزاق المحسن
بينما ع ��اود ع ��داد تسجيل اإلص��اب��ات
ب� �ـ«ك ��ورون ��ا» ف��ي ال �ب�ل�اد االرت� �ف ��اع بعد
انخفاضه في اليومني املاضيني ،واصل
ّ
تصدر قائمة املصابني ،حيث
املواطنون
س�ج�ل��ت وزارة ال �ص �ح��ة أم� ��س ،إص��اب��ة
 331ك��وي �ت �ي��ًا ،ل �ي �س �ت �م��روا ف ��ي امل �ق��دم��ة
م�ن��ذ ب��داي��ة امل��رح�ل��ة األول� ��ى م��ن م��راح��ل
العودة إلى الحياة الطبيعية ،وإن كان
ّ
تصدرهم متواصال من قبل تلك الفترة،
ولو بشكل متقطع.
وع � ��زت م� �ص ��ادر ص �ح �ي��ة ت �ل��ك ال ��زي ��ادة
إل��ى رك��ون الكثيرين م��ن امل��واط�ن�ين إلى
ت��زاي��د ح��االت التعافي وانخفاض عدد
اإلصابات اليومية ،والعودة إلى التزاور

تفاصيل
وش �م �ل��ت ح� ��االت اإلص ��اب ��ة ال �ج��دي��دة 331
ك��وي�ت�ي��ا ،و 88ب�ن�غ�لادش�ي��ا و 81م�ص��ري��ا،
و 79ه�ن��دي��ا ،وج�ن�س�ي��ات أخ ��رى ،ف��ي حني
ّ
توزع املصابون وفق املناطق الصحية إلى
 241بالفروانية ،و 204ب��األح�م��دي ،و139
بالجهراء ،و 74بحولي ،و 59بالعاصمة.
وت �ق��دم��ت ال �ع��ارض �ي��ة ع �ل��ى ال �ف��روان �ي��ة
ف��ي ق��ائ�م��ة أع�ل��ى امل�ن��اط��ق السكنية من
ح �ي��ث ت�س�ج�ي��ل اإلص ��اب ��ة ب � �ـ 51إص��اب��ة،
ف��ي ح�ين سجلت الفروانية  48إصابة،
والجليب  ،37وال�ج�ه��راء  ،29واملهبولة
 ،28والعبدلي .26
ّ
وي�ت�ل��ق��ى ال��رع��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة ف��ي ال�ع�ن��اي��ة
امل ��رك ��زة  196ح��ال��ة ل�ي�ص�ب��ح امل �ج �م��وع

ال �ك �ل��ي ل�ج�م�ي��ع ال� �ح ��االت ال �ت��ي تتلقى
الرعاية الطبية الالزمة  11379حالة.

الحجر الصحي
وأن � �ه � ��ى  349ش �خ �ص ��ًا ف � �ت� ��رة ال �ح �ج��ر
ال� �ص� �ح ��ي امل ��ؤس� �س ��ي اإلل � ��زام � ��ي خ�ل�ال
الساعات الـ 24املاضية ،بعد القيام بكل
اإلج� ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة ،وال�ت��أك��د م��ن خلو
ج �م �ي��ع ال �ع �ي �ن��ات م ��ن ال� �ف� �ي ��روس ،ع�ل��ى
أن يستكملوا م��دة ال تقل ع��ن  14يوما
ف��ي ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي امل�ن��زل��ي اإلل��زام��ي،
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر
امل��ؤس �س��ي ،ك �م��ا أج � ��رت ال � � ��وزارة خ�لال
ال �ي��وم امل�ن�ق�ض��ي  3661م�س�ح��ة؛ ليصل
م�ج�م��وع ع ��دد ال �ف �ح��وص إل ��ى أك �ث��ر من
 315285فحصًا.

في موقع المطار ومواقف استاد جابر

المسحات مفتوحة للمواطنين الراغبين
أعلنت وزارة الصحة أمس فتح مسار
ج��دي��د ل�ل�م��واط�ن�ين ال��راغ �ب�ين ف��ي أخ��ذ
م�س�ح��ة ال�ف�ح��ص امل �خ �ب��ري ل�ف�ي��روس
ك��ورون��ا املستجد (كوفيد ـــــ  )19في
مركزي الفحص بموقع املطار التابع
ل�ـ «ط �ي��ران ال�ج��زي��رة» وم��واق��ف استاد
جابر (بوابة .)10
وقال مدير إدارة الصحة العامة د.فهد
الغمالس في تصريح أمس ان املسار
هو الثالث للمسحات التي تؤخذ في
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ،وت �ل ��ك ال �ت ��ي ي �ش��رف
عليها قطاع الصحة العامة ملخالطي
الحاالت اإليجابية.
واض� � � � ��اف ال � �غ � �م�ل��اس ،ال� � � ��ذي ي �ت��ول��ى
االش � � � ��راف ال � �ع� ��ام ع �ل ��ى ف � ��رق م ��راك ��ز
الفحص السريع للفيروس عن طريق
خ ��دم ��ة ال� � �س� � �ي � ��ارات :إن االس �ت �ق �ب��ال

سيكون يوميا من ال �ـ 6:30إل��ى ال �ـ9:30
م �س� ً�اء ،ع�ل��ى أن ي �ج��ري ح�ج��ز امل��وع��د
إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ا ،وب� �ع ��د ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
ت �ص��ري��ح ال� �خ ��روج اث �ن ��اء ال �ح �ظ��ر ،من
خ�لال امل��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي ،اع�ت�ب��ارا من
ً
مساء.
السادسة
واوض ��ح أن��ه على م��ن ي��رغ��ب ف��ي أخذ
امل�س�ح��ة ت�ن��زي��ل تطبيق ش�ل��ون��ك على
ال �ه��ات��ف ال ��ذك ��ي ،ل�ي�ت��م رب ��ط ال�ن�ت�ي�ج��ة
بالشخص امل�ع�ن��ي ومتابعته بشكل
صحيح.
ً
وأكد أن هذه اإلجراءات تأتي استكماال
ل �ج �ه��ود وزارة ال �ص �ح��ة ف��ي ال �ت� ّ
�وس��ع
بعمل املسحات املخبرية ،للوقوف على
الوضع الوبائي للمرض ،موضحا أن
من شروط عمل هذه املسحة أال يكون
طالبها قد أجرى مسحة سابقة.

بهرجة وتكسبات

لدعم األطباء في مواجهة كورونا

 717حالة جديدة و 10وفيات ..ونسبة التعافي تزيد إلى % 63.4

بالديوانيات والتغافل عن االحترازات
ال��وق��ائ�ي��ة م��ن تباعد اجتماعي ووض��ع
ال �ك �م��ام��ات ،ال س�ي�م��ا أن ال�ك�ث�ي��ري��ن من
امل� �ص ��اب�ي�ن ال ت� �ب ��دو ع �ل �ي �ه��م األع� � ��راض
بشكل واضح.
وت �ل ��اح� � ��ق ن � �س � �ب ��ة امل � �ت � �ع� ��اف�ي��ن ن �س �ب��ة
امل � �ص� ��اب �ي�ن ،ح� �ي ��ث واص � �ل� ��ت ت ��زاي ��ده ��ا
أم ��س ل�ت�ص��ل إل ��ى  %63.4م��ن إج�م��ال��ي
امل� �ص ��اب�ي�ن ،م ��ع إع �ل��ان وزارة ال�ص�ح��ة
بلوغ عدد حاالت الشفاء  20205حاالت
بعد تعافي  923حالة خ�لال  24ساعة،
ف��ي ح�ين بلغ ع��دد اإلص��اب��ات الجديدة
 717إص��اب��ة؛ ليرتفع إج�م��ال��ي ال�ح��االت
املسجلة إل��ى  31848حالة ،مع تسجيل
 10حاالت وفاة ،ليصبح مجموع حاالت
الوفاة  264حالة.

مستشهدا ب��واق��ي ال��وج��ه  ،face shieldف�ق��د يكون
سعره في املناقصة أق��ل من امل�ع��روض في السوق،
ح �ي��ث ي� �ت ��راوح س �ع��ره ال �س��وق��ي م��ا ب�ي�ن 3 - 2.500
دنانير للواحد.
واعتبر أن ما ح��دث هو مجرد شوشرة وتكسبات
اعالمية ،مضيفا «ال شك فالتدقيق مطلوب ولكن
على وجه السرعة ،فاملسألة ال تحتمل» حسب قوله.

وزاد ب��ال �ق��ول «ت �ح��رك �ن��ا ك ��ان ض �غ �ط��ا ع �ل��ى وزارة
الصحة ب��ال��درج��ة األول ��ى ،وخ��اص��ة وزي��ر الصحة،
بأهمية توفير أدوات الحماية الشخصية ،»PPE
مشيرا «الى تحرك جمعيات عديدة منها الجمعية
الطبية ،وجمعية األسنان وكذلك جمعية الصيادلة،
وذل��ك خ��وف��ا على االط �ب��اء ال��ذي��ن ي�ع��رب��ون ع��ن عدم
ارت�ي��اح�ه��م بشكل مستمر م��ن  ،PPEل��ذل��ك ضغطنا
وقمنا بعمل اتصاالت مع الوزارة ألن املوضوع فيه
بيروقراطية غير معقولة».
وأش ��ار ال�ث��وي�ن��ي إل��ى أن الجمعية الطبية تطالب
وزارة الصحة ومجلس األمة بالضغط على ديوان
امل�ح��اس�ب��ة وال �ت �س��ري��ع ف��ي اإلج � ��راء وع� ��دم امل�ب��ال�غ��ة
ف ��ي ال� �ح ��رص ب�س�ب��ب ب �ه��رج��ة وت �ك �س �ب��ات اع�لام�ي��ة
وسياسية والضحية هي «الكويت» باكملها.
وأك� ��د أن امل �ط �ل��وب م �ن��ا ه��و ال �ت �ح��رك ب�ش�ك��ل س��ري��ع
وإع�ط��اء األم��ر أحقيته وع��دم التساهل فيه ،مشيرا
إل��ى مواصلة الضغط االعالمي والرسمي على كل
الجهات املعنية ،منها وزارة الصحة ومجلس األمة
ممثال في اللجنة الصحية.
وك� �ش ��ف ع� ��ن ت� ��وزي� ��ع ال �ج �م �ع �ي��ة ألك� �ث ��ر م� ��ن 2000
حقيبة للطبيب للحماية الشخصية ،متضمنة كل
الكمامات وواقي الوجه والعينني واملعقمات وكذلك
بعض الفيتامينات لدعم االطباء والطواقم الطبية
معنويا وصحيا.

رومانوسكي هنأت خريجي الجامعات األميركية:

أولوية لتأشيرات الطلبة العائدين
فور استئناف العمل القنصلي
ك �ش �ف��ت ال �س �ف �ي��رة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ب��ال �ك��وي��ت،
أل �ي �ن��ا روم ��ان ��وس� �ك ��ي ،ع ��ن م �ن��ح األول ��وي ��ة
ل �ط �ل �ب ��ات ت� ��أش � �ي� ��رات ال �ط �ل �ب ��ة ال �ع ��ائ ��دي ��ن
الستكمال ال��دراس��ة ف��ي ال��والي��ات املتحدة
عند استئناف عمل القسم القنصلي في
السفارة.
وأع ��رب ��ت روم��ان��وس �ك��ي ف��ي ك�ل�م��ة لتهنئة
ال �ط �ل �ب��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين خ��ري �ج��ي ال �ج��ام �ع��ات
األم �ي ��رك �ي ��ة ل �ل �ع��ام األك ��ادي� �م ��ي  2020ع��ن
اع �ت��زازه��ا ب�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت ،ال��ذي��ن أك�م�ل��وا
تحصيلهم الدراسي في جامعات الواليات
املتحدة ،موضحة أن «الدراسة في أميركا
ت ��وف ��ر ل� �ل ��دارس�ي�ن ت �ع �ل �ي �م��ًا ع �ل��ى م �س �ت��وى
ع��امل��ي ،وت�م�ن�ح�ه��م ت �ج��ارب ح�ي��ات�ي��ة قيمة
وف� ��رص� ��ًا ل �ب �ن��اء امل� ��زي� ��د م� ��ن ال � ��رواب � ��ط ب�ين
البلدين العظيمني».
وأش��ارت إلى جهود وزارة التعليم العالي
وامل� �ك� �ت ��ب ال� �ث� �ق ��اف ��ي ال� �ك ��وي� �ت ��ي واالت � �ح� ��اد
ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت  -ف ��رع ال��والي��ات
امل �ت �ح ��دة ،ال �ت��ي م �ك �ن��ت ال �ط �ل �ب��ة م ��ن تسلم
الوجبات الغذائية في املناطق املتضررة،
وال�ح�ص��ول على ال��دع��م امل��ال��ي واملعلومات
عن التأشيرة الدراسية خالل أزمة فيروس
كورونا.

اتصال دائم
وبينت أن موظفي السفارة األميركية كانوا
على اتصال دائم بالطلبة وأولياء أمورهم
لإلجابة عن أسئلتهم ،الفتة إل��ى أن وزارة

الينا رومانوسكي

األم ��ن ال�ق��وم��ي األم�ي��رك�ي��ة س��اع��دت الطلبة
على مواصلة تعليمهم عن ُبعد للمحافظة
على وضعهم الدراسي وقبول التوقيعات
اإللكترونية الخاصة بهم.
وف��ي ح�ين ذك��رت أن ال�ج��ام�ع��ات األميركية
ت �ق��دم خ� �ي ��ارات ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ع��ال �ي��ة ال �ج��ودة
عبر اإلنترنت ،وتمكن ال��دارس�ين الدوليني
م��ن إك �م��ال ع��ام�ه��م ال ��دراس ��ي ق�ب��ل م �غ��ادرة
ال �ب�لاد ،خ��اط�ب��ت ال�خ��ري�ج�ين ب��ال�ق��ول« :لقد
ح�ق�ق�ت��م ج�م�ي�ع��ًا إن �ج ��ازًا ك�ب�ي�رًا خ�ل�ال ه��ذه
الفترة الحرجة ،ويجب أن تكونوا فخورين
بأنفسكم ،فأنتم اآلن تنضمون إلى أجيال
م��ن الكويتيات والكويتيني ال��ذي��ن درس��وا
ف��ي ال��والي��ات املتحدة وأص�ب�ح��وا ق��ادة في
مجاالتهم املهنية املختلفة».

تيسير على الطلبة

أخذ المسحات متاح للمواطنين

أبدت رومانوسكي أتم االستعداد إلرشاد الطلبة املهتمني بالدراسة في الواليات املتحدة،
مع إدراكها أن عملية تقديم الطلبات إلى الجامعات هذا العام قد تأثرت بجائحة كورونا،
مشيرة إلى إمكان تسهيل هذه العملية وتقديم املساعدة بمراسلة املستشارة األكاديمية
في السفارة ملناقشة الخيارات الجامعية املناسبة.
ولفتت إل��ى وج��ود رس��ال��ة فيديو على حساب السفارة بانستغرام لسماع اإلج��اب��ات
املختلفة عن األسئلة الشائعة عن التأشيرات والوضع الدراسي ،وإمكان إرسال بريد
إلكتروني إلى  KuwaitNIV@state.govألي استفسارات أخرى.
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الحريص لـ سبقلا :مواعيد الطيران التجاري لم تتحدد بعد

تشغيل المطار على  3مراحل..
األولى بـ %30والثانية بـ 60%
محمد المصلح
أكد وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم � ��ة م �ب��ارك
ال �ح��ري��ص ،ان م��واع �ي��د ع� ��ودة ال�ط�ي��ران
ال� �ت� �ج ��اري ف ��ي م �ط ��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي
ل ��م ت �ت �ح��دد ب �ع��د ،وه ��ي م��رت �ب �ط��ة ب�ع��دة
اجراءات تنظيمية وصحية ووقائية.
واض � � � ��اف ال � �ح� ��ري� ��ص ،ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل �ـ
سبقلا ع� �ق ��ب ت � ��رؤس � ��ه اج� �ت� �م ��اع ��ا ف��ي
اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي ام��س،
ملناقشة خطتي اع��ادة تشغيل الرحالت
ال �ت �ج��اري��ة ف��ي م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال��دول��ي،
وع ��ودة العمل ال��رس�م��ي ان «ق ��رار حسم
ع ��ودة ال �ط �ي��ران ال �ت �ج��اري ي�ت��م تحديده
ً
بناء على توصيات السلطات الصحية
وقرارات مجلس الوزراء».
وأكد الحريص أن الخطة التي وضعها
«ال �ط �ي ��ران امل ��دن ��ي» ل�ت�ش�غ�ي��ل ال��رح�ل�ات
التجارية قائمة على  3مراحل تدريجية،
بحيث يبدأ التشغيل في مرحلته األولى
بنسبة  30ف��ي امل �ئ��ة ،ل�ت��رت�ف��ع ب�ع��د ذل��ك
النسبة املئوية في املرحلة الثانية إلى
 60في املئة ،وصوال إلى املرحلة الثالثة
واألخيرة التي تعد املرحلة التشغيلية
الكاملة ملطار الكويت.
وقال الحريص انه اطلع خالل االجتماع
على ع��رض م��رئ��ي م�ق��دم م��ن املسؤولني

الحريص والحمودخالل االجتماع

تطبيق اإلجراءات الصحية
والوقائية بحذافيرها
على المسافرين
ف��ي ال �ط �ي��ران امل ��دن ��ي ،ت�ض�م��ن تفاصيل
خ �ط��ة ال �ت �ش �غ �ي��ل ال �ت��دري �ج��ي ل �ل��رح�لات
التجارية من وإلى مطار الكويت الدولي.

اضاف ايضا بانه استمع لشرح مفصل
عن الخطة التي ستتبعها اإلدارة لعودة
ال�ع�م��ل ال��رس �م��ي ،وف �ق��ا مل��ا ج��اء ب��ه ق��رار
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب �ش ��أن خ �ط��ة ال �ع ��ودة
التدريجية للحياة في البالد.

اإلجراءات الوقائية
وبني الحريص أن اإلدارة العامة للطيران
املدني حرصت عند وض��ع الخطة على
ال�ت�ق�ي��د ب� �ق ��رارات م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ،كما
وض�ع��ت بعني االع�ت�ب��ار أهمية االل�ت��زام

ب� � ��اإلج� � ��راءات ال ��وق ��ائ� �ي ��ة واالح � �ت ��رازي ��ة
ال� �ص ��ادرة م ��ن ال �س �ل �ط��ات ال �ص �ح �ي��ة في
هذه املرحلة ،بحيث يتم تطبيقها على
املسافرين م��ن خ�لال مقاييس معتمدة
يتوجب اتباعها في ظل ظروف انتشار
ف �ي��روس ك��وف �ي��د  19وال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا
وق ��اي ��ة امل �س��اف��ري��ن وال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ه��ذا
املجال من اإلصابة بهذا الفيروس.
وأش � � � � � ��ار ال� � �ح � ��ري � ��ص إل � � � ��ى أن م� �ط ��ار
ال �ك��وي��ت ل ��م ي �ت��وق��ف ع ��ن ال �ع �م��ل خ�لال
األس ��اب� �ي ��ع امل ��اض� �ي ��ة ،ب ��ل ع �م��ل ب�ك��ام��ل
طاقته بالتنسيق مع ال��وزارات املعنية
ك� � � ��وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة ووزارة ال�ص�ح��ة
وك��ذل��ك وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ،على عمليتي
اإلج� �ل��اء ل �ل �م��واط �ن�ين ال �ع��ال �ق�ين خ ��ارج
ال �ك��وي��ت وت�س�ه�ي��ل إج� � ��راءات ع��ودت�ه��م
ألرض الوطن ،وكذلك تضافرت جهود
العاملني في املطار على تسهيل رحالت
اإلخ �ل��اء ل�ل�م�ق�ي�م�ين ال��راغ �ب�ي�ن ب��ال�س�ف��ر
ألوطانهم.
وأش��اد الحريص ب��ال��دور الوطني الذي
ق� ��ام ب ��ه ال �ع��ام �ل��ون ف ��ي اإلدارة ال �ع��ام��ة
للطيران امل��دن��ي ،ال��ذي��ن ب��رز دوره ��م من
خالل أداء مهامهم وتحمل كل الصعاب
م��ن أج ��ل خ��دم��ة ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا في
ظ��ل ه��ذه ال�ظ��روف االستثنائية ،مؤكدا
ثقته بقدرة أبناء الكويت على النجاح
وت �ح��دي ال�ص�ع��اب ح�ت��ى ت �ع��ود ال�ح�ي��اة
إلى سابق عهدها.

مع ارتفاع الحرارة والضغط على الشبكة

مخالفات العبدلي وراء انقطاعات الكهرباء!
محمد إبراهيم
م��ع ارت �ف ��اع درج� ��ات ال� �ح ��رارة ،وك �م��ا ج��رت
ال�ع��ادة ،باتت انقطاعات التيار الكهربائي
أم� � �رًا م �ت �ك ��ررًا؛ إذ ال ي �م��ر ي� ��وم إال وت�ش�ه��د
منطقة أو اثنتان انقطاعا للتيار.
ويعكس صعود منحنى االستهالك زيادة
ال�ض�غ��ط ع�ل��ى ال�ش�ب�ك��ة ي��وم��ا ب�ع��د ي ��وم؛ إذ
س �ج��ل م ��ؤش ��ر األح � �م ��ال اس �ت �ه�ل�اك��ًا ،ق ��دره
 12646م�ي�غ��اواط��ًا ع�ن��د ال�ث��ان�ي��ة وال�ن�ص��ف
ظهر أمس.
ووفق مصدر مسؤول ،فإن تلك االنقطاعات
واردة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ،ن�ظ��را ال��ى أن
ارتفاع درج��ات الحرارة وزي��ادة االستهالك
ي �س �ه �م��ان ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر ف ��ي ال �ك �ش��ف عن
مناطق ضعف الشبكة ،خاصة في األماكن
ال �ت��ي ب �ه��ا م �خ��ال �ف��ات وزي� � ��ادة أح �م ��ال تتم
بعيدا عن أعني الوزارة.
املصدر أكد كذلك ،أن الفرق الفنية تتعامل
م��ع ك��ل االنقطاعات أوال ف��أول ،وه��ي تضع
ف��ي اع �ت �ب��اره��ا س��رع��ة ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال�خ�ل��ل
وإع��ادة التيار في أقل وق��ت ،بسبب ظروف

حدوث خلل فني أو نتيجة مرور شاحنات
ّ
تتسبب في
أسفل مسار الخطوط الهوائية،
الخلل كذلك.

ال �ص �ي��ف ،وه� ��و أم� ��ر ن �ج �ح��ت ف �ي��ه ال� � ��وزارة
ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ،وي �ت ��م ج �ن �ب��ا إل� ��ى ج �ن��ب م��ع
ج �ه��ود ت�ق��وي��ة ال�ش�ب�ك��ة وت�خ�ف�ي��ف األح �م��ال
التي تقوم بها الوزارة كذلك.
وف �ق��ًا مل��وق��ع ال � � ��وزارة ،ف ��إن ال �س��اع��ات ال� �ـ24
املاضية شهدت انقطاع التيار في أكثر من
موقع ،كان أبرزها أجزاء من منطقة صباح
السالم نتيجة خلل فني ،جرى التعامل معه
على الفور.

انقطاعات ليلية
ومن أبرز املناطق التي شهدت انقطاعا ليل
أم��س ك��ان��ت منطقة م ��زارع ال�ع�ب��دل��ي ،التي
شهدت أج��زاء منها انقطاعًا مل��دة تجاوزت
 6ساعات.
وق��ال��ت ال� ��وزارة ع�ب��ر موقعها إن االن�ق�ط��اع
ح� ��دث ب �س �ب��ب خ � ��روج ال �خ ��ط ال �ه ��وائ ��ي kv
 33أم قصر ع��ن الخدمة عند ال��واح��دة بعد
منتصف الليل ،ما أدى ال��ى انقطاع التيار
عن املحطات املغذية لجزء من املنطقة قبل
أن ت�ن�ج��ح ال �ف��رق ال�ف�ن�ي��ة ف��ي إع � ��ادة ال�خ��ط
الهوائي للخدمة مرة أخرى.

منطقة مخالفات

مؤشر األحمال

ال�ل��اف� ��ت أن ان� �ق� �ط ��اع ال� �ت� �ي ��ار ع� ��ن م�ن�ط�ق��ة
العبدلي ل��م يكن األول ه��ذا ال�ع��ام؛ إذ تكرر
ك �ث �ي��را خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،ب ��ل وخ�ل�ال
السنوات األخيرة ،وهو ما دفع الوزارة قبل
نحو شهر لإلعالن عن تشكيل فريق طوارئ
متخصص للتواجد على م��دار الساعة في
املنطقة.
ودائ � �م � ��ًا م� ��ا ت �ل �ق��ي ال� � � � ��وزارة ب ��ال� �ل ��وم ع�ل��ى
امل��زارع�ين ،نتيجة وج��ود أشجار في مسار
ال �خ �ط��وط امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ي� ��ؤدي ت�لام�س�ه��ا ال��ى

األسباب السابقة ربما تكون مقنعة خالل
فصل الشتاء الذي يشهد قوة رياح كبيرة،
ينتج عنها ه��ذا الخلل ،لكن األم��ر يصعب
قبوله في الصيف.
ّ
ما تتجنب الوزارة قوله هو أن املنطقة تعج
ب��امل �خ��ال �ف��ات ،وأن �ه��ا خ�ص�ص��ت ف��ي األص��ل
لتكون مزارع ،كل منها تلحق به استراحة،
وأن الشبكة صممت على هذا النحو ،إال أن
األم��ر اختلف م��ع ت�ح� ّ�ول تلك االس�ت��راح��ات
إلى فلل وقصور ّ
تسبب ضغطًا كبيرًا على
ال �ش �ب �ك��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة خ��اص��ة خ �ل�ال فصل
الصيف.
وب �ع �ي �دًا ع ��ن األخ� �ط ��اء ال �ت��ي م �ض��ى عليها
سنوات فإن معالجة األمر الجذرية تتطلب
ت�غ�ي�ي��ر خ�ط��ة األح �م ��ال ف��ي امل�ن�ط�ق��ة بشكل
ك��ام��ل ،وإال ف ��إن امل �ع��ان��اة س�ت�ظ��ل مستمرة
ولفترة طويلة.

مساجد المناطق النموذجية ستستقبل المصلين

ّ
«صلوا في رحالكم»..
َّ
تتوقف ظهر األربعاء!

العفاسي مترئساً االجتماع

ب �ع��دم��ا ص� ��دح امل� ��ؤذن� ��ون ع �ل��ى م� ��دى األش �ه��ر
ّ
الثالثة املاضية بعبارة «صلوا في رحالكم»،
سيسقطونها من األذان ،بدءًا من ظهر األربعاء
املقبل ،حيث تبدأ املساجد في استقبال املصلني
بعدما انتهت أعمال تعقيمها وتجهيزها لدرء
نشر العدوى بفيروس كورونا.
وأص��در وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر األوق��اف وال�ش��ؤون
اإلس�لام �ي��ة امل�س�ت�ش��ار د.ف �ه��د ال�ع�ف��اس��ي ق ��رارًا
وزاريًا ،يسمح بإعادة فتح املساجد الستقبال
امل�ص�ل�ين ألداء ص�ل�اة ال�ج�م��اع��ة ي ��وم األرب �ع��اء
امل�ق�ب��ل ،ب ��دءًا م��ن ص�ل�اة ال�ظ�ه��ر ،وإق��ام��ة ص�لاة
ال �ج �م �ع��ة ف ��ي امل �س �ج��د ال �ك �ب �ي��ر ،ب � ��دءًا م ��ن ه��ذا
ّ
األس� �ب ��وع ل�ل�ع��ام�ل�ين ف �ي��ه ف �ق��ط ،ع �ل��ى أن ت�ب��ث
الصالة في تلفزيون الكويت.
وأوضح العفاسي في تصريح عقب اجتماعه
بمديري مساجد املحافظات الست ،بحضور
وك �ي��ل وزارة األوق� � ��اف وال� �ش ��ؤون اإلس�لام �ي��ة
فريد عمادي والوكيل املساعد لقطاع املساجد
إبراهيم الخزي ،لبحث آلية افتتاح املساجد أن
ال��وزارة انتهت من االستعدادات والتجهيزات
وتعقيم كل املساجد في املحافظات الست في

«الجمعة» بالمسجد
الكبير للعاملين فقط..
وينقلها التلفزيون
املناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع ،من
أجل توفير األجواء الصحية.
ولفت إل��ى تجهيز املساجد وف��ق االشتراطات
والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية،
وك ��ذل ��ك ف� �ت ��وى ه �ي �ئ��ة اإلف � �ت� ��اء ،داع� �ي ��ًا ج�م�ي��ع
امل�ص�ل�ين إل ��ى ات �ب��اع اإلرش� � ��ادات والتعليمات
ال� � �ص � ��ادرة ع� ��ن ال� �ج� �ه ��ات ال �ص �ح �ي��ة م� ��ن أج ��ل
سالمتهم.
وأش��اد بجهود وزارة الدفاع وقطاع املساجد
في تعقيم بيوت اهلل ،مبينا أن جميع املؤذنني
عملوا من دون كلل أو ملل خالل كل من الحظر
الكلي والجزئي( .كونا)

بداية من  12مارس الماضي

إعفاء المركبات المنتهية
«التأمين» من «الفحص الفني»
محمد إبراهيم
ق � � ّ�رر ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
أن��س الصالح إع�ف��اء جميع امل��رك�ب��ات املنتهي
«تأمينها» منذ  12مارس املاضي من الفحص
الفني حتى إش�ع��ار آخ��ر ،بشرط أن يستخرج
مالك املركبة تأمينًا س��اري املفعول مل��دة ع��ام،
ويحتفظ به داخل مركبته.
وق��ال��ت م�ص��ادر أمنية مطلعة :إن ال�ق��رار ال��ذي
اتخذه الصالح يأتي في إط��ار التسهيل على

امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ال��ذي��ن ان�ت�ه��ت صالحية
«ال � �ت� ��أم�ي��ن» ال � �خ� ��اص ب �م ��رك �ب ��ات �ه ��م ،وح ��ال ��ت
الظروف الطارئة دون قدرتهم على تجديدها
بسبب إغالق إدارات الفحص الفني وشركاته.
وأض��اف��ت امل �ص��ادر ان وك �ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
امل �س��اع��د ل� �ش ��ؤون امل � ��رور وال �ع �م �ل �ي��ات ال �ل��واء
جمال الصايغ أص��در تعميمًا في وقت سابق
على جميع الدوريات ،يقضي بعدم تحرير أي
مخالفة م��روري��ة للمركبات املنتهي تأمينها
منذ بداية أزمة انتشار وباء فيروس كورونا.

أصحاب «الحالل» :التزاحم وغياب التنظيم ينذران بانتقال العدوى

صرف األعالف المدعومة ..فوضى ..وال تباعد
شهد مقر الهيئة العامة
للزراعة والثروة السمكية
أمس ،تدافعاً ومشادات
بين مربي الثروة الحيوانية
وبعض العاملين في
الهيئة ،على خلفية
التزاحم البشري وعدم
االلتزام بالباركود
المخصص لحجز حضور
المربين عن طريق موقع
وزارة التجارة.
عبدالرزاق المحسن
وفق آراء املربني ،فإن موقع حجز املواعيد
ي �ت �ع �ط��ل ف� ��ي ب� �ع ��ض األح � � �ي� � ��ان ،م� ��ا دف ��ع
بعضهم إل��ى ال�ح�ض��ور صباحًا م��ن دون
وج��ود أي حجز مسبق ،م��ع منح الهيئة
أولوية الدخول لكبار السن والعاملني في
الصفوف األمامية خالل أزم��ة «كورونا»،
م�ش�ي��ري��ن إل ��ى أن غ �ي��اب ع�م�ل�ي��ة التنظيم
يتسبب ف��ي ح ��دوث م �ش��ادات ب�ين الحني
واآلخر.
وزاد املربون بالقول :إن األرقام املمنوحة
لهم وصلت عند الساعة السابعة صباحًا
إل��ى  ،288الفتني إل��ى أن وج��ود مثل هذه
األع � ��داد ق��د ي�ت�س�ب��ب ف��ي ان �ت �ق��ال ال �ع��دوى
بني املراجعني ،على الرغم من تخصيص
خيمة من قبل الهيئة النتظار املربني فيها
حتى وصول موعد دخولهم ملكتب خدمة

تزاحم مواطنين خارج المبنى (تصوير :بسام زيدان)

املواطن داخلها.
وأك� � � � ��د رئ� � �ي � ��س راب � � �ط� � ��ة م � ��رب � ��ي ال� � �ث � ��روة
ال �ح �ي��وان �ي��ة ج �م ��ال ال ��وس �ي ��دي أن ه�ي�ئ��ة
ال��زراع��ة مطالبة بتسهيل ص��رف األع�لاف
امل��دع��وم��ة مل��رب��ي األب��ل وامل��اش�ي��ة واألب�ق��ار
وغيرها ،خصوصًا خ�لال الوقت الراهن،
ال��ذي يتطلب املزيد من إج��راءات التباعد
االجتماعي لضمان ع��دم انتقال فيروس
كورونا بني مراجعيها.
وأضاف الوسيدي لـ سبقلا أن عدد مربي
ال �ث��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد ي�ص��ل إل��ى
نحو  50أل��ف م��واط��ن ،وم��ن غير املنطقي
إج �ب��اره��م ع�ل��ى م��راج�ع��ة م�ق��ر ال�ه�ي�ئ��ة في
ال��راب�ي��ة وس��ط غ�ي��اب ألي عملية تنظيم،
الفتًا إلى أن الفوضى التي شهدتها عملية
صرف األعالف ،أمس ،تتطلب تخصيص
موقع للهيئة في كل محافظة على حدة،
الستقبال املربني وتسهيل الصرف.

التسجيل في نظام
«الباركود» يتعثر
بصورة دائمة
الوسيدي لـ سبقلا:
الدفع عبر الـ«أونالين»
ُيس ِّرع وتيرة الصرف
وأشار الوسيدي إلى أن ما زاد الطني بلة
أمس ،هو عدم وجود نظام دفع عن طريق
«األون �ل�اي� ��ن» ت��اب��ع ل�ل�ه�ي�ئ��ة ،ح�ي��ث يمكن
ذل��ك تسريع وت�ي��رة ص��رف األع�ل�اف التي

 ..وزحام في الداخل

ً
تتم بصورة شهرية ،ب��دال من التنقل من
م��وق��ع إل��ى آخ��ر ،مشيرًا إل��ى أن األوض��اع
الحالية تتطلب اتباع اشتراطات صحية
تتعلق بالتباعد االجتماعي ،س��واء عند
الحضور للهيئة أو غيرها من املرافق.
وبني أن املواطنني عانوا ،أمس ،من تعثر
تسجيل الدخول في نظام حجز الباركود
عن طريق موقع وزارة التجارة للحضور
ملقر الهيئة ،مشددًا على ض��رورة تسهيل
ً
عملية ص��رف األع�لاف املدعومة ب��دال من
ً
التنقل من مكتب إلى آخر ،واملكوث طويال
أم � ��ام م �ق��ر ال �ه �ي �ئ��ة ق �ب��ل ال� ��دخ� ��ول مل�ك�ت��ب
امل��واط��ن .ولفت الوسيدي إل��ى أن الهيئة
منحت أولوية لكبار السن والعاملني في
ال�ص�ف��وف األول� ��ى م��ن أط �ب��اء وعسكريني
بالدخول قبل اآلخ��ري��ن ،مبينًا أن تأخير
ص� ��رف األع �ل ��اف ي �ع��رق��ل ت �ن �م �ي��ة ال� �ث ��روة
الحيوانية بشكل عام.

رجل شرطة يقدم شرحا للمواطنين في الخارج
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حالتك صعبة ..ويجب أن تستشيري طبيباً نفسياً
ِ
خبير أسري يجيب:

ال أستطيع نسيان حبي األول حتى بعد زواجي فكيف أتصرف؟
ً
ورد الخبير األسري ستيف أملوند على رسالة الشابة قائال:

ستيف ألموند ،شيريل سترايد « -نيويورك تايمز»

ً
أوال وقبل كل شيء ،يجب أن تتوقفي عن معاقبة نفسك ،فأي شخص
ال يمكنه اختيار أح�لام��ه ،س��واء كانت أح�لام يقظة أو أح�لام��ًا أثناء
ال�ن��وم ،وبعبارة أخ��رى ،لن تخفت الشعلة التي تحملينها تجاه هذا
الشخص حتى تتمكني من تحديد سبب إعجابك به.
م��ن ال�غ��ري��ب أن تنجذب ام ��رأة إل��ى رج��ل ال يحبها وه��ي تعلم أن��ه ال
يحبها ،وأيضًا يسيء معاملتها ،بل إنه يعاملها بشكل حقير ،يجب
أن تسألي نفسك ملاذا أعطيته الكثير من السيطرة على حياتك؟ هذا
هو الجانب األب��رز في رسالتك بصراحة ،وه��و الجانب ال��ذي يحتاج
إلى دراسة وعالج.
أن��ت اآلن على اس�ت�ع��داد للتضحية بكل م��ا ل��دي��ك ،زوج رائ��ع وطفل
وعائلة سعيدة فقط من أج��ل أوه��ام ،ه��ذه الحاالت نعتبرها صعبة،
ونصيحتي لك هي طلب املساعدة من معالج نفسي ماهر.

