تزوجت لكني ما زلت
أحب لفت األنظار
إليَّ فكيف أقلع
عن هذا التص ُّرف؟
الخبير األسري
في «نيويورك تايمز» يجيب
اليت | ص09
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 23صفحة •  100فلس

ً
الحقا
المبالغ تدخل الحسابات كمدفوعات للعقود ثم تلغى

هكذا ُغسلت أموال «الصندوق الماليزي» بالكويت
¶ شركة إعالنية يديرها سوري ضالعة في غسل األموال
جو َبا لوقت وجيز قبل إغالق القضية
¶ المتهم الرئيسي ومحاميه اس ُت ِ
¶ الشاب الكويتي صاحب «تطبيق النقل» رجل جو لو في الكويت
كشفت معلومات ج��دي��دة ح��ول قضية غسل
أم ��وال ال�ص�ن��دوق امل��ال�ي��زي أن ش��رك��ة إعالنية
ف��ي ال�ك��وي��ت  -ك��ان ي��دي��ره��ا س ��وري  -ضالعة
ف��ي م �ع��ام�لات غ�س��ل األم � ��وال ،وذل ��ك ق�ب��ل نقل
امل � �ع� ��ام �ل�ات إل� � ��ى ش� ��رك� ��ات امل� �ت� �ه ��م ال �ك��وي �ت��ي
الرئيسي (ابن مسؤول بارز سابق).
واتضح أن الطريقة املتبعة في عمليات غسل
األم� ��وال ج��رت ع�ب��ر إدخ��ال �ه��ا إل��ى ال�ح�س��اب��ات

كمدفوعات لعقود ثم تلغى الحقًا.
ووفقًا لنتائج تحقيقات مسربة من تحقيقات
{التحريات املالية} نشرها موقع ماليزي فإن
امل�ح�ق�ق�ين ق��ال��وا« :ل��دي�ن��ا ق�ن��اع��ة أن امل�ع��ام�لات
م �ش �ب��وه��ة ل �ك �ن �ن��ا ت�ل�ق�ي�ن��ا ت �ع �ل �ي �م��ات إلخ �ف��اء
الحقيقة» وأن التحقيقات ج��رى رف�ع�ه��ا إل��ى
جهة أمنية لحساسية مكانة املتهم.
إلى ذلك ،فإن املتهم الرئيسي ومحاميه جرى

استجوابهما لوقت وجيز قبل إغالق القضية.
وثبت أن ب��داي��ة التعامالت كانت على شركة
إعالنية يديرها س��وري قبل نقلها لشركتني
يملكهما املتنفذ ،وأن رج��ل األع�م��ال املاليزي
ج��و ل��و ه��و م��ن ق��دم رج�ل��ه «ال �ش��اب الكويتي»
إل��ى املتهم الرئيسي وق��ت ش��راء بنك في جزر
القمر.

سبقلا قرعت ناقوس الخطر قبل تعيين الشيتان بيومين

إخفاء حقيقة «الماليزي»..
«وزير المالية» أمام مأزق سياسي

اقتصاد | ص12

مصدر لـ سبقلا :الكتاب المتداول بشأن رشى «هونداي» مع أبناء مسؤول سابق..مزور
كشف مصدر مسؤول لـ سبقلا أن الكتاب املتداول لشركة هونداي الهندسية ،الذي تضمن ادعاءات رشى مع أبناء مسؤول بارز وسابق،
هو كتاب مزور.
وأكد املصدر أن الشركة الكورية ،التي أشرفت على بناء جسر جابر ،لم تصدر أي كتب أو رسائل بهذا املعنى ،مشددًا على أن «ما يتم تداوله
عار من الصحة تمامًا».
على مواقع التواصل االجتماعي ٍ

عدد سبقلا الذي حذر من شغور
المنصب الحساس قبل يومين
من تولي الشيتان حقيبة المالية

ّ
س��ل �ط��ت سبقلا ف��ي ع��دده��ا ال� �ص ��ادر ف��ي  ١٤ف �ب��راي��ر امل��اض��ي ال �ض��وء
على ش�غ��ور منصب رئ�ي��س وح��دة ال�ت�ح��ري��ات ،ال��ذي ُي�ع نَّ�َّي� م��ن قبل وزي��ر
املالية ،قبل يومني من تعيني الوزير براك الشيتان ،بعد أن تسربت أخبار
ع��ن إس�ن��اد وزارة املالية إل��ى وزي��ر ج��دي��د ،ومنذ ت��اري��خ تعيني ال��وزي��ر في
 ١٦فبراير وحتى هذا اليوم ،ال يزال هذا املنصب الحساس شاغرًا ،مما
يزيد غموض موقف الحكومة ،متمثلة في وزارة املالية ،وجديتها ،أمام
معالجة فضيحة «الصندوق املاليزي».
ً
وق��د ف� َّ�ج��ر امل��وق��ع امل��ال �ي��زي م �ف��اج��أة ،إذ ب ��دال م��ن ق �ي��ام وح ��دة ال�ت�ح��ري��ات
بإخطار ماليزيا بنتائج التحقيقات وفقًا للبروتوكوالت الدولية ،رفعت
تقريرها إلى جهة أمنية في الكويت ،بسبب «الطبيعة الحساسة» مللكية
الشركة وما سيتسبب به كشف الحقيقة من إحراج.

إيران تحكم باإلعدام
على جاسوس مقرب
من سليماني:
وشى به إلى األميركيين!
دولي | ص19

 7جهات ستدرس إصدار بروتوكول إجراءات السفر

ً
ٌ
غدا لبحث إعادة تشغيل الطيران التجاري
اجتماع
محمد المصلح

ّ
علمت سبقلا أن اللجنة التي شكلها وزي��ر الدولة لشؤون الخدمات وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة م �ب��ارك ال �ح��ري��ص ل �ت��دارس م�ل��ف إع� ��ادة ت�ش�غ�ي��ل ال��رح�لات
ال�ت�ج��اري��ة ف��ي م�ط��ار ال�ك��وي��ت ستجتمع غ �دًا ال�خ�م�ي��س ،لبحث ب��روت��وك��ول إع��ادة
التشغيل املوضوع من قبل {الطيران املدني}.
وق��ال��ت م �ص��ادر مطلعة إن اللجنة ستنظر ف��ي ب��رن��ام��ج م��راح��ل إع ��ادة التشغيل
ال�ت�ج��اري ونسبها امل�ع�ل��ن عنها س��اب�ق��ًا ،ل��رص��د امل�لاح�ظ��ات ال� ��واردة ب�ه��ا ،تمهيدًا
العتمادها بشكل نهائي ورفعها إلى مجلس الوزراء.
وأض��اف��ت أن اللجنة امل�ك� ّ�ون��ة م��ن  7ج�ه��ات س�ت��درس اإلج� ��راءات املطلوبة إلص��دار
بروتوكول واض��ح يحدد الخطوات التنظيمية واملسؤوليات للجهات الحكومية
والخاصة العاملة في مطار الكويت الدولي ،تتضمن إج��راءات السفر منذ دخول
املطار وحتى صعود الطائرة .ويترأس اللجنة رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني
الشيخ سلمان الحمود ،وبعضوية ممثلي وزارات الخارجية والصحة والداخلية
وامل��ال�ي��ة ،وال�ط�ي��ران امل��دن��ي ،ووزارة ال��دول��ة للشؤون االقتصادية ،واإلدارة العامة
للجمارك.

الكويت | ص07

تأكيداً لما نشرته سبقلا

«المناقصات» يوافق على عقد
«ماكينزي» بـ  250ألف دينار
إبراهيم عبدالجواد
ت ��أ ك� �ي ��دًا مل ��ا ا ن � �ف� ��ردت ب �ن �ش ��ره سبقلا
األ س � � �ب� � ��وع ا ل � �ف � ��ا ئ � ��ت ،وا ف� � � ��ق م �ج �ل��س
ادارة ا ل �ج �ه��از ا مل��ر ك��زي ل�ل�م�ن��ا ق�ص��ات
ع � �ل� ��ى ط � �ل� ��ب ا ل � �ت � �ع� ��ا ق� ��د ا مل � �ب� ��ا ش� ��ر م��ع
شركة ماكينزي لالستشارات؛ وذلك
ب �ه��دف ت �ق��د ي��م ا ل �ح �ل��ول ح ��ول ا ف �ض��ل

ا ل� �س� �ب ��ل ل �ت �ح �ف �ي ��ز ق � �ط� ��اع ا مل� �ش ��ار ي ��ع
ا ل� �ص� �غ� �ي ��رة وا مل � �ت� ��و س � �ط� ��ة و ش� ��ر ك� ��ات
ا ل �ق �ط��اع ا ل �خ ��اص وا ل �ق �ط��ا ع�ي�ن ا مل��ا ل��ي
وا مل� �ص ��ر ف ��ي ،ب ��اإل ض ��ا ف ��ة ا ل� ��ى درا س� ��ة
اآل ث ��ار ا مل�ت��ر ت�ب��ة ع�ل��ى ت�ط�ب�ي��ق ت��دا ب�ي��ر
ا ل�ت�ح�ف�ي��ز ع�ل��ى ا مل�س�ت��وى اال ق�ت�ص��ادي
ل�ب�ن��ك ا ل�ك��و ي��ت ا مل��ر ك��زي ،وذ ل��ك بمبلغ
 250ألف دينار.

ومالك يرفضون المقترح النيابي:
عقاريون ُ

إعفاء مستأجري «التجاري» و«االستثماري» ..ظالم
هبة حماد

ف ��ي ال ��وق ��ت ال� ��ذي ان �ت �ف��ض ف �ي��ه ال �ع �ق��اري��ون وامل�ل��اك،
مل�ه��اج�م��ة امل �ق �ت��رح ال �ن �ي��اب��ي ب�ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون امل��دن��ي
وإع� �ف ��اء م �س �ت��أج��ري «ال� �ت� �ج ��اري» و«االس �ت �ث �م��اري»
م��ن دف��ع اإلي�ج��ار طيلة فترة اإلغ�ل�اق ،أك��دت مصادر
مطلعة أن املقترح ما زال ره��ن النقاش ،وأن اإليحاء
بأن بعض الجهات الحكومية وافقت عليه غير دقيق.

من جانبهم ،وصف عقاريون املقترح بالظالم وغير
املنصف بحق امل�ل�اك ،حيث ّ
يحملهم ع��بء تداعيات
جائحة «ك��ورون��ا» وح��ده��م م��ن دون حصولهم على
تعويض منصف من الدولة املعنية بمعالجة تداعيات
جائحة «كورونا».
وقالوا إن املقترح يحرم املالك من استيفاء حقوقهم
ال ��راس� �خ ��ة ،م� �ح ��ذري ��ن م ��ن ت ��داع� �ي ��ات خ �ط �ي��رة ع�ل��ى
أس �ع��ار ال �ع �ق��ار ،وان �ك �ش��اف ال�ب�ن��وك ع�ل��ى ع��دد كبير

ّ
ّ
ً
من املتعثرين عن السداد ،فضال عن توقف دفعات
شركات املقاوالت التي تطور للمالك عقارات جديدة.
وأش��اروا إلى أن البنوك ستحجز على عقارات املالك
ّ
امل�ت�ع��ث��ري��ن ،ال��ذي��ن ب��دوره��م س�ي�ل�ج��أون إل��ى ال�ق�ض��اء
إلنصافهم وطلب التعويض من الحكومة ،مقترحني
حزمة حلول ملعالجة األزمة.
اقتصاد | ص11

في العدد
بدر الخرافي:
إدراج «فوتسي راسل»
لـ«زين» في مؤشرها دليل
على االستدامة
في إستراتيجيتنا اقتصاد 17

شركة البورصة ..أداء
استثنائي غير مسبوق
¶ عموميتها أق ّرت توزيع
 5ماليين دينار عن 2019
اقتصاد
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أولياء أمورهم يطالبون عبر سبقلا بمساندتهم وفتح مراكز أنشطتهم

ذوو االحتياجات في الحظر ..معاناة مضاعفة
الناس -
ُ
ما إن دخلت المواجهة مع فيروس كورونا طور الحظر حتى عانى
كل الناس  -التقوقع على ذواتهم ،وذاقوا األم َّرين في ظل فقدانهم ما
درجوا عليه من حرية في التواصل مع األهل واألصحاب ،فصار خروجهم
بحساب ،وتسوقهم بتوقيت ،وتعاملهم مع بني جلدتهم بضوابط ..تلك
حال كل أفراد المجتمع بال استثناء ،فكيف يكون األمر مع من كانوا يعانون
أصال قبل الحظر؟

أميرة بن طرف وبيبي الخضري
لم يكن يدور في خلد أهل ذوي االحتياجات
ال�خ��اص��ة أن ه�ن��اك م�ع��ان��اة أخ ��رى ستضاف
إل��ى معاناتهم بسبب ال�ف�ي��روس ال��ذي حير
العالم ،فقد صب الجميع جل اهتمامهم على
كيفية التخفيف من حدة إعاقتهم ،ليمارسوا
ال �ح �ي��اة ب�ش�ك��ل أق ��رب م��ا ي �ك��ون إل ��ى ال�ح�ي��اة
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ب�ت��وف�ي��ر ك��ل س�ب��ل ت �ج��اوزه��م ما
منعتهم إعاقتهم من فعله ،وبعد أن تعايشوا،
وتكيفوا ،م��ن خ�لال األنشطة التفريغية من
قبل أهلهم واملراكز وامل��دارس الخاصة بهم،
وامل �ج �ه ��زة ل�ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات �ه��م ال�ن�ف�س�ي��ة
والجسدية ،جاء الحظر ليقف حاجزا بينهم
وبني متنفساتهم ،فصاروا رهناء املحبسني،
اإلع��اق��ة والحظر ،ف��زادت معاناتهم معاناة..
وأي معاناة!

آالم مضاعفة
ك� ��ان أب� �ن ��اء ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة ي� ��رت� ��ادون امل � ��دارس
وامل��راك��ز املعنية برعايتهم ،وإق��ام��ة انشطة
ل �ه��م ،وم ��ع ف �ت��رات ال�ح�ظ��ر س ��واء ال �ش��ام��ل او
الجزئي ،وبعد ان اغلقت هذه املراكز ابوابها
ج� ��راء س �ي��اس��ات ال �ت �ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ،زاد
تعبهم ،وتضاعفت آالم�ه��م ،ول��م يكن أهلهم
عن ذلك ببعيدين.
سبقلا ت �ل �م �س��ت م� �ع ��ان ��ات� �ه ��م ،واس �ت �م �ع��ت
ل �ش �ك��اوى ع ��دد م ��ن أول� �ي ��اء أم ��وره ��م ،ال��ذي��ن
ي�ع��اي�ش��ون األل ��م م��ع اب�ن��ائ�ه��م اث �ن��اء بقائهم
ف��ي امل �ن��زل ،مطالبني ب��إع��ادة اف�ت�ت��اح امل��راك��ز
املخصصة ل��ذوي االح�ت�ي��اج��ات ،عبر ايجاد
حلول تراعي متطلبات هذه الفئة من جهة،
وت �ض��ع ف ��ي ال �ح �س �ب��ان س �ي��اس��ات م��واج �ه��ة
الفيروس من جهة اخرى ،عاتبني على الهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة لعدم مراعاة مثل
تلك الجوانب خالل الفترة الحالية.

تفريغ الطاقة
فصل م��ن ف�ص��ول امل�ع��ان��اة يبينه ول��ي األم��ر

عبدالرزاق الجويهل ،الذي واجه مشكلة في
رعاية ابنه الذي يعاني إعاقة ذهنية شديدة
م� ��دى ال �ح �ي��اة اث� �ن ��اء ف� �ت ��رات ال �ح �ظ��ر ،ك��ون��ه
ال��وح�ي��د ال ��ذي ي��رع��اه ب��امل�ن��زل ن �ظ��را ل��وج��ود
وال��دت��ه واخ��وت��ه خ ��ارج ال �ب�لاد وق�ت�ه��ا ،الفتا
الى ان ابنه لديه طاقة غالبا ما يتم تفريغها
بتكسير اثاث املنزل او أي شيء تطوله يداه.
ويشير الجويهل إلى انه تواصل مع الهيئة
ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي االع��اق��ة ،الي �ج��اد ح��ل،
اال ان رد ال �ه �ي �ئ��ة ت �م �ح��ور ح ��ول ت�ج��دي��ده��ا
ش �ه��ادات االع��اق��ة للمنتهية ش�ه��ادات�ه��م ملدة
 3اش �ه��ر ،ك�م��ا طلبت م�ن��ه م��راج�ع��ة الطبيب،
ف��راج �ع��ه اك �ث��ر م��ن م ��رة ول ��م ي�ع�ط��ه أك �ث��ر من
املهدئات التي ك��ان ابنه يتناول منها أعلى
جرعة يمكن ان يأخذها بال جدوى.

«ضد الرصاص»
واش� � ��ار ال� ��ى ان اب� �ن ��ه ،ت �س �ب��ب ب��ال �ك �ث �ي��ر م��ن
االض� � � ��رار ف ��ي امل� �ن ��زل ك �ت �ك �س �ي��ر ال �ت �ل �ف��زي��ون
وغ �ي��ره ،م��ا اض �ط��ره إل��ى «وض ��ع زج ��اج ضد
ال��رص��اص على ش��اش��ة ال�ت�ل�ف��زي��ون» ،كاشفا
ان معاناته ليست فريدة «بل إن العديد من
املنازل تعيش ذات املأساة».
وق� ��ال ال �ج��وي �ه��ل «ان ه ��ذا ال �س �ل��وك م��ن اب�ن��ه
وم ��ن ك ��ل ذوي االع ��اق ��ات ال��ذه �ن �ي��ة طبيعي

مسؤولية
«الصحة»
رأى الجويهل أن وزارة
ال�ص�ح��ة «م�س��ؤول��ة عن
ك��ل امل��رض��ى وي�ج��ب أن
ت �ض��ع اح �ت �ي��اج��ات كل
ال �ف �ئ��ات ف ��ي ال�ح�س�ب��ان
ع �ن��د وض � ��ع ال � �ق� ��رارات
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب� �م ��واج� �ه ��ة
ك��ورون��ا» ،منتقدا بقاء
ه � � ��ذه ال� �ف� �ئ ��ة م � ��ن دون
ح� �ل ��ول ل �ل �ت �ن �ف �ي��س ع��ن
طاقاتهم.

فهد تقي يسرد معاناة أهالي ذوي االحتياجات لـ سبقلا

الجويهل :وضعت شاشات ضد الرصاص لوقاية التلفزيون من التكسير
ً
يوميا على األقل
تقي :هذه الفئة معتادة على الخروج مرتين
العبدالجادر :عدم ارتياد المراكز أدى إلى سوء حالتهم النفسية
ك��ون�ه��م ظ�ل��وا ف��ي امل �ن��زل  3اش �ه��ر ،وبالتالي
هم يفرغون طاقاتهم عبر مثل تلك األفعال»،
مبينا أنه يصطحب ابنه خالل فترة الحظر
الجزئي للمشي تحت اشعة الشمس مضطرا
ك ��ون ال م�ت�ن�ف��س ل ��ه ،م�س�ت�ن�ك��را ع ��دم اي �ج��اد
حلول لهذه الفئة.
وط��ال��ب ب �ـ«ف �ت��ح م� ��دارس او ح��دائ��ق خ��اص��ة
فقط بذوي االعاقة الشديدة الرتيادها اثناء
ف �ت��رات ال �ح �ظ��ر» ،أو «ف �ت��ح امل��راك��ز واالن��دي��ة
ال �خ��اص��ة ب �ه ��ذه ال �ف �ئ��ة ح �ت��ى ت �ك ��ون س��اح��ة
لتفريغ طاقاتهم».

الخروج ضرورة
وفي السياق نفسه ،يؤكد ولي االمر فهد تقي
أن «فئة ذوي االحتياجات الخاصة في حاجة
إل��ى ال �خ��روج وال�ت�ن�ف�ي��س» ،مبينا ان��ه عانى
الكثير في فترة الحظر الكلي مع ابنه ،إذ إن
«أبناء هذه الفئة اعتادت الخروج من املنزل
مرتني على االقل واحدة نهارا واالخرى ليال..
هذا ترفيههم الوحيد».
وش��دد على أن أب�ن��اء فئة ذوي االحتياجات
ب�ح��اج��ة إل��ى ال �ت��واص��ل م��ع اص��دق��اء وزم�ل�اء

ممنوع من
الشرطة

لهم بهذه املراكز او على االقل ملجرد الخروج
من امل�ن��زل ،والبعد عن أج��واء العزلة ورتابة
الروتني.
وي�ن�ب��ه ول ��ي االم ��ر ف ��وزي ال �ع �ب��دال �ج��ادر إل��ى
اآلث� � ��ار ال �س �ل �ب �ي��ة ل �ف �ت��رة ال �ح �ظ��ر ع �ل��ى ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ،ح�ي��ث إن اب�ن�ت��ه ال �ت��ي تعاني
التوحد بدأت تدخل في حاالت نفسية سيئة،
«وك �ث �ي��ر م ��ن م��رض��ى ال �ت��وح��د ي �ع��ان��ون من
نوبات صرع» ،الفتا إلى انه كان من الصعب
ال�خ��روج للمستشفى او تلبية احتياجاتها
من ادوية خالل فترة الحظر الشامل.

ل �ف��ت ت �ق��ي إل ��ى ان اب�ن��ه
ك� � ��ان ي� �ط� �ل ��ب ال � �خ� ��روج
أث� � �ن � ��اء ال� �ح� �ظ ��ر ال �ك �ل��ي
وع� � ��ان� � ��ى م � �ع� ��ه ك� �ث� �ي ��را
حتى يقنعه ب��أن هناك
رج��ال ش��رط��ة يمنعون
الخروج ،مطالبا بإعادة
اف� �ت� �ت ��اح امل � ��راك � ��ز ال �ت��ي
ك��ان��ت ت��ؤوي ه��ذه الفئة
وت� ��رع� ��اه� ��م ،م� ��ع االخ� ��ذ
ب��االح�ت��رازات الصحية،
وإجراءات التباعد.

توصيل الصوت

فوزي العبد الجادر متحدثا إلى الزميلة بيبي الخضري

ط� ��ال� ��ب ال� �ع� �ب ��دال� �ج ��ادر
ب � ��ال� � �ن� � �ظ � ��ر إل � � � � ��ى ه� � ��ذه
الشريحة قبل اتخاذ اي
قرار خالل هذه االزمة،
«ف� � � ��ذوو االح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة ،م� �ن� �ه ��م م��ن
ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون ال�ك�لام
ب��ال �ت��ال��ي ن��ري��د اي �ص��ال
اصواتهم للمسؤولني».

 ..وعبد الرزاق الجويهل

تفاعالً مع سبقلا ..للشركات العائدة إلى العمل

توسع في تصاريح عمالة «المعزولة»
ُّ

مجلس الوزراء ّ
كلف «السكنية» التزام الجداول الزمنية

بناء قسائم المطالع
في مارس 2022
محمد المصلح

عامل خلف أسوار العزل

خالد الحطاب
استجابة ملا أثارته سبقلا في عددها
ال �ص��ادر ب �ت��اري��خ  3ال �ج��اري ب�ع�ن��وان:
«عمليات تهريب من املناطق املوبوءة»
حول تحايل شركات إلخ��راج عمالتها
من املناطق املعزولة ،من أجل تشغيل
قطاعاتها ،علمت سبقلا أن الجهات
ّ
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة خ ��ف� �ف ��ت إج� � � � � ��راءات ع ��زل

املناطق عبر السماح بإصدار تصاريح
دخول وخ��روج منها لعمالة الشركات
امل �ش �م��ول��ة ض �م��ن ال �ق �ط��اع��ات ال �ع��ائ��دة
للعمل في مسار املرحلة األولى.
وقالت مصادر مطلعة إن��ه ج��رى منح
مئات التصاريح خ�لال األي��ام القليلة
امل��اض �ي��ة ل �ع �م��ال��ة ال� �ش ��رك ��ات ،ع �ل��ى أن
ي � �ك� ��ون خ� ��روج � �ه� ��ا ودخ� ��ول � �ه� ��ا ض �م��ن
ب� ��اص� ��ات ال� �ش ��رك ��ة وألس � �م� ��اء م �ح��ددة
ُرفعت سابقًا من تلك الشركات.

وأض� ��اف� ��ت :إن ال �ت �ص��اري��ح ال� �ص ��ادرة
ش� �م� �ل ��ت ش � ��رك � ��ات ع ��ام� �ل ��ة ف � ��ي ق �ط��اع
امل �ط��اع��م وامل � � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وص �ي��ان��ة
ال �س �ي��ارات وال�ص�ي��دل�ي��ات ،إض��اف��ة إل��ى
م �ن��ح ت �ص��اري��ح ل �ب �ع��ض ال �ص �ي��دل �ي��ات
بالدخول وال�خ��روج من مناطق العزل
ل� �ت ��وص� �ي ��ل األدوي� � � � � ��ة ح� �س ��ب م �ن��اط��ق
التواجد.
ّ
وبينت أن التصاريح املمنوحة جاءت
بعد دراس��ة ألوض��اع املناطق املعزولة

والتواجد العمالي للشركات الطالبة
التصاريح والتأكد من التزام الشروط
الصحية املطلوبة.
وخ� � �ت� � �م � ��ت ب� � � � ��أن ال� � � �ش � � ��رك � � ��ات ط �ل �ب��ت
ال �ت �ص��اري��ح م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
امل�خ�ت�ص��ة ب�ع��د م�ب��اش��رت�ه��ا ال�ع�م��ل مع
ع��ودة ال�ح�ي��اة وان�ت�ه��اء الحظر الكلي،
ن �ظ �رًا إل ��ى أن ع�م��ال�ت�ه��ا م �ح �ظ��ورة في
ج�ل�ي��ب ال �ش �ي��وخ وح��ول��ي وال �ف��روان �ي��ة
وخيطان ،واملهبولة.

التظلمات الوظيفية تدرج مع أول يوم
في القطاع الحكومي
خالد الحطاب
أك� ��د امل �ح��ام��ي ع �ب��دال �ع��زي��ز ع� ��رب أن امل��وظ �ف�ي�ن في
القطاع الحكومي الذين قدموا تظلمات قبل تعطيل
الجهات الحكومية في  12مارس املاضي ،مطالبون
بانتظار م��رور  60يومًا على موعد تقديم التظلم
وذلك بعد العودة إلى العمل.

وأشار لـ سبقلا إلى أن املوظف الذي لم يقدم تظلمه
ق �ب��ل ت�ع�ط�ي��ل ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف �ي �ج��ب ت�ق��دي��م
التظلم ف��ي أول ي��وم عمل للجهات الحكومية وإال
سقط حقه قضائيًا بسبب ع��دم االل�ت��زام باملواعيد
القانونية.
وزاد :ع�ل��ى سييل امل �ث��ال «امل �ع��اق ال ��ذي ت��م إدخ��ال��ه
لجنة قبل  12م��ارس  2020إلع��ادة التقييم الطبي
وتم تخفيض درجة إعاقته وعلم بذلك أثناء الحظر

الكلي ،يجب تقييد تظلمه اإلداري في أول يوم عمل
للجهات الحكومية».
وأ ش��ار إ ل��ى أ ن��ه ن�ظ��رًا ل�ل�ظ��روف الحالية بسبب
ج ��ا ئ� �ح ��ة ك � ��ورو ن � ��ا ف� ��إ ن� ��ه ي� �ج ��ب ا ل� �ت� �ن� �ب� �ي ��ه ع �ل��ى
ض ��رورة ا ت �ب��اع اإل ج� ��راء ات ا ل�ق��ا ن��و ن�ي��ة ا ل�س�ل�ي�م��ة
بتقديم التظلم اإلداري على القرار ثم االنتظار
 60ي ��و م ��ًا و ف� ��ي ح� ��ال ع� ��دم ا ل� ��رد ت ��ر ف ��ع ا ل ��د ع ��وى
خالل  60يومًا.

ق � ��رر م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ت�ك�ل�ي��ف
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية متابعة التنسيق مع
الجهات الحكومية لتذليل كل
امل�ع� ّ�وق��ات التي ت��واج��ه مشروع
املطالع االسكاني ،بما يتماشى
م ��ع رؤي � ��ة االس� �ك ��ان وال� �ج ��دول
الزمني للتنفيذ واالنجاز.
وق� � � ��ال االم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
ال ��وزراء عبداللطيف ال��روض��ان
ف ��ي ك� �ت ��اب ّ
أعمال تجهيز األرض لمشروع المطالع
وج� �ه ��ه ال� ��ى وزي� ��رة
ال��دول��ة ل�ش��ؤون االس �ك��ان د.رن��ا
ال �ف��ارس ان امل�ج�ل��س اط �ل��ع ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر ال ��دوري ب�ن��اء قسائمهم سيكون ف��ي شهر م��ارس ،2022
امل� �ق ��دم م ��ن «ال �س �ك �ن �ي��ة» ح� ��ول س �ي��ر ال �ع �م��ل ع�ل��ى ف��ي ح�ي�ن س�ي�ت��م ان �ج��از وت�ش�غ�ي��ل م�ح�ط��ة تنقية
ضوء الخطة التنفيذية والجدول الزمني ملشروع الصرف الصحي في شهر مارس  2023بتأخير
املطالع واالجراءات التي اتخذتها الجهات املعنية يصل الى سنة».
حتى  31يناير املاضي.
واش � ��ار ال ��ى ان ان �ج ��از ص ��رف االم� �ط ��ار ال�خ��اص��ة
وب�ّي��نّ ال ��روض ��ان ان ��ه «ب �ح �س��ب ج� ��دول م��واع �ي��د ب �خ �ط��وط ال � �ط ��وارئ س �ي �ك��ون ف ��ي ش �ه��ر سبتمبر
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي ت ��وف� �ي ��ر ال� �خ ��دم ��ات لعام  ،2022في حني سيجري توفير املياه العذبة
ل �ل �م �ن �ط �ق��ة ،ف � ��إن م ��وع ��د ان� �ت� �ه ��اء امل ��واط� �ن�ي�ن م��ن الدائمة في شهر ابريل لعام .2023

حملة بيئية في المواقع الحراجية:

شركات تلقي نفايات األسمدة
وتخالف االشتراطات
خالد الحطاب
ن �ف��ذت ال�ل�ج�ن��ة ال�ث�لاث�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة ب��ال �ت �ع��اون مع
الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة ،امس ،حملة
على مجموعة من الشركات املتعاقدة مع الهيئة
العامة ل�ل��زراع��ة ب�ش��أن ت��وري��د السماد ف��ي منطقة
الصليبية.
واكد ممثل البيئة م .فهد العجمي انه تبني خالل
التفتيش على تلك الشركات عدم التزامها بإصدار
ال�ت��راخ�ي��ص امل�ط�ل��وب��ة ،ع�ل�اوة ع�ل��ى ال�ت�خ�ل��ص من
النفايات الخاصة بالسماد في منطقة التحريج
ال �ق��ري �ب��ة م� ��ن امل� ��وق� ��ع ،ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن ان األش� �ج ��ار
املوجودة هناك قديمة.
وب �ي�ن ان امل ��واص� �ف ��ات مل �ث��ل ه� ��ذه امل �ش ��اري ��ع يجب
أن ت �ث �ب��ت ب �م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ت��راخ �ي��ص ال �خ��اص��ة

باالشتراطات الزراعية ووجود رخص وتصاريح
ملمارسة هذا النشاط وهي غير متوافرة عند حملة
الفريق امس.
وت ��اب ��ع :ال �ش ��رك ��ات ت �س �ت �خ��دم ك �م �ي��ات ك �ب �ي��رة من
ال� �س� �م ��اد امل �س �ت �خ ��دم م� ��ن دون م �ق ��اي �ي ��س ،ح�ي��ث
يتخلص منها في موقع العمل وجرت مخالفتها
وفق املادتني  28و 29وهما الخاصتان بالتخلص
م��ن ال�ن�ف��اي��ات م��ن دون ترخيص وف��ي أم��اك��ن غير
مخصصة لذلك ،واملادة  32وهي ردم النفايات في
موقع غير مخصص بذلك.
م��ن ج��ان �ب��ه ،أك ��د م�م�ث��ل ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة م .محمد
ال �ظ �ف �ي��ري ل �ـ سبقلا ان ��ه ت��م ض �ب��ط ع ��دد  6ع�م��ال��ة
م�خ��ال�ف�ين ل �ق��ان��ون ال �ع �م��ل ،ح �ي��ث س�ج�ل��ت عليهم
مخالفة عامل في غير مركز عمله وت��م اخطارهم
الستدعاء الكفالء.
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سبقلا رصدت مدى توافر األدوات الوقائية في األسواق:

القفازات َّ
شحت ..وأسعارها ارتفعت
خالد الحطاب
ب�ع��د ح��ل أزم ��ة ال�ك�م��ام��ات وت��وف�ي��ره��ا ب �ص��ورة ك�ب�ي��رة في
األسواق والجمعيات بأسعار مخفضة ،دخلت القفازات في
دائ��رة الشح في كثير من األس��واق التعاونية ،لكنها تباع
على نطاق واسع عبر منصات تسوق إلكترونية.
سبقلا رص��دت ارتفاعا ملحوظا ف��ي أس�ع��ار القفازات،

فضال ع��ن ع��دم ت��واف��ره��ا ف��ي بعض الجمعيات التعاونية
واألس��واق املوازية ،وبلغ سعر علبة القفازات التي تحتوي
على  100حبة  4.5دنانير للنوع الشفاف ،في حني ارتفع
سعر ال�ق�ف��از الطبي األزرق واألس ��ود إل��ى نحو  6دنانير
للعلبة الواحدة.
واشترط الباعة عبر منصات تسوق ش��راء ما ال يقل عن
 10علب من أي ن��وع مع رس��وم التوصيل ألي منطقة في

ال �ب�لاد .ووف ��رت ب�ع��ض ال�ص�ي��دل�ي��ات ال �ق �ف��ازات م��ن اإلن�ت��اج
امل�ح�ل��ي ب�س�ع��ر  3.9دن��ان �ي��ر ،ل�ك��ن ال�ع��ام�ل�ين ف�ي�ه��ا أك� ��دوا لـ
ً
سبقلا وج��ود احتكار من قبل البعض ،فضال عن شح
في الصيدليات والتعاونيات على عكس ما كان سائدًا قبل
ظهور الكمامات.
ولفتوا إلى أن سعر العلبة الواحدة من أجود انواع القفازات
كان ال يزيد على  2.250دينار ،وذلك خالل شهري فبراير

وم ��ارس امل��اض�ي�ين ،اال ان ال��وض��ع تغير ك�ث�ي�رًا .وك��ان من
الالفت تحول منصات التواصل االجتماعي عبر الواتس
اب وااليميل والفيسبوك إلى معرض لبيع القفازات بأسعار
متفاوتة وب��ان��واع مختلفة م��ع التوصيل ،م��ا يشير اال ان
ّ
مخزنة في بعض األماكن وال يراد إخراجها
هناك كميات
أو بيعها ف��ي ال�س��وق اال بأسعار م�ح��ددة ك�ن��وع م��ن أن��واع
االحتكار.

أبرزها إهمال التباعد ..إقامة المآدب ..وفتح الدواوين

جملة أسباب وراء تزايد إصابات المواطنين
¶  ١٤٥إصابة خالل  10أيام عرقلت رفع العزل عن حولي ..و«الصحة» تضيف أو ترفع مناطق قريبا ً
عبدالرزاق المحسن
أرج �ع��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ف��ي وزارة الصحة
أس� �ب ��اب زي � ��ادة م� �ع ��دالت االص ��اب ��ة ب �ف �ي��روس
كورونا بني املواطنني مؤخرا الكثر من سبب،
أبرزها عدم التزام البعض بارشادات الوزارة
املتعلقة بالتباعد االج�ت�م��اع��ي ،سيما خالل
العشر االواخر من رمضان وايام عيد الفطر.
وع� ��ددت امل �ص��ادر ل �ـ سبقلا اب ��رز ص ��ور ع��دم
ال�ت�ق�ي��د ب ��اج ��راءات ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي بني
امل��واط�ن�ين ف��ي امل�ن��اط��ق السكنية خ�ل�ال شهر
رم � �ض� ��ان ال � �ف� ��ائ� ��ت ،وم� �ن� �ه ��ا إق� ��ام� ��ة ص� �ل ��وات
التراويح في سراديب بعض املنازل ،وتناول
االف�ط��ار والسحور بمنازل اخ��رى ،فضال عن
املخالطة وح�ض��ور م ��آدب اوائ ��ل اي��ام العيد،
وتبادل زيارات الدواوين.
وأش��ارت املصادر الى ان االصابات لم تظهر
خ�ل�ال ال�ع�ش��ر االواخ ��ر او اي ��ام ال�ع�ي��د ،بسبب
مدة حضانة الفيروس داخ��ل جسم االنسان،
حيث تزايدت املعدالت في صفوف املواطنني
قبل ايام بسبب عدم التقيد بتعليمات وزارة
الصحة منذ ف�ت��رة ،الف�ت��ة ال��ى ان ه��ذا يعرقل
جهودها الحتواء الفيروس والسيطرة على
بؤر انتشاره خالل مدة قصيرة.
وع ��ن ام�ك��ان�ي��ة رف ��ع اس �م��اء م�ن��اط��ق واض��اف��ة
اخرى للعزل ،بينت املصادر ان الوزارة كانت
ت��درس رف��ع الحظر الكلي عن منطقة حولي،
اال ان م �ع��دالت االص��اب��ة ال�ت��ي سجلتها منذ
 ٣٠مايو وحتى أول م��ن ام��س والبالغة ١٤٥
اصابة «ادى الى اعادة النظر في اصدار قرار
اعادتها للحظر الجزئي ،وتأجيله».
وزادت ،ان الوزارة تتجه الى عدم رفع العزل او
اضافة اي مناطق اخرى للعزل خالل االسبوع
الجاري ،وذلك بانتظار انتهاء االسبوع املقبل
«ال �ث��ال��ث» ،ح�ت��ى ي�ت��م ت�ق�ي�ي��م امل��رح �ل��ة االول ��ى
ب �ش �ك��ل م �ف �ص��ل ،وق� � � ��راءة امل � �ع� ��دالت ب �ص��ورة
مستفيضة ،وب�ن��اء على تقارير ف��رق ال��وزارة
في عموم املحافظات.

آخر التطورات
إل � ��ى ذل� � ��ك ،رغ � ��م ان� �خ� �ف ��اض ع � ��دد اإلص ��اب ��ات
ب �ف �ي��روس ك ��ورون ��ا ب�ي�ن امل��واط �ن�ين أم ��س إل��ى
 271مصابا عما كان عليه أول من أمس (340
حالة) ،ال ت��زال نواقيس الخطر تدق الحتالل
الكويتيني رأس قائمة املصابني ،مع دع��وات
متواصلة للحرص على التباعد االجتماعي
وتالفي التجمعات في الديوانيات ،والحرص

ثالثاء «كورونا»..
المتعافون يالمسون
سقف الـ%67
«األحمدي» في صدارة
اإلصابات ألول مرة
إصابات المواطنين ال تزال
األعلى ..بـ  271حالة جديدة
على الضوابط الوقائية.
وب ��إع�ل�ان وزارة ال �ص �ح��ة ب �ل��وغ ع ��دد ح��االت
الشفاء  22162حالة بعد تعافي  920إصابة
خ�لال الساعات ال �ـ 24املاضية ،تواصل نسبة
التعافي ارتفاعها على حساب إجمالي عدد
امل�ص��اب�ين ال��ذي��ن بلغ ع��دده��م  33140مصابا
إثر إع�لان تسجيل  630اصابة جديدة أمس،
ل�ت�ب�ل��غ  ،%66.8ب�ع��د أن ك��ان��ت أول م��ن أم��س
.%65.3
وت� �ن ��ازل ��ت ال� �ف ��روان� �ي ��ة ع ��ن ص � � ��دارة امل �ن��اط��ق
ال�ص�ح�ي��ة األك �ث��ر إص��اب��ة ملصلحة األح �م��دي،
فقد سجلت ال��وزارة بها  207إصابات مقابل
 184بمنطقة ال�ف��روان�ي��ة و 100ب�ح��ول��ي و94
ب��ال�ج�ه��راء و 45ب��ال�ع��اص�م��ة ،ف��ي ح�ين ج��اءت
الفروانية في أعلى املناطق السكنية من حيث
ت�س�ج�ي��ل اإلص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس ب � �ـ 59إص��اب��ة
والجليب بـ 36واملهبولة بـ 26وسعد العبداهلل
بـ 26وحولي بـ 25والجهراء بـ.25

الرعاية
وب�ل��غ ع��دد ال��وف�ي��ات أم��س  4ح ��االت ليصبح
م�ج�م��وع ح ��االت ال��وف��اة املسجلة ح�ت��ى أم��س
 273حالة ،فيما وصل عدد من يتلقى الرعاية
ال�ط�ب�ي��ة ف��ي ال�ع�ن��اي��ة امل ��رك ��زة إل ��ى  173ح��ال��ة
ليصبح املجموع الكلي لجميع الحاالت التي
ث�ب�ت��ت إص��اب �ت �ه��ا وم ��ا زال� ��ت ت�ت�ل�ق��ى ال��رع��اي��ة
الطبية الالزمة  10705حاالت.
واشتملت ح��االت االص��اب��ة على  271كويتيا

فحص العاملين في الصفوف األمامية ضروري

و 105هنود و 101مصري و 57بنغالديشيا
مع عدد آخر من الجنسيات األخرى.

الحجر

وزاد م� �ج� �م ��وع م � ��ن أن � �ه� ��ى ف � �ت� ��رة ال �ح �ج��ر
ال �ص �ح��ي امل��ؤس �س��ي اإلل� ��زام� ��ي خ �ل�ال ال � �ـ24
ساعة املاضية  41شخصا ،بينما بلغ عدد
امل �س �ح��ات ال �ت��ي ت��م ال �ق �ي��ام ب �ه��ا خ�ل�ال ال� �ـ24
ساعة املاضية  3218مسحة ليزيد مجموع
عدد الفحوصات على  321502فحص.