ترجمة :محمد مراح
ُ
أرس�ل��ت ش��اب��ة رس��ال��ة إل��ى خبيرين أس��ري�ين ف��ي صحيفة نيويورك
تايمز تقول فيها:

أنا شابة في الثالثينيات من العمر ،مررت بتجربة عاطفية تركت آثارًا
كبيرة ّ
علي ،ومازلت أعاني منها إلى يومنا ه��ذا ،تعرفت على شاب
أحببته بكل جوارحي ،رغم أن هذا الشخص كانت صفاته تختلف
تمامًا عن صفاتي ،فأنا خجولة وحساسة وعاطفية ،في حني أن هذا
الشاب كان قاسيا ومستهترا ومتالعبا وعدوانيا حتى معي ،ورغم
هذا االختالف بيننا فان عالقتنا استمرت لسنوات.
حتى انه في يوم من األيام ضربني ،وفي هذه اللحظة قررت االبتعاد
عنه نهائيًا ،حزمت حقائبي ورحلت من املدينة التي كان يسكنها،
وت��وج�ه��ت إل��ى منطقة أخ ��رى ،وب�ع��د ف�ت��رة ت�ع��رف��ت ع�ل��ى رج��ل طيب
ً
ومسالم ،وتزوجته واستمر زواجنا لسنتني ،وأنجبت منه طفال مأل
ّ
علي حياتي ،لكن بالرغم من كل هذا فلم أتمكن أبدًا من نسيان حبي
األول رغم كل ما فيه من صفات سيئة.
أصبحت أتخيل وج��وده في كل مكان ،وال أستطيع النوم من كثرة
تفكيري ب��ه ،رغ��م أن ل��دي زوج ��ا يحبني وي�ه�ت��م ب��ي ،وه��و شخص
ع�ط��وف وي�ح��ب اب�ن��ه ك�ث�ي�رًا وي��رغ��ب ف��ي ت��أس�ي��س ع��ائ�ل��ة م�ع��ي ت��دوم
لسنوات ،إال أنني أشعر بأني أخونه بمجرد التفكير في حبي األول،
وهذا األمر يزعجني ،ويمنعني من النوم.
أعلم أن هذا الرجل (حبي األول) ال يحبني وربما لم يفعل ذلك ً
أبدا،
وأعلم أن لدي زوج��ًا رائعًا ،لكن تخيلي لحبي األول يجعلني أشعر

مايو كلينك

أعراض غير معتادة قد
ال تتوقعها ..لفيروس كورونا

ي�م�ك��ن أن ي�س�ب��ب «ك ��وف� �ي ��د »-19م�ج�م��وع��ة واس �ع��ة م��ن ال �ع�لام��ات
واألعراض .وأكثرها شيوعا الحمى ،والسعال الجاف ،والتعب .وقد
َ
تشمل األع��راض األخرى ضيق النفس ،أو صعوبة التنفس ،أو آالم
العضالت ،أو القشعريرة ،أو التهاب الحلق ،أو الصداع ،أو ألم الصدر.
لكن يمكن أن يسبب ك��ورون��ا أيضا أع��راض��ا قد ال تتوقعها ،بما
في ذلك:
َ
 - 1األعراض املعدية واملعوية

ق��د يسبب «كوفيد  »19 -أع��راض��ا َمعدية معوية خفيفة ،بما في
ذل��ك فقدان الشهية والغثيان وال�ق��يء واإلس�ه��ال .وق��د تستمر هذه
األعراض ليوم واحد فقط .يصاب بعض مرضى كورونا بأعراض
مثل اإلسهال والغثيان قبل اإلصابة بالحمى واألعراض التنفسية.
 - 2االرتباك الذهني

تم كذلك اإلبالغ عن حاالت أدى فيها «كوفيد  »19 -لحدوث ارتباك
ذهني لدى كبار السن ،خاصة املصابني منهم بأعراض شديدة.
ّ -3
تغيرات جلدية

بالنسبة لألشخاص األصغر سنًا ممن لديهم عدوى «كوفيد »19 -
أق��ل ح��دة ،ق��د تنشأ لديهم آف��ات مؤملة ومثيرة للحكة وف��ي أيديهم
وأقدامهم ،وهي حالة جلدية التهابية تشبه الشرث.
ً
تسمى هذه الحالة أحيانا «أصابع كوفيد» ،وتستمر ع��ادة ملدة 12
يوما .تم كذلك اإلب�لاغ عن ح��االت أدى فيها «كوفيد  »19 -لظهور
بثور صغيرة ومثيرة للحكة تظهر في الغالب قبل األعراض األخرى،
وتستمر لحوالي  10أيام.
ق��د ي �ص��اب ال�ب�ع��ض اآلخ ��ر ب��ال �ش��رى أو ب�ط�ف��ح ج �ل��دي ع�ل��ى شكل
تقرحات مسطحة ومرتفعة .قد تستمر هذه ّ
التغيرات الجلدية ملدة
أسبوع ،وتظهر في نفس الوقت الذي تظهر فيه األع��راض األخرى،
وترتبط بحاالت العدوى األكثر حدة.
 - 4مشاكل في العني

قد يسبب «كورونا» مشاكل في العني ،مثل تضخم األوعية الدموية
واح�م��راره��ا ،وتضخم ال�ج�ف��ون ،وف��رط اإلدم ��اع ،وزي ��ادة اإلف ��رازات.
قد تسبب ال�ع��دوى أيضا التهيج والحساسية تجاه ال�ض��وء .وهذه
األع ��راض شائعة بشكل أك�ب��ر ل��دى األش �خ��اص امل�ص��اب�ين بعدوى
حادة.
قد تظهر عالمات وأع��راض كوفيد  19 -بعد يومني إل��ى  14يوما
من التعرض للفيروس ،ويمكن أن تتراوح بني خفيفة إلى شديدة.
إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا بأعراض كوفيد  ،19 -فاتصل
بطبيبك.
 - 5فقدان حاسة الشم أو التذوق

قد يسبب كوفيد  19 -فقدان حاسة الشم أو ال�ت��ذوق ل��دى بعض
األشخاص على نحو غير معهود ،ودون احتقان األنف.
ً
ويستمر ذلك ع��ادة بني  9أي��ام إلى  14يوما .تشير بعض األبحاث
إلى أن فقدان حاسة الشم أو التذوق قد يكون مؤشرا مبكرا على
اإلصابة بكوفيد .19 -

في حني ردت الخبيرة األسرية شيريل سترايد على رسالة الشابة
قائلة:

بالشفقة على نفسي ،ال يمكنني التحكم ف��ي ه��ذه األم��اك��ن املظلمة
العميقة من نفسي.
ومازاد من سوء األمر أنني في اآلونة األخيرة تلقيت عرض عمل في
املدينة التي يقطنها حبي األول ،وأنا خائفة من هذا القرب الجغرافي،

ال أعلم م��اذا أفعل هل أقبل عرض العمل ه��ذا ،وإن سافرت إلى هذه
املدينة هل ألتقي هذا الشخص مرة أخرى؟ ال أعلم كيف أتصرف؟..
كيف يمكنني أن أط��رد ه��ذا الشخص م��ن أع�م��اق ت�ف�ك�ي��ري؟ ..أري��د
نصيحة.

ه��ذا الشخص ال��ذي تقولني إن��ه حبك األول ،م��ا يفعله ه��و أن��ه يعطل
استقرارك الرومانسي ،وأن��ا أرى بشكل عام أن هذا أمر سلبي ،إنه
يسيطر عليك ،وما عليك سوى أن تتعلمي كيفية التخلص من هذه
السيطرة ،أنت تعلمني أن هذا الشخص ال يحبك ،وه��ذا األم��ر لوحده
كفيل بأن يجعلك تطردينه من مخيلتك.
أقترح عليك القيام بإعادة ترتيب أفكارك ،والعمل على النظر لألمر
بواقعية وجدية ،ويمكن ملعالج نفسي جيد مساعدتك في تخطي هذه
املرحلة ،يجب عليك ع��دم التفريط في عائلتك ملجرد أوه��ام عشتها
في السابق.

ُيسمح فيه بتناول الماء والشاي والقهوة وبعض المكمالت الغذائية

للصيام الطبي فوائد كثيرة ..أبرزها تنشيط الخاليا الجذعية
ال �ط �ع��ام (م ��ع اس �ت �م��رار ش ��رب ال �س��وائ��ل ال �خ��ال �ي��ة من
ال�س�ع��رات ال �ح��راري��ة) ال��ى ان تصل ال��ى  16س��اع��ة في
اليوم.
وعلق د .م��ا تيوس روزال �ي��س م��ن معهد الشيخوخة
ق��ائ�لا« :بينت دراس ��ات ع��دة ان ات�ب��اع الصيام املتقطع
ي��راف�ق��ه ان�خ�ف��اض ف��ي م�ع��دل العمليات االل�ت�ه��اب�ي��ة في
ال��دم وتعزيز لنشاط الخاليا الجذعية وزي��ادة مقاومة
الخاليا ملضادات األكسدة والضرر الذي يرافق التقدم
في العمر».

د .خلود البارون
مع انتهاء رمضان ،يتبع الكثير سنة الرسول ،صلى
اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م ،ب�ص�ي��ام  6أي ��ام م��ن ش� ��وال ،واألي ��ام
البيض ،من كل شهر وحتى أيام اإلثنني والخميس من
كل أسبوع.
بيد أن شعبية الصيام راج��ت كثيرا مؤخرا بني غير
املسلمني ويتبعه الكثيرون كأسلوب حياة صحي.
وق��د ت�ن��ده��ش ع�ن��دم��ا ت�ع��رف أن اآلالف م��ن األب�ح��اث
خلصت الى أن على جميع البشر الصيام «سواء لعدة
ساعات أو عدة أيام» ليس للحفاظ على الصحة فقط،
بل ولتعزيزها والوقاية من األمراض.
وبحسب الهدف وطريقة التطبيق ،قسم الطب برامج
الصيام الصحي إلى نوعني:
برامج الصيام املتقطع «لساعات تتراوح ما بني  16الى
 20ساعة في اليوم» ،وبرامج الصيام الطويل «لعدة أيام
من  4الى  14يوم».
وب�ع�ك��س ال�ص�ي��ام ال��دي�ن��ي ف�ـ«ال�ص�ي��ام ال�ط�ب��ي» ،يسمح
بتناول املاء والشاي والقهوة وبعض املكمالت الغذائية
ملن يحتاجها.
االرتباط النفسي والعاطفي بالطعام
إن كنت تعتقد أن تناول عدة وجبات طعام خالل اليوم
ُيعد أمرا ضروريًا ،حتى تتمكن من ممارسة نشاطاتك
ال �ي��وم �ي��ة ،ف�ع�ل�ي��ك إع � ��ادة ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي ذل� ��ك .وب�ح�س��ب
األبحاث فمصدر هذا االعتقاد هو التعود االجتماعي
واالرتباط النفسي – العاطفي بالطعام ،وأضف الى ذلك
إدم��ان السكر والكربوهيدرات .وم��ن هنا تأتي مقولة
«أنت مو انت وانت جوعان» ،مما يدل على انني سأكون
أكثر توترا وعصبية وغباء وتشتتًا بل وأكثر ضعفًا
أثناء فترة الشعور بالجوع .لكن تجربة صيام رمضان
ت��ؤك��د ل�ن��ا أن ه��ذه االع� ��راض االن�س�ح��اب�ي��ة  -العاطفية
تختفي بعد أول أيام الصيام.
كما اكدت أبحاث كثيرة ان التوقف عن الطعام لساعات
طويلة يوميا من العادات التي ال تضر القوى الصحية
أو الذهنية ،ب��ل تعززها وتشحذها كثيرا ،كما تعزز
الطاقة والشعور بالعافية.
دراسات وفوائد
من أكثر املروجني لفوائد برامج الصيام هي الدكتورة
فرانسيس ويلهامي دي توليدوا ،مديرة مركز األبحاث
الطبية في املصحة الطبية «وكينهاملينج» ،املوجودة في
شمال املانيا وفي ماربيال االسبانية.
ح �ي��ث ي �ق �ص��د امل ��رض ��ى وامل �ه �ت �م��ون ب�ص�ح�ت�ه��م ه��ذه
املصحات طلبا لتطبيق ب��رام��ج الصيام الطويل األم��د
تحت اشراف طبي .وقد اكدت في مناسبات عدة أنها

أبحاث جامعة أالباما

تتبع نظام الصيام املتقطع ،وتخصص ع��دة أي��ام من
كل سنة التباع الصيام الطويل ،وتدين بصحتها القوية
ال��ى ذل ��ك .وق��د أظ �ه��رت ن�ت��ائ��ج اب�ح��اث�ه��ا ال�ت��ي تضمنت
مجموعات كبيرة ومتنوعة م��ن املصابني ب��األم��راض
كاألمراض االلتهابية وامراض االيض (السكر وارتفاع
الضغط والكوليسترول والسمنة) واالورام الخبيثة
وحتى األمراض النفسية اقتران الصيام الطويل األمد
( 4الى  20يوما) لكثير من الفوائد.
وقالت« :ال تقتصر فوائد الصيام على خسارة الوزن
الزائد وتنظيف الجسم من السموم والنفايات وإعادة
ات��زان الجهاز الهرموني ،ب��ل تتعدى ذل��ك لتساهم في
تنشيط الخاليا الجذعية وتعزيز مكافحة االم��راض
واألورام وال �ش �ي �خ��وخ��ة وت �ح �س�ين ال �ح��ال��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
والجنسية والشعور بالعافية.
كما يعتبر أسهل عالج الرتفاع الكوليسترول وحالة
م��ا قبل السكر والتهابات الجهاز الهضمي وتشحم
الكبد».
ماذا يحدث خالل الصيام؟
ن �ع��رف ان ال�ج�س��م ب�ع��د ف �ت��رة م��ن ال�ص�ي��ام سيقضي
على مخزون السكر املوجود في الجسم ،ثم يبدأ في
استخراج مركبات الدهون (الجاليكوجني) املخزنة في
الجسم حتى يستغلها كمصدر للطاقة.
وق��د اثبتت كثير م��ن ال��دراس��ات أن اف ��راز واس�ت�خ��دام
ال �ج �س��م ل�ل�م��رك�ب��ات ال��ده �ن �ي��ة واف � ��راز اج �س��ام تسمى
«الكيتونات» يترتب عليه فوائد صحية كثيرة.
ول�ك��ن املعلومة ال�ج��دي��دة ،ال�ت��ي رك��زت عليها األب�ح��اث
ال�ح��دي�ث��ة ،ه��ي ان ال�ص�ي��ام ل�ف�ت��رات ط��وي�ل��ة يسبب ب��دء

عملية تسمى «االب�ت�لاع ال��ذات��ي» التي يتم م��ن خاللها
ت��دم �ي��ر واب� �ت�ل�اع ال �خ�لاي��ا ال �ق��دي �م��ة وال�ض�ع�ي�ف��ة وغ�ي��ر
السوية.
واظ�ه��رت ع��دة دراس ��ات أن ه��ذه العملية ق��د تفسر ما
يترتب على الصيام من تعزيز لقوة الخاليا ،وبخاصة
للجهاز املناعي وال��وق��اي��ة م��ن االم ��راض الخبيثة .كما
يعتقد أن عملية االبتالع الذاتي وتدمير الخاليا الخبيثة
(السرطانية) ،قد تفسر تحسن نتائج العالج الكيميائي
واالشعاعي عند اتباع املصابني لنظام الصيام ،بل ان
دراس��ة بينت أن الصيام الطويل األم��د وما يرافقه من
عملية ابتالع ذاتي مفيد للوقاية من ترهل الجلد اثناء
خسارة ال��وزن الزائد ،وهو ما زاد من شعبية الصيام
كنظام لفقدان الوزن لدى من يخشون الترهل الجلدي.
كيف تتبعه كأسلوب حياة؟
ال�ص�ي��ام املتقطع ال�ط�ب��ي ه��و ال�ت��وق��ف ع��ن ال�ط�ع��ام (م��ع
اس �ت �م��رار ش��رب امل ��اء وال �ش��اي وال �ق �ه��وة) مل ��دة ال تقل
عن  16ساعة يوميا (بمعنى ان فترة اإلطعام اليومي
تتراوح من  8 - 6ساعات).
ول�ي��س م��ن ال�ص�ع��ب ال �ب��دء ف��ي ات �ب��اع ال�ص�ي��ام املتقطع
ك��أس�ل��وب ح�ي��اة .فالتعود علية ي�ب��دأ بتقريب مواعيد
تناول وجبات الطعام من بعضها (مثال تقييدها من
الساعة  8صباحا الى  8مساء).
والطريقة األسهل هو االستفادة من فترة النوم( ،عادة
ننام  8ملدة ساعات) فيكفي التوقف عن تناول الطعام
ملدة  4ساعات قبل النوم وساعتني بعده حتى تصوم
ملدة  12ساعة يوميا من دون تعب .وبعد التعود على
ذل��ك ت��درج ف��ي زي��ادة ع��دد س��اع��ات التوقف ع��ن تناول

وب�ن��اء على أب�ح��اث جامعة أالب��ام��ا ،ال�ت��ي اج��ري��ت على
مصابني بالسمنة والسكر وارتفاع ضغط الدم اتبعوا
نظام الصيام املتقطع لعدة أشهر (نافذة اطعام يومي
من الساعة  7صباحا الى  4مساء) ،فذلك لم يساهم
في خسارتهم للوزن فقط ،بل وحدوث تغيرات مفيدة
جدا ،مثل :ارتفاع حساسية الخاليا لألنسولني ،اتزان
معدل الضغط والسكر في ال��دم وانخفاض في معدل
دهون الدم الضارة.
كما انخفضت شهيتهم مما جعلهم يقللون كمية
ال�ط�ع��ام امل�ت�ن��اول��ة يوميا وتحسني خ�ي��ارات�ه��م الغذائية
ذاتيا.
كيف يؤثر ما تأكله في فوائد الصيام؟
االم ��ر امل �ه��م ال ��ذي أظ�ه��رت��ه ال ��دراس ��ات ه��و أن عمليات
ال�ت��رم�ي��م وال�ت�ج��دي��د وتنشيط خ�لاي��ا ال�ج��ذع�ي��ة تحدث
خالل فترة اإلطعام (تناول الطعام بعد الصيام) .لذا،
ي��ؤك��د خ�ب��راء ب��رام��ج ال�ص�ي��ام أن م��ا يتناوله الشخص
خ�ل�ال ف�ت��رة ال�ص�ي��ام ه��و ال�ف�ي�ص��ل ف��ي ت�ح��دي��د درج��ة
استفادته (او عدم استفادته) .وشرحت د .فرانسيس
قائلة« :مثلما يتقيد الشخص بالصيام ،فعليه أيضا
التقيد بنظام غذائي صحي اثناء فترة الطعام حتى ال
يدمر كل الفوائد التي يحصل عليها .لذا ،عليه الحزم
في تفادي الكربوهيدرات البسيطة والحلويات والدهون
املهدرجة واي أغذية سريعة او مصنعة او مضافة لها
مواد صناعية.
وأه� ��م م��ا ي�ح�ت��اج��ه ال �ج �س��م خ�ل�ال ف �ت��رة ال �ط �ع��ام بعد
ال �ص �ي��ام ه��و ال �س��وائ��ل ال�خ��ال�ي��ة م��ن س �ع��رات ح��راري��ة
(كاملاء وأنواع الشاي والقهوة) والخضار والبروتينات
وقليل من الدهون املفيدة .والبعض يؤمن بأن أفضل
برنامج تغذية يجب اتباعه اثناء فترة الصيام هو نظام
منخفض ال�ك��رب��وه�ي��درات او ن�ظ��ام الكيتو ،لكن االم��ر
ليس بهذه السهولة ،فلكل س��ن وح��ال��ة مرضية نظام
ال�ط�ع��ام امل�ن��اس��ب ل �ه��ا» .وب��ال��رغ��م م��ن ن�ص��ح ال��دك�ت��ورة
الجميع باتباع الصيام لعدة أي��ام من كل شهر ،فإنها
أكدت ضرورة القيام به تحت اشراف طبي لتعويض أي
نقص وتفادي أي مضاعفات.

 10نصائح لوقف تساقط الشعر مع «توتر» الحجر المنزلي
د .والء حافظ

يمكن أن ي�ك��ون تساقط الشعر ن��ات� ً�ج��ا ع��ن أسباب
مختلفة ،بما في ذلك اإلجهاد ،وتغيير النظام الغذائي،
والتقلبات الهرمونية ،والظروف الصحية األساسية.
وق ��د ي��رج��ع ذل ��ك ال ��ى م��ا ن�ع�ي�ش��ه ال �ي��وم م��ن ت��وت��ر
عصبي بسبب ال �ظ��روف ال�ت��ي سببتها إج ��راءات
م�ك��اف�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ال �ت��ي أح��دث��ت ت�غ�ي��رات
كثيرة في حياتنا ومعها ازدادت شكوى تساقط
الشعر بكثرة.
وق ��د ي �ك��ون ت �س��اق��ط ال �ش �ع��ر الخ �ت�ل�ال ف ��ي بعض
ال�ع��ادات اليومية وارت�ف��اع ح��دة القلق والترقب ،لذلك
من املهم مراجعة طبيب متخصص .مع أخذ بعض
االعتبارات التي يجب معرفتها حول أسباب تساقط
الشعر وطرق العناية به ،وفق موقع :cosmopolitan
 - 1قد يكون تساقط شعر تراكميًا ،بسبب غسل
الشعر أقل من املعتاد ،وانخفاض معدل تصفيفه.
 - 2يعتمد ارتفاع معدل تساقط الشعر على كثرة

عدد مرات غسله في األسبوع.
 - 3اإلصابة بالحمى والوعكات الصحية تزيد من
تساقط الشعر.
 - 4ق�ل��ة ال �ن��وم م��ن أس �ب��اب س �ق��وط ال �ش �ع��ر ،فيجب
النوم من  7إلى  8ساعات على األقل يوميًا لتساعد
جسمك على التجدد.
 - 5اإلجهاد والتوتر ،يمكن أن يدفع اإلجهاد املزيد
من الشعر في «مرحلة الراحة» بحيث يبدو أن الشعر
ينمو ب�ب��طء أك �ث��ر ،ث��م ي�ت��م ف �ق��دان ك�م�ي��ات أك�ب��ر من
الشعر دفعة واحدة.
سبب آخر متعلق بالتوتر لفقدان الشعر ذكرته مجلة
 hairnewsهو داء الثعلبة ،حيث يسبب الضغط رد
فعل مناعيا ذاتيا يسبب مهاجمة جسمك لبصيالت
الشعر.
وينتج ع��ن ذل��ك ظ�ه��ور بقع تساقط شعر كاملة
ع�ل��ى ال � ��رأس .ع ��ادة م��ا ي�ن�م��و ال�ش�ع��ر م ��رة أخ��رى
بعد أن ينحسر اإلجهاد والتوتر ،ولكن املزيد من
الضغط قد يسبب املزيد من تساقط الشعر.

نصائح للعناية بالشعر
 - 1ضرورة الحفاظ على جدول ثابت لغسل الشعر
يأخذ في االعتبار الدورة الطبيعية لفروة رأسك.
 - 2االه �ت �م��ام ب�ت�ن��اول م�ك�م��ل غ��ذائ��ي ي�ح�ت��وي على
م �غ��ذي��ات غ�ن�ي��ة ل�ل�ش�ع��ر ،م�ث��ل ال �ح��دي��د وف�ي�ت��ام�ين C
وف�ي�ت��ام�ين  B12وف�ي�ت��ام�ين  D3وال �ن �ح��اس وال��زن��ك
والسيلينيوم واألحماض األمينية األساسية.
 - 3االلتزام بنظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه
والخضروات.
 - 4استخدام شامبو طبي يتناسب مع فروة الرأس
وتجنب كثرة الغسل.
 - 5تدليك فروة الشعر بزيت جوز الهند الدافئ قبل
غسله بخمس ساعات.
 - 6ي�ف�ض��ل اس �ت �خ��دام امل �ش��ط ال�خ�ش�ب� ّ�ي أو امل�ش��ط
املصنوع من العاج للتمشيط.
 - 7ف��رك ف��روة الشعر م��رة ك��ل اس�ب��وع ب��ال�ث��وم قبل
الغسل بساعتني.

 - 8التوقف عن استخدام الصبغات واملواد الكيميائية
لحني معالجة تساقط الشعر.
 - 9تدليك فروة الرأس باالنامل وبلطف كل يوم 10
دقائق لتنشيط الدورة الدموية.
 - 10تجنب ك��ل م��ا يجلب التوتر والقلق والحرص
على شرب املياه بكثرة.
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ثقافة وفنون

اتهمهم بسرقة روايته ..وأكد توافر أدلة بحوزته

واسيني األعرج لـ سبقلا :سأقاضي الشركة المنتجة ومؤلف مسلسل «النهاية»
في املسلسل تقابلها وثيقة أزاري��ا «إسرائيل» التي
ت��وج��د بها أس�م��اء العلماء ال��ذي��ن تجب تصفيتهم،
ال �ف �ض��اء امل �ك��ان��ي وال ��زم ��ان ��ي ن �ف �س��ه ،ح �ت��ى مشهد
النهاية حينما يترك إياد نصار الواحة ويصعد عبر
مركبة فضائية مع السيد مؤنس ويطلق من خاللها
ص��اروخ��ا يدمر األرض ويحولها إل��ى ص�ح��راء ،هو
املشهد األخير نفسه في الرواية.

القاهرة  -محمد عبدالناصر

فجر الروائي الجزائري واسيني األعرج
مفاجأة مدوية عندما أعلن عن سرقة
عمله «حكاية العربي األخير  »2084في
مسلسل «النهاية» المصري ،الذي
ُبث في شهر رمضان الماضي على
فضائية  ONالمصرية ،والتي أثارت جدل اً
واسعً ا في األوساط الثقافية حول
مفهوم الملكية الفكرية والسطو
عليها ،سبقلا تواصلت مع الروائي
واسيني األعرج المتوّ ج بعدة جوائز
عربية وعالمية ،ومؤلف المسلسل
السيناريست عمرو سمير عاطف ،الذي
كتب أول عمل في الوطن العربي
يقدم فكرة الخيال العلمي في
األعمال الدرامية.
■ لنبدأ م��ن النقطة التي أثرتها أخ�ي�رًا ..كيف عرفت
بأن هناك عمال تلفزيونيا اقتبس حبكته من روايتك
كما اتهمت صناع مسلسل «النهاية»؟

 «مثل األطرش في الزفة» ،كنت تقريبا الوحيد الذي لميكن يعلم باملجزرة التي مارستها جماعة املسلسل،
وبالخصوص الكاتب ال��ذي ب��دل أن يدافع عن نفسه،
ُ
راح ينفي كل ش��يء بشكل أعمى ،أفهمه ألن��ه ضبط
ويده في الحقيبة ،يكفي أن يرى املشاهد «البرومو»،
وإذا ك��ان ل��دي��ه ب�ع��ض ال��وق��ت سيكتشف ان املسألة
فاضحة .لست ممن يزج بنفسه في مثل هذه املعارك،
ليس ل��دي أي وق��ت ألخ�س��ره ف��ي م�ع��ارك ال تعني لي
شيئا .ثم إن الرواية متداولة ويمكن ألي فرد أن يتحقق
من تلقاء نفسه.
الطامة الكبرى

■ كيف تيقنت ب��أن مسلسل «ال�ن�ه��اي��ة» مقتبس من
روايتك حكاية العربي األخير؟

 انتبه العديد من قرائي الذين أتواصل معهم ًكثيرا
بسبب الحجر ،وأث��اروا انتباهي إلى املسلسل الذي
ي �ع��رض ف��ي ق �ن��اة «أون» امل �ص��ري��ة ،وي�ش�ب��ه بشكل
مفجع روايتي «العربي األخير» ،بصراحة لم أتوقف
كثيرا عند األم��ر ،قلت ربما هو مجرد تقاطع عابر،
كان املسلسل في الحلقة العاشرة ،شدني بالضبط
استعمال «ال�ه��ول��وغ��رام» أو «ال�س��وف��ت وي��ر» حينما
خ�ل�ق��وا ل��ه زوج ��ة ت�ح��دث��ه إلق �ن��اع زي ��ن (الشخصية
ال�ب�ط�ل��ة) ب��ال�ع�م��ل م�ع�ه��م .أع��ادن��ي ذل ��ك إل ��ى رواي �ت��ي،
ل �ح �ظ�ت �ه��ا ان �ت �ب �ه��ت إل� ��ى أم� ��ر أخ� �ط ��ر .ف��رج �ع��ت إل��ى
ال� ��وراء وب� ��دأت امل�س�ل�س��ل م��ن ال �ب��داي��ة ح�ت��ى ال�ن�ه��اي��ة.
وك��ان الكثير م��ن ال �ق��راء منهم ال �ع��ادي والصحافي
والجامعي كتبوا في الصحافة العربية ،فكان ّ
علي أن
أصبر حتى النهاية ألرى كيف تنتهي القصة ،وكانت
ُ
الطامة الكبرى في النهاية التي نقلت حرفيا من نهاية
رواي �ت��ي .ال اخ�ت�لاف ال ف��ي ال�س��ردي��ة العامة وال في
التفاصيل بني مسلسل «النهاية» ،وروايتي «العربي
األخير» التي صدرت عام .2015

■ أيهما يغلب ،شعورك بالسعادة لكون عملك محل
إعجاب تم االقتباس منه .أم خيبة أمل للتعدي على
عملك اإلبداعي؟

واسيني األعرج

ليست مصادفة
■ هل يمكن أن يكون األم��ر مصادفة أكثر من كونها
عملية سرقة لعملك األدبي؟

 املصادفة تقع في لقطة أو لقطتني أو حادثة عابرة،هنا يمكن تمريراألمر والسكوت عنه ،لكن أن يصل
األمر إلى جلد الرواية ،األمر هنا يبدو شديد الغرابة،
ولو كانت املالحظة فردية لسكت ،لكن أن يرى القراء
ً
خطيرا ويجب أن
واملتابعون ذل��ك كله ،يصبح األم��ر
يؤخذ بجدية فال وج��ود للصدفة هنا ،في كل حلقة
أجد روايتي وكان البد من إعادة رؤية املسلسل حلقة
حلقة والقيام بعملية الحفر ،ال يمكن أن أق��ول شيئا
دون أن أتأكد منه .الكثير من أصدقائي فوجئوا من
صمتي ،وك��ان الب��د م��ن رؤي��ة املسلسل ك��ام�لا لفهم
منطقه وال أك ��ون متسرعا رغ��م أن��ي م��ن «ال�ب��روم��و»
عرفت إلى أين يتجه.

■ هل تظن أن مسلسل «النهاية» أس��اء إل��ى روايتك،
ولم يرتق إلى مستوى العمل الفني؟

 -املشكلة الكبرى هي كيف تبني عمرانا كبيرا على

مسلسل النهاية

شيء مسروق ،شركة «سينيرجي» املنتجة شركة
كبيرة وتملك أدوات ثقيلة ،األم��ر واض��ح م��ن خالل
املسلسالت التي أنتجتها ،لكن لألسف هذه الطاقة
ال�ك�ب�ي��رة ل��م ت�ك��ن ه �ن��اك ي��د ت�س�ي��ره��ا ،اإلده� ��اش في
«البرومو» ال يكفي ومن رأي��ي السالسل األميركية
وماتريكس وغيرها يرى التقليد الحرفي واألعمى،
ال �ت��أث��ر ج �ي��د ل �ك��ن ف ��ي غ �ي��اب ألي إب ��داع �ي ��ة ي�ن�ه��ار
امل�س�ل�س��ل ،أح� ��اول أن أك ��ون ف��ي م�س�ت��وى امل�ش��اه��د
البسيط .البداية كانت مدهشة باللعب على الكاميرا
امل �ت �ح��رك��ة أو ك��ام �ي��را ال �ك �ت��ف ،ح �ي��ث ال �ل �ق �ط��ات غير
مستقرة للداللة على حركية املسلسل وت�ف��ادي أن
يكون التصوير جامدا «ستاتيك» ،قبل ينسى املخرج
ه��ذه التقنية نهائيا ويدخل في تصوير جامد ألي
مسلسل اجتماعي ،ويعود في الحلقات األخيرة إلى
طريقته األول ��ى إلن�ق��اذ م��ا يمكن إن �ق��اذه .املسلسل
ليس بداية ونهاية ولكنه نظام كلي .الرواية طبعا تم
تشويهها إذا كلما أضافوا لقطة أو حادثة للتعمية
نزل املستوى السردي العام.

 بالنسبة لنقاط االلتقاء بني الرواية واملسلسل فهيكثيرة ج��دا .وأك��اد أق��ول رغ��م لعبة التعمية التي قام
بها املخرج والسيناريست فإن األمر ظل مفضوحا
وظ��اه��را ،أوال امل �ن��اخ ال�ح��رب��ي ال �ع��ام ال ��ذي ت ��دور فيه
أح��داث الرواية هو نفسه حرفيا مناخ رواي��ة العربي
األخ�ي��ر ،تنفتح ال��رواي��ة على نهاية امل�ش��روع العربي
وبداية التفكك واالضمحالل ،بينما يقلب املسلسل
العملية بتوحد العرب ونهاية إسرائيل ،وهي فرضية
ال تستند إلى أي معطى تاريخي موضوعي سوى
دغدغة العواطف العربية املهزومة ،كذلك الشخصية
نفسها والوظيفة نفسها في الرواية نرى شخصية
آدم ،العالم الفيزيائي العربي األصل الذي تم اخطافه
واحتجازه في القلعة الصحراوية ،ويجبر على إنجاز
مشروع قنبلة «الجيب» .الحالة نفسها في مسلسل
النهاية حيث يتم احتجاز املهندس زي��ن في الواحة
م��ن أج��ل إن�ج��از م�ش��روع ال ��درع ،بنية الشخصيات
األم� �ن� �ي ��ة وال �ف �ك ��ري ��ة وم �م��ارس ��ات �ه��ا ف ��ي امل�س�ل�س��ل
ملتصقة بالرواية بشكل مفضوح ،حتى املخطوطة

مؤلف «النهاية» لـ سبقلا :لم أسمع باألعرج من قبل
قال السيناريست عمر سمير عاطف ،مؤلف مسلسل «النهاية» في رد على اتهام
الروائي الجزائري واسيني األعرج صناع مسلسل «النهاية» بسرقة عمله من روايته
«حكاية العربي األخير  »2084في تصريحات خاصة لـ سبقلا :إن على أي شخص
ً
مؤكدا أنه
يدعي بسرقة عمله أن يتجه إلى القضاء ويثبت أحقيته وصحة اتهامه،
لم يتواصل معه أحد ليناقشه أو يستوضح منه فرضية اقتباس املسلسل من عمل
آخر.
وأضاف عاطف أن البت في هذه القضايا ال يكون عبر اللجوء إلى الصحف واملواقع
اإللكترونية إلث��ارة ال�ج��دل والتشهير ب��اآلخ��ري��ن والبحث ع��ن «ل�ق�ط��ة» ،ب��ل يفترض
اللجوء إلى القضاء وتقديم ما يدل على صحة ادعائه ،وأضاف عاطف بأنه لم يقرأ
للروائي الجزائري ولم يسمع عنه من قبل سوى من خالل ما قاله حول املسلسل،
ً
نافيا االتهام الذي وجه إليه
ً
وتابع عاطف :العمل الدرامي يختلف تماما عن العمل الروائي ،إذ يمر بمراحل كثيرة

أوبريت يسلط الضوء على مكامن القوة والتنوع في المملكة

«سالم من السعودية»
يجمع  13مطربا ً يتقدمهم فنان العرب

محمد علي
أطلقت مساء أول من أمس أغنية «سالم من السعودية»،
بمشاركة مجموعة من أكبر وأهم املطربني السعوديني،
وه��ي ف�ك��رة رئ�ي��س مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه
تركي بن عبداملحسن آل الشيخ ،الذي تابع جميع مراحل
إنتاجها ،ووق��ف على جميع تفاصيلها وبالتعاون بني
هيئة الترفيه وشركة روتانا.
وج��اء ه��ذا العمل م��ن كلمات الشاعر ع�ب��داهلل أب��و راس،
وأل� �ح ��ان أح �م��د ال �ه��رم��ي ،وت ��وزي ��ع س� �ي ��روس ،وإش� ��راف
الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات واملرئيات
سالم الهندي ،ومشاركة  13فنانًا وفنانة من السعودية،
ّ
حيث تغنوا بجميع مناطق اململكة من خالل األبيات التي
اختصرت أبرز ما تتميز به كل منطقة.
واس�ت �ع��رض ال�ش��اع��ر أب��و راس ف��ي ه��ذا ال�ع�م��ل الوطني
ال �ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ،وال � ��ذي اس �ت��وح��ي ف �ك��رت��ه م��ن ت�ن��وع
مناطق اململكة وت�ع��دده��ا ،ويحكي روائعها ف��ي حضن
وطن معطاء ،استعرض الصور النمطية التي تتميز بها
اململكة باختالف مناطقها وجغرافيتها ،وه��و أوبريت
مختصر ،س��ري��ع ،خفيف ،ال�ه��دف منه تسليط الضوء
على مكامن القوة والتنوع والثراء التي تحفل بها جميع
مناطق اململكة.
وقام بتأدية هذا العمل الوطني الفنانني (حسب الظهور)
كل من :محمد عبده ،طالل سالمة ،راشد املاجد ،جابر
الكاسر ،خالد عبدالرحمن ،أصيل أبو بكر ،رابح صقر،
راش� ��د ال� �ف ��ارس ،ع�ب��دامل�ج�ي��د ع� �ب ��داهلل ،ع��اي��ض ي��وس��ف،
ع�ب��ادي ال�ج��وه��ر ،دال�ي��ا م�ب��ارك ،وم��اج��د امل�ه�ن��دس .بينما

■ هل يمكن أن تحدد لي بعض مواطن االقتباس بني

مسلسل «النهاية» وروايتك؟

جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم االلتزام بالتعليمات
الصحية املتعلقة بالتعامل األمثل مع الجائحة العاملية
 (ف��اي��روس كورونا املستجد  )COVID 19من خاللاملشاركة عن بعد.
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،أك� ��د ال �ف �ن��ان م �ح �م��د ع �ب��ده س �ع��ادت��ه
باملشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية املميزة
من إخوانه في اململكة.
وق��ال بحماس مختصرًا عنوان العمل «تحية من أرض
السالم ..أرض اإلسالم مكة املكرمة ..اإلسالم هو تحية
لجميع ال�ع��ال��م ،فإليكم تحية اإلس�ل�ام ..تحية س�لام من
السعودية».
أم��ا الفنان عبداملجيد عبداهلل فاعتبر أن مشاركته في
أغنية «س�ل�ام م��ن ال�س�ع��ودي��ة» ه��ي ش��رف وت�ش��ري��ف له
لكونه عمال وطنيا بامتياز ،مضيفا «مهما قدمنا للوطن
لن نوفيه حقه ،مع ذلك تظل أغنية (سالم من السعودية)
غ�ي�ض��ا م��ن ف�ي��ض م��ا ي�ج��ب أن ن �غ��رد ب��ه ألج ��ل وطننا
الغالي».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي�ق��ول ال�ف�ن��ان راش��د امل��اج��د :عمل «س�لام
م��ن ال�س�ع��ودي��ة» ،رس��ال��ة س�ل�ام ،وح��ب ،وأم ��ن ،وأم��ان،
وطمأنينة ،ووف��اء ووالء مختصرها «كلنا سلمان..
كلنا محمد».
أخ �ي �رًا ت �ح��دث ال �ف �ن��ان ع �ب��ادي ال �ج��وه��ر ،ق��ائ�لا «ال��وط��ن
يستاهل العديد من األعمال الوطنية كأغنية (سالم من
السعودية) التي تجمع الكل» ،مبديًا تفاؤله بالعديد من
األع�م��ال الفنية القادمة املماثلة ،والتي تعمل على إب��راز
صورة هذا الوطن الغالي ،السيما في ظل ما يزخر به من
التنوع الثقافي والتاريخي الذي يفخر به الجميع.