ً
يوما بد ً
ال من 10
حجر مصابي «كورونا» 14
أصدر وكيل وزارة الصحة د .مصطفى رضا ،تعميمًا يقضي بتحديد مدة الحجر الصحي للمصابني بفيروس كورونا على أن تكون  14يومًا
ً
بدال من  10أيام .ووفق التعميم ،فإنه وضمن إطار حرص الوزارة على تنفيذ خطط واستراتيجيات مكافحة فيروس كورونا ،والحد من انتشاره،
وحفاظًا على الصحة العامة وتجنبًا للعدوي بهذا الفيروس ،وبناء على التقارير الصادرة من املنظمات العاملية ،فإن التوصيات تشير إلى أن تكون
فترة الحجر الصحي (املنزلي أو املؤسسي) هي أسبوعان مع أخذ مسحة خروج لألنف والبلعوم فقط إذا دعت الحاجة إليها .ونص التعميم على
ضرورة تنفيذ ما ورد في تلك التوصيات بشأن مدة الحجر (املؤسسي أو املنزلي) بأن تكون  14يومًا من تاريخ الدخول فيه.

الممثل التجاري لتايبيه :أقنعة  N95وأثواب حماية في الطريق

 50ألف كمام من تايوان للكويت
وصل إلى الكويت  50ألف كمام طبي من تايوان ،تمهيدا
لتوزيعها على املشاركني في الصفوف االمامية املواجهة
لفيروس كورونا في لفتة رمزية للتعاون بني البلدين.
وتعتزم حكومة تايوان نقل املزيد من م��واد الوقاية من
األوب�ئ��ة ج �وًا ،مثل أقنعة  N95وأث��واب الحماية ملكافحة
جائحة  COVID-19إل��ى ال�ك��وي��ت ،وف��ق م��ا أعلنه املمثل
التجاري التايواني بالكويت هوا وي مو.
وجاء إعالن مو خالل قيام مكتب ممثلية تايبيه التجاري
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ب ��رن ��ام ��ج األم � ��م امل �ت �ح��دة
ل�ل�م�س�ت��وط�ن��ات ال�ب�ش��ري��ة (م ��وئ ��ل) ل�ش�ب��ه إق�ل�ي��م الخليج
العربي في الكويت ،بتوزيع الـ 50ألف كمام التي تم نقلها
جوًا من تايوان ،حيث وصلت  15عبوة من الكمامات إلى
الكويت في  8يونيو ملساعدة الطاقم الطبي واملتطوعني
في الخطوط األمامية.
وش �ه��دت م��دي��رة ال�ب��رن��ام��ج ال��دك �ت��ورة أم �ي��رة ال�ح�س��ن مع
ممثل تايوان ،وص��ول الكمامات الجراحية إلى الكويت،
حيث أع��رب��ت ع��ن امتنانها العميق للممثل م��و لتوفير
ال �ك �م��ام��ات ،م�ب�ي�ن��ة أن ال �ب��رن��ام��ج س �ي �ت �ع��اون م��ع ج�ه��ات
مختلفة في الكويت ،ويقوم بتسليم الكمامات لطواقمها
املختلفة ممن يشاركون في الخطوط األمامية ملكافحة
الجائحة.
وك ��ان مستشفى ت��اي�ب�ي��ه ال�ط�ب��ي ال�ج��ام�ع��ي ومستشفى
ً
ُ
جابر األحمد الذي أنشئ حديثا ،عقدا قبل أسابيع فقط
مؤتمر فيديو إلجراء تبادل مهني ملعلومات الوقاية من
الوباء.

الممثل التجاري التايواني ود.الحسن خالل تسلم عبوات الكمام

رئيس قسم األدوية والعالجات في كلية الصيدلة د .ميثم خاجة لـ سبقلا:

دواء أفيغان..

بحاجة لمزيد من الدراسات
على مرضى أكثر
أميرة بن طرف
ك � � � �ش� � � ��ف ر ئ � � � � �ي� � � � ��س ق � � � �س� � � ��م ع � �ل � ��م
األدو ي � � ��ة وا ل � �ع �ل�ا ج ��ات ف ��ي ك �ل �ي��ة
ا ل �ص �ي��د ل��ة ب �ج��ا م �ع��ة ا ل �ك ��و ي ��ت د.
م �ي �ث��م خ ��ا ج ��ة ،ان دواء ا ف �ي �غ��ان
ا ل � �ي� ��ا ب� ��ا ن� ��ي ،ل � ��م ي� �ع� �ت� �م ��د ك� �ع�ل�اج
لكوفيد  19من قبل هيئة الغذاء
وا ل��دواء األميركية ،إنما معتمد
للتجارب السريرية فقط.
و ل � � � �ف � � ��ت خ � � ��ا ج � � ��ة ل� � � � �ـ سبقلا أن
املؤشرات العالجية لهذا الدواء
ب�ي�ن��ت ا ن��ه ي�ق�ت��ل او ي�م�ن��ع ت�ك��ا ث��ر
فيروس كورونا.
واشار خاجة انه ما زالت هناك
 10ت �ج��ارب س��ر ي��ر ي��ة ق�ي��د ا ل�ع�م��ل
ت �ج��ري ع �ل��ى ا ل � ��دواء ح �ت��ى اآلن،
ف � ��ي ك � ��ل م � ��ن ا ل � �ص�ي��ن وا ل � �ي� ��ا ب� ��ان
وا ل ��وال ي ��ات ا مل �ت �ح��دة األ م �ي��ر ك �ي��ة،
اال ان ن �ت��ا ئ �ج �ه��ا ل ��م ت �ن �ش��ر ب �ع��د
ف � � ��ي م � � �ج� �ل��ات ع � �ل � �م � �ي� ��ة ،ب� �ي� �ن� �م ��ا
ه�ن��اك درا س�ت��ان س��ر ي��ر ي�ت��ان فقط
ن �ش��ر ت��ا ع��ن ا ل ��دواء و ه �م��ا اال ك �ب��ر
حتى اآلن على هذا الدواء.
وا ش � � � ��ار ا ل� � ��ى ان ا ح � � ��دى ه ��ا ت�ي�ن
الدراستني كانت على  35الى 45
م��ر ي �ض��ا ف��ي ك��ل ع �ي �ن��ة ،و ق��ار ن��ت
ب �ي �ن��ه و ب �ي�ن دواء ل��و ب �ي �ن �ي �ف��ر او
ر ي �ت��و ن �ي �ف��ر ،وا ظ� �ه ��رت ن �ت��ا ئ �ج �ه��ا
ان ا ف � � �ي � � �غ� � ��ان ي � �خ � �ف� ��ض و ج � � ��ود
ا ل � �ف � �ي� ��روس ف� ��ي ج� �س ��م اال ن � �س� ��ان
ب �م ��دة ا س� �ب ��وع م �ق��ار ن��ة ب ��ا ل ��دواء
اآل خ� ��ر ،ب �ي �ن �م��ا ي �ح �س��ن م��ن ش�ك��ل
ووظائف الرئة بنسبة .%30
و ل� �ف ��ت خ ��ا ج ��ة ا ل� ��ى ان ا ل ��درا س ��ة

تجربتان على نحو 200
مريض كشفت األفضلية
للدواء بمعدالت بسيطة
كان يستخدم
في عالج اإلنفلونزا
وإيبوال وداء الكلب
يقتل ويمنع تكاثر
الفيروس في الجسم
إحدى الدراسات كشفت
ِّ
يخفض بقاء
أنه
«كورونا» في الجسم
لمدة أسبوع
ا ل �ث��ا ن �ي��ة ك��ا ن��ت ع �ل��ى ع �ي �ن��ة ا ك �ب��ر
م� � � ��ن ا مل� � � ��ر ض� � � ��ى ذوي ا ع � � � � ��راض
م � �ت� ��و س � �ط� ��ة او خ � �ف � �ي � �ف� ��ة ،ح �ي ��ث
ق� � � ��ار ن� � � ��ت ب� �ي� ��ن دواء ا ف� � �ي� � �غ � ��ان
ودواء آ خ ��ر وا ظ� �ه ��رت ن�ت��ا ئ�ج�ه��ا
خ�ف��ض آ ث��ار وا ع ��راض ا ل�ف�ي��روس
ك��ا ل�ك�ح��ة وا ل �ح��رارة ب�ن�س�ب��ة %20
م �ق��ار ن��ة ب ��ا ل ��دواء اآل خ� ��ر ،م��ؤ ك��دا
ان ا ل ��درا س� �ت�ي�ن ك �ش �ف �ت��ا ا ف �ض �ل �ي��ة
ل� ��دواء اال ف �ي �غ��ان ع �ل��ى م �ض��ادات
ف� � �ي � ��رو س� � �ي � ��ة ا خ � � � � ��رى ب � �م � �ع� ��دالت
ب� �س� �ي� �ط ��ة ت� � �ت � ��راوح ب �ي��ن  20ا ل ��ى

ميثم خاجة

 ،%30م��ع اال خ ��ذ ب �ع�ين اال ع �ت �ب��ار
ع � � � ��دد ا مل � � ��ر ض � � ��ى ا ل � �ق � �ل � �ي� ��ل ا ل � � ��ذي
ط�ب�ق��ت ع�ل�ي�ه��م ا ل��درا س�ت�ين ،حيث
ال ي �م �ك��ن ا س �ت �ن �ت��اج ن �ت��ا ئ��ج ه��ذا
الدواء من هذا العدد القليل.
وعن االعراض الجانبية للدواء،
ب �ي�ن ان ن �س �ب �ت �ه��ا  ،%28ب �ي �ن �م��ا
اال ع� � � � ��راض ا ل � �ش� ��د ي� ��دة ن �س �ب �ت �ه��ا
 0.4ا ل � ��ى  ،%1و ب ��ا ل� �ت ��ا ل ��ي ل �ي��س
ل� � ��ه ا ع � � � � ��راض ج� ��ا ن � �ب � �ي� ��ة ك � �ث � �ي ��رة،
ب�ي�ن�م��ا ا غ�ل��ب اال ع��راض تلخصت
ب� � ��ار ت � � �ف� � ��اع ح� � �م � ��ض ا ل � � �ي � ��ور ي � ��ك،
وا ي � �ض� ��ا ا ل � �ت � �ش ��و ه ��ات ا ل �خ �ل �ق �ي��ة
ل�ل�ا ج �ن��ة ،ل ��ذا ال ي �ت��م ا س �ت �خ��دا م��ه
للحوامل وله تأثير بسيط على
فاعلية القلب ووظائف الكبد.
وا ش� � ��ار ا ل� ��ى أن «أ ف� �ي� �غ ��ان» ك ��ان
ي � �س � �ت � �خ� ��دم س � ��ا ب� � �ق � ��ا ف � � ��ي ع �ل��اج
ف �ي��رو س��ات م �ث��ل ا ن �ف �ل��و ن��زا ت��ا ي��ب
 Aو  Bو ف� � �ي � ��روس ا ي � �ب� ��وال وداء
ا لكلب .
و خ� � �ت � ��م ب � ��ا ل� � �ق � ��ول ان ب ��ا مل� �ج� �م ��ل
ه �ن ��اك  13دواء ت �ح��ت ا ل �ت �ج��ر ب��ة
السريرية لعالج كورونا ،بينما
ا ل �ك �ف��ة ت�م�ي��ل ل ��دواء ه�ي��درو ك�س��ي
ك � �ل ��ورو ك ��و ي ��ن ألن ف� �ي ��ه ت� �ج ��ارب
اكثر وعدد مرضى اكثر ،مقارنة
بدواء افيغان الذي جرب بالكاد
على  200مريض حتى اآلن.
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ضحاياها لـ سبقلا 1200 :دينار للفيزا الوهمية

شرباكة

شركة إلى النيابة تتاجر باإلقامات
خالد الحطاب
علمت سبقلا أن الهيئة العامة للقوى العاملة أغلقت مؤخرا
ملف إحدى الشركات العاملة في مجال المواد الغذائية واحالتها
إلى النيابة بتهمة مخالفة القانون وجلب عمالة من الخارج لقاء
مبالغ مالية وعدم توفير فرص عمل لهم وحجز حرياتهم.
وذك��رت املصادر أن الهيئة بعد تلقيها
ش �ك��اوى م��ن ض �ح��اي��ا ت �ج��ار اإلق��ام��ات
ف �ت �ح��ت ت �ح �ق �ي �ق��ا م ��وس� �ع ��ا ،وت� �ب�ي�ن أن

الشركة جلبتهم وتركتهم ف��ي الشارع
وأكلت حقوقهم.
وأب� �ل ��غ ع� ��دد م ��ن ال �ض �ح��اي��ا سبقلا أن

مندوبها المصري
مستمر في كسر
القانون ويحصل
على نقود بحجة
إنهاء معامالت

طلبت تحريات لكشف شركائه المتورطين في االتجار بالبشر

النيابة تأمر باستمرار حجز النائب البنغالي
المحرر القضائي
واص �ل��ت ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة تحقيقاتها
امل� ��اراث ��ون � �ي� ��ة ف� ��ي ق� �ض ��اي ��ا االت� �ج ��ار
ب��ال �ب �ش��ر واالق� ��ام� ��ات ،وق � ��ررت ام��س
استمرار حجز النائب البنغالي الذي
يقيم في الكويت وشريك في احدى
الشركات.
وكشف مصدر مطلع لـ سبقلا ان
املتهم وبعد خضوعه لساعات طويلة

من التحقيق انكر االتهامات املنسوبة
اليه ،مؤكدًا ان جميع اإلج��راءات التي
ك��ان ي�ق��وم ب�ه��ا وف�ق��ًا ل�ل�ق��ان��ون وتتم
عبر الجهات الرسمية.
وأش � � ��ار امل � �ص� ��در ال � ��ى ان امل��رح �ل��ة
ال � �ق� ��ادم� ��ة ف� ��ي ه� � ��ذه ال� �ق� �ض� �ي ��ة ه��ي
م ��واج� �ه ��ة امل� �ت� �ه ��م ب � ��أق � ��وال ض��اب��ط
ال��واق �ع��ة وامل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي ستقدم
ضمن قائمة االتهامات.
ولفت امل�ص��در ال��ى ان النيابة طالبت

ب �ت �ح��ري��ات ل �ك �ش��ف إذا ك� ��ان ه �ن��اك
شركاء متورطون مع النائب البنغالي
الص� � � ��دار أوام� � � ��ر ض� �ب ��ط وإح� �ض ��ار
بحقهم ،وع ��دم إف�ل�ات اي متهم من
العقاب.
من جهة أخرى ،قررت النيابة العامة
ح� �ج ��ز ش� ��اع� ��ر ون � ��اش � ��ط س �ي��اس��ي
مشهور في قضية مخالفة الوحدة
الوطنية ،حيث سبق للمتهم نفسه ان
تم حجزه في قضايا أخرى سابقًا.

مندوب هذه الشركة وهو من الجنسية
امل� �ص ��ري ��ة م �س �ت �م��ر ف ��ي ك �س��ر ال �ق��ان��ون
وي�ح�ص��ل م��ن ك��ل واح ��د منهم ع�ل��ى 30
دينارا بحجة السعي في إنهاء إجراء ات
إقاماتهم.
وأش� � � � ��اروا إل � ��ى أن امل � �ن � ��دوب ال �ع��ام��ل
ل��دى الشركة ال ي��زال يخدع الضحايا
ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م �ب �ل��غ م��ال��ي م��ن ك��ل
منهم بني فترة وأخرى ،ومنح البعض
تصاريح وهمية ملزاولة املهن من دون
وج ��ود إق��ام��ة ل�ه��م م��وه�م��ا إي��اه��م ب��أن
هذه التصاريح تمكنهم من العمل من
دون ال�ح��اج��ة إل��ى ال�ب�ط��اق��ة امل��دن�ي��ة او
جواز السفر الذي حصل عليه مسبقا
منهم.
وذك� ��روا أن م �ن��دوب ال�ش��رك��ة ه��و حلقة
الوصل يني الضحية وصاحب العمل،
الفتني إلى أن كل عامل منهم دفع 1200
دي�ن��ار ثمنا للفيزا ،مشيرين إل��ى انهم
دخ� �ل ��وا ب �ف �ي��زا ع �م��ل ق �ط ��اع اه �ل ��ي منذ
ن��وف�م�ب��ر امل��اض��ي دون ح�ص��ول�ه��م على
اي حق.
في سياق آخر ،استجاب فريق الطوارئ
ف��ي الهيئة ل�ش�ك��اوى ع�م��ال��ة ل��م تتسلم
رواتبها من إحدى الشركات منذ أشهر
طويلة ،فتوجه الفريق إلى سكن العمال
بمنطقة جليب ال�ش�ي��وخ واصطحبهم
بحضور مخفر املنطقة إلى مركز إيواء
ال�ع�م��ال��ة وت ��م تسليمهم مستحقاتهم
املالية املتراكمة لدى الشركة.

«اإلدارية» أجلت  8طعون
في القيود االنتخابية إلى  23الجاري
مبارك حبيب
ن �ظ��رت امل�ح�ك�م��ة اإلداري� � ��ة ،أم ��س 8 ،ط�ع��ون
ان�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي ج � ��داول ق �ي��د ال �ن��اخ �ب�ين في
الدوائر االنتخابية وقررت تأجيلها إلى 23

ال�ج��اري ،ل�لاط�لاع وال��رد م��ن قبل الحكومة
على مذكرة الطاعنني.
وطالب الطاعنون ،وهم عدد من الناخبني
ف� ��ي دوائ � � � ��ر م �خ �ت �ل �ف��ة ،ب ��إل� �غ ��اء ك� ��ل ق �ي��ود
ال �ن��اخ �ب�ي�ن ل �ج �س��ام��ة م ��ا ل �ح �ق �ه��ا م ��ن خ�ل��ل

واضطراب أفقدها قيمتها القانونية كقيود
انتخابية.
وق��ال أح��د مقدمي الطعون املحامي خالد
ال�س��وي�ف��ان إن األس �ب��اب ال�ع��ام��ة للطعن في
ش ��أن م��ا ش ��اب ج� ��داول ال �ن��اخ�ب�ين ال�ق��ائ�م��ة

وال � � �ج� � ��دي� � ��دة ع� � �ي � ��وب ج� �س� �ي� �م ��ة ت �ف �ق ��ده ��ا
املصداقية والثقة والحجية التي يضفيها
ع�ل�ي�ه��ا ال �ق��ان��ون ب�ح�ي��ث ت�ص�ب��ح ج� ��داول ال
قيمة لها وال حجية ملا ورد فيها وتصبح
كشوفًا عادية ال جداول انتخاب.

يوسف الشهاب

الضمائر الميتة
الضرب فيها ما يفيد
أح��اول منذ وق��ت البحث ع��ن ج��واب لكلمة
السر املتقاطعة ملعرفة اي سبب ول��و كان
ه��ام�ش�ي��ًا ي�ق�ن�ع�ن��ي ب��األس �ب��اب ال �ت��ي ت��دف��ع
اص�ح��اب الضمائر ال�ف��اس��دة او العفنة ،او
قولوا امليتة ال فرق ،بالتطاول على األموال
ال�ع��ام��ة س��واء باستغالل منصب وظيفي
وسلطة بالقرار او العبث ف��ي مناقصة او
اي وسيلة اخرى من هذا العبث العفن من
جانب أؤلئك ،الذين تناسوا كل خلق رفيع
وسمعة أسرهم ،بل وحتى مخافة الخالق
م��ن ه��ذا ال ��ذي س�ي�ك��وي ف�ي��ه ج�ل��وده��م في
ي ��وم ال ي�ن�ف��ع ف �ي��ه م ��ال وال ب �ن��ون .أح ��اول
لعلني اجد كلمة السر وبعدها اصرخ على
«امل�س�ي��و ارخ �م �ي��دس» وج��دت�ه��ا ف��ي حلقة
داروي ��ن ،ف�لا اج��د اي إج��اب��ة س��وى ان هذه
ال�ف�ئ��ة ق��د ت �س��اوى ل��دي�ه��ا ال �ح�لال وال �ح��رام،
وأغ ��راه ��ا ال �ش �ي �ط��ان ب��ال�ف�ع��ل امل �ش�ين ال��ذي
ال ي �ج �ل��ب ل �ص��اح �ب��ه س� ��وى س � ��واد ال��وج��ه
وال�خ�ي�ب��ة وس ��وء امل�ن�ق�ل��ب ف��ي ال��دن �ي��ا ،حني
يكون السجن هو املكان املناسب له ،وفي
اآلخرة حيث الحساب الرباني العادل الذي
ال مناص منه وال تدخالت وكل يبحث عن
ك �ت��اب��ه« ..اق ��رأ ك�ت��اب��ك ك�ف��ى بنفسك ال�ي��وم
عليك حسيبا».
األك�ث��ر ح�ي��رة ان ال��ذي��ن يغريهم الشيطان
لسرقة األم ��وال ال�ع��ام��ة ال ي�ع��ان��ون م��ن قلة
امل��ال ،وهو متوافر باألرصدة البنكية التي
ت�ط��رب ل�ه��ا وت��رق��ص ح�ت��ى خ��زائ��ن البنوك
ال�س��ري��ة ،ول��دي�ه��م م��ن األس �ه��م م��ا يجعلهم
هوامير السوق ،هذا غير املمتلكات االخرى
بالكويت وخارجها ،ومع كل هذا نراهم ال
يترددون في سرقة األموال العامة من دون
حياء وال خجل ،وال حتى خوف من الخالق
الذي يعلم السر وأخفى ،وكأن هذه األموال
ستكون ال��ى جانبهم بالقبور على طريقة
الفراعنة في عصورهم القديمة.
حرامية املال لديهم بالتأكيد ابناء وزوجات
يجلسون معهم ح��ول م��ائ��دة الطعام ال��ذي
يأكلونه من م��ال ح��رام سرقه ه��ذا اآلدم��ي،
ال ��ذي ي�ت��رب��ع ع�ل��ى ق�م��ة ه ��رم ه ��ذه األس ��رة،
فكيف يعطيهم ي��أك�ل��ون م��ن ال �ح��رام ،وهو

يعلم جيدا بذلك ،وفي كامل قواه العقلية؟ ثم
كيف ينام نومة أهل الكهف ،وهو قد سرق
م��ن األم� ��وال ال�ع��ام��ة وأح�ل�ه��ا ل�ن�ف�س��ه؟ ف��أي
نفوس هذه وأي ضمائر في أجساد هؤالء،
التي ساقت أصحابها ال��ى ه��ذا النفق الذي
نهايته عذاب بالقبر وعذاب اكبر باآلخرة؟
وأكثر ما يثير الغرابة والضحك ،وشر البلية
ما يضحك ،ان ه��ذا الصنف من الحرامية
ت� ��راه� ��م ي� �ت � �ص ��درون م �ج ��ال ��س ال � ��دواوي � ��ن
ويتحدثون عن األمانة والصدق وضرورة
محاربة الفساد واملفسدين كأنهم أشراف
روما ،وان من يتحدثون ال يعلمون ان هذا
الذي ينادي بالصدق والنزاهة ونظافة اليد
حرامي ابو طير ،اعني حرامي سوبر على
األصول ،وال حول وال قوة إال باهلل.
توجه سمو رئيس ال ��وزراء الشيخ صباح
ال�خ��ال��د واس �ت �ع��داده مل�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد على
ال�ج�م�ي��ع م�ه�م��ا ك��ان��ت م�ك��ان�ت�ه��م ه��و توجه
نتطلع الى تحقيقه بالردع من دون هوادة
وال مجاملة او محاباة ،فاألمر صار يمس
سمعة ال�ك��وي��ت وأه�ل�ه��ا ب��ال�خ��ارج ،واعتقد
ان ه��ذه خ��ط اح�م��ر ألن�ه��ا تمس أم��ان��ة أهل
ال �ك��وي��ت ج�م�ي�ع�ه��م ،وه � ��ذا ال ي ��رض ��اه كل
كويتي شريف وي�خ��اف اهلل ،فيا أب��ا خالد
األم��ل فيك بعد اهلل كبير لتنظيف الكويت
م��ن وب� ��اء ه ��ذا ال �ص �ن��ف ،ال� ��ذي ن� ��راه ال �ي��وم
ك �ـ«ك��ورون��ا» آخ��ر يجب مواجهته بالحزم
وال � ��ردع ح�ت��ى ال ي�ب�ق��ى اي ح��رام��ي خ��ارج
تغطية ال�ع�ق��وب��ة ،وه ��ذا م��ا نتطلع ال�ي��ه وم��ا
نحن ب��ان�ت�ظ��اره ي��ا سمو ال��رئ�ي��س ،وس�لام
مربع من القلب.

نغزة:
مل ��ا س ��رق ��ت امل � � ��رأة امل �خ ��زوم �ي ��ة أق� � ��ام خ��ات��م
األنبياء واملرسلني الحد عليها ،وقال صلى
اهلل ع�ل�ي��ه وس �ل��م ك�ل�م�ت��ه ال �خ��ال��دة ال �ع��ادل��ة:
«واهلل ل ��و ان ف��اط �م��ة ب �ن��ت م �ح �م��د س��رق��ت
لقطعت يدها» ،انها رسالة نبي األمة الذي
ال ينطق عن الهوى عليه الصالة والسالم،
فهل نرى الكويت بال حرامية للمال العام؟
هي أمنية في زمن «كورونا» ..طال عمرك.
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الكويت 05

أمة وبلدي

أعضاء باللجنة يدفعون إلدراجهما على جلسة 16

«االستبدال» و«القرض الحسن» يضغطان «المالية»!
¶ الهاشم :تريدون تقريراً بال مناقشة أو رأي حكومي ؟

العدساني للشيتان :فلتواجه
االستجواب وقضاياه الجسيمة

فهاد الشمري
ت �ص��اع��د ال �ض �غ��ط ال �ن �ي��اب��ي ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة
املالية البرملانية لرفع تقريريها عن قانوني
االس � �ت � �ب� ��دال وخ � �ف ��ض اس� �ت� �ق� �ط ��اع ال� �ق ��رض
الحسن إل��ى مجلس األم��ة ،وس��ط إع�لان من
عضو اللجنة ماجد املطيري عن اتفاق بني
أع�ض��ائ�ه��ا إلن �ج��از ال�ت�ق��ري��ر ق�ب��ل ج�ل�س��ة 16
الجاري .
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا،ن �ف��ت رئ �ي �س��ة ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
ّ
ص�ف��اء الهاشم أن ت�ك��ون اللجنة أخ��رت رفع
التقريرين إلى ملجلس ،ال سيما أنهما حظيا
باملوافقة خالل التصويت عليهما في فبراير
امل��اض��ي ،م�ش��ددة على ان وزي��ر امل��ال�ي��ة ب��راك
ال�ش�ي�ت��ان ي�ت�ح� ّ�م��ل م�س��ؤول�ي��ة ذل ��ك ال�ت��أخ�ي��ر
لتقاعسه وعدم حرصه.
وقالت الهاشم لـ سبقلا إن اللجنة لم تتوان،
وب��ذل��ت ح��رص��ا مضاعفا ت�ج��اه التقريرين،
ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال � �ظ� ��روف ال� �ت ��ي ص��اح�ب��ت
ج ��ائ� �ح ��ة ف � �ي� ��روس ك� � ��ورون� � ��ا ،ح� �ي ��ث ك��ان��ت
مناقشة التعديالت املقدمة على التقريرين
م��ن أه��م ب�ن��ود ج��دول أع�م��ال اللجنة ف��ي 10
م��اي��و امل��اض��ي ،وك�ن��ا ننتظر رأي الحكومة
ال �ت��ي ح�ض��ر وزي ��ر امل��ال �ي��ة ف�ي�ه��ا اج�ت�م��اع�ن��ا
ّ
م�ن�ف��ردًا ،وتخلف حضور فريق التأمينات،
وط � �ل ��ب ال � ��وزي � ��ر ش� �ط ��ب ال� �ب� �ن ��د م� ��ن ج� ��دول
األع�م��ال ،وق��ال لنا :جئت للتركيز فقط على
القوانني املتعلقة بـ«كورونا».
ً
وأضافت« :لو كان وزير املالية حريصا فعال
لطلب استعجال النظر في قانون االستبدال،
وف��ق امل��ادت�ين  76و 181م��ن ال�لائ�ح��ة ،اللتني
تعطيان الوزير الحق في طلب االستعجال،
ل�ك�ن��ه ل��م ي�ف�ع��ل ذل ��ك ،ب��ل رك ��ز ع�ل��ى ال�ق��وان�ين
املتعلقة بجائحة كورونا ،األمر الذي يعني
ان ��ه ل ��م ي �ك��ن م ��ن ب�ي�ن أول ��وي ��ات ��ه ،وال ضمن
أهدافه».
وتساءلت « هل تريدون اآلن رفع التقرير من
دون مناقشة التعديالت مع الحكومة»؟.
في غضون ذلك ،أعرب نواب عن عدم الرضا
ل �ع��دم ادراج امل ��داول ��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة لتخفيض
استقطاع «االستبدال» ،و«القرض الحسن»
على جدول أعمال جلسة  16الجاري إلقراره

صفاء الهاشم

الشاهين:
منذ متى تنتظر اللجان
كتبا ً من الوزراء
لتحديد أولوياتها؟

الدقباسي:
تقدمت بطلب
رسمي لإلدراج
بالجلسة المقبلة

ب � ��دوره ،ق ��ال ال �ك �ن��دري ان «رئ �ي��س محكمة
االس �ت �ئ �ن��اف ص � � ّ�رح ب �ش��أن ض � ��رورة ع ��ودة
ّ
ال�ق�ض��اة امل�ص��ري�ين م��ن م�ص��ر ،ل�ك��ي تتمكن
امل �ح��اك��م م��ن ع�م�ل�ه��ا ،وه ��ذا ي��ؤك��د ال�ح��اج��ة
املاسة الى تكويت القضاء ،لكي ال يكون هذا
املرفق رهينة أي جالية أو أي ظ��رف ،وقبل
كل شيء حتى تكون السلطة القضائية بيد
الكفاءات من أبناء الكويت».

«التشريعية» :ننتظر الرأي
الحكومي في «أزمة اإليجارات»

خالد الشطي

األعلى للقضاء».
وب �ي ��ن أن ه � �ن� ��اك وج � �ه� ��ة ن� �ظ ��ر الت� �ح ��اد
ال� �ع� �ق ��اري�ي�ن ،وك� ��ذل� ��ك أص � �ح� ��اب امل �ك��ات��ب
وامل� �ح ��ال وال ب��د أن ت�ت�ق��اب��ل اآلراء حتى
نصل إلى قاعدة ال ضرر وال ضرار ،بحيث
ال يضر املؤجر وال يتضرر املستأجر في
نفس الوقت».

العازمي للصالح :ما أسماء المتورطين في «الماليزي»؟

الكندري يسأل عن هدايا
النائب البنغالي الفارهة
س � � ��أل ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� � �ب � ��داهلل ال � �ك � �ن� ��دري وزي � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة أن� ��س ال �ص ��ال ��ح ،ع ��ن امل�لاب �س��ات
املحيطة بالنائب البنغالي ،الذي يتاجر في
االقامات وقبض عليه مؤخرا في الكويت.
وت� � �س � ��اءل ال � �ك � �ن� ��دري ع � ��ن ح� �ج ��م االع � �م� ��ال
ال �ت��ي ُي �م��ارس �ه��ا ذل ��ك ال �ن��ائ��ب ف��ي ال�ك��وي��ت،
واملناقصات الحكومية التي حصل عليها
وحجم مبالغها وشركائه الكويتيني؟
م�س�ت�ف�س�رًا ع��ن ت�ل�ق��ي ال� � ��وزارة ب�ل�اغ��ات عن
ت�ق��دي��م امل�ت�ه��م  5س �ي��ارات ف��اره��ة لقياديني
ك��وي�ت�ي�ين ،وإذا م��ا ت��م التحقيق م��ع ه��ؤالء
القياديني.

وال �ت �خ �ف �ي��ف ع ��ن امل �ت �ق��اع��دي��ن م �ع��ان��ات �ه��م،
مشددين على أن الجلسة املعنية هي جلسة
عامة وليست استثنائية ،ما ينفي ضرورة
ّ
ق �ص��ر م�ن��اق�ش��ات�ه��ا ع �ل��ى م ��ا ي �ت �ع��ل��ق ب��أزم��ة
«كورونا» وحدها.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال�ش��اه�ين إن التحجج
بعدم ورود كتاب من الحكومة غير منطقي
«فمنذ متى تنتظر لجان املجلس كتبًا من
الوزراء لتحديد أولوياتها ورفع تقاريرها؟»،
الفتا إلى أن جلسة  16الجاري «هي جلسة
ع��ام��ة ،وليست خاصة أو استثنائية؛ لذلك
ال مبرر دستوريا وتشريعيا لقصرها على
ق��وان�ين أزمة ك��ورون��ا دون غيرها م��ن بنود
ّ
تهم الوطن واملواطنني».
أم � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب ص� ��ال� ��ح ع� � ��اش� � ��ور ،ف� � � ��رأى ان
«ال �ح �ك��وم��ة واف �ق��ت ب��امل��داول��ة األول � ��ى على
تخفيض القرض الحسن ال��ى  %10وفوائد
االستبدال الى  ،%6وبالتالي نحتاج تقريرا

م��ن ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ل�ع��رض��ه ع�ل��ى امل�ج�ل��س،
ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن م ��وق ��ف ال �ح �ك ��وم ��ة ،ك��ي
يتمكن املجلس من إصدار القانون لتسهيل
أعباء املواطنني».
ب� � � ��دوره ،أق � ��ر ال �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص ��ال ��ح ب��أن
«االنجازات التشريعية للمجلس ليست على
م�س�ت��وى ال�ط�م��وح وال ُم��رض �ي��ة» ،مستدركا
ب��أن «ه �ن��اك م�ط�ب��ات وع�ق�ب��ات ك�ث�ي��رة حالت
دون ان �ج��از امل��زي��د م��ن امل �ش��اري��ع ،ونتمنى
ف��ي ال �ف �ت��رة ال�ق�ص�ي��رة امل�ق�ب�ل��ة إق� ��رار ق��وان�ين
ت�ه��م ش��رائ��ح م �ت �ع��ددة ،ف��ي م�ق��دم�ه��ا ق��ان��ون
االس � �ت � �ب ��دال وخ� �ف ��ض اق � �س ��اط امل �ت �ق��اع��دي��ن
وقوانني أخرى» .وشدد الصالح على «طول
أمد مداوالت تعديل قانون التأمينات ونظام
االستبدال ،ال��ذي سيفيد شريحة كبيرة من
امل �ت �ق��اع��دي��ن ،وال ��وض ��ع ال ي �ح �ت �م��ل ت��أخ�ي��ر
إقراره» ،داعيا اللجنة املالية الى االستعجال
ب��رف��ع ت �ق��ري��ره��ا ع ��ن ال �ق��ان��ون ال ��ى امل�ج�ل��س
إلقراره في الجلسة املقبلة.
إلى ذلك ،أعلن النائب علي الدقباسي أمس،
عن ّ
تقدمه رسميا «برسالة برملانية إلدراج
تعديل ق��ان��ون االس�ت�ب��دال ال�ج��ائ��ر ملعاشات
املتقاعدين ،وتخفيض قيمة القسط الشهري
ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن ع �ل��ى ج� ��دول أع �م ��ال ال�ج�ل�س��ة
املقبلة ،واألمل كبير في إقرار املداولة الثانية
للقانونني ،تمهيدًا لتنفيذهما فعليًا».

َّثمن النائب أسامة الشاهني «إنجاز اللجنة املالية ـ ـ ـ وبموافقة الحكومة كذلك ـ ـ ـ تقريرها
بشأن تأجيل أقساط صندوقي األس��رة واملعسرين ،بأثر رجعي منذ بداية األزمة
الصحية ،وعليه سوف تعود األقساط املخصومة لحسابات املواطنني».

تسريع «تكويت» القضاء

أرجأت اللجنة التشريعية في اجتماعها
أم ��س ،ال �ب� ّ�ت ف��ي ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون امل��دن��ي
بما يسمح بإعفاء املستأجرين من سداد
األجرة طيلة فترة الغلق أو عدم االنتفاع
من العني املستأجرة اذا ك��ان ذل��ك بسبب
األوبئة أو الكوارث.
وق��ال رئيس «التشريعية» النائب خالد
الشطي إن اللجنة ناقشت ام��س مسألة
املحال التجارية املستأجرة واصحابها
ل��م ينتفعوا منفعة كاملة منها ،نتيجة
الحظر الجزئي والحظر الكلي والتعطيل
الصادر بقرار من مجلس الوزراء.
وق ��ال إن امل�س�ت��أج��ر ي�ق��ول إن��ه ل��م يستفد
وطبقا للقانون امل��دن��ي ال يجب أن يدفع
القيمة اإليجارية ،ويقول صاحب العقار
ف ��ي امل �ق��اب��ل أن ��ه ي �ج��ب س � ��داد م �ص��اري��ف
الكهرباء واملاء وحراسة املنشأة.
وأض � � � � ��اف «امل� � �س � ��أل � ��ة ش ��ائ � �ك ��ة وط �ل �ب �ن��ا
اس �ت �ط�لاع رأي ج �ه��ات م �ت �ع��ددة وطلبنا
من وزارة العدل أن يكون رايهم مكتوبًا،
وال� � � ��وزارة س �ت �ق��دم وج �ه��ة ن �ظ��ر امل�ج�ل��س

أسامة الشاهين

علي الدقباسي

إعادة األقساط المخصومة

هايف والكندري:

طالب النائبان محمد هايف وعبدالكريم
الكندري بضرورة املسارعة في «تكويت»
القضاء باستقطاب الكفاءات الوطنية.
وق��ال ه��اي��ف إن��ه ت�ق� ّ�دم ب��اق�ت��راح بقانون،
يستهدف «تكويت» القضاء واستقطاب
ال� �ك� �ف ��اءات ال��وط �ن �ي��ة ذات االخ �ت �ص��اص
وال�خ�ب��رة وف ��رض ش ��روط تضمن انتقاء
نخبة منهم.

« الشعب سيشهد على منصة كشف الحقائق »

ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل� � ��ك ،وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ح �م ��دان
العازمي سؤاال برملانيا الى وزير الداخلية
أن ��س ال �ص��ال��ح ،ع��ن أس �م��اء امل �ت��ورط�ي�ن في
قضية «ال�ص�ن��دوق امل��ال�ي��زي» ومناصبهم،
وعما اذا تضمن البالغ املحال الى النيابة
ب� �ش ��أن� �ه ��م ،ج �م �ي��ع امل� �س� �ت� �ن ��دات ال �خ��اص��ة
ب��أس�م��اء ال �ش��رك��ات امل �ت��ورط��ة وال�ح�س��اب��ات
البنكية ومبالغ التحويالت؟
واستفسر العازمي عما اذا ك��ان من ضمن
امل �ت��ورط�ي�ن م �س��ؤول��ون ح �ك��وم �ي��ون؟ وه��ل
ت��م اي�ق��اف�ه��م ع��ن ال�ع�م��ل ل�ح�ين االن �ت �ه��اء من
التحقيق؟

«المزارعين»
يطالب بشركة
زراعية مساهمة
زكريا محمد
طلبت األمانة العامة ملجلس الوزراء
من البلدية موافاتها بما تم اتخاذه
بشأن متطلبات ومقترحات االتحاد
ال�ك��وي�ت��ي ل�ل�م��زارع�ين ل��زي��ادة املنافذ
التسويقية لإلنتاج النباتي املحلي
في دولة الكويت.
وق��ال األم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس ال��وزراء
عبداللطيف ال��روض��ان ف��ي خطاب
وج � �ه� ��ه إل� � ��ى وزي � � ��ر ال� �ب� �ل ��دي ��ة ،إن ��ه
أرف��ق ف��ي خطابه نسخة م��ن كتاب
«امل � � � � ��زارع � �ي � ��ن» امل � �ت � �ض � �م� ��ن ب �ع��ض
الطلبات املتمثلة في:
 توفير أراض جديدة لالتحاد لعملمنافذ تسويقية ومزادات للعمل على
تسويق إنتاج املزارعني.
 منح االت �ح��اد رخ��ص عمل م��زاداتع �ل��ى م �ن �ت �ج��ات ال �خ �ض��ار وال �ف��واك��ه
امل � � � �س � � � �ت � � ��وردة (أس � � � � � � ��وة ف � � ��ي س � ��وق
األسماك).
 االق �ت ��راح ب��إن �ش��اء ش��رك��ة مساهمةزراعية يكتتب بها جموع املزارعني
ب ��ال ��دول ��ة (أس� � � ��وة ب ��اك �ت �ت ��اب ش��رك��ة
الدرة).
ودع� ��ا ال ��روض ��ان ال ��ى إف � ��ادة األم��ان��ة
ال� �ع ��ام ��ة ب� �م ��ا ت � ��م ب � �ش� ��أن امل� ��وض� ��وع
ب��ال �س��رع��ة امل �م �ك �ن��ة ،ت�م�ه�ي�دًا الت �خ��اذ
اإلجراءات الالزمة بشأنه.

الكشف على  10آالف
بقالة في «حولي»
كشفت ال �ف��رق ال��رق��اب�ي��ة ف��ي بلدية
محافظة حولي على  10183بقالة
ض� �م ��ن اإلج � � � � � � ��راءات االح � �ت � ��رازي � ��ة
والوقائية تجنبًا النتشار فيروس
ك � ��ورون � ��ا امل� �س� �ت� �ج ��د خ �ل ��ال م��اي��و
امل � ��اض � ��ي .وأس� � �ف � ��رت ال �ح �م �ل��ة ع��ن
ت��وج �ي��ه  122إن � � ��ذارًا ،وت �ح��ري��ر 13
مخالفة ،وإغالق  13بقالة.
وأسفرت حمالت على  87صيدلية
ع��ن إغ�ل�اق  ،4وت��وج�ي��ه  61إن� ��ذارًا،
وت�ح��ري��ر  4م�خ��ال�ف��ات ،إض��اف��ة إلى
ال �ك �ش��ف ع �ل��ى  116س��وق��ًا م��وازي��ًا،
وتوجيه إن��ذاري��ن لها وتحرير 89
مخالفة ،وغلق  18نشاطًا ،وتوجيه
 90إنذارًا ألنشطة متنوعة.
وقامت الفرق بغسل وتعقيم 98828
ح ��اوي ��ة ورف� � ��ع  22م��رك �ب��ة م�ه�م�ل��ة
وس �ك��راب واإلف � ��راج ع��ن  26س�ي��ارة
وتحرير  23مخالفة بائع متجول.