تتطلب معالجات مختلفة تتوقف على طاقم العمل واإلمكانيات والظروف املتاحة ،كما
أن العمل شارك في كتابته عدد من أسرة العمل ،بداية من بطل املسلسل وصاحب
الفكرة الفنان يوسف الشريف ومخرج العمل ،وهو ما جعل «النهاية» يمر بمراحل
لاً
تغيير مطولة وتطوير مستمر ،وهو ما يجعل اقتباسه من عمل آخر مستحي .
وح��ول كواليس «النهاية» ال��ذي ع��رض في شهر رمضان املاضي وال��ذي بثته قناة
«أون املصرية» قال :استغرق العمل على كتابة مشاهد «النهاية» نحو عام ،في تجربة
هي األولى في الوطن العربي الذي يقدم مسلسل خيال علمي للجمهور ،لكن العمل
ً
خصوصا في
واجه العديد من الظروف املفاجئة والتي ترتبت عليها تغيرات كثيرة،
وق��ت إنتاجه والتي تزامنت مع تفشي فيروس ك��ورون��ا ،لكننا استطعنا أن نتغلب
على الظروف اإلنتاجية ،ولحقنا بالسباق الرمضاني ،ومن املنتظر أن نقدم املوسم
الثاني من املسلسل والذي سيحاكي حياة البشر بعد اختفاء التكنولوجيا والعودة
إلى عالم الظالم.

Spotlight

لقد بنيت نفسي ككاتب عبر تراكمات وجهود مضنية
فيها ال�ح��رائ��ق والخيبات وال �ه��زات العنيفة والجميلة،
عمرها اليوم أربعون سنة ،هل تراني أفرح ألنهم سرقوا
جهدي وأن أعمالي محل إعجاب ،وأنهم أرضوا بعض
أناي ونرجسية الفنان داخلي؟ ال يا عزيزي بالعكس،
أنا ساخط عليهم بكل ق��واي ألنهم استنزفوني بهذه
القضية التي ال يمكن السكوت عليها ،ال يمكن للتعدي
ع�ل��ى حميمية ال�غ�ي��ر أن ي �ك��ون ل�ح�ظ��ة ج�م�ي�ل��ة إال إذا
كنا م��رض��ى ،وه��ل تظنني ف��ي ح��اج��ة إل��ى دع��اي��ة بعد
ه��ذه ال��رح�ل��ة وه��ذا ال�ك��م العظيم م��ن ال �ق��راء واملتابعني
والجوائز .كان يمكن لألمر أن يكون مفرحا لو سلك
منتجو مسلسل ال�ن�ه��اي��ة امل�س�ل��ك ال�س�ل�ي��م ،أي العمل
في وضح النهار وليس مثل الخفافيش والتعامل مع
الكاتب وشراء حقوق تحويل الرواية الى مسلسل ،كما
يحدث في كل بلدان العالم .أما بالطريقة التي تمت بها
العملية فأنا في غاية الغضب لكن العالم ليس غابة.
هناك بشرية يحكمها ح��د أدن��ى م��ن ال�ق��وان�ين ،أع��رف
أنهم سيدفعون كاتب السيناريو ثمن هذه الكوميديا
السوداء ويتحمل مسؤوليته لكنه ليس األوحد.

■ ما اإلجراءات التي ستتخذها حيال ما حدث؟ وماذا
تتوقع منها؟

 دار اآلداب ص��اح�ب��ة امللكية ال�ف�ك��ري��ة للعمل سترفعقضية ضد منتج املسلسل ،فهو املسؤول الرئيسي في
النهاية وبعدها طبعا السيناريست وغيره .دار اآلداب
م��ن خ�لال مديرتها شرعت ف��ي اإلج ��راء ،وإذا اقتضى
األم��ر أن أراف��ع أم��ام القضاء امل�ص��ري م��ن خ�لال محام
فسأفعل ،بالتوازي اتصلت وكيلتي األدبية بهيئة دولية
كبيرة تدافع عن حقوق تأليف الكتاب والفنانني .نحن
نهيئ ملفا تفصيليا كامال يظهر السرقة بالصفحة
وامل��وق��ع داخ ��ل امل�س�ل�س��ل ،ل��ن أرف ��ع قضية مخصوص
ضد كاتب السيناريو ،ولكن على الشركة املنتجة ألنها
املسؤولة أخالقيا ،وهو يتحمل مسؤوليته داخلها.

■ سرقة األعمال واالقتباس منها ً
دائما قضية شائكة
ومزمنة ،وكثير من الكتاب يتجاوزن عنه .كيف يمكن
للروائي أن يحفظ حقه األدبي من السطو عليه؟

 ك�ل�ام ��ك ص �ح �ي��ح ودق � �ي ��ق ،ل �ك��ن ه ��ل رأي � ��ت س��ارق��اأو م�ج��رم��ا ق��ات�لا ي�ع�ت��رف ب�س�ه��ول��ة ب�م��ا ف �ع��ل؟ العمل
القضائي في العالم العربي مرهق ،وليس دائما سهال،
فأنت تدخل عاملا ممتلئا باملصالح واملخاطر أيضا .ال
تنتظر أن تعترف مثال شركة كبيرة مثل «سينيرجي»
ورب �م��ا محمية أي �ض��ا ألن �ه��ا م ��درة ل�ل�م��ال ل�ج�ي��ش من
املتعاونني معها ،ستكون هناك تعمية وتنكر ،متأكد
م��ن أن�ه��ا ستقطع عالقتها م��ع ك��ات��ب ال�س�ي�ن��اري��و في
امل ��رات ال�ق��ادم��ة ألن��ه ورط�ه��ا حتى العنق وأدخ�ل�ه��ا في
وضعية هي في غنى عنها ،ألن ذلك يضرب سمعتها
وهي تملك طاقة إنتاجية ضخمة يظهر ذلك من خالل
مسلسالتها .س�ت��داف��ع ع��ن نفسها ب�ش��راس��ة كبيرة،
سينكر السيناريست كليا ما قام به ،بل سينفي حتى
معرفته بي مثال وحتى كوني كاتبا.

إعداد محمد علي

فاطمة الصفي تواصل تصوير دورها في «دفعة بيروت»
تواصل الفنان فاطمة الصفي تصوير دورها في مسلسل
«دف� �ع ��ة ب � �ي ��روت» ،وذل� ��ك ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وس��ط
العديد من التدابير االحترازية التي اتخذها فريق العمل،
خ�ص��وص��ا ان ال�ع�م��ل ي�ص��ور ف��ي خ�ض��م أوق ��ات عصيبة
يعيشها العالم بتفشي فيروس كورونا ،وكان مقررا ان
يعرض املسلسل خ�لال شهر رمضان امل��اض��ي ،غير ان
اي�ق��اف جميع االنشطة والفعاليات ف��ي لبنان تسبب في
توقف تصوير املسلسل وما ترتب على ذلك من تغييرات
في العديد من املمثلني.
و«دفعة بيروت» من تأليف هبة مشاري حمادة ،ومن إخراج
علي العلي ،وي��روي قصة مجموعة ش�ب��اب ف��ي ستينيات
ال� �ق ��رن امل ��اض ��ي ي� �س ��اف ��رون إل� ��ى ب � �ي� ��روت ،ح �ي��ث ي�ت�ل�ق��ون
تحصيلهم العلمي ويعيشون مشاكل عاطفية واجتماعية،
ويشارك في بطولة املسلسل العديد من النجوم.

فاطمة الصفي

نداء شرارة تطلق «سنغل» جديداً بعنوان «شروط»

نداء شرارة

أطلقت نجمة  ،The Voiceالفنانة األردن�ي��ة ن��داء ش ��رارة ،أغنيتها
ال�ج��دي��دة «ش� ��روط» ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة  JMRووت� ��ري .وه��ي من
كلمات إيهاب غيث ،ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.
ّ
وخيالية من شخص ّ
أحب
روت األغنية ص��ورًا عن ش��روط كثيرة
ّ
ّ
ّ
من كل كيانه وعاش الحب بكل معاناته ،لدرجة أنه عبر من خالل
ّ
عمق وصعوبة هذه الشروط عن استحالة رجوعه إلى الحبيب ،لعل
الحبيب يفهم مدى عمق الحب الذي ال يستهان فيه وكم ّ
سبب من
ّ
ّ
بجمالية حتى لو حكى عن ألم أو
جراح .وال يقدر الحب التعبير إلى
استحالة.
ّ
ّ
وغنت نداء ّ
معبرة عن كل كلمة وكل نوتة في صوتها العذب على توزيع
ّ
بكل ّ
ّ
وشرقية.
فن بني آالت غربية
يميل
من كالم األغنية:
«لو مصمم إني أرجع وافتح بقلبي مجال ،أبشر بعزك أوافق ،لو تلبي
رجع سنيني اللي راحتّ ،
هالشروط ّ
رجع الدمع اللي سال ،اكتب آسف
ف��وق نجمة واغ��زل العذر بخيوط ،ل� ّ�م صوتي من دروب��ك ،ي��وم ناديتك
تعال ،اجمع آهاتي اللي دارت ،حول كونك ألف شوط».
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عقارات المناطق المعزولة

ّ
توقعت مصادر عقارية ان تشهد ع�ق��ارات املناطق املعزولة تراجعًا ملحوظا في نسب اإلشغال.
ّ
وأرجعت املصادر توقعاتها الى اسباب عدة ،أبرزها ان هذه املناطق تحتوي على اعداد كبيرة من
العمالة الهامشية او السائبة ،والتي ستضطر ال��ى مغادرة البالد خ�لال الفترة املقبلة ،مع تشديد
ً
االج��راءات عليها ،فضال عن محاربة تجار االقامات وتحويل ملفاتهم الى النيابة ،وبالتالي ستجد
أعداد كبيرة من العمالة ان خيارها الوحيد هو هجرة الكويت والعودة الى الوطن األم.

هدوء التداوالت

تنافس محموم!
رجحت مصادر مطلعة في القطاع العقاري ان تبدأ جوالت التنافس املحموم بني الشركات
العقارية الستقطاب مستأجرين جدد بأسعار تتناسب مع املرحلة الجديدة .وقالت املصادر:
بالفعل بدأت شركات عديدة بتقديم حوافز ومغريات لجذب املستأجرين الجدد ،سواء عبر
فترة سماح خالل فصل الصيف تمتد الى شهرين ،أو عبر تخفيضات في االيجارات ،تتراوح
بني  %20و.%40

ً
هدواء في تداوالت عقارات السكن االستثماري بسبب انتشار وباء «كورونا»
شهدت الفترة املاضية
ّ
وإغالق مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومعها دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل .وتوقعت
مصادر عقارية استثمارية ان تستمر حالة الهدوء في التعامالت خالل الفترة املقلبة ،خاصة أن
املستثمرين والتجار يحتاجون فترة زمنية بعد كل أزم��ة إلع��ادة تقييم الوضع وتكييف خططهم
االستثمارية مع الواقع الجديد.

ُّ
توقعات بتراجع أسعار «السكن االستثماري» بين  %20و%35

رياح خفض الرواتب تعصف بالعقار!
¶ «كورونا» يتس َّبب بحركة تصحيح قد تكون قاسية على القطاع

خفض الرواتب ..هل يتبعه خفض اإليجارات؟

هبة حماد
في ظل االجراءات االحترازية التي تتخذها الدولة ملحاربة
جائحة كوفيد ،-19تم اتخاذ عدد كبير من التدابير لالبقاء
على سالمة املواطنني واملقيمني ،وج��اء من بينها اغالق
العديد من االنشطة االقتصادية ،االمر الذي زاد من اعباء
االل�ت��زام��ات على الشركات واص�ح��اب املشاريع في كيفية
س��داد روات��ب واج��ور موظفيهم على الرغم من انخفاض
نسبة عمل النشاط او توقف االعمال بشكل ت��ام .وعليه،
ق��ام��ت ال�ح�ك��وم��ة ب��إع��داد م �ش��روع ق��ان��ون ي�س�م��ح ألرب ��اب
العمل ،بتقليص روات��ب موظفيهم خالل فترة االج��راءات
االح �ت��رازي��ة ال�ت��ي تتخذها ال��دول��ة وت�م��ت اح��ال��ة م�ش��روع
القانون الى اللجنة املالية البرملانية.
وف��ي ه��ذا ال �ص��دد ،ح��ذرت م�ص��ادر ع�ق��اري��ة م��ن التأثيرات
السلبية التي سيخلفها القانون على القطاع العقاري في
حال تمريره واقراره في مجلس األمة.
وت��وق �ع��ت م �ص��ادر ض�ل�ي�ع��ة ف��ي ال �س��وق ال �ع �ق��اري ت��راج��ع
أسعار عقارات السكن االستثماري بنسب تتراوح بني 20
و %35على وق��ع انخفاض محتمل ملعدالت اإلشغال إلى
ن�ح��و  %50ف��ي ب�ع��ض امل�ن��اط��ق نتيجة ال�ه�ج��رة الحتمية
لعدد كبير من الوافدين وخفض الرواتب.
وأشارت املصادر إلى أن الكثير من الوافدين سيخسرون
أعمالهم ،نتيجة إيقاف نشاط شركاتهم بسبب جائحة
ك��ورون��ا او ف�ق��دان وظائفهم ،وق�س��م كبير منهم سيغادر
ّ
ويغير
ال �ب�لاد ،األم ��ر ال ��ذي س�ي��زي��د امل �ع��روض م��ن ال�ش�ق��ق
معادلة اسعار االيجارات والعقارات االستثمارية معًا.
وذك��رت املصادر أن قانون خفض الرواتب سيدفع حكما
املستأجرين للبحث عن شقق سكنية بأسعار أقل ،ما يزيد
املعروض من الشقق الكبيرة ذات اإليجار املرتفع ،ويدفع
املالك الى تخفيض االيجارات للحفاظ على املستأجرين،
ف �ض�لا ع ��ن ان ب �ع��ض ال �ش��رك��ات ب� ��دأت ب�ت �ق��دي��م م�غ��ري��ات
ل�ل�م�س�ت��أج��ري��ن ك �ف �ت��رة س �م��اح ش �ه��ر او ش �ه��ري��ن واي �ج��ار
مخفض ف��ي م�ح��اول��ة منها مل��لء ال�ش��واغ��ر وال�ح�ف��اظ على

¶ نسب اإلشغال قد تهبط  ..%50والمنافسة تشتدّ لجذب المستأجرين
¶ السوق في مرحلة تش ُّبع ..والمعروض أصبح يفوق الطلب بكثير
¶ عقاريون :مخاوف من تدهور قدرة المستأجرين على دفع التزاماتهم
¶ «خصم الرواتب» إن حصل سيلزم المالك بتخفيض اإليجارات طوعا ً
َّ
مخفض
¶ شركات بدأت بتقديم المغريات :فترات سماح مجانية ..وإيجار
عائدات مستدامة.
وأش��ارت املصادر الى ان ري��اح خفض الرواتب ستعصف
بالقطاع ال�ع�ق��اري أوال ،وت�ح��دي��دا «السكن االستثماري»
ال��ذي يعتمد تشغيله ع�ل��ى ال��واف��دي��ن ،متوقعة ان تتأثر
اي �ض��ا ت� � ��داوالت ال �ع �م��ارات االس �ت �ث �م��اري��ة ،خ �ص��وص��ًا ان
املستثمرين يحتاجون إلى فترة ترقب ما بعد األزمة حتى
ت�ت�ض��ح ال �ص��ورة اك �ث��ر ف��ي م��ا ي�خ��ص م��ؤش��رات األس �ع��ار
والعوائد واالقبال.
ول�ف�ت��ت إل ��ى أن ع ��ددا ك�ب�ي��را م��ن ال �ع �ق��ارات االس�ت�ث�م��اري��ة
دخ �ل��ت ال �س��وق ح��دي�ث��ًا ،وأخ� ��رى ج ��ار تشطيبها تمهيدا
لدخولها ،األمر الذي سيزيد نسبة املعروض من الشقق،
ل �ك��ن امل� �ص ��ادر ت��ؤك��د اي �ض��ا ان ال� �س ��وق ع � ��ادة م ��ا يشهد
عمليات تصحيح مع انتهاء كل أزمة ،وال عجب اذا شهد
قطاع العقار االستثماري حركة تصحيحية في االسعار
وااليجارات ولربما تؤسس ملرحلة جديدة.
وأف � � ��ادت م� �ص ��ادر ع �ق��اري��ة اخ � ��رى ب� ��ان ال �س �م��اح ب�خ�ص��م
ّ
الرواتب على املوظفني سيشكل معضلة كبيرة للموظفني.
ام��ا ال�ش��رك��ات امل�ت�ع�ث��رة ،ف�ق��د تستفيد م�ن��ه للحفاظ على
اس �ت �م��راري��ة اع�م��ال�ه��ا وال �ت��ي ت��أث��رت ف��ي ال �ف �ت��رة امل��اض�ي��ة
بسبب االزم ��ة ال�ح��ال�ي��ة ،وب��ال�ت��ال��ي عملت ع�ل��ى تخفيض
روات ��ب امل��وظ�ف�ين ف�ت��رة مؤقتة خ�لال االغ�ل�اق االح �ت��رازي،

مشيرة الى ان القرار قد يتم تمريره في املجلس لتوافقه
مع مطالب أغلبية النواب ،وتم العمل بمثل هذا القانون
في العديد من الدول ،خصوصًا عند فترة توقف النشاط
وال�ع�م��ل ،وأط�ل��ق عليه ف��ي ب�ع��ض ال ��دول ب��دل ب�ط��ال��ة ،ول��ه
اث��ار ايجابية على الشركات الكبيرة اكثر م��ن املتوسطة
وال�ص�غ�ي��رة ،كما ان اث ��اره السلبية بسيطة على القطاع
ال �ع �ق ��اري مل �ح ��دودي ��ة ال �ف �ت ��رة ،وف� ��ي ح� ��ال ت ��م ال�ت�خ�ف�ي��ض
بالفعل فستقل قدرة املوظفني على دفع ايجاراتهم وسداد
التزاماتهم ،وبالتالي بات ال بد من املساهمة بتخفيض
االيجارات من قبل املالك.
وقالت املصادر :ليس للقانون جانب سياسي كما يعتقد
البعض ،فهو معمول به في اغلبية الدول.

تغيرات مستقبلية
وأضافت املصادر ان جميع القطاعات سوف تتأثر كثيرا
باألزمة الحالية ،لكن في املقابل قد تبرز فرص جديدة في
بعض القطاعات ،وحجم التأثير السلبي على العقارات
س�ي�خ�ت�ل��ف ف ��ي ج�م�ي��ع أج � ��زاء ق �ط��اع ال �ع �ق��ار ،ل �ي��س فقط
بسبب اإلج ��راءات والتدابير االح�ت��رازي��ة ،ولكن محركات
اق �ت �ص��ادي��ة وم�ع�ط�ي��ات ك�ث�ي��رة أي �ض��ا س�ت�غ�ي��ر م��ن بعض
مالمح القطاع العقاري في املستقبل على مستوى العالم

وليس فقط في الكويت.
وبينت امل�ص��ادر ان املشكلة األكبر هي أن األزم��ة الحالية
متعددة األبعاد وتأثيرها طال الجميع من دون استثناء
دوال وشركات واف��رادا ،وكل القطاعات ومعاملها ما زالت
غير واضحة ،وزمن االنتهاء أو الخروج منها غير معلوم
وغير محدد ،لذلك من املرجح أن يكون التأثير كبيرا على
مختلف القطاعات العقارية ،بما فيها السكني والصناعي
والحرفي والتجاري واالستثماري واإلداري.
وأضافت املصادر ان الصحة العامة للمواطن هي األولوية
ال �ق �ص��وى ل �ل ��دول ��ة ،ل��ذل��ك ت �ت �ج��ه ال � ��دول أوال إل� ��ى ات �خ��اذ
اإلج��راءات االحترازية ملواجهة فيروس كورونا ،حتى إن
كانت على حساب االقتصاد الذي يمكن تعويض خسائره
مستقبال ،وبعد انتهاء األزم��ة فستستطيع الدولة العمل
من خالل معايير جديدة ومختلفة ،ونزول العمال فى ظل
أزمة انتشار كورونا يعد مغامرة ومخاطرة على الصحة
وعلى اقتصاد ال��دول��ة ،ألن أي نتائج سلبية فى الصحة
العامة للمواطنني س��وف تنعكس سلبا على االقتصاد،
ل��ذل��ك األول ��وي ��ات ت�ت�ط�ل��ب امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال �ص �ح��ة ،حتى
نستطيع بناء االقتصاد بعد انتهاء األزمة.
تابعت امل�ص��ادر :ليست هناك أي شركة حاليًا تستطيع
العمل حتى بنصف طاقتها ،وأغلب العمالة ال تستطيع

العمل بسبب ال�ع��زل الكلي للمناطق ،وب��ات��ت الكثير من
ال �ش��رك��ات ت�ع��ان��ي ق�ل��ة ال�س�ي��ول��ة واألف � ��راد أي �ض��ًا .وبشكل
ع��ام ،نجد ان القطاع العقاري يواجه تحديا صعبا جدا
ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��راه ��ن .ول �ف �ت��ت امل� �ص ��ادر ال ��ى ان ��ه دائ �م ��ا ما
ي� ّ
�روج ب��أن املالك يحق له أن يطالب باإليجار خ�لال أزمة
«ك ��ورون ��ا» ،ع�ل�م��ا ب��أن�ن��ا ف��ي ظ ��رف اس�ت�ث�ن��ائ��ي ج ��دا ،لكن
ال �س ��ؤال :ه��ل ي�س�م��ح امل��ال��ك او ي�ح��ق ل�ل�م��ال��ك ف�ت��ح ال�ع�ق��ار
التجاري أو الصناعي أو الحرفي للشركات واملحال لكي
تقوم بنشاطها خ�لال األزم ��ة؟! فهذه تعتبر أح��د مخاطر
االستثمار العقاري التجاري وغيرها في حالة الكوارث
أو انتشار وباء جائح ،ليس من املعقول أن يوجد استثمار
من دون مخاطر ،واملخاطر تتفاوت درجاتها وفق النوع،
وهذا النوع من املخاطر يشل جميع الكيانات والقطاعات
االقتصادية وكل من العقار التجاري واالداري والصناعي
والحرفي أح��د ه��ذه القطاعات ،وحتى في ح��ال التشغيل
ال�ج��زئ��ي ل��ن يستطيع امل�س�ت��أج��ر تحقيق ح�ت��ى  ٢٥%من
طاقته التشغيلية.

مسؤولية اقتصادية

ّ
وفقًا للمصادر ،يجب على الشركات العقارية ان تتحلى
باملسؤولية تجاه االقتصاد واملجتمع ،وب�ه��ذه املناسبة
ّ
ثمنت املصادر ما قامت به شركات عقارية كبرى عدة من
مبادرات منذ بداية األزمة العفاء املستأجرين ،وهذا يدل
على إحساس كبير ّ
جدا باملسؤولية تجاه عمالئها.
واض��اف��ت :نتمنى على البقية القيام ب��دوره��م للمحافظة
ع �ل��ى ع �م�ل�ائ �ه��م ،وأال ي �س �ت �غ �ل��وا األزم� � ��ة ب �ت �ه��دي��د ب�ع��ض
امل�س�ت��أج��ري��ن ،وخ��اص��ة امل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة ال�ت��ي تعاني
األم��ري��ن وال�ض�غ��ط م��ن ك��ل ات �ج��اه .ك�م��ا ن��رج��و م��ن بعض
املحامني اال يمارسوا تصدير االس�ت�ش��ارات املعلبة التي
ت �خ��دم ف�ق��ط ال �ط��رف األق� ��وى ،وأن ي��وج�ه��وا ال �س��ؤال مل�لاك
ال �ع �ق��ارات إذا ك��ان��وا ي�س�م�ح��ون للمستأجرين بممارسة
أع�م��ال�ه��م وع ��دم االن�ص�ي��اع ل�ل�إج��راءات االح �ت��رازي��ة خ�لال
فترات الحظر!

نتيجة قيود الشحن البرية والجوية والبحرية

نزيف حاد في تدفق البضائع بالخليج
حسام علم الدين
رغم توقف حركة السفر حول العالم بسبب تفشي فيروس
ك��ورون��ا ف��إن عمليات شحن البضائع مستمرة بالعمل رغم
القيود املفروضة عليها لتلبية الطلب على السلع األساسية
في مختلف أنحاء الدول ،بالتزامن مع توقعات منظمة التجارة
العاملية ب��أن يؤثر الفيروس على تجارة البضائع العاملية في
 2020إلى حدود  %32في ظل سيناريو متشائم و %13في
ظل سيناريو متفائل.
ون�ق��ل م��وق��ع «غ�ل��ف ب��زن��س» ع��ن ج��وب��ال آر ،ن��ائ��ب الرئيس
للنقل والخدمات واللوجستية في «فروست اند سوليفان»
لالستشارات ،قوله« :إن معظم املناطق في جميع أنحاء العالم
ق��د تشهد انخفاضا ف��ي التجارة البينية ب�ين ال��دول بنسب
ت �ت��راوح ب�ين  12و 17%ف��ي ظ��ل سيناريو متفائل ،كما أن
منطقة الشرق األوس��ط قد تشهد هبوطا بنسبة  %10في

التجارة البينية».
وأش ��ار ج��وب��ال إل��ى أن تقييد ح��رك��ة ال�ب�ض��ائ��ع ف��ي األس��اب�ي��ع
األخ�ي��رة أث��رت على تدفقها ف��ي منطقة الخليج بنسبة تصل
ال��ى  %60بسبب ق�ي��ود على ح��رك��ة الشحن ال�ب��ري��ة والجوية
والبحرية ،الفتا إلى أن شركات الخدمات اللوجستية وشحن
البضائع في املنطقة تعمل على إستراتيجيات تساعد على
تحسني القدرة على حركة التجارة في املنطقة ،كما تجد حلوال
سريعة من خالل الرقمنة وإدخال اآلالت ملواصلة العمل ومنع
شلل حركة التجارة ونقل البضائع.
وع��ن توقيت انتعاش قطاع ال�ت�ج��ارة وح��رك��ة البضائع ،توقع
ج��وب��ال أن ي�ك��ون ل�ف�ي��روس ك��ورون��ا ت��أث�ي��ر ح��اد ع�ل��ى حركة
العرض والطلب للتجارة ملا يقرب من  3أشهر وربما  3أشهر
إض��اف�ي��ة ل�ت�ع��اف��ي ق �ط��اع ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة وح��رك��ة ال�ب�ض��ائ��ع،
مرجحا أنه بناء على ذلك قد تواجه معظم الشركات العاملة في
القطاع متوسط  40إلى  %50من فقدان لفرص األعمال على

انخفاض التجارة البينية
بين الدول بنسبة %17 - %12
تعافي قطاع
التجارة العالمية
يحتاج  6أشهر إضافية

أساس سنوي في  ،2020وبالتالي فإن انتعاش الطلب لضمان
النمو املستدام على الحركة التجارية العاملية قد يتطلب ربعني
آخرين ( 6أشهر).
وقال جوبال« :إن سالسل التوريد والخدمات اللوجستية قد
تنتعش في الربع الثالث من حيث الشحن عبر املمرات التجارية
ال��رئ�ي�س�ي��ة ،وم ��ع ذل ��ك ف ��إن اح �ت �ي��اج��ات ال�ت�خ��زي��ن ق��د تخضع
لتحوالت ومتطلبات كبيرة ،ومن املرجح أن يشهد تكوين طرق
الشحن املستقبلية تغييرات ،كما أن نمط الطلب ق��د يشهد
تغييرات في كل من أنماط االستهالك ومواقع العرض».
وت ��وق ��ع أن ت �ش �ه��د ق �ط��اع��ات س�ل�اس ��ل ال �ت ��وري ��د وال �خ��دم��ات
اللوجستية تغييرات طويلة امل��دى ،مثل زي��ادة الرقمنة وزي��ادة
االعتماد على التطبيقات اإللكترونية والبيانات الضخمة ،إذ
سيعمل االت�ص��ال ال��رق�م��ي على ترشيد واس�ت�ب��دال االت�ص��ال
ال�ت�ق�ل�ي��دي وس �ت �س��رع اب �ت �ك��ارات��ه ف��ي ت�ط��وي��ر ن �م��اذج األع �م��ال
الجديدة.

وكانت شركة موانئ دبي مشغل املوانئ األكثر ازدحاما في
املنطقة أطلقت أواخ��ر أب��ري��ل أدوات وخ��دم��ات لوجستية عبر
اإلنترنت تغطي حركة الشحن البري والبحري والجوي حول
ال�ع��ال��م ،وت�م�ك��ن ت�ل��ك ال�خ��دم��ات م�ن�ص��ات ووك�ل�اء ال�ش�ح��ن من
حجز شحنات البضائع من وإلى أي مكان في العالم من خالل
الشبكة العنكبوتية ،ملساعدة الشركات على مواجهة تحديات
تفشي فيروس كورونا والحفاظ على حركة تجارة البضائع،
خصوصا املواد الغذائية واإلمدادات الطبية.
وأعلنت الشركة ضمان التزام عملياتها باإلجراءات االحترازية
للعاملني فيها وزي��ادة التعقيم ملنشآتها والحاويات وترتيب
سكن للموظفني بالقرب م��ن م�ك��ان العمل ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى أن
مرور طواقم السفن التي تصل أو تغادر ميناء جبل علي عبر
الكاميرات الحرارية وتوفير الفحوصات الصحية وتحديثها
ب��اس �ت �م��رار وال �ح �ص��ول ع�ل��ى م��واف �ق��ة م �س��ؤول��ي امل �ي �ن��اء قبل
الصعود إلى السفينة أو النزول منها.
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تحقق  11مليار دوالر سنوياً

رأي متخصص
محمد بدر الجوعان
مستشار استثمار مصرفي

فصل السياسة عن المال!
جرت العادة بأن تشهد الساحة السياسية
ب�ين الحني واآلخ���ر تجاذبات ب�ين الحكومة
واملجلس تؤدي ببعض األحيان إلى تفعيل
أحد النواب أداة االستجواب لوزير ما والذي
دائما ما يحمل في طياته عنصر املفاجأة،
حيث يخبئ طرف لآلخر ورقة يعتقد بأن
تكون هي الرابحة أو الفصل في حالة طلب
طرح الثقة ،فهذه االستجوابات وعلى الرغم
من كثرتها في اآلونة األخيرة قد أصبحت
ً
جزءا من الثقافة املحلية السائدة.
وم����ا ان أع���ل���ن ال���ن���ائ���ب ري�����اض ال��ع��دس��ان��ي
ع��زم��ه ت��ق��دي��م اس��ت��ج��واب إل���ى وزي���ر املالية
ب��������راك ال����ش����ي����ت����ان ،ح���ت���ى ك���ش���ف األخ���ي���ر
ع����ن ورق������ة «ح���ص���ة ال���ح���ك���وم���ة ف����ي اح����دى
املؤسسات املصرفية الكبرى في البالد»،
ل��ي��خ��ل��ط االوراق وي��ب��ع��ث��ره��ا م���ج���ددا على
طريقة قواعد اللعبة السياسية ،وه��ذا في
ال��س��ي��اس��ة م��ش��روع وارف����ع ل��ل��وزي��ر القبعة
لفهمه ق��واع��د اللعبة السياسية اال ان ما
يحزنني ،هو اقحام احدى أكبر املؤسسات
املصرفية اإلسالمية ،واستخدامها ك��أداة
ض��غ��ط س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال���وق���ت ال���راه���ن فهو
ام��ر م��رف��وض ،خصوصا ان وزي���ر املالية
بصفته يفترض أن يضطلع ب���دوره لدعم
م��ؤس��س��ات وش���رك���ات ب��ل�اده وت��ع��زي��ز ثقة
املستثمرين والعمل على جذب املزيد منهم
إلى السوق الكويتي.
مما ال ش��ك ف��ي��ه ،أن مثل ه��ذه التصرفات
ت���ت���رك أث���ره���ا ع��ل��ى س��م��ع��ة س����وق ال��ك��وي��ت
ل���ل��أوراق امل��ال��ي��ة وب��ي��ئ��ة األع���م���ال ال���ت���ي من
امل���ف���ت���رض أن ت���ت���ص���در أول�����وي�����ات أع���م���ال
ال��ح��ك��وم��ة .وي���ج���ب ال���ن���أي ع���ن م��ؤس��س��ات
م��رم��وق��ة ول��ه��ا ثقلها ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص
ال��ذي يدعم رؤي��ة الكويت  2035واالرت��ق��اء
بتنافسية البلد كمركز مالي ،وعدم زجها
في اي صراعات وت��وت��رات سياسية ،وفي
ه���ذا األم����ر م��س��ؤول��ي��ة ك��ب��رى ع��ل��ى ال��وزي��ر
املسؤول ،الذي يفترض به ان يكون داعمًا
ق����وي����ًا ل���ض���م���ان االس����ت����م����رار ف����ي ت��ح��ق��ي��ق
ن��م��و م��س��ت��دام وم��س��ت��ق��ر الق��ت��ص��اد ال��ب��ل��د
ومؤسساته خصوصا املالية منها والتي
ك�����ان ل���س���ي���اس���ات ب���ن���ك ال���ك���وي���ت امل���رك���زي

ال تزجوا بمؤسسات
مرموقة في زواريب
السياسة الضيقة
مشكلتنا بسيطرة
الجرعة السياسية على
القرارات االقتصادية
المرحلة دقيقة
والمطلوب تحفيز
االقتصاد ..وليس العرقلة
الحصيفة دور م��ه��م ف��ي ت��ع��زي��ز متانتها
وسمعتها على مستوى االقليم والعالم.
وال يخفى على احد ان بورصة الكويت اليوم
ل��م تعد كما ك��ان��ت ف��ي السابق فأصبحت
ض��م��ن م��ؤش��ر ف��وت��س��ي « FTSEو»S&P
ل�لأس��واق الناشئة العاملية وعلى مشارف
االنضمام إل��ى «مؤشر  ،»MSCIما يعني
دخ������ول أك���ب���ر ال���ص���ن���ادي���ق االس���ت���ث���م���اري���ة
ع��ل��ى ال��ب��ورص��ة وال��ش��رك��ات ال��ك��ب��رى ،وم��ن
ه���ن���ا ت��ن��ط��ل��ق اه���م���ي���ة ال���ح���ف���اظ ع���ل���ى م��ث��ل
ه���ذه ال��ش��رك��ات واب��ع��اده��ا ع��ن ال��س��ج��االت
«العقيمة» والزواريب الضيقة التي ال تؤدي
ال��ى طريق االه���داف التى تستهدفه ال��رؤى
الطموحة للبالد.
وي��ذك��رن��ي ت��ص��رف ال���وزي���ر ال��ش��ي��ت��ان بما
ذك��رت��ه صحيفة «ف��اي��ن��ن��ش��ال ت��اي��م��ز» قبل
أع���وام ع��ن بيئة األع��م��ال ف��ي الكويت بأنها
«ج��اذب��ة للمستثمر االج��ن��ب��ي إال أن امل��زاج
السياسي متقلب وقد يعصف باالقتصاد
دون اكتراث بسمعة البلد ماليًا».
أعتقد من الحصافة هنا بأن تتدخل هيئة

أس��واق امل��ال لضبط تصريحات املسؤولني
ال��ح��ك��وم��ي�ين وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن أث���ره���ا على
الشركات املدرجة ،فإن أراد مستثمر بحجم
الهيئة ال��ع��ام��ة لالستثمار بالتصريح عن
حصة له في السوق فمن األجدر أن يتم ذلك
بإذن وإخطار من الجهة الرقابية املخولة.
ف���ان ك���ان أص��ح��اب ال��خ��ب��رة ع��ل��ى ع��ل��م ب��أن
تصريحات الوزير «جوفاء» يراد بها عبور
االس��ت��ج��واب ف��ه��ن��اك م��س��ت��ث��م��رون بسطاء
وأج���ان���ب ال ي��ع��ل��م��ون ذل���ك وي����رون ف��ي ذل��ك
خسارة محتملة أو قرار للتخارج ليس من
السهم فقط بل من السوق الكويتي برمته.
ش���ه���دت م���ؤس���س���ات إع�ل�ام���ي���ة ذات ط��اب��ع
اقتصادي ومنها «ذا بانكر» م��ؤخ��را بأن
ال���ت���ط���ور ال�����ذي أح����رزت����ه ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت
والتحول االقتصادي ال��ذي شهدته البالد
ع��ل��ى م����دار ال��س��ن��وات ال��ع��ش��ر امل��اض��ي��ة ،ما
ه��و إال إنعكاس للدفعة القوية ف��ي 2010
بتشكيل هيئة إشرافية وتنظيمية ممثلة
في هيئة أس��واق امل��ال التي أدخلت معايير
ج��دي��دة ل��ت��داول األوراق املالية تنسجم مع
املعايير الدولية.
ً
وقطعت ال��ك��وي��ت ش��وط��ًا ط��وي�لا ف��ي ترقية
ال��ب��ورص��ة وف���ي ج���ذب املستثمر األجنبي
وتعزيز التنافسية االقتصادية وإن كان ال
ً
ي��زال الطريق أمامها طويال إال أن��ه ال تزال
سيطرة الجرعة السياسية على ال��ق��رارات
االقتصادية أحد أكبر العراقيل التي تواجه
الكويت وكأننا نخطو خطوة واحدة لألمام
وعشر للخلف .العملية االقتصادية تحتاج
إلى حصافة ب���اإلدارة ،فال مجال للقرارات
اإلرتجالية غير املدروسة.
وأخيرًا ،تواجه الرغبة السامية في تحويل
ال���ب�ل�اد إل����ى م��رك��ز م��ال��ي وت���ج���اري ورؤي����ة
الكويت  2035اليوم أصعب تحدياتها في
ظ��ل ال��غ��ي��اب ال��ت��ام ل��ل��رؤي��ة امل��ال��ي��ة الحكومية
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ال���رك���ود ال��ك��ب��ي��ر ال��ن��اج��م عن
ً
ك��وف��ي��د ،19 -ف��ب��دال م��ن تحفيز االقتصاد
ورع���اي���ت���ه ن��ج��د امل���س���ؤولي��ن م��ش��غ��ول�ين في
اختالق معارك ظاهرها حماية امل��ال العام
وباطنها حماية املنصب ال��وزاري ..وهنا ال
يسعنا التعليق اال بالتعقل.