أك��د النائب ري��اض العدساني إن استجواب
وزي ��ر امل��ال �ي��ة ب ��راك ال�ش�ي�ت��ان ي�ح�م��ل م�ح��اور
وقضايا ضخمة وجسيمة ،انطالقا من وازع
الضمير والحس الوطني.
ووج� ��ه ال �ع��دس��ان��ي ع �ب��ر سبقلا رس��ال��ة إل��ى
الوزير قائال :على الوزير املستجوب مواجهة
االس�ت�ج��واب ،وسيحكم الشعب بعد مرافعة
كشف الحقائق في مجلس األمة.
وأض� � � ��اف « إن � ��ه ط �ل ��ب ق �ب ��ل أي� � ��ام م� ��ن وزي� ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح ال�ق�ب��ض ع�ل��ى أح��د
املدانني في قضية نصب واحتيال والتزوير
في محاضر رسمية إلحدى الشركات.
ّ
وأوض� ��ح ال �ع��دس��ان��ي أم ��س ان االم ��ر يتعلق
بقضايا غسل األم ��وال والنصب واالحتيال
ّ
واملس باألموال العامة والخاصة ،وال أشمل
ال�ك��ل ،ب��ل أع�ن��ي م��ن ه��م ف��ي الحكم القضائي
ال ��ذي أدان امل �ت� ّ
�ورط�ي�ن ف��ي «ال �ح��رم �ن��ة» ممن
استباحوا أموال الشركة التي تستثمر فيها
الدولة.
وطالب الجهات الحكومية املختصة؛ كالبنك
امل��رك��زي ووح ��دة التحريات امل��ال�ي��ة بمتابعة
ما فيه من شبهة غسل أم��وال ونصب ،وفتح
ال�س�ج�لات وت�ق��دي��م جميع األوراق الثبوتية
واملطالبة بتحريك الدعوى.
الى ذلك ،قال العدساني إن استجوابه املقدم
ال� ��ى وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ب � ��راك ال �ش �ي �ت��ان يتضمن
محاور وقضايا ضخمة وجسيمة ،في حني
يسعى البعض الى تشويه ذلك االستجواب.
وأض ��اف ان م��ن ب�ين ال�ق�ض��اي��ا الجسيمة في
االس �ت �ج��واب «أن ال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ن��دم��ا
اق��رض��ت إح� ��دى ال �ش��رك��ات ف��ي دول مجلس
ال�ت�ع��اون وطلبت م��ن محافظ البنك املركزي
ب�ح�ض��ور  21ن��ائ�ب��ا و 5وزراء ،بينهم وزي��ر
امل��ال �ي��ة ،ب�ف�ت��ح ت�ح�ق�ي��ق وت �ف �ت �ي��ش ع �ل��ى تلك
البنوك التي اقرضت الشركة التي استولت

رياض العدساني

ع�ل��ى األم� ��وال ،رف��ض ذل��ك ف��ي ح�ين ل��م ي�ح� ّ�رك
الوزير ساكنا ،ومن هنا وجب استجوابه».
وشدد على ان استجوابه للشيتان ينبع من
ضميره وح� ّ�س��ه ال��وط�ن��ي ،ويتضمن قضايا
ال��دي��ن ال �ع��ام وال �ب��دائ��ل ال�ت�م��وي�ل�ي��ة وال�ع�ق��ود
امل �ب��اش��رة ف ��ي أزم� ��ة «ك� ��ورون� ��ا» ،ال �ت��ي ف��اق��ت
 800م �ل �ي��ون دي � �ن� ��ار ،واالس � �ت � �ب ��دال ال ��رب ��وي
واس �ت �ث �م��ارات ال��دول��ة وق�ض��اي��ا ال�ص�ن��دوق�ين
«امل � ��ال� � �ي � ��زي» و«امل� � � ��وان� � � ��ئ» وت� �ق ��ري ��ري ��ن ع��ن
«االي� � ��رب� � ��اص» واس� �ت� �ب ��اح ��ة امل ��دي ��ر األس �ب��ق
لـ«التأمينات» للمال العام.
ول �ف��ت ال ��ى ان ��ه اع �ل��ن ع��ن اس�ت�ج��واب��ه ق�ب��ل ان
يحيل الشيتان ملف احدى شركات الطيران
ناقصا ،كما ان «موضوع دمج بيت التمويل
ليس ضمن محاوري ،رغم اعالني معارضتي
ل �ل ��دم ��ج خ �ل��ال اس� �ت� �ج ��واب ��ي ل� ��وزي� ��ر امل��ال �ي��ة
األسبق ،في حني الوزير الحالي اعلن انه مع
تأجيل الدمج ،وكان موافقًا عليه عندما كان
مديرًا لشؤون ّ
القصر».

 06الكويت

األربعاء  18شوال  1441هـ •  10يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16812

جليب الشيوخ بعد  64يوماً من العزل:

إحباط 100
محاولة للهروب..
وحلم العمالة العودة إلى وظائفهم
محمد إبراهيم
بعد  64يوماً من
قرار مجلس الوزراء
فرض العزل الكامل
على منطقة جليب
الشيوخ ،التي يقطن
بها نحو  323ألف
مقيم ،تعطلت مصالح
الغالبية العظمي
منهم ،وتقلصت
الفرصة أمامهم
للعمل ،وأصبح
الشغل الشاغل
لهم حاجتهم
الماسة للعودة إلى
وظائفهم وأعمالهم،
فكثير من القاطنين
في تلك المنطقة
يعملون باليومية،
ولم يستطيعوا دفع
ايجارات مساكنهم
طيلة الشهرين
الماضيين ،وفقاً
للمتابعين وبعض
مالك البنايات.

عبور من بين األسالك الشائكة دخوال ً وخروجاً (تصوير :حسني هالل وبسام زيدان)

مواطنة تمد يد العون ألحد قاطني الجليب

وم���ع اع��ت��ب��ار م��ص��ادر أم��ن��ي��ة ل��ـ سبقلا ان
األمن الصحي خط أحمر ،ويعد االولوية
األول����������ى ،ف������إن ط������ول م������دة ال�����ع�����زل وب����ق����اء
ال��ك��ث��ي��ري��ن م���ن ال��ع��م��ال ب�ل�ا ع��م��ل وروات����ب
دف����ع����ا ب���ع���ض���ه���م ال�����ى م����ح����اول����ة ال����ه����روب،
حيث تمكنت عناصر األم��ن العاملة على
م���خ���ارج امل���ف���ارز األم��ن��ي��ة ط��ي��ل��ة ال��ش��ه��ري��ن
املاضيني من احباط أكثر من  100محاولة
تسلل وهروب للعمالة الوافدة من العرب
واآلسيويني.
واض��اف��ت امل��ص��ادر ان رج��ال االم��ن احالوا
امل����خ����ال����ف��ي�ن ال�������ى ج�����ه�����ات االخ�����ت�����ص�����اص،
موضحة ان التحقيقات كشفت ان غالبية

م���ن ض���ب���ط���وا ك���ان���وا ي���ح���اول���ون االن���ت���ق���ال
ال��ى امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ل��م ي��ف��رض عليها ع��زل
ّ
ويوجد بها سكن للعزاب ،وذلك من خالل
اخ��ت��راق��ه��م ل�لأس�لاك واألس��ي��ج��ة املحيطة
باملنطقة ب��االت��ف��اق م��ع آخ��ري��ن م��ن خ��ارج
امل��ن��ط��ق��ة ي��ن��ت��ظ��رون��ه��م ب���س���ي���ارات���ه���م ع��ل��ى
الطريق العام.
وكشفت املصادر ان قطاع االمن الجنائي
اس���ت���ع���ان ب���م���ص���ادر م���ن ال���ع���م���ال���ة ن��ف��س��ه��ا
ل���ل���ك���ش���ف ع�����ن ب���ع���ض امل�����خ�����ارج ال���س���ري���ة،
ال��ت��ي ق��د يستغلها ال��ب��ع��ض ل��ل��خ��روج من
املنطقة ،وتمكنوا من اغالقها بالتنسيق
مع القطاعات األمنية االخ��رى ،الفتة الى

ان ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال���ص���ادرة ل��ع��ن��اص��ر االم��ن
واضحة وصريحة ،وتنص على ض��رورة
تطبيق القرارات املتعلقة بالعزل والحظر
ب��ك��ل ص��رام��ة وش���دة ،وع���دم ت��رك اي ثغرة
لضعاف النفوس الختراقها.
يذكر أن مجلس ال���وزراء ق��رر في  6أبريل
امل���اض���ي «ف����رض ع���زل ت���ام ع��ل��ى منطقتي
ج��ل��ی��ب ال���ش���ی���وخ وامل���ه���ب���ول���ة ،ك���م���ا ف���رض
ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال��ك��ام��ل ف��ي ال��ب�لاد اع��ت��ب��ارا
م��ن ي���وم  10وح��ت��ى  30م��ن م��اي��و امل��اض��ي
ملجابهة تداعیات انتشار عدوى فیروس
ك�������ورون�������ا ،وذل��������ك ب����ن����اء ع����ل����ى ت���وص���ی���ات
السلطات الصحیة.

أهل الخير وتوزيع الوجبات
ق��ال��ت امل �ص��ادر إن��ه وب��ال��رغ��م م��ن أن أه��ل الخير ل��م ي�ق�ص��روا ف��ي ت��وزع ال�ط�ع��ام على
املحتاجني ف��ي منطقة الجليب طيلة  63ي��وم��ًا ،ف��إن ال��وض��ع امل�ت��أزم أكبر م��ن مجرد
جهود شخصية وفردية من أصحاب األيادي البيضاء.
ورغم ان التقارير الواردة تشير الى ان الوضع داخل الجليب مطمئن من جهة توفير
املواد الغذائية والغاز وتشغيل محطات تعبئة الوقود ،فإن الكثير من العمال يعانون
ماديًا واقتصاديًا واجتماعيًا بسبب عدم دفع رواتبهم طيلة الفترة املاضية ،االمر
الذي نجم عنه عدم قدرتهم على دفع ايجارات مساكنهم وحدوث مشكالت مع مالك
البنايات وقيام بعضهم بقطع املاء والكهرباء عنهم.

مواطن يقدم مساعدة ألحد العمال

رجال األمن يوزعون التمر على العمالة

توزيع مساعدات على العمالة في المنطقة تحت إشراف رجال األمن

بعد  8أيام من خضوعها للجيش والحرس الوطني

مداخل الفروانية وخيطان ومخارجهما في عهدة «الداخلية»
بعد  8أيام من
تولي الجيش
والحرس الوطني
تنفيذ قرار مجلس
الوزراء الخاص
بعزل منطقتي
الفروانية
وخيطان ،تسلمت
وزارة الداخلية
أمس تأمين
المفارز األمنية
في مداخل
المنطقتين
ومخارجهما،
على ان يتولى
الجيش والحرس
فرض السيطرة
األمنية واإلشراف
الكامل من داخل
المنطقتين.

ق�����ال�����ت م������ص������ادر م���ط���ل���ع���ة ل������ـ سبقلا إن
ت���ن���س���ي���ق���ا ج������رى ب��ي��ن ق�����ي�����ادات ال���ج���ه���ات
ال��ع��س��ك��ري��ة ال����ث��ل�اث ،أس���ف���ر ع����ن ق������رارات
ج��دي��دة تضمنت ت��ف��رغ وح���دات الجيش
ل��ت��أم�ين م��ن��ط��ق��ة ال���ف���روان���ي���ة وع��زل��ه��ا من
الداخل ،وترك املفارز األمنية في املداخل
وامل�����خ�����ارج ل���ع���ن���اص���ر وزارة ال���داخ���ل���ي���ة،
م��ش��ي��رة ال��ى ان األم���ر نفسه ان��ط��ب��ق على

عناصر الجيش تؤمن الفروانية من الداخل

¶ مصادر لـ سبقلا« :الداخلية» تمنح تصاريح عدم التعرض وعناصرها األنسب لمتابعة متغيراتها
ً
داخليا
¶ الجيش يؤمن الفروانية من الداخل والحرس يتولى عزل خيطان
مخارج منطقة خيطان ومداخلها التي
يتوالها الحرس الوطني.
وا ض��������ا ف��������ت ا مل��������ص��������ادر ان ا ل������ق������ي������ادات
العسكرية اطلعت على التقييم الشامل

ل��ل��م��ن��ط��ق��ت�ين خ�ل�ال األ ي����ام ا ل���ـ 8ا مل��ا ض��ي��ة،
و ت���ب�ي�ن ان ع���ن���ا ص���ر ا ل���ج���ي���ش وا ل���ح���رس
نجحوا في فرض السيطرة األمنية في
ا مل��ن��ط��ق��ت�ين ،و ع��ز ل��ه��م��ا ت��م��ا م��ا ،و ت��ن��ف��ي��ذ

قرارات مجلس الوزراء.
واش��ارت املصادر إل��ى أن املفارز األمنية
في املداخل واملخارج هي املحك الرئيسي
مع الجمهور ،وتخضع ملتغيرات عديدة

تبادل احتياجات تحت الحظر

خ��اص��ة ب��ت��ص��اري��ح ع���دم ال��ت��ع��رض ال��ت��ي
تتولى «الداخلية» إصدارها وتفعيلها،
ول���ذا ف��إن خضوعها لعناصر الداخلية
هو األنسب.
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قضيتنا
علي العتيبي
رئيس حملة كويتيون بال رواتب

كويتيون بال رواتب

مسافرون في المطار أمس (تصوير :بسام زيدان)

تلتئم غداً بمشاركة  7جهات حكومية

لجنة عليا إلعادة تشغيل الطيران التجاري
أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
مبارك الحريص قرا ًرا وزارياً أمس بتشكيل لجنة عليا تضم  7جهات
حكومية لبحث ودراسة بروتوكول إعادة تشغيل الرحالت التجارية في
مطار الكويت الدولي.

محمد المصلح
بحسب ق ��رار ال��وزي��ر م �ب��ارك الحريص
سيترأس اللجنة رئيس االدارة العامة
للطيران املدني الشيخ سلمان الحمود
وعضوية ممثلني من وزارات الخارجية
والصحة والداخلية واملالية والطيران
امل� � ��دن� � ��ي ووزارة ال � � ��دول � � ��ة ل� �ل� �ش ��ؤون
االقتصادية واالدارة العامة للجمارك.
وك �ش��ف م �ص��در م �س ��ؤول ل �ـ سبقلا ان
ال �ل �ج �ن��ة س �ت �ج �ت �م��ع ال �خ �م �ي��س امل �ق �ب��ل
لبحث خطة إعادة التشغيل املوضوعة
م��ن ق�ب��ل ال �ط �ي��ران امل��دن��ي ،م��وض�ح��ا ان
ال �ل �ج �ن��ة س�ت�ن�ظ��ر ب��ال �خ �ط��ة امل�ت�ض�م�ن��ة
م� ��راح� ��ل اع � � ��ادة ال �ت �ش �غ �ي��ل ال� �ت� �ج ��اري،
وذل� ��ك ل��رص��د ك ��ل امل�ل�اح �ظ��ات ال � ��واردة
بها تمهيدا العتمادها بشكل نهائي
ورفعها الى مجلس الوزراء.
واش��ار املصدر الى ان الخطة ستدرس
االج ��راءات الكفيلة إلص��دار بروتوكول
واض� ��ح ي �ح��دد ال �خ �ط��وات التنظيمية
وامل� �س ��ؤول� �ي ��ات ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال �خ��اص��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي م�ط��ار الكويت
ال��دول��ي ،تتضمن اج ��راءات السفر منذ
دخول املطار وحتى صعود الطائرة.
وكانت سبقلا قد ان�ف��ردت ام��س بنشر
خ �ط��ة اع� � ��ادة ال �ت �ش �غ �ي��ل ال �ت �ج ��اري ف��ي
م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ب �ع��د اق ��راره ��ا
م��ن ق�ب��ل ال �ط �ي��ران امل��دن��ي ت�ت�ض�م��ن كل
الخطوات الوقائية واالجرائية لعودة
الحياة في املطار من جديد.
ع�ل��ى صعيد اخ ��ر ،اس�ت�ن�ف��رت االج�ه��زة

«الطيران المدني»:
بحث خطط عودة
المطار ودراسة إصدار
بروتوكول ينظم عمل
الجهات الحكومية
زيادة مطردة في حركة
المغادرين إلى مصر

تغليف الحقائب

 3500مصري غادروا
إلى مطارات أسيوط
وسوهاج والقاهرة
العاملة ف��ي م�ط��ار الكويت ال��دول��ي في
ت �س �ي �ي��ر ال� ��رح �ل�ات ال �ج ��وي ��ة امل � �غ� ��ادرة،
وس��ط زي��ادة م�ط��ردة ف��ي اع��داد الركاب
وال��رح�لات الجوية ،حيث بلغ اجمالي
امل� �غ ��ادري ��ن  5418راك� �ب ��ا ع �ل��ى م�ت�ن 27
رحلة جوية.
وش�ه��د امل �ط��ار ام��س ارت�ف��اع��ا ملحوظا
في عدد الرحالت املتجه من الكويت الى
امل �ط��ارات امل�ص��ري��ة ،حيث بلغ اجمالي
امل �غ��ادري��ن ن�ح��و  3500راك �ب��ا ع�ل��ى منت
 17رح �ل��ة ج��وي��ة متجهة ال ��ى م �ط��ارات
القاهرة واسيوط وسوهاج.

إنهاء اإلجراءات

نحن م��واط�ن��ون تعرضنا للظلم بعد أن ق��ام مجلس ال ��وزراء
بتاريخ  11ــ  3ــ  2020بإعالن تعطيل الدوائر الحكومية بشكل
مفاجئ ،مما تسبب ه��ذا ال�ق��رار ب��وق��وع ض��رر على ع��دد من
املواطنني يفوق  2400أسرة كويتية وجدوا أنفسهم بال رواتب
وال معيل ،من وقت اعالن هذا القرار الى مدة  3أشهر ،ضاربا
عرض الحائط بمواد الدستور التي تكفل لنا العيش الكريم..
وقد قمنا بفرز املواطنني املتضررين الى  11فئة هي:
 م��واط��ن ل��م يستكمل اج ��راءات تعيينه وعليه ل��م يتم صرفراتب له ولم يستطع التقديم على مساعدة من الشؤون.
 مواطن قدم استقالة من جهة عمل حكومية ولم يتمكن منالتقديم على مساعدات اسرية.
 م��واط��ن ق ��دم اس�ت�ق��ال��ة م��ن ج�ه��ة ع�م��ل خ ��اص ول ��م يستطعاستكمال اجراءات صرف تأمني البطالة.
 م��واط��ن توظف ف��ي القطاع ال�خ��اص ول��م تستطع جهة عملهارس� ��ال امل �س �ت �ن��دات امل�ط�ل��وب��ة ال ��ى ال�ت��أم�ي�ن��ات ل�ك��ي يستكمل
اجراءات دعم العمالة.
 م��واط��ن باشر اج ��راءات التقاعد وت��م اي�ق��اف رات�ب��ه م��ن جهةالعمل قبل ارس��ال االوراق ال��ى التأمينات ،وعليه تم التعطيل
وتعذر ارسال املستندات.
 م��واط��ن ت��م إي �ق��اف رات �ب��ه م��ن ج�ه��ة عمله لسبب اداري وت��مالتعطيل وتعذر عليهم تقديم املستندات الالزمة إلعادة صرف
الراتب.
 مواطن تخرج في الجامعات ولم يستطع استكمال اجراءاتصرف مكافآت الخريجني.
 مواطن انتهت عنه مدة تأمني البطالة خالل االزم��ة بشهر 3ولم يستطع التوظف او التقديم على مساعدة من الشؤون.
 مطلقات وأرام ��ل ت��م اي�ق��اف امل�س��اع��دة بسبب ع��دم تحديثالبيانات.
 مواطن كويتي يعمل بالخارج في شركات بدول اخرى وعادللبالد وال يملك راتبا وال معيال.
 ايقاف راتب موظفي القطاع الخاص بسبب تعطيل الشركةاعمالها.
ووجهنا نداءاتنا ال��ى الحكومة عبر شخصيات عامة ،وعبر
اع �ض��اء م�ج�ل��س االم � ��ة ،وع �ب��ر االع� �ل��ام ،ول ��م ن ��دع وس �ي �ل��ة اال
وفعلناها لحث الحكومة اليجاد حل لقضية #كويتيون_بال_
روات��ب ،اال ان الحكومة تجاهلت هذه الفئة وال نعرف السبب،
وت��رك�ت�ه��م ط ��وال م��دة االزم ��ة ب�لا م�ص��رف وال م�ع�ي��ل ..وحتى
بعودة الدوامات تبقى ازمتنا قائمة ،حتى وإن أنهينا اجراءاتنا
تبقى هناك آثار سلبية متمثلة بااللتزامات املالية التي تراكمت
ع�ل��ى امل��واط �ن�ين امل �ت �ض��رري��ن م��ن إي� �ج ��ارات ،وم �ع��اش ال �خ��دم،
وأقساط املحاكم ،وأقساط البنوك والشركات طوال مدة األزمة
 3أشهر ال ذنب لهم فيها.
وق��د ت��م بتاريخ  20ـ�ـ  4ـ�ـ  2020االج�ت�م��اع م��ع وزارة الشؤون
ممثلة بالوكيل املساعد هناء الهاجري ،وش��رح القضية لهم
وارسال كتاب مطالبة لوزارة الشؤون االجتماعية بتاريخ 21
ــ  4ــ  2020لفتح باب املساعدات املالية انطالقا من قانون رقم
 12لسنة  2011في شأن املساعدات العامة ،ولكن لألسف لم
نلمس أي ردة فعل لآلن .كذلك تواصلنا مع نواب في املجلس
لم نلمس منهم الجدية في حل هذه القضية.
وب�ت��اري��خ  5ـ �ـ  6ـ �ـ  2020ت��م ت�ق��دي��م ك�ت��اب ال��ى رئ�ي��س مجلس
الوزراء ملقابلة سمو الرئيس لشرح القضية له ،والى اآلن لم يتم
التواصل معنا ..وحسب معلوماتنا أن قضية «كويتيون بال
رواتب» طرحت على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء  4مرات
وفي كل مرة ال يصدر بشأنها قرار!
كما قدمنا عبر وسائل االعالم حلوال للقضية متمثلة بما تم
ذكره في كتاب وزارة الشؤون او انشاء صندوق تحت مسمى
«صندوق املتضررين» ليشمل هذا الصندوق كل مواطن كويتي
انقطع عنه م�ص��در رزق��ه بسبب تعطيل ال��دوائ��ر الحكومية،
ولكن لألسف ان جميع حلولنا لم تجد لها آذان��ا صاغية من
قبل الحكومة ومجلس االمة .ودائما تتعذر الحكومة بأن هذه
القضية متشعبة ومرتبطة بعدة جهات حكومية ..اال أن حلها
في متناول الحكومة بكل بساطة.

أكثر من  900مسجد تفتح أبوابها بعد إغالق دام  3أشهر

بيوت الله تهيأت الستقبال المصلين اليوم
أخيراً ،وبعد طول إغالق
بسبب أزمة كورونا ،تستقبل
بيوت الله روادها اليوم في
المناطق التي حددتها
وزارة األوقاف بالتنسيق
مع وزارة الصحة والجهات
األخرى المعنية.

توفير المعقمات
والكمامات
والقفازات
والسجادات
للمصلين والحفاظ
على التباعد

وانتهت «األوقاف» ،ممثلة
في قطاع المساجد،
من جميع االستعدادات
الستقبال المصلين اليوم،
بعد توقف قارب  3أشهر،
وتحديداً منذ  13مارس
الماضي.
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تحديد أماكن وقوف المصلين (تصوير :بسام زيدان)

حمد السالمة
ق��ام��ت وزارة األوق� ��اف بتعقيم أكثر
م� ��ن  900م �س �ج��د ف� ��ي امل �ح ��اف �ظ ��ات
ال�س��ت ،ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة ال��دف��اع،
وزودتها ،أمس ،بجميع املستلزمات
ال��وق��ائ�ي��ة م��ن امل�ع�ق�م��ات وال�ك�م��ام��ات
وال � �ق � �ف� ��ازات ل �ل �م �ص �ل�ين وال �ع��ام �ل�ي�ن
ف ��ي ج �م �ي��ع امل� �س ��اج ��د ،إض ��اف ��ة إل��ى
ع ��زل ج�م�ي��ع امل �ص��اح��ف ف��ي امل �خ��ازن
وت �ح��دي��د ص �ف��وف امل �ص �ل�ين ح�ف��اظ��ًا
ً
ع �ل��ى ال �ت �ب ��اع ��د ،ف� �ض�ل�ا ع ��ن ت�ع�ل�ي��ق

البوسترات للتعليمات واإلرش��ادات
الصحية.
ووف��ق مصادر سبقلا ،فإن املساجد
امل� �ق ��رر ف �ت �ح �ه��ا ف ��ي امل��رح �ل��ة األول� ��ى
س�ت�ت�س��ع ألك �ث��ر م ��ن  40أل� ��ف م�ص� ٍ�ل
بمعدل  20إلى  40مصليًا في املسجد
الواحد على حسب املساحة.
وأوض �ح ��ت امل �ص ��ادر أن «األوق � ��اف»
ح ��ري � �ص ��ة ع � �ل ��ى ع � � ��دم ال� � �ت � ��داف � ��ع أو
االزدح� ��ام ع�ن��د ال �ب��واب��ات ،ل��ذا سيتم
ت ��رك األب� � ��واب م �ف �ت��وح��ة ل�ت�ج�ن��ب أي
ازدحام أو احتكاك بني املصلني لدى

دخولهم أو خروجهم.
وذك � � � ��رت امل� � �ص � ��ادر أن «األوق � � � � ��اف»
س �ت��وزع ع�ل��ى امل�ص�ل�ين «س �ج ��ادات»
الصالة البالستيكية التي تستعمل
للمرة ال��واح��دة ،إضافة إل��ى السماح
ل �ك��ل م �ص��ل ب��اص �ط �ح��اب ال �س �ج��ادة
القماشية الخاصة به.
سبقلا ج � ��ال � ��ت ع � �ل� ��ى ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
امل �س��اج��د وال �ت��ي ت �ه �ي��أت الس�ت�ق�ب��ال
املصلني ظهر ال�ي��وم ،وف��ق تعليمات
ل�لأئ�م��ة وامل ��ؤذن�ي�ن ب �ض��رورة ال�ح��ذر
وال �ح��رص ع�ل��ى تطبيق التعليمات

حفاظًا على سالمة الجميع.
وأك � ��دت م �ص��ادر م �س��ؤول��ة أن وزي��ر
ال � � �ع� � ��دل وزي � � � � ��ر األوق � � � � � � ��اف د .ف �ه��د
العفاسي ،تفقد العديد من املساجد
أول م��ن أم ��س ،ووج ��ه ج�م�ي��ع األئ�م��ة
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استجوابا الشيتان
والحربي ..الشعب
يدعم الوزراء

داهم القحطاني
الوعي الشعبي تنامى كثيرًا بعد أزم��ة وباء
ك��ورون��ا ،ف��األزم��ات دائمًا تصنع التغيير في
مناح عدة من الحياة.
ٍ
وتمثل هذا الوعي الشعبي املتنامي في موقف
أغلبية الكويتيني من االستجوابني املقدمني
لوزيري املالية والتربية ،فللمرة األول��ى نجد
أن الشعب بأغلبيته ي��داف��ع ع��ن ال ��وزراء ضد
النواب.
التأييد الشعبي الذي يحصل عليه وزير املالية
براك الشيتان ،ووزير التربية سعود الحربي،
لم يكن ألسباب عنصرية أو طائفية ،بل فقط
ألن الشعب استشعر أنهما يستجوبان فقط
ألنهما طبقا القانون ،وألنهما جعال املصلحة
العامة مقدمة على ما سواها.
االس�ت�ج��واب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت تنجح
ع ��ادة ل�ي��س ألن م ��ادة االس �ت �ج��واب تتضمن
إدان � � ��ة ل� � �ل � ��وزراء ،ول� �ك ��ن غ��ال �ب��ًا ت �ح �ق��ق ه��ذه
االس �ت �ج��واب��ات أه��داف �ه��ا ب��اس�ت�ق��ال��ة ال � ��وزراء
ألن النواب يقتنصون توقيت االستجوابات
بحيث يتزامن مع موجة من الغضب الشعبي
على األداء الحكومي.
ل �ه��ذا وج ��دن ��ا اس �ت �ج��واب��ات ض�ع�ي�ف��ة تطيح
ب��وزراء أقوياء ،والسبب أن هناك ذكاء نيابيًا
في اختيار توقيت االستجوابات.
ه � ��ذه امل � ��رة ك � ��ان ال �ت��وق �ي��ت خ ��اط �ئ ��ًا ،ف��وزي��ر
املالية يتخذ إج��راءات غير مسبوقة لحماية
األم� ��وال ال �ع��ام��ة ،م�ن�ه��ا اس �ت��رداد  7م�ل�ي��ارات
دينار كويتي من مؤسسة البترول الوطنية
وشركاتها لتعود إلى امليزانية العامة للدولة،
وال� �ق� �ي ��ام ب ��إح ��ال ��ة م �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي م��ؤس�س��ة
التأمينات االجتماعية إل��ى جهات التحقيق
لوجود شبهات مس باملال العام ،وطلب وقف
إج��راءات دم��ج بعض البنوك للتأكد من عدم
املساس باملال العام.
وكذلك توقيت استجواب وزير التربية سعود
الحربي كان خاطئًا؛ فالوزير بدا حازمًا حني
رفض إنهاء العام الدراسي من دون استكمال
املنهج التربوي ،وهو اإلج��راء الذي وجد ثناء
وتقدير التربويني املتخصصني ،فاالنسياق
ل�ب�ع��ض امل �ط��ال �ب��ات ال�ش�ع�ب�ي��ة وال�ن�ي��اب�ي��ة ك��ان
س �ي��ؤدي إل ��ى ك��ارث��ة تعليمية ت�م�ت��د آث��اره��ا
لسنني طويلة.
نعم االستجواب حق دس�ت��وري ،لكن النائب
وال ��وزي ��ر ال ي�ت�ح��دث��ان ع��ن ش ��أن خ ��اص كي
ي�ق��ال للناس دع��وا ال�ن��واب ي�م��ارس��ون حقهم
اً
كامل من دون تأثير ،ف��ال��رأي العام مطلوب
منه مناقشة االستجوابات طاملا تقدم النواب
بها ،وهذا الرأي العام هو الذي يوجه املواقف
داخل مجلس األمة.
ه� ��ذا م ��ا ن �ص��ت ع �ل �ي��ه امل� ��ذك� ��رة ال�ت�ف�س�ي��ري��ة
ل�ل��دس�ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ،ح�ي��ث ب�ي�ن��ت ف��ي م��واق��ع
ع��دة أهمية ال��رأي العام ،وض��رورة أن يتناغم
النواب معه على اعتبار أن األمة لها السيادة
في النظام الديموقراطي ،والنائب في حقيقته
وك� �ي ��ل ع� ��ن ص ��اح ��ب ال� �ح ��ق األص � �ي� ��ل وه ��م
الناخبون.
ال��وع��ي الشعبي امل�ت�ن��ام��ي سيغير م�ع��ادالت
االس�ت�ج��واب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ول��ن يسمح لنائب
م �ف ��وه ب��إس �ق��اط وزي � ��ر إص �ل�اح� ��ي ،ف��ال �ق��وة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ه� ��ي ق � ��وة ال � �ح� ��ق ،ول� �ي ��س ال �ق ��وة
ف��ي ت �ج��ري��ح وإح� � ��راج ال � � ��وزراء ف��ي ج�ل�س��ات
االستجواب.
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ُك َّتاب وآراء

كيف يحصل الكويتيون على المراكز القيادية؟
حتى من دون وسائل التواصل االجتماعي التي توافرت لدينا
خ�لال العزلة التي فرضت علينا خ�لال جائحة ال�ك��ورون��ا ،فإن
لإلنسان ق��درة على ت�ج��اوز أي ع��زل��ة م��ن خ�لال خياله .ه��ذا ما
اكتشفه السيد مرسو الفرنسي ،الذي قتل عربيا بعد أن وضع
بالسجن ف��ي رواي��ة الغريب أللبيرت ك��ام��و .فاإلنسان وبخياله
يمكن أن يستعيد املاضي ،ويفرض عليه متغيراته بذلك متلقفا
آالف النتائج املختلفة لحاضره ،ألن كل تغيير على ح��دث في
املاضي سيؤدي إلى تغيير على الحاضر.
لكن وسائل التواصل االجتماعي خالل الحظر الكلي وإلى حد
كبير ألغت الحظر كليا .فتباعد األجسام أدى إلى تواصل أكثر
من خالل هذه الوسائل ،فيستطيع املحظور عليه أن يعلق وينتقد
ويعمل مجموعات ويصل إلى نتائج .كما أنه من خالل «تويتر»
يستطيع الفرد املحظور عليه أن يستشف آراء الناس من خالل
اس�ت�ط�لاع��ات أو اس�ت�ب�ي��ان��ات .وه��ذا ال�ن��وع م��ن االس�ت�ط�لاع��ات ال
ي�ق�ض��ي ع�ل��ى ال �ع��زل��ة ف �ق��ط ،وإن �م��ا ي��وف��ر ال �ف��رص��ة ل�ق�ي��اس آراء
وت��وج�ه��ات سياسية واجتماعية وال��دخ��ول ف��ي ح ��وارات معها.
ومهما ح��اول��ت أن أق��وم بقياسه م��ن خ�لال ه��ذه االستطالعات،
سواء كانت آراء تتعلق بمستقبل الوضع السياسي واالقتصادي
في مصر ودور الحركة الدستورية بالكويت في مسيرة العمل
السياسي بالكويت .وعموما ك��ان املشاركون ال يتعدون املئة.
لكن املفاجأة كانت كبيرة عندما استطلعت آراء من لهم حسابات
على تويتر عن دور الواسطة في حصول الكويتيني على املراكز
القيادية.
وكان التساؤل في االستطالع كالتالي :كيف يصل الكويتيون
إل��ى امل��راك��ز القيادية في القطاعني الخاص والحكومي؟ وكانت
االجوبة كالتالي %7 :بالكفاءة %75 ،نفوذ عائلي وقبلي وشللي،
 %18باالثنني معا .وال أعتبر هذه النتائج مفاجأة ،إنما املفاجأة
أن حوالي خمسمئة مغرد أجابوا عن هذه النتيجة خالل ساعة،
وفي أقل من نصف يوم أجاب عنها أكثر من ألفني ،لتصل إلى
 2927خالل يوم واح��د .هذا مع أنه ليس لدي إال عدد متواضع

كبسولة

من املتابعني يتعدى األلفني بقليل .وال أعتبر هذه النتائج دقيقة،
فالنتيجة إلى حد كبير تعكس آراء املتابعني لي على تويتر أكثر
ممن لديهم ح�س��اب��ات على ت��وي�ت��ر .كما أن��ه ليس ك��ل املواطنني
لديهم حسابات على تويتر .لكن ما تعكسه هذه النتيجة هو أن
هناك إحباطًا لدى املواطنني بأن التوظيف والترقية في الكويت ال
يتمان بصورة موضوعية أو عادلة.
هذا ومع أن الواسطة أو املحسوبية  nepotismموجودة في كل
مكان من العالم وبدرجات متفاوتة ،إال أن اإلحباط الذي يعاني
منه الكويتيون يحتاج إل��ى أن ي��درس وتستشف منه وسائل
ملعالجته .فعدم تغييره ال يؤدي إلى الظلم فقط ،وإنما إلى عدم
الجدية في العمل .فطالب الجامعة «املؤمن» بعدم عدالة التوظيف
والترقية ،لن يركز على التفوق بدراسته ،إنما إلى التعرف على
زم�لائ��ه م��ن أب �ن��اء م��راك��ز ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة في
املجتمع .أما املوظف ،إن كان معلما أو مهندسا أو حتى طبيبا،
فلن يطمح إلى تحسني أدائه بقدر التقرب من مراكز القوى في
الوزارة التي يعمل فيها.
كما أن هذا «اإليمان» بالواسطة في الكويت هو الذي يسبب فساد
التعليم أو حتى الغش فيه .فالكثير يرى أن كل ما يحتاجه هو
ورقة تثبت أنه نال شهادة من جامعة في تخصص معني .بعدها
ليس مهمًا أن يكون قديرا بتخصصه ،بل املهم أنه ينتمي إلى
هذه العائلة ،أو أن العائلة قريبة من ذلك النائب ،أو حتى أن رئيس
النقابة ينتمي إلى القبيلة نفسها .وهناك بعض الوسائل التي
تطبق في الكويت للحد من ظاهرة الواسطة ،لكنها نفسها غير
عادلة!
فمثال يعطي دي��وان الخدمة املدنية األولوية للتوظيف لألقدمية
أكثر م��ن ال�ك�ف��اءة .كما أن��ه ال يجري اختبار ق��درات للمتقدمني
للعمل للفرز بني أصحاب الشهادات .فالكل يحق له الدرجة الرابعة
مادام قد حصل على ورقة تثبت أنه حصل على شهادة علمية.
هذا مع أن هناك الكثير من يالحظ أنه في مجاالت كثيرة ،نجد
أن خريج املدرسة الثانوية مع تدريب جيد ،يمكن أن يكون أكثر

أسئلة ليست في محلها

إن املعرفة تبدأ بسؤال ،فاملحب للمعرفة يطرح
ع�ل��ى ن�ف�س��ه م�ج�م��وع��ة م��ن األس�ئ�ل��ة ث��م يقوم
بالبحث ليحصل على إجابات ترضي شغفه
بالعلم ،ومجهود تحصيل املعلومات املفيدة ال
يضيع ،ف�لا ب��د ف��ي ي��وم م��ن األي ��ام أن يحتاج
اإلن �س ��ان ل�ت�ل��ك امل�ع�ل��وم��ة ال �ت��ي ح�ص��ل عليها
س��اب �ق��ًا .ق��د ي �ق��ول ق��ائ��ل ان ك �ث��رة امل�ع�ل��وم��ات
ليست لها فائدة إذا لم يستغلها اإلنسان ،وقد
يقول قائل آخر انه حتى لو لم نستخدم تلك
املعلومات ،فعلى األق��ل بإمكاننا م��ن خاللها
أن نفهم ال�ك��ون ،ونفهم م��ن يعيش عليه مما
يجعلنا ن�ت�ع��ام��ل ب�ش�ك��ل أف �ض��ل م��ع م��ن وم��ا
حولنا .ليست كل األمور تستحق أن نفهمها.
يعني ليس من املعقول أن نطرح األسئلة على
أنفسنا في كل موقف يمر في حياتنا ألننا
حتى لو عشنا مرتني فلن نفهم كل شيء في
ه��ذا ال�ع��ال��م ،وليس مطلوبا منا أن نفسر كل

حدث أو كل فعل أو كل كلمة ،ألننا سنشعر
حينها بأننا استهلكنا م��ن أنفسنا دون أن
ن��زي��د م��ن فهمنا ،ب��ل على العكس ق��د تصبح
الحياة ثقيلة إن نحن حملنا على ظهورنا ّ
هم
فهم كل ما نراه أو نسمعه ،فكما يقال ان في
الحياة ما لم َتره عني ولم تسمعه أذن.
لنتخيل حياة شخص يريد فهم كل صغيرة
وكبيرة في حياته ،فهذا الشخص إن سار في
الشارع ورأى سيارة مسرعة بشكل جنوني
ف��إن��ه ي �ح��اول ت�ح�ل�ي��ل م��ا رأى وإي �ج��اد سبب
سرعة سائق السيارة ،وربما يدخل في تحليل
ش�خ�ص�ي�ت��ه ل�ي�ف�ه��م س �ب��ب ال �س��رع��ة ،وع�ن��دم��ا
ي�ص��ل إل ��ى ج�ه��ة ال�ع�م��ل وي ��رى زم�ي�ل��ه ي�ح��دق
ف�ي��ه ،سيعمل بحثا ك��ام�لا ع��ن سبب تحديق
ذلك الزميل وربما يصل املوضوع إلى شجار
نتيجة تلك النظرة ،وإذا رأى شخصًا جالسًا
إل ��ى م�ك�ت�ب��ه وع�ل�ام ��ات ال �س �ع��ادة ع�ل��ى وج�ه��ه

د .نادية القناعي
سيطرح على نفسه ربما ال�س��ؤال�ين التاليني:
مل��اذا ه��ذا الشخص سعيد؟ هل الظروف التي
ح��ول �ن��ا ك�ف�ي�ل��ة ب ��أن ت�ج�ع�ل�ن��ا س� �ع ��داء؟ وي �ب��دأ
ب��إي �ج��اد س�ب��ب ل �س �ع��ادة ذل ��ك ال�ش�خ��ص ال��ذي
أمامه كأننا نحتاج سببًا ألن نكون سعداء.
وإذا عاد هذا الشخص إلى منزله في آخر اليوم
وشرب كوبًا من املاء ووجده مالحًا ،سيسهر
ويرفض أن ي��ذوق طعم الراحة قبل أن يعرف
سبب ملوحة املاء ،وهلم ّ
جر .كما قال الشاعر:
سقم».
«قد ينكر الفم طعم املاء من ِ

نائب األمة وتجارة اإلقامات

ه ��ل أص �ب �ح��ت م�ش�ك�ل��ة ت �ج ��ارة االق ��ام ��ات من
امل �ش �ك�لات األزل� �ي ��ة ال �ت��ي ي�ص�ع��ب ح�ل�ه��ا على
الحكومة؟
الكثير من التساؤالت حول هذا املوضوع ،الذي
أخل بالتركيبة السكانية ،وتفوق عدد العمالة
غير املنتجة على عدد املواطنني ،وهذا ما شكل
خ�ط�رًا كبيرًا على األم��ن الوطني واملجتمعي،
فالحكومة خير العارفني ملا يسببه وجود هذه
العمالة الهامشية ،التي نشر معظمها الجرائم
وال �س ��رق ��ات وال �ق �ت��ل وال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل�خ��ال�ف��ات
القانونية واألخالقية في املجتمع.
ان ال �ب��طء ال�ش��دي��د م��ن ال�ح�ك��وم��ة للتعامل مع
ه��ذا امللف الشائك يثير الكثير م��ن الشبهات
وال �ت �س��اؤالت ،ه��ل ي��ا ت ��رى ..ألن أس�م��اء تجار
االق ��ام ��ات وم �ن��اص �ب �ه��م خ ��ط أح �م��ر ال يمكن
تجاوزه ،أم إلرضاء بعض الدول على حساب
الكويت وأمنها واستقرارها ومصلحة أبنائها؟
ان تدفق العمالة ال��واف��دة ال��ى البالد عن طريق
ت�ج��ار االق��ام��ات وال��ذي��ن ان�ت�ش��ر ت��أث�ي��ره��م في
الكثير م��ن ال ��دول ،والتنسيق ي�ت��م ع��ن طريق
س�م��اس��رة ف��ي ال�ك��وي��ت ،وال��ذي��ن اس�ت�م��روا في
ت �ج��اوز ال �ق��ان��ون ،ول�ل�أس��ف ه��م م��ن ي�ق��وم��ون
بالنصب على أبناء جلدتهم الذين وج��دوا في
الكويت أرض��ًا خصبة لنشر جرائمهم وظلم

األبرياء.
منذ سنوات ونحن نسمع بوعود إلصالحات
خاصة بالتركيبة السكانية وح��زم بمحاسبة
تجار االق��ام��ات ،الذين شوهوا سمعة الكويت،
لكن لألسف ل��م ن��ر أي ش��يء م��ن ه��ذه الوعود
على أرض الواقع.
فمن املفترض أن تكون لدى الحكومة دراسات
وافية وتقييم كامل لهذه املشكلة ،وان لم يكن
فهذه طامة كبرى.
ويؤسفنا ما تناولته بعض الصحف املحلية
ب��أن هناك بعض ن��واب مجلس األم��ة ،سابقني
وحاليني ،شركاء في جريمة تجارة االقامات
وان�ه��م وراء التستر على بعض الشخصيات
والتسهيالت غير القانونية التي تقدم لهم.
ك��م ه��و م�ح��زن أن ب�ع��ض م��ن اخ �ت��اره الشعب
ل�ت�ش��ري��ع ق��وان�ين ت�خ��دم ال�ب�ل��د وامل��واط��ن يكون
ش��ري �ك��ا ب �ج��ري �م��ة الإن �س��ان �ي��ة ،ض ��ارب ��ًا ب�ك��ل
األعراف والقيم عرض الحائط ،ومنتفعًا بأموال
حرام على حساب أمن الكويت واستقرارها.
وامل�ض�ح��ك املبكي أن ه�ن��اك لجنة ف��ي مجلس
األمة خاصة بحقوق االنسان ،والتي لم تحرك
ساكنًا منذ سنوات ،ولم تقدم أي حلول جذرية
ً
لهذه املشكلة ،وهل يعقل أنها لم تجد حال ولو
بنسبة  %50لهذا املوضوع؟ وفي رأيي أن كل

منال أحمد الكندري
لجان مجلس األمة تتحمل مسؤولية التراخي
ف ��ي إي� �ج ��اد ح �ل��ول ل �ه��ذه امل �ش �ك �ل��ة .وم ��ا زل�ن��ا
بانتظار نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها
بخصوص هذا املوضوع.
ان التحقيق ف��ي ه��ذا امل��وض��وع وع��دم التستر
على أي شخص ،مهما كان منصبه ومكانته،
ه��و املطلب األول لكل كويتي ش��ري��ف ،ونشر
أس �م ��اء ه� ��ؤالء امل �ج��رم�ين ع �ل��ى امل�ل�أ ل�ي�ك��ون��وا
عبرة لغيرهم .واص��دار قوانني مستوفية غير
م �ج��زأة خ��اص��ة بمعالجة التركيبة السكانية
واالستفادة من العمالة املنتجة وتكون مساندة
للمعالجة األمنية.
آن األوان ألن ت�ك��ون للشعب وق�ف��ة ج ��ادة في
اختيار من يمثله في االنتخابات القادمة ،وأن
ت�ك��ون ه�ن��اك ق ��رارات حاسمة تنفذ بعيدًا عن
الضغوطات واملحسوبيات حتى نأمن بكويت
جديدة ،كويت اإلنسانية.