؟

ً
أرباحا
كيف تجني كوبا
من تصدير األطباء
ل�ل��وه�ل��ة األول � ��ى ي�ث�ي��ر وض ��ع إرس � ��ال أط �ب��اء إل��ى
العالم خالل جائحة كورونا استغراب الكثيرين؛
فكيف لدولة نامية فقيرة ومحاصرة اقتصاديا
م �ث��ل ك��وب��ا أن ت �ك��ون أك �ب��ر م �ص��در ل�ل�أط �ب��اء في
ال �ع��ال��م؟ وك �ي��ف ل �ه��ا أن ت�س�م��ح ب�س�ف��ر أط�ب��ائ�ه��ا
للخارج وسط األزمة الحالية ،وهو فعل لم تقم به
أي دولة في العالم حتى اآلن؟ ولكن عندما ُيعرف
السبب ُيبطل العجب وتزول الدهشة.
ب � ��دأت ال �ح �ك��اي��ة ف ��ي ال �س �ن ��وات ال �ت��ال �ي��ة ل �ل �ث��ورة
الكوبية ،التي أطاحت في عام  1959بالدكتاتورية
العسكرية لفولجنسيو باتيستا ،تحت زعامة
ف�ي��دي��ل ك��اس �ت��رو ،ال ��ذي أس ��س ن�ظ��ام��ا ش�ي��وع�ي��ا.
م �ن��ذ ال �ل �ح �ظ��ة األول � � ��ى أص� �ب ��ح ك ��ل م ��ن ال��رع��اي��ة
الصحية الشاملة والتعليم امل�ج��ان��ي عنصرين
أس��اس �ي�ين ف��ي م �ش��روع ك��اس �ت��رو .ش�ع��ب متعلم
وب �ص �ح��ة ج �ي ��دة ..ه� ��ذان ه�م��ا أك �ب��ر اس�ت�ث�م��اري��ن
ل�ل�ث��ورة ال�ك��وب�ي��ة ،وبفضلهما تمتلك ك��وب��ا اآلن
م � ��وارد ب�ش��ري��ة م�ت�ع�ل�م��ة ت�ع�ل�ي�م��ا ج �ي��دا ون�ظ��ام��ا
صحيا قويا ،يكفي أن تعرف أن متوسط العمر
امل�ت��وق��ع ف��ي ه��ذه ال�ج��زي��رة امل�ح��اص��رة اقتصاديا
م��ن قبل األم�ي��رك�ي�ين م��ن أك�ث��ر م��ن  60ع��ام��ا أعلى
من متوسطه في ال��والي��ات املتحدة نفسها ،كما
أن نصيب املواطن الكوبي من عدد األطباء يفوق
ثالثة أضعاف نصيب نظيره األميركي.

الرواتب تدفع للحكومة
كوبا ال ترسل أطباءها للخارج ألغراض إنسانية
ف �ق��ط ،ب��ل ف��ي أك �ث��ر األح �ي ��ان ي �ك��ون ل�لأم��ر ط��اب��ع
تجاري بحت؛ ففي عام  1998بدأت كوبا في اتباع
ه��ذا النهج حني اتفقت مع فنزويال على مبادلة
النفط وامل��ال بعدد محدد من األطباء واملهنيني،
يعمل اليوم في فنزويال آالف األطباء الكوبيني.
ول� �ك ��ن أل� �ي ��س م� ��ن امل� �ف� �ت ��رض أن ت �ع �ط��ي ال � ��دول
امل�س�ت�ق��دم��ة ل�لأط �ب��اء ال�ك��وب�ي�ين روات �ب �ه��م بشكل
مباشر؟ هذا صحيح ويحصل مع كل الجنسيات،
ول�ك��ن ف��ي ال�ح��ال��ة ال�ك��وب�ي��ة األم ��ر مختلف قليال؛

األطباء الكوبيون يحاربون «كورونا» في العالم تحدياً للواليات المتحدة

الخدمات الطبية تشكل
أكثر من  %43من
الصادرات الكوبية
اتباع نهج مبادلة النفط
والمال بعدد محدد من
األطباء والمهنيين
ف� ��ي ك ��وب ��ا ت ��وف ��ر ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م امل �ج��ان��ي
للطالب وتؤمن لهم كل احتياجاتهم طوال فترة
ال��دراس��ة ،وتعطيهم كذلك روات��ب رم��زي��ة ،مقابل
التزام املتخرجني بوضع أنفسهم تحت تصرف
الحكومة لفترة من الوقت.
وع �ل��ى ه ��ذا األس� ��اس ت �ق��وم ال �ج �ه��ات امل�س�ت�ق��دم��ة

لألطباء الكوبيني بتحويل رواتبهم إلى الحكومة
الكوبية ،التي تقوم ب��دوره��ا بإعطاء ج��زء منها
إل��ى الطبيب وج��زء أصغر إل��ى عائلته في كوبا،
ب�ي�ن�م��ا ت�ح�ص��ل ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ال �ب��اق��ي ،وال ��ذي
تقوم من خالله بالصرف على التعليم والصحة
وت�م��وي��ل ال�ب�ع�ث��ات ال�ت��ي ت��وف��ر ال�خ��دم��ات الطبية
باملجان للبلدان الفقيرة التي ال تستطيع تحمل
التكلفة .وبفضل كلية «أميركا الالتنية للطب»
في العاصمة الكوبية هافانا يعمل اآلن أكثر من
 30أل��ف طبيب ك��وب��ي ف��ي  53دول��ة ح��ول العالم،
وأصبحت الخدمات الطبية تشكل أكثر من %43
م��ن ال� �ص ��ادرات ال�ك��وب�ي��ة ون �ح��و  %6م��ن ال�ن��ات��ج
املحلي اإلجمالي للبالد ،وتبلغ عوائد الحكومة
الكوبية من صادراتها من الخدمات الطبية نحو
 11مليار دوالر في العام الواحد.
قد يحصل الطبيب الكوبي مثال على ألف دوالر
فقط من مرتبه الشهري اإلجمالي البالغ  4آالف
دوالر ،بينما تضع الحكومة يدها على الباقي
والذي تمنح جزءا منه لعائلته( .اإليكونوميست،
التايم ،كلية لندن لالقتصاد ،تيد ،الباييس ،ذا
نيشن ،أرقام)

 14اقتصاد
بدأت اآلن العديد من
الدول تخفف قيود الحجر
الصحي ،وأعلن العديد
منها خططا ً سيتم
بموجبها فتح المحال
التجارية والنوادي ودور
السينما والمطاعم
بالتدريج ،مع اتخاذ إجراءات
صارمة للحد من تفشي
فيروس كورونا المستجد.
بينما تقدم معظم
المطاعم اآلن خدمة
توصيل الطعام إلى
المنازل ،فسوف يكون
أمام أصحاب المطاعم
بعد إعادة فتحها مهمة
صعبة ،إذ سيتطلب
منهم الوضع الجديد
تطبيق إجراءات صارمة
للحد من انتشار فيروس
كورونا بين رواد المطعم
والعمال .وفي ما يلي
خمسة طرق لالستعداد
إلعادة فتح المطاعم:
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إجراءات صارمة يفرضها الوضع الجديد

نصائح للمطاعم بعد االفتتاح
وسالمة الزبائن.
وي�ج��ب أن ي��درك ص��اح��ب املطعم أهمية
االس� �ت� �ث� �م ��ار ف� ��ي م � �ع� ��دات ال� ��وق� ��اي� ��ة م��ن
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ب �م��ا ف��ي ذل ��ك األق�ن�ع��ة
وامل �ط �ه��رات ،فمثل ه��ذه امل �ع��دات تحمي
امل ��وظ� �ف�ي�ن وت� �س ��اع ��ده ��م ع �ل ��ى ال �ش �ع��ور
بأمان ،باإلضافة إلى أنه في حالة ما إذا
لم يطبق صاحب املطعم هذه اإلجراء ات
بسبب التكاليف ،فمن املحتمل أن يشهد
امل�ط�ع��م إص ��اب ��ات ،وف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة قد
يضطر صاحب املطعم إلى إغالقه لعدة
أسابيع ،مما يعني خسائر أكبر بكثير
من تكاليف معدات الوقاية.

 - 1تدريب الموظفين

ت �غ �ي��رت م�ع��اي�ي��ر ص �ن��اع��ة امل �ط��اع��م بسبب
وباء كورونا ،لذلك من املهم إخبار العاملني
ف��ي امل �ط��اع��م ب �ه��ذه ال �ق��واع��د ال �ج��دي��دة قبل
ع��ودت�ه��م إل��ى ال�ع�م��ل ،وي�م�ك��ن ال�ق�ي��ام بذلك
م��ن خ�ل�ال ع �ق��د ج �ل �س��ات ت��دري��ب ل �ه��م عبر
اإلنترنت.
وي� � �ج � ��ب إخ � � �ب� � ��ار امل � ��وظ� � �ف �ي��ن خ� �ل� ��ال ه� ��ذه
الجلسات بكل التغييرات التي ستحدث في
املطعم ،بما في ذلك استبدال أدوات صالحة
ل�لاس �ت �خ��دام م ��رة واح� ��دة ب � ��أدوات امل��ائ��دة،
واالعتماد على ط��رق دف��ع جديدة من دون
تالمس ،وم��ن املهم إرس��ال ملف يضم هذه
ال�ق��واع��د ال�ج��دي��دة إل��ى ف��ري��ق ال�ع�م��ل ،حتى
يتمكنوا من االطالع عليه عند الحاجة.

 - 5فرق عمل متناوبة

 - 2تعليق إرشادات السالمة
بينما يمكن ت��دري��ب املوظفني على الوضع
الجديد قبل إعادة الفتح ،سيكون من الصعب
ال�ق�ي��ام ب��ذل��ك م��ع ال�ع�م�لاء ال��ذي��ن سيكونون
غ�ي��ر م�ع�ت��ادي��ن ع�ل��ى ال��وض��ع ال �ج��دي��د ،لذلك
يجب تعليق إرشادات السالمة في كل مكان
في املطعم ،ووض��ع العالمات الفاصلة على
األرض حتى يحافظ األشخاص على التباعد
االجتماعي في الطوابير ،ووضع اإلرشادات
الخاصة بالطريقة الصحيحة لغسل اليدين

كيف ستبدو المطاعم بعد كورونا؟

ف��ي الحمام ،فكل ه��ذه اإلرش ��ادات ال تحافظ
ع �ل��ى س�ل�ام ��ة ال �ع �م�ل�اء ف �ق ��ط ،ول �ك ��ن س�لام��ة
املوظفني أيضًا.

 - 3تقليل عدد الزبائن
إعادة فتح املطاعم ال تعني استقبال عدد

ال��زب��ائ��ن امل �ع �ت��اد ن �ف �س��ه ،ف �س��وف تضطر
امل� �ط ��اع ��م ل �ت �ق �ل �ي��ل ع � ��دد زب��ائ �ن �ه��ا ح��رص��ًا
ع �ل��ى ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ،وق ��د يتطلب
ذل��ك تغيير تصميم املطعم ،بحيث يكون
هناك عدد طاوالت أقل ومساحة أكبر بني
الطاوالت.

 - 4األولوية لسالمة الموظفين
ي �ت �ع��ام��ل م��وظ �ف��و امل �ط �ع��م م ��ع ع� ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
األشخاص ط��وال اليوم ،لذلك من املهم التأكد
م��ن ح�ص��ول�ه��م ع�ل��ى ال �ت��دري��ب ال�ل��ازم ،وتوفير
ك��ل امل �ع��دات ال�ل�ازم��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى سالمتهم

قد يكون من األفضل لسالمة املوظفني أن
يتم تقسيمهم إلى فريقني أو ثالثة فرق
تعمل ب��ال�ت�ن��اوب وف��ي أوق� ��ات مختلفة،
ُ
بحيث إذا أص�ي��ب أح��د العاملني ف��ي أي
فريق يمنحه صاحب العمل هو وباقي
أع �ض��اء ال �ف��ري��ق إج� ��ازة ح�ت��ى ي�ت�ع��اف��وا،
بينما يواصل الفريقان اآلخران العمل.
وي� �ج ��ب أن ي� �ق ��وم ك� ��ل ف ��ري ��ق ب�ت�ن�ظ�ي��ف
وت�ط�ه�ي��ر امل�ط�ع��م واألدوات وال �ط��اوالت
قبل تسليم العمل للفريق التالي ،ويجب
�اف للقيام بذلك
أن ي�ك��ون ه�ن��اك وق��ت ك � ِ
بني كل نوبة عمل( .إنتربرنور ،أرقام)

في الربع األول

تراجع قيمة صادرات النفط السعودية  11مليار دوالر
أظهرت بيانات رسمية ،أمس األحد ،تراجع
قيمة ص��ادرات النفط السعودية  21.9في
امل�ئ��ة ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي ف��ي ال��رب��ع األول
من العام إل��ى  40مليار دوالر ،بما يعادل
انخفاضا بنحو  11مليار دوالر .وتراجعت
أسعار خام برنت أكثر من  60في املئة في

ذل ��ك ال ��رب ��ع ،ال� ��ذي ش �ه��د ج��ائ �ح��ة ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا وح � ��رب أس� �ع ��ار ب�ي�ن ال �س �ع��ودي��ة
وروس � �ي ��ا ،أع �ق �ب��ت ان �ه �ي��ار م �ح��ادث��ات في
مارس بشأن املزيد من تخفيضات اإلنتاج.
وق � ��ال � ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل�إح � �ص� ��اء إن
ان �خ �ف ��اض ص� � � ��ادرات ال �ن �ف��ط ه ��و ال�س �ب��ب

ال��رئ �ي �س��ي ف ��ي ت ��راج ��ع ب �ن �س �ب��ة  20.7ف��ي
امل�ئ��ة ،بقيمة إجمالي ص ��ادرات السلع في
ال��رب��ع األول .وأض��اف��ت ان ال �ص��ادرات غير
النفطية ،بما يشمل الكيماويات وامل��واد
ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ،ت�ق�ل�ص��ت ب�ن�س�ب��ة  16.5في
املئة( .رويترز)

لصندوقها السيادي

ماليزيا ترفض تسوية بـ 3مليارات دوالر
ق� ��ال وزي � ��ر م��ال �ي��ة م��ال �ي��زي��ا إن ال�ح�ك��وم��ة
الجديدة في البالد ليست مستعدة لقبول
تعويض من «غولدمان ساكس» كتسوية
لفضيحة صندوق «وان.أم.دي.ب ��ي» ،حتى
إذا ب�ل��غ ث�لاث��ة م �ل �ي��ارات دوالر ،وه ��و رق��م
أع�ل��ى ك�ث�ي��را م�م��ا ع��رض��ه ال�ب�ن��ك ف��ي ال�ع��ام
املاضي.
واتهمت ماليزيا «غولدمان ساكس» و17
مديرا حاليا وسابقا بتضليل املستثمرين
بشأن مبيعات سندات بقيمة  3.5مليارات
دوالر س��اع��د ال �ب �ن��ك األم �ي��رك��ي ص �ن��دوق
الثروة السيادي املاليزي على تسويقها.

وأكد وزير املالية تنكو ظفرول عبدالعزيز،
ال ��ذي ان�ض��م للحكومة ال�ت��ي تشكلت قبل
ثالثة أشهر ،أنه أجرى محادثة مع ممثلني
ملجموعة غولدمان ساكس الشهر املاضي.
وق� ��ال ال ��وزي ��ر ف��ي م�ق��اب�ل��ة م��ن م�ك�ت�ب��ه في
ك��واالمل�ب��ور« :ن��واص��ل مساعينا للحصول
ع �ل��ى ب �ع��ض امل� ��ال م��ن غ��ول��دم��ان س��اك��س.
ال��دع��وى ال�ق��ان��ون�ي��ة م�س�ت�م��رة ،ل ��ذا علينا
انتظار نتيجة ذلك».
وتابع« :إذا كان املبلغ مليارين فسنرفض،
ث�لاث��ة م �ل �ي��ارات س �ن��رف��ض ..م��ا دام املبلغ
دون م��ا نعتقد أن��ه مقبول فسنستمر في

الدعوى القضائية» ،لكن الوزير امتنع عن
ذكر الرقم املقبول .وأحجم إدوارد نايلور
رئ �ي ��س ات � �ص� ��االت ال� �ش ��رك ��ات ب �غ��ول��دم��ان
ساكس في آسيا عن التعقيب.
وك � ��ان رئ �ي ��س ال� � � ��وزراء ال �س��اب��ق م�ه��ات�ي��ر
م �ح �م��د ق ��ال ف ��ي دي �س �م �ب��ر إن «غ��ول��دم��ان
س ��اك ��س» ع� ��رض أك� �ث ��ر م ��ن م �ل �ي��ار دوالر
ل �ت �س��وي��ة خ � ��ارج امل �ح �ك �م��ة ع ��ن دوره ف��ي
الفضيحة ،وقالت وزارة العدل األميركية
إن غ��ول��دم��ان س��اك��س ح�ص��ل ع�ل��ى رس��وم
ب �ل �غ��ت  500م �ل �ي��ون دوالر ع ��ن ع �م �ل��ه مع
الصندوق املاليزي( .رويترز)

ريادة
إيمان الموسوي

الفيروس العنصري!
عندما تسألني ما األس��اس ال��ذي تقوم عليه ري��ادة األعمال ،فإن
أول ج��واب يتبادر إل��ى ذهني ه��و :تصميم عمل متمحور حول
منفعة اإلن �س��ان .زم��ن ال�ك��ورون��ا املستجد ه��و ظ��رف استثنائي
غير مسبوق ف��ي ال�ع��ال��م ،وجائحة تشبه ظروفها ظ��روف حرب
كونية ،وهي فاصل تاريخي مهم يشهد معه تحوالت اقتصادية
واجتماعية وسياسية جذرية ،يجدر به أن يوسم بمميز مثل BC
التي كانت تطلق لحقبة ما قبل املسيح  Before Christوصرت
استخدمها لحقبة ما قبل كوفيد  ،Before Covid19 ١٩ليس من
باب الدعابة ،إنما لكونها مرحلة حاسمة تغيرت فيها معطيات
الحياة برمتها ،وتحتاج املرحلة التي تليها تصميمًا جديدًا لنماذج
األعمال ومنهجيات العمل ومباني الفكر والتفاعالت السلوكية،
حيث نشهد والدة جديدة ألطباع الناس وعاداتهم ،وتغيرات في
الحالة اإلنسانية بشكل عام.

عنصرية كوفيد ١٩
في مقال لسيف بالنك بعنوان «كوفيد  ١٩فيروس غير صائب
سياسيًا!» ،يشير إل��ى عنصرية فيروس كوفيد  ،١٩فهو يميز
ضد العمر ،حيث يزداد احتمال مرض وموت األشخاص األكبر
سنًا ،كما يميز ضد الصحة ،حيث يهاجم بسهولة ذوي األمراض
املزمنة ،ويميز ضد النظافة ،ليقترب أكثر من أولئك املتساهلني
بشأن غسل اليدين وتعقيم أجسامهم وأدواتهم ومحيطهم.
متساو من
إن افتراض عدالة الفيروس في إصابة الجميع بشكل
ٍ
دون أخ��ذ اخ�ت�لاف ال�ش��رائ��ح املستهدفة بعني االع�ت�ب��ار لهو خطأ
ف��ادح عند اتخاذ ال �ق��رارات ،س��واء على مستوى الحكومة أو تلك
املرتبطة باملشاريع الصغيرة أو الكبيرة ،تلك ال �ق��رارات التي قد
تكون مصيرية وتؤدي إلى تكلفة عالية وغير محتملة في قطاعات
األع�م��ال ،ك��اإلغ�لاق وتقليص النشاط االق�ت�ص��ادي ،فهي تساهم
في خلق رك��ود اقتصادي متكافئ الفرص ،في وقت لم تكن فيه
الجائحة متساوية في هجومها على الجميع بشكل عادل!

شرائح الجمهور املستهدف
يعرف املتخصصون في ري��ادة األعمال أن «تطوير العميل» هي
عمق استراتيجي مهم في تطوير نماذج األعمال ،ألن عملية اتخاذ
قرارات مهمة حول العمل ال بد أن ترتكز على العميل وليس املنتج
املقدم ،ل��ذا ف��إن استكشاف احتياجات العمالء ،وتصميم حلول
مناسبة لها في صميم العمل االبتكاري والريادي.

مستشارة ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
@dr.emsa
contact@emanalmousawi.com

ي�ت�ع�ين ع�ل��ى ال�س�ي��اس�ي�ين وم �ت �خ��ذي ال �ق ��رار وأص �ح ��اب األع �م��ال
األخ ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار ال�ج�م�ه��ور ال ��ذي يستهدفه ك��وف�ي��د  ١٩من
حيث الشرائح العمرية والتاريخ املرضي واملمارسات السلوكية،
كذلك تلك املعلومات والبيانات املتعلقة بكيفية اإلصابة وشدتها
والتعامل معها لكل شريحة ،فليس من املنطقي أن ترسم الخطط
املرحلية للعودة وفتح االقتصاد وك��أن الفيروس يجتاح جميع
الفئات بنفس الشكل والتأثير!
تعتمد خطة العودة التركيز على إع��ادة التشغيل التدريجي من
خ�ل�ال ض�م��ان ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي للجميع ب��أك�ب��ر ق��در ممكن،
وتجنب التعرض للفيروس بشكل متساو وهو أسلوب يختلف
عن طريقة عمل الفيروس واستهدافه.
وتجاهل البيانات املرتبطة بالشرائح يعني التشتت في ترشيد
امل ��وارد املتاحة للحفاظ على س�لام��ة األش�خ��اص األك�ث��ر عرضة
لخطر املرض أو املوت من الفيروس.

التعامل مع الوضع الجديد
أصبح العالم مكانًا مختلفًا اليوم ،فقد أغلقت أغلب البلدان حفاظًا
على األرواح ،وتولدت عن ذلك مشكالت وجودية جديدة ،كالبطالة
والفقر والجوع ،تحتاج الكثير من املعالجة.
على أصحاب األعمال مراعاة الفئات األكثر عرضة للخطر عند
إع��ادة فتح أعمالهم ،وفهم سلوكيات عمالئهم الجديدة ،وإع��ادة
تصميم نماذج األعمال بناء على املعطيات الجديدة للواقع بعد
ال �ج��ائ �ح��ة  ،AC-After Covid19وت��رش �ي��د امل �ص ��ادر وت�ن��وي��ع
الخدمات وتقديم خيارات مناسبة للفئات األكثر ضعفًا وعرضة
ل�لإص��اب��ة ،وت�ج��رب��ة ال��وس��ائ��ل ال �ت��ي ت�ض��ع امل�خ��اط��ر ف��ي سياقها
املنطقي ،وتوازن بني حماية الفئات املختلفة واستعادة االقتصاد
بشكل سريع.
وك��ون الوضع جديدًا بالكامل ،فإنه من غير الدقيق التحدث عن
تخبط في القرارات ،لكن من أفشل ما قد يفعله رواد األعمال في
الحكومة َوقطاع األع�م��ال في إدارة ه��ذه األزم��ة هو وض��ع نماذج
ُ
أع�م��ال ت��ط� ّ�ب��ق على الجميع دون محاولة فهم وتحليل الشرائح
املستهدفة واحتياجاتها.
علينا مراقبة الوضع عن كثب ،وقراءة املعلومات بتبصر ،وتصميم
النماذج واالختبارات السريعة واالستفادة من نتائجها ،وتغيير
املسار فور التحقق من فرضياتها ،هكذا تدار األزمة رياديًا ،فلن
يسلم من الطوفان من لم يركب سفينة الريادة.
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دول آسيا تدفع إلى الشركات لنقل مصانعها

!

ّ
لفك االرتباط مع الصين
«التوطين»
تسعى العديد من الدول اآلسيوية إلى فك ارتباط شركاتها بالصين ،من
خالل خطط لتشجيع توطينها ،لكن هذا الخيار الذي تحول إلى ضرورة منذ
تفشي وباء مرض فيروس كورونا المستجد ،يواجه تحديات كثيرة ،أبرزها
وفق تقرير نشرته صحيفة لوموند نجاح حكومات هذه الدول في إقناع
هذه الشركات العمالقة على مغادرة الصين وتوفير مناطق صناعية لها
وأيدٍ عاملة.

سليمة لبال
تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية اتخاذ سلسلة
إج � � ��راءات ف ��ي ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل ل�ت�ش�ج�ي��ع ال �ش��رك��ات
الكورية الجنوبية املهاجرة على العودة إلى البالد،
بعد التداعيات االقتصادية الجسيمة التي خلفها
وب ��اء ك��ورون��ا .وس�ت�س�م��ح ع ��ودة  5.6ف��ي امل�ئ��ة من
الشركات الكورية الجنوبية املهاجرة بخلق 130
أل��ف منصب ع�م��ل وف��ق امل�ع�ه��د ال �ك��وري الجنوبي
ل�لأب �ح��اث االق �ت �ص��ادي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى تقليص
ارتباط رابع اقتصاد آسيوي بالخارج.
وتستورد كوريا الجنوبية  30.5في املئة من قطع
ال �غ �ي��ار م��ن ال �ص�ي�ن ،ال �ت��ي ت�ع��د ال �ش��ري��ك ال�ت�ج��اري
األول ل ��ه ،وه� ��ذه ل�ي�س��ت امل� ��رة األول� ��ى ال �ت��ي تتخذ
ف�ي�ه��ا س�ي�ئ��ول إج � ��راءات ل�ح��ث ك �ب��ري��ات ش��رك��ات�ه��ا
ع�ل��ى ال� �ع ��ودة ،ل�ك�ن�ه��ا ل��م ت�ن�ج��ح ف��ي ذل� ��ك ،وت�ش�ي��ر
اح �ص��ائ �ي��ات وزارة ال �ص �ن��اع��ة إل� ��ى أن م�ت��وس��ط
الشركات التي ع��ادت سنويا بني  2014و 2018لم
يتعد  10شركات.
ويبدو إقناع الشركات بالعودة صعبا للغاية في

زمن الوباء واألزم��ة .ووفق استطالع للرأي اجرته
ف��درال �ي��ة ال �ش��رك��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة ال �ك��وري��ة ون �ش��رت
ن �ت��ائ �ج��ه ف ��ي  31م ��اي ��و ،ف ��إن  3ف ��ي امل �ئ��ة ف �ق��ط من
الشركات تعتزم نقل جزء من مصانعها إلى كوريا
الجنوبية.
وي�ع�ت�ق��د رج� ��ال األع� �م ��ال ال �ك ��وري ��ون ال�ج�ن��وب�ي��ون
وف��ق لوموند أن بالدهم ما ت��زال تعاني من قيود
تنظيمية وضريبية .فخالل فترة حكم مون ،ارتفع
الحد األدنى لألجور بنسبة  32.8في املئة في ظرف
ثالثة أعوام ومعدل الضريبة على الشركات ارتفع
ليصل إلى  27.5في املئة ،فيما تم تحديد ساعات
العمل األسبوعية بـ 52ساعة.

إغراءات تايوان
ب� ��دأت ع� ��ودة ال �ش��رك��ات ال �ت��اي��وان �ي��ة امل �س �ت �ق��رة في
ال�ص�ين إل��ى ب�لاده��ا ق�ب��ل أك�ث��ر م��ن ع��ام�ين ،ب�ع��د أن
ت��أث��رت م��ن ال�ح��رب التجارية األميركية الصينية.
ومنذ يوليو  ،2019أصبح في إمكان هذه الشركات
االستفادة من مخطط حكومي إلع��ادة االستثمار
في تايوان إن كانت تعمل في قطاعات املستقبل.

هل تنجح حكومات الدول في إقناع الشركات العمالقة بمغادرة الصين؟

وبالنسبة للكثير من الشركات التايوانية التي تعمل في
قطاع اإللكترونيات واستثمرت بكثافة في الصني منذ
عام  2000للتصدير إلى الواليات املتحدة ،فقد سمحت
لها العودة بالتخفيف من حدة العقوبات األميركية.
وك��ان��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة رف �ع��ت ق�ي�م��ة ال �ت �ع��رف��ة على
تجهيزات االتصاالت واملكونات اإللكترونية من  10إلى
 25في املئة في مايو .2019
ووفق تقرير لوموند فقد استفادت  189شركة تايوانية
من مساعدات حتى تاريخ  21مايو مقابل استثمارات
بقيمة  26مليار دوالر في ت��اي��وان .ووف��ق تقرير رسمي
فقد انخفض ع��دد املستثمرين التايوانيني ف��ي الصني
إلى النصف خالل اول عشرة شهور من عام  2019مقارنة
بعام .2018
وي� �ق ��ول وي �ل �ي��ام ت��ان��غ امل �ت �ح��دث ب��اس��م وك ��ال ��ة «إن �ف��س
تايوان» ،التي تدرس ملفات الشركات املرشحة للعودة،
إن غالبية ال�ش��رك��ات تسعى إل��ى الحفاظ على مستوى
إنتاجها ف��ي الصني ألنها س��وق ضخمة بالنسبة لها،
كما أن امل �غ��ادرة صعبة ج��دا وتتطلب إج ��راءات إداري��ة
معقدة ،وألن املوضوع حساس فقد أعلنت كم شركة من
الشركات عن مشاريعها للعودة.
وت �ق �ت��رح ت ��اي ��وان ع �ل��ى ال� �ش ��رك ��ات ،ال �ت��ي ت �ت �ق��دم بطلب
ل� �ل� �ع ��ودة ،االس� �ت� �ث� �م ��ار ف ��ي ق� �ط ��اع ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ات
ال �ح��دي �ث��ة ك��اإلن �ت��رن��ت وال� ��ذك� ��اء ال �ص �ن��اع��ي وال �ت��دوي��ر
والبيوتكنولوجيا.
وتتضمن الخطة التايوانية إغراءات ضريبية وقروضا
بنسب فوائد تفضيلية وإمكانية االستثمار في املناطق
ال�ص�ن��اع�ي��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة ورف ��ع ن�س�ب��ة ال�ع�م��ال��ة األجنبية
املسموح بها م��ن  25إل��ى  40ف��ي امل�ئ��ة ،إذ يعمل حوالي
 700أل��ف ش��اب م��ن ج�ن��وب آس�ي��ا ف��ي ت��اي��وان وف��ق نظام
عقود تتجدد كل  3أعوام وتصل مدتها إلى  12عاما في
بعض األحيان.
وق � ��ال ك �ي �ف��ن م � ��ار ،امل � �س� ��ؤول ف ��ي ش ��رك ��ة ي��ون �ي �ف��ارس��ال
ل�لال �ك �ت��رون �ي��ات ف ��ي ت��اي �ش��ون��غ ،ش �م��ال��ي غ� ��رب ال �ب�ل�اد:
«ي �ص �ع��ب ف ��ي ت ��اي ��وان ال �ع �ث��ور ع �ل��ى األراض� � ��ي ال�ل�ازم��ة
لالستثمار ،باإلضافة إلى األي��دي العاملة ،لهذا السبب
ذهبنا إلى الصني وتمكنا من النمو».

عودة  % 5من الشركات الكورية
الجنوبية تخلق  130ألف وظيفة
اليابان رصدت المليارات
لتشجيع الشركات المهاجرة
فيتنام المستفيدة
الوحيدة في جنوب شرقي
آسيا من «كورونا»
وتنتج هذه الشركة منتجات إلكترونية تبيعها شركات
أخ � ��رى ب��اس �م �ه��ا ،م �ث��ل رادارات ال �ب ��واخ ��ر وال �ب �ط��اق��ات
اإللكترونية أو بعض قطع غيار الحواسيب ،لكن الصني
ل��م تعد ج��اذب��ة وف��ق م��ار ،ال��ذي يضيف «ب ��دأت التكلفة
ترتفع في الصني منذ  2008وأصبح من الصعب العثور
على عمال ملصنعنا الرئيسي في ش��ان��زان ،إذ انخفض
عددهم من  6آالف إلى ألف عامل ،لذلك فتحنا مصانع
صغيرة ف��ي ضاحية ف��وج�ي��ان ول��دي�ن��ا مصنع آخ��ر في
فيتنام».

جهود اليابان
ف��ي ال �ي��اب��ان ل��م ت�ت��أخ��ر ال �ش��رك��ات امل�ص�ن�ع��ة ف��ي ال �ع��ودة
ل�ل�اس �ت �ف��ادة م ��ن  243.5م �ل �ي��ار ي� ��ن ،ال� �ت ��ي خ�ص�ص�ت�ه��ا
الحكومة اليابانية منتصف أب��ري��ل امل��اض��ي ،لتشجيع
الشركات املهاجرة على العودة ،إذ قرر عمالق االجهزة
الكهربائية اري��س اوي��ام��ا نقل مصنع ان�ت��اج الكمامات
من منطقة داليان في شمالي ش��رق الصني إل��ى منطقة
كادودا في شمالي شرق اليابان .وتنتج املجموعة 150

انخفاض الواردات والصادرات
تراجعت الواردات والصادرات الصينية في مايو وسط
تباطؤ اقتصادي عاملي سببته القيود املفروضة ملكافحة
ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،وذل ��ك ع�ق��ب ارت �ف��اع
مفاجئ نتيجة الطلب القوي على املعدات الوقائية من
الفيروس ،وف��ق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس
األحد.
وتعمل الصني على إعادة تنشيط اقتصادها بعد فترة
من الشلل ،لكن طلب املستهلكني ال يزال منخفضًا ،فيما
أسواق الصني الخارجية ال تزال تعاني من انتكاسات.
وانخفضت ص��ادرات الصني بنسبة  3.3في املئة الشهر
املاضي ،باملقارنة مع العام السابق ،لكنها أفضل من تلك
التي توقعها استطالع محللني لوكالة بلومبيرغ ،وهي
 6.5في املئة.
غير أن هذا االنخفاض جاء بعد ارتفاع مفاجئ بنسبة
 3.5ف��ي امل�ئ��ة ف��ي أب��ري��ل ،ك��ان ي�ع��ود ج��زئ�ي��ًا الرت �ف��اع في
ص� ��ادرات امل �ع��دات ال�ط�ب�ي��ة .وأظ �ه��رت ب�ي��ان��ات ال�ج�م��ارك
التي نشرت األحد انخفاضًا أكبر من املتوقع للواردات،
باملقارنة مع العام املاضي ،بلغت نسبته  16.5في املئة،
في حني توقع املحللون تراجعًا بنسبة  7.8في املئة .كما
إن��ه أدن��ى من التراجع بنسبة  14.2في املئة ال��ذي سجل
في أبريل.