د .حامد الحمود
فائدة وإنتاجا من خريج الجامعة .أما شركات النفط فتطلب حدًا
أدنى ملعدل الدرجات الجامعي للمتقدم دون النظر في أي جامعة
تخرجوا ،والذي يظلم كثيرا خريج جامعة الكويت في الهندسة،
وال��ذي يرى قياديون في شركات النفط ان مستوى خريجيها
افضل من مستوى خريجي بعض الجامعات االميركية واملحلية
الخاصة.
أما في مجال الترقيات أو التمسك باملناصب القيادية ،فنرى أن
الكويت هي ربما الدولة الوحيدة التي يبقى فيها وكيل ال��وزارة
في منصبه لعقود وليس لسنوات .هذا من ناحية .ومن ناحية
أخرى ،هناك شعور جماعي لدى املواطنني بأن مقولة «إذا حبتك
عيني ما ضامك الدهر» تطبق بصورة مبالغة في الكويت .فهناك
شخصيات نرى أنها تنتقل من مركز قيادي إلى آخر بصورة
تدفع املراقبني من الشباب الطموحني إلى اإلحباط .فهناك مئات
من املؤهلني لهذه امل��راك��ز القيادية ،لكن االختيار دائما يتكرر،
لنرى الشخصية «س» تنتقل من قيادة املؤسسة «أ» إلى «ب» ثم
إلى «ص» ،وك��أن الكويت ليس فيها من فطاحل إال الشخصية
«س»!
هذا وجاءتني بعض الردود على االستطالع تسخر من تساؤلي
ل�ك��ون��ي أع ��رف ال �ج ��واب .وه ��ذا ص�ح�ي��ح ل�ك��ن االس �ت �ط�لاع وعلى
ّ
«بدائيته» تمكن من قياس اإلحباط لدى املواطنني .أما املضحك
فكان من أحد املتابعني الذي أرسل لي فيديو لبضع ثوانُ ،يشاهد
فيه أرنب ينزل بالباراشوت ،مجيبا عن كيف يحصل الكويتيون
على املراكز القيادية!

أرواحهم
غير مهمة
فيصل بن سبت
@binsabt33

م��رة أخ ��رى تمتلئ ال �ط��رق وال �س��اح��ات ف��ي امل ��دن األميركية
باملتظاهرين ،الذين ينددون بعنف رجال الشرطة ووحشيتهم
في تعاملهم مع األقليات ،وخاصة السود منهم ،بعد وفاة
مواطن أميركي من األصول األفريقية ،وهو بقبضة الشرطة
نتيجة الستخدام القوة املفرطة معه .مرة أخرى ينصت العالم
إلى استغاثة ج��ورج فلويد املتكررة «ال أستطيع أن أتنفس»
ورج ��ل ال�ش��رط��ة ج��اث��م ع�ل��ى رق�ب�ت��ه دون م �ب��االة ح�ت��ى ف��ارق
الحياة .ليست امل��رة األول��ى ول��ن تكون األخ�ي��رة التي يشاهد
فيها العالم العنف من رج��ال شرطة أميركيني ضد أقليات
عرقية هناك ،رغم كل ما نسمعه عن تطبيق القانون والعدالة
بني الجميع« .ال أستطيع أن أتنفس» رددها قبل جورج فلويد
مواطنه األميركي إري��ك غارنر في يوليو  2014بينما كان
الشرطي األبيض دانيال بانتاليو يلف ذراعه حول عنقه حتى
فارق الحياة ،ورغم ذلك لم توجه للشرطي أي تهمة جنائية ولم
يسرح من وظيفته إال بعد خمس سنوات من الحادثة .حادثة
إريك غارنر وقعت أثناء رئاسة باراك أوباما ألميركا ،فاعتقد
عامة الناس بأن األمور سوف تتغير خاصة أن أوباما أصوله
أفريقية وسوف ينتصر لعرقه ولألقليات األخرى هناك ،إال
أن شيئا من ذلك لم يحدث واستمر العنف والوحشية على
ما هما عليه دون تغيير إلى يومنا الحاضر .أرق��ام صادمة
نشرها أحد املواقع األميركية املتخصصة بجمع املعلومات
عن جرائم القتل التي ارتكبتها الشرطة بحق املدنيني ،حيث
بني أن في عام  2019قتل  1099من املدنيني على يد الشرطة
ف��ي مختلف ال��والي��ات ،وأن أكثر م��ن الثلث ه��م م��ن أصحاب
البشرة ال�س��وداء .املخيف في األم��ر حسب تحقيقات املوقع
هو أن  %99من حاالت القتل التي ارتكبها رجال الشرطة في
أميركا بني عامي  2013و 2019لم تسفر عن إدانة أي عنصر
منهم بارتكاب جريمة ،وسارت األمور على عادتها .يتكلمون
عن حقوق اإلنسان وأهميتها وعن العدالة للجميع ،ولكنها
ليست سوى ورقة يستخدمونها لتمرير أجنداتهم وللضغط
على ال��دول لتحقيق أهدافهم وغير ذل��ك ف��أرواح األقليات ال
تهمهم.
• وم��ا دم �ن��ا ف��ي ال�ح��دي��ث ع��ن أم �ي��رك��ا ،أع�ل�ن��ت وزارة ال�ع��دل
األم�ي��رك�ي��ة أن لجنة محلفني عليا ق��د دان��ت أرب�ع��ة م��ن كبار
مديري شركات الدواجن بتهمة التالعب بأسعار الدواجن،
وأن الوزارة تقوم في الوقت نفسه بالتحقيق مع عدد كبير من
شركات اللحوم بعد ارتفاع أسعارها على املستهلكني بشكل
كبير مستغلني أزمة كورونا.

كورونا وواقع العمل الجديد
ال ش��ك أن ج��ائ�ح��ة ك��وف�ي��د  19 -شكلت ت�ح��دي��ًا اقتصاديًا
كبيرًا للدول والشركات واألف��راد ،خصوصًا أن األزمة غير
مسبوقة في التاريخ الحديث ،لكن كيف تتعاطى الشركات
مع االجراءات التي اتخذتها الحكومات لجهة اإلقفال التام أو
التوقف عن العمل؟
من خ�لال أبحاثي املتعددة ومشاركتي في بعض الندوات
حول العمالة في الكويت والخليج في ظل هذا الوباء ،أعرض
ف�ي�م��ا ي �ل��ي ب �ع��ض األف� �ك ��ار ح ��ول واق� ��ع ال �ع �م��ل ال �ج��دي��د في
الشركات.
في شهر م��ارس ،وم��ع ب��دء تفشي ال��وب��اء ،أحدثت إج��راءات
اإلغ�ل��اق ص��دم��ة ل�ل�ش��رك��ات واألس� � ��واق ع�ل��ى ال� �س ��واء ،وق��د
اختلفت ردود الفعل على ذل��ك ب�ين االستخفاف واملبالغة،
ل�ك��ن ب��امل�ج�م��ل ك��ان��ت األق �س ��ام اإلداري� � ��ة وامل� � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
جاهزة للتعامل مع األزمة ،تحديدًا بطريقة العمل من املنزل.

على الرغم من غياب آلية العمل ،تم تسيير االعمال بشكل
إيجابي وسلس ،باستثناء بعض ما يحتاج إل��ى الحضور
ّ
الشخصي ،وهذا األمر شكل الصدمة األساسية ،والعاملون
في هذا القطاع تساءلوا بقلق عن مستقبلهم.
املرحلة الثانية التي أعقبت مرحلة ردة الفعل ،هي مرحلة
االس�ت�ج��اب��ة ال�ت��ي ق��ام��ت بها ال�ش��رك��ات ،لجهة االط�ل�اع على
قوانني الدولة وما تقدمه في هذه الظروف ،وهنا لعبت املوارد
البشرية دورًا محوريًا ،ومعها أقسام املحاسبة واألقسام
ال�ت�ق�ن�ي��ة ،ف�ق�س��م امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ي�ت�ح��رك وي�ن� ّ�س��ق م��ع كل
األقسام وتعاطيه يؤثر على املوظفني والعمالء .والواضح أن
الشركات التي عبرت األزمة بنجاح ،اعتمدت على مرونة هذه
األقسام ومثابرتها.
ب�ع��د م��رح�ل��ة ردة ال�ف�ع��ل ،أص�ب��ح ال�ت�ح��دي ت �ج��اوب املوظفني
وإبقاءهم على جهوزية للقيام بما هو مطلوب منهم ،وهو

عبدالعزيز يوسف الرومي
التحدي األساسي إلدارة الشركات ،وبالتأكيد لقسم املوارد
البشرية ،مع العلم بأنه في حال وج��ود ف��روع عدة للشركة
بني بلد وآخر ،كان من الضروري إعطاء استقاللية للموارد
البشرية في كل ف��رع ضمن التوجيهات والسياسة العامة
للشركة.
املرحلة األخ�ي��رة ،واملتوقع أن تمتد من شهر يوليو وحتى
ن�ه��اي��ة ال �ع��ام ،س�ت�ك��ون م��رح�ل��ة ع ��ودة ال�ع�م��ل ت��دري�ج�ي��ًا إل��ى
مختلف ال�ق�ط��اع��ات ،وع�ل�ي��ه ،ينبغي على اإلدارات وامل ��وارد

ال�ب�ش��ري��ة ال�ت�ع��اط��ي وف�ق��ًا ل�ل��واق��ع ال�ج��دي��د .فبعد أح ��داث 11
سبتمبر ت�غ�ي��رت اإلج� � ��راءات األم �ن �ي��ة ف��ي م �ط��ارات ال�ع��ال��م،
وكورونا سيغير طريقة التعاطي فيما بيننا لفترة طويلة،
وبالتالي على الشركات واألقسام األساسية فيها التجاوب
مع الضغط الذي يعانيه املوظفون ،وعلى القيادات أن تدرك
أهمية التحديات الجديدة كالعمل عبر االنترنت بشكل أكبر
ً
مثال.
ع��ال��م األع� �م ��ال ب �ح��اج��ة ال� �ي ��وم ل �ت �ط��وي��ر م� �ه ��ارات امل��دي��ري��ن
واملوظفني ،من خ�لال نقاشات ون��دوات عمل للتعرف على
أف�ض��ل ط��ري�ق��ة للتعامل بشكل أف�ض��ل م��ع ال �ع �م�لاءّ .
تغير
ً
األحوال سيفرض تبدال في التعاطي وهو أمر قد يفتح آفاق
عمل جديدة للشركات .وهنا يكمن دور اإلدارات وأقسام
املوارد البشرية ،في البحث والعمل مع املديرين ومساعدتهم
في ابتكار أساليب عمل جديدة.
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خبير أسري ينصح :اعقلي ُ
وكفي عن هذه المراهقة ..وانشغلي بأسرتك الصغيرة

تزوجت لكني ما زلت أحب لفت األنظار إليَّ فكيف أقلع عن هذا التصرُّف؟
ستيف ألموند ،شيريل سترايد -
«نيويورك تايمز»
خبيرين ُأ َ
َ
سريني
أرسلت شابة رسالة إلى
في صحيفة نيويورك تايمز تقول فيها:
أن��ا ام ��رأة أب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر  24ع��ام��ا ،ع�ش��ت حياة
عائلية س�ع�ي��دة ،أب��ي ك��ان متفهمًا ويلبي جميع
رغباتنا ،ف��ي ال��واق��ع أيضًا أن��ا شابة تتمتع بقدر
كبير م��ن الجمال ،وأالح��ظ ذل��ك كثيرًا م��ن خالل
نظرات الناس ّ
إلي ،فعندما كنت طالبة في الجامعة،
سعى جميع الشباب املميزين إل��ى التقرب مني،
ومنذ ذلك الوقت أدمنت لفت األنظار.
حلمت دائمًا بأن أجد الحب الحقيقي ،وقد تحقق
ذل ��ك ل��ي خ�ل�ال آخ ��ر س�ن��ة ل��ي ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،فقد
تعرفت على ش��اب خلوق ومميز ك��ان ذكيًا جدًا
ومعروفًا في الجامعة بشدة ذكائه وهذه الخصلة
كانت تعجبني كثيرًا فيه.
بعد مرور سنة تزوجت من رجل أحالمي ،ونحن
اآلن نعيش في سعادة ،لكن ّ
لدي مشكلة ما زلت
ً
لم أجد لها حال ،فقد بت أشتاق إلى نظرات الناس
لي ،وأصبحت أرغ��ب في ع��ودة تلك األي��ام حينما
كان الجميع يرغب في التحدث إلي والتقرب مني.
أنا لم أرتكب أي حماقة تدل على خيانتي لزوجي،
لكني ما زل��ت أرغ��ب في أن أج��ذب انتباه الرجال،
أري��د أن أع��رف ه��ل ه��ذه حالة مرضية تستدعي
م�ن��ي ال��ذه��اب إل��ى ط�ب�ي��ب ن�ف�س��ي لتلقي ال �ع�لاج؟

أم أن�ه��ا ف�ق��ط أم��ر م��ؤق��ت ،ال أري ��د أن أش�ع��ر أنني
أخون زوجي بهذا التصرف فأرجو أن تقدموا لي
نصيحة.

ورد الخبير األس ��ري ،ستيف أمل��ون��د ،على
رسالة الشابة وقال:
ل �ق��د ص��دم��ت م��ن رس��ال �ت��ك ه� ��ذه ،ف �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة

ماذا تخبرك عادات نومك عن جسدك؟

 - 1النصيحة األولى «اترك الهاتف قبل النوم بساعة
على األقل».
وح � ��اول ت �ح��دي��د وق ��ت ل �ل �ن��وم وت �ه �ي �ئ��ة ن �ف �س��ك ،وإن تعثر
ال�ن��وم ليالي متكررة فسوف تحتاج ال��ى التحدث إل��ى أحد
املتخصصني والنظر في اختالل التوازن الهرموني ،والـتأكد
من متالزمة تكيس املبايض ،وف��رط نشاط الغدة الدرقية،
واالكتئاب واضطرابات القلق.
■ ماذا لو استيقظت في منتصف الليل؟
ً
شخصا يستيقظ ف��ي منتصف الليل ،ق��د يكون
إذا كنت

مايو كلينك
يجب عالج اليد المكسورة في أسرع وقت ..وإال قد ال ُتشفى العظام بمحاذاة صحيحة
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د .والء حافظ
كشف خبراء النوم عما تخبره ع��ادات نومك عن جسدك،
ً
شخصا يستيقظ ً
دائما في منتصف الليل أو
س��واء كنت
ً
شخصا يعاني الضباب الدماغي اليومي على سبيل املثال.
ووف��ق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية ،قالت
فيه الخبيرة أوليفيا أريزولو «إن عادات النوم لدينا تؤثر في
أدائنا في العمل وفي املنزل ،وإذا وج��دت نفسك غير قادر
على التركيز في املكتب ،فستشير ً
دائما إلى قلة النوم».
وشرحت أوليفيا خمس ع��ادات نوم مختلفة ،كما قدمت 5
نصائح يجب اتباعها.
إذا كنت تكافح من أجل النوم:
ق��ال��ت ال�خ�ب�ي��رة «ق��د يعني ه��ذا أن��ك ال ت�م��ارس أن�ش�ط��ة ن��وم
ً
ً
مريحا لساعة
كاف ،مثل أنك ال تملك روتينا
صحية بشكل ٍ
قبل الذهاب إلى الفراش».
ً
فالنضال من أجل النوم يمكن أن يشير أيضا إلى أنك تقوم
بأنشطة «تخريب النوم» مثل:
■ مشاهدة التلفزيون في السرير
■ القيلولة في وقت متأخر ً
جدا من اليوم
■ تناول الكافيني
■ تناول الشوكوالتة
■ الضوء
في غياب الضوء ،أنت تنتج امليالتونني -مما يساعدك على
فينتج الجسم الكورتيزول
ال�ن��وم .أم��ا ف��ي وج��ود ال�ض��وءً ،
الذي يساعدك على البقاء مستيقظا.

التي تفكرين بها ليست أم �رًا جيدًا ،أن��ا مسرور
ً
ألن��ك وج��دت��ي رج�لا يحبك وتحبينه وتزوجتما،
ومن األفضل لك التوقف عن التفكير في نظرات

الناس إليك ،ألنك تعلمني جيدًا أنها نظرات عابرة
ل��ن ت ��دوم ،وه ��ذه أم ��ور متعلقة ب��امل��راه�ق��ة ،اعلمي
أن��ه م��ا س�ي��دوم ه��و عالقتك ب��زوج��ك ال��ذي تقولني
أن��ك تحبينه ويحبك ،حاولي أن تعيشي لحظات
الحب مع زوج��ك واستمتعي بنظراته هو إليك ال
شخصًا آخر.
ي�ج��ب أن تتعلمي درس ��ًا م��ن ه��ذا األم ��ر ،وه��و أن
امل �س��ار ال��وح�ي��د ل�ل�م��رأة م��ن أج��ل ت�ق��دي��ر ذات �ه��ا ال
يكون أبدًا من خالل نظرات الذكور إليها.
ف��ي ح�ي�ن ردت ال �خ �ب �ي��رة ش �ي��ري��ل س �ت��راي��د على
رسالة الشابة وقالت:
إذا أردت التخلص م��ن ه��ذا الشعور عليك البدء
بطرح أسئلة على نفسك ث��م اإلج��اب��ة عليها ،هل
نظرات الناس إلي حقيقة؟ ملاذا ينظر هؤالء الناس
إل��ي؟ هل حقًا ألنني جميلة وأثير اهتمامهم؟ ما
األم��ر األك�ث��ر أهمية ن�ظ��رة الجسد ال�ف��ان��ي وال��ذي
سيترهل في يوم من األيام ،أم النظرة إلى الجمال
الروحي والداخلي؟
إجابات هذه األسئلة واضحة فجمال أي شخص
ينبع من تصرفاته وطريقة تعامله مع اآلخرين
واحترامه لذاته وملن حوله من الناس.
عليك القيام برحلة الكتشاف ذاتك حاولي تغيير
وعائلتك،
بنفسك
مفاهيمك حول الجمال ،واهتمي
ِ
ِ
ِ
حافظي على زواج � ِ�ك وأس��رت��ك الصغيرة وعلى
حياتك،
الشخص الذي ترغبني في أن تكملي معه
ِ
بما أن� ِ�ك تقولني أن��ك تحبينه ،فال أعتقد أن هناك
ً
رج�ل�ا ي��رغ��ب ف��ي أن ي�ن�ظ��ر ب��اق��ي ال��رج��ال ن�ظ��رة
إعجاب إلى زوجته.

السبب هو التوتر ،بسبب إنتاج الكورتيزول ال��ذي يبقينا
مستيقظني.
 - 2النصيحة ال�ث��ان�ي��ة «ق�ل��ل م��ن ت�ن��اول��ك للكافيني
وحاول تقليل التوتر اليومي».
■ ماذا لو كنت تكتفي بساعات نوم قليلة فقط؟
ف��ي ح�ين أن الكثير م��ن ال�ن��اس معجبون ب�ش��أن قلة النوم
ال��ذي يحتاجون إليه للقيام بعملهم ،أوضحت الخبيرة أن
«ال�ح��رم��ان م��ن ال�ن��وم يضعف الفص الجبهي امل�س��ؤول عن
اتخاذ القرار والحكم وإنتاجية العقل .لهذا السبب ،إذا كنت
تعتقد أن��ك تعمل بطاقة ج�ي��دة فهو اع�ت�ق��اد مغلوط وه��ذا
سيعرضك لقرارات خطأ وكفاءة أقل».
 - 3النصيحة الثالثة «اج�ع��ل ن��وم��ك م��ن أول��وي��ات��ك
وحقق ما بني 7إلى  9ساعات نوم».
■ ماذا لو استيقظت وأنت تشعر بضبابية في الرؤية؟
يمكن أن يعزى ضباب ال��دم��اغ إل��ى ع��دد من العوامل منها
الجفاف وهو عامل ً
غالبا ما يتم تجاهله .وتشير الدراسات
إلى أن انخفاض مستوى املاء بنسبة  %2فقط سيضعف
الوضوح العقلي.
ً
ووفقا للخبيرة« ،يأتي الوضوح الذهني عندما يدخل الدماغ

في النوم املوجي البطيء ويزيل السموم من أميلويد بيتا،
التي تسبب فقدان الذاكرة واالرتباك».
وق��ال��ت ال�خ�ب�ي��رة أول�ي�ف�ي��ا «ب �م��ا أن ال��دم��اغ ل�ي��س ل��دي��ه نظام
ملفاوي ،فإنه يعتمد على النوم العميق إلزال��ة ه��ذه السموم
العصبية ،وأف��ادت ال��دراس��ات بأن  %70من هذا يحدث في
النوم العميق».
 - 4النصيحة الرابعة « اش��رب املزيد من امل��اء خالل
النهار».
 .5ماذا يعني إذا استيقظت شاعرا بالراحة؟
إذا كنت أحد األشخاص املحظوظني الذين يستيقظون في
معظم الصباحات وهم يشعرون بالراحة ،كما لو كنت قد
�اف م��ن ال �ن��وم ،ف��إن ي��وم��ك سيكون
حصلت ع�ل��ى ق�س��ط ك � ٍ
رائعا .وغالبا يحدث هذا اذا كنا نقوم بأنشطة نوم صحية
كافية ،مثل:
■ حجب الضوء
■ احتساء شاي البابونج قبل النوم
■ ترك الهاتف قبل النوم بفترة كافية
■ االلتزام بروتني النوم من باب الرعاية الذاتية
ال �ن �ص �ي �ح��ة األخ � �ي ��رة «ح ��اف ��ظ ع �ل��ى وق� ��ت ن ��وم ��ك ك ��ل ل�ي�ل��ة
وبالنصائح السابقة».

يعني مصطلح اليد املكسورة وج��ود كسر أو شرخ في
عظمة واحدة أو أكثر من عظام يدك .يمكن أن تكون هذه
اإلص��اب��ة ناتجة ع��ن ض��رب��ات م�ب��اش��رة أو ال�س�ق��وط .قد
تتسبب ح��وادث السيارات في كسر عظام اليد ،ويكون
الكسر متعددًا في بعض األحيان ،وغالبا ما يحتاج إلى
تدخل جراحي.
قد تكون أكثر عرضة لخطر كسر اليد إذا شاركت في
رياضات التالحم مثل :كرة القدم ،أو الهوكي ،أو إذا كنت
تعاني من حالة تصبح فيها العظام أرق وأكثر هشاشة
(هشاشة العظام) .من املهم عالج اليد املكسورة في أسرع
ُ
وقت ممكن .وإال ،قد ال تشفى العظام بمحاذاة صحيحة،
وهذا قد يؤثر على قدرتك على القيام باألنشطة اليومية
كالكتابة أو قفل أزرار القميص .سيساعد العالج املبكر
ّ
والتيبس.
أيضا في تقليل األلم
األعراض
قد تتسبب اليد املكسورة في ظهور هذه العالمات واألعراض:
 - 1قد يتفاقم األلم الشديد عند تحريك يديك أو اإلمساك بها
أو الضغط عليها وعصرها.
ُّ - 2
تورم.
 - 3ألم في حالة ملس موضع الكسر.
 - 4كدمات.
ُّ - 5
تشوه واضح كإصبع معوجة.
ُّ - 6
التيبس أو عدم القدرة على الحركة أو التخدر.
ُّ - 7
تخدر في يدك أو أصابعك.
عوامل الخطورة
يمكن أن يكون سبب كسور اليد ضربة مباشرة أو إصابة
ناتجة عن السحق .قد تتسبب ح��وادث السيارات في كسر
عظام اليد ،ويكون الكسر متعددا في بعض األحيان ،وغالبا
ما يحتاج إلى تدخل جراحي.

املضاعفات
م��ن ال �ن��ادر ح ��دوث م�ض��اع�ف��ات الن�ك�س��ار ال �ي��د ،لكنها إن
حدثت تكون:
التيبس املستمر ،والوجع أو اإلعاقة .يزول ُّ
■ ُّ
التيبس ،واأللم
ِّ
املتضررة عموما في نهاية املطاف بعد
أو الوجع في املناطق
إزالة الجبيرة أو بعد الجراحة .ومع ذلكُ ،يعاني بعض الناس
َّ
من ّ
وتحدث
تيبس أو ألم دائم .كن صبورا في فترة التعافي،
إل��ى طبيبك ح��ول ال�ت�م��اري��ن ال�ت��ي ق��د ت�س��اع��دك أو اط�ل��ب منه
إحالتك الختصاصي العالج الطبيعي أو املهني.
■ االلتهاب املفصلي العظمي .يمكن للكسور التي تمتد إلى
مفصل ما أن ُت ِّ
سبب التهاب املفاصل بعد سنوات من ذلك.
إذا شعرت ُّ
بتورم أو ألم في يدك بعد فترة طويلة من كسرها،
فاقصد الطبيب ليفحصك.
ََ
■ ت��ل��ف األع �ص��اب أو األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة .ق��د تسبب اإلص��اب��ة
الشديدة في اليد ضررا لألعصاب واألوعية الدموية املحيطة.
اطلب املساعدة الطبية فورا إذا الحظت أي خدر أو مشكالت
في الدورة الدموية.
احرص على تقوية عظامك
لبناء عظام قوية:
 - 1ات �ب��ع ِح �م �ي��ة غ��ذائ �ي��ة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى ال �ق ��در ال �ك��اف��ي من
الكالسيوم ،وفيتامني .D
مارس الكثير من التمارين الرياضية مثل املشي السريع.
-2
ِْ - 3
أقلع عن التدخني إذا كنت مدخنا.
َ
 - 4تجنب السقوط.
تحدث معظم ح��االت كسور اليد عندما يسقط األشخاص
على يدهم وهي ممدودة .لتفادي هذه اإلصابة الشائعة:
ارتد أحذية حساسة.
■َ ِ
َ
■ أزل األش �ي��اء ال�ت��ي ُيمكن أن تتعثر بها ف��ي م�ن��زل��ك ،مثل
سجاجيد الديكور الصغيرة.

د .أيريك سورنسون لـ سبقلا :المرض غالباً ما يبدأ فجأة ..وال يمكن وقف تدهور األعراض

العالج الجيني يبشر بابتكار طرق للوقاية وعالج الـ ALSمستقب ً
ال
ومنطقة انتشار التلف العصبي .فبعض الحاالت تسبب
تلفًا أكبر في أعصاب الدماغ ،وأخرى تسبب تلفًا أكبر في
أعصاب النخاع الشوكي وأخرى مشتركة تصيب كليهما
معًا (الحالة األكثر شيوعًا).
ويعرف بأن الحاالت التي تسبب أضرارًا في أعصاب الدماغ
املتحكمة باألطراف أخف من تلك التي تسبب تلفًا منتشرًا.

د .خلود البارون
م��رض الضمور العضلي او
التصلب الجانبي الضموري
ي �س �م��ى اخ � �ت � �ص� ��ارا ،ALS
ُ
وي � �ع� ��د م� ��ن ض� �م ��ن أم � ��راض
التدهور أو الضمور العصبي
امل ��رك ��زي (ال� ��دم� ��اغ وال �ن �خ��اع د .أيريك سورنسون
الشوكي).
وف � ��ي ل� �ق ��اء ح� �ص ��ري ل� �ـ سبقلا ي� �ق ��ول اخ �ت �ص��اص��ي
األم � � ��راض ال �ع �ص �ب �ي��ة م ��ن «م ��اي ��و ك �ل �ي �ن �ي��ك» د .أي��ري��ك
سورنسون« :إن سبب م��رض  ALSهو إف��راز الجسم
ل�ب��روت�ي�ن��ات سمية ت�ه��اج��م ال�خ�لاي��ا العصبية امل��رك��زي��ة
املسؤولة عن العضالت لتسبب موتها تدريجيا وبشكل
ال يمكن منعه ،مما يفسر أع��راض��ه الكالسيكية التي
تبدأ بضعف في عضالت معينة وتيبسها ،ثم ينتشر
الضعف العضلي ليصيب ك��ل الجسم إل��ى أن يسبب
الشلل وينتهي بالوفاة.
ورغم أن مسببات إصابة هذا املرض ال تزال غير معروفة
ب��دق��ة ول�ك��ن ي�ع��رف ارت �ب��اط نسبة قليلة ب�ع��وام��ل جينية،
حيث اكتشف أن  %5ــ  %10من املصابني لديهم جينات
متوارثة (جينات  C9و )C72أو طفرة جينية .cod1
كما بينت بعض الدراسات ارتفاع نسبة اإلصابة عند من
لديهم ع��وام��ل معينة مثل العمل ف��ي الخدمة العسكرية،
واالص � ��اب � ��ات ،وال �ج �ل �ط��ات ال��دم��اغ �ي��ة ،وأم� � ��راض ال �ت��روي��ة
الدماغية والتدخني.

هل يبدأ منذ الوالدة؟
ع��ادة تظهر اإلص��اب��ة باملرض في وق��ت متقدم في العمر
(ب�ين عمر  60ـ�ـ  70س�ن��ة) ،ولكن هناك نسبة قليلة تبدأ
منذ الطفولة.
وش��رح الدكتور ق��ائ�لا« :ال�س��ؤال املهم ه��و إذا كانت القابلية
الجينية للمصابني موجودة في اجسامهم منذ ال��والدة ،فلن
يبقى املرض خامال ويظهر متأخرا في العمر ،مما يدل على

وج��ود محفز يحدث في عمر متقدم ينشط الجينات حتى
تبدأ في افراز بروتني «سام» يميت الخاليا العصبية املسؤولة
ع��ن العضالت .ويعتقد ب��أن سبب ب��دء اإلص��اب��ة (س��واء في
األطفال او الكبار) راجع الى تدخل عوامل بيئية او مرضية.
أنواعه
الصورة اإلكلينيكية العامة للمرض متشابهة بني جميع
املصابني ،بيد أن هناك اختالفات فردية تعتمد على درجة

أعراض ومضاعفات
غالبا تبدأ نوبة املرض عبر عدة سيناريوهات:
ظهور أعراض صعوبات لغوية مثل اختالل طريقة الكالم
والتلعثم أو ضعف عضلي في إح��دى اليديني او ضعف
عضلي في إحدى القدميني.
ولكن في حاالت قليلة يبدأ املرض بأعراض غير تقليدية،
وه ��ي ص�ع��وب��ات تنفسية وض �ع��ف ف��ي ع �ض�لات ال��رق�ب��ة
(سقوط الرقبة الالإرادي).
وم��ع ت�ق��دم امل ��رض ينتشر ال�ض�ع��ف ت��دري�ج�ي��ا ال��ى كامل
عضالت الجسم .وال يمكن توقع سرعة تقدم املرض من
مريض ال��ى آخ��ر ،فبعض ال�ح��االت تتقدم سريعا لتصل
الى مرحلة توقف التنفس في أقل من سنة ،بينما يتقدم
املرض بطيئا لعدة سنوات الى ان يصل الى هذه املرحلة.
العالج
متى ما ب��دأت االع��رض فال تتوافر طريقة طبية يمكنها
إي �ق��اف ت�ق��دم��ه أو ع�لاج��ه .ل ��ذا ،تعتمد خ�ط��ة ال �ع�لاج على
االستعانة بالعالج الطبيعي والتأهيل الطبي واالج�ه��زة
املساندة ،مثل أجهزة الحركة (الكرسي املتحرك والعكاز)،
وأج�ه��زة التنفس (ك�م��ام التنفس) وع�لاج النطق وأجهزة

ال��ذك��اء ال�ص�ن��اع��ي ل�ل�م�س��اع��دة ع�ل��ى ال �ت �ح��دث وال �ت��واص��ل
وأنابيب التغذية وغيرها.
وكل ذلك هدفه هو مساعدة املريض على التأقلم والتغلب
ع �ل��ى ص �ع��وب��ات امل� ��رض وال �ق �ي��ام ب��أع �م��ال��ه ال �ي��وم �ي��ة مثل
األكل والسير والحركة واستخدام الحمام .بينما تساهم
العقاقير املتوفرة في تأخير تقدم املرض قليال مثل دواء
اسمه «ريليزول».
حيث بينت ال��دراس��ات أن��ه يطيل عمر املريض بمعدل 3
ـــ  5شهر.
أم ��ا ع �ق��ار «أدي ��راف ��ون» أو «رادي �ك��اف��ا» ف�ق��د ح�ص��ل على
موافقة فدرالية العقار والغذاء مؤخرا تبعا لدراسة يابانية
مطولة اقترحت فائدته خ�لال الفترة املبدئية من املرض
وملن لديهم اعراض خفيفة.
ب�ي��د أن ن�ت��ائ��ج اس�ت�خ��دام��ه ع�ل��ى امل��رض��ى ف��ي دول أخ��رى
أظهرت نتائج متعارضة .ورغم امان هذا العقار ،فال تزال
فعاليته وفائدته غير معروفة بشكل واضح.
ً
اكتشافات قد تمنع اإلصابة مستقبال
ف��ي ح��ال��ة وج��ود ع��ام��ل جيني ،ت�ح��اول األب �ح��اث الجينية
ابتكار طرق يمكنها التدخل لعالج الخلل الجيني املسؤول
ع��ن ان�ت��اج السموم البروتينية التي تسبب م��وت الخاليا
العصبية وبالتالي االصابة باملرض.
ويأمل الخبراء ان تتوصل تقنيات العالج الجيني الى عالج
يمنع إص��اب��ة م��ن لديهم طفرة جينية او جينات مختلة.
ومصدر هذه التوقعات اإليجابية هو ابتكار طب الوراثة
عالجا جينيا وناجحا للجينات املسببة مل��رض مشابه
يسمى ضمور النخاع الشوكي.
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ثقافة وفنون

أكدت لـ سبقلا أن الدراما الخليجية تحظى بحضور مؤثر وقوي ..واألعمال هي صورة مصغرة من الواقع

سعاد علي :أين من ادعوا أن «أم هارون» روَّ ج للتطبيع؟
محمد علي

حضور عربي

أطلت علينا الفنانة البحرينية ال�ق��دي��رة سعاد علي
هذا العام في الدراما االجتماعية «أم هارون» لتقاسم
ابطال العمل مغامراتهم التي امتدت لـ 30يوما ،تصدر
خاللها املسلسل موقع التواصل االجتماعي تويتر،
محققا أعلى نسب املشاهدة ،العمل الذي أثار ضجة
كبيرة من قبل أن يبدأ عرضه ،تبدلت مواقع الكثيرين
ممن ش��اه��دوه حتى النهاية ،وه��ذا م��ا أك��دت��ه الفنانة
البحرينية في حديثها لـ سبقلا ،إذ تمنت لو أن من
ّ
تسرع في انتقاد املسلسل قبل بدء عرضه لو تريث
ً
ً
قليال حتى مشاهدته ك��ام�لا ،وثمنت تجربتها مع
نخبة كبيرة من زمالئها.
تقول الفنانة سعاد علي ،عما يعيشه العالم أجمع
حاليا من اح��داث« :شهدنا ه��ذا العام العديد من
املناسبات املهمة في ظل ظروف استثنائية وهي
تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ل��ذل��ك ال�ت��زم�ن��ا منازلنا
وات�خ��ذن��ا ك��ل ال�ت��داب�ي��ر االح �ت��رازي��ة ،لعل م��ا آملني
ك�ث�ي��را ان يمضي ش�ه��ر رم �ض��ان دون ان تفتح
املساجد اب��واب�ه��ا الستقبال املصلني ،اعتدنا ان
ت�ص�ل�ن��ا اص � ��وات ص�ل�اة ال �ق �ي��ام داخ� ��ل م�ن��ازل�ن��ا،
ولكننا اكتفينا هذا العام باالستماع لها من خالل
التلفزيون».
وتتطرق الفنانة البحرينية املخضرمة الى مشاركتها
ف��ي مسلسل «ام ه� ��ارون» م��ع ال�ف�ن��ان��ة ح�ي��اة الفهد،
للكاتبني محمد وع�ل��ي ش�م��س ،وم��ن إخ ��راج محمد
العدل ،وتقول« :تجربة مميزة كان لها اثر طيب في
نفسي ،السيما ان�ه��ا وث�ق��ت تعاوني م��ع العديد من
الزمالء الذين اعتز بهم واقدرهم».

وشددت الفنانة القديرة على ان الدراما الخليجية
ل �ه��ا ح �ض��ور م��ؤث��ر ف��ي امل �ش �ه��د ال �ف �ن��ي ال �ع��رب��ي،
وقالت :ما نقدم من اعمال متابع بصورة كبيرة
وال أب�ل��غ ع�ل��ى ذل��ك م��ن ال�ض�ج��ة ال�ت��ي حققها «أم
ه ��ارون» ،الفتة ال��ى أن كتاب ال��درام��ا بشكل عام
يستقون أحداث اعمالهم من الواقع الذي نعيشه،
موضحة« :الش��ك ان ه�ن��اك سلبيات كما أن في
مجتمعاتنا ال �ع��دي��د م��ن االي �ج��اب �ي��ات ،وتسليط
الضوء عليها امر بديهي ،وأغلب االعمال الدرامية
هي ص��ورة مصغرة مما نعيشه من اح��داث في
حياتنا اليومية».
وت ��رى ال�ف�ن��ان��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ان ت��واص��ل األج �ي��ال في
ال �ف��ن س�ن��ة ال �ح �ي��اة ،م�ع��رب��ة ع��ن ف�خ��ره��ا ب�م�ع��اص��رة
نجوم الجيل الذهبي والتعاون معهم منذ اطاللتها
ف��ي مسلسل «درات األي � ��ام» ،ال ��ذي ت�ع�ت�ب��ره األق��رب
ال��ى قلبها ،الفتة ال��ى انها قدمت العديد من االعمال
وبشخصيات مختلفة سواء كوميدية او تراجيدية،
وان ما يجذبها في املقام األول ال��دور ال��ذي تجسده
بغض النظر عن القالب الدرامي للعمل.
ي��ذك��ر أن م�س�ل�س��ل «أم ه� � ��ارون» م ��ن ب �ط��ول��ة ح�ي��اة
الفهد ،ومحمد جابر العيدروسي ،وأحمد الجسمي،
وف �خ��ري��ة خ �م �ي��س ،وس� �ع ��اد ،وع �ب��دامل �ح �س��ن ال�ن�م��ر،
وفاطمة الصفي ،وفؤاد علي ،ومحمد العلوي ،وروان
مهدي ،وآالء الهندي ،ون��واف نجم ،وف��رح الصراف،
وإل �ه��ام ع�ل��ي ،وآالء ش��اك��ر ،وم��اج��د الجسمي ،وأم��ل
م�ح�م��د ،وم��ن ت��أل�ي��ف محمد وع�ل��ي ش�م��س ،وإخ��راج
محمد العدل.

سعاد علي اعتبرت أن االنتقادات الموجهة للعمل كان لها أثر نفسي سلبي

أين التطبيع؟

وحول ما تعرض له املسلسل من انتقادات ،السيما
اتهامات التطبيع التي الحقته ،توضح« :دعنا نتفق ان
هذه الجملة كان لها أثر نفسي سلبي ،الن هناك من

روج لها قبل ب��دء ع��رض العمل ،وكنا نتطلع ال��ى أن
يتريث البعض قليال لحني ع��رض املسلسل ،من ثم
يوجهون ما يحلو لهم من نقد ،ألنه حينها سيقوم
على واقع ،تنميت أال يتسرع احد في إطالق االحكام،
هي قاعدة اتمنى لو استندنا عليها جميعا أال نتسرع

في اي شيء ،واعتقد ان اليوم وبعد ان شاهد الجميع
املسلسل م��ن حقنا ان ن�س��أل م��ن انتقدنا واتهمنا
ب��ال�ت�ط�ب�ي��ع :أي��ن ه��و ف��ي ال�ع�م��ل؟ ق��دم�ن��ا ش��رائ��ح ع��دة
م��ن املجتمع ف��ي فترة زمنية م��ا ف��ي منطقة واح��دة،
وسلطنا الضوء على حياتهم.

فيلم يحيي الذكرى الثمانين النطالق السلسلة

تبدأ من أول سبتمبر

«توم وجيري» ..انتصار للظلم خلف قناع مضحك

طلبات الترشح لـ«التشجيعية» ..إلى  15أكتوبر
أع��رب األم�ين العام املساعد لقطاع الثقافة ،د .عيسى األنصاري ،عن رغبة
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في إتاحة املجال أمام الراغبني في
التقدم لجوائز ال��دول��ة التشجيعية في الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية
واالنسانية لعام  ،2020معلنًا بهذا ال�ص��دد ع��ن تمديد فتح ب��اب الترشح
لجوائز هذا العام.
وأشار إلى أن املوعد النهائي لتلقي طلبات الترشح سيكون يوم الخميس،
املوافق  15أكتوبر املقبل ،مضيفًا ان «تلقي طلبات الترشح سيتم بدءًا من
يوم الثالثاء ،املوافق  1سبتمبر املقبل ،وحتى نهاية الفترة املحددة».
د .عيسى األنصاري
وأوضح األنصاري أن جوائز الدولة التشجيعية تأتي داللة على رعاية الدولة
للمبدعني الكويتيني ،الفتًا إلى أنها تمثل قيمة معنوية رفيعة للفائزين ،حيث تشكل إضافة أدبية ومعنوية
مهمة للسيرة الذاتية للفائزين ،مشيرًا إلى أنها تحمل تأكيدًا على حضور الفائزين على الساحة اإلبداعية.
وتابع« :الجائزة تسهم في رصد حراك الساحة الثقافية املحلية وما تفرزه من مبدعني ومفكرين ،علمًا
بأن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب يتولى مهمة اإلعالن عن أسماء الفائزين ،وإخطارهم بموعد
االحتفال الرسمي» .يذكر أن جوائز الدولة التشجيعية بدأت دورتها األولى عام ُ ،1988ومنحت الجائزة
طوال مسيرتها إلى عدد من الشخصيات الثقافية والفنية البارزة ،التي باتت تشكل عالمات بارزة في
مسيرة الثقافة الكويتيةُ ،ويمنح الفائز بكل فرع من فروع الجائزة مبلغ وق��دره  10آالف دينار كويتي،
باإلضافة إلى شهادة تقدير ومجسم.

«كورونا» جعل مهمة الك ّتاب صعبة

روايات تعكس عالما ً انقلب رأسا ً على عقب

رافع البرغوثي
ي �ق��ول امل� ��ؤرخ االم �ي��رك��ي ج �ي��ري ب�ي��ك ان س��ر اس�ت�م��رار
ج��اذب�ي��ة ت��وم وج �ي��ري يكمن ج��زئ�ي��ا ف��ي أن ال �ن��اس في
أنحاء العالم يمكن أن يروا في هاتني الشخصيتني شيئًا
من أنفسهم .ويضيف« :أعتقد أن معظم الناس يمكنهم
التعاطف مع جيري الصغير الحجم ،فكل منا يعاني من
وجود شخص يضطهده .هناك دائمًا شخص ما ،رئيس
العمل ،صاحب البيت ،سياسي ،أو أي��ا ك��ان .نحاول أن
نعيش حياتنا ،في حني أن شخصًا ما يحاول تعكيرها».
واستثمارًا لجاذبية الثنائي األكثر شهرة في العالم،
يعرض في اواخر العام الجاري الفيلم الكوميدي «توم
وجيري» احتفاال بالذكرى السنوية الثمانني النطالق
سلسلة افالم الكرتون التي تحمل االسم نفسه ،والتي
تتمتع بشعبية هائلة في كل أرجاء العالم .الفيلم الذي
يخرجه تيم ستوري هو الثالث الذي يحمل هذا االسم
وتظهر فيه الشخصيتان «ت��وم وجيري» مع ممثلني،
حيث يشارك في بطولته كلو غريس موريتز ومايكل
بينيا وكني جيونغ وروب ديالني.
قصة الفيلم

معروف ان حلقات ت��وم وجيري ال تقدم ج��دي��دا ،فما
يحدث متوقع ،والنهاية معروفة ،والصيغة املألوفة ال
تشكل تحديا او استثارة لقدرات املشاهد التفسيرية.
فماذا عن قصة الفيلم؟
يحكي الفيلم قصة الفأر «جيري» ،الذي يعيش سعيدا،
ف��ي منزل ريفي كبير ف��ي نيو إنغالند ،حيث أصبح
صديقا ملالكي امل�ن��زل ،وهما زوج��ان مسنان طيبان.
ينتهي عهد الصداقة الفريدة وامل��رح وال�س�ع��ادة ،بعد
وفاة الزوجني ،وعرض منزلهما للبيع .وعندما تسكن
البيت عائلة شابة ،يعقد جيري العزم على تخويفها
حتى ال تستولي على منزله ،فتسارع العائلة الى اقتناء
ق��ط ش ��ارد ي��دع��ى «ت� ��وم» ،مل�س��اع��دت�ه��ا ع�ل��ى التخلص
من املشكلة .وفي خضم معركة ملحمية على املنزل،
س��رع��ان م��ا يكتشف القط وال�ف��أر إعجابهما املتزايد
ب��ال�ع��ائ�ل��ة ،ووج ��وب ال�ع�م��ل م�ع��ًا لحمايتها م��ن تهديد
خ��ارج��ي .وف ��ي م �ج��رى عملهما م�ع��ًا ب ��روح ال�ف��ري��ق،
يتعلمان معنى األسرة والقيمة العليا للصداقة.
فهل يحقق الفيلم النجاح المنشود؟

ظ �ه��ر ت ��وم وج �ي��ري ف��ي  1975ص��دي �ق�ين ي�خ��وض��ان

املغامرات معًا فلم يحقق ذلك النجاح املرجو ،فقد ألف
الجمهور الصراع بني الخصمني ،ومطاردة القط للفأر،
وما يتخلل ذلك من مواقف كوميدية .لذلك من املتوقع
ان يحظى ال �ص��راع وامل �ط��اردات بمساحة واس�ع��ة في
الفيلم ،لجذب الجمهور ،ثم تأتي النهاية حاملة الرسالة
التربوية املعلنة.
سلسلة غير بريئة

«ت��وم وج �ي��ري» ظ��اه��رة ثقافية لها دالالت �ه��ا املعرفية
وااليديولوجية ،وتأثيرها في ثقافة األطفال في جميع
أنحاء العالم ،.وقد بات الثنائي املحبوب وسيلة للترويج
أللعاب ومالبس األطفال وغيرها من السلع ،الى جانب
ال�ت��روي��ج لقيم سلبية ع��دي��دة ،وط��ري�ق��ة م�ح��ددة لرؤية
العالم.
وبكلمات م��اك��س ف��اوس��ت ف��إن ه��ذه االع �م��ال «تنتج
للتسلية وتنقل اي��دي��ول��وج�ي��ا ،وم��ن الصعب تحديد
ما اذا كان هم منتجيها االكبر هو التسلية أم نشر
االي��دي��ول��وج�ي��ا» .ف��اس�ت�خ��دام ق��ط وف��أر ي��وف��ر واجهة
بريئة للعرض ،وأنسنة االثنني ،وتصرفهما وكأنهما
ص �ب �ي��ان ،ي�ب�ق��ي االي��دي��ول��وج �ي��ا خ�ل��ف ق �ن��اع االم �ت��اع
واالضحاك.
ورأى ت��وم�ل�ي�ن�س��ون ان امل�س�ل�س�لات ال�ك��رت��ون�ي��ة مثل
توم وجيري ترسخ في وعي الناس ان طريقة الحياة
االم �ي��رك �ي��ة ه��ي م��ا ي ��ري ��دون ،وان ال �ت �ف��وق االم�ي��رك��ي
طبيعي واخالقي وملصلحة الجميع.
نصرة الظالم

وق � ��د ت �ع ��رض ��ت ح �ل �ق ��ات «ت� � ��وم وج� � �ي � ��ري» ،ع�ب��ر
تاريخها ،لكثير من االنتقادات واالتهامات ،حتى
ان القضية وضعت على بساط البحث واملناقشة
في الكونغرس االميركي والبرملان البريطاني ،وادى
النقد الى تجنب بعض السلبيات التي تضمنتها
حلقات السلسلة ،ولكن بعض السلبيات استمرت،
ومن ابرزها اضفاء هالة من الذكاء وخفة الدم على
ال�ل��ص االن�ت�ه��ازي «ج �ي��ري» ،وتقديمه ف��ي ص��ورة
ال�ض�ح�ي��ة ال �ج��ذاب��ة ال �ت��ي تستحق ال�ت�ع��اط��ف ،حني
يسرق الجنب من الثالجة مثال ،واظهار القط الذي
يقوم بواجبه في ص��ورة الغبي عدو البطل ،وذلك
يحمل قيمة سلبية واضحة ،فهل املطلوب تعليم
الصغار ن�ص��رة الظالم «ال�ف�ه�ل��وي» وات �ق��ان وضع
وتنفيذ الخطط الشريرة؟!

عنف مفرط

ونبه النقاد الى ان سلسلة «توم وجيري» املضحكة
املسلية ت�ق��دم ل�لأط�ف��ال ج��رع��ة كبيرة م��ن العنف،
واش� ��اروا ال��ى م�ش��اه��د ال �ض��رب ب�م�ط��رق��ة ،والطعن
ب �س �ك�ين ،وال� �ح ��رق ،واالس� �ق ��اط م��ن ام��اك��ن ع��ال�ي��ة،
واستخدام املنشار واالسلحة النارية واملتفجرات،
كما نبهوا ال��ى ان السلسلة تقدم لألطفال العنف
في ص��ورة محببة مضحكة ،فمن يطعن بسكني
او تطلق عليه النار ال يموت ،وال ينزف قطرة دم!
وق��ال مات غورنغ ،مبدع «ال سمبسون» :ان «توم
وج �ي��ري» م��ن اك �ث��ر امل�س�ل�س�لات ال�ك��رت��ون�ي��ة التي
شاهدها عنفا.
وفي عام  2016قال رئيس الهيئة العامة لالستعالمات
في مصر صالح عبدالصادق :إن أفالم «توم وجيري»
وألعاب الفيديو من أهم أسباب انتشار العنف والتطرف
في العالم العربي!
عنصرية

وات �ه �م��ت ال�س�ل�س�ل��ة ف ��ي س �ت �ي �ن��ات ال �ق ��رن امل��اض��ي
بالعنصرية ،واشير الى توظيف شخصية «مامي
تو شوز» ،مدبرة املنزل السوداء السمينة ،كما تمت
االش ��ارة ال��ى تقديم ص��ور نمطية مسيئة لسكان
اميركا االصليني ولآلسيويني والنساء واالق ��زام..
وت��م ت�ع��دي��ل ب�ع��ض امل�ش��اه��د ،وح�ل��ت ام ��رأة بيضاء
رش�ي�ق��ة ت�ت�ح��دث ب�ل�ك�ن��ة اي��رل �ن��دي��ة م �ح��ل«م��ام��ي تو
ش��وز» ،وف��ي ما بعد ألغيت حلقات بعد أن وجهت
«أم� � ��ازون ب��راي��م إن�س�ت��ان��ت ف �ي��دي��و» ت �ح��ذي��رات من
مضمونها العنصري ،كما ت��م تحت ضغط النقد
حذف لقطات تظهر القط والفأر اسودين او مدخنني
او يشربان الكحول.
وك��ان الف�ت��ا للنظر م��ا ق��ال��ه ال��دك�ت��ور حسن بلخاري،
استاذ الفلسفة االسالمية وفلسفة الفن في جامعة
ط�ه��ران ،ف��ي محاضرة نقلها التلفزيون ع��ام ،2006
م��ن ان ال �ه��دف م��ن ان �ت��اج «ت ��وم وج �ي��ري» ك��ان تغيير
نظرة االوروبيني الى اليهود ،التي ترسخت في القرن
ال�ت��اس��ع ع�ش��ر ،حيث ك��ان��وا يطلقون عليهم «ال�ف�ئ��ران
القذرة» ،وقد اراد صناع «توم وجيري» تغيير صورة
ال �ف��أر ،واظ �ه��اره ذك�ي��ا ج ��دا ،وخ�ف�ي��ف ال ��دم مهما ك��ان
سلوكه عدوانيا او قاسيا .واشار بلخاري الى العالقة
بني الكلمتني «ج�ي��ري» و«ج��وري» التي تعني الشعب
اليهودي.

توم واتسون

رافع البرغوثي
ّ
أج�ب��ر «ك��ورون��ا» ال�ك��ت��اب ع�ل��ى اع ��ادة ال�ن�ظ��ر في
الروايات التي بدأوا في كتابتها ،واجراء التعديالت،
لتعكس العالم الذي انقلب رأسا على عقب بسبب
الجائحة ،ودفع بعضهم الى وضع املسودات على
ال��رف ،في انتظار ذه��اب البالء واتضاح الرؤية ،او
الى نقل اح��داث الرواية الى زمن آخ��ر ..هذه بعض
أوج��ه امل�ع��ان��اة ال�ت��ي ت�ح��دث عنها ع��دد م��ن الكتاب
لصحيفة «الغارديان».
ق ��ال امل� ��دون ت ��وم وات� �س ��ون ،ال �ق �ي��ادي ال �س��اب��ق في
ح��زب العمال البريطاني ،ان��ه ع��اك��ف م��ع شريكته
ف��ي التأليف ،ال��روائ�ي��ة ايموجني روب��رت�س��ون ،على
اج��راء التعديالت في ال��رواي��ة السياسية التي كانا
ق��د ش��رع��ا ف��ي كتابتها ،لتعكس ال��رواي��ة ع��ال��م ما
بعد «كوفيد» ،حيث الشخصيات تمسح الزجاجة
قبل الشرب ،وتخضع لفحص درجة الحرارة قبل
دخول املباني العامة..
وع �ل��ى وات� �س ��ون وروب ��رت� �س ��ون ان ي� �ق ��ررا ،وف�ق��ا
لرؤيتهما للمستقبل ،ما اذا ك��ان سيتم اكتشاف
لقاح ،األمر الذي لم يحسماه بعد .يقول واتسون:
م�ه�م��ا ي �ح��دث ،ف ��إن ال �ن��اس ل��ن ي �ك��ون��وا ب��أم��ان في
املستقبل ال �ق��ري��ب ،لكنهم س�ي�ت�ج��اوزون ال��وض��ع
األس��وأ .ليس ه��ذا عالم ما بعد الحضارة البائس،
ن �ح��ن ف��ي ع��ال��م غ��ري��ب ال ��ى ح��د م ��ا ،ف �ق��د ت�غ�ي��رت
األشياء ،لكن التغير ليس كليا.
ما العمل؟

ظ�ه��رت رواي ��ات ع��دي��دة ت��دور اح��داث�ه��ا تحت وط��أة
الحجر املنزلي .رواية «حب في الحجر» تدور حول
عالقة عاطفية تنمو بني رجل وجارته ،وكل منهما
على شرفة منزله .وفي رواية «ابق في البيت» نجد
امرأة متزوجة تغادر الحجر املنزلي لتجد حبيبها

قتيال في بيته.
تقول هوللي وات مؤلفة «إلى األس��ود» التي تكتب
رواي ��ة ج��دي��دة «أج��د صعوبة بالغة ف��ي معرفة ما
ينبغي فعله» .وتضيف «اح ��اول ان اع��رف م��ا قد
يحدث .هل سيكون هناك لقاح؟ هل سيبدو السفر
بالطائرة شيئا عفا عليه الزمن؟ هل سيبدو عمل
ال�ص�ح��اف�ي�ين ف��ي مكاتبهم غ��ري� ً�ب��ا؟ إل��ى أي م��دى
ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون ال�ك�ت��اب م�ث�ي� ً�را ل�لاه�ت�م��ام عندما
يجلس الجميع في غرف الجلوس بمالبس النوم؟».
التفاعل ضروري

م��ؤل�ف��ة «ت�ش��ري��ح ال�ف�ض�ي�ح��ة» س ��ارة ف��وغ��ان ،التي
ً
مشهدا يلتقي فيه شخصان في حانة
كانت تكتب
ق��ذرة ف��ي ل�ن��دن تعج ب��ال�س�ي��اح .ت�ق��ول ان�ه��ا جعلت
ك��ل شخصية تضع الكمامة ال��واق�ي��ة ،وتعبر عن
انزعاجها من املحيط غير الصحي ،ثم أدرك��ت أن
األكثر واقعية ،في رواية تنشر العام املقبل او الذي
يليه ،أن تجعل الشخصيتني تلتقيان على جسر،
وت �ت �ن��اوالن ق �ه��وة ج��اه��زة «ت �ي��ك اواي» .وتضيف
سارة «لكن هناك نقطة أكثر جوهرية :ال يمكنني
جعل شخصياتي موجودة من دون تفاعل ..يجب
أن تتجادل أو تتقاتل ،أو ت�م��ارس ال�ح��ب ..بعبارة
أخرى ،لن تكون هناك حبكة مثيرة ،إذا لم تتفاعل
الشخصيات كما كان الحال قبل «كوفيد».
ّ
ك��ت��اب كثيرون جعلوا اح��داث رواي��ات�ه��م ت��دور في
زم ��ن م �ض��ى ل�ت�ج�ن��ب امل �ش �ك �ل��ة .ه��اري �ي��ت إي�ف��ان��ز
اختارت العام  2018زمنا ألحداث روايتها الجديدة.
اما رومي سومر التي كانت تكتب قصة رومانسية
معاصرة تدور احداثها في ايطاليا ،فقررت التوقف
حتى يستقر الوضع وتتضح الرؤية .تقول «ربما
انقل األحداث الى املاضي ،وربما اجعلها تدور في
زم��ن ال�ج��ائ�ح��ة ،ول�ك��ن ب�ع��د ان ت�ك��ون ال�ج��ائ�ح��ة قد
انتهت».
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ُمالك العقار ينتفضون ضد التح ُّرك النيابي لتعديل القانون المدني:

«ظالم»

مقترح إعفاء المستأجرين..

في الوقت الذي انتفض فيه مالك العقارات لمهاجمة المقترح النيابي بتعديل القانون المدني وإعفاء المستأجرين في القطاعين التجاري
واالستثماري من دفع اإليجار طيلة فترة اإلغالق ،أكدت مصادر مطلعة أن المقترح ما زال رهن النقاش ،وأن اإليحاء بأن بعض الجهات الحكومية
وافقت عليه غير دقيق.
يحملهم عبء تداعيات جائحة «كورونا» وحدهم من
من جانبهم ،وصف عقاريون المقترح بالظالم وغير المنصف والجائر بحق مالك العقار ،لكونه ّ
دون حصولهم على تعويض منصف من الدولة المعنية بمعالجة تداعيات جائحة «كورونا».
وقالوا لـ سبقلا إن المقترح يحرم المالك من استيفاء حقوقهم الراسخة بالقانون ،محذرين من تداعيات خطيرة على أسعار العقار ،والبنوك التي
ّ
المتعثرين عن السداد ،فضالً عن ّ
توقف دفعات شركات المقاوالت التي تطور للمالك عقارات جديدة .وأشاروا إلى ان
ستنكشف على عدد كبير من
البنوك ستقوم بالحجز على عدد كبير من العقارات بعد ّ
تعثر مالكها ،الذين سيلجأون الى القضاء إلنصافهم وطلب التعويض من الحكومة .وطرح
العقاريون حزمة مقترحات يرونها عادلة في معالجة األزمة ،بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجرين ..وفي ما يلي تفاصيل اآلراء:

هبة حماد
ب � ��داي � ��ة ،ع �ل ��ق رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة ل �ش��رك��ة
الصالحية ال�ع�ق��اري��ة غ��ازي النفيسي ،ان امل�لاك
ه ��م ج� ��زء م ��ن امل �ج �ت �م��ع وح ��ال �ه ��م ح� ��ال اي ف��رد
ي �ت �ع��رض ل �ل �ض��رر ،وب��ال �ت��ال��ي مل � ��اذا ي �ق��ع ال �ل��وم
عليهم ه��م ب��ال��ذات ف��ي ه��ذه االزم ��ة؟ «علما انني
ك�ن��ت م��ن اوائ ��ل ال �ن��اس ال��ذي��ن ق��ام��وا بتخفيض
االي �ج��ارات مل��دة ثالثة اشهر وذل��ك مل��د ي��د العون
للمستأجرين» .وش��دد النفيسي ع�ل��ى ض��رورة
االنصاف بحق جميع االط��راف ،واذا تم اعتماد
امل�ق�ت��رح ف�لاب��د م��ن ال�ن�ظ��ر ل��دع��م امل��ال��ك بمختلف
الطرق مثال باعفائهم من رسوم الكهرباء واملاء
او بتوفير ح�ل��ول داع �م��ة اخ ��رى ،م�ش�ي��را ال��ى ان
ض��رر امل��ال��ك سيتسبب ب�ض��رر اق�ت�ص��ادي النها
ح�ل�ق��ة م��وص��ول��ة ب�ب�ع�ض�ه��ا .وب�ي�ن ال�ن�ف�ي�س��ي في
حال تم النظر باالمر بانصاف فلن يضطر احد
للتوجه للمحاكم ولن يتأثر االقتصاد.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،اك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة
الرئيس التنفيذي لشركة اركان الكويت العقارية
عبدالرحمن ال�ت��رك�ي��ت ،ان امل�ق�ت��رح غير منصف
بحق العقاريني ،وم��ا يجري م��ن اح��داث نتيجة
ج��ائ�ح��ة ال �ك��وف �ي��د -19ال يمكن تحميل اعبائها
وت��داع �ي��ات �ه��ا ع�ل��ى ك��اه��ل امل�ل��اك ،م�ش�ي��را ال ��ى ان
امل �ق�ت��رح ب�ح��اج��ة م��اس��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر ل�ي�ك��ون ع��ادال
ب �ح��ق ج �م �ي��ع االط� � � ��راف ،م ��ؤك ��دا ان ان �ع �ك��اس��ات
اع�ت�م��اده ل��ن تحمد عقباها س ��واء ع�ل��ى البنوك
واالقتصاد ككل.
وبني التركيت ان املالك هم ايضا بحاجة الى دعم
حكومي ،مطالبا في حال تم اعتماد املقترح ،ان
يتم تعويض املالك ماديا من قبل الدولة ،او من
خالل عمل لجنة تختص بايجاد حلول لعمليات
التقسيط الخاصة بهم ،حيث البد من ان تعمل
ال �ب �ن��وك ب��دوره��ا ع�ل��ى ت�ق��دي��م ح �ل��ول واع �ف��اءات
وع�م�ل�ي��ات ت��أج�ي��ل ل�لاق�س��اط امل�س�ت�ح�ق��ة .ف��امل�لاك
ملزمون بسداد التزاماتهم اتجاه البنوك.
واوض��ح التركيت ان��ه من الصعب اعتماد هكذا
مقترح ،الن تداعياته كبيرة وستلحق اض��رارا
ج�س�ي�م��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال �ع �ق��اري واس� �ع ��اره من
جهة ،كما انه سيؤثر في القطاع املصرفي بشكل
كبير ب��ل وي �ح��دث ان�ه�ي��ارا ف�ي��ه نتيجة املشاكل
والتأخر وانعدام عمليات سداد املستحقات من
قبل شريحة كبيرة م��ن ال�ع�ق��اري�ين بسبب تأثر
ايراداتهم والتي ستنعكس على التزاماتهم.
واك��د التركيت ان امل�ل�اك ل��ن يلتزموا بالقانون،
بل سيلجأون للقضاء النصافهم كما ستشهد
قاعات املحاكم اكتظاظا غير مسبوق بالقضايا
لطلب التعويضات.

عبد الرحمن التركيت

غازي النفيسي

اإلضرار باملالك
من جانبه ،قال امني سر اتحاد العقاريني قيس
الغانم ان اجتهادات النواب جاءت بهدف حماية
امل�س�ت��أج��ري��ن س ��واء م��واط �ن��ون وواف � ��دون ،اال ان
ال�ق��رار بشأن ع�ق��ارات االستثماري والسكني تم
ال�ب��ت فيها ب��ان امل�س�ت��أج��ري��ن سيظلون ملزمني
ب�س��داد اي�ج��ارات�ه��م الشهرية كاملة وه��ذا ال�ق��رار
نهائي.
واض��اف ال�غ��ان��م :ق��ام رئيس اللجنة التشريعية
خ��ال��د ال �ش �ط��ي ب� � ��ادارة االج �ت �م��اع ب�ش�ك��ل ع ��ادل

قيس الغانم

وم �ه �ن��ي وم �ن �ص��ف ل�ل�اس �ت �م��اع مل �خ �ت �ل��ف االراء
م��ن ق�ب��ل ال �ع �ق��اري�ين وال �ج �ه��ات امل �س��ؤول��ة ،اخ��ذا
باالعتبار جميع االطراف ،املالك واملستأجر .وقد
مل��س م��دى ال�ض��رر ال��ذي سيلحق ب��امل�لاك خاصة
ال��ذي��ن لديهم ال�ت��زام��ات ات�ج��اد ال�ب�ن��وك وان هذا
ال�ق��ان��ون سيساهم ف��ي اح ��داث ارب ��اك لالقتصاد
نحن في غنى عنه خاصة خالل ما يشهده حاليا
م��ن اه �ت��زازات بسبب االزم ��ة ال��راه�ن��ة .وبالتالي
ج��اءت الحلول املقترحة بشأن ع�ق��ارات املناطق
ال �ص �ن��اع �ي��ة وال �خ ��دم �ي ��ة ب ��أن ��ه ف ��ي ح � ��ال ق��ام��ت
ال�ح�ك��وم��ة ب��اع�ت�م��اد خ�ف��ض اي �ج��ارات �ه��ا بنسبة

تأجيل وإعادة جدولة
أشار التركيت إلى أن شركة «اركان» قامت على ضوء االحداث الراهنة بعمل مقترح ينصف جميع
االط��راف ،حيث ينص على عمليات تأجيل واع��ادة جدولة لتقسيط االي�ج��ارات الخاصة باالشهر
الثالثة االخيرة لتمكني املستأجر من السداد بشكل مريح على مدى  6-12شهرا ،مشيرا الى انه
تقدم باملقترح التحاد العقاريني وهم االن بصدد تقديم املقترح على الجهات املعنية في مجلس االمة.

سليمان المضيان

 %50ملستأجريها ،ف��ان القطاع الخاص سيقوم
بعمل املثل على مستأجريه .وبذلك تكون النظرة
منصفة لجميع االطراف ،مشيرا الى ان مؤشرات
التجاوب م��ع الحلول املقترحة ج��اءت ايجابية
اال انه الى االن لم يتم البت فيها بشكل نهائي،
وسيتم االعالن عن القرار فور االتفاق عليه خالل
االجتماعات املقبلة.
واكد الغانم ان اعتماد مقترح النواب كان ليؤدي
الى احداث تداعيات ال تحمد عقباها ،فباالضافة
الى خفضه السعار العقار خالل الفترة املقبلة،
ف��ان ال�ع��دي��د م��ن ال�خ�لاف��ات اي�ض��ا ك��ان��ت لتنشب
بني كل من البنوك وامل�لاك نتيجة تخلف املالك
عن ال�س��داد بسبب تأثر عوائدهم ،ما سيعرض
عقاراتهم املرهونة للمصادرة من قبل البنوك .ما
يعني خسارة معظم املالك لعقاراتهم وحصول
رب �ك��ة اق �ت �ص��ادي��ة ج �م��ة .وب��ال �ت��ال��ي ق ��ام ات �ح��اد
ال �ع �ق��اري�ين ف��ي االون � ��ة االخ� �ي ��رة ب�ع�ق��د ع ��دد من
االجتماعات مع رئاسة مجلس القضاء االعلى
ل�ل�ت�ح��دث ب��ال �ش��ؤون وال �ق �ض��اي��ا ال �ع �ق��اري��ة ،وق��د
اب ��دى ب ��دوره تفهما ملموسا للحلول ال��داع�م��ة

 5مقترحات

استعرض المضيان عدداً من الحلول للخروج من األزمة هذه أبرزها:

1

إعفاء مالك العقارات من أي تكاليف أو رسوم لهذه السنة المالية تشمل على سبيل المثال ال الحصر «الماء
والكهرباء واالتصاالت بجميع قطاعاتها وما شابهها من خدمات».

2

إعادة جدولة القروض العقارية الطويلة األجل ،بحيث تكون فترة سماح القرض العقاري  ٣سنوات من دون
دفع أي مبلغ ومن بعدها فترة  ١٢سنة لسداد القرض والفائدة.

3
4
5

تقليل نسبة التغطية للضمانات البنكية لتمويل العقار الى  ٪٩٠أو  ٪١٠٠بحد أقصى.
السماح للبنوك بتمويل المشاريع واألراضي المؤجرة من القطاع الخاص أو أمالك الدولة.
إنشاء مناطق صناعية جديدة وتأجيرها للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

للقطاع واالمور االقتصادية.

غير منصف
من جهته ،قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة
ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ع �ق��اري��ة ال � ��ذراع ال �ع �ق��اري��ة مل�ج�م��وع��ة
بوخمسني القابضة سليمان امل�ض�ي��ان ،ان��ه في
ح��ال ت��م إق ��رار امل�ق�ت��رح م��ن ال�ج�ه��ات التشريعية
املختصة فانه سيشكل انتقاصًا من حق املالك
ول��ن يحقق ال�ع��دال��ة ،ك��ون امل��ال��ك م�ت�ض��ررا أيضا
وبشكل مباشر ف��ي ه��ذه ال �ظ��روف ال�ط��ارئ��ة ،وال
ي�ج��ب ق�ص��ر ال �ض��رر ع�ل��ى امل�س�ت��أج��ر ف�ق��ط ،حيث
سيتكبد مالك العقار خالل فترات اإلعفاء تكاليف
كبيرة للخدمات املقدمة للوحدات املؤجرة ،مثال
على ذلك تكاليف الحراسة والصيانة والتكييف
والنظافة باإلضافة إلى تكاليف املاء والكهرباء،
حيث ان املستأجر يعتبر منتفعًا بالوحدة حتى
لو تم إغالقها فال ي��زال شاغال للوحدة املؤجرة
ت�ع��اق��دي��ا وف�ع�ل�ي��ا وي��وج��د داخ ��ل ال��وح��دة أث��اث��ه
وال��دي �ك��ورات وامل�ك��ات��ب وخ�لاف��ه ،ف�ه��ذا التعديل
امل�ق��دم يعتبر غير منصف وج��ائ��را بحق املالك
وي �ح��رم��ه م ��ن اس �ت �ي �ف��اء ح �ق��وق��ه امل ��ادي ��ة ن�ظ�ي��ر
االنتفاع بالوحدات املؤجرة.
واض � ��اف امل �ض �ي��ان ان ��ه ت �م��ت م �خ��اط �ب��ة مجلس
ال � � � � ��وزراء وال� �ب� �ن ��ك امل � ��رك � ��زي ع� ��ن ط ��ري ��ق ات �ح ��اد
ال�ع�ق��اري�ين لعكس م�ط��ال��ب امل �ل�اك ،ول�ك��ن ل��م يتم
اتخاذ أي اج��راء ملصلحة م�لاك العقار ،أو حتى
ق��رار بإعفائهم من أي رس��وم للدولة ،أو ترحيل
لقروضهم.
واكد املضيان أن انقطاع اإليرادات سيؤثر سلبا
ف��ي ال�ق�ي�م��ة ال�س��وق�ي��ة ل�ل�ع�ق��ار ،فالتقييم للعقار
ب��ال �ك��وي��ت م�ب�ن��ي ع �ل��ى ع ��دد ال ��وح ��دات امل��ؤج��رة
واإلي � � ��رادات ال�ف�ع�ل�ي��ة وامل �ت��وق �ع��ة وال �س��ائ��دة في
السوق ،وبالتالي سيؤدي حتما إل��ى انخفاض
ً
في التقييمات ،هذا فضال عن أن بعض املطورين
ي �ع �ت �م��دون ع �ل��ى إي ��رادات� �ه ��م ل �ت �ط��وي��ر م �ش��اري��ع
ع�ق��اري��ة أخ ��رى ،ف�ف��ي ح��ال ع ��زوف امل�س�ت��أج��ر عن
سداد األجرة باإلضافة إلى التعديالت املقترحة
بإعفاء املستأجر من السداد واإلعفاءات املقدمة
للمستأجرين ال�س��اب�ق��ة وال�لاح �ق��ة ل�ه��ذه الفترة
االستثنائية ،ف��ان كل ذل��ك سيؤدي لتعثر املالك
وإعساره في سداد مستحقات املقاولني ونفقات
املشاريع األخرى.
واوض � ��ح امل �ض �ي��ان ان ع ��دم س� ��داد امل�س�ت��أج��ري��ن
لقيمة اإليجار سيؤدي إلى تأثر الشركات واملالك
امل �ق �ت��رض�ين م ��ن ال �ب �ن��وك وت �ع �س��ره��م ف ��ي س ��داد
أق �س��اط �ه��م م �م��ا س�ي�خ�ل��ق ازم� ��ة ائ�ت�م��ان�ي��ة ح��ادة
ل�ل�ب�ن��وك امل �ق��رض��ة ،وذل ��ك ألن ال�ت�م��وي��ل ال�ع�ق��اري
مبني على التدفقات النقدية واإليرادات للعقار،
وبالتالي فسيكون ل��ه تأثير كبير على البنوك
في حال عدم التزام املقترضني بالدفعات املتفق
عليها.
وب�ين املضيان ان��ه ف��ي ح��ال اعتماد اي��ة ق��رارات
من قبل الحكومة ،فان املالك سيلتزمون احتراما
للقانون ،ولكننا نتمنى العدول عن هذا املقترح
وال�ن�ظ��ر ب�ع�ين امل �س��اواة ل�ل�ض��رر ال�لاح��ق للمالك
وامل��ؤج��ر .الفتا في الوقت ذات��ه ،ال��ى ان��ه في حال
إق � ��رار ال �ت �ع��دي��ل امل �ق �ت��رح واس �ت �ق �ص��اء ردة فعل
ال �س��وق ال�ع�ق��اري ل�ه��ذا امل�ق�ت��رح ،ممكن أن يلجأ
املتضرر من املالك للقضاء.

مصادر لـ سبقلا:
المقترح ما زال قيد
النقاش ..واإليحاء
بموافقة جهات
حكومية عليه غير دقيق
النفيسي:
¶ المالك جزء من
المجتمع وحالهم حال
أي فرد يتعرض للضرر
¶ اإلعفاء من رسوم
الكهرباء والماء والدعم
مقابل اإليجارات
التركيت:
¶ تحميل تداعيات جائحة
«كورونا» على كاهل المالك
وحدهم ..مجحف
ً
أضرارا جسيمة
¶ يُ لحق
بأسعار العقار ..ويضر
بمصالح البنوك
الغانم:
¶ المستأجر ملزم
بسداد اإليجارات
الشهرية كاملة..
هذا القرار نهائي
¶ «تشريعية» مجلس
األمة استمعت بشكل
عادل ومهني ومنصف
لمختلف اآلراء
المضيان:
المقترح غير منصف
وجائر بحق المالك ويحرمه
من استيفاء حقوقه

ً
عالميا في نشر تقنية  5Gبعد كوريا الجنوبية
الكويت الثانية
حلت الكويت ثانية بعد كوريا الجنوبية في
نشر استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس
 ،5Gمن أصل  22دولة رائدة في تشغيل
شبكة  ،5Gوفق شركة األبحاث العالمية
 OMDIAالمعروفة سابقا باسم  ،Ovumفيما
جاءت الواليات المتحدة وقطر والمملكة
المتحدة وفنلندا والصين وألمانيا وإيطاليا
في المراكز التالية ضمن العشر األوائل.

إيمان عطية

¶ أميركا وقطر وبريطانيا وفنلندا والصين وألمانيا وإيطاليا ضمن العشر ُ
األو َليات

عملت شركة  OMDIAعلى تقييم
تقدم استخدام ونشر تكنولوجيا
 5Gب� �ن ��اء ع� �ل ��ى ع �م �ل �ي��ات إط�ل��اق
امل �ش �غ��ل ل�ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ح��دي�ث��ة
وتغطية الشبكة وتلقي املشترك،
باإلضافة إلى مدى توافر الخدمة
والنظام البيئي التنظيمي.
وب� � � �ن � � ��اء ع� � �ل � ��ى ه � � � ��ذه ال � � �ع� � ��وام� � ��ل،
خ� �ل ��ص ب� �ح ��ث  OMDIAإل� � ��ى أن

ك � ��وري � ��ا ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ،ك� �م ��ا ف �ع �ل��ت
ف� ��ي ع� �ص ��ر ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا  ،4Gق��د
أث� �ب� �ت ��ت ن �ف �س �ه��ا ك � ��رائ � ��دة م �ب �ك��رة
ف� ��ي ال � �س� ��وق ل �ن �ش��ر ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
 ،5Gت �ل �ي �ه��ا ال �ك��وي��ت وس��وي �س��را.
وق� � � � ��ال س� �ت� �ي� �ف ��ن م� � ��اي� � ��رز امل� �ح� �ل ��ل
الرئيسي في « :OMDIAالتغطية
امل� � � � �ح � � � ��دودة وت� � � ��واف� � � ��ر األج � � �ه� � ��زة
وع�م�ل�ي��ات اإلط�ل�اق ال �ح��ذرة أث��رت

ف��ي ن �ش��ر ت�ق�ن�ي��ة ال �ج �ي��ل ال�خ��ام��س
ف� ��ي األس� � � ��واق ال� �ع ��امل� �ي ��ة األخ� � ��رى.
ب�ي��د أن م�ق��دم��ي ال �خ��دم��ات ال�ث�لاث
ف��ي ال �ك��وي��ت وق �ي��ام ش��رك �ت��ي صن
راي� ��ز وس��وي �س �ك��وم ف ��ي س��وي �س��را
وش��رك�ت��ي أوري� ��دو وف��وداف��ون في
ق� �ط ��ر ف� ��ي ط � ��رح ت �غ �ط �ي��ة م��وس �ع��ة
ل�ت�ق�ن�ي��ة ال �ج �ي��ل ال �خ��ام��س م�ك�ن�ه��ا
م ��ن م �ن��اف �س��ة ك ��وري ��ا ف ��ي ت��وس�ي��ع

نطاق التغطية السوقية للتقنية
الحديثة».
واس �ت �ن��د ال �ت �ق��ري��ر إل ��ى ال �ب �ي��ان��ات
ّ
امل�ت�ع��ل�ق��ة ب�ن�ه��اي��ة دي�س�م�ب��ر ،وك��ان
م� ��ن امل � �ق� ��رر ن � �ش� ��ره ف� ��ي م �ن �ت �ص��ف
م��ارس ،ولكنه تأخر بسبب تأثير
 .COVID-19وف��ي تعليق إضافي
ع �ل��ى ال� �ت� �ق ��ري ��ر ،ق � ��ال م� ��اي� ��رز« :إن
ال� �س ��وق ال �ع ��امل ��ي ي �س �ت �ع��د ب �ث �ب��ات

ل�ن �ش��ر ش �ب �ك��ات ال �ج �ي��ل ال �خ��ام��س،
ل� �ك ��ن ك � ��وري � ��ا ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ت �ت �ق��دم
الطريق حاليًا ،على الرغم من أن
أس ��واق ،م�ث��ل ال�ك��وي��ت وس��وي�س��را،
حققت أيضا تقدمًا ثابتًا».
وج� � � ��اء ت ك� ��وري� ��ا ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ف��ي
الصدارة مع بلوغ عدد املشتركني
 4.67م �ل�اي �ي�ن ،أي ن� �ح ��و  %7م��ن
الخدمات الالسلكية في السوق.
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جديد تحقيقات «التحريات المالية»:

شركة إعالنية غسلت أموال الصندوق الماليزي
كشفت معلومات جديدة حول قضية
غسل أموال الصندوق الماليزي أن شركة
إعالنية في الكويت يديرها سوري ،ضالعة
في معامالت غسل األموال ،وذلك قبل
نقل المعامالت إلى شركات المتهم
الكويتي الرئيسي  -ابن مسؤول بارز
سابق .ووفقاً لنتائج تحقيقات مسربة
من تحقيقات التحريات المالية فإن
المحققين قالوا« :لدينا قناعة أن هناك
معامالت مشبوهة» وأن التحقيقات تم
رفعها إلى جهة أمنية لحساسية مكانة
المتهم.