مشكلة مصادرة األراضي
يعالج إصالح للملكية العقارية تم إقراره حديثًا واحدًا
م��ن أك�ب��ر م �ص��ادر ال�غ�ض��ب ح�ي��ال ال�ن�ظ��ام ال�ش�ي��وع��ي في
ال�ص�ين ،حيث تتم م �ص��ادرة أراض ��ي آالف ال�ف�لاح�ين كل
سنة ويطرد آخرون من املدن التي يعملون فيها لتأمني
لقمة العيش.
فالنهضة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ه��ائ�ل��ة ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا الصني
ف ��ي ال �س �ن��وات األرب� �ع�ي�ن األخ� �ي ��رة ج� ��رت إل� ��ى ح ��د كبير
على ح�س��اب امل��زارع�ين ال��ذي��ن اض�ط��روا إل��ى التخلي عن
أراضيهم وفي بعض األحيان بال تعويضات ،ملتعهدي
مشاريع عقارية أو صناعيني أو مشاريع للبنى التحتية.
وف ��ي م�س�ع��ى إل ��ى ت �ه��دئ��ة ال �ت��وت��ر ،دف ��ع ن �ظ��ام ال��رئ�ي��س
الصيني ش��ي جينبينغ ال�ب��رمل��ان إل��ى تبني أول صيغة
صينية م��ن ق��ان��ون ال�ح�ق��وق امل��دن �ي��ة .وي �ح��د ال �ن��ص من
تفسير املصلحة العامة ملنع عمليات املصادرة التعسفية.
ويضمن القانون أيضًا استقاللية القضاة ،لكن هؤالء
يبقون خاضعني لنفوذ السلطة في بلد ينص دستوره
على الدور القيادي للحزب الشيوعي.
لكن هذا القانون ،الذي يدخل حيز التنفيذ في األول من
يناير ،ال ينص على عقوبات للذين يقومون بعمليات
استمالك غير قانونية( .أ ف ب)

مليون كمام شهريا منذ بداية يونيو الجاري في املوقع
الجديد.
وم� ��ن امل �ت��وق��ع ان ت �ع��ود ش ��رك ��ات أخ � ��رى إل� ��ى م��وط�ن�ه��ا
اليابان ،فقد ّ
بينت ازمة وباء كورونا أن  20في املئة من
قطع الغيار واملعادن املستوردة ،تأتي من الصني .وهذه
ليست هي املرة األولى التي تعتزم فيها شركات يابانية
م� �غ ��ادرة ال� �ص�ي�ن ،ف �ف��ي  2012وف� ��ي خ �ض��م ال �ت��وت��ر بني
الصني واليابان حول جزر سانكاكو ،تعرضت الشركات
اليابانية في الصني إلى سلسلة اضرابات ،مما دفعها
إل��ى ت�ن��وي��ع ت�م��رك��زه��ا ج�غ��راف�ي��ا واالن �ت �ق��ال إل��ى تايلند
وفيتنام ،كما دفعت العقوبات االميركية ضد الصني في
 2018عددا من الشركات مثل توشيبا إلى العودة.
وتعد فيتنام الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي
تتجه إل��ى االستفادة من وب��اء ك��ورون��ا ،ورغ��م أن األزم��ة
ساهمت في إبطاء املشاريع االستثمارية القائمة ،فإنها
سمحت للبالد التي لم تعلن عن أي حالة وف��اة بسبب
كورونا ،من االستفادة من فعالية نموذج الحوكمة الذي
تتبناه.
ف � �ع �ل�اوة ع �ل��ى ال �ش��رك �ت�ي�ن ال �ت��اي��وان �ي �ت�ي�ن ب �ي �غ��ات��رون
وأنفونتاك العمالقتني ف��ي مجال اإلع�ل�ام اآلل��ي ،اللتني
ت�ع�ت��زم��ان ف�ت��ح م�ص��ان��ع ف��ي ف�ي�ت�ن��ام ف��ي  ،2020تخطط
غ��وغ��ل إلن �ت��اج ه��وات��ف ذك�ي��ة منخفضة التكلفة ه�ن��اك،
فيما تعتزم ميكروسوفت إنتاج حواسيب أيضا ،وتعد
كل من كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونع من أوائل
املستثمرين في فيتنام مثلها مثل الصني.
ووف��ق تقرير حديث ص��در ع��ن بنك «اش اس ب��ي س��ي»،
ف��إن االق�ت�ص��اد الفيتنامي ق��د ي�ك��ون االق�ت�ص��اد الوحيد
ال��ذي سيسجل نموا خ�لال  ،2020وق��ال خبراء املصرف
األم� �ي ��رك ��ي إن اق �ت �ص��اد ف �ي �ت �ن��ام ح� ّ�رك �ت��ه ري � ��اح األزم� ��ة
التجارية األميركية الصينية ووباء كورونا ،باإلضافة
إلى عملية إعادة تنظيم سالسل التوريد العاملية عكس
اقتصادات أخرى وجدت نفسها في مواجهة هذه الرياح.
وق ��رر رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ف�ي�ت�ن��ام��ي ن�غ��وي��ن ش �ي��وان ف��وك
إعادة فتح االقتصاد مطلع مايو املاضي ،معلنا توقعات
بتسجيل نسبة نمو تصل إلى  5في املئة في  ،2020بينما
تصل توقعات صندوق النقد الدولي إلى  2.7في املئة.
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«المحاسبة» :ارتفعت معدالتها منذ تفشي «كورونا»

تعاقدات حكومية طارئة تالمس  900مليون دينار
¶ رد أوراق  148تعاقداً من المواضيع الخاصة بالتعاقدات الحكومية
أكد ديوان المحاسبة ارتفاع قيمة التعاقدات الحكومية
الطارئة التي قام ببحثها ودراستها ،منذ بداية ازمة كورونا
وحتى امس ،الى  894مليون دينار وذلك لـ 699موضوع
تعاقد تقدمت به الجهات الحكومية.
إبراهيم عبدالجواد
أش � ��ارت اإلح �ص��ائ �ي��ة ال � �ص� ��ادرة ع��ن
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة إل � ��ى اس� �ت� �ح ��واذ
ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات امل ��رت� �ب� �ط ��ة ب �م �ك��اف �ح��ة
فيروس كورنا على  %43من إجمالي
ال �ت �ع ��اق ��دات ب �ق �ي �م��ة إج �م��ال �ي��ة ت �ق��در
 378م�ل�ي��ون دي�ن��ار بينما خصصت
ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات ال� �ب ��اق� �ي ��ة مل ��وض ��وع ��ات
طارئة أخرى.
وب��ال �ن �س �ب��ة إل ��ى ت ��وزي ��ع ال �ت �ع��اق��دات
ع � �ل� ��ى ال � �ج � �ه� ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ،ج� ��اء
التوضيح التالي:
 -اس� �ت� �ح ��وذت وزارة ال �ص �ح��ة ع�ل��ى

 %35م � � ��ن اج� � �م � ��ال � ��ي ال� � �ت� � �ع � ��اق � ��دات
امل �ع��روض��ة ع�ل��ى ال ��دي ��وان ،ح�ي��ث بلغ
ع��دد امل��وض��وع��ات ال�خ��اص��ة بها 242
موضوع بقيمة اجمالية  241مليون
دينار ،لتحل بذلك في املرتبة االولى.
 ج ��اء م �ج �ل��س ال� � ��وزراء ف ��ي امل��رت �ب��ةالثانية بنسبة  ،%9حيث بلغت قيمة
امل��وض��وع��ات الخاصة ب��ه  80مليون
دينار مرتبطة بـ 62موضوعا.
 ث��ال �ث��ا ج� ��اء ت وزارة ال ��دف ��اع ال�ت��يك� � ��ان ن �ص �ي �ب �ه��ا  87م� �ل� �ي ��ون دي� �ن ��ار
ل �ـ 54م��وض��وع��ا ل�ي�ص��ل نصيبها من
اجمالي التعاقدات .%8
 -وزارة االش � � �غ� � ��ال ال � �ع� ��ام� ��ة ال� �ت ��ي

الموضوعات الطارئة المرتبطة بشكل غير مباشر
بمكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا ( 19ــــ )COVID

اس� � �ت� � �ح � ��وذت ع � �ل� ��ى ن� �س� �ب ��ة  %8م��ن
اج � �م� ��ال� ��ي ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات ل � �ت ��أت ��ي ف��ي
املرتبة الرابعة بـ 54موضوعا بقيمة
اجمالية  217مليون دينار.
 في املرتبة الخامسة ج��اء ت وزارةال �ك �ه��رب��اء ب� � �ـ 40م��وض��وع��ا ق�ي�م�ت�ه��ا
 84م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،وب�ن�س�ب��ة  %6من
اجمالي التعاقدات.
 وت� ��وزع� ��ت ال �ن �س �ب��ة ال �ب��اق �ي��ة ع�ل��ىالجهات الحكومية األخرى.
وأوض � �ح ��ت اإلح �ص��ائ �ي��ة أن دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ق ��ام ب ��رد أوراق ع ��دد م��ن
امل ��واض� �ي ��ع ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ت �ع��اق��دات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب� �ل ��غ إج� �م ��ال� �ي� �ه ��ا 148
ت �ع��اق��دا ،الف �ت��ة إل ��ى أن رد امل��واض��ع
ً
ج ��اء ألس �ب��اب م �ت �ن��وع��ة ،ه ��ذا ف�ض�لا
ع��ن ع ��دم م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى  32ت�ع��اق��دا،
فيما بلغت قيمة ال��وف��ر امل�ح�ق��ق من
م��راج �ع��ة ه ��ذه ال �ع �ق��ود  30.2م�ل�ي��ون
دينار.

المستلزمات العسكرية

موضوعات صيانة المحطات لوزارة
الكهرباء والماء

% 43
موضوعات مرتبطة
بـ«كورونا»

موضوعات صيانة الطرق لوزارة
األشغال العامة

% 57

مطار الكويت الخدمة اآللية

موضوعات
طارئة أخرى

صيانة شبكة االتصال الالسلكية/
الجور اإللكتروني /عمود التغطية

ً
موضوعا
 516مليون د.ك لـ 469
للحاالت الطارئة

موضوعات عقود الخدمات
والتشغيل والصيانة والنظافة
موضوعات للمشروعات التي
ال تزال قيد اإلنجاز

«الوطني» :تجاوزت األسوأ  ..واالقتصاد األميركي ينتعش

ً
َّ
تتكيف إيجابا مع الوضع الجديد
األسواق
¶ إعادة فتح االقتصادات وإجراءات التحفيز ساهما في تعزيز التفاؤل
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الدوالر األميركي شهد تراجعاً
حاداً خالل األسبوع الماضي ،في ظل تحسن معنويات اإلقبال
على المخاطر ،في حين واصلت األسهم األميركية اتجاهها
التصاعدي .وتجاهل المستثمرون حتى اآلن االضطرابات المدنية
التي انتشرت في كل أنحاء الواليات المتحدة والتي يرون أنها
ستكون محدودة .وفي الوقت ذاته ،تشير البيانات المفاجئة
لسوق العمل في الواليات المتحدة إلى حدوث انتعاش اقتصادي
أسرع من المتوقع بعد التراجع الناتج عن تفشي فيروس
كورونا المستجد .وارتفع كل من اليورو والجنيه اإلسترليني إلى
مستويات جديدة غير مسبوقة مقابل الدوالر المتراجع في
األسواق ،في حين كسر زوج الدوالر األميركي -الين الياباني حاجز
 109للمرة األولى منذ أبريل؛ تماشياً مع تزايد اإلقبال على المخاطر.
ونظراً لتجاوز حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 6.9
ماليين حالة على المستوى العالمي ،يبدو أن الكثيرين قد بدأوا
محاولة التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.
ت �ش �ي��ر ت �ق��اري��ر س� ��وق ال �ع �م��ل ف ��ي ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة غ�ي��ر امل�ت��وق�ع��ة إل��ى ت�ع��زي��ز توقعات
االن�ت�ع��اش االق�ت�ص��ادي على شكل ح��رف ،V
ح �ي��ث س��اه �م��ت ال �ب �ي��ان��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�س��وق
العمل األميركي في تعزيز النظرية القائلة
إنه تم اجتياز أس��وأ التداعيات االقتصادية
لألزمة ،فقد ارتفعت الوظائف إلى  2.5مليون
وظيفة في مايو بشكل غير متوقع بما أدى
إلى تراجع معدل البطالة إلى  %13.3مقابل
 %14.17والذي يعد أعلى معدل تم تسجيله.
وإذا تطابقت األرق��ام مع التوقعات القتربت
معدالت البطالة من نسبة  ،%20وعلى الرغم
من ارتفاع املعدل وتخطيه ملستويات الذروة
التي تم تسجيلها بعد األزمة املالية العاملية،
فإن الظروف غير املسبوقة تدفع األسواق إلى
ات�خ��اذ رد فعل إيجابي للغاية تجاه أخبار
االنتعاش االقتصادي ،حيث شهد االقتصاد
خسارة  22.1مليون وظيفة في مارس وأبريل
مجتمعني بعد إغ�ل�اق ال�ع��دي��د م��ن الشركات
ملكافحة انتشار الفيروس.

انتعاش األسهم
وأش � � ��ارت ت��وق �ع��ات امل �ح �ل �ل�ين إل� ��ى ان �ك �م��اش
ال��وظ��ائ��ف ب��واق��ع  8م�لاي�ين وظ�ي�ف��ة وع ��ززت
التطورات املفاجئة انتعاش أس��واق األسهم
وع� ��ائ� ��دات س� �ن ��دات ال� �خ ��زان ��ة .ك �م��ا ش �ه��د كل
م��ن مؤشر س�ت��ان��درد أن��د ب��ورز  500ومؤشر
داو ج��ون��ز الصناعي ارت�ف��اع��ًا بصفة يومية
ت�ق��ري�ب��ًا خ�ل�ال األس �ب��وع امل��اض��ي ،وان كانت
م� �ع ��دالت االرت � �ف � ��اع ج� � ��اءت أك� �ث ��ر ح � ��دة ب�ع��د
ص � ��دور ت �ق��ري��ر س� ��وق ال �ع �م��ل ي� ��وم ال�ج�م�ع��ة
امل��اض��ي .وخ�لال األس�ب��وع املاضي وح��ده ،تم
تسجيل ن�م��و بنسبة  %5.45و %7.23على
التوالي – وتمكنا من استعادة أكثر من %45
م��ن قيمتهما م�ق��ارن��ة ب��امل�س�ت��وي��ات املتدنية
التي شهدتها امل��ؤش��رات خ�لال شهر م��ارس،
أما على صعيد عائدات سندات الخزانة ،فقد
ارت�ف�ع��ت ع��ائ��دات س �ن��دات ال �خ��زان��ة ألج��ل 10
سنوات إلى  %0.9590بينما ارتفعت عائدات
نظريتها ألجل عامني إلى .%0.2380
وساهم إع��ادة فتح االقتصاد بعد عمليات
الحظر في تعزيز معنويات التفاؤل ،هذا إلى
جانب معظم إج��راءات التحفيز االقتصادي
ال �ت��ي ب � ��ادرت ال �ح �ك��وم��ة األم �ي��رك �ي��ة وال�ب�ن��ك
امل ��رك ��زي ب �ت �ق��دي�م �ه��ا .أم ��ا ال��رئ �ي��س دون��ال��د
ت��رام��ب ،ال��ذي يعتمد ن�ج��اح اع��ادة انتخابه
ل �ف �ت��رة رئ ��اس �ي ��ة ث��ان �ي��ة ع �ل��ى م� ��دى ت�ع��اف��ي
االق �ت �ص��اد األم �ي��رك��ي م ��ن ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
املستجد ،فقد قام بنشر تغريدة على حسابه
ع �ل��ى ت��وي �ت��ر اث �ن��ى م��ن خ�لال �ه��ا ع �ل��ى نفسه
ً
قائال «حقًا تقرير وظائف عظيم» ،وأضاف
«أحسن الرئيس ترامب (أم��زح لكن هذا هو

ارتفاع يومي
لمؤشري S&P - 500
وداو جونز الصناعي
خالل األسبوع الماضي
األسواق في المنطقة بحاجة إلى قفزة نوعية مماثلة تدفعها للمساهمة في انتعاش اقتصادي يقضي على آثار كورونا

تزايد اإلقبال على
المخاطر وصعود اليورو
واإلسترليني لمستويات
غير مسبوقة
مقابل الدوالر
انتعاش مفاجئ في
سوق العمل يعيد آمال
حدوث تحول االقتصاد
األميركي على شكل
حرف V
هبوط البطالة في
الواليات المتحدة إلى
 %13.3من أعلى معدل
تم تسجيله
ارتفاع الوظائف
إلى  2.5مليون وظيفة
في مايو الماضي
«المركزي» األوروبي يعزز
ويمدد برنامجه الطارئ
لمواجهة تفشي
فيروس كورونا

الوضع حقًا)!»

األسوأ قد انتهى
ذك��ر ت�ق��ري��ر «ال��وط �ن��ي» أن ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ات
ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ن �ج ��ح ف� ��ي ال � �خ � ��روج م� ��ن ح��ال��ة
ال �ت ��راج ��ع ال �ت��ي ُم �ن��ي ب �ه��ا ع �ل��ى م � ��دار أرب �ع��ة
أش � �ه� ��ر ،وال � �ت� ��ي دف� �ع ��ت ب� ��ه ل �ت �س �ج �ي��ل أدن� ��ى
مستوياته منذ األزم��ة املالية العاملية .وك��ان
مؤشر مديري املشتريات ما يزال في منطقة
االنكماش العميق ببلوغه مستوى  43.1نقطة
خ�ل�ال ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ،وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م من
استقراره ف��وق أدن��ى مستوياته املسجلة في
 11عامًا البالغ  41.5نقطة .وبعد تعرضه على
م��دار العديد م��ن األش�ه��ر لعدد م��ن الضربات
ال �ش��دي��دة ع �ل��ى ص �ع �ي��دي ال �ن �ش��اط وال �ط �ل��ب،
س��اه��م ت�خ�ف�ي��ف ح ��دة ال �ق �ي��ود امل �ف��روض��ة في
العديد من املناطق في توفير بعض الراحة
ك�م��ا ي�ت�ض��ح م��ن ارت �ف ��اع م�س�ت��وي��ات امل��ؤش��ر.
ووف �ق��ًا مل��ؤش��ر م��دي��ري امل�ش�ت��ري��ات الصناعي
ال� �ص ��ادر ع ��ن م�ع�ه��د إدارة ال� �ت ��وري ��دات ISM
شهدت ستة قطاعات صناعية ن�م�وًا ،بينما
ت ��راج ��ع أداء  11ق� �ط ��اع ��ًا .وص� � ��رح ت �ي �م��وث��ي
فيوري ،رئيس لجنة مسح األعمال الصناعية
ال�ت��اب�ع��ة مل�ع�ه��د إدارة ال �ت��وري��دات« :ي �ب��دو أن

مايو شهر انتقالي» ،وأض��اف« :ولكن الطلب
ما زال مشوبًا بحالة من عدم اليقني».
أع � � �ل � ��ن «امل� � � � ��رك� � � � ��زي» األوروب� � � � � � � � ��ي ع � � ��ن رف � ��ع
مخصصات برنامج الشراء العاجل للسندات
ب�ق�ي�م��ة  600م�ل�ي��ار ي ��ورو إض��اف �ي��ة ف��ي إط��ار
تعزيز وتمديد برنامجه الرئيسي للطوارئ
مل��واج �ه��ة ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك ��ورون ��ا املستجد
لتبلغ قيمته اإلجمالية  1.35تريليون يورو.
ك�م��ا ت��م ت�م��دي��د ال�خ�ط��ة ال�ط��ارئ��ة ح�ت��ى نهاية
ي��ون�ي��و  2021ع�ل��ى أق��ل ت�ق��دي��ر ،ليصل بذلك
برنامج شراء األصول إلى مستويات قياسية
بقيمة تتخطى أكثر من  4تريليونات يورو-
أي م��ا ي�ع��ادل ثلث ال�ن��ات��ج املحلي اإلجمالي
ملنطقة ال �ي��ورو .وف��ي ح�ين ذك ��رت الغ ��ارد أن
شهر مايو قد شهد الوصول إلى مستويات
«قاع» النشاط االقتصادي إال أنها أقرت بأن
االنتعاش كان «فاترًا» حتى اآلن عند مقارنته
ب �س��رع��ة االن �ك �م��اش ف ��ي ظ ��ل ت �ف �ش��ي ال ��وب ��اء.
وأضافت الغارد أن برنامج الطوارئ ملواجهة
تفشي الفيروس ك��ان له دورًا م��زدوج��ًا لدعم
االق�ت�ص��اد ومساعدته على التعافي م��ن أثر
تفشي الوباء والعمل في ذات الوقت كوسيلة
دع� � ��م إلدارة ض � �غ ��وط ال � �س� ��وق ع� �ل ��ى امل� ��دى
القصير .وتأتي ه��ذه الخطوة بعد إج��راءات

مماثلة من قبل البنوك املركزية في الواليات
املتحدة واليابان واململكة املتحدة.
وتشير التوقعات اآلن إل��ى انكماش اقتصاد
منطقة ال �ي��ورو بنسبة  %8.7ه��ذا ال �ع��ام مع
ت��وق��ع ت�س�ج�ي��ل ن �م �وًا ب�ن�س�ب��ة  %5.2ف��ي ع��ام
 2021و %3.3ف��ي ع��ام  .2022أم��ا إذا ظهرت
م��وج��ة ج��دي��دة م��ن ح��االت اإلص��اب��ة بفيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،ف �ق��د ي�ن�ك�م��ش االق �ت �ص��اد
ب�ن�س�ب��ة  %12.6ه� ��ذا ال� �ع ��ام .ك �م��ا ت ��م خ�ف��ض
ت��وق�ع��ات التضخم إل��ى  %0.3ل�ل�ع��ام الحالي
ونسبة  %0.8ف��ي ع��ام  2021و %1.3ف��ي عام
 .2022وتأتي كل تلك التوقعات أدن��ى بكثير
من مستوى  %2املستهدف.
م ��ن ج �ه��ة أخ � � ��رى ،ارت �ف �ع ��ت س� �ن ��دات م�ن�ط�ق��ة
اليورو بعد هذا اإلع�لان بما أدى إلى تراجع
ع��ائ��دات السندات اإليطالية واليونانية إلى
أدن��ى مستوياتها املسجلة ف��ي ث�لاث��ة أشهر.
ك�م��ا ارت �ف��ع ال �ي��ورو م�ق��اب��ل ال ��دوالر إل��ى أعلى
ً
م �س �ت��وي��ات��ه امل �س �ج �ل��ة م �ن��ذ م� � ��ارس ،وص� ��وال
إل��ى مستوى  ،1.1360مرتفعًا بنسبة %2.59
خالل األسبوع املاضي فقط .وفي ذات الوقت،
أنهت األسهم ت��داوالت األس�ب��وع على تراجع
بعد االرتفاع الشديد الذي شهدته في الفترة
السابقة.

عبر «الوطني -مصر »

«البنك األوروبي» يقرض مصر  100مليون دوالر
رحبت األوساط االقتصادية في مصر ،بما أعلنه البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن موافقته على تمويل لبنك الكويت الوطني-
مصر بقيمة  100مليون دوالر ،إلعادة اقراضه ملشروعات القطاع الخاص في مصر ملعالجة األثر االقتصادي لفيروس كورونا.
يأتي ذلك في إطار حزمة التضامن املقدمة من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ،عقب اإلعالن عن فوز مصر بجائزتني دوليتني
من البنك األوروبي ،لجهودها املتميزة في مجال االستدامة لعام  2020في مجاالت الطاقة املتجددة والحفاظ على البيئة وتمكني املرأة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي في مصر د .رانيا املشاط إن بنك الكويت الوطني -مصر ،سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع
التركيز بشكل خاص على املشاريع الصغيرة واملتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها ،حيث تشكل املشروعات
الصغيرة شريحة مهمة من االقتصاد املصري ويظل دعمها ،في هذه األوقات الصعبة ،من أولويات وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع
شركائها فى التنمية ومنهم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

خام برنت يكسر
ً
دوالرا
حاجز 40
أشار تقرير «الوطني» ،إلى ارتفاع
أسعار النفط بعد إب��رام اتفاق بني
«أوبك» وحلفائها ملناقشة وتنفيذ
خ �ط��ة ت�ق�ل�ي��ص ح �ص��ص اإلن� �ت ��اج،
ح� �ي ��ث ت � ��م ال � �ت ��وص ��ل إل� � ��ى ات� �ف ��اق
ب�ي�ن ال �س �ع��ودي��ة وروس �ي��ا لخفض
م�س�ت��وي��ات اإلن �ت��اج ت�ح��ت ضغوط
م ��ن ال��رئ �ي��س ت ��رام ��ب ب �ع��د ان� ��دالع
ح� ��رب أس� �ع ��ار ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ق�ب��ل
تفشي جائحة الفيروس .وتعافت
أس �ع��ار م��زي��ج خ ��ام ب��رن��ت بشكل
ملحوظ من مستويات القاع البالغة
 15.98ف��ي أب��ري��ل وارت �ف �ع��ت إل��ى
مستوى  42.48األسبوع املاضي.

المالذ اآلمن..
يتراجع
ان �خ �ف��ض م �ع��دن امل �ل�اذ اآلم� ��ن إل��ى
 1.670األس �ب��وع امل��اض��ي ب�ع��د أن
وصل إلى أعلى مستوياته البالغة
 1.764في مايو .وانخفض الطلب
على األص��ول األكثر أمانًا بشكل
ك �ب �ي��ر ،ح �ي��ث ب� � ��دأت ال � � ��دول ح��ول
ال �ع��ال��م ف��ي إع � ��ادة ف �ت��ح أنشطتها
االقتصادية ،هذا إلى جانب تعافى
ال�ب�ي��ان��ات االق�ت�ص��ادي��ة األس��اس�ي��ة.
وج��اء ه��ذا التراجع ال�ح��اد ألسعار
ال��ذه��ب ف��ي أع�ق��اب ص��دور بيانات
سوق العمل األميركية التي جاءت
أف �ض��ل م��ن امل �ت��وق��ع ب �م��ا أدى إل��ى
تدفق األم��وال نحو األص��ول عالية
املخاطر.
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ناطقة باسم ترامب تعتذر عن منشور «عنصري»
نشرت مرسيدس شالب ،وهي من كبار املتحدثني باسم الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،مقطعًا
«عنصريًا» ،على «تويتر» ،قبل أن تستدرك وتحذفه مع اعتذار ،مبررة بأنها «لم تشاهد املقطع
ً
كامال» .وقالت شالب إنها «تعتذر بشدة» عن إعادة بث شريط على «تويتر» لرجل يمسك بمنشار
آلي في تكساس ويصرخ في وجه محتجني مناهضني للعنصرية موجهًا لهم إهانة عنصرية.
ً
ُ
ويظهر الفيديو رجال يملك متجرًا في والية تكساس ،هجم بمنشار آلي على ُمحتجني متضامنني
مع ج��ورج فلويد ،ويقول لهم مستخدمًا كلمات عنصرية« :ال تسمحوا ألولئك الزنوج املالعني
بخداعكم .أولئك الرعاع املالعني وهراء األنتيفا» .صارخًا« :ارحلوا! عودوا إلى منازلكم».
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«حزب الله» و َّزع مأزقه على الطوائف ..واستحضارٌ لصور الحرب

لبنان :استنفار لوأد فتنة مذهبية
بيروت ـ أنديرا مطر

احتجاجات موجَّ هة ضد ترامب

ً
ً
أخالقيا
وصيا
أميركا لم تعد
على العالم

اجتاز لبنان اختباراً أمنياً
أمس كاد يودي به إلى
أتون حرب أهلية مذهبية،
حيث باتت معادلة
«الفتنة مقابل السالح»
معادلة تهديد لالستقرار
ولالنتفاضةالشعبية التي
تعرضت لضربة موجعة جراء
أحداث ليل السبت التي
هددت أمن لبنان برمته.
وتدارك اللبنانيون الفتنة
المذهبية التي كادت ُتطل
برأسها ،وتم ّكن العقالء من
جميع الطوائف من لجم
الشارع ،الذي استعار خطابات
الحرب ومتاريسها من جديد.

رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة اللبنانية العماد
ميشال ع��ون أدان أي ت�ع� ّ�رض للرموز
مكون من ّ
الدينية ألي ّ
مكونات العائلة
اللبنانية ،وما تبع ذلك من أعمال عنف
وردود ف �ع��ل .وق ��ال إن ك�ل�م��ات اإلدان ��ة
مهما كانت قوية في شجبها وإدانتها
مل��ا حصل ف�لا تكفي ،مطالبًا الحكماء
م��ن اللبنانيني ال��ذي��ن ع��اي�ش��وا اح��داث
ع ��ام ��ي  1975و ،1976ال �ت ��ي م ��ا زال ��ت
ّ
ّ
يتوجب عليهم ،كل
ماثلة ،بالقيام بما
م��ن م��وق�ع��ه ،م��ن أج��ل وأد أي شكل من
أش �ك��ال ال �ف �ت �ن��ة ،ق��ائ�لا ان ��ه «ف�ل�ي�ك��ن ما
جرى ليل السبت جرس إنذار للجميع».
البطريرك املاروني بشارة الراعي أسف
إلدخ��ال الدين في االنقسام السياسي،
ق ��ائ�ل�ا ف ��ي ال ��وق ��ت ع �ي �ن��ه أن� ��ه ال ي�م�ك��ن
َّ
ال �ق �ب��ول ب �ع��د اآلن ب ��دول ��ةٍ م� �ج ��زأة بني
َّ
َّ
وطائفية وبهدر املال
سياسية
�راف
أط� ٍ
َّ
َّ
عمليات التهريب.
العام في
أم��ا رئ�ي��س محلس ال �ن��واب نبيه ب��ري،
ف��أش��ار إل ��ى أن «ال�ف�ت�ن��ة ت�ط��ل ب��رأس�ه��ا
الغ � �ت � �ي ��ال ال � ��وط � ��ن ووح � ��دت � ��ه وس �ل �م��ه
األه�ل��ي ،فهي أش��د م��ن القتل ،وملعون
م � ��ن ي� ��وق � �ظ � �ه� ��ا» .وأض� � � � � ��اف« :امل� �ط� �ل ��ق
وال � �ي � �ق �ي�ن أن ال � �ت � �ط� ��اول او االس� � � ��اءة
ال� ��ى امل� �ق ��دس ��ات وال� ��رم� ��وز وال �ح��رم��ات
االسالمية واملسيحية مدان ومستنكر،
وك��ل ف�ع��ل م��ن اي ج�ه��ة ات��ى يستهدف
وحدة اللبنانيني وامنهم واستقرارهم
وعيشهم الواحد هو فعل اسرائيلي»،
مشيدا بالجهود املخلصة التي ُبذلت
م ��ن ال� �ق� �ي ��ادات ال �س �ي��اس �ي��ة وال��روح �ي��ة
واالم �ن �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ع �ل��ى مختلف
مستوياتها لقطع دابر الفتنة ووأدها
في مهدها.
ف ��ي امل �ق��اب��ل ،أك � ��دت اوس � ��اط س�ي��اس�ي��ة
قريبة م��ن الثنائي الشيعي ان «ح��زب

محرر الشؤون الدولية

لبناني وسط بيروت حامالً درعاً ُرسم عليه الهالل والصليب ويرد عنه قنبلة «غاز الدموع» ..بواسطة مضرب تنس (تصوير :نبيل إسماعيل)

اهلل» حريص على االستقرار والهدوء
على الساحة في هذه املرحلة ،وال يريد
توريطه بمواجهات داخلية بالتزامن
م ��ع اق � ��رار ق ��ان ��ون ق �ي �ص��ر .ون �ق �ل��ت عن
ال�ح��زب ان��ه يعتبر ال�ت�ظ��اه��رات السبت
م�ط�ل�ب�ي��ة ،ام� ��ا اذا ت �ح� ّ�ول��ت ال� ��ى ح ��راك
س�ي��اس��ي ي�ط��ال��ب بتنفيذ ال� �ق ��رار1559
لنزع سالح «حزب اهلل»« ،فلن يسكت».

ُّ
توسيع خريطة التوتر

ول� ��م ت �ك��ن االن �ت �ف ��اض ��ة ال� �ت ��ي ان�ط�ل�ق��ت
ف��ي  17أكتوبر جامعة م� ّ
�وح��دة ،لكنها
ع�ل��ى األق ��ل أث�ب�ت��ت سلميتها ،رغ ��م كل
م��ن ال�ق�م��ع وال�ت��ره�ي��ب ال �ل��ذي��ن ت�ع� ّ�رض
ل�ه�م��ا امل �ت �ظ��اه��رون م��ن ق�ب��ل م�ن��اص��ري
ال�ث�ن��ائ��ي ال�ش�ي�ع��ي .وم�ش�ه��د ال�س�ب��ت 6
يونيو ،وما تخلله من فوضى وشغب
وسط بيروت لم يكن غريبًا ،فقد اعتاد
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ون م ��ع ك ��ل ج��ول��ة ال�ت��ره�ي��ب
والتخوين .ويجمع امل��راق�ب��ون على أن
تحويل مشهد االح�ت�ج��اج ف��ي بيروت
ال � � ��ى ف � ��وض � ��ى وش � �غ � ��ب ه � ��و س �ي��اس��ة
ّ
متعمدة ستتكرر ف��ي ك��ل م��رة .غير أن
أخ�ط��ر م��ا أنتجته ت�ظ��اه��رات  6يونيو
ّ
ه��و ت �م��دد دائ � ��رة ال �ت��وت��ر ال ��ى م�ن��اط��ق
ذات حساسية ّ
معينة ،كانت تعرف في
الحرب بـ «خطوط تماس».
اس�ت�ح�ض��رت ح� ��وادث  6ي��ون�ي��و وس��ط

عون :ما حصل جرس
إنذار ..واإلدانة مهما
ً
قوية فال تكفي
كانت
ب �ي��روت وم�ن�ط�ق�ت��ي ك��ورن �ي��ش امل��زرع��ة
وع �ي�ن ال��رم��ان��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ش �ي��اح ص � ��ورًا من
الحرب االهلية ،كان اللبنانيون يظنون
ان �ه��ا ط ��وي ��ت ،وأع� � ��ادت م �ع �ه��ا تظهير
لبنان في حقيقته «املموهة» بلدًا يطفو
على انقسامات حادة وعميقة ،وعصية
على أي التئام.
وغ� �ي ��ر خ �ف��ي أن دف� � ��اع ق � ��وى ال�س�ل�ط��ة
ع � ��ن ن �ف �س �ه��ا ع� �ب ��ر امل � � �ك� � � ّ�ون ال �ش �ي �ع��ي
ت �ح��دي �دًا ،ل �ي��س ب��ري �ئ��ًا وال ه ��و «ف ��ورة
غ �ض��ب» ش �ع �ب �ي��ة ،اع� �ت ��اد «ح � ��زب اهلل»
استخدامها لتبرير عمليات االع�ت��داء
في وج��ه املحتجني ،فمناصرو الحزب
ّ
يتحملوا ش�ع��ار «ك�ل��ن يعني كلن»،
ل��م
ورأوا فيه تصويبًا ضمنيا على سالح
ال � �ح� ��زب .ودأب� � � ��وا م �ن��ذ األي � � ��ام االول � ��ى
ل �ل �ت �ظ ��اه ��رات ع �ل ��ى اق� �ت� �ح ��ام س ��اح ��ات
ال�ت�ظ��اه��ر واالع �ت ��داء ع�ل��ى املتظاهرين
ال �س �ل �م �ي�ين .وم ��ع دخ� ��ول م�ط�ل��ب «ن ��زع

ال �س�لاح» و«ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��رار  »1559في
ُ
ص�ل��ب ال �ش �ع��ارات ،أع �ط��ي «ح ��زب اهلل»
ذري �ع��ة الس �ت �خ��دام ف��ائ��ض ق��وت��ه على
ّ
املتظاهرين العزل ،علما بأن مجموعات
وازنة في الحراك نأت بنفسها عن هذا
الشعار.