¶ ال���م���ت���ه���م
ال�����رئ�����ي�����س�����ي
وم�����ح�����ام�����ي�����ه
ُ
�����ج�����وب�����ا
اس�����ت
ِ
ل����وق����ت وج���ي���ز
ق�����ب�����ل إغ���ل���اق
القضية

إلى ذلك فإن ،المتهم الرئيسي ومحاميه
جرى استجوابهما لوقت وجيز قبل إغالق
القضية .وثبت أن بداية التعامالت كانت
على شركة إعالنية يديرها سوري قبل
نقلها لشركتين يملكهما المتنفذ ،وأن
رجل األعمال الماليزي «جو لو» هو من
قدم رجله «الشاب الكويتي إلى المتهم
الرئيسي وقت شراء بنك في جزر القمر.

¶ «ج���������و» ه��و
م�������������ن ق���������دم
رج���ل���ه «ال���ش���اب
ال��ك��وي��ت��ي» إل��ى
المتهم الرئيسي
وق��ت ش���راء بنك
جزر القمر

¶ ط���ري���ق���ة ال���غ���س���ل:
األموال تدخل الحسابات
كمـدفـوعـات للعـقـود..
ً
الحقا
ثم تلغى

واتضح أن الطريقة المتبعة في عمليات
غسل األموال تمت عبر ادخالها للحسابات
كمدفوعات لعقود يتم إلغاؤها الحقا.

تحقيقات ووثائق
ف ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل ح �ص��ل م��وق��ع س � � ��اراواك ري� �ب ��ورت االخ �ب ��اري
االل �ك �ت��رون��ي امل�ت�خ�ص��ص ف��ي ال�ص�ح��اف��ة االس�ت�ق�ص��ائ�ي��ة على
وث��ائ��ق ت�ت�ع�ل��ق ب�ت�ح�ق�ي��ق أج��رت��ه س �ل �ط��ات غ �س��ل األم � ��وال في
الكويت «التحريات امل��ال�ي��ة» ،ح��ول  10مليارات دوالر فقدت
م��ن م��ن ص�ن��دوق التنمية امل��ال�ي��زي  MDB 1وم��ع ذل��ك ،ل��م يتم
إب�لاغ الحكومة املاليزية باملعلومات التي تم التوصل اليها
في الكويت.
وفقًا لألوراق التي اطلع عليها املوقع فإن شركة تابعة لشركة
انشاء ات االتصاالت  CCCCاململوكة بأغلبيتها للصني التي
منحها رئيس ال��وزراء املاليزي السابق نجيب رزاق مشروع
خط سكك حديد الساحل الشرقي املاليزي  ،ECRLدفعت إلى
املتهم الكويتي الرئيسي «ابن مسؤول بارز» ،وشريكه «شاب
كويتي يمتلك تطبيق نقل شهير» ،أكثر من  1.02مليار دوالر
باليوان الصيني خالل أغسطس .2017
ث��م ب�ع��د ذل��ك أرس ��ل  630م�ل�ي��ون دوالر ع�ل��ى ال �ف��ور إل��ى وزارة
امل��ال�ي��ة امل��ال�ي��زي��ة لعملية ش��راء م��زع��وم��ة ألرض ف��ي اي��ر إيتام
مملوكة للصندوق املاليزي .وهي األرض التي لم يؤكد املتهم
الكويتي أبدا ملكيته لها .ويعتقد أن األموال سرقت أصال من
ماليزيا ع��ن طريق تضخيم العقود الصينية وك��ان الغرض
األساسي إنقاذ الصندوق املاليزي.
وأش��ار موقع س ��اراواك ري�ب��ورت ان التحقيق أظهر أن مبلغا
ً
مذهال إضافيا بلغ  4.8مليارات دوالر دخل الحقا الى حساب
شركة منفصلة يملكها املتهم الكويتي الرئيسي في نفس فرع
البنك األجنبي في الكويت.
ووفق املحققني في الكويت فإن هذه األموال نتجت عن العديد
م��ن امل�ع��ام�لات ال��دول�ي��ة ،وكشفوا أن امل��وق��ع امل�ش��ارك على هذا
الحساب لم يكن سوى صديق مقرب معروف لجو لو (الشاب
الكويتي).

رجل «جو» في الكويت
يعتبر الشاب الكويتي اسما معروفا جيدا لكل من تابع سلوك
جو لو والصندوق املاليزي .وقد تم تحديده على أنه شريك

¶ «التحريات» رفعت نتائج التحقيقات إلى جهة أمنية
لحساسية مكانة المتهم
رئيسي وصديق مقرب للمتمول الالمع جو لو بعد أن بدأ في
جذب انتباه وسائل اإلعالم لبذخه واسرافه في نوفمبر ،2009
بعد شهر واحد فقط من سرقة  700مليون دوالر من صندوق
التنمية املاليزي .MDB 1
الذين يعرفون الوضع في الكويت يقولون إن الشاب الكويتي
من عائلة ال تملك اال القليل من امل��ال ،وإن��ه ليس اال ج��زء ا من
ش�ب�ك��ة م��وث��وق��ة م��ن األص ��دق ��اء اس�ت�خ��دم�ه��م ج��و ل��و ك��واج�ه��ة
لعملياته.
في البداية كان الشاب غريبا .فعندما أسس جو لو لشراكته
التجارية مع املتهم الكويتي الرئيسي ،كان تعامله مع شريكه
السوري ،وكان جو لو قام بتحويل  60مليون دوالر من شركة
صينية إل��ى حساب شركة يملكها املتهم الرئيسي ويديرها
سوري في فرع بنك اجنبي في الكويت.

المدير السوري
ونقل املوقع عن املدير السوري قوله ان الترتيب املبكر انهار
بعد مطالبة جو لو بإشراك املجموعة اإلعالنية التي يرأسها
مباشرة ف��ي معامالت غسل األم ��وال الضخمة ،مما أدى إلى
قطع العالقة بينهما.
عند ه��ذه النقطة تظهر السجالت أن العمليات تحولت إلى
شركات منفصلة يسيطر عليها املتهم الرئيسي ،على الرغم
من أنها تدار من خالل حسابات في نفس فرع البنك األجنبي
في الكويت .وهنا قام «جو لو» بتكليف صديقه املقرب (الشاب
الكويتي) ال��ذي يثق ب��ه ليكون وكيل أعماله إلدارة عمليات
غسل األموال من خالل الشركات الجديدة التي يملكها املتهم
الرئيسي والذي تعرف على الشاب من خالل مفاوضات شرائه
لبنك في جزر القمر.
وح�ص��ل «س� ��اراواك» على معلومات م��ن (ال�ت�ح��ري��ات املالية)
ت��وض��ح ك �ي��ف ان �ت �ق��ل ال �ش��اب إل ��ى م�ن�ص��ب رئ �ي �س��ي ف��ي إدارة

الشركات والحسابات املصرفية املتضخمة التي يفترض أنها
مملوكة بنسبة  %100للمتهم الرئيسي.

شركتان متورطتان
وف �ق��ًا ل�ل��وث��ائ��ق ال�ت��ي ق��دم�ت�ه��ا وح ��دة ال�ت�ح��ري��ات امل��ال�ي��ة  ،ف��إن
شركتني أخريني مملوكتني للمتهم الرئيسي متورطتان في
معامالت مشبوهة تتعلق بماليزيا ،كل منهما رأسمالها ال
يتجاوز ألف دينار.
وجاء تحقيق وحدة التحريات املالية بعد اكتشاف ماليزيا
ف��ي ع��ام  ،2018أن امل�س��اه��م الكويتي ال�غ��ام��ض ف��ي ش��رك��ة في
جزيرة كايمان ،لم يكن سوى املتهم الكويتي الرئيسي.
وذكرت التحقيقات أنه «تم فتح حساب لواحدة من الشركات
اململوكة للمتهم الرئيسي وال�ت��ى ال يتجاوز رأسمالها ألف
دينار في  14يوليو  .2017واقتصرت املعامالت فيه على سبع
تحويالت ف��ي  28أغسطس  2017م��ن مرسل واح��د بإجمالي
 343مليون دينار .وهو ال يتسق مع رأسمال الشركة».
وف�ق��ًا للمحققني  ،ف��إن��ه ف��ي غ�ض��ون ي��وم�ين ف�ق��ط ،ت��م دف��ع 425
مليون يوان صيني من هذه األموال إلى وزارة املالية املاليزية
ف��ي  30أغسطس ،ظاهريًا ل�ش��راء الشركة التي امتلكت أرض
صندوق  1MDBفي أير إيتام .وفي الواقع ،تم تحويل األموال
من خالل سلسلة من الحسابات التي يملكها املتهم الكويتي
الرئيسي في نفس فرع البنك األجنبي في الكويت.
وأشار املوقع إلى أن التفاصيل التي جاء ت من الكويت تقدم
أدل��ة دامغة تؤكد الشكوك ح��ول رش��ى صينية ضخمة دفعت
ل�ل�م�ش��روع��ات املتضخمة ال�ق�ي�م��ة .ف��ي ه��ذه األث �ن��اء ،ي �ب��دو أن
عملية غسل األم��وال ق��د تركت  426مليون دوالر ف��ي حساب
املتنفذ الكويتي.
وأضاف املوقع :على الرغم من أن املتنفذ الكويتي هو املساهم
الوحيد ف��ي شركة حولت مبالغ لحسابها ،الح��ظ املحققون

وج ��ود ت��وق�ي��ع م�ش�ت��رك ع�ل��ى ح�س��اب ال�ش��رك��ة امل��وج��ود أيضًا
ف��ي ف��رع ال�ب�ن��ك األج�ن�ب��ي ،وه��و ت��وق�ي��ع وك�ي��ل ج��و ل��و (ال�ش��اب
الكويتي).
وفقًا للتقرير ،فإنه على الرغم من الطبيعة املتواضعة للشركة،
فإن معاملة مصرفية بمبلغ مذهل قوامه  4.8مليارات دوالر
دخلت من خالل حسابها املصرفي ،على الرغم من عدم وجود
ن�ش��اط ت�ج��اري واض��ح للشركة أو حتى موظفني لجني مثل
هذه املبالغ.
وأش��ار إل��ى أن هناك الكثير م��ن امل�ع��ام�لات تمت م��ع كيانات
مختلفة في دول مختلفة بني /2018 2019وتحويالت تخرج
وتدخل من دون أي سبب يعود إلى نشاط اقتصادي أو دافع
واض ��ح ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ح�ج��م امل�ب��ال��غ امل��ال �ي��ة ،وه��ي م�ب��ال��غ ال
تتماشى مع رأس املال البالغ  1000دينار كويتي وال يوجد أي
دليل على أي أنشطة تجارية لهذه املبالغ.
ول ��م ي��ذك��ر ال�ت�ق��ري��ر األول� ��ي ل�ل�ج�ه��ة األم �ن �ي��ة أص ��ل ال�ك�ث�ي��ر من
األم ��وال أو تفاصيل امل�ع��ام�لات امل�ت�ع��ددة باستثناء اإلش��ارة
إلى أن العديد من املدفوعات ،سواء التي دخلت أو خرجت من
الحساب يبدو أنها تتبع «طريقة عمل» للتسجيل كمدفوعات
للعقود ،والتي تم إلغاؤها الحقًا ،في بعض األحيان ،من دون
إعادة األم��وال .ولفت املوقع إلى أن املحققني في غسل األموال
(التحريات املالية) قالوا في تقريرهم إنهم مقتنعون بوجود
ن�ش��اط م��ري��ب لتلك ال �ش��رك��ات ال�ت��ي يملكها امل�ت�ه��م الرئيسي
ويديرها جو لو.

معامالت مشبوهة
وق� ��ال :ب ��دال م��ن إخ �ط��ار م��ال�ي��زي��ا ب��ذل��ك وف �ق��ا ل�ل�ب��روت��وك��والت
الدولية ،فإن وحدة التحريات املالية قامت بتقديم التقرير إلى
جهة أمنية  ،بسبب «الطبيعة الحساسة» مللكية الشركة .ونقل
امل��وق��ع ع��ن تحقيقات التحريات املالية« :بعد الحصول على
جميع املعلومات لدينا قناعة بأن هذه املعامالت مشبوهة».
وكان املوقع أفاد سابقا بوجود معلومات مفادها أن املتهم
ومحاميه تم استجوابهما لوقت وجيز قبل إغالق القضية في
الكويت .وفي  6ديسمبر  ،2018تم إرس��ال الرد الى املاليزيني
مفاده أن كل شيء كان قانونيا وموثقا بشكل صحيح فيما
يتعلق باملعامالت املختلفة ولم يتم اكتشاف أي شيء مريب.

عقاريات
سليمان الدليجان

متى تنتهي المشكلة اإلسكانية في الكويت؟
في بداية الثمانينات ،أقامت جمعية اإلدارة العلمية في
جامعة الكويت محاضرة بعنوان «املشكلة اإلسكانية..
إل��ى أي� ��ن؟» ،ك��ان ضيفا ال �ن��دوة آن ��ذاك ن��ائ�ب��ي مجلس
األم��ة السابقني خ��ال��د سلطان ب��ن عيسى وم�ش��اري
ال�ع�ن�ج��ري ،م �ح��اور ال �ن��دوة :م�ت��ى ت�ح��ل امل�ش�ك�ل��ة؟ وم��ا
الحلول واألدوات لألزمة؟
تحدث الضيفان ع��ن مشاكل اإلس�ك��ان وأث��ره��ا على
املواطن الكويتي ،كان عدد الطلبات ال يتجاوز  30ألف
ط�ل��ب ،وك��ان��ت ال�ح�ل��ول بسيطة وغ�ي��ر مكلفة ويسهل
ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ،ل �ك��ن آث� ��ار س ��وق امل �ن��اخ وت��داع �ي��ات��ه ،ال�ت��ي
استمرت منذ صيف ع��ام  1982إل��ى ع��ام  1988مع
انتهاء الحرب العراقية ــ اإليرانية ،لم تتح املجال للوزير
املختص لحل املشكلة.
الطلبات ما يقارب  130ألف طلب40 ،
اليوم ،بلغ عدد ّ
ألف طلب تم تسلم طلباتهم اإلسكانية على املخطط
فقط ،بمعنى ظاهريًا هناك  90ألف طلب بينما الواقع
خالف ذلك ،كذلك ال يستقيم حل املشكلة خالل يوم
وليلة أو حتى أش�ه��ر ،ف��األم��ر يحتاج لتظافر جهود
ووجود معطيات عديدة أبرزها:
 - 1وض��ع املشكلة اإلسكانية أول��وي��ة ل��دى الحكومة،
خصوصًا أنها تكلف ال��دول��ة م��ا ي�ق��ارب  234مليون
دينار سنويًا ( 130ألف طلب×  150دينارًا شهريًا بدل
إسكاني ،والدولة مقبلة حاليًا على تقليل املصاريف).

 - 2ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ق�ب�ض��ة ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ال�ت��زام�ه��ا
ب��أداء البنية التحتية ويشمل ذلك «الشوارع وامل��دارس
والحدائق والجمعيات واملخافر وامل��دارس واملساجد»
ما عدا الكهرباء.
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 - 3اس�ت��دع��اء ك�
ّ
(أظ� ��ن ف��ي س �ن �غ��اف��ورة وك� �ن ��دا) ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي ح��ل
املشكلة ،مع الرقابة على األداء ،خصوصًا أن بعض
تنفيذ املشاريع.
الشركات الحالية تعثرت في ّ
 - 4إشراك القطاع الخاص في حل املشكلة دون تكلفة
على الدولة بطرح مناطق سكنية باملزادات للقادرين
على الشراء من طالبي السكن وفق سعر معني متفق
عليه للتخفيض من طابور اإلسكان.
 - 5إش� � ��راك ال �ج �ه��ات ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ف ��ي ح ��ل امل�ش�ك�ل��ة
وت��أس �ي��س ج �ه��از ت�ن�ف�ي��ذي ي�ش�م��ل ج�م�ي��ع ال � ��وزارات
والهيئات املتعلقة باملشكلة اإلسكانية مثل «املجلس
ال�ب�ل��دي ،ال�ب�ل��دي��ة ،ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ،األش �غ��ال ،التربية،
الداخلية» ،وتقديم تقارير شهرية للوزارة املختصة.
(انتهى)
الش ��ك أن ف��ي ال �ك��وي��ت ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة ت�م�ل��ك وليست
مشكلة سكن ،فال يوجد أح��د من املواطنني أو حتى
غيرهم ال يسكن في عقار يؤويه ،س��واء كان بيتًا أو
دورًا أو حتى شقة ،لذلك فإن تحويل أنظار مسؤولي
املؤسسة العامة للرعاية السكنيه للنظر ال��ى األم��ام

تويتر@aldilaijan:
aldilaijan@hotmail.com

أفضل من الحل اليومي للمشاكل املتعلقة بشركات تماسك أسعار «االستثماري» و«التجاري»

ُت ّ
كلف الدولة نحو
 234مليون دينار سنويا ً
ويفترض أن تكون أولوية
لدى الحكومة
إشراك القطاع الخاص
في الحل من دون تكلفة
على الدولة بطرح
مناطق سكنية بالمزادات
وتحديد األسعار

املقاوالت ،وهذا ال يمنع اإلش��ادة بجهود القائمني في
املؤسسة العامة الرعاية السكنية أمام تراكم الطلبات
(بمقدار  7000طلب إسكاني سنويًا).

ماذا عن العقار بعد «كورونا»؟
سينقسم امل�ش�ت��رون إل��ى ن��وع�ين ،األول :مستعجل
على الشراء بغرض السكن لتوقفه عن الشراء ولقلة
املعروض داخل الدائري الرابع (في حال الرغبة).
ال �ث��ان��ي :غ �ي��ر م�س�ت�ع�ج��ل ،ي�ف�ض��ل ال �ت ��روي وم�ع��رف��ة
أخبار السوق العتقاده بانخفاض قادم كبير ،ولكل
وجهة نظره .هناك أسباب مختلفة تشجع أو ّ
تحبط،
فانخفاض العائد مع ال��ودائ��ع وقلة العروض املتاحة
لالستثمار وتسهيل ش��روط االق �ت��راض..ال��خ ،كلها
مساعدة على ال�ش��راء ،باإلضافة لقلة ال�ع��روض في
مناطق معينة وعدم توفرها دائما باألسواق ،بينما
ل�ل�ت��أث�ي��ر ال�ن�ف�س��ي ع��ام��ل م�ه��م ف��ى ع ��دم ات �خ��اذ ق��رار
الشراء ،كما أن وسائل التواصل االجتماعي بقيادة
جموع كبيرة من الشباب تدعو ال��ى انخفاض اكبر
ألسعار السكن.
لذلك سيستمر الطرفان في اتخاذ ق��رار الشراء من
عدمه خالل األشهر القادمة بعد فتح السوق العقاري
بأدواته من وزارات ووسطاء عقار.

ال أم�ي��ل إل��ى ه�ب��وط ف��ي أس�ع��ار ال�ع�ق��ار االستثماري
والتجاري بشكل كبير ألسباب عديدة ،منها :العائد
على الودائع منخفض بالنسبة للمستثمرين (متوقع
يصل  %2بالسنة) االمر الذي سيشجع املستثمرين
ب� �ع ��د ت� ��وق� ��ف ألش � �ه� ��ر واس� � � �ت � � ��رداد أم� ��وال � �ه� ��م ب �ع��د
ال�خ�ص��وم��ات للمستأجرين على البحث ع��ن فرص
استثمارية ،كما أن عدم قدرة أجهزة الدولة (ال أعلم
من هو املسؤول) على تغيير دفة االستثمار باألموال
م��ن ال�ع�ق��ار إل��ى االس�ت�ث�م��ار ف��ي ال�ص�ن��اع��ة وال��زراع��ة
واملجاالت التكنولوجية ،تساعد في ترسيخ فكرة أن
االستثمار بالعقار ّ
املدر أسرع وأكثر أمنًا للمستثمر.
ك�م��ا أن تجميع روات ��ب ال �ن��اس خ�ل�ال  3أش�ه��ر بعد
توقف سابق بني حظر جزئي وكلي سيعيد الناس
الى ارتياد املطاعم واملقاهي التي تأثرت بشكل كبير
خ�لال فترة سابقة ،والدليل طوابير السيارات امام
مقاهي ستاربكس ،وهذا سيساعد على نمو القطاع
التجاري ،وإن كنت أك��اد أج��زم أن كثيرًا من املحال،
سواء املطاعم واملقاهي ومحال األثاث واملصابغ ..الخ،
تأثرت سلبًا ،وسيتم تقليص أعمالها ،مما سينتج
عنه ان�خ�ف��اض ف��ي إي �ج��ارات ال�ق�ط��اع ال�ت�ج��اري ،لكن
املوضوع يحتاج الى تفصيل أكثر في هذا الجانب.
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مع نظرة مستقبلية مستقرة

«كابيتال إنتليجنس» تثبِّ ت
تصنيف «كامكو إنفست»
¶ صرخوه :يعكس قوة المركز المالي للشركة
أعلنت «كامكو إنفست» عن تثبيت «كابيتال إنتليجنس» تصنيف
الشركة االئتماني الطويل األجل عند مستوى  ،BBBوالتصنيف
القصير األجل عند  .A3وعلى الرغم من اآلثار التي لحقت باالقتصاد
الكويتي جراء االنخفاض الحاد في أسعار النفط وجائحة كورونا
المستجد ،فإن النظرة المستقبلية ال تزال مستقرة.
اع �ت �ب��رت «ك��اب �ي �ت��ال إن�ت�ل�ي�ج�ن��س» في
ت� �ق ��ري ��ر ال �ت �ص �ن �ي��ف ج ��ائ� �ح ��ة ك ��ورون ��ا
املستجد بمنزلة صدمة مؤقتة ولكنها
ش��دي��دة ملعظم االق �ت �ص��ادات ،وتوقعت
أن يصل الوباء إلى ذروت��ه خالل الربع
ال �ث��ان��ي م��ن ع ��ام  2020م��ع ف��ك ال�ق�ي��ود
امل �ف��روض��ة ع �ل��ى ال �ح��رك��ة االق �ت �ص��ادي��ة
والسفر ال�ج��وي ب��دءًا م��ن ال��رب��ع الثالث
م��ن ع��ام  ،2020مما يسمح ب�ب��دء ع��ودة
النشاط االق�ت�ص��ادي وال �ظ��روف املالية
إل ��ى وض�ع�ه��ا ال�ط�ب�ي�ع��ي ب�ح�ل��ول ال��رب��ع
ال� � ��راب� � ��ع م � ��ن ع � � ��ام  .2020س �ت �خ �ت �ل��ف
ال �ت��أث �ي��رات ال�ق�ص�ي��رة وال �ط��وي �ل��ة امل��دى
ع� �ل ��ى اق � �ت � �ص� ��ادات ال� � � ��دول وال� �ش ��رك ��ات
ال �ع��ام �ل��ة ف��ي ه ��ذه االق �ت �ص��ادات بشكل
كبير وتتمتع الدول األكثر ثراء بمرونة
أك� �ب ��ر م� ��ن ح� �ي ��ث ال� � �ق � ��درة ع� �ل ��ى ت �ق��دي��م
الدعم املالي للشركات واملواطنني على
ح��د س� ��واء .وي ��رى ال�ت�ق��ري��ر أن ال�ك��وي��ت
ف ��ي وض� ��ع ق� ��وي ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد وأن
اإلج� ��راء ات ال��داع�م��ة امل�ت�خ��ذة حتى اآلن
شاملة.

نموذج األعمال
ال ت � ��زال ال� �ق ��وة االئ �ت �م��ان �ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة
ل �ت �ص �ن �ي��ف «ك ��ام� �ك ��و إن� �ف� �س ��ت» ت �ك �م��ن
ف��ي ن �م��وذج أع�م��ال�ه��ا م��ع وج ��ود حجم
ك�ب�ي��ر ل�لأص��ول امل� ��دارة مل�ص�ل�ح��ة الغير
وال�ت��ي ت��وف��ر تدفقات كبيرة ومستقرة
ل� �ل� ��إي� � � ��رادات ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل � � ��ى أع� �م ��ال
االس� �ت� �ث� �م ��ارات امل �ص��رف �ي��ة امل �ت �ن��ام �ي��ة.

ت�ش�م��ل ن �ق��اط ال �ق��وة االئ�ت�م��ان�ي��ة املهمة
ُ
األخرى فريق إدارة قويا وكونها جزءًا
من مجموعة كيبكو التي توفر إمكانية
ال� � ��وص� � ��ول إل � � ��ى ال� �س� �ي ��ول ��ة واألع� � �م � ��ال
الجديدة باإلضافة إلى توسيع قنوات
التوزيع.
وع� �ل ��ق ال ��رئ� �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ش��رك��ة
فيصل منصور صرخوه بالقول« :نحن
سعداء بالتصنيف والنظرة املستقبلية
التي تعكس ق��وة املركز املالي للشركة
ون �م��وذج األع �م��ال وال� �ق ��درات اإلداري� ��ة.
ف� �ع� �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م � ��ن ج ��ائ� �ح ��ة ك� ��ورون� ��ا
وتأثيرها غير املسبوق ،فإن التصنيف
االئتماني للشركة لم يتغير».

مركز مالي قوي

فيصل صرخوه

التصنيف االئتماني
الطويل األجل عند
مستوى BBB
والقصير عند A3

وتتمتع «كامكو إنفست» بمركز مالي
قوي وهيكل رأسمالي صحي بحقوق
مساهمني خ��اص��ة بمساهمي الشركة
األم بلغت  56.4م�ل�ي��ون دي �ن��ار كويتي
ون�س�ب��ة ال��دي��ن إل ��ى ح �ق��وق امل�س��اه�م�ين
ال�خ��اص��ة بمساهمي ال�ش��رك��ة األم عند
 0.85م ��رة ك �م��ا ف ��ي ن �ه��اي��ة ع ��ام .2019
وك��ان��ت الجمعية ال�ع��ام��ة امل�ن�ع�ق��دة في
 3يونيو  2020ق��د واف�ق��ت على توزيع
أرب� ��اح ن �ق��دي��ة ع��ن ع ��ام  2019ب��واق��ع 5
فلوس للسهم ال��واح��د بقيمة إجمالية
تبلغ  1.7مليون دينار كويتي.
وختم صرخوه «نؤكد مجددًا التزامنا
ال�ت��ام ت�ج��اه جميع أص�ح��اب املصلحة،
ونسخر جميع إمكاناتنا لتجاوز هذه
املرحلة وتداعياتها غير املسبوقة بأقل
األضرار .إن إصرارنا على املضي قدمًا
في التوزيعات النقدية دون أي تعديل
رغ� ��م ال� �ظ ��روف ال �ت��ي ي �م��ر ب �ه��ا ال �ع��ال��م
أجمع ج��راء جائحة ك��ورون��ا لهو أكبر
دل�ي��ل ع�ل��ى ال�ت��زام�ن��ا ت�ج��اه مساهمينا
وق��وة امل��رك��ز امل��ال��ي والسيولة املرتفعة
التي تتمتع بها الشركة».

تراجعت إلى ما بين  %15.5و  %32.5منذ بداية 2020

مكاسب مايو تقلص خسائر «الصناديق»
سالم عبدالغفور
ح�ق�ق��ت ال �ص �ن��ادي��ق امل�س�ت�ث�م��رة ف��ي ب��ورص��ة
ال�ك��وي��ت ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة خ�ل�ال ش�ه��ر مايو
املاضي باستثناء صندوقني سجال خسائر
طفيفة.
وتراوحت مكاسب الصناديق التقليدية في
مايو ما بني  0.05%و %3في حني انحسرت

مكاسب الصناديق اإلسالمية ب�ين  %0.2 -
تراجعًا و 2.5%ارتفاعًا.
ووفقًا ألداء الصناديق منذ بداية العام ،فقد
س��اه �م��ت م �ك��اس��ب ش �ه��ر م��اي��و ف��ي تقليص
ال�خ�س��ائ��ر ل�ت�ت��راوح م��ا ب�ين  15.5%و32.5%
للصناديق التقليدية.
وت �ص ��در ص �ن ��دوق ال� � ��دارج اإلس�ل�ام ��ي ال ��ذي
ت��دي��ره ش��رك��ة االس�ت�ث�م��ارات الوطنية قائمة

ال �ص �ن��ادي��ق ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة األف �ض��ل األداء منذ
بداية العام يليه صندوقا «كامكو املأمون»
و«ك��ام �ك��و االس �ت �ث �م��اري» وص� �ن ��دوق امل��رك��ز
لالستثمار والتطوير.
في املقابل ،تصدر صندوق الفجر اإلسالمي
ال � � � ��ذي ت � ��دي � ��ره ش� ��رك� ��ة وف � � � ��رة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار
الصناديق اإلس�لام�ي��ة يليه ص�ن��دوق املركز
اإلسالمي.
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أرقام

عقدت شركة بورصة الكويت
لألوراق المالية جمعيتها العامة
العادية لعام  2019إلكترونياً ،حيث
تم اعتماد توصية مجلس اإلدارة
لتوزيع أرباح بنسبة  %25من رأس
المال المدفوع ،بواقع  25فلساً
لكل سهم بمبلغ إجمالي يبلغ
حوالي  5ماليين دينار.
كما تم اعتماد تقرير مجلس اإلدارة
وتقرير مراقب الحسابات والبيانات
المالية المدققة للسنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر ،2019
باإلضافة إلى تقارير الحوكمة ولجنة
التدقيق والمكافآت والمزايا ألعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
من قبل المساهمين .وترأس
الجمعية العامة العادية نائب
رئيس مجلس اإلدارة أحمد حمد
الثنيان الذي تال التقارير الصادرة
من النظام اإللكتروني للشركة
الكويتية للمقاصة فيما يتعلق
بنصاب الحضور ونتائج المشاركة
والتصويت على بنود جدول أعمال
الجمعية العامة العادية ،وكذلك
تقرير بمالحظات المساهمين.
هذا ووافقت الجمعية على
تفويض مجلس اإلدارة بشراء أو بيع
أسهم الشركة بما ال يتجاوز %10
من عدد أسهمها ،وذلك وفقا
لمواد القانون رقم  7لسنة 2010
والئحته التنفيذية وتعديالتهما،
كما تمت الموافقة على إخالء
طرف السادة أعضاء مجلس اإلدارة
وإبراء ذمتهم من كل ما يتعلق
بتصرفاتهم القانونية والمالية
واإلدارية ،كما تمت الموافقة على
تعيين بدر عادل سالم العبدالجادر
من مكتب «إرنست ويونج»  -العيبان
والعصيمي وشركاهم  -كمراقب
الحسابات للسنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر .2020

قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد الثنيان:
«سجلت بورصـة الكويـت خـالل عام  2019العديد من
اإلن��ج��ازات ال��ب��ارزة التي سـاهمت في مسيرة التطور
ّ
والتقدم ،وكان من أبرز هذه اإلنجازات اكتمال مراحل
خصخصة الشـركة لتصبح أول مشروع خصخصة
مل���رف���ق ح��ك��وم��ي ح���ي���وي ،ل��ت��ك��ون ب���ذل���ك أول ب��ورص��ة
يمتلكها القطاع الخـاص على مستوى الشرق األوسط
م��ع ام��ت��ـ�لاك مسـتثمرين م��ن ال��ق��ط��اع ال��خ��اص لنسبة
 %94م��ن أسهم رأس امل��ـ��ال الشركة امل��ص��در وامل��دف��وع.
ك��م��ا ب��ذل��ت ال��ش��رك��ة ج��ه��دًا اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ًا ب��ال��ت��ع��اون مع
هيئة أس��واق امل��ال من أج��ل بلوغ غايتهم في تحقيق
الخصخصة املنشودة».
وأشار الثنيان إلى األداء االستثنائي وغير املسبوق
ال��ذي حققته شركة بورصة الكويت خالل عام ،2019
وال��ت��زام مجلس اإلدارة ب��دع��م استراتيجية الشركة،
وذلك بالنظر إلى ما حققته من العديد من اإلنجازات
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات .وق����ال ال��ث��ن��ي��ان« :ت��ه��دف
استراتيجية بورصة الكويت إلى تنمية سوق مالية
ق��وي��ة ت��ت��م��ت��ع ب��س��ي��ول��ة وم��ص��داق��ي��ة ع��ال��ي��ة م���ن خ�لال
تطبيق مجموعة من التطويرات واملشاريع الهيكلية
وال���ت���ق���ن���ي���ة ،وق�����د أح�������رزت ال���ش���رك���ة ت���ق���دم���ًا ك���ب���ي���رًا ف��ي
مسيرتها لتكون بورصة أوراق مالية رائ��دة وب��ارزة
في الشرق األوس��ط ،وسوق مال مصنفا من قبل أبرز
مؤشرات التصنيف العاملية».
وأض��اف الثنيان« :ان شركة بورصة الكويت قد أوفت
بالوعد الذي قطعته على نفسها والخاص باستمرارها
في النمو بوتيرة متصاعدة واالرتقاء بمنظومة سوق
املال ،األمر الذي تجلى بتحقيق قفزة كبيرة في األرباح
التشغيلية ،ح��ي��ث ارت��ف��ع ص��اف��ي ال��رب��ح بنسبة تفوق
 ،%307فقد واصلت البورصة تحقيق خطوات متقدمة
ً
وواثقة على صعيد عملياتها التشغيلية وصوال إلى
نتائج مالية عكستها أهداف الشركة الطموحة».

األداء املالي
م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���دم ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ب��ورص��ة
ال��ك��وي��ت م��ح��م��د س��ع��ود العصيمي ش��رح��ًا تفصيليًا
ألبرز مؤشرات أداء السوق واألداء املالي ،حيث كانت
إي�����رادات التشغيل ق��د سجلت زي����ادة بنسبة %58.4
عن العام السابق ،مرتفعة إلى  15.1مليون دينار من
 9.53ماليني دينار .وساهم في الزيادة كل من التغيير
في هيكل رسوم االشتراك من أساس قائم على رأس
امل����ال إل���ى م��ت��وس��ط ح��ج��م ال���ت���داول ال��ي��وم��ي ،وارت��ف��اع
حجم التداول وال��ذي يعود إلى رفع امللكية األجنبية
ف��ي ال��ب��ن��وك الكويتية وامل��راج��ع��ة السنوية للشركات
الكويتية في مؤشر  FTSE Russellلألسواق الناشئة
وإدراج ال���ش���رك���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ي م���ؤش���ر S&P DJI
لألسواق الناشئة ،باإلضافة إلى الزيادة في عموالت
ال����ت����داول م���ن  4.1م���ل���ي���ارات دي���ن���ار إل����ى  7.9م��ل��ي��ارات
دينار بفضل ثقة املتداولني األف��راد واملؤسسيني في
السوق ،وقد بلغ صافي القيمة املتداولة للمستثمرين
األجانب  565.4مليون دينار دينار.

2019

 48.5ف���ل���س���ا ً رب��ح��ي��ة
للسهم والقيمة الدفترية
 162فلسا ً
 %399.86ن��م��واً في
أرب������اح ال��ت��ش��غ��ي��ل إل����ى 8
ماليين دينار
 %52.98ارتفاع هامش
الربح التشغيلي
 %307.58صعود صافي
الربح إلى  9.5ماليين دينار
 %25م���ن رأس ال��م��ال
ال����م����دف����وع ت�������وزع ع��ل��ى
المساهمين
قفزة نوعية للبورصة بعد إتمام خصخصتها في العام الماضي (تصوير :محمود الفوريكي)

عموميتها أقرت توزيع  5ماليين دينار عن 2019

«البورصة»..

أداء استثنائي غير مسبوق
العصيمي:

الثنيان:
¶ إنجازات بارزة ساهمت في مسيرة
ال��ت��ط��ور وال��ت��ق��دّ م ال��ع��ام الماضي

¶ نواصل المسيرة نحو تحقيق
ال��م��زي��د م��ن ال��ن��م��و وال��ت��ق��دم

¶ «البورصة» أول مشروع خصخصة
لمرفق حكومي حيوي في البالد

¶  %58.4زي����ادة ف��ي إي����رادات
التشغيل إلى  15.1مليون دينار

¶ اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ش��رك��ة ت���ه���دف لتنمية
س��وق ق��وي بسيولة ومصداقيـة عاليتين
وأض�������اف ال��ع��ص��ي��م��ي أن اإلدارة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ق��ام��ت
ب��م��ب��ادرات ح��ازم��ة للتحكم ف��ي التكاليف وال��ت��ي نتج
عنها نتائج إيجابية ،وانخفض إجمالي مصروفات
التشغيل بنسبة  %10.5م��ن  7.93م�لاي�ين دي��ن��ار في
 2018إلى  7.1ماليني دينار في  .2019وشكلت تكاليف
املوظفني  %59.5من النفقات ،بانخفاض هامشي قدره

¶ ارت��ف��اع عموالت ال��ت��داول إل��ى  7.9مليارات
دي���ن���ار ب��ف��ض��ل ث��ق��ة ال��م��ت��داول��ي��ن األف�����راد

 %4.4عن العام السابق ،كما شملت النفقات الرئيسية
امل��ت��ب��ق��ي��ة ص��ي��ان��ة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ،ون��ف��ق��ات
املبنى ،واالستهالك واإلطفاء ،باإلضافة إلى النفقات
العامة واإلدارية.
وأشار العصيمي إلى أنه قد ارتفعت أرباح التشغيل
بنسبة  %399.86إلى  8ماليني دينار ،وارتفع هامش

الربح التشغيلي من  %16.79إلى  ،%52.98كما شهد
صافي الربح ارتفاعًا بنسبة  %307.58إلى  9.5ماليني
دي��ن��ار وارت��ف��ع هامش صافي ال��رب��ح م��ن  %24.69إلى
.%63.52
ك��م��ا أش����ار ت��ق��ري��ر م���راق���ب ال��ح��س��اب��ات ف���ي م���ا يتعلق
بالنتائج املالية إل��ى أن ب��ورص��ة الكويت ق��د سجلت

(بمليون دينار)
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م��ؤش��رات مالية إيجابية عامة مدعومة بالتقدم في
تنفيذ مختلف املبادرات في إطار خطة تطوير السوق
وال��ض��واب��ط ال��ص��ارم��ة على التكلفة ،فقد بلغ العائد
األس��اس��ي للسهم  48.5فلسًا ،ب��زي��ادة م��ن  14.5فلسًا،
فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم  162فلسًا بزيادة
من  139فلسًا.

شكر وتقدير
ف��ي خ��ت��ام اج��ت��م��اع الجمعية ال��ع��ام��ة توجه
الرئيس التنفيذي لشركة البورصة محمد
سعود العصيمي ،بالشكر والتقدير ملجلس
اإلدارة على دعمهم املستمر الستراتيجية
ال���ش���رك���ة وع���م���ل���ي���ات���ه���ا ،وك����ذل����ك ألع���ض���اء
ال���ف���ري���ق ال��ت��ن��ف��ي��ذي وك����ل م��وظ��ف��ي ش��رك��ة
ب��ورص��ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ك��ب��ي��رة،
ك���م���ا ت���ق���دم ب��ال��ش��ك��ر ل��ه��ي��ئ��ة أس�������واق امل����ال
والشركة الكويتيـة للمقاصة وذلك لدعمهـما
وت��ع��اون��ه��م��ا امل��س��ت��م��ر ف��ي ت��ط��وي��ر ال��س��وق،
م��ؤك��دًا ال���ت���زام ال��ش��رك��ة ب��م��واص��ل��ة املسيرة
نحو تحقيق امل��زي��د م��ن النمو والتقدم من
خ�ل�ال ال���دع���م امل��ط��ل��ق ال����ذي ي��ق��دم��ه مجلس
اإلدارة الس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ش���رك���ة وخ��ط��ـ��ط
تطوير بنيتها التحتية وبيئة العمل فيها
وفقـًا للمعاييـر الدوليـة والعاملية ،والعمل من
أجل كسب ثقة املزيد من املستثمرين عبر
توفير فرص استثمارية جاذبة.