تذكير بغزوة بيروت

ّ
ت � ��وزع خ��ري �ط��ة االش �ت �ب��اك��ات م �س��اء 6
يونيو حمل رسائل في أكثر من اتجاه
ال� � ��ى ال � �ش� ��ارع �ي�ن ال� �س� �ن ��ي وامل �س �ي �ح��ي
تحديدا ،فما حدث في منطقة كورنيش
امل��زرع��ة وط��ري��ق ال �ج��دي��دة (ال�س�ن�ي�ين)
حيث جاب مناصرو الثنائي الشيعي
ش��وارع �ه �م��ا ،مطلقني ال �ن��ار وم��رددي��ن
ه �ت��اف��ات م��ذه�ب�ي��ة وط��ائ�ف�ي��ة ت�ت�ع� ّ�رض
ل��رم��وز إس�لام �ي��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ك ��اد ي�ف�ل��ت االم ��ور
عن زمامها واستدعى اص��دار بيانات
ت�ن��دي��د وش �ج��ب م��ن أع �ل��ى امل��رج�ع�ي��ات
الشيعية والسنية ـــــ أري��د منه تذكير
االهالي بأن بيروت ال تزال تحت تأثير
غزوة السابع من مايو.
ل� �ك ��ن ال� � �ح � ��ادث األخ � �ط � ��ر ح� �ص ��ل ع �ل��ى
خ� ��ط ت� �م ��اس م �ن �ط �ق �ت��ي ع �ي�ن ال ��رم ��ان ��ة
(املسيحية) والشياح (الشيعية) ،وكان
ـــــ وف��ق ش�ه��ود ع�ي��ان ـــــ م�ت�ع� ّ�م�دًا؛ فبعد
ف ��ض ال �ت �ظ��اه��رات ف ��ي وس ��ط ب �ي��روت،
ح� � �ض � ��رت م � �ج � �م� ��وع� ��ات م � ��ن ال� �ش� �ي ��اح

على دراج ��ات ن��اري��ة ال��ى ع�ين ال��رم��ان��ة،
وبدأت بإطالق شعارات استفزازية في
م��وض��وع ال �س�لاح وامل �ق��اوم��ة وشتمت
رم�زًا دينيا مسيحيا ،وب��دأت املواجهة
بني الطرفني.

ضواحي البؤس
فالسبت استفاق اللبنانيون على أمل
ب�ت�ج��دي��د االن �ت �ف��اض��ة وأن� �ه ��وا ي��وم�ه��م
ب��أم��ل أال تتجدد ال�ح��رب االه�ل�ي��ة التي
رأوا متاريسها تنصب م��ن ج��دي��د في
ض��واح��ي ال�ع��اص�م��ة ف��ي أك�ث��ر املناطق
ب��ؤس��ًا وف� �ق� �رًا ،ح �ي��ث ي �ت �ك� ّ�دس ال �ف �ق��راء
وي �ق �ب��ع ال �ش �ب��ان ع��اط �ل�ي�ن ع ��ن ال �ع �م��ل.
ف��ي امل �ق��اب��ل ،ال ي �ب��دو أن ق��وى السلطة
مستعدة إلج ��راء اي ت �ن��ازل او تغيير،
ول � ��و ط �ف �ي �ف��ًا ،ف� ��ي م �م��ارس �ت �ه��ا ،وه��ي
تعمل ع�ل��ى االس�ت�ث�م��ار ف��ي ال�ش�ع��ارات
امل � � �ت � � �ض � ��ارب � ��ة ل�ل��ان � �ت � �ف� ��اض� ��ة ب � �ه� ��دف
إج�ه��اض�ه��ا .واالن �ق �س��ام ب��ات ب�ين ق��وى
حزبية متمسكة بالسلطة ومستعدة
الف �ت �ع��ال ح� ��رب ،م��ن أج ��ل ال �ب �ق��اء وب�ين
ق ��وى ش�ع�ب�ي��ة ،ت�س�ع��ى ال ��ى ك �س��ر ه��ذه
ال �س �ل �ط��ة وإس � �ق� ��اط م �ن �ظ��وم��ة ال �ف �س��اد
ك �م��دخ��ل ل�ل�ت�غ� ّ�ي��ر .ف��ي االث� �ن ��اء ت�ت��وال��ى
التسريبات عن إمكانية تغيير حكومي
ب��ان�ت�ظ��ار ح �ض��ور ال�ب��دي��ل ال ��ذي ُيعمل
عليه لبنانيًا.

ح �ش��ود ض�خ�م��ة ت��دف�ق��ت ع�ل��ى ال�ع��اص�م��ة األم �ي��رك �ي��ة واش�ن�ط��ن،
للمطالبة بوقف عنف الشرطة وإصالح نظام العدالة الجنائية
وال �ع��دال��ة ل �ج��ورج ف�ل��وي��د .وردد امل�ح�ت�ج��ون ش �ع��ارات ت��ؤك��د أن��ه
ال س�لام دون ع��دال��ة وأن ح�ي��اة ال�س��ود مهمة ،مطالبني برحيل
الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب .وفرضت الشرطة طوقا أمنيا موسعا
حول البيت األبيض ،الذي بات حاليًا محصنًا بحاجز إضافي
م��ن ال�ش�ب�ك��ات ال�ح��دي��دي��ة .وأم ��س ،أم��ر ت��رام��ب بسحب ال�ح��رس
ّ
الوطني من واشنطن ،معتبرًا أن الوضع صار تحت السيطرة.
ورأى خبراء أميركيون أن االحتجاجات هي انتفاضة ضد ترامب
ّ
محملني مسؤولية
وسياساته املحرضة على ممارسة العنف،
األوضاع املتدهورة في البالد لشخصية الرئيس التي ال تراعي
امل��ؤس�س��ات وال�ق�ي��م واألي��دي��ول��وج �ي��ات ،وت�ض��ع ال �ب�لاد ف��ي أزم��ة
ّ
سياسية م��دم��رة .موقع «إن�س��اي��د أوف��ر» نشر تقريرًا سلط فيه
الضوء على الصراع املحتدم بني الدولة العميقة وإدارة ترامب،
الذي بلغ ذروته بعد موجة االحتجاجات األخيرة.
وق ��ال إن ه �ن��اك ص��دام��ا ف��ي ال� ��رؤى ب�ي�ن ال�ب�ي��ت األب �ي��ض وبقية
مؤسسات الدولة ،وأن ما يحدث حاليا هو «انتفاضة جنراالت»
ض��د ت��رام��ب .وأم��س ،نقلت شبكة «س��ي إن إن» ع��ن م�س��ؤول في
البنتاغون أن ترامب طلب نشر عشرة آالف جندي في واشنطن
ومدن أميركية أخرى ملواجهة احتجاجات لكن وزير الدفاع مارك
إسبر والجنرال مارك ميلي أوصوا بعدم نشر القوات.
وكانت مجلة نيويوركر ذكرت أنها علمت من مصادر في البيت
األب�ي��ض ب��وق��وع م�ش��ادة كالمية ب�ين ت��رام��ب وم�ي�ل��ي ،ال��ذي رفع
صوته في وجه الرئيس ،اعتراضا .اتهم وزراء دفاع أميركيون
س��اب �ق��ون وع� �ش ��رات م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن ال �ع �س �ك��ري�ين  -ف ��ي رس��ال��ة
مشتركة  -ترامب بخيانة القسم والدستور ،لتفكيره في إنزال
الجيش ملواجهة املحتجني.

ثالث أزمات
وتواجه الواليات املتحدة ثالث أزمات كبيرة هي الوباء العاملي
ورك ��ود اق�ت�ص��ادي عميق وح��رك��ة مناهضة للعنصرية ،تعيد
تحديد الرهانات السياسية الكبيرة قبل خمسة أشهر من موعد
االنتخابات الرئاسية .وقال املرشح الديموقراطي جو بايدن إن
ترامب «غير مؤهل بشكل خطير» ملنصب الرئاسة.
ويبدو جو بايدن مصممًا على اغتنام اللحظة ،ويرى فرصة
لتقديم نفسه ع�ل��ى أن��ه ج��ام��ع ورج��ل ص�ل��ح .ف��ي امل�ق��اب��ل يعتبر
خ�ب��راء أن��ه رغ��م أج��واء الفوضى ،ال ي��زال ت��رام��ب ف��ي وض��ع جيد
م� ��ؤات إلع � ��ادة ان �ت �خ��اب��ه .ل �ك��ن ف��ي امل�ج �م��ل ف ��إن ص� ��ورة أم�ي��رك��ا
تضررت في العالم ،فعلى مدى أكثر من  70عامًا ،اعتاد العالم
قيام الواليات املتحدة بدور «شرطي األخالق وحامي الحريات»،
ل�ك��ن االحتجاجات ع�ل��ى مقتل ج ��ورج ف�ل��وي��د ّ
ورد ف�ع��ل إدارة
ت��رام��ب ،ج��ردت واشنطن م��ن أق��وى سلطاتها .وق��ال��ت «س��ي إن
إن» تحت ع�ن��وان« :ه��ل م��ا ت��زال ال��والي��ات املتحدة ه��ي الزعيمة
األخالقية للعالم؟ انه ستظل بقايا جدار برلني في أملانيا تذكارًا
ُ َ
ّ
ب��أن ال�ح��ري��ات تكتسب بعد مشقةٍ وع �ن��اء ،وال �ي��وم ،ج��رى طالء
ج��زء من الجدار بلوحة لجورج فلويد مع عبارته «ال أستطيع
ُ
التنفس» ،لتمنح تذكارًا آخر بمدى السرعة التي ُيمكن أن تنتزع
بها تلك الحريات .وبالتأكيد الواليات املتحدة لم متعد الوصي
األخالقي على العالم فدوال مثل الصني وإيران وروسيا استغلت
ُ
اللحظة لتبرير استخدامها القوة املفرطة ضد شعوبها ،ودعم
ُّ
مصالحها ال�خ��اص��ة ،والتهكم على منافس لطاملا ن�ظ��روا إليه
بوصفه أبًا صارمًا وراعيًا.

 7ماليين إصابة و 400ألف وفاة حول العالم

«الكتاب األبيض» ..كيف دحرت الصين «كورونا»؟
املرض السابق».

محرر الشؤون الدولية
بينما بلغ ع��دد امل�ت��وف�ين ف��ي ال�ع��ال��م نتيجة
ف�ي��روس «ك��ورون��ا» املستجد نحو  400ألف
واملصابني أكثر من  7ماليني ،أصدر املكتب
اإلع�لام��ي ملجلس ال��دول��ة ف��ي الصني «كتابًا
أبيض» بشأن املعركة التي خاضتها البالد
ض ��د «ك� � ��ورون� � ��ا» ،ت �ح��ت ع� �ن ��وان «م �ك��اف �ح��ة
كوفيد ..-19الصني تتحرك».
وذك � ��ر ال �ك �ت��اب أن ال �ص�ي�ن ت �ع �ت �ق��د اع �ت �ق��ادا
راسخا أنه إذا اتحدت جميع الدول وتعاونت
من أجل تحقيق استجابة جماعية ،سينجح
املجتمع الدولي في التغلب على الجائحة.
وأرج ��ع ال�ك�ت��اب ن�ج��اح ال�ص�ين ف��ي التعاطي
م� ��ع ال� �ج ��ائ� �ح ��ة إل � ��ى أس � �ب� ��اب ع � � ��دة ،أه �م �ه��ا
إس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة «م � ��راك � ��ز ال � �ع�ل��اج امل ��ؤق� �ت ��ة»
للتعاطي م��ع ال�ح��االت امل��وب��وءة ،واالعتماد
ع �ل��ى ال �ط ��ب ال �ص �ي �ن��ي ال �ت �ق �ل �ي��دي ال � ��ذي ت��م
استخدامه في عالج  %92من الحاالت.

ّ
اعتقال املشككني

م��ن ن��اح�ي�ت�ه��ا ،ك�ش�ف��ت ص�ح�ي�ف��ة «ال �ت��اي �م��ز»
البريطانية أن الصني باشرت اعتقال أقارب
ضحايا توفوا بالفيروس بعد أن شككوا في
آلية تعامل بكني مع األزم��ة ،أو عزموا على

نسخ مختلفة

«التايمز» :بكين تعتقل
ّ
شككوا
أقارب ضحايا
بأدائها

ق� ��ال ع �ل �م��اء ف ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا إن �ه��م اك�ت�ش�ف��وا
«نسخًا مختلفة بعض الشيء» من كورونا
في مناطق مختلفة بالبالد.
وت� �ظ� �ه ��ر ال� �ن� �ت ��ائ ��ج األول� � �ي � ��ة ألب� �ح ��اث� �ه ��م أن
ال �ف �ي��روس ال� ��ذي ي�ن�ت�ش��ر ف��ي ش ��رق إن�ك�ل�ت��را
يختلف عن ذلك املوجود في اسكتلندا.
ويحاول الباحثون في معهد ك��وادرم وضع
خ��ري�ط��ة ج�ي�ن�ي��ة ل �ل �ف �ي��روس ،ح�س��ب مناطق
تفشيه.

«ديلي ميل» 30 :خبيراً
طالبوا جونسون
بتحقيق عام
دراسة بريطانية تؤكد
وجود نسخ مختلفة
من الفيروس
بدء تجريب عقار جديد
باالعتماد على األجسام
المضادة

األجسام املضادة

شو لين نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يحمل
نسخة من «الكتاب األبيض» في بكين (رويترز)

مساءلة الحكومة قانونيًا أو إعالميًا.
وت� �ت� �ح ��دث ال �ص �ح �ي �ف��ة ع� ��ن ي ��ان ��غ م �ي�ن األم
صاحبة الـ 49عامًا ،التي توفيت ابنتها تيان
ي��وش��ي ن�ت�ي�ج��ة ك ��ورون ��ا ف��ي ف �ب��راي��ر ،2020
وظلت مستلقية في م�لاءات متسخة داخل
مستشفى مكتظ باملرضى.
وع �ق��دت ي��ان��غ ع��زم�ه��ا ع�ل��ى تحقيق ال�ع��دال��ة
غير أن الشرطة اعتقلتها ووضعتها تحت
اإلقامة الجبرية.
وف��ي م��ا ي�ب��دو أن��ه ب��داي��ة م��راج�ع��ة «علمية»

لطريقة التعامل م��ع ال��وب��اء ،ن�ش��رت «ديلي
م�ي��ل» ت�ق��ري��را علميا ط��وي�لا ع��ن مطالبة ما
ي�ق��رب م��ن  30خ�ب�ي��را ب ��ارزا ل��رئ�ي��س ال ��وزراء
البريطاني بوريس جونسون «ببدء تحقيق
ع��ام إلع��داد بريطانيا ملواجهة موجة ثانية
من كورونا».
وق ��ال ��ت م �ج �م��وع��ة ال� �خ� �ب ��راء إن امل��وج��ة
الثانية «محتملة» ه��ذا ال�ش�ت��اء ،محذرة
من أنه «سيكون أكثر فتكا من األول إذا
لم تعالج الحكومة إخفاقاتها من تفشي

إل��ى ذل��ك ،ق��ال��ت صحيفة «ليبريشن ديلي»
إن ش ��رك ��ة «ش �ن �غ �ه��اي ج ��ون� �ش ��ي» ل�ل�ع�ل��وم
ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة ب � � ��دأت امل ��رح� �ل ��ة األول� � � ��ى م��ن
اختبار عالجها املحتمل لألجسام املضادة
للفيروس على أشخاص أصحاء.
وق� � ��ال ف �ي �ن��غ ه � ��وي رئ� �ي ��س ال �ع �م �ل �ي��ات ف��ي
«ج��ون�ش��ي» إن ال�ش��رك��ة ت��أم��ل ف��ي أن عملها
ُ
ع �ل��ى األج� �س ��ام امل � �ض ��ادة ،ال �ت��ي ت �ف �ص��ل من
دم� ��اء امل��رض��ى امل �ت �ع��اف�ين ،ي�م�ك�ن��ه أي �ض��ا أن
يقي األص�ح��اء ال��ذي��ن ترتفع لديهم مخاطر
اإلص��اب��ة ،مثل األطقم الطبية واملسنني ،من
عدوى الفيروس.

الوباء يغير ترتيب
جوازات السفر
ق �ب��ل ت�ف�ش��ي «ك� ��ورون� ��ا» ،ك ��ان ج� ��واز ال�س�ف��ر
األم�ي��رك��ي م��ن أق��وى ال �ج��وازات على مستوى
ال �ع��ال��م ،ل �ك��ن ع �ن��دم��ا أغ �ل �ق��ت ال � ��دول ح��دوده��ا
وأوق� � �ف � ��ت رح�ل�ات� �ه ��ا ال � �ج ��وي ��ة ،ت �غ �ي ��رت ق ��وة
الجوازات .ووفقًا لصحيفة «واشنطن بوست»،
بدأت دول االتحاد األوروبي الفردية في تحديد
من يمكنه ال��دخ��ول ً
بناء على مخاوف تتعلق
بالفيروس ،وليس فقط التأشيرات.
وم��ع إع��ادة فتح البلدان القتصاداتها ،تتزايد
الضغوط املالية واالجتماعية م��ن أج��ل إع��ادة
فتح ال�ح��دود أي�ض��ا ،لذلك تلجأ إل��ى م��ا يعرف
بـ «ممرات السفر» ،وهي عبارة عن اتفاقيات
س �ف ��ر ب �ي�ن م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال � �ب � �ل� ��دان ،ت�س�م��ح
للمسافرين من البلدان ذات املعدل املنخفض
م��ن اإلص��اب��ة ال�ت��ي ل��م ت�ت�ض��رر ب�ش��دة ،بحرية
السفر والتنقل دون الزامهم بالقيود املفروضة.
ويقول بادي بليور مدير العالقات العامة في
ش��رك��ة  ،Henley & Partnersوه��ي شركة
اس �ت �ش��اري��ة ف��ي ل �ن��دن ت �ق��دم امل �ش ��ورة ب�ش��أن
ال�ج�ن�س�ي��ة واإلق ��ام ��ات« :ق��دي �م��ًا ك ��ان األث��ري��اء
ي�س�ع��ون للجنسيات ال �ت��ي ت��وف��ر ل�ه��م أفضل
االمتيازات وسهولة التنقل ،لكن اآلن يبحثون
عن ال��دول التي نجحت في مكافحة الفيروس
بشكل جيد».
وأوض� ��ح أن ج ��واز ال�س�ف��ر األس �ت��رال��ي أصبح
ج ��ذاب ��ا ب �ش�ك��ل م �ت��زاي��د ل �ل �ع �م�لاء ف ��ي ج�ن��وب
أفريقيا وآسيا ،بينما تحظى قبرص ومالطا
ب��اه�ت�م��ام م�ت��زاي��د ل�لأش�خ��اص ال��ذي��ن يسعون
بسرعة الوصول إلى أوروبا وسويسرا.
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قبل تطبيق «قيصر»  ..وتظاهرات في مناطق األقليات

انهيار تاريخي لليرة السورية ..واألسد عاجز
¶ أهالي السويداء ينتفضون في وجه بشار « :ارحل عنا أنت وحزبك»

كافية من ط�ه��ران ،وكذلك من لبنان التي ك��ان يستخدم
بنوكها لالحتيال على العقوبات الغربية ضد نظامه.
وق��ال ف��رح��ان ان��ه عندما عجز االس��د ع��ن تسديد ديونه
ل��روس �ي��ا واي � � ��ران ب� ��دا ي�م�ن�ح�ه��م ع� �ق ��ودًا غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة
الس �ت �ث �م��ار ث � ��روات س ��وري ��ا ،وان ذل ��ك ك �ل��ه ض �غ��ط على
الشعب حيث تشير التقارير الدولية إل��ى ان  %80منه
تحت خط الفقر وأكثر من  %40في حالة جوع ،والبطالة
أكثر من  ،%60لذلك انفجر الناس.
وق��ال ف��رح��ان إن��ه ف��ي ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ك��ان االس��د يغدق
ع�ل��ى امل �ن��اط��ق ال �ت��ي ال ت��وج��د ف�ي�ه��ا م �ع��ارض��ة ،ف��ال�ن��اس
القريبون منه في الساحل السوري لم تكن لديهم مشكلة
اقتصادية وكانوا يحصلون على مساعدات من شركات
رام��ي مخلوف واملؤسسات الخيرية له وألسماء االسد،
وه��ذا ال��دع��م كله ت��وق��ف ،ول��ذل��ك ظهرت ه��ذه االرت ��دادات،
فالعالقة مع النظام هي عالقة نفعية ،واصبحت هناك
اصوات تقول :يكفي ..إذا كان الحل برحيل االسد فليرحل
ويترك الشعب يعيش ويتصالح ويبني سوريا.
ورأى فرحان أن ال��ذي حصل ام��س سيتكرر بشكل اكبر
عقب تطبيق قانون قيصر ،وأن تظاهرات السويداء ملفتة
بالنسبة للمعارضة التي لم تنقطع يومًا عن املحافظة
التي يحاول النظام عبثًا استمالتها والضغط عليها.
كما اش��ار إلى انه في درع��ا التي يسيطر عليها النظام
حاليا بقوة السالح لم تهدأ التظاهرات وستتصاعد في
مقبل االيام.

بدأت األقليات في سوريا ،التي
استخدمها الرئيس السوري بشار
األسد درعا ً لبقاء نظامه طيلة 10
سنوات من الحرب ،تنقلب على هذا
النظام تحت وطأة أزمة اقتصادية
خانقة وتدهور غير مسبوق بعد
انهيار الليرة السورية المتسارع أمام
الدوالر ،الذي وصل سعر صرفه أمس
إلى نحو  2800ليرة ،قبيل دخول
عقوبات قانون قيصر األميركي
لمعاقبة نظام بشار األسد حيز
التنفيذ في  17يونيو ،التي ستطيح ما
تبقى من االقتصاد السوري المنهك.
وأمس ،خرج المئات في محافظة
السويداء ،ذات األغلبية الدرزية،
جنوبي سوريا ،في تظاهرات،
مطالبين بإسقاط النظام وطرد
الميليشيات اإليرانية والروسية .في
وقت ُسجل انتشار كثيف لقوى
المخابرات واألجهزة األمنية في
العاصمة دمشق؛ منعا لتجمع أو
خروج تظاهرات مماثلة ،تزامنا مع
دعوات إلضراب عام في الساحل
السوري.

اإلصرار على الحل العسكري
سوريون يتظاهرون ضد نظام األسد وروسيا وإيران في السويداء أمس (إنترنت)

وليد قرضاب
املتظاهرون في السويداء تجمعوا في ساحة السير بني
مبنى املالية ومركز البلدية ،وعلى الطريق املحوري قرب
س��اح��ة املشنقة ،محملني األس��د مسؤولية م��ا آل��ت إليه
األم ��ور ،فهو ل��م يستطع حمايتهم م��ن تنظيمي داع��ش
والنصرة ،واستخدمهم وقودًا في حربه العبثية ،كما انه
ّ
ضيق الخناق عليهم ،من خالل نشر ميليشيات إيرانية
وتجار مخدرات في مجتمعهم املحافظ .وردد املحتجون
أم��س ش�ع��ارات ،مثل «سوريا لنا وليست لبيت األس��د»،
و«ارحل عنا أنت وحزبك»« ،سوريا حرة ،إيران وروسيا
ب��را» ،و«ي��رح��م روح��ك ي��ا سلطان البلد ص��ارت إلي��ران».
وقال ناشطون من املدينة إن هذه التظاهرات هي «ثورة
ج�ي��اع» ،وإن إي��ران سبب رئيس ف��ي تجويع السوريني،
ُ
مزر ووصل الحال الى بيع الكلى
مشيرين إلى أن الوضع ٍ
مقابل لقمة العيش!

انهيار العملة
وم �ن��ذ أي� ��ام ،ت�ش�ه��د ال�ع�م�ل��ة ال �س��وري��ة ان�خ�ف��اض��ًا ك�ب�ي�رًا،
ويقول تجار بدمشق :إن «سعر صرف الدوالر بلغ 2800
ليرة ،ألول مرة في تاريخه» ،واملخاوف من تداعيات بدء
تطبيق «ق��ان��ون قيصر» ت�ع� ّ�د سببًا إضافيًا ف��ي تراجع
قيمة ال�ل�ي��رة؛ ف��ال�ش��رك��ات األج�ن�ب�ي��ة ،وبينها ال��روس�ي��ة،
اخ �ت ��ارت ع ��دم امل �خ��اط��رة ،وم ��ع دخ� ��ول ال �ع �ق��وب��ات ح� ّ�ي��ز
التنفيذ «سيصبح ال�ت�ع��ام��ل م��ع س��وري��ا أك�ث��ر صعوبة
ومحفوفًا باملخاطر».
ويتزامن انهيار قيمة العملة السورية مع تزايد غضب
السوريني الذين يكافحون لتأمني ق��وت يومهم فقط ،ال

ياسر
الفرحان:
أصوات تقول:
«فليرحل األسد ويترك
الشعب يعيش ويتصالح»
سيما أن راتب املوظفني ال يتجاوز  40ألفًا ،أي أقل من 20
ً
دوالرًا ،فضال عن الغالء غير املسبوق.
ُ
ّ
عارض السوري ميشيل كيلو علق على مجريات األمور،
امل ِ
وق ��ال ل �ـ سبقلا إن «ح ��راك ال �س��وي��داء ع�ظ�ي��م ،وي�ش�ي��ر ال��ى
الوجهة ال�ت��ي ي��ري��د الشعب ال�س��وري ل�لأح��داث أن تذهب
اليها ،أما إنهيار الليرة فهي مسؤولية لصوص السلطة
الذين ّ
مصوا دم الشعب ،ويتركونه اآلن يموت جوعا».
ام��ا هيئة ال�ت�ف��اوض ال�س��وري��ة ف��اع�ت�ب��رت ان م��ا يحصل
نقمة م��ن الشعب ال�س��وري ف��ي ك��ل املناطق على الوضع
االقتصادي امل��زري ،وان النظام وحلفاءه مسؤولون عن
تجويع الشعب .متهمة الهيئة إيران بالتغلغل اجتماعيا،
ّ
التشيع ،مستغلة عوز السوريني.
ونشر
وق��ال عبداإلله فهد عضو هيئة التفاوض لـ سبقلا« :ال
يخفى على اح��د أن ال��وض��ع املعيشي م�ت� ٍّ
�رد ف��ي مناطق

هشام
مروة:
النظام غير قادر على
تقديم حلول ..ومؤهل
ال أم آج ً
للسقوط عاج ً
ال
النظام ،وال بد من النظر ال��ى ان كل ما حصل ويحصل
ّ
يتحمل مسؤوليته االسد الذي تصرف بمخزون القطع
االجنبي ،والذي كان في  ،2011ما يقارب  21مليار دوالر
على قتل الشعب والسرقة» ،الفتا إلى أنه لم يدخل قانون
قيصر حيز التنفيذ ،وسعر ال��دوالر يالمس  3000ليرة
ورات��ب املوظف الوسطي  30أل��ف ليرة ،أي  10دوالرات،
أم��ا امل��واد الغذائية وال��دوائ�ي��ة ،ان وج��دت ،فهي بإسعار
مرتفعة ّ
جدًا ،كل ذلك يشير الى االزدي��اد املتسارع للفقر
وخ��روج جميع االم��ور ع��ن السيطرة ،وان هناك أخبارًا
عن احتجاجات في ُد ّم��ر ،احدى ضواحي مدينة دمشق،
تطالب من جديد بإسقاط النظام.

الناس «انفجرت»!..
ب��دوره ،قال ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية في

ّ
وتمهد الطريق نحو الهالل النفطي
منتصف ليبيا..

محرر الشؤون الدولية

أعمال نهب
ب ��دوره ��ا ،ق��ال��ت ب�ع�ث��ة األم ��م امل�ت�ح��دة ف��ي ليبيا إن أكثر
م��ن  16أل��ف شخص ش ��ردوا ف��ي األي ��ام القليلة املاضية
ف��ي ت��ره��ون��ة وج�ن��وب��ي ط��راب�ل��س ،م��ردف��ة« :ال�ت�ق��اري��ر عن
اك �ت �ش��اف ع ��دد م��ن ال�ج�ث��ث ف��ي امل�س�ت�ش�ف��ى ف��ي ت��ره��ون��ة
م��زع�ج��ة ل �ل �غ��اي��ة» .وت��اب �ع��ت« :ك �م��ا ت�ل�ق�ي�ن��ا ت �ق��اري��ر ع��دة
ع��ن نهب وتدمير ممتلكات عامة وخ��اص��ة ف��ي ترهونة
واألص��اب �ع��ة» .وت��ره��ون��ة واألص��اب �ع��ة س�ي�ط��رت عليهما
«الوفاق» أخيرًا.

جهود سياسية
م��ن ج�ه�ت��ه ،أك��د ال�ن��اط��ق ب��اس��م ال��رئ��اس��ة امل�ص��ري��ة بسام

واشنطن :تركيا قد ُترسل «إف ـ »16
لمواجهة «ميغ» الروسية
«رويترز» :حملة روسية
في مايو شملت تجنيد سوريين
راض��ي أن ال��رئ�ي��س عبد ال�ف�ت��اح السيسي تلقى اتصاال
من رئيس ال��وزراء االيطالي جوزيبي كونتي بحثا فيه
ت�ط��ورات القضية الليبية ف��ي ظ��ل املستجدات األخ�ي��رة،
ع �ق��ب إط�ل��اق م� �ب ��ادرة (إع �ل��ان ال �ق ��اه ��رة) ت �ح��ت ال��رع��اي��ة
املصرية لحل األزمة في ليبيا.
ب��دوره��ا ،دع��ت الجزائر الفاعلني اإلقليميني والدوليني
لتنسيق جهودهم إليجاد تسوية سياسية دائمة لألزمة
في ليبيا.
وبحث وزي��ر خارجية «ال��وف��اق» محمد الطاهر سيالة،
َ
ال �ت �ط��ورات امل�ي��دان�ي��ة ف��ي ب �ل�اده ،م��ع وزي ��ري خ��ارج�ي��ت��ي
تونس نور الدين الري ،والجزائر صبري بوقادوم.

ّ
قالني يعلق

وق ��ال إب��راه �ي��م ق��ال�ين ال �ن��اط��ق ب��اس��م ال��رئ��اس��ة ال�ت��رك�ي��ة:
إن م��وق��ف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وروس �ي ��ا م��ن ح�ف�ت��ر «ب��دأ
بالتغير» .وأض ��اف ان «ال�ت� ّ
ّ
�وج��ه ال�ع��ام ل��دى األميركيني
أنه (حفتر) شخص غير موثوق به ،وال يمكن االعتماد
عليه» .ولفت إلى أنه تحدث مع روبرت أوبراين مستشار
األم � ��ن ال �ق��وم��ي ،وأن � ��ه ج ��رى ال �ت��واف��ق ب�ي�ن�ه�م��ا ع �ل��ى أن
ّ
«أنشطة حفتر في ليبيبا غير بناءة».
وحول املوقف الروسي ،أكد املسؤول التركي أن االتصاالت
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتني مستمرة .ولفت إلى
أن حوار الروس مع «الوفاق» ،وبحثهم املواضيع معها
أم��ر أي�ج��اب��ي ،و«ه �ن��اك م�ع�ل��وم��ات تشير إل��ى أن روس�ي��ا

ازدياد متسارع للفقر
وخروج جميع األمور
عن السيطرة
االئ�ت�لاف الوطني ال�س��وري لـ سبقلا إن ما يظهر اليوم
في مناطق النظام هو ما كان النظام يحاول أن يخفيه،
م�ش�ي��را إل��ى ان ه�ن��اك أزم ��ة اق�ت�ص��ادي��ة م�ن��ذ ان استولى
النظام على الحكم ،حيث بدأ االقتصاد يتراجع ،ومعيشة
الناس كانت صعبة ،ومستويات عالية من الفساد وعدم
استثمار حقيقي للثروات.
ولفت ف��رح��ان إل��ى ان م��ا يجري م��ع رام��ي مخلوف ليس
بجديد ،لكنه ظهر إلى العلن مؤخرًا ،ملمحا الى أنه في
ع��ام  2011ك��ان ف��ي الخزينة ال�س��وري��ة احتياطي نقدي،
ّ
بقيمة  18مليار دوالر ،تبخرت جميعها على االسلحة
التي اشتراها االس��د لقمع شعبه وتغذية حربه وليس
على مساعدة الشعب الجائع .ثم بعد ذلك ،اعتمد االسد
ّ
ع�ل��ى ال��دع��م االي��ران��ي ال ��ذي ت�ب��خ��ر ب ��دوره م��ع العقوبات
االميركية القاسية على إيران ،فلم تعد تصل اليه أموال

قانون قيصر
وي �ب��دو أن ق��ان��ون ق�ي�ص��ر م�ه�ي��أ ل�ل�ت�س�ب��ب ف��ي م��زي��د من
االختناق للنظام وعزله عن النظام العاملي وتوسيع قدرة
الواليات املتحدة بشكل كبير على معاقبة الفاعلني الذين
يشاركون في مساندة نظام األسد أو في تقديم نوع من
الدعم ال��ذي يسمح له بمواصلة عمليات القتل ،وتعتبر
هذه العقوبات في حال تطبيقها الحد األعلى الذي يمكن
أن يتعرض ل��ه ن�ظ��ام األس��د م��ن دون ال�ت��دخ��ل العسكري
املباشر .وال شك أن مواقف رامي مخلوف كانت مفاجئة،
اال انه يعي كواليس ما يجري جيدًا .ومع تصاعد الضغط
االقتصادي على الناس ،يبدو أن الساحل أيضًا في صدد
االنقالب على النظام ،والشعارات التي تدعو إلى رحيله
باتت قريبة لترفع في معقل األسد ،فهل تكون بداية «أيام
حاسمة» كما هدد مخلوف؟

«طائرات مجهولة» استهدفتهم قرب الحدود العراقية

سرت :قوات حفتر تكبح هجوم «الوفاق»
املعركة في ليبيا وصلت إلى سرت ،منتصف البالد ،التي
ً
تعتبر طريقًا سهال إلى منطقة الهالل النفطي وحقولها
زوي�ت�ي�ن��ة ورأس الن ��وف وب��ري �ق��ة ،وت��رب��ط ش ��رق ال�ب�لاد
بغربها.
وف ��ي آخ ��ر ال �ت �ط��ورات ف�ش�ل��ت ق ��وات ح�ك��وم��ة ال��وف��اق في
اقتحام املدينة ،رغم انطالقتها السريعة قبل ي��وم ،التي
سيطرت خاللها على نحو  100ك��م ،إال أن ق��وات املشير
ّ
املسير وقصفت قوات
خليفة حفتر استخدمت الطيران
«ال ��وف ��اق» م��وق�ع��ة ع �ش��رات ال�ق�ت�ل��ى وال �ج��رح��ى ،م��ا أبطأ
الهجوم على سرت.
وع �ل �ي��ه ،ت�ح �ش��د «ال� ��وف� ��اق» ح��ال �ي��ًا ف ��ي م �ح �ي��ط امل��دي �ن��ة،
ووصلت تعزيزات عسكرية إل��ى محاور القتال في أبو
قرين والوشكة ،شرقي مصراتة ،كما تحشد قوات حفتر
في املقابل.
من ناحيته ،قال أحمد املسماري الناطق باسم «الجيش
ّ
ّ
مضادا
الوطني الليبي» إن قوات الجيش شنت هجوما
على ق��وات «ال��وف��اق» املدعومة بقوات تركية في منطقة
ال�ه�ي�ش��ة ش��رق��ي م �ص��رات��ة ،وأف �ش �ل��ت م �ح��اول��ة «ال��وف��اق»
ال�ه�ج��وم على س��رت .وأوض �ح��ت شعبة اإلع�ل�ام الحربي
أن املعارك انتقلت إلى ما بعد الحدود اإلدارية للمدينة،
بتغطيةٍ جوية من قبل السالح الجوي.

عبد اإلله
فهد:

رئيس اللجنة القانونية في االئتالف السوري املعارض
ال��دك �ت��ور ه �ش��ام م� ��روة ق ��ال ل �ـ سبقلا ان م��ا ي �ح��دث من
تدهور للوضع االقتصادي وانهيار لسعر صرف الليرة
يعود ملا قام به النظام من اص��رار على الحل العسكري،
ورهن مقدرات البالد وثرواتها لتنفيذ الحل العسكري،
ول��ذل��ك ج��اءت ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رات أم��س تعبيرا ع��ن رفض
شعبي ع��ارم ،فحتى ال��ذي��ن ل��م يخرجوا ف��ي التظاهرات
في بداية الثورة خرجوا أمس ورفعوا شعارات الحرية
والعدالة االجتماعية واملواطنة املتساوية ،وعبروا عن
رفضهم لسياسة القتل التي مارسها النظام .وقال مروة
ان االسد ومع قرب تطبيق قانون قيصر غير قادر على
تقديم حلول ملعاناة الناس ،ولذلك فهو مؤهل للسقوط
عاجال او اج�لا ،الفتا في املقابل إلى انه من املمكن ولو
باحتمال ضئيل ان ت��دف��ع ه��ذه االوض ��اع املستجدة مع
تعقيدات الوضع االقتصادي األس��د ال��ى القبول بالحل
السياسي.

تبحث بناء حل سياسي من دون حفتر».
َّ
من ناحيته ،ح��ذر السفير األميركي في ليبيا ريتشارد
نورالند ،من أن يدفع إرسال روسيا طائرات حربية إلى
ليبيا ،الحكومة التركية إل��ى اس�ت�ق��دام ط��ائ��رات حربية
أميركية من ط��راز «إف  »16 -إل��ى األراض��ي الليبيةّ ،
ردًا
على إرس��ال موسكو مقاتالت «م�ي��غ» ،م��ردف��ًا« :ه��ذا آخر
شيء يريده الجميع».
ّ
وفي شبه دفاع عن التدخل التركي في ليبيا ،قال السفير
ّ
نورالند «إن التصعيد الحقيقي في ليبيا بدأ مع تدخل
ّ
مرتزقة فاغنر من روسيا في أكتوبر املاضي ،والتدخل
التركي جاء ّ
ردًا على ذلك».

تجنيد سوريني
وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،ق��ال��ت خ�م�س��ة م �ص��ادر ف��ي امل�ع��ارض��ة
السورية ومصدر إقليمي مطلع إن حملة روسية لتجنيد
س ��وري�ي�ن ل �ل �ق �ت��ال ف ��ي ل�ي�ب�ي��ا مل�ص�ل�ح��ة ح �ف�ت��ر ت �س��ارع��ت
خ�ط��اه��ا خ�ل�ال م��اي��و ،ع�ن��دم��ا واف ��ق م�ئ��ات امل��رت��زق��ة على
املشاركة.
ول��م ت��رد وزارة ال��دف��اع ال��روس�ي��ة و«ف��اغ�ن��ر» على أسئلة
«رويترز».
وقال جوشوا النديس رئيس مركز دراسات الشرق
األوس � ��ط ب �ج��ام �ع��ة أوك�ل�اه ��وم ��ا« :روس� �ي ��ا وت��رك�ي��ا
ت �ع �م�لان ع �ل��ى زي � ��ادة ال �ع ��دة وال �ع �ت��اد ل �ك��ل منهما
ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ،ح�ي��ث ي��أت��ي ال� ��دور األوروب� � ��ي بعدهما
م �ب��اش��رة» .وأض� � ��اف« :روس� �ي ��ا ح��اول��ت أن ت �ب��اري
م�س�ع��ى ت��رك �ي��ا إلرس � ��ال م��رت��زق��ة س ��وري�ي�ن ،لكنها
حققت نتائج متباينة».
ّ
إل��ى ذل��ك ،اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الغاز
ّ
الليبي هو الهدف الحقيقي للجيش التركي من التدخل
ف��ي ليبيا ،الفتة إل��ى توقيعه ات�ف��اق ت�ع��اون عسكري مع
اتفاقية ترسيم ال�ح��دود البحرية م��ع حكومة طرابلس
لالستيالء على ثروات «املتوسط».
ّ
ولفتت «لوموند» إلى أن السراج التقى قبل يومني
ّ
ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي ،موضحة أن��ه على م��ا ي�ب��دو كان
يريد طمأنته بالوفاء بوعده بسيطرة تركيا على
الثروات الليبية.

ً
ً
مواليا إليران
عنصرا
مقتل 12
شرقي سوريا
ُ
ً
ق�ت��ل  12مقاتال مواليًا إلي ��ران ،على األق��ل ،ج� ّ�راء
ّ
غ� ��ارات ،ش��ن�ت�ه��ا ط��ائ��رات م�ج�ه��ول��ة ال �ه� ّ
�وي��ة على
أح ��د م��واق�ع�ه��م ف��ي ش ��رق س��وري��ا ،وف ��ق م��ا أف��اد
املرصد السوري لحقوق اإلنسان .وذك��ر املرصد
ّ
أن «ثماني غ��ارات استهدفت قبل منتصف ليل
السبت /األحد ّ
مقرًا لقوات موالية إليران في ريف
ً
دير الزور الشرقي ،ما أدى إلى مصرع  12مقاتال
عراقيًا وأفغانيًا ،وتدمير آليات وذخائر».
ّ
ول � ��م ي �ت �م��ك��ن «امل � ��رص � ��د» م� ��ن ت �ح ��دي ��د ه��وي��ة
ّ
ال �ط��ائ��رات ال�ت��ي ش��ن��ت ال �غ ��ارات ،إال أن م��دي��ره
رام� ��ي ع �ب��دال��رح �م��ن ّ
رج� ��ح أن ت �ك��ون إس��رائ �ي��ل
مسؤولة عن تنفيذ الغارات.
وت �ن �ت �ش ��ر ق � � ��وات إي� ��ران � �ي� ��ة وأخ � � � ��رى ع ��راق �ي ��ة
ومجموعات موالية داعمة لدمشق في منطقة
واسعة في ريف دير الزور الشرقي ،خصوصًا
ب�ين مدينتي البوكمال ال�ح��دودي��ة وامل�ي��ادي��ن.
ً
ووف� ��ق «امل ��رص ��د» ،ج� ��اءت ال� �غ ��ارات ل �ي�لا بعد
استقدام مقاتلني أفغان تعزيزات عسكرية من
ّ
تجمع
قرية ق��رب ال�ح��دود العراقية إل��ى مركز
ضخم للقوات اإليرانية قرب امليادين.
في شأن آخ��ر ،دعا رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي
بنيامني نتانياهو ،أمس ،إلى فرض «عقوبات
دول �ي ��ة م� �ش ��ددة» ع �ل��ى إي� � ��ران ،م �ت �ع �ه �دًا بكبح
«العدوان» اإلقليمي لطهران.
وأضاف« :قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إن إي � ��ران رف �ض��ت ال �س �م��اح مل�ف�ت�ش��ي ال��وك��ال��ة
ّ
سريني قامت
بالوصول إلى موقعني نوويني
إي��ران بنشاط عسكري فيهما» ،مردفًا« :إي��ران
ت�ن�ت�ه��ك ب�ش�ك��ل م�ن�ه�ج��ي ال �ت��زام��ات �ه��ا ،ب��إخ�ف��اء
املواقع وتخصيب امل��واد االنشطارية وغيرها
من الطرق» .وأشار إلى أنه «من الضروري اآلن،
وفي ظل هذه االكتشافات ،أن ينضم املجتمع
ال��دول��ي إل��ى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وي�ع�ي��د ف��رض
ع �ق��وب��ات م �ش��ددة ع �ل��ى إي � � ��ران» ،م �ش��ددا على

نتانياهو :لتشديد
العقوبات على طهران
بسبب «انتهاكات» نووية
«ع��دم السماح إلي��ران بالحصول على أسلحة
نووية».
ك �م��ا ش� ��دد ن �ت��ان �ي��اه��و ع �ل��ى م��وق��ف إس��رائ �ي��ل
القديم «بالعمل ضد العدوان اإليراني» .وقال
إن إسرائيل «ستواصل العمل بشكل منهجي
ضد محاوالت إيران إقامة وجود عسكري على
حدودنا».

حملة ضد القمع
إل � ��ى ذل � ��ك ،ش ��ن إي ��ران� �ي ��ون ح �م �ل��ة ض ��د ن �ظ��ام
املاللي لفضح الفظائع التي يرتكبها بحقهم،
وذل��ك بعد تصريحات للمرشد علي خامنئي
بخصوص االحتجاجات األميركية على مقتل
املواطن األس��ود جورج فلويد على يد شرطي
أبيض.
وجعل إيرانيون من عبارة خامنئي «يقتلون
ال�ن��اس وألسنتهم ط��وي�ل��ة» ش�ع��ارا لحملتهم،
حيث ن�ش��روا آالف ال�ت�غ��ري��دات ،ت�ح��دث��وا فيها
عن القمع والظلم ،معيدين إلى األذهان اغتيال
املثقفني اإليرانيني في تسعينيات وثمانينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي ،باإلضافة إل��ى جريمة اإلع��دام
الجماعي لنشطاء اليسار وأعضاء مجموعة
«م�ج��اه��دي خ�ل��ق» ف��ي ال�س�ج��ون اإلي��ران �ي��ة في
عام  ،1988بناء على فتوى صادرة من املرشد
السابق الخميني( .أ ف ب)
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من الذاكرة

المنهجية
والمغ ّيبة!
الغائبة ُ

خالد أحمد الطراح
ثمة ق��واع��د مهنية وعلمية ت�ق��وم عليها أساسًا
منهجية الحوار والكتابة والتحليل والبحث ،نال
منها ال�ك�ث�ي��رون م��ن دون إدراك مسبق والح��ق،
نتيجة االن�ج��راف نحو ه��وس االنتصار الوهمي
ال أكثر!
من القيم الثقافية التي كنت وغيري كثر نسعى
إل��ى تحقيقها احترام ال��رأي اآلخ��ر وع��دم إقصاء
اآلراء األخ � ��رى وح �ظ��ره��ا ،ف�ل�ك��ل ف ��رد وج�م��اع��ة
وتيار فكري وسياسي أهداف وتطلعات مختلفة،
ينبغي أن تكون قابلة للنقاش والحوار املنهجي،
طاملا ينحصر ال�ح��وار ضمن األط��ر املوضوعية،
م��ن أج��ل ت�ص��دي��ر رؤى مستنيرة وت�س��ام��ح في
ق�ب��ول ال ��رأي اآلخ��ر م��ن دون ال��وص��ول إل��ى نهاية
حادة ال يستفيد منها أي طرف ،ويخسر بالتالي
كل األطراف ،ال سيما املتلقني واملهتمني أيضًا من
فرص االستنارة واإلثراء.
نحن مطالبون ككتاب وجميع املهتمني بالشأن
ال� �ع ��ام ،س � ��واء ك� ��ان س �ي��اس �ي��ًا أو اق �ت �ص��ادي��ًا أو
اج�ت�م��اع�ي��ًا أو دي�ن�ي��ًا أو ث�ق��اف�ي��ًا ،ب��دع��م منهجية
ال �ح ��وار ال �ع �ق�لان��ي ،ب �ه��دف ت��رس �ي��خ س �ي��ادة قيم
فكرية ومنهجية في التعبير والتفكير والتحليل،
لقطع دابر تصدير فوضى ثقافية.
هناك من يهوى نشر الغوغائية في املجتمعات
عبر التصيد م��ن دون ان�ق�ط��اع لبعض الجوانب
لدى أفراد أو جماعات وتيارات ال تستحق أساسًا
التركيز عليها والوقوف عندها!
فثمة م ��دارس ف�ك��ري��ة وك��ذل��ك ال �ح��ال ف��ي تعددية
التيارات السياسية ،وه��و ما يستوجب التركيز
على ما يستحق االهتمام فيه من آراء ومواقف،
من دون اإلبحار إلى ما ال نهاية في الحوار العقيم
وال �ف��وض��وي ن�ح��و ن�ف��ق مظلم وم �س��دود كنهاية
حتمية في مثل األحوال!
فمقال ال ��رأي والتحليل يفقد قيمته ح�ين تغيب
املوضوعية عنه ويتوه هدف املوضوع األساسي
ب �ي�ن م� ��واق� ��ف ش �خ �ص �ي��ة وج �م��اع �ي��ة ع �ش��وائ �ي��ة
ومتعمدة ومتهورة ضد أطراف أخرى غير مبررة
منهجيًا.
ف ��ي ه� ��ذه األح � � ��وال ال� �ش ��اذة ع ��ن ال� �ق ��اع ��دة ،ال بد
للقائمني ع�ل��ى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ال�خ��اص��ة ،وليس
الحكومية طبعًا ،االنتباه إلى ما يثار من كتابات
أو آراء غير منهجية ،لتصويب املنهجية الغائبة
ُ
أو املغيبة نحو ما هو مفيد للجمهور املستهدف
والرأي العام ككل.
فمن غير املعقول أن تتحول الساحة اإلعالمية
إل��ى مساحات م��ن الفوضى للتكسب اإلع�لام��ي
على حساب العقول ،ال سيما الشرائح الشغوفة
باملعرفة واالس �ت��زادة علميًا وثقافيًا ،خصوصًا
في ظل تفشي ظاهرة التباهي بعدد املشاهدات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،م��ن دون إدراك أن ال �ع��دد ال يعني
ب ��ال� �ض ��رورة ج � ��ودة امل� �ض� �م ��ون ..ف �ه �ن��اك ع��وام��ل
إلكترونية وبشرية ممكن أن ترفع عدد املشاهدات
ملقاطع ترفيهية ومواد تافهة ،لكنها ال ترتقي إلى
مستوى املقارنة بني ما هو عميق علميًا وثقافيًا!
ُ
ت � ��رددت ف ��ي م �ص��ر ح �ك��اي��ة ط��ري �ف��ة ن �س �ب��ت إل��ى
راقصة تتلخص في تعليق وجهته الراقصة إلى
األدي��ب ال��راح��ل توفيق الحكيم وه��و ف��ي سيارته
ً
املتواضعة حجمًا وشكال عند اإلشارة الضوئية،
بينما كانت الراقصة تقود سيارة فاخرة وغالية
الثمن؛ بقولها «شايف يا توفيق األدب عملك أيه
والرقص عملي أيه؟!».
مع املفارقة ،لكن قد يساعد هذا املثل على إدراك
ق�ي�م��ة ج ��ودة امل �ض �م��ون ع�ل��ى ال�ل�ه��ث وراء ال��وه��م
الرقمي لعدد املشاهدات!

جرة قلم
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ُك َّتاب وآراء

الصلح قبل الجرح ..والجبر قبل الكسر

إن تداعيات أزم��ة كورونا التي عصفت باقتصادات العالم،
وه ��زت أع�ظ��م ع ��روش االق�ت�ص��اد ف��ي ه��ذا ال�ك��وك��ب وليست
هي الوحيدة التي تعصف بالعالم ،بل هناك الحرب الباردة
بني العمالقني (أميركا والتنني الصيني) والتي دخلت في
مرحلة حرارية ال يعلم أحد مداها .ونحن في الكويت كبقية
دول العالم ال��ذي سيطوله من هذه الرياح العاصفة نصيب
ك��ل حسب موقعه ،وبكل األح ��وال ف��إن االقتصاد الكويتي
ق��د ت�ض��رر بمختلف ق�ط��اع��ات��ه م��ن ه��ذه األزم� ��ات ،ونخص
بالذكر القطاع العقاري الذي يعيش حالة من الترقب والهلع
وأصبحت العقارات االستثمارية بشقيها السكني والتجاري
والصناعي والحرفي أكثر انكشافا مع تداعيات هذه االزمة،
وخاصة بعد القرارات الحكومية بتعطيل املؤسسات العامة
والخاصة وتمديدها ،وتوقف االع�م��ال التجارية والخدمية
والصناعية واملالية ،ما دف��ع فئة كبيرة من ال��واف��دي��ن -وهم

املشغل الرئيسي للقطاع االستثماري -للتفكير نحو العودة
الى بلدانهم ،ولنقل ان فئة منهم ستتخذ هذا القرار ما يؤدي
الى زيادة الشواغر في القطاع االستثماري بنسبة ال تقل عن
 ،%30وهذا بدوره سينعكس على اإليرادات العقارية وعلى
قيمة ال�ع�ق��ارات ،وه�ن��ا ال ب��د للحكومة م��ن ات�خ��اذ مجموعة
م��ن ال �ق��رارات التحفيزية لدعم االقتصاد بالكامل والقطاع
ال�ع�ق��اري بشكل خ ��اص ،بحيث يتم إع �ف��اء م�لاك القسائم
من تسديد التزاماتهم املالية للجهات الحكومية كنوع من
التحفيز ،وك��ذل��ك االع �ف��اء م��ن ال�ك�ه��رب��اء وأي رس��وم واجبة
ال �س��داد ،والب��د م��ن وض��ع تشريعات ناظمة ملعالجة االزم��ة
العقارية بني املالك واملستفيد ،فبعض املالك قدموا تخفيضا
في القيمة االيجارية السكنية بنسبة  %50ملدة ثالثة أشهر
ومنهم أق��ل من ذل��ك ،وتخفيض القيمة االيجارية للمحالت
التجارية والصناعية بنسبة  %50ملدة شهرين ،لكن ال بد

علي أحمد البغلي
من التدخل الحكومي لوضع األم��ور في نصابها القانوني
حتى نتجنب تبعات ترك األم��ور على عواهنها بني املؤجر
واملستفيد ،ما يلقي بأثقاله على أروقة املحاكم في قضايا ال
أول لها وال آخر ،لذلك ال بد من اتخاذ القرارات الالزمة قبل
ان تقع الفأس ب��ال��رأس ،ولنقدم الصلح قبل الجرح والجبر
قبل الكسر.
وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

العمالة بين الطموح والواقع
ل ��دي� �ن ��ا ط� �م ��وح ف� ��ي ت� �ع ��دي ��ل ال �ت��رك �ي �ب��ة
ال�س�ك��ان �ي��ة ،ول��دي �ن��ا واق� ��ع ي�ت�ن��اق��ض مع
طموحاتنا .البلد في نمو وتوسع ،وهذه
العمالة مرتبطة بسوق عمل واقتصاد،
وليست مرتبطة ب�ع��واط��ف .ردة الفعل
وامل�ط��ال�ب��ة ب�ت�ع��دي��ل ال�ت��رك�ي�ب��ة السكانية
ب� �ت� �ص ��ري� �ح ��ات ع ��ائ� �م ��ة وت �خ �ف �ي �ض �ه��ا
إل ��ى أرق� ��ام م �ح��ددة وع�ش��وائ�ي��ة وردود
أف�ع��ال عاطفية ،ال يمكن تطبيقها في
غ�ي��اب السياسة التعليمية ومتطلبات
احتياجات سوق العمل .وان كان هناك
قصور في التركيبة السكانية فتتحمله
الحكومة والشعب معا ،قصور الحكومة
يتمركز في فشل سياستها طوال عقود
م��ن ال��زم��ن ،والشعب ق�ص��وره يتمحور
في عزوفه عن كثير من التخصصات
وال� ��وظ� ��ائ� ��ف ،وك� ��ذل� ��ك ال� �ج� �ش ��ع امل � ��ادي
ل�ل�ب�ع��ض .ي�ت�ص��ور ال�ك�ث�ي��ر م�ن��ا أن �ن��ا ما
زلنا في زمن الثمانينيات والتسعينيات
ع �ن��دم��ا ك� ��ان ع� ��دد ال �س �ك��ان م �ل �ي��ون�ين،
وح��دود املدينة الدائري الرابع ،من سنة
األلفني ال��ى يومنا ه��ذا توسعت الكويت
جغرافيا وسكانيا إل��ى الضعف ،ومع
ظهور أكثر م��ن عشر مناطق سكنية،
م� �س ��اح ��ة ك� ��ل م �ن �ط �ق��ة ت � �ع� ��ادل خ�م��س
م�ن��اط��ق ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى ق�ي��ام امل�ش��اري��ع

ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ع �م�لاق��ة وال �خ ��اص ��ة؛ مثل
املستشفيات واملستوصفات واملدارس
وامل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة واالس �ت �ث �م��اري��ة
والسكنية وال�ط��رق��ات وامل��وان��ئ وامل�ط��ار
وإلى آخره ،وكل هذا التوسع لم يأت من
فراغ وانما قامت به العمالة الوافدة سواء
بالبناء أو الخدمات.
وج� ��ود ال ��واف ��دي ��ن ف ��ي ال �ك��وي��ت م��رت�ب��ط
بسوق عمل ،وليسوا سياحا أو زوارا
ّ
حتى نخفضهم إل��ى النصف أو الثلث
أو الربع .اذا أردت تخفيض عدد العمالة
ي� �ج ��ب أن ي� �ك ��ون ع� �ل ��ى أس � ��س ع�ل�م�ي��ة
وواقعية وعمل ت��وازن ،بحيث ال يتأثر
س� ��وق ال �ع �م��ل ،وال �ن �س��ب ي �ج��ب أن تتم
ب�ن��اء ع�ل��ى معطيات ودراس� ��ات ومسح
ل �ل �س��وق ،وع �ل��ى ض��وئ �ه��ا ي �ت��م ت�ح��دي��د
ال �ن �س��ب أو ال� �ع ��دد وامل� � ��دة ال��زم �ن �ي��ة .لو
أخذنا على سبيل املثال القطاع الخاص
فهناك ح��وال��ي مليون وخمسمئة ألف
واف ��د ي�ع�م�ل��ون ب��ه ف��ي ج�م�ي��ع ال��وظ��ائ��ف
املختلفة ،م��ن أي��ن ت��أت��ي بعمالة وطنية
لتأخذ محلهم ،حتى لو اشتغل جميع
ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع ل��ن يغطوا
احتياجاته.
ه �ن��اك مشكلة ف��ي م�خ��رج��ات التعليم،
واملشكلة األكبر في البعثات الخارجية،

الكالم الحر

سلطان مساعد الجزاف
حيث ترسل وزارة التربية سنويًا مئات
ال�ط�ل�ب��ة ف��ي ب�ع�ث��ات ب�ت�خ�ص�ص��ات ،مثل
ال �ع�لاق��ات ال �ع��ام��ة وال �ت �س��وي��ق وال�ف�ن��ون
وال � �ع � �ل� ��وم ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وغ � �ي� ��ره� ��ا م��ن
تخصصات ال �س��وق ل�ي��س ب�ح��اج��ة لها
ومتشبع ،وتكلفتها املادية تعادل ربما
تكلفة الدراسات العلمية أو أكثر مقارنة
م��ع حاجاتنا امللحة لتخصصات مثل
ال�ط��ب بجميع تخصصاته والتمريض
وال� �ت ��دري ��س وال �ع �ل ��وم ال �ط �ب �ي��ة وال �ع �ل��وم
التطبيقية والصناعية وامليكروبولوجية
وغيرها من تخصصات فنية.
نعم نحتاج الى تنظيم وضوابط ،ولكن
ه�ن��اك تناقضا واض �ح��ا ب�ين م��ا يطرح
والواقع ،ويبدو لي كذلك البعض يجهل
طبيعة التركيبة السكانية وتوزيعاتها،
ول�ه��ذا ك��ل خوفي ان األم��ور ل��ن تصلح،
وس��وف نستمر في النهج نفسه إذا لم
نكن جادين باملعالجة.

العفاسي وجمعية المحامين..
شراكة أم تعطيل؟!
ص ��رح م�ج�ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة امل�ح��ام�ين
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ب��رئ��اس��ة األس � �ت� ��اذ ش��ري��ان
الشريان ،بعد لقاء خاص مع املستشار
ال ��دك �ت ��ور ف �ه��د ال �ع �ف��اس��ي وزي � ��ر ال �ع��دل
واألوق � ��اف ،أن جمعية امل�ح��ام�ين شريك
رئ �ي �س��ي وف ��اع ��ل م ��ع وزارة ال� �ع ��دل في
خطة ال �ع��ودة التدريجية للمحاكم ،وتم
بناء على ذلك إعادة تشكيل لجنة تذليل
ال �ع �ق �ب��ات ب��رئ��اس��ة وك �ي��ل وزارة ال �ع��دل
ال�س�ي��د ع�م��ر ال �ش��رق��اوي ،لتذليل جميع
ال �ع �ق �ب��ات وال �ص �ع��اب ال �ت��ي ت��واج��ه عمل
امل�ح��ام�ين .وب�لاش��ك ل��و نظرنا للخدمات
التي تقدمها جمعية املحامني الكويتية
م �ن��ذ ب ��داي ��ة األزم � ��ة ألع �ض��ائ �ه��ا ،ك��ون�ه��ا
جمعية ن�ف��ع ع ��ام ،ف�لا م�ن��اف��س ل�ه��ا من
حيث عدد ونوعية تلك الخدمات العامة،
ه��ذا من جانب ،لكن ك��ون جمعيتنا لها
ط ��اب ��ع م��رف �ق��ي وإداري ف ��ي اإلش � ��راف
والتنظيم ومراقبة أعمال مهنة املحاماة،
والتسجيل وقبول املحامني في ج��داول
امل �ه �ن ��ة ،ف �ه��ي ذات ش �خ �ص �ي��ة م�ع�ن��وي��ة
وم ��زدوج ��ة وف �ق��ا ل �ق��ان��ون ت�ن�ظ�ي��م مهنة
امل �ح��ام��اة وال �ن �ظ��ام األس ��اس ��ي ل �ه��ا ،فال
ت�س�ت�ط�ي��ع ال �ت��وق��ف ع ��ن م �ت��اب �ع��ة ه�م��وم
السادة املحامني واملحاميات وشجونهم

ومطالباتهم ،بل التميز في كيفية إدارة
وحل أي عقبات سواء في مرافق املحاكم
أو ج �ه��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
واإلدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات ،ه��ذا ال��دور
امل �ن��وط بجمعية امل�ح��ام�ين يتطلب منها
أن ت �ك��ون ج ��ادة ملصلحة امل�ه�ن��ة وم��رن��ة
مع التعامل الحكومي املشترك وطموحة
إلع�ل�اء م�ف��اه�ي��م ال �ع��دال��ة امل�ه�ن�ي��ة وال��دف��ع
بعجلة املنظومة املهنية عبر تشريعات
وال ن��زال ننتظر نشر ت�ع��دي�لات قانون
املحاماة الذي أقر في  1ــ  7ــ  2019وتم
ت�ه�م�ي�ش��ه ع �ل��ى ج � ��دول أع� �م ��ال مجلس
األمة فقط للموافقة على نشر الصياغة
السليمة.
ومن األخبار التي أثارت استغراب جموع
املحامني ع��ودة النشاط لبعض ال��دوائ��ر
وامل� �ح ��اك ��م ب �م��وع��د م �س �ب��ق ل�ل�م�ح��ام�ين
وامل� �ح ��ام� �ي ��ات ،وع� � ��دم ال� �س� �م ��اح م�ط�ل�ق��ا
مل �ع��اون��ي أو م �ن��دوب��ي م �ك��ات��ب امل �ح��ام��اة
ب �م �ب��اش��رة ال �ع �م��ل اإلداري أو م�ت��اب�ع��ة
قضايا املحاكم وقراراتها ،فإن كان هذا
القرار وقتيا وبمجرد عودة العمل بشكل
ع ��ام ف �ه��و م �ق �ب��ول ت�ن�ف�ي��ذا الش �ت��راط��ات
وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا،
لكن يعلم الجميع أنا في أدنى سلم مهني

يعقوب عبدالعزيزالصانع
@ylawfirm

ك �ق �ط��اع أه �ل��ي ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى دف ��ع أج ��ور
ومرتبات العاملني في مكاتب املحاماة،
ون�ع��ان��ي أزم��ة دف��ع مستحقات اإلي�ج��ار
بعد إغالق وتوقف قسري نظرا للظروف
ال�ط��ارئ��ة ،فبعض املكاتب استطاعت أن
توفي التزاماتها والبعض ينتظر عودة
الحياة الطبيعية ملباشرة نشاطه املهني
وتعويض ذلك ،ال يمكن القبول بجلوس
امل �ن��ادي��ب دون ع�م��ل ح�ق�ي�ق��ي ،فبالتالي
إم��ا تسريحهم أو االش�ت��راط بعمل دون
م�ق��اب��ل ح�ت��ى يستطيع ص��اح��ب مكتب
املحاماة دفع التزاماته ،وهذه كما أشرت
مسبقا ليست جميع م�ك��ات��ب امل�ح��ام��اة
وضعها متني اقتصاديا ،بل الغالب منها
توقف نشاطه فعليا.
أخيرا هناك الكثير من املالحظات تحتاج
ال �ك �ت��اب��ة ع �ن �ه��ا ،ل �ك��ن ن�ت�م�ن��ى م ��ع ع ��ودة
جلسات مجلس األمة أن يستطيع النواب
امل� �ح ��ام ��ون م �ن��اق �ش��ة ت �ع ��دي�ل�ات ق��ان��ون
امل�ح��ام��اة املعطل ن�ش��ره ،ف�لا يقل أهمية
عن استجوابات الفصل األخير من مدة
املجلس وشكرا.

سرقة االستثمارات
الخارجية تتجدد
في صورة صندوق
ماليزي

داهم القحطاني
قضية الصندوق السيادي املاليزي التي تتضمن شبهات
غسل أموال وفساد منسوب لشخصيات كويتية نافذة،
تشابه إل��ى ح��د م��ا م��ن حيث الصدمة الشعبية قضية
سرقات االستثمارات الخارجية في لندن ،التي كشفتها
جريدة سبقلا خالل تسعينات القرن املاضي ،وتتمثل
ف��ي استيالء مسؤولني حكوميني وشخصيات نافذة
على أموال عامة تقدر بمليارات الدنانير الكويتية.
في هاتني السرقتني املسألة يستحيل أن تتعلق بمجرد
الحصول على امل��ال ،فالفرد العادي مهما ك��ان جشعًا
سيكتفي حتمًا بالحصول على  10م�لاي�ين دي�ن��ار أو
لنقل  50مليون دينار فهو مبلغ يضمن الحياة املرفهة
ألجيال متعددة.
ول�ك��ن أن نجد أف ��رادًا م�ع��دودي��ن يحصلون على مبالغ
ت�ف��وق امل�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي! فهنا امل�س��أل��ة تنتقل من
كونها مجرد سرقة ملال سائب ال حماة له إلى أن تكون
ً
حربًا حقيقية يشنها هؤالء على دولة الكويت وشعبها.
ف��ي قضية سرقة االس�ت�ث�م��ارات الخارجية رأي�ن��ا كيف
كان يتم نقل األص��ول الكويتية لشركات أخرى وبثمن
ب �خ��س ،ع�ب��ر ت�ع�م��د ال ��دخ ��ول ف��ي ع�م�ل�ي��ات اس�ت�ث�م��اري��ة
خ�س��ارت�ه��ا م��رت�ب��ة س�ل�ف��ًا ،وب �ع��دد ض�خ��م وم �ت �ت��ال من
الصفقات املتعمدة الفشل.
تقرير مجلس األم��ة  1992بشأن ه��ذه السرقة يجعلك
تشعر بالرعب من حجم التعدي على األموال العامة.
ولكن أن يتكرر فعل مشابه من حيث الضخامة والجرأة
وب �ه��ذا ال �ح �ج��م ،ب�ع��د  28س �ن��ة ،وب �ع��د ان �ش��اء ع ��دد من
الهيئات ذات الطابع الرقابي فإن الرعب يزيد.
ملاذا الرعب يزيد؟
ألن ه�ن��اك ح��رب��ا حقيقية يشنها ف��اس��دون ض��د دول��ة
الكويت وشعبها ،ومن جهة أخ��رى تقف الدولة عاجزة
ليس عن منع هذه الحرب قبل أن تبدأ ،بل حتى عن اتخاذ
أي اجراء سريع وفعال ومباشر ضد هؤالء الفاسدين.
اليوم تقف الدولة الكويتية على املحك ،فاملسألة ال تقف
عند حكومة مترددة ،وال عند مجلس أمة مشوش ،وال
هيئات رقابية ذات صالحيات هشة ،فاألمر يتعدى كل
ذل��ك ليصل لفكرة وج��ود ال��دول��ة التي ال تقبل بالتعدي
على األموال العامة ،وال تعطي أي حصانة ألي شخصية
نافذة مهما كبرت ،فالكل مهما عال مقامه ال يمكن أن
يعلو على سقف الوطن ويهدمه.
ال أح��د أكبر من ال��دول��ة ،وم��ن يعتقد أن��ه كذلك ،فهو في
حقيقته عدو لدولة الكويت وشعبها ،ومن العار أن يتم
الصمت عنه ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتم فيه م�ط��اردة مواطن
بسيط على نصف دينار لم يثبت حتى انه اختلسه.
وتلك قصة أخرى تذكرنا بمن يرى الذباب لكنه يعجز
عن رؤية الفيل.

تعليمنا بحاجة إلى إنقاذ!
اس�ت�ق��راء املستقبل إح ��دى ال�س�م��ات امل�ه�م��ة ال�ت��ي ي�ج��ب ان
يتمتع بها ال�ق�ي��ادي  -السياسي ،حتى يستطيع التحرك
بمرونة ،وبالسرعة املطلوبة تجاه األزمات واألحداث ،وهذا
ما يجب ان يميز القيادي والسياسي عن غيره من اصحاب
الكفاءات الفنية والعملية ،وهذا ما افتقدناه في تعامل وزير
التربية وزير التعليم العالي د .سعود الحربي خالل أزمة
كورونا.
اليوم ،وبعد مرور ما يزيد على  3اشهر على ظهور اولى
حاالت فيروس كورونا في البالد ،اكتشفنا بطء بل غياب
معالي وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي الدكتور سعود
الحربي عن املشهد التعليمي ،حيث لم يستطع أن يحقق
أهم حق ألبنائنا وأجيالنا التي نعول عليها وهو استمرارية
تعليمهم ،رغم كل االمكانات التي تتمتع بها وزارة التربية
ومؤسسات التعليم العالي في البالد.

 3اشهر ونيف وابناؤنا بال تعليم ،بل وال حتى قرار واضح
ب�م��ا س �ي��ؤول ال�ي��ه ال �ع��ام ال��دراس��ي ،ب��ال��رغ��م م��ن ان جائحة
ك��ورون��ا ك��ان��ت ق��د ب��دأت ف��ي ال�ص�ين منذ ديسمبر وكانت
ال�ت�ح��ذي��رات م��ن ان�ت�ش��اره��ا ،فإننا ل��م نستطع ان نواكبها
تعليميا ،فغابت عنا آلية تفعيل التعليم اثناء الطوارئ.
ميزانية تصل الى ملياري دينار كويتي ،ومشاريع نسمع
عنها سنوات طويلة م��رارًا وت�ك��رارًا ،وعقود بمبالغ كبيرة
م��ع م��ؤس�س��ات ومنظمات ع��امل�ي��ة ،ي�ب��دو أن وزارة التربية
اهدرتها ،حيث لم تستطع ان تحقق اهم ركيزة من ركائز
ال��رؤي��ة السامية لكويت ج��دي��دة وه��ي االستثمار ف��ي رأس
املال البشري.
وبالرغم م��ن اب��داء املعلمني واس��ات��ذة الجامعة والتطبيقي
اس�ت�ع��داده��م للعمل ع��ن ُب �ع��د ،وع�ب��ر م�ن�ص��ات الكترونية،
ف��إن آلية التعليم ع��ن ُبعد غابت ع��ن ال�ك��وي��ت ،بينما اغلب

أسرار جوهر حيات
@AsrarHayat

دول العالم ،وعلى رأسها الدول الخليجية ،فعلت هذا النوع
م��ن التعليم ع�ل��ى ال �ف��ور ،ف��ال�ت�ق��اري��ر تشير ال��ى ان معظم
دول الخليج ب��دأت بمنصات التعليم االلكتروني في شهر
مارس ،بينما في الكويت ورغم وجود عقود توفر املنصات
التعليمية االشهر في العالم ،مثل بالكبورد ومايكروسوفت
تيمز ،فإنه ف��ي وق��ت الحاجة ل��م نستطع االس�ت�ف��ادة منها
وظل ابناؤنا بال تعليم ،وال يزال وزير التربية الذي ال نشك

في حرصه على التعليم يقول انه يتأنى في اتخاذ القرار!
وهنا ،يجدر بنا ان نسأل ان كانت ه��ذه املنصات عديمة
ال �ج��دوى ،فلماذا كنا ن��دف��ع لها آالف الدنانير سنويا من
ميزانية التعليم ،وان كانت ذات ف��ائ��دة فلماذا ل��م نستطع
تفعيلها عندما احتجناها؟
ال�ي��وم أوج��ه رس��ال�ت��ي ملعاليك ،بسبب ح��رص��ي على ابناء
وط�ن��ي ..ب�ع�ب��ارات عتب على ان�س��ان ت��رب��وي ح��ري��ص على
التعليم ،ت��درج بمناصبه م��ن معلم حتى بلغ رأس الهرم
في التربية ..ملاذا بقي ابناؤنا بال تعليم كل هذه املدة؟ وما
الرسالة التي ستنتقل اليهم بسبب التردد في اتخاذ القرار؟
هل نريد ان نقول لهم ان التعليم ليس أولوية؟! بينما عصب
التطور والتنمية هو التعليم وتنمية العنصر البشري.
تعليمنا بحاجة إلى إنقاذ ..حتى نستطيع تحقيق التنمية
املرجوة لكويت جديدة.

20

الدوري القطري يعود بمالعب مكيفة
كشف االتحاد القطري لكرة القدم عن ج��دول مباريات ال��دوري ال��ذي يستكمل اعتبارًا من 24
يوليو ،بعد توقف منذ م��ارس ،عقب املرحلة السابعة عشرة بسبب تفشي فيروس كورونا
املستجد .وق��رر االت�ح��اد إقامة مباريات امل��راح��ل الخمس املتبقية على ثالثة مالعب مكيفة،
بينها اثنان مخصصان ملونديال  2022وهما الجنوب بمدينة ال��وك��رة ،واملدينة التعليمية
الذي أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ومؤسسة قطر عن إتمام جهوزيته على أن تبث
في  15الحالي تغطية رقمية خاصة به ،باإلضافة إلى استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
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ترقب رياضي لقرار عودة النشاط
عمر بركات
ت �ت��رق��ب االوس � ��اط ال��ري��اض �ي��ة ق � ��رارا من
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب � �ع� ��ودة ال �ح �ي��اة
للمالعب الرياضية خالل الفترة املقبلة
وذل � ��ك ب �ع��د ج � ��والت م ��ن ال �ت �ب��اح��ث ب�ين
ال �ل �ج �ن��ة ال �ث�ل�اث �ي��ة امل ��ؤل �ف ��ة م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
االومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وه �ي �ئ��ة ال��ري��اض��ة،
باالضافة الى مسؤولي وزارة الصحة.
وم ��ن امل �ف �ت��رض ان ي �ق��وم ال �ي��وم مجلس
ال � ��وزراء بحسم االم ��ر وذل ��ك عطفًا على
ت� �ص ��ري� �ح ��ات م � �س� ��ؤول�ي��ن م � ��ن ال �ه �ي �ئ��ة
واالومل� �ب� �ي ��ة وب� �ن ��اء ع �ل��ى دراس� � ��ة ل�ج�ن��ة
الطوارئ املكلفة بإدارة االزمة.