الكويت أرخص مدينة خليجية

¶ دب���ي األغ��ل��ى ع��رب��ي��اً ..وت��ون��س األق���ل عالمياً ¶ ه����ون����غ ك����ون����غ ت���ح���اف���ظ ع���ل���ى ال����ص����دارة
احتلت مدينة الكويت املرتبة الثامنة خليجيًا وال����ـ 113عامليًا في
قائمة أغلى مدن العالم ،بعد أن تراجعت ستة مراكز مقارنة بعام
 119( 2019عامليًا) ،بينما حافظت هونغ كونغ على الصدارة للعام
ال��ث��ان��ي على ال��ت��وال��ي ،رغ��م االح��ت��ج��اج��ات املستمرة ال��ت��ي شهدتها
املدينة ،وفقًا ملسح تكلفة املعيشة الذي تجريه «ميرسر» سنويًا.
ويتابع املسح تكلفة  200عنصر تشمل اإلسكان والنقل والطعام
وامل�ل�اب���س وال��س��ل��ع امل��ن��زل��ي��ة وال��ت��رف��ي��ه ف��ي  209م���دن ح���ول ال��ع��ال��م،

ويجرى املسح ملساعدة الشركات على فهم تكلفة املعيشة بالنسبة
إلى الوافدين لتحديد األجور.
وفي املرتبة الثانية جاءت عاصمة تركمانستان «عشق آباد» التي
تعاني التضخم الجامح والتكاليف املرتفعة الستيراد السلع واملواد
الخام ،تلتها بعد ذلك العاصمة اليابانية طوكيو.
ووج��د املسح أن «نجامينا» في تشاد هي أغلى امل��دن في أفريقيا
(في املركز الخامس عشر على مستوى العالم متقدمة على املدينة

األميركية س��ان فرانسيسكو) ،وج��اءت النيجيرية «الغ���وس» في
الترتيب الـ 18عامليًا متقدمة على العاصمة البريطانية لندن.
جدير بالذكر أنه تم جمع بيانات املسح في م��ارس من هذا العام،
ولكن أوضحت «ميرسر» أنه بسبب توقيت تفشي فيروس «كوفيد
  ،»19فإنها أج��رت امل��زي��د م��ن التحليالت ح��ول السلع ف��ي أبريلومايو للتحقق من األسعار.
وج���اءت دب��ي األول���ى عربيًا وف��ي الترتيب الثالث والعشرين على

مستوى العالم ،والرياض في املركز  ،31ثم أبوظبي ( ،)39بيروت
( ،)45املنامة ( ،)52عمان ( ،)71مسقط ( ،)96جدة ( ،)104الدوحة
( ،)109مدينة ال��ك��وي��ت ( ،)113ال���دار البيضاء ( ،)121وال��ق��اه��رة
( ،)126الرباط.)159( ،
ووفق املسح ،فإن تونس هي أقل مدن العالم من حيث التكلفة ،إذ
جاءت في الترتيب  209بالقائمة ،بعد ويندهوك (( .)208ميرسر،
أرقام)
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رأي في قضية
مروان سالمة

ُ
اضطرابات أميركا ..ما خفي أعظم !
ما زالت االضطرابات في أميركا غوغائية الطابع وعبارة عن انتفاضة
أو انفجار لسلسلة طويلة من المظالم الممتدة منذ عدة عقود.

1

ان �ك �ش �ف��ت أخ� �ي� �رًا ال �ح �ق �ي �ق��ة ب � ��أن ح� �ي ��اة ال ��رخ ��اء
والرفاهية التي وع��د بها األميركيون ه��ي دعاية
وأوهام.

2

الصناعة األميركية في تقلص بعد الحرب العاملية
الثانية حتى وصلت اآلن إل��ى الصفر تقريبًا (ما
عدا األسلحة وما شابهها) ،فقد انتقلت تدريجيًا
ً
ابتداء ب��أوروب��ا ،ثم اليابان،
إلى دول العالم األفقر
ثم النمور اآلسيوية ،ثم إلى الصني ،والحبل جرار.

مؤشراتها االقتصادية
ال تعكس الواقع..
ويجري التالعب
في حسبتها

3

البطالة األميركية مرتفعة بالرغم م��ن االدع��اءات
بأنها تقلصت في السنوات املاضية (فقد تم تغيير
معايير حسبة البطالة ،ما أفرز نتائج وردية) فقد
كانت تقدر قبل كورونا بأكثر من .%20

4

الرواتب الحقيقية
ما زالت عند مستوى
 1973بعد خصم نسبة
التضخم

ما زالت الرواتب األميركية الحقيقية (بعد خصم
نسبة تضخم األسعار) عند مستوى ( 1973قبل
 47سنة!) ،وغالبية األميركيني غارقون في ديون
ال أم��ل لهم ف��ي س��داده��ا ،خصوصًا بعد كورونا
وما صاحبها من تسريح من العمل الذي أوصل
البطالة إلى  40مليون أميركي.

5

أصبح العالج بعيد عن إمكانيات الفرد األميركي،
وكذلك التعليم الجامعي.

6

ال�ن��ات��ج ال�ق��وم��ي األم�ي��رك��ي ف��ي ه�ب��وط ،ب��ال��رغ��م من
االدع� ��اءات ب��أن��ه ف��ي نمو م�ت��واض��ع (ف�ك��ذل��ك جرى
تغيير معايير حسابه).

7

نسبة التضخم أع�ل��ى مما ي��دع��ي البنك امل��رك��زي
األم� �ي ��رك ��ي ،إذ وص �ل��ت ق �ب��ل ك ��ورون ��ا أع �ل��ى من
( %6أي�ض��ًا لعب ف��ي امل�ع��اي�ي��ر) ،أم��ا بعد ك��ورون��ا
فانطلقت لألعلى.

حياة الرخاء والرفاهية
التي وُ عِ د بها
األميركيون..
دعاية وأوهام!

االضطرابات الحالية
ستؤثر في االنتخابات
المقبلة..
وتزيد انقسامات
المجتمع األميركي

8

امليزانية األميركية في عجز متنامي ،وكذلك الدين

ناشطون يحملون تابوتاً فارغاً في حفل تأبين تكريماً لجورج فلويد في وسط مدينة لوس أنجلوس (أ.ف.ب)

العام للحكومة الذي تعدى  25تريليون دوالر ،وما
زال يتسارع نحو السماء.

9

ص��رف��ت األم� ��وال ال�ط��ائ�ل��ة امل�خ�ص�ص��ة ل��دع��م أزم��ة
 2009 / 2008املالية في غير محلها ولم يستفيد
منها االقتصاد العام ،وإنما البنوك ورج��ال املال
واألثرياء الذين يشكلون  %1من الشعب .وكذلك
اآلن ،فإن الـ«عشرة تريليون» دوالر املنوي صرفها
ملكافحة أضرار كورونا آلت أو ستؤول في غالبها
إلى القطاع املالي والبورصة والفئة الثرية.

10

ف�ق��ط  %20م��ن ال�ش�ع��ب األم�ي��رك��ي مستثمر في
البورصة ،ما يعني أن صعود البورصة األميركية
ال يعتبر تحسنا للوضع االقتصادي.

11

ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة األم �ي��رك �ي��ة ف��ي وض ��ع ب��ائ��س،
بينما ترصد األم��وال بسخاء على املغامرات
العسكرية والحروب والقواعد العسكرية ،وهذه

أمور ال تهم الفرد األميركي.

12

ولكن أميركا سيدة األزم ��ات ..فقد خلقت لعبة ال�ث��ورات
ال�ب��رت�ق��ال�ي��ة ول�ع�ب��ة زع��زع��ة وتغيير أن�ظ�م��ة ال� ��دول ،ول��ذل��ك،
نتوقع أنها تمتلك الحلول والتكتيكات للتعامل مع هكذا
اض �ط��راب��ات ،اب �ت� ً
�داء م��ن م�س��اي��رة ال�ج�ي��ش للمتظاهرين
ً
وال ��رك ��وع ل �ه��م م� �ث�ل�ا ..وه� ��ذه م��ن ال�ت�ك�ت�ي�ك��ات اإلي�ج��اب�ي��ة
املدروسة (ففي النهاية هؤالء عسكر يؤتمرون).
ومن التكتيكات السلبية :اخالء بعض املخافر من الشرطة
وت ��رك األح �ي��اء ت�ح��ت رح �م��ة ال�ن�ه��ب وال �س��رق��ة ،فيضطر
َ
األه��ال��ي ل�لاس�ت�ن�ج��اد ب��ال�ش��رط��ة وت� َ�ر ِّج �ي� ِ�ه��م ل�ل�ع��ودة على

تدير  92مليار دوالر من األصول

ُّ
التحوط
االنسحاب ..خيار صناديق
في هونغ كونغ
وليد منصور
تدرس صناديق التحوط في هونغ
ك��ون��غ اس �ت �ك �ش��اف إس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
ال�خ��روج من املركز املالي في آسيا،
ح �ي��ث ي �ه��دد ق��ان��ون األم� ��ن ال�ج��دي��د
ف� ��ي ب� �ك�ي�ن خ� �ص ��وص� �ي ��ة ال� �ب� �ي ��ان ��ات
والسيطرة على رأس امل��ال ،وفق ما
نقل موقع بيزنس إنسايدر.
وي� �ع� �م ��ل أك � �ث� ��ر م � ��ن  546ص� �ن ��دوق
ت �ح��وط وي��دي��ر أك �ث��ر م��ن  92م�ل�ي��ار
دوالر م � ��ن األص� � � � ��ول ،وه� � ��ي ق �ي �م��ة
ت � �ق� ��ارب ص� �ن ��ادي ��ق ال� �ت� �ح ��وط ال �ت��ي
ت� ��دي� ��ره� ��ا س � �ن � �غ� ��اف� ��ورة وال � �ي� ��اب� ��ان
وأستراليا مجتمعة.
وذك� ��ر رئ �ي��س ص �ن ��دوق ت �ح��وط في
ه ��ون ��غ ك ��ون ��غ« :م� ��ا ال � ��ذي س�ي�ج�ع��ل
ال� �ن ��اس م �ث �ل �ن��ا ي �ت �ح��رك��ون؟ ف �ق��دان
حرية وسائل التواصل االجتماعي،
وف� � �ق � ��دان ال � ��وص � ��ول امل � �ج� ��ان� ��ي إل ��ى
اإلنترنت إلى أي مكان ،إن ضوابط
رأس املال ستخيفنا ،حتى الحصول
على التأشيرات سيكون صعبا».
ي��أت��ي ذل��ك وس��ط ت��وق�ع��ات محللني
ب� ��أن ت �ظ �ه��ر س �ن �غ��اف��ورة (ال �ج��زي��رة
ال�ف��اض�ل��ة) كفائز كبير م��ن القانون
الصيني القاسي.
ف� ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � ��ك ق� ��ال� ��ت ص �ح �ي �ف��ة
«ف ��اي� �ن� �ن� �ش ��ال ت ��اي� �م ��ز» إن م ��دي ��ري
ص� � �ن � ��ادي � ��ق ال� � �ت� � �ح � ��وط ف� � ��ي ه ��ون ��غ
ك��ون��غ ي �ع �م �ل��ون ع �ل��ى وض ��ع خ�ط��ط
لالنسحاب م��ن عملياتهم املعتادة
في املدينة في الوقت ال��ذي تستعد
ف �ي��ه ال� �ص�ي�ن ل� �ف ��رض ق ��ان ��ون األم ��ن
ال � �ق� ��وم� ��ي امل � �ت � �ش� ��دد ال � �ج� ��دي� ��د ع �ل��ى
املنطقة شبه املستقلة.
وأض ��اف ��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة أن ص �ن��ادي��ق
التحوط وال�ت�ج��ار ف��ي س��ادس أكبر
م ��رك ��ز م ��ال ��ي ف ��ي ال �ع ��ال ��م ي �ش �ع��رون
بالقلق من أنهم سيجدون أنفسهم
ف ��ي خ ��ط ال� �ن ��ار امل �ب��اش��ر م ��ع ب �ك�ين،
حيث يشير التشريع األمني الجديد
إل��ى ضربة قوية الستقاللية هونغ
كونغ.
وأع � � � �ي� � � ��دت ه� � ��ون� � ��غ ك � � ��ون � � ��غ ،وه � ��ي
م�س�ت�ع�م��رة ب��ري�ط��ان�ي��ة س��اب �ق��ة ،إل��ى
ال � �ص �ي�ن ق� �ب ��ل  23س� �ن ��ة ف� ��ي .1997
وب �م��وج��ب ات �ف��اق �ي��ة ،ق �ب �ل��ت ال �ص�ين
ح�ك��م ه��ون��غ ك��ون��غ ب�م��وج��ب ق��ان��ون
«دول � � � ��ة واح � � � � ��دة ،ن � �ظ� ��ام� ��ان» ال � ��ذي
أت��اح ق��درًا معينًا م��ن الحكم الذاتي
ل �ل �م��دي �ن��ة ،وس �م �ح��ت ل �ه��ا ب �ت �ع��زي��ز
مكانتها كواحدة من املراكز املالية
الرئيسية في العالم.

■ قيمتها تتقارب مع صناديق سنغافورة واليابان وأستراليا مجتمعة
■ «الجزيرة الفاضلة» الفائز الكبير من القانون الصيني القاسي

إل � ��خ ..إل � ��خ ..إل � ��خ ..ث��م أض ��ف إل �ي �ه��ا وب� ��اء ك��ورون��ا
وم�ض��اع�ف��ات��ه ،ف� ��ازدادت درج ��ة ال�ض�غ��ط النفسي
وامل ��ال ��ي وأص� �ب ��ح ج ��اه� �زًا ي�ن�ت�ظ��ر ال � �ش� ��رارة ال�ت��ي
جاءت بمقتل فلويد (وهي جريمة شبه عادية في
أميركا) فانفجر الغضب.

marsal@marsalpost.com
خبير وناقد اقتصادي

ع�لات�ه��م! ك�م��ا أن ن�ف��س ح��رك��ة اإلخ �ل�اء آخ ��ذة ب��ال�ح��دوث
في بعض مراكز اإلط�ف��اء .وكذلك االق�ت��راح بإلغاء شرطة
م�ي�ن�ي��اب��ول��س ،أو تخفيض م�ي��زان�ي��ات ال �ش��رط��ة ف��ي م��دن
ع��دي��دة ،فكلها ربما م�ن��اورات تكتيكية ،فال يوجد حاكم
في تاريخ البشرية تخلى طوعًا عن سلطة القمع!!
أم ��ا أن وزي� ��ر ال ��دف ��اع األم �ي��رك��ي ق ��د رف ��ض زج ال�ج�ي��ش
إلخ �م��اد ال�ت�ظ��اه��رات ،فنعتقد ب��أن ذل��ك ح��دث ب�ع��د جسه
َ َّ َ
تحفظ معظمهم على
نبض العسكر في البنتاغون الذين
استخدام الجيش لقمع الشعب .وق��د تتغير ه��ذه املعادلة
إذا تم التصعيد التلقائي أو بفعل ف��اع��ل ..أو إذا نجحت
الحكومة بإقناعهم بأن هذه االضطرابات هي مؤامرة من
مجموعة أنتيفا  Antifaلقلب نظام الحكم! مع العلم بأن
أنتيفا حركة هالمية ليس لها شكل أو قيادة أو تنظيم..
وإن �م��ا م�ج�م��وع��ة م��ن االم �ي��رك �ي�ين امل �ع �ت��رض�ين ألس �ب��اب
مختلفة وم �ت �ع��ارض��ة م��ع ب �ع��ض ،وم ��ن ال�ص�ع��ب ت�ص��ور
قدرتهم على االتفاق على أي شيء.
كما ال نفترض هنا اح�ت�م��ال أن االض �ط��راب��ات الجارية
هي إح��دى حيل ومناورات الدولة العميقة إليجاد مدخل
للسيطرة على الشعب بعد تدهور األوض��اع االقتصادية
وتخبط السياسات الداخلية والخارجية ،بل سنعتبر ذلك
م��ن نظريات امل��ؤام��رة وسنغض البصر عنها ف��ي الوقت
الحالي.
أم��ا املهم ،حتى اآلن ،هو غياب قيادة لهذه االضطرابات
وبالتالي غياب سياسة واحدة واضحة ومنسقة ،ما يعني
أن عمرها سيكون م�ح��دودًا نتيجة ل�لإره��اق ول�ض��رورة
البحث عن لقمة العيش ..إال ..وإال كبيرة ..إذا تم جمعها
تحت قيادة واحدة ..ما يفتح املجال للتصعيد وربما ،في
أسوأ األحوال ،إلى حرب أهلية.
ال ش��ك أن ه��ذه االض �ط��راب��ات س�ت��ؤث��ر ع�ل��ى االن�ت�خ��اب��ات
الرئاسية املقبلة وتزيد من انقسامات وتحزبات املجتمع
األم�ي��رك��ي ،ورب�م��ا تقلب امل��وازي��ن .ون�س��رع هنا لتوضيح
ب��أن قصدنا ب��امل��وازي��ن ه��و امل��وازي��ن األميركية الداخلية.
أم��ا بالنسبة للموازين املتعلقة بالعالم ال�خ��ارج��ي ،فهذه
مستمرة ول��ن تتغير ج��ذري��ًا ،ح�ت��ى ل��و ان�ت�خ��ب زائ ��ر من
كوكب املريخ لرئاسة أميركا ،أو إذا تعثرت أميركا ماليًا،
أو أشعلت حربًا كبيرة إقليمية أو عاملية.

«الغرفة»:

تأجيل المنح الدراسية
أعلنت غرفة تجارة وصناعة الكويت تأجيل
املنح الدراسية للعام ال��دراس��ي 2021 /2020
إل��ى ال�ع��ام املقبل ،نظرًا ال��ى م��ا يمر ب��ه العالم
ٍّ
أج�م��ع م��ن ت�ف��ش ل��وب��اء «ك��ورون ��ا» ،ال ��ذي ك��ان
ل��ه ب��ال��غ األث ��ر ع�ل��ى م�ن��اح��ي ال�ح�ي��اة جميعها
في شتى دول العالم ،ونظرًا الى ما تقتضيه
امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة ،ول ��دواع ��ي ال� �ح ��رص على
صحة الطلبة املبتعثني وسالمتهم.
وق��ال مدير مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية
وال �ت �ط��وي��ر ب �ـ«ال �غ ��رف ��ة» د.ج ��اس ��م ب� �ش ��ارة :إن
ال �ظ��روف الحالية ال�ت��ي يمر بها ال�ع��ال��م أملت
ع �ل��ى «ال� �غ ��رف ��ة» ت��أج �ي��ل اس �ت �ق �ب��ال ال �ط �ل �ب��ات
ّ
الجديدة للترشح لبعثات «الغرفة» ومنحها
الدراسية السنوية ،وال��ذي سبق اإلع�لان عنه
ف��ي ب��داي��ة ه ��ذا ال �ع��ام ،وذل ��ك ض�م��ن ال�ب��رن��ام��ج
السنوي الذي دأبت «الغرفة» على اإلعالن عنه
في بداية كل سنة ،والذي يتيح الفرصة للطلبة

ال�ك��وي�ت�ي�ين امل�ت�م�ي��زي��ن ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى فرصة
الس �ت �ك �م��ال دراس ��ات� �ه ��م ال �ع �ل �ي��ا ل �ن �ي��ل ش �ه��ادة
ّ
التخصصات العلمية واملهنية
املاجستير في
ال� �ت ��ي ي �ع �ل��ن ع �ن �ه��ا س� �ن ��وي ��ًا ،وال � �ت ��ي ت�ق��دم�ه��ا
أرق � ��ى ال �ج��ام �ع��ات ف ��ي ال �ع��ال��م ،ح �ي��ث يقتصر
االب �ت �ع��اث ع�ل��ى ال�ج��ام�ع��ات ال�ع��امل�ي��ة امل��رم��وق��ة
وذات التصنيف األع �ل��ى ف��ي أن�ظ�م��ة تصنيف
ال�ج��ام�ع��ات ف��ي ال�ع��ال��م .وأش ��ار ب�ش��ارة إل��ى أنه
ُ َ
سيعلن عن املنح الدراسية الجديدة في حينها
للسنة املقبلة والنظم واإلجراءات املعمول بها
ف��ي ه��ذا ال�خ�ص��وص ،أخ �ذًا ف��ي االع�ت�ب��ار تطور
األوضاع املستقبلية بشأن وباء «كورونا».
ول� �ف ��ت إل � ��ى اس� �ت� �م ��رار «ال � �غ ��رف ��ة» ف ��ي ال��دع��م
واإلش� � ��راف ع �ل��ى امل�ب�ت�ع�ث�ين ال �ح��ال �ي�ين ال��ذي��ن
سبق حصولهم على املنح الدراسية في عام
 ،2019م��ع ال�ت�م�ن�ي��ات ل�ه��م ب��ال�ت��وف�ي��ق وإت�م��ام
برامج بعثاتهم بنجاح.

في ظل آمال بتعافٍ سريع للطلب

ً
دوالرا
النفط يتماسك فوق 40
ت�ب��اي�ن��ت أس �ع��ار ال�ن�ف��ط أم ��س (ال �ث�ل�اث��اء) ،في
ظ��ل آم��ال بتعاف س��ري��ع للطلب على ال��وق��ود
مع تخفيف إج��راءات العزل الحتواء فيروس
كورونا في أنحاء العالم ،ولكن يكبح املكاسب
احتمال استمرار فائض املعروض في السوق.
ون��زل��ت العقود اآلج�ل��ة لخام القياس العاملي
برنت إلى  40.79دوالرًا للبرميل ،ونزل العقد
 1.50دوالر االثنني ،بعد تسجيل مكاسب على
مدى سبع جلسات.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط األميركي
 0.8ف��ي امل�ئ��ة م��ا ي ��وازي  31سنتًا إل��ى 38.50
دوالرًا للبرميل بعدما انخفض  1.36دوالر

اإلثنني.
ورف��ع غولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط
في  ،2020ويتوقع حاليًا أن يسجل برنت 40.40
دوالرًا للبرميل ،وأن يبلغ خ��ام غ��رب تكساس
الوسيط األميركي  36دوالرًا ،ولكنه ح��ذر من
أن األس�ع��ار ق��د تنخفض ف��ي األس��اب�ي��ع املقبلة
بسبب ضبابية الطلب وزيادة املخزونات.
وجاءت مكاسب أمس مع بدء نيويورك ،وهي
امل��دي�ن��ة األم�ي��رك�ي��ة األك �ث��ر ت �ض��ررًا م��ن تفشي
فيروس كورونا املستجد ،استئناف األنشطة
االقتصادية بعد توقف لحوالي ثالثة أشهر
مما قد يحفز الطلب على الوقود( .رويترز)

«إياتا» :في 2020

 84مليار دوالر خسائر الطيران
توقع اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا»
أم��س الثالثاء أن تتكبد ش��رك��ات الطيران
خ�س��ائ��ر ص��اف�ي��ة ت�ف��وق قيمتها  84مليار
دوالر خالل سنتها املالية  2020وأكثر من
 15مليار أيضًا في عام  ،2021جراء تفشي
ّ
املستجد.
فيروس كورونا
ّ
تضم  290شركة
وأوضحت املنظمة التي

طيران تضررت كثيرًا جراء إغالق الحدود
ُ
ال� ��ذي ف� ��رض ف��ي ك��ل أن �ح��اء ال �ع��ال��م ل�ل�ح� ّ�د
م ��ن ت�ف�ش��ي وب� ��اء ك ��وف� �ي ��د ،-19ف ��ي م��ؤت�م��ر
صحافي أنه «بعد خسائر صافية بقيمة
 84مليار دوالر هذا العام ،نتوقع خسائر
إضافية بقيمة  15مليار دوالر عام .»2021
(أ.ف.ب)

مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل
ق ��ال ��ت وزارة ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي م �ص��ر أم��س
(ال�ث�لاث��اء) ،إنها سترفع أسعار الكهرباء
بني  17في املئة و 26.7في املئة بداية من
السنة املالية الجديدة  2021 - 2020التي
ت�ب��دأ ف��ي أول ي��ول�ي��و ،ل�ل�م�ن��ازل وللمحال
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال � �ت� ��ي ت �س �ت �ه �ل��ك ح� �ت ��ى 250
ك �ي �ل��ووات س��اع��ة ش�ه��ري��ًا بنسبة  4.3في
املئة.

وأض��اف��ت ال� ��وزارة ف��ي ب�ي��ان صحافي أنه
«ن� �ظ� �رًا ل �ل �ظ��روف االق �ت �ص��ادي��ة ال �ح��ال�ي��ة
الناجمة عن انتشار وب��اء ك��ورون��ا عامليًا
ولتخفيف األعباء االقتصادية عن كاهل
املواطن ،تم مد أجل الخطة الخاصة برفع
ال��دع��م ع��ن أس �ع��ار بيع ال�ك�ه��رب��اء للقطاع
ً
املنزلي لتنتهي في  2025 - 2024بدال من
العام املالي ( .»2022 - 2021رويترز)

 16اقتصاد
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«بلومبيرغ» :األرباح ستتضاعف في العامين المقبلين

َّ
ُ
قفزة ملحمية في أسهم َّ
صناع القفازات
¶الطلب سيبقى مرتفعا ً حتى مع اكتشاف لقاح لفيروس كورونا
وليد منصور
تسببت جائحة كورونا في تغيير هيكلي
في الطلب على القفازات ،لذا ستتضاعف
األرب ��اح ل��دى بعض ال�ش��رك��ات ف��ي ك��ل من
العامني املقبلني وستدفع مخزونها إلى
ً
ال �ت �ف��وق ،وف ��ق ��ا ل� ��روس ك ��ام �ي ��رون ،م��دي��ر
ال �ص �ن��دوق ف��ي ن� ��ورث ك �ي��ب ،ال �ت��ي تملك
حوالي  7مليارات دوالر من األصول على
مستوى العالم.
ون�ق�ل��ت وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ ع��ن ك��ام�ي��رون
قوله« :إن مدة الطلب فوق العادي ال تزال
أطول مما يدركه معظم الناس ،والعوامل
ال�ت��ي ستستمر ف��ي دع��م ص�ع��ود األس�ه��م
تشمل ارتفاع أسعار املنتجات .وحقيقة
إن ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � � � ��دول غ� �ي ��ر م �س �ت �ع��دة
لألوبئة».
وارت �ف �ع��ت أس �ه��م أك �ب��ر ش��رك��ات تصنيع
ال � � �ق � � �ف� � ��ازات ف� � ��ي ال� � �ع � ��ال � ��م ت� � � ��وب غ� �ل ��وف
وه��ارت �ل �ي �غ��ا ،امل ��درج� �ت�ي�ن ف ��ي ال �ب��ورص��ة
امل��ال �ي��زي��ة ،ب�ن�س�ب��ة  257ف ��ي امل �ئ��ة و136
ف��ي امل �ئ��ة ه ��ذا ال �ع��ام ،ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،مما
ي�ج�ع�ل�ه�م��ا ال ��راب �ح�ي�ن األك� �ب ��ر ف ��ي أوس ��ع
مقاييس م��ؤش��ر إم إس س��ي آي لألسهم
امل ��درج ��ة ف��ي آس �ي��ا وال �ن��اش �ئ��ة األس � ��واق.
وق��ام��ت شركة ن��ورث سكيب ،وه��ي مدير
أصول مقره أستراليا والذي كان يستثمر
ف��ي أس �ه��م ص��ان �ع��ي ال �ق �ف��ازات م �ن��ذ أك�ث��ر
من عقد ،بشراء املزيد من أسهم صانعي
ال �ق �ف��ازات ف��ي وق ��ت م�ب�ك��ر م��ن ه ��ذا ال�ع��ام
ع�ن��دم��ا ظ�ه��رت ع�لام��ات ع�ل��ى أن ك��ورون��ا
ستصبح وباء ً
عامليا.
ً
ووف� ��ق� ��ا ل�ل�إح �ص��ائ �ي��ات ،س �ت��ول��د ش��رك��ة
«ت��وب غ�ل��وف» متوسط نمو ف��ي األرب��اح
يزيد على  100في املئة لكل من العامني
امل �ق �ب �ل�ي�ن ،ب �ي �ن �م��ا س �ت �ق��دم «ه��ارت �ل �ي �غ��ا»
ً
أيضا نمو أرب��اح قوية بشكل استثنائي
م ��ع زي � ��ادة م �ش �ت��ري��ات م� �ع ��دات ال�ح�م��اي��ة

ً
دعما لصناعة
 15مليار يورو
الطيران في فرنسا
أعلن وزي��ر االق�ت�ص��اد الفرنسي ب��رون��و لومير أمس
(الثالثاء) عن خطة لدعم قطاع صناعة الطيران ،الذي
تأثر كثيرا جراء أزمة فيروس كورونا املستجد ،تمثل
جهدا إجماليا لألمة بقيمة  15مليار يورو.
وق��ال ال��وزي��ر «نعلن ح��ال ال�ط��وارئ إلنقاذ صناعتنا
ل�ل�ط�ي��ران ل�ت�ص�ب��ح أك �ث��ر ق ��درة ع�ل��ى ال �ت �ن��اف��س ،وأق��ل
تسببا للتلوث من خالل تطوير الطائرة التي تحافظ
على البيئة مستقبال» ،وأضاف أنه سيتم تخصيص
 1.5مليار ي��ورو م��ن األم ��وال العامة خ�لال السنوات
الثالث املقبلة لألبحاث والتطوير إلنتاج في 2035
طائرة ال تبعث الكربون.
وف��ي ح�ين يعاد النظر ف��ي نحو ثلث الوظائف ال�ـ35
ألفا املخصصة لألبحاث والتطوير في مجال صناعة
ال �ط �ي��ران ب�س�ب��ب امل �ش��اك��ل ال �ت��ي ي��واج �ه �ه��ا ال �ق �ط��اع،
الهدف هو التحضير للنماذج الجديدة من الطائرات
ال�ت�ج��اري��ة وامل��روح �ي��ات وط��ائ��رات األع �م��ال املجهزة
بأساليب دفع جديدة تبعث مستويات أقل من ثاني
أكسيد الكربون( .أ ف ب)
شركات القفازات لسان حالها يقول :مصائب كورونا عندنا فوائد!

¶ ارتفاع أرباح «توب غلوف» و«هارتليغا»  %257و%136
¶ تأخر تسليم طلبات القفازات سيستمر حتى يونيو 2021
الشخصية على مستوى العالم.
وقال كاميرون إن بعض صانعي القفازات
لديهم تأخر ف��ي الطلبات ط��وال الطريق
ح�ت��ى ي��ون�ي��و  ،2021م �ق��ارن��ة ب�ش�ه��ر قبل
الوباء .وأضاف أن اكتشاف لقاح للوقاية
ً
من مرض كوفيد -19سيساعد أيضا على
إبقاء الطلب مرتفعًا ألن شركات القفازات

ُعمان تنفذ مشاريع تنموية
بـ 780مليون دوالر
أعلنت سلطنة عمان تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة تصل إلى  300مليون ريال
عماني ،تعادل حوالي  780مليون دوالر ،وفق وكالة األنباء العمانية.
وكانت ُعمان قد أعلنت عن إنشاء الصندوق العماني لالستثمار ،وذلك لتملك
وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة املالية في البالد.
سيسمح للصندوق بتملك جميع األص ��ول ال�ع��ام��ة باستثناء ش��رك��ة «تنمية
نفط عمان» وحصص الحكومة في مؤسسات دولية .وسيؤول إلى الصندوق
الجديد ،الصندوق العماني لالستثمار ،واملديرية العامة لالستثمارات في وزارة
املالية.

وبعض الخبراء الحظوا أن إعطاء اللقاح
على نطاق واسع سيؤدي في الواقع إلى
زيادة أخرى في الطلب على القفازات.
وي �ت��م ت� ��داول األس �ه��م ف��ي «ت ��وب غ�ل��وف»
و«ه��ارت �ل �ي �غ��ا» ب��ال �ق��رب م ��ن ال�ت�ق�ي�ي�م��ات
ال�ق�ي��اس�ي��ة ع �ل��ى أس� ��اس األرب � ��اح امل �ق��درة
ً
مل � ��دة  12ش � �ه� � ً�را ،وف ��ق ��ا ل �ل �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي

جمعتها «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» .وف�ش�ل��ت أه ��داف
سعر املحللني في مواكبة مكاسب األسهم
السريعة.
وأض��اف كاميرون« :إن املحللني ما زال��وا
وراء امل�ن�ح�ن��ى ف��ي ت �ح��دي��ث ت�ق��دي��رات�ه��م،
ول �ه��ذا ت�ب��دو األس �ه��م ب��اه�ظ��ة ال�ث�م��ن على
أس � � ��اس ال� �ع� �ن ��اوي ��ن ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة .م�ع�ظ��م

«أوكسيدنتال بتروليوم»
تجري مراجعة ألصولها بالشرق األوسط
أوردت «بلومبيرغ ن�ي��وز» نقال ع��ن مصادر
م �ط �ل �ع��ة أن ش ��رك ��ة إن � �ت� ��اج ال� �ن �ف ��ط وال� �غ ��از
أوك �س �ي��دن �ت��ال ت �ج��ري م��راج �ع��ة ل�خ�ي��ارات�ه��ا
ب�ش��أن أص��ول�ه��ا ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط سعيا
لتخفيف عبء ديونها.
ُ
وأض � ��اف ال �ت �ق��ري��ر ،ال � ��ذي ن �ش��ر االث� �ن�ي�ن ،أن
الشركة تدرس خفض حصصها في حقول
ن �ف��ط وغ� ��از ف��ي س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان ح �ي��ث ت�ق��در

أصولها بأكثر من مليار دوالر.
وق ��ال ��ت «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» إن ال �ش��رك��ة وم �ق��ره��ا
هيوستون تدرس أيضا التخارج من أصول
أخ��رى في الشرق األوس��ط ،ولكنها لم تطلب
رسميا إب ��داء اه�ت�م��ام .وخ ��ارج ع�م��ان ،تعمل
أوكسيدنتال في اإلمارات وقطر.
وت �ح��اول اوك�س�ي��دن�ت��ال ب�ي��ع أص ��ول لخفض
ديونها البالغة  40مليار دوالر ،والتي تراكمت

!

ابتالع الشركات خالل األزمة

سوق التكنولوجيا..
توحش الكبار اللتهام الصغار
تحاول شركات التكنولوجيا الكبرى
اصطياد صفقات بوتيرة هي األسرع
ع � �ل� ��ى م � � � ��دار س� � � �ن � � ��وات ،ح � �ي� ��ث ت �ن �ف��ذ
أنشطة دمج واستحواذ واستثمارات
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع �ل��ى ال ��رغ ��م م ��ن ع��دم
ال� �ي� �ق�ي�ن ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي امل � �ت� ��زاي� ��د خ�ل�ال
اضطرابات أزمة كورونا.
وأع� �ل� �ن ��ت أب� � ��ل وأم� � � � � ��ازون دوت ك ��وم
وأل�ف��اب��ت وف�ي�س�ب��وك وم��اي�ك��روس��وف��ت
ما يقرب من تسع عشرة صفقة خالل
ال� �ع ��ام ال � �ج� ��اري ،وه� ��ي أس � ��رع وت �ي��رة
تنفيذ ملثل هذه الصفقات خالل الفترة
نفسها منذ عام .2015
ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،دخ� �ل ��ت أم� � ��ازون
ف��ي م �ح��ادث��ات م�ت�ق��دم��ة ل �ش��راء شركة
تكنولوجيا السيارات الذاتية القيادة
زوكس ،التي قدرت قيمتها بنحو 3.2
مليارات دوالر قبل عامني ،كما أعلنت
ف �ي �س �ب��وك ش � � ��راء ح� �ص ��ة ب �ق �ي �م��ة 5.7
مليارات دوالر في مشغل االتصاالت
الهندية ريليانس جيو.
وخ�ل�ال األزم ��ة امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،عزفت
ش ��رك ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ك �ب��رى ف��ي
أم � �ي� ��رك� ��ا ع � ��ن ت �ن �ف �ي��ذ ص� �ف� �ق ��ات دم ��ج
واس � �ت � �ح� ��واذ ع� �ق ��ب ان� �خ� �ف ��اض س ��وق
األسهم ،وهناك أزمة حالية يواجهها
العالم تتمثل في تداعيات كورونا.
مع ذل��ك ،ي��رى محللون أن ال�ف��ارق بني
األزم ��ة املالية العاملية وأزم ��ة ك��ورون��ا
ال �ح��ال �ي��ة ي �ك �م��ن ف ��ي ام� �ت�ل�اك ش��رك��ات
التكنولوجيا سيولة هذه املرة بمئات
املليارات من الدوالرات ،باإلضافة إلى
ال �ت �ع��دي�لات ال�ض��ري�ب�ي��ة ال �ت��ي نفذتها
إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأب� � ��رزت ك ��ورون ��ا م ��دى ق ��وة ش��رك��ات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� �ك� �ب ��رى وام �ت�ل�اك �ه��ا
األدوات ال �ك��اف �ي��ة ل �ل �ت��وس��ع وال� �ش ��راء
واالس� �ت� �ح ��واذ ،ح �ت��ى رغ ��م ت �ح��ذي��رات

شركات التكنولوجيا الكبرى نفذت  19صفقة خالل العام الحالي

 560مليار دوالر سيولة
للشركات الخمس
الكبرى بأميركا
تمتلك األدوات
الكافية للتوسع
والشراء واالستحواذ
ج �ه��ات م �ك��اف �ح��ة االح� �ت� �ك ��ار وغ �ي��ره��ا
م ��ن ال �ج �ه��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ال �ت ��ي رأت
أن عمالقة التكنولوجيا اس�ت�ح��وذوا

امل�ح�ل�ل�ين ال ي��زال��ون يستهينون بكيفية
ارتفاع هوامش الربح في هذه البيئة».
وت � �ق ��در «ن � � ��ورث س �ك �ي��ب» أرب � � ��اح «ت ��وب
غ�ل��وف» للسنة املالية  2021أعلى بأكثر
من  60في املئة من تقدير «بلومبيرغ».
واخ�ت�ت��م ك��ام �ي��رون« :إن ه ��ذا ي�ض��ع ت��وب
غ �ل��وف ع�ل��ى ن�س�ب��ة س�ع��ر إل��ى أرب� ��اح إل��ى
األم��ام تبلغ  23مرة فقط .وذل��ك مقارنة بـ
 37مرة ً
بناء على تقديرات املحللني الذين
تتبعهم بلومبيرغ ،وهناك عدد قليل جداً
من الشركات على مستوى العالم يمكنها
تقديم أي شيء قريب».

ع �ل ��ى ش� ��رك� ��ات ن ��اش �ئ ��ة ت � �ض� ��ررت م��ن
كورونا مما يوسع الفجوة بني الكبار
والصغار.
وأكد مراقبون أن كورونا تهدد بمزيد
م � ��ن ال � �ت� ��وح� ��ش م � ��ن ج� ��ان� ��ب ش ��رك ��ات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� �ك� �ب ��رى ف� ��ي ال �ت �ه��ام
الصغار ،خاصة أن أمازون وفيسبوك
وأب��ل ومايكروسوفت وألفابت (التي
ام� �ت� �ل� �ك ��ت ج �م �ي �ع �ه��ا س� �ي ��ول ��ة ب� � � �ـ560
مليار دوالر نهاية ال��رب��ع األول) قيل
إن �ه��ا ت�س�ت�ف�ي��د ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر م��ن أزم��ة
الفيروس التاجي.
وذكر البعض أن شركات التكنولوجيا
ال� �ك� �ب ��رى ق� �ص ��دت ت �ن �ف �ي��ذ امل� ��زي� ��د م��ن
ص�ف�ق��ات االس �ت �ح��واذ خ�ل�ال ت��داع�ي��ات
ك��ورون��ا وع��دم االن�ت�ظ��ار حتى انتهاء
األزم� � ��ة ،ف ��األج ��واء ال �ح��ال �ي��ة م�ن��اس�ب��ة

ت�م��ام��ًا ل�ه��ا للتوسع وتنفيذ صفقات
استراتيجية.
وتتطلع شركات التكنولوجيا الكبرى
ل�ل�اس� �ت� �ح ��واذ ع� �ل ��ى ش� ��رك� ��ات ن��اش �ئ��ة
ص �غ �ي��رة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج� ��االت م��ن
األل� �ع ��اب إل ��ى ال �ح��وس �ب��ة ال�س�ح��اب�ي��ة،
وه��ي م �ج��االت على األرج ��ح ستحقق
أرباحًا كبيرة ملن يمتلكها في ظل أزمة
كورونا.
وخ �ل�ال م��اي��و ،دف �ع��ت ف�ي�س�ب��وك نحو
 400م�ل�ي��ون دوالر ل�لاس�ت�ح��واذ على
ج� �ي� �ف ��ي ل � �ل � �ص� ��ور امل � �ت � �ح� ��رك� ��ة ودم � ��ج
مكتبتها م��ع إن �س �ت �غ��رام ووات� ��س أب
وم ��اس� �ن� �ج ��ر ،وك� ��ان� ��ت ج �ي �ف��ي ت�ح�ق��ق
إي � � � ��رادات س �ن��وي��ة ب �ن �ح��و  19م�ل�ي��ون
دوالر ق �ب��ل االس� �ت� �ح ��واذ( .ف��اي�ن�ن�ش��ال
تايمز ،أرقام)

بعد االستحواذ على اناداركو بتروليوم العام
امل��اض��ي ف��ي صفقة بقيمة  38مليار دوالر،
في مراهنة فاشلة على ارتفاع أسعار النفط.
وانخفضت أسهم أوكسيدنتال العام الجاري
وس��ط أس��وأ ت��راج��ع لقطاع النفط وال�غ��از في
 40عاما ،وخفضت الشركة وظائف وقلصت
اإلن �ف��اق مل��واج�ه��ة م�س�ت��وي��ات ال��دي��ن ال�ه��ائ�ل��ة.
(رويترز)

أكبر انخفاض للصادرات
األلمانية منذ 1990
أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات أن ال �ص ��ادرات وال� � ��واردات األمل��ان�ي��ة
تراجعت في أبريل ،مسجلة أكبر انخفاض لها منذ
عام  ،1990إذ أدت أزمة فيروس كورونا إلى تقليص
الطلب ،مما زاد من التوقعات القاتمة ألكبر اقتصاد
في أوروبا.
ويعتقد العديد من االقتصاديني أن ال��وب��اء سيدفع
االقتصاد األملاني إل��ى أكبر انخفاض له منذ نهاية
الحرب العاملية الثانية خالل الربع الثاني.
وت��راج �ع��ت ال � �ص� ��ادرات امل �ع��دل��ة ف ��ي ض ��وء ال �ع��وام��ل
امل��وس �م �ي��ة ب�ن�س�ب��ة  24ب��امل �ئ��ة خ�ل�ال ال �ش �ه��ر ،بينما
تراجعت ال� ��واردات بنسبة  16.5باملئة .وق��ال مكتب
اإلح�ص��اءات االت�ح��ادي إن الفائض التجاري تقلص
إلى  3.2مليارات يورو.
وك��ان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراء ه��م
ت��وق �ع��وا ان �خ �ف��اض ال� �ص ��ادرات ب�ن�س�ب��ة  15.6ب��امل�ئ��ة،
وال� � ��واردات بنسبة  16ب��امل�ئ��ة .وك ��ان م��ن امل�ت��وق��ع أن
يصل الفائض التجاري إلى عشرة مليارات يورو.
وعلى الرغم من حزمة تحفيز تبلغ  130مليار يورو
ت��م اإلع�ل�ان عنها قبل أي��ام ،وال�ت��ي تأتي ع�لاوة على
تدابير بقيمة  750مليار ي��ورو ج��رى اإلع�ل�ان عنها
في مارس ،فإن الحكومة تتوقع أن ينكمش االقتصاد
بنسبة  6.3باملئة هذا العام.