خطة العودة
اللجنة االومل�ب�ي��ة ك��ان��ت ق��د اع ��دت خطة
ال �ع��ودة للنشاط ال��ري��اض��ي ف��ي االن��دي��ة
وذل � ��ك م ��ن خ�ل��ال ت �ع��دي��ل م��وع��ده ��ا م��ن
املرحلة االنتقالية الخامسة الى املرحلة

ال �ث ��ان �ي ��ة ،ح �ي��ث ك ��ان ��ت وزارة ال �ص �ح��ة
ق ��د اع �ل �ن��ت م�س�ب�ق��ًا ان ع � ��ودة االن �ش �ط��ة
الرياضية ستكون في هذه املرحلة ،اي ان
االستئناف سيكون في سبتمبر املقبل،
وه ��و م��ا ي�ص�ع��ب امل�ه�م��ة ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع،
خاصة نشاط كرة القدم ،حيث اصطدم
م�س��ؤول��و االت �ح��اد ب�م��واع�ي��د استئناف
التصفيات املوحدة املؤهلة الى نهائيات
كأس العالم  ٢٠٢٢في قطر وكأس آسيا
 ٢٠٢٣في الصني والتي ستبدأ بمواجهة
مصيرية ام��ام استراليا ف��ي الثامن من
اكتوبر ،االم��ر ال��ذي يتطلب استعدادات
خ ��اص ��ة ل �ل �م �ن �ت �خ��ب ل �ت �ح �ق �ي��ق ن�ت�ي�ج��ة
اي �ج��اب �ي��ة وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ح �ظ��وظ��ه في
التأهل من خالل معسكر تدريبي واقامة
املنافسات املحلية عالوة على االستقرار
على الجهاز الفني.

املوسم املحلي
وف� �ي� �م ��ا ي� �خ ��ص امل� ��وس� ��م امل� �ح� �ل ��ي ،ف ��إن

ديمبلي مستمر ..و 4غادروا الجهراء
أصبح في حكم املؤكد استمرار األسباني ديمبلي محترفًا في فريق نادي الجهراء للموسم
املقبل ،وذل��ك بعد التوصل إلى اتفاق مع الالعب ،بينما استقر بقية املحترفني على املغادرة،
وم�ن�ه��م أرون ودي�ن�ج��ر وأول �س��ن وروج �ي��ه .وت��واج��ه إدارة ال �ن��ادي م��أزق��ًا ف��ي ال�ف�ت��رة الحالية
بخصوص توفير الدعم املالي لتمويل مستحقات الرباعي املغادر ،حيث يتبقى لكل منهم راتب
للخمسة أشهر املاضية ،فيما تشير مصادر إلى عزم الالعبني على التقدم بشكاوى رسمية
إلى لجنة فض املنازعات في االتحاد الدولي لكرة القدم للحفاظ على حقوقهم.

االت � �ح� ��اد اص �ب ��ح ف ��ي م ��وق ��ف ال ي�ح�س��د
ع�ل�ي��ه ،ف �ب��ات ب�ي�ن ث�لاث��ة اخ �ت �ي��ارات ،ام��ا
ال �غ��اء امل��وس��م ح ��ال ال �ت��أج �ي��ل للمرحلة
ال � �خ� ��ام � �س� ��ة ،وذل � � � ��ك مل � ��ا ف � �ي ��ه م �ص �ل �ح��ة
املنتخب وم��ا تطالب به بعض االندية،
او االستئناف بترتيبات خاصة إلعالء
مبدأ تكافؤ الفرص او تتويج املتصدر،
وهو ما رفضه نادي الكويت (املتصدر)
ف��ي تصريح رئيسه خ��ال��د ال�غ��ان��م ال��ذي
طالب ضمنيًا باستئناف املوسم.
ومما ال شك فيه ان الخيار الوحيد امام
االت �ح ��اد ل �ل �خ��روج م��ن امل� ��أزق ه��و ال�ق��اء
ال �ك ��رة ف ��ي م�ل�ع��ب ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
إلق� � ��رار امل ��وق ��ف ول� ��و ب��االغ �ل �ب �ي��ة ،س ��واء
االلغاء او االستئناف او التتويج.

مخاطر التعجل في العودة
وعودة الى التعجل في العودة للنشاط
خ�ل�ال ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل ،ف ��إن ال �ع��دي��د من
االن � ��دي � ��ة ت �ط ��ال ��ب ب� �ع ��دم ال� �ت� �س ��رع ف��ي
ال � � �ع � ��ودة واع � �ل� ��اء م �ص �ل �ح��ة اب �ن��ائ �ن��ا
ال�ص�ح�ي��ة وذل� ��ك مل��ا ق��د ي�ح�م�ل��ه ال �ق��رار
م��ن م�خ��اط��ر ف��ي ظ��ل ص�ع��وب��ة تطبيق
امل �ع��اي �ي��ر ال�ص�ح�ي��ة امل �ط �ل��وب��ة م��ن قبل
االن ��دي ��ة ،س ��واء ف�ي�م��ا ي�خ��ص ال�ط��واق��م
ال�ط�ب�ي��ة ال �ت��ي ق��د ت�ف�ت�ق��د ل�ل�ت�ع��ام��ل مع
اساليب الكشف والفحص بخصوص
ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،او تهيئة
املنشآت الرياضية لذلك االمر.

لقطة من لقاء سابق بين الكويت والعربي في الدوري

ال عوائق أمام عودة «البريميرليغ»
تلقى ال��دوري اإلنكليزي املمتاز ،ال��ذي يستعد
الستئناف نشاطه ف��ي  17ي��ول�ي��و ،بعد توقف
م �ن��ذ م � ��ارس ،ب�س�ب��ب ت�ف�ش��ي ف �ي ��روس ك��ورون��ا
امل�س�ت�ج��د ،خ�ب�رًا س��ارًا ب�ص��دور ن�ت��ائ��ج سلسلة
ال� �ف� �ح ��وص األخ � �ي� ��رة ال� �ت ��ي أج� ��راه� ��ا م� ��ن دون

أي ح� ��االت إي �ج��اب �ي��ة ب �ـ«ك ��وف �ي ��د .»-19وخ�ض��ع
ً
م��ا م�ج�م��وع��ه  1195الع �ب��ًا وع ��ام�ل�ا ف��ي ط��واق��م
األن� ��دي� ��ة ل �ل �ف �ح��وص ف ��ي ال �س �ل �س �ل��ة ال �س��ادس��ة
م��ن االخ�ت�ب��ارات ال�ت��ي أج��ري��ت ي��وم��ي الخميس
والجمعة .وقالت رابطة الدوري املمتاز في بيان

«يمكن لرابطة ال��دوري املمتاز التأكيد أن��ه في
ي��وم��ي الخميس  4يونيو والجمعة  5يونيو،
ت��م اخ �ت �ب��ار  1195الع �ب��ًا وم��وظ �ف��ًا ف��ي األن��دي��ة
للكشف عن فيروس ك��وف�ي��د .-19وم��ن بني هذه
االختبارات ،لم تظهر أي نتائج إيجابية».

واإلع� �ل ��ان ي �ع �ن��ي أن� ��ه ت ��وق ��ف ع� ��دد اإلص ��اب ��ات
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ح �ت��ى اآلن ع �ن��د  13ح��ال��ة
إيجابية من إجمالي  6274اختبارًا تم إجراؤها
ع �ل��ى ال�ل�اع� �ب�ي�ن وال � �ط� ��واق� ��م ،ع �ل��ى أن ت�س�ت�م��ر
االختبارات على أساس مرتني في األسبوع.

برشلونة والريال في ظروف استثنائية
يخوض برشلونة وريال مدريد ،الناديان األغنى
ف��ي ال�ع��ال��م ،م��ا تبقى م��ن ال ��دوري األس�ب��ان��ي لكرة
القدم في صمت مطبق خلف أبواب موصدة ،بعد
أن اع �ت��ادا ع�ل��ى ص�خ��ب م��درج��ات ملعبي «ك��ام��ب
نو» و«سانتياغو برنابيو» ،وذلك في ظل الظرف
االستثنائي الذي فرضه فيروس كورونا املستجد.
حني يستأنف الدوري األسباني نشاطه الخميس
بدربي األندلس بني إشبيلية وريال بيتيس ،بعد
توقف منذ م��ارس بسبب فيروس «كوفيد ،»19 -
يتحضر «ك��ام��ب ن��و» ،ال��ذي يعتبر امللعب األكبر
في أوروبا ( 99354مقعدًا) ،لصدى الفراغ في وقت
سيهجر ريال مدريد معقله «سانتياغو برنابيو»
( 81أل� ��ف م �ق �ع��د) ل�ل�ان �ت �ق��ال ال� ��ى امل �ل �ع��ب ال��ري �ف��ي
الصغير «ألفريدو دي ستيفانو» ومقاعده البالغ
عددها  6آالف في ضواحي مدريد.
وخالفًا لألجواء الحماسية الصاخبة التي ترافق
مباريات برشلونة في «كامب نو» ،سيتعني على
«بلوغرانا» التأقلم على لعب مبارياته في معقله
أمام مدرجات مهجورة.
ل �ك �ن �ه��ا ل �ي �س��ت امل � ��رة األول� � ��ى ال �ت ��ي ي �ض �ط��ر ف�ي�ه��ا
ب��رش�ل��ون��ة إل��ى اخ�ت�ب��ار ال�ل�ع��ب م��ن دون ج�م�ه��وره
العريض ،إذ مر بهذه التجربة في األول من أكتوبر
 2017حني فاز ميسي ورفاقه على الس باملاس /3
صفر خلف أبواب موصدة بقرار من إدارة النادي
اح�ت�ج��اج��ًا م�ن�ه��ا ع�ل��ى ال�ع�ن��ف ال ��ذي ت��زام��ن مع
اس �ت �ف �ت��اء م �ث �ي��ر ل �ل �ج��دل ح� ��ول ت�ق��ري��ر
املصير في كتالونيا.
ووصف قلب دفاع الفريق بيكيه
شعور اللعب من دون جمهور بـ

كونور ماكغريغور
(ا.ف.ب)

بيكيه وراموس في «كالسيكو» سابق

«أس��وأ تجربة ف��ي مسيرتي» م��ع تأثر واض��ح في
تلك األمسية.
ويتحضر بيكيه وزمالؤه للعيش في وضع خاص
من دون مشجعني الذين هم من «يسمح لنا
أن ن�ع�ي��ش ل�ح�ظ��ات م��ن ال �س �ع��ادة ،وأن
ن� �ت� �ج ��اوز أن� �ف� �س� �ن ��ا» ب�ح�س��ب
م��ا أف ��اد ال�س�ب��ت الع��ب
ال� ��وس� ��ط ال �ت �ش �ي �ل��ي

أرتورو فيدال ،مستطردًا «لكن علينا أن نتكيف من
أجل تحقيق أهدافنا».

العودة إلى الجذور
وم�ن��ذ م �ب��اراة إي��اب ال �ـ «كالسيكو» ال�ت��ي ف��از بها
برشلونة على عمالق العاصمة /2صفر
خ� � ��ارج ق � ��واع � ��ده ،أغ� �ل ��ق «س��ان �ت �ي��اغ��و
برنابيو» أمام الجمهور ،حيث حلت

آالت البناء محل النجوم فوق العشب املحروث.
وفي ظل امتداد ال��دوري بروزنامته املعدلة حتى
ال�ن�ص��ف ال�ث��ان��ي م��ن ي��ول�ي��و ،ك ��ان م��ن ال �ض��روري
إي � �ج ��اد ح ��ل ب ��دي ��ل ،ف ��وق ��ع ال �خ �ي ��ار ع �ل��ى م�ل�ع��ب
«ألفريد دي ستيفانو» في مركز «فالديبيباس»
الخاص بتمارين النادي امللكي ،والذي شيد على
مساحات قاحلة في الضاحية الشمالية الشرقية
للعاصمة.
وسيخوض ريال مبارياته البيتية الست املتبقية
له في الدوري املحلي (من أصل  11باملجمل) على
هذا امللعب الصغير الذي يتسع لستة آالف متفرج،
وال � ��ذي ي�س�ت�خ��دم��ه ع� ��ادة ف��ري��ق ت��اك��ون ال�ن�س��ائ��ي
التابع للنادي امللكي ،وفريق الرجال الرديف.
بالنسبة إل��ى امل ��درب ال�ف��رن�س��ي ل��ري��ال زي��ن ال��دي��ن
زيدان ،فاللعب على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»
يشكل عودة إلى الجذور ،إذ بدأ مسيرته التدريبية
ه�ن��اك ح�ين أش��رف على ف��ري��ق ش�ب��اب ري��ال مدريد
كاستيا (درجة ثالثة) ملدة موسمني ،قبل االنضمام
إلى الفريق األول.
لكن اللعب على هذا امللعب سيشكل على األرجح
صدمة ثقافية ضخمة لنجوم النادي امللكي الذين
اعتادوا على أكبر املالعب في العالم.
وم��ن أج��ل تخفيف شعور االرت�ب��اك عند الالعبني،
ق ��رر ري� ��ال ت��رك �ي��ب إض � ��اءة إض��اف �ي��ة ل�ج�ع��ل ال�ب��ث
ال �ت �ل �ف��زي��ون��ي ط �ب �ي �ع �ي��ًا ق � ��در اإلم� � �ك � ��ان ،ك �م��ا وزع
اللوحات اإلعالنية على جوانب امللعب ،فيما عمل
اإلنكليزي بول بيرغيس ،املدير املتمرس في أعمال
صيانة العشب في النادي ،بجهد كبير لكي يحسن
الوضع على الالعبني.

ماكغريغور يعتزل..
للمرة الثالثة!
ق� ��رر ن �ج��م ال �ف �ن��ون ال �ق �ت��ال �ي��ة امل �خ �ت �ل �ط��ة اإلي ��رل� �ن ��دي ك��ون��ور
ماكغريغور االعتزال مجددًا ،وذل��ك بحسب ما أعلن أمس في
ً
حسابه على موقع تويتر .وقال ابن الـ 31عامًا ،املتوج بطال للعالم
في ال��وزن�ين الخفيف ( 2016و )2018والريشة ( 2015و )2016في بطولة
«ي��و أف س��ي» (بطولة القتال القصوى)« ،ق��ررت االع�ت��زال من القتال .شكرًا على كل
الذكريات الرائعة .يا لها من رحلة» ،مرفقًا ذلك بصورة تجمعه بوالدته مارغاريت
خالل االحتفال بأحد انتصاراته في الس فيغاس.
وسبق لاليرلندي املثير للجدل أن اعتزل القتال مرتني في أبريل  ،2016قبل أن
يعود عن قراره بعد التفاوض على عقد جديد بشروط أفضل مع «يو أف سي»،
التي علقت األحد على خبر االعتزال على لسان رئيسها داينا وايت بالقول «إذا
شعر كونور ماكغريغور أن��ه يريد االع�ت��زال ،فأنتم تعرفون مشاعري حيال
االعتزال ،عليكم القيام بذلك من دون شك».

مستقبل مانشستر سيتي
على المحك
سيكون مستقبل مانشستر سيتي ،بطل ال ��دوري اإلنكليزي ف��ي املوسمني
املاضيني ،على املحك مع بدء إج��راءات استئناف قرار استبعاده عن املشاركة
القارية ملدة عامني بسبب مخالفته قواعد اللعب املالي النظيف.
وتستمع محكمة التحكيم الرياضي (ك��اس) ،اعتبارًا من اليوم ،إلى استئناف
سيتي في هذه القضية التي تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل النادي املتهم
بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بني  2012و 2016لقواعد
اللعب املالي النظيف التي يفرضها االت�ح��اد األوروب��ي للعبة (يويفا) من أجل
تحقيق التوازن بني اإليرادات واإلنفاق .وقرر االتحاد القاري في يناير املاضي
استبعاد سيتي ع��ن امل�ش��ارك��ة ال�ق��اري��ة مل��دة ع��ام�ين بسبب «خ��روق��ات خطيرة
لقواعد اللعب املالي النظيف» ،مغرمًا إياه أيضًا بمبلغ  30مليون يورو.

أرسنال يكتسح تشارلتون
عاد أرسنال الى أجواء املباريات ألول مرة منذ توقف الدوري اإلنكليزي بسبب
جائحة كوفيد ،-19وفاز  6ــ صفر على تشارلتون أثليتيك في لقاء ودي باستاد
اإلم ��ارات الخالي م��ن الجماهير .وحصلت أن��دي��ة ال ��دوري املمتاز على الضوء
األخضر األسبوع املاضي إلقامة مباريات ودية قبل استئناف املوسم في 17
يونيو بعد توقفه لثالثة أشهر.
واستضاف أرسنال تشارلتون املنافس في الدرجة الثانية أمام مدرجات خالية،
وتولى أعضاء في الجهاز الفني للفريقني تحكيم املباراة.
وهز ألكسندر الكازيت وبيير-إيمريك أوباميانغ الشباك قبل نهاية الشوط األول،
بينما أحرز الشاب إيدي نكيتياه ثالثية في الشوط الثاني .كما سجل جو ويلوك
أحد األهداف الستة.

فيرتز ..تاريخي
ب��ات الع��ب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز بعمر  17عاما و 34ي��وم��ا ،اصغر
ّ
هداف في تاريخ ال��دوري االملاني لكرة القدم عندما سجل هدفا خالل خسارة
فريقه امام بايرن ميونخ 2ــ. 4
ونجح فيرتز الذي نزل احتياطيا في الشوط الثاني من تخطي مدافع بايرن لوكا
هرنانديز ،قبل ان يسدد كرة لولبية من داخل املنطقة بعيدا عن متناول الحارس
مانويل نوير في أواخر املباراة.
وك��ان الرقم القياسي السابق مسجال باسم الع��ب دورتموند السابق التركي
نوري شاهني الذي سجل هدفا ضد نورمبرغ عام  2005بعمر  17عاما و82
يوما اي عندما كان فيرتز يبلغ عامني فقط.

العبو السلة في ألمانيا مراقبون عبر سوار إلكتروني

سوار إلكتروني لتعقب
تحركات العبي السلة
سيتم حث العبي دوري الدرجة األولى األملاني لكرة السلة ،الذين تم تجميعهم
في ميونخ إلنهاء البطولة خلف أبواب موصدة ،بشدة على ارتداء سوار تعقب في
إطار البروتوكول الصحي الهادف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا املستجد.
وأوض ��ح ال��دك�ت��ور ف�ل��وري��ان كاينتسينغر ،امل �س��ؤول ع��ن اإلج � ��راءات الصحية
الخاصة بالبطولة ،للمحطة التلفزيونية الرياضية «ماغنتا س�ب��ورت» أن��ه «إذا
كان اختبار العب أو عضو في الطاقم إيجابيًا ،فيمكننا استخدام هذه البيانات
ملعرفة من كان على اتصال به خالل الـ  48ساعة املاضية».
وتابع «لقد ّ
طبقنا هذه التكنولوجيا كوسيلة احتياطية ألسوأ السيناريوهات»،
أي اإلصابة بفيروس «كوفيد .»19 -
وم��ع ذل��ك ،سيكون استخدام ال�س��وار على أس��اس ط��وع��ي ،على أن يكون اسم
صاحب الرقاقة املوجودة في السوار مستعارًا وال يمكن إال لألطباء املسؤولني
عن الفرق تحديد الهوية الحقيقية لالعب.
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شديد الحرارة مع فرصة للغبار على المناطق
المكشوفة والرياح شمالية غربية إلى
معتدلة السرعة ( 15ـــ  42كلم /ساعة).
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حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.
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المفتري وطفل أسيوط
َ
ّ
ومل ��ا رأي � ُ�ت ال�ج�ه��ل ف��ي ال �ن��اس فاشيا
ُ
ُ
ت �ج��اه �ل��ت ح �ت��ى قَ �ي �ـ��ل إن � ��ي ج �ـ��اه �ـ��ل
َ
ف��وا عجبا ك��م ي� ّ�دع��ي الفضل ناق ُـص
ُ
ووا أس�ف��ا ك��م ُيظهر ال�ن�ق� َ�ص فاضل
أبو العالء املعري

***
عندما يعمي التعصب بصر وبصيرة اإلنسان،
ً
ويكون أص�لا صاحب فكر متخلف ،فإنه غالبا
ال يرى إال ما يتفق مع تصوراته ،وبالتالي نجده
ي��رف��ض الحقائق العلمية ،ويستمر ف��ي تفسير
الظواهر الطبيعية وغيرها ،من منظوره ،إل��ى أن
يتلقى «الصفعة» ليكتشف ،إن كان لديه ما يكفي
م��ن ال��ذك��اء ،خ�ط��أ م�ع�ت�ق��دات��ه وس�ق�ي��م ت�ص��ورات��ه،
وكيف أن العالم ليس محصورًا ضمن إطار فهمه
بل هو أوسع من ذلك بكثير.
ينظر هؤالء الجهلة ،واملتشددون دينيًا في الغالب،
للمثليني م��ن ب��اب األخ �ل�اق ،أو م��ا ي�ع�ت�ق��دون أن��ه
أخ�لاق ،كالزنى واللواط والسحاق ،غير مدركني
أن ه��ؤالء ب�ش� ٍ�ر مثلنا ،ولكنهم ول��دوا إم��ا ذك��ورا
في أجساد إناث ،أو العكس ،أو اإلثنني في جسد
واح � ��د ،ون�س�ب�ت�ه��م ل�ي�س��ت ق�ل�ي�ل��ة ،ك �م��ا ي�ت�ص��ور
البعض ،وال عالقة لوضعهم الجسدي باألخالق.

***
ورد ف��ي ص�ح�ي�ف��ة «ال � � ��راي»/22 ، ،5خ �ب��ر تعلق
بحالة طبية ن��ادرة حيث أعلن مستشفى صحة
ال �ط �ف��ل ف��ي ج��ام �ع��ة أس �ي��وط ب �م �ص��ر ،ع��ن والدة
طفل بـ «عضوين ذكريني وخصيتني» ،ومن دون
«فتحة الشرج»! وحيث ان ذلك يعتبر عيبا خلقيا
فقد ق��رر األط�ب��اء إج��راء عملية جراحية سريعة
ل�ل��رض�ي��ع مل�س��اع��دت��ه ف��ي اإلخ� � ��راج ،ع�ل��ى أن يتم
التعامل مع عيوبه األخ��رى تاليا ،كما ح��دث في
حاالت مشابهة.
الخبر بحد ذات��ه ليس غريبا ،ويعود تاريخ مثل
هذه األمور للبدايات األولى للجنس البشري ،لكن
تقاليد بعض أصحاب العقول البالية ،التي تسمى
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باملحافظة ،تنكر وج��وده��ا ،وت�ه��دد م��ن يتحدث
ع �ن �ه��ا ،وت �ص �ف��ه ب��ال �ش��اذ ج�ن�س�ي��ًا ،ف ��ي م�ح��اول��ة
ل ��ردع أي ك��ان م��ن ال�ت�ط��رق ل�ه��ا ،ف�ي�ق��وم املبتلون
أو املصابون بهذا ال�ن��وع م��ن االخ�ت�لاف الخلقي،
أو أهاليهم بالتستر عليهم ،وال يعني ذل��ك عدم
وجودهم.
ف ��إذا ك ��ان ه �ن��اك ط�ف��ل ي��ول��د ب�ع�ض��وي��ن ذك��ري�ين،
فمعنى ذلك أن هناك من يولد بعضوين جنسيني
مختلفني ،ذك��ر وانثى ،أو يولد صبيا ولكن لديه
مظاهر وعالمات االنثى ،أو العكس ،وهذا ما يدفع
ال�ب�ع��ض أح�ي��ان��ا ،ب �ص��ورة طبيعية للميل لنفس
ج�ن�س��ه ،أو م�ث�ل��ي ال �ج �ن��س ،أو ال��ذي��ن ي�ح�ت��اج��ون
لعملية جراحية لتغيير جنسهم ،وه��ذه حقائق
طبية يسهل على «الجاهل» فقط إنكار وجودها،
ويستسهل السخرية منها وم��ن امل��داف��ع عنها،
غير م��درك أن ه��ؤالء ب�ش��ر ،وق��د ي�ك��ون��ون ،خلقا
وتصرفا ،أفضل من الذي تهجم عليهم.
إن م��ن ي�ن�ك��ر وج ��ود ه ��ؤالء ب�ي�ن�ن��ا ،وح�ق�ه��م في
الحياة الكريمة ،هم نفس الذين سبق أن أنكروا
كل العلوم واملعارف الحديثة ،وهم نفس الشرذمة
التي طاملا حذرت من التطعيم ضد شلل األطفال
بحجة اض��راره ،فكانت النتائج كارثية على أسر
كثيرة.
نعود ملوضوع طفل أسيوط ونسأل ذلك املتخلف
ال��ذي سخر من تعاطفنا مع أصحاب ه��ذه الفئة
عن رأيه في مشكلة هذا الطفل؟ هل يقترح نبذه
وتركه ملصيره ،أو إجراء الجراحة الطبية له؟
ف ��إن ك ��ان ي�ف�ض��ل ت��رك��ه مل�ص �ي��ره ،ف�س�ن�ع��رف أن
الصفات التي أطلقناها عليه صحيحة.
وإن اخ�ت��ار ال�ح��ل ال�ج��راح��ي فسنصفه باملنافق
واملفتري ،ألنه سمح بها لطفل رضيع ،ورفضها
لبالغ او بالغة ،لم تسمح ظروفهما االجتماعية أو
املادية إجراء العملية املطلوبة.
إي �م��ان��ي ب �ح �ق��وق اإلن � �س ��ان ي �ح �ت��م ع �ل��ي ت�ح�م��ل
س �خ �ي��ف ان� �ت� �ق ��ادات ال �ب �ع��ض ،واالس� �ت� �م ��رار ف��ي
م�ن��اص��رة املظلومني ف��ي مجتمعاتنا ،وبعضهم
كانوا من ضحايا من تعرض لنا باالنتقاد.

a.bishara@alqabas.com.kw

كالم عن مفاهيم الدبلوماسية السيادية
ت�ب��دل��ت ال �ك��وي��ت ب�س�ب��ب س �ل��وك ال �ك��ورون��ا ،فتالشت
املمنوعات وتآكلت امل�ح��رم��ات ،وت��زاي��دت ال�ج�س��ارات،
وان�ك�ش�ف��ت ع �ي��وب ك�ل�ن��ا م�س��اه�م��ون ف�ي�ه��ا ،حكومة
وشعبًا ورأي��ًا ع��ام��ًا ،ألن�ن��ا استذقنا ال��راح��ة ،واعتدنا
ّ
التشحم
على االس�ت��رخ��اء ،وفجأة وقفنا على حجم
ف��ي ه�ي�ك��ل ال ��دول ��ة ،ال س�ي�م��ا ف��ي م�ح�ت��وى التشكيلة
السكانية ،وفي انعدام تنوع منابع الدخل ،وفي ضعف
البناء األمني الداخلي ،وكشفت األزمة عيوب االتكال
على عمالة رخيصة مستوردة ،من الدول ذات الكثافة
السكانية ،وش�ع��رن��ا بحساسية ال�ع�لاق��ات م��ع ال��دول
امل �ص��درة ل �ه��ذه ال�ع�م��ال��ة ،ف�ك��ان��ت م �ف��اج��أة الكويتيني
ب��أن ه��ذه ال ��دول امل �ص��درة تثمن ال�ع��ائ��د ال ��ذي تجنيه
م��ن عمالتها ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ،م��ال�ي��ًا واج�ت�م��اع�ي��ًا ،واأله��م
ً
اعتبارها عامال مؤثرًا في السياسة وف��ي حسابات
إستراتيجيات املصالح..
أتذكر ب��أن ال��دول الغربية ،وب��ال��ذات ال��والي��ات املتحدة،
ث � ��ارت ف ��ي أع� �ق ��اب ال �ح �ظ��ر ال �ن �ف �ط��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي على
تصديره إلى الواليات املتحدة ،وفي ضرورات ممارسة
الدبلوماسية السيادية ،فال تتحمل أن يكون أي طرف
له دور في رسم دبلوماسيتها وال تسمح ألي عامل
نفطي أو مالي أو عسكري أن يتسلل إلى حساباتها
في اتخاذ القرار املناسب ملصالحها ،بينما كنا في
دول الخليج نطرح واقع العوملة في العالقات بني الدول،
وك �ن��ا ن��ؤك��د ت�ب��ادل�ي��ة امل �ص��ال��ح واس �ت �ح��ال��ة امل�م��ارس��ة
السيادية املطلقة في إطار املسؤولية الجماعية لألمن
واالس�ت�ق��رار ،لكن موقف واشنطن لم يستوعب هذا
املفهوم ألنه يوفر لبعض الدول مثل دول النفط مكانًا
م��ؤث �رًا ف��ي ق��راره��ا األم �ي��رك��ي امل�ط�ل��ق ،ل��ذل��ك ان��دف�ع��ت
في مسارين :بناء مخازن ضخمة لتخزين النفط –
املخزون اإلستراتيجي -وثانيًا االندفاع التكنولوجي
ن �ح��و ال �ن �ف��ط ال� �ص� �خ ��ري ،وف� ��ي ال ��واق ��ع ح �ق �ق��ت ه��ذه
الخطوات بعض ما تريده لكنها لم ولن تحصل على
السيادة املطلقة بكل جوانبها.
وق��د أثبتت األح ��داث األخ�ي��رة عقم ال�ج��ري وراء وهم
ال �س �ي��ادة ال�ث��اب�ت��ة ،س ��واء فيما ح��دث ب��أس�ع��ار النفط
ع�ن��دم��ا ان��دف �ع��ت روس �ي��ا إلغ� ��راق ال �س��وق ،وت�ح��رك��ت
اململكة العربية السعودية للحفاظ على أسواقها ،وكما
ت��اب�ع�ن��اه م��ن حساسية واش�ن�ط��ن ح��ول تكنولوجيا
االتصاالت وبروز التوجه الصيني لتسخير تطورها
التكنولوجي للحصول على الريادة ،فكانت التهديدات

بالعقوبات وباالتهامات بسرقة أسرار االبتكار.

ما شرايني دبلوماسية السيادة؟
أه��م ال �ض ��رورات االع �ت �م��اد ال �ت��ام ع�ل��ى ال� ��ذات ،ف��ي كل
تنوعات وإشكاليات الحياة ،غ��ذاء وسلع وم��واد خام
وك �ف��اءات ب�ش��ري��ة وم��واق��ع طبيعية ،ب�غ��اب��ات وب�ح��ور
وسيطرة على الفضاء ،وربما أكثر السيطرة على كل
أنواع األمراض واألوبئة ،ليس فقط بوجد العالج ،وإنما
باالستباقية الصحية الطبية ،وقد أكدت لنا «كورونا»
بأن املطلق في كل شؤون الحياة خرافة ،كما أكدت لنا
م��دارس اإلره��اب خرافة القضاء على منابعه بالقوة
وحدها وبانفراد دولة بذاتها.
وال �ه��دف م��ن ه ��ذا امل �ث��ال االق �ت �ن��اع ب��أن�ن��ا ف��ي ال�ك��وي��ت
سنظل بحاجة إل��ى أي��د عاملة م��ن آسيا وم��ن مصر
والدول األخرى ،لكن التحدي أمامنا بناء نظام يرسم
ال �ض��واب��ط ألع ��داده ��ا ون��وع�ي�ت�ه��ا وت �ن��وع جنسياتها
ولياقتها لحاجة الكويت ومستوى عطائها ،بتولي
ج�ه��از متخصص إلدارة ه��ذه العملية ف��ي االختيار
وف��ق ال�ح��اج��ة ،ي�ش��ارك فيها رج��ال األم��ن وأص�ح��اب
الحس األمني ،الواعون ملخاطر تكاثر العدد في التأثير
على ال�ق��رار السياسي الكويتي ال��ذي يضع مصالح
الدولة فوق كل اعتبار ،من دون اعتبارات لحساسية
يثيرها صديق أو قريب.
وأول خطوة ،إلغاء نظام الكفيل ،فمن غير املعقول أن
يأتي كل كويتي بمن يريد من الخارج ويتركه تائهًا
ف��ي س��اح��ة ال�ب�ح��ث ع��ن ع�م��ل أو ع ��ون ،ك��ان��ت ع�ن��دي
س�ك��رت�ي��رة ه�ن��دي��ة أرادت م�ن��ي اس�ت�ح�ض��ار شقيقها
ف��رف�ض��ت ب�ق��وة ،ث��م ج ��اءت ب�ع��د ذل��ك تطلب مساعدة
أخيها في توظيفه ألنها دفعت لكفيل كويتي ،وبعد
شهر جاءت تخبرني بأنه فصل من عمله وتستنجد.
كنت منذ فترة بحاجة إلى عاملني من الهند ،ودفعت
للكفيل امل �س �ت��ورد ألض�م��ن لهما ال�ع�م��ل م�ع�ن��ا ،وف��ي
ال��وق��ت ن�ف�س��ه ك��ان ل��دي س�ك��رت�ي��رة س��وري��ة أب�ن��اؤه��ا
مولودون في أميركا ،بجوازات سفر ،رفضت السفارة
األميركية منحها التأشيرة ،فتوسطت لها وفشلت
جهودي ،ونفس الحال مع دول تضع األمن في صدارة
أولوياتها.
منذ سنوات كنت ألقي محاضرة في جامعة نهرو في
نيودلهي ،وبعدما انتهيت كانت األسئلة عن مستقبل
الوجود الهندي في الخليج ،وكانت تصورات الجمهور

ب��أن��ه ال مستقبل ل�ه��م ف��ي ال �ه �ن��د ،وأن �ه��م م�ه��اج��رون
وأعدادهم أكثر من معظم سكان بعض دول الخليج،
ت �ك��رر ه ��ذا امل��وق��ف ف��ي ح ��وار ال�ب�ح��ري��ن ع ��ام ،2017
ب�ص��وت ممثل ال�ه�ن��د ،ب��أن�ه��م م �ه��اج��رون ل�ه��م حقوق
املهاجر.

كيف تتجاوز الكويت هذه املخاطر؟
ه ��ذا ي �ق��ودن��ا إل ��ى م ��ا ي�س�م��ى ال �ح ��زم وال� �ش ��دة ،وف��ي
ل�غ��ة ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة  ،High Politicsال �ق��رار الخشن،
وخ�ش��ون�ت�ه��ا علينا ك�م��واط�ن�ين ب��ال �خ��روج م��ن فصل
خ ��راب ال��رف��اه�ي��ة إل��ى تقبل أث �ق��ال االن �ض �ب��اط ،فترك
طيش الترف إلى ممارسة املسؤولية بالحس الوطني
ف��ي إط��ار مقبول م��ن مشاركة املساعدين س��واء في
املنزل أو املكتب.
وهنا أشيد ب��االن��دف��اع التطوعي الوطني ال��ذي انضم
إليه شباب وشابات الكويت ،سواء في مجاالت العالج
أو في الخدمات وتوفير تسهيالت الحياة ،لكن األهم
أن هناك طاقة كويتية ضخمة فجرتها األزمة ،تتميز
باإليمان بدورها في االستجابة لضرورات الوطن في
فصل حاجته لهذه القوة ،التي عطلتها نزعة الرفاهية
واالسترخاء ..ومهما كانت خاملة في السابق ،لكنها
م��ؤش��ر الن�ف�ج��ار ال�ح��س األم �ن��ي ال��وط�ن��ي ال ��ذي أيضًا
ك��ان مخدرًا ألن��ه استكان إلغ��راءات االسترخاء ،وإذا
كنا نبدأ في الداخل وف��ي أسلوب حياتنا وف��ي رسم
خريطة مختلفة ،أهم مالمحها سطوة القانون وتقبل
أثقاله وااللتزام بأعباء األمن في التضحية بكثير من
االمتيازات السابقة واالنضمام إل��ى التعبئة الوطنية
الجامعة ف��ي تقليص أع��داد ال��واف��دي��ن ،واالس �ه��ام في
عملية االح�لال التي تشترط التخصص وفق حاجة
الكويت ،وااللتحاق بعالم متبدل ،أولوياته التكنولوجيا،
ي�ت��أل��ق ف�ي��ه أص �ح��اب امل��واه��ب وك��ذل��ك ال �ق ��ادرون على
التكيف مع االعتماد على الذات ،وأهم سالح فيه العلم
واملعرفة..
تدخل الكويت في تقلبات جوية سياسية ،ستصيب
دول ال�ج��وار والعالم العربي وم��واق��ع أخ��رى في آسيا
وأفريقيا ،وستنفجر هذه التقلبات من استغناء العالم
عن عضالت البشر واستبدال عقولهم بها ،وسيشكل
هذا الفائض البشري تضخمًا في مسؤوليات املجتمع
العاملي لتأمني االستقرار والهدوء ..هذه أكبر التبدالت
ما بعد كورونا.