مباحثات إلبرام صفقة بـ 240مليار دوالر

اندماج شركات األدوية يتعزز
سليمة لبال
ت �ت �س��اب��ق ش ��رك ��ات األدوي � � ��ة ف ��ي خ �ض��م أزم � ��ة ك��ورون��ا
على البحث ع��ن ع�لاج أو ل�ق��اح للمرض ال��ذي م��ا ي��زال
يهدد العالم ،ولكن حاجة البعض منها إل��ى السيولة
وتمويل البحث العلمي دفعها للتفكير في االندماج،
م�ث��ل م�ج�م��وع��ة أس�ت��رازي�ن�ي�ك��ا ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ال�س��وي��دي��ة
التي تسعى لالندماج مع املجموعة األميركية جيلياد
لتشكيل شركة عمالقة في مجال صناعة األدوية بقيمة
 240م�ل�ي��ار دوالر ،وإن ت�م��ت ال�ع�م�ل�ي��ة ،وف ��ق صحيفة
لوفيغارو الفرنسية ،فإنها ستتجاوز عملية استحواذ
 BMSع �ل��ى ش��رك��ة س�ل�ج�ين ال �ت��ي ت �م��ت ال �ع��ام امل��اض��ي
مقابل  74مليار دوالر.
وب��دأت املباحثات الشهر امل��اض��ي ،لكنها ل��م تنته بعد
ال��ى نتائج رس�م�ي��ة ،إال أن اإلش��اع��ات حولها أدت الى
تراجع قيمة سهم أسترازينيكا بأكثر من  2في املئة،
خاصة أن العملية تأتي في خضم سباق عاملي محموم
ب�ي�ن امل �خ �ت �ب��رات ال �ك �ب��رى إلن �ت��اج ل �ق��اح أو ع�ل�اج مل��رض
فيروس كورونا املستجد.
وس�ي�ش�ك��ل االت �ح��اد ب�ي�ن أس�ت��رازي�ن�ي�ك��ا وج�ي�ل�ي��اد ق��وة
ضاربة في السوق ،فجهود استرازينيكا منصبة حاليا
على إنتاج لقاح بالتعاون مع جامعة أوكسفورد ،وأما
دواء ريمديسيفير ال��ذي أنتجته جيلياد وط��ورت��ه في
البداية لعالج مرض إيبوال ،فقد أظهر نتائج جيدة لدى
اختباره من قبل وكالة الصحة األميركية.
هل ساهمت أزمة وباء كورونا في تسريع املباحثات؟
ي�ق��ول إي��ري��ك ل��و بيريغو ،املتخصص ف��ي القطاع لدى
م�ج�م��وع��ة ب ��راي ��ان ،غ��ارن�ي�ي��ه وش ��رك ��اؤه :إن ال�ش��رك��ات
ال �ك �ب��رى ف��ي م �ج��ال ال �ص �ن��اع��ات ال��دوائ �ي��ة ت��رك��ز دوم��ا
على االب�ت�ك��ار وت�ج��دي��د محافظها .وي�ض�ي��ف« :عليهم
أن ي �ج��دوا أدوات ل�ل�ت�ق��دم ب�س��رع��ة م��ع امل�ح��اف�ظ��ة على
استثماراتهم في مجال البحث العلمي ،ووباء كورونا
ّ
جدد االهتمام باألمراض املعدية».
وم� ��ع ذل� ��ك ي �ش �ك��ك ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �خ �ب ��راء ف ��ي م �ث��ل ه��ذه
ال �ص �ف �ق��ة ألس� �ب ��اب ع � ��دة ،إذ ل �ف��ت م�ح�ل�ل��و ي ��و ب ��ي أس
ال � ��ى أن امل �ج �م��وع �ت�ي�ن ال ي ��وج ��د ب �ي �ن �ه �م��ا أي ت��داخ��ل
إستراتيجي أو ع�لاج��ي ،وم��ع ذل��ك تملك جيلياد م��ا ال
تملكه أسترازينيكا وهي الكثير من السيولة ،حوالي
 24مليار دوالر خ�لال الفصل األول م��ن السنة ،بينما
تحتاج جيلياد ال��ى محفظة منتجات وه��و م��ا تملكه
أسترازينيكا التي تحتاج الى السيولة.
وأن�ف�ق��ت مجموعة أس�ت��رازي�ن�ي�ك��ا ،ال�ت��ي ي ��رأس مجلس
إدارتها الفرنسي باسكال سوريو 30 ،مليار دوالر على
البحث العلمي في ظرف  5أعوام مع التركيز على ثالثة

صفقة «جيلياد» و«أسترازينيكا»
ستؤدي إلى قيام شركة عمالقة
الشركات الكبرى تسعى دوما
إلى االبتكار وتجديد محافظها
اختصاصات عالجية هي أم��راض السرطان وأم��راض
القلب وال�ش��راي�ين وأم ��راض الكلى واألي ��ض والتنفس
وإط �ل��اق أدوي � ��ة ج ��دي ��دة .وي �ع��د دواء ت��اغ��ري �س��و ال��ذي
تنتجه الشركة لعالج سرطان الرئة أكبر نجاح لها ،إذ
جنت بفضله  3.2مليارات دوالر في .2019
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ط ��ورت ش��رك��ة ج�ي�ل�ي��اد ال�ت��ي ي�ق��ع مقرها
في كاليفورنا العالج الخاص بمكافحة م��رض اإلي��دز
ف ��ي  ،2007إذ أن �ت �ج��ت أول ع �ل��اج ،وه ��ي ب �ح��اج��ة ال��ى
ت�ج��دي��ده .وم��ا ي ��زال ث�ل��ث أرب ��اع ه��ذه امل�ج�م��وع��ة يرتكز
على م��رض نقص امل�ن��اع��ة املكتسبة ،وإن ك��ان��ت قدمت
الكثير لصناعة املضادات الفيروسية بفضل إطالقها
ع�ق��ار س��وف��ال��دي ل�ع�لاج ال�ت�ه��اب ال�ك�ب��د ال�ف�ي��روس��ي في
 ،2014إال أن ص��ورت�ه��ا ت��أث��رت عقب ال�ج��دل ال��ذي أثير
بسبب غالء ال��دواء .ومثل الكثير من املختبرات تراهن
جيلياد أيضا على أم��راض السرطان لتحقيق النمو،
وعلى الخصوص العالجات الخلوية التي ورثتها بعد
استحواذها على مختبر كايت فارما.
ولم يخف رئيس املجموعة دانيال أوداي العام املاضي
نية التوسع الخارجي ،ومنذ ذل��ك الحني أب��رم اتفاقية
شراكة بقيمة  5مليارات دوالر مع املجموعة البلجيكية
الهولندية غاالباغوس.
لكن يبدو أن زمن االندماجات الكبرى الذي عرف أوجه
خالل العقدين املاضيني في عالم الصناعات الدوائية،
ق��د م �ض��ى .وإن ك��ان��ت م�ج�م��وع��ة اس �ت��رازي �ن �ي �ك��ا ن�ت��اج
ان��دم��اح ب�ين املجموعة ال�س��وي��دي��ة أس�ت��را واإلنكليزية
زينيكا في  1999مثلها مثل جي أس كي وأم بي أس،
ف��إن ال�ف�ت��رة املقبلة ستشهد وف��ق املختصني عمليات
ان��دم��اج ،ذات أه ��داف م �ح��ددة ،ويعتقد إي��ري��ك بيريغو
أن امل �ب��اح �ث��ات ب�ي�ن امل�ج�م��وع�ت�ين ت �ه��دف ال ��ى ال�ت�ع��اون
ف��ي ب�ع��ض امل �ج��االت م�ث��ل وب��اء ك��ورون��ا أو االل�ت�ه��اب��ات
أو ت �ب��ادل األس �ه ��م ،م�ث�ل�م��ا ج ��رى ف��ي وق ��ت س��اب��ق بني
نوفارتيس وجي أس كي او سانوفي وبوهرنجر ،لكن
الرهانات مفتوحة على مصراعيها بعد «كورونا».
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بعنوان «الطريق إلى المستقبل» ..يركز على خلق تأثيرات إيجابية في المجتمعات

«زين» تنشر تقريرها السنوي التاسع عن االستدامة
¶ الخرافي :إدراج «فوتسي راسل» لـ«زين» في مؤشرها دليل على االستدامة في إستراتيجيتنا
أص� ��درت م�ج�م��وع��ة زي ��ن ت�ق��ري��ره��ا ال�س�ن��وي
التاسع عن االستدامة تحت عنوان «الطريق
إل� � ��ى امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل» ،ال� � � ��ذي ت� �س� �ت� �ع ��رض ف �ي��ه
اآلث ��ار االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية والبيئية
لعملياتها التشغيلية ف��ي أس� ��واق ال�ش��رق
األوسط وأفريقيا.
وأوض�ح��ت املجموعة أن تقريرها السنوي
يصف استراتيجية االس�ت��دام��ة التي تلتزم
ب�ه��ا ات �ج��اه أس��واق �ه��ا ،واألداء امل��رت�ب��ط بها،
واإلن � �ج ��ازات ذات ال�ص�ل��ة ب�ع�م�ل�ي��ات�ه��ا ،كما
أن��ه ي �ق��دم م�ع�ل��وم��ات ش�ف��اف��ة وم�ع�م�ق��ة ح��ول
ال � �ت� ��أث � �ي ��رات االق � �ت � �ص ��ادي� ��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة
والبيئية لنشاطها ،حيث ُيظهر جهودها
ال�ح�ث�ي�ث��ة ف ��ي م �ش��ارك��ة ال �ت��زام �ه��ا امل�ت�ن��ام��ي
باالستدامة.
وب�ي�ن��ت زي ��ن ،ال�ت��ي تملك وت��دي��ر  8شبكات
ات� � �ص � ��االت م � �ت � �ط ��ورة ف � ��ي أس � � � ��واق ال� �ش ��رق
األوسط ،أنها تبدي التزامًا قويا إزاء «خلق
مستقبل رقمي» يبرز قدراتها الكامنة نحو
تحقيق نمو مستدام ،حيث توفر التطورات
ال��رق �م �ي��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ف��رص��ا ال ن�ه��اي��ة
لها ،ليس فقط ملعالجة التأثيرات السلبية
في املجتمعات ،ولكن أيضا لخلق تأثيرات
إيجابية.
وأفادت بأنها ومن خالل محفظة خدماتها،
وتركيزها على الرقمنة ،فإنها تسعى إلى
إط �ل�اق ال �ع �ن��ان ل�لاح �ت �م��االت ال �ت��ي ت��وف��ره��ا
أه� ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة  ،SDGsمبينة
أن نشر ال��وع��ي ومعالجة األه��داف بفعالية
ي �ض �م��ن أن ال �ج �ه��ود ت �ت��م ب �ط��ري �ق��ة متسقة
وف�ع��ال��ة ،وق��د ت�م�ح��ورت ال��رس��ال��ة امل��رس��وم��ة
في سياق تقرير االستدامة لعام  2019حول
ت��وض �ي��ح ك �ي��ف أن ال �ح �ل��ول ال �ت ��ي ت �ق��وده��ا
ال�ت�ح��رك��ات العملية ه��ي ال�ت��ي تستطيع أن
تدفع جهود التغيير إل��ى األم��ام ،فاإلسهام
ف ��ي ال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة،
وتحسني األداء البيئي ،وتطوير املوظفني
ه��ي أم ��ور ت ��ؤدي ف��ي ال�ن�ه��اي��ة إل��ى مؤسسة
أكثر نجاحا وربحية.

 6ركائز
وك� �ش� �ف ��ت زي � ��ن أن أع� �م ��ال� �ه ��ا ال� ��رام � �ي� ��ة إل ��ى
ت �ع��زي��ز رف��اه �ي��ة م�ج�ت�م�ع��ات�ه��ا وازده� ��اره� ��ا
ت�ت��م ف��ي ج�م�ي��ع عملياتها ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ،من
خ�ل�ال االس �ت �ف��ادة م��ن أن�ش�ط�ت�ه��ا ال�ت�ج��اري��ة
ال� � �ج � ��وه � ��ري � ��ة ،ح � �ي� ��ث ت� � �ق � ��وم م� �ش ��ارك ��ات� �ه ��ا
االج�ت�م��اع�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة على
 6رك��ائ��ز رئيسية ت�ق��وم م��ن خاللها بقياس
تقدمها وأهدافها ،وهي :خلق قيمة مشتركة،
ت�ش�ج�ي��ع االب �ت �ك ��ار االج �ت �م��اع��ي ،ال �ت �ص��دي
للتغير امل �ن��اخ��ي ،ال�ش�م��ول�ي��ة ،ع��دم التخلي
ع��ن أح��د ،تلبية أه��داف التنمية املستدامة،
وتمكني الشباب.
وذك��رت أن محتوى التقرير يبرز اهتمامها
القوي باستراتيجتها الخاصة بالحوكمة
البيئية واالج�ت�م��اع�ي��ة وح��وك�م��ة ال�ش��رك��ات
 ،ESGال� �ت ��ي ب ��ات ��ت ت �ش �ك��ل أح � ��د ال �ع ��وام ��ل
امل �ح��رك��ة امل �ه �م��ة ل�ن�م��و األع� �م ��ال ف��ي أس ��واق
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ،وت� �ت ��وي� �ج ��ا ل� �ج� �ه ��وده ��ا ف� ��ي ه ��ذا
االتجاه ،أدرج��ت «فوتسي راس��ل» مجموعة
زي ��ن ض�م��ن م��ؤش��ره��ا  FTSE4Goodال��رائ��د
عامليًا في قياس إسهامات وتقدم املؤسسات
ف��ي م �ج��االت البيئة والتنمية االجتماعية
والحوكمة ،ال��ذي يعتمد عليه املستثمرون
في التعرف على قائمة الشركات التي تلتزم
بتطبيق املعايير العاملية لالستدامة ،لتكون
زي��ن ش��رك��ة االت �ص��االت األول ��ى ف��ي الكويت
التي تنضم لهذا املؤشر.
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ش��رك��ة  Deloitteق��دم��ت
تقرير تأكيد محدود ومستقل ح��ول تقرير
زين عن االستدامة للعام .2019

االلتزام االجتماعي
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي م �ج �م��وع��ة زي� ��ن ب� ��در ن��اص��ر
ال� �خ ��راف ��ي «ح ��اف� �ظ ��ت زي � ��ن ع �ل ��ى ج �ه��وده��ا
املستمرة ف��ي تطوير منظومة تكنولوجيا
االت � � � �ص � � ��االت ،وذل� � � � ��ك ،ان � �ط �ل�اق� ��ًا م � ��ن رؤي � ��ة

بدر ناصر الخرافي

شمولية ترتكز على دفع النمو االجتماعي
واالق� � �ت� � �ص � ��ادي ،وم� �ن ��ذ ب ��داي ��ات� �ه ��ا امل �ب �ك��رة
ف��ي ه ��ذا ال�ن�ه��ج االس �ت��رات �ي �ج��ي ،ف�ه��ي ت��درك
التزامها ب��ال��رواب��ط العميقة التي تجمعها
م ��ع م �ج �ت �م �ع��ات �ه��ا ،وح��رص �ه��ا ع �ل��ى ت��أك�ي��د
ال �ت��زام��ات �ه��ا ال��راس �خ��ة ب��ال�ع�ق��د االج�ت�م��اع��ي
الشامل».
وأوض � ��ح ال �خ��راف��ي ق��ائ�ل�ا «ب �ي �ن �م��ا ن��واص��ل
ال�ن�ض��وج وال�ت�ط��ور ف��ي مسيرتنا ،ف��إن ق��وة
التزامنا بعقدنا االجتماعي أصبحت تشكل
جانبًا ملموسًا بالنسبة لنا ،واآلن وأكثر من
أي وقت مضى ،أصبحت الحاجة إلى إحداث
تغيير منهجي ض ��رورة ملحة ل��دف��ع خطط
التنمية في املنطقة».
وب �ي�ن ال �خ��راف ��ي ق��ائ�ل�ا «ال � �ظ� ��روف امل�ح�ي�ط��ة
ب �ع �م �ل �ي��ات �ن��ا ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ت �ش �ه��د ت �ح��دي��ات
َ ّ
ه��ائ�ل��ة ،وه��و م��ا ت��ط�ل��ب م�ن��ا س��رع��ة التحرك
مل ��واج� �ه ��ة ه � ��ذه ال �ت �ح ��دي ��ات ب��ال �ش �ك��ل ال ��ذي
ي� �ح ��اف ��ظ ع� �ل ��ى اس� �ت � �م ��راري ��ة خ� �ط ��ط ال �ن �م��و
امل �س �ت �ه��دف��ة ،ول ��ذل ��ك ،ق �م �ن��ا أخ� �ي ��را ب ��إع ��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ن��ا ب �ه��دف التركيز
على جوانب جوهرية محددة تجلب مزيدًا
م ��ن ال �ق �ي �م��ة إل� ��ى أص� �ح ��اب امل �ص �ل �ح��ة ،وم��ن
خ�لال استراتيجيتنا ال��رق�م�ي��ة ،ف��إن مفهوم
(االتصال الهادف ) بات السمة الغالبة التي
تسود بيئة العمل في املجموعة».

منصات تكنولوجية
وت��اب��ع ق��ائ�لا «ك�م��ا أن ال �ت �ط��ورات املتالحقة
ف��ي صناعة االت�ص��االت استدعتنا أن نغير
أي �ض��ا ال�ث�ق��اف��ة ال �س��ائ��دة داخ ��ل ال �ش��رك��ة من
أجل تغيير مسارات خطط العمل ،فالفرص
ال� �ت� �ج ��اري ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ال� �ت ��ي أف ��رزت �ه ��ا
تطورات تكنولوجيا االتصاالت في العديد
م ��ن امل� �ج ��االت ازدادت ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر أخ �ي��را،
حيث إننا نشهد حاليًا نموا متسارعا في
قطاع التكنولوجيا املالية».
ومضى في قوله «في وسط هذا املشهد قمنا
ب�ت��وس�ي��ع ن �ط��اق ع�م�ل�ي��ات�ن��ا ف��ي ال�س�ع��ودي��ة
ب��إط�ل�اق م�ن�ص��ة ت �ح��ت اس ��م  ،Tamamوه��ي
م �ن �ص��ة ل �ل �ق��روض م�ت�ن��اه�ي��ة ال �ص �غ��ر ت��وف��ر
قروضًا مالية محدودة ،كما نرى اآلن تقدمًا
استثنائيًا ملحفظة (زي��ن ك��اش) ف��ي العراق
واألردن ،ون� ��رى آف��اق��ا ج��دي��دة ت�ت�ب�ل��ور في
ال �س��وق ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وع ��ددا م��ن أس��واق �ن��ا في
املنطقة ،ك��ل ه��ذا سيتيح لفئات املحرومني
م��ن ال�خ��دم��ات املصرفية ال �ق��درة على إج��راء
معامالت مالية بشكل أفضل وآمن».
وأع � ��رب ال �خ��راف��ي ع��ن إع �ج��اب��ه ب��ال�خ�ط��وات
التي تتخذها املجموعة في مواجهة التغير
امل �ن��اخ��ي وخ �ف��ض االن �ب �ع��اث��ات ال�ك��رب��ون�ي��ة،
ب� �ق ��ول ��ه «أح� � � � � ��رزت امل� �ج� �م ��وع ��ة ت� �ق ��دم ��ا ف��ي
تخفيض اس�ت�ه�لاك عملياتها م��ن ال�ط��اق��ة،
وت �ق �ل �ي��ص ت��أث �ي��ره��ا ال �ب �ي �ئ��ي ،ح �ي��ث ت�ت�ب��ع
زي ��ن أف �ض��ل امل �م��ارس��ات ال �ع��امل �ي��ة م��ن خ�لال
ال�ت��زام�ه��ا ب��امل�ب��ادئ التوجيهية ال ��واردة في
خطتها املؤسسية الخاصة باإلدارة البيئية
واالج �ت �م��اع �ي��ة  ،ESMPوه ��ي ال �خ �ط��ة ال�ت��ي
طورتها من أجل تقليص التأثيرات البيئية
وحماية سالمة املجتمعات».
وأكد الخرافي بقوله «إدراج (فوتسي راسل)

التقرير يتناول
كيف توفر التطورات
الرقمية فرصا ً لمعالجة
التأثيرات السلبية
المجموعة تبدي التزاما ً
قويا ً إزاء «خلق مستقبل
رقمي» للمنطقة
يبرز قدراتها
«زين» انضمت لعضوية
فريق العمل المعني
بتغير المناخ التابع
لـ GSMA
من أولوياتها حماية
األطفال وتمكين المرأة
ودمج ذوي االحتياجات
وتشجيع األفكار
«زين كاش» تساعد
المحرومين من الخدمات
المصرفية على إجراء
معامالت مالية آمنة

الغالف الرئيسي لتقرير «زين» التاسع عن االستدامة

ملجموعة زين ضمن مؤشرها FTSE4Good
ي �ب��رز اه�ت�م��ام�ن��ا بتضمني م �ب��ادئ م�ج��االت
ال�ب�ي�ئ��ة وال�ت�ن�م�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ح��وك�م��ة
 ESGفي استراتيجية أعمالنا ،وهي خطوة
س�ت��زي��د م��ن ال�ت��زام��ات�ن��ا ف��ي ع�ل�اج القضايا
واآلث � � ��ار االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ب �ي �ئ �ي��ة ،وت �ع��زي��ز
أجندتنا الخاصة باالستدامة».

فرصة للتطور
وق��ال��ت ال��رئ �ي �س��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�لاس �ت��دام��ة في
مجموعة «زين» ،جينيفر سليمان «في حقبة
ُّ
بالتغير السريع واالضطرابات،
زمنية تتسم
ِّ
ُيشكل ام�ت�لاك رؤي��ة واض�ح��ة جانبًا أساسيًا
م��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة االس �ت��دام��ة ،ف�ف��ي ك�ث�ي��ر من
األحيان ،تضع بيئتنا املحيطة إطارا ألعمالنا
الفردية والجماعية التي يمكن أن تشكل دافعًا
ألول�ئ��ك ال��ذي��ن يعتنقون ال�ف��رص ال�ت��ي تنبثق
من التطورات التي تقع حولنا ،ونحن في زين
ن�ن�ظ��ر إل��ى أم� ��واج االض �ط��راب��ات ال �ت��ي تحدث
بأنها فرصة للتطور بطريقة إيجابية».
وأضافت بقولها «أصبحت زي��ن عضوًا في
ف��ري��ق ال�ع�م��ل امل�ع�ن��ي ب�ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ال�ت��اب��ع

فرص جيدة في قطاع الصحة اإللكترونية
قال بدر الخرافي «على غرار التطور الحاصل في مجاالت التكنولوجيا املالية ،فإننا
نرى أيضًا العديد من الفرص في مجال الصحة اإللكترونية ،منصة واجهة برمجة
التطبيقات ،قطاع املشاريع واألعمال  ،B2Bواملعامالت بني الشركات والعمالء ،B2C
وحاليا ن�ق��وم بتطوير شريحة ال �ـ B2Bم ��ن خ�لال م��رك��ز زي��ن الستضافة البيانات،
بتوفير خدمات سحابية وحلول سيبرانية».
وت��اب��ع ال�خ��راف��ي ق��ائ�لا «ال ش��ك أن امل �ب��ادرات ال�ت��ي ن�ق��وم بها على منصاتنا الرقمية
تساعدنا في تسريع التغييرات املنهجية املطلوبة لتحقيق أهدافنا االستراتيجية ،فهي
تجسد املعنى الحقيقي ملصطلح (اتصاالت هادفة) ،فقد جاء إطالقنا لشبكة الجيل
الخامس في الكويت والسعودية ليبرز جهودنا في هذا التوجه االستراتيجي».
وأوض��ح قائال «إن التزامنا باملساواة بني الجنسني وتحقيق الشمولية في أعمالنا،
مستمر على نفس ال��وت�ي��رة ،فقد أطلقنا م��ؤخ��را م�ب��ادرة  ،WE ABLEوه��ي تهدف
إلى تعزيز جهودنا في دمج أصحاب االحتياجات الخاصة ،وضمهم إلى جميع أوجه
سياسات وثقافة منظومة العمل بحلول العام  ،2022حيث أصبحنا من الكيانات
املوقعة على ميثاق الشبكة العاملية لألعمال واإلعاقة».

الت � �ح ��اد  ،GSMAوه � ��و األم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ب��رز
ج �ه ��وده ��ا ف ��ي م �ك��اف �ح��ة ال �ت �غ �ي��ر امل �ن��اخ��ي،
وبينما تتحرك املجموعة قدما إل��ى األم��ام،
ف �ه��ي س �ت��واص��ل ت��وس �ي��ع ن �ط��اق ج �ه��وده��ا
ف � ��ي م� � �ج � ��االت االس � � �ت� � ��دام� � ��ة ،ألن � �ه � ��ا ت � ��درك
ال�ف��وائ��د ال�ع��دي��دة ال�ت��ي يجلبها ه��ذا النهج
االستراتيجي».
واس �ت �ع��رض��ت امل �ج �م��وع��ة ف��ي ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر
سلسلة مبادراتها ومشاريعها في مجاالت
االس �ت��دام��ة ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا ف��ي ال �ع��ام ،2019
فمن ناحية التأثير االق�ت�ص��ادي قامت زين
بتوسيع خدماتها امل��ال�ي��ة الرقمية امل�ع��ززة
ل�ل�ح�ي��اة ف��ي األردن وال �ع��راق ت�ح��ت العالمة
ال �ت �ج��اري��ة زي ��ن ك ��اش ،ك�م��ا ق��ام��ت بتوسيع
نطاق عملياتها في التكنولوجيا املالية في
السوق السعودي تحت اسم  ،Tamamوهي
م �ن �ص��ة ل �ل �ق��روض م�ت�ن��اه�ي��ة ال �ص �غ��ر ت��وف��ر
ق��روض��ًا م��ال�ي��ة م �ح ��دودة وت �خ��دم ال�ش��رائ��ح
السكانية األكثر ضعفًا في اململكة.

تعاون «زين» و«بوبيان»
وفي الكويت ،كشفت املجموعة بالتعاون مع
بنك بوبيان عن خطط لتطوير أول منصة
رق �م �ي��ة ل �ل �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة،
م�س�ج�ل��ة ب��ذل��ك أول ش��راك��ة رق �م �ي��ة م��ن ه��ذا
النوع في املنطقة ،وهذا يشجع بدوره على
ت�ط��وي��ر ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ال��رق�م�ي��ة التي
تساعد على دعم الشركات الناشئة وتسهم
في االبتكار الرقمي الرائع ال��ذي يحدث في
جميع أنحاء املنطقة.
وواص� � �ل � ��ت زي� � ��ن ف� ��ي ال � �ع� ��ام  2019ت �ع��زي��ز
إج � � ��راءات س�ل�س�ل��ة امل ��وردي ��ن ال �خ��اص��ة بها
م ��ن خ �ل�ال إدم � ��اج س�ل�س�ل��ة خ �ط ��وات ب�ه��دف
ض �م��ان س�ل�س�ل��ة ت��وري��د ت�ت�ح�ل��ى ب�م��زي��د من
روح املسؤولية ،ومن بني الخطوات املتخذة
في هذه العملية :استبيان تقييم املوردين،
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى م��دون��ة س�ل��وك�ي��ات امل��وردي��ن،
امل� ��واء م� ��ة م ��ع أف� �ض ��ل امل� �م ��ارس ��ات ال �ع��امل �ي��ة
م��ن خ�ل�ال إرش� � ��ادات خ �ط��ة اإلدارة البيئية
واالج�ت�م��اع�ي��ة ،وال�ق�ي��ام ب��زي��ارت�ين للتدقيق
س �ن��وي��ًا مل ��وردي ��ن م �م��ن ت��م اخ �ت �ي��اره��م على
أساس معايير اجتماعية وبيئية.

للمتخصصين في مجال الطيران ..متاحة باإلنكليزية والفرنسية والبرتغالية

«ناس» ترعى دورة مجانية عن تجاوز أزمة «كوفيد»19 -
أعلنت شركة ناشيونال لخدمات الطيران
(ناس) ،العاملة في مجال خدمات الطيران،
ع��ن ت ��واف ��ر دورة ت��دري �ب �ي��ة م�ج��ان�ي��ة تحت
عنوان «كوفيد :19 -تجاوز األزم��ة وتنمية
املهارات للخروج كقائد ناجح» على منصة
التدريب االلكتروني .www.Academy.aero
ال ��دورة مصممة للمتخصصني ف��ي مجال
الطيران ،وهي أول دورة في مجال املناولة
األرضية تتوافر للعامة .وتقدم شركة ناس
هذه الدورة بشكل مجاني ملا يزيد على 100
ألف متخصص في مجال الطيران .ال��دورة
م �ت��اح��ة ب��ال �ل �غ��ات اإلن �ك �ل �ي��زي��ة وال�ف��رن�س�ي��ة
والبرتغالية.
وت �ت �ك��ون ه� ��ذه ال � � ��دورة م ��ن أرب � ��ع وح� ��دات
ت��دري�ب�ي��ة ،ت�ت�ن��اول ال��وع��ي ال�ع��ام ع��ن ال��وب��اء
الحالي وآثاره في مجال االعمال والطيران،
ودور ق� �ط ��اع ��ات ال � �ط � �ي� ��ران امل �خ �ت �ل �ف��ة ف��ي

ال�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن ح ��دة آث � ��اره ع �ل��ى امل�ج�ت�م��ع،
كما تتضمن هذه الدورة نصائح عامة عن
كيفية استغالل الوقت في التعامل الفعال
م��ع ال�ت�ح��دي��ات ،وتنمية امل �ه��ارات للخروج
كقائد ناجح من هذه االزمة .كما سيحصل
ك ��ل م ��ن ي� �ش ��ارك ف ��ي ال � � ��دورة ع �ل��ى ش �ه��ادة
تخرج في نهايتها.
وص � � َّ�رح ح �س��ن ال � �ح ��وري ،رئ �ي��س مجلس
اً
ّ
«نمر في
إدارة مجموعة شركة ناس قائل
بأوقات عصيبة ،وتواجه معظم
هذه األثناء
ٍ
ال�ش��رك��ات ح��ول ال�ع��ال��م آث � ً�ارا سلبية كثيرة
لجائحة كوفيد ،-19ومجال الطيران ليس
ً
استثناء من هذا الوضع .وأثناء هذه الفترة،
م��ن ال �ض��روري أن ي ��درك املتخصصون في
م�ج��ال ال�ط�ي��ران امل��وق��ف م��ن جميع ال��زواي��ا
م ��ع امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ه��دوئ �ه��م وس�لام�ت�ه��م
وص� �ح� �ت� �ه ��م ح� �ت ��ى اج � �ت � �ي� ��از ه� � ��ذا امل ��وق ��ف

الحوري :الدورة تقدم
فهما ً للوباء وآثاره
على مجال الطيران
أول دورة تدريبية
في المناولة األرضية
تتوافر للعامة

ُ
اً
ال�ع�ص�ي��ب .ت �ق��دم ه��ذه ال ��دورة ف�ه� ً�م��ا ش��ام�ًل�
للوباء وآثاره على مجالنا وسبل التخفيف
من حدة هذه اآلثار؛ كل هذا مع الحفاظ على
واع واالس �ت �ف��ادة م��ن وق��ت
ال�ص�ح��ة ب�ش�ك��ل ٍ
الفراغ على نحو مثمر».
ً
مطارا
لشركة «ناس» وجود في أكثر من 45
في مختلف أنحاء أفريقيا والشرق األوسط
وج� �ن ��وب آس� �ي ��ا ،وت� �ق ��دم ال �ش��رك��ة خ��دم��ات
املناولة األرضية لسبعة خطوط طيران من
أفضل عشرة خطوط طيران في العالم .كما
تعمل الشركة على تشغيل  45صالة مطار،
وت �ع��رض م�ج�م��وع��ة واس �ع��ة م��ن ال�خ��دم��ات
تشمل إدارة البضائع والخدمات الهندسية
وال�ص�ي��ان��ة ،وتقنيات امل �ط��ارات ،وعمليات
ال�ق��واع��د الثابتة وإدارة ص��االت الضيافة،
وخدمات التدريب وحلول السفر وخدمات
االستقبال واملساعدة.

ملصق عن الدورة التدريبية لـ «ناس»

ع�ل��ى م�س�ت��وى امل��وظ �ف�ين ،أط�ل�ق��ت املجموعة
ب� ��رن� ��ام� ��ج  WEABLEل �ت �ش �ج �ي��ع ال� �ت� �ن ��وع
واالش� �ت� �م ��ال ف ��ي م �ك��ان ال �ع �م��ل ،ل�ت�س�ت��وع��ب
ال �ش��رك��ة أص� �ح ��اب االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
ب �ح �ل��ول ال �ع��ام  ،2022وت �ع��د ب��رام��ج تمكني
ال �ش �ب ��اب رك� �ي ��زة إس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ف ��ي خ�ط��ط
امل �ج �م��وع��ة ف ��ي م �ج ��االت االس� �ت ��دام ��ة ،حيث
ت �ق��وم زي ��ن ب��دع��م ال �ش �ب��اب ورواد األع �م��ال
لتمكينهم من أن يصبحوا أكثر مشاركة في
تحسني املجتمع.
وش �م �ل��ت امل � �ب� ��ادرات ال �ت��ي أط �ل �ق��ت ف ��ي ه��ذا
اإلط��ار برنامج «جيل  »Zوه��و م�ب��ادرة ملدة
ع ��ام ت �ه��دف إل ��ى ت �ع��زي��ز امل � �ه ��ارات ال��رق�م�ي��ة
والسلوكية للشباب الكويتي ف��ي مجاالت
التمكني ،والتحول الرقمي ،وثقافة الشركات،
واالستدامة ،ومجاالت التركيز األخرى مثل
ال�ب�ي��ان��ات ال�ض�خ�م��ة ،التكنولوجيا امل��ال�ي��ة،
وتحليالت البيانات.
وت � ��واص � ��ل زي� � ��ن ت� �ط ��وي ��ر م �ن �ص��ة Zainiac
اإللكترونية الداخلية من أجل تشجيع روح
ري ��ادة األع �م��ال داخ ��ل امل��ؤس�س��ة ،وق��د تلقت
م �ب��ادرة  Zainiac 700ف�ك��رة اب�ت�ك��اري��ة حتى
اآلن ،وتوفر هذه املنصة اإلرشاد والتوجيه
من اإلدارة العليا لتطوير فكرة األعمال التي
تجمعها من موظفيها ،كما تبدي املجموعة
اهتماما بمبادرات التوجيه العكسي لدعم
التنوع واالندماج من خالل تقليل الفجوات
بني املوظفني.
ون �ظ �م��ت امل �ج �م��وع��ة ع� � ��ددا م ��ن امل �ن �ت��دي��ات
شاركت فيها جميع الشركات التابعة من أجل
مزيد م��ن إش��راك وم��واء م��ة االستراتيجيات
واأله � � ��داف ال �خ��اص��ة ب ��إدارات� �ه ��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة،
واش �ت �م �ل��ت ف �ع��ال �ي��ات ت �ل��ك امل �ن �ت��دي��ات ع�ل��ى:
ال� �ج ��وان ��ب ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ،واج � �ه� ��ات ب��رم �ج��ة
التطبيقات  ،APIإدارة مخاطر املشروعات،
معامالت م��ا ب�ين ال�ش��رك��ات  ،B2Bالجوانب
القانونية ،املشتريات ،والتكنولوجيا.
وعلى مستوى العمالء واملنتجات ،واصلت
امل�ج�م��وع��ة ال�ت��وس��ع ع�ل��ى صعيد امل�ع��ام�لات
ب�ي�ن ال �ش��رك��ات  ،B2Bح �ي��ث ق��ام��ت ال�ش��رك��ة
ب ��إدخ ��ال ت �ع��دي�لات خ��دم��ات�ه��ا ف��ي م �ج��ال ال�ـ
 B2Bل �ت �ش �م��ل خ ��دم ��ات إن �ت ��رن ��ت األش� �ي ��اء،
ك �م��ا وس� �ع ��ت ن� �ط ��اق وص ��ول� �ه ��ا ع ��ن ط��ري��ق
ض��م ش��رائ��ح امل �ك��ات��ب ال �ص �غ �ي��رة وامل�ن��زل�ي��ة
 SoHoوامل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة،
وأطلقت تطبيق  Zain Kidsالذي يوفر ألعابا
تعليمية يمكن ألولياء األم��ور أن يتحكموا
ف �ي �ه��ا ،ح �ي��ث ان ل��دي �ه��م إم �ك��ان �ي��ة ال��وص��ول
إل ��ى ال�ت�ح�ك��م ف��ي ح� ��دود ال��وق��ت وامل �ح �ت��وى
وإحصائيات استخدام األط�ف��ال ،كما قامت
بتوسيع نطاق قطاع الصحة اإللكترونية.
وعلى صعيد معالجة القضايا االجتماعية،
جددت زين التزامها الثابت بحماية األطفال
م� ��ن خ �ل��ال ن �ش ��ر ت �ق ��ري ��ر ب� �ع� �ن ��وان «س�ل�ام ��ة
األطفال على اإلنترنت :تقليص خطر العنف
واإلي��ذاء واالستغالل على اإلنترنت» ضمن
م �ج �م��وع��ة ع �م��ل ل �ج �ن��ة ال� �ن� �ط ��اق ال �ع��ري��ض
(البرودباند) :سالمة األطفال على اإلنترنت،
ك �م��ا واص� �ل ��ت ت �ط��وي��ر ال��رع��اي��ة ال�ت�ل�ط�ي�ف�ي��ة
ف��ي الكويت ولبنان م��ن خ�لال شراكتنا مع
ج �م �ع �ي��ة «س � �ن ��د» ،ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ك��وي��ت ،ف��إن
الشراكة التي ب�ين جمعية «س�ن��د» وممثلي
الرعاية الصحية املحليني ج��رى تطويرها
ل�ت�ع�م��ل ع�ل��ى س �ي��اس��ات ف��ي م �ج��ال ال��رع��اي��ة
ال�ت�ل�ط�ي�ف�ي��ة ،وف ��ي ل �ب �ن��ان ،واص �ل��ت جمعية
«سند» العمل على جمع املعلومات وإجراء
األبحاث العلمية حول الرعاية التلطيفية.
وعلى الصعيد البيئي ،أصبحت مجموعة
زي � ��ن ع� �ض ��وا ف� ��ي «م � �ش� ��روع اإلف � �ص� ��اح ع��ن
االنبعاثات الكربونية» الذي يوفر إطار عمل
وإرشادات حول إعداد تقارير االستدامة من
أج ��ل م�ع��ال�ج��ة األم� ��ور ذات ال�ص�ل��ة بالتغير
امل�ن��اخ��ي ،ح�ي��ث ق��ام��ت بتركيب  849محطة
ب� ��ث /BTS Powerخ ��ارج � �ي ��ة ،و 91م�ل�ج��أ
صغيرا على مستوى عملياتها التشغيلية
من أجل تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد
ال �ك��رب��ون ،ك�م��ا ن�ش��رت امل�ج�م��وع��ة  25محطة
للطاقة الشمسية والطاقة الهجينة.
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سالح جديد تجربه أميركا في سوريا
بدأ الجنود األميركيون املنتشرون في سوريا ،وفي قاعدة التنف ،باختبار منظار إلكتروني جديد
لبنادقهم اآللية ،ال ُيسمح فيه للبندقية اآللية بإطالق النار ،ما لم يكن نظام االستهداف في وضع
يضمن لطلقاتها إصابة الهدف املحدد .صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت إن املنظار الجديد
َ
نظام تصويب بتقنية توجيه نطاق من نوع «لينكس» ،تعمل
ُيسمى «سماش  ،»2000ويستخدم
نّ
ّ
على حساب املسار األدق للرصاصة إلصابة هدف معي ،كما ان املنظار مزود بوضع «استهداف
ّ
املسيرة» ،املصمم لتتبع األهداف الصغيرة العالية السرعة على ارتفاع  400قدم.
الطائرات

األربعاء  18شوال  1441هـ •  10يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16812

محمود مجد ظهر مع حسين همداني الذي ُقتل في حلب

ي وشى بسليماني لألميركيين
طهران :اإلعدام إليران ٍّ

كشفت إيران أنها ستعدم شخصًا ّأيدت املحكمة العليا
ّ
ُ
الحكم الصادر بحقه ،بعدما أدين بالتجسس ملصلحة
ال��والي��ات املتحدة وإسرائيل عبر مساعدته واشنطن
على استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري
ال�ج�ن��رال ق��اس��م سليماني ،ال��ذي قتلته غ��ارة اميركية
في  3من يناير املاضي مع رئيس هيئة «الحشد» أبو
مهدي املهندس قرب مطار بغداد الدولي.
وأف � � � ��اد ال � �ن� ��اط� ��ق ب� ��اس� ��م ال� �س� �ل� �ط ��ة ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة غ�ل�ام
ح�س�ين إسماعيلي ب��أن م�ح�م��ود م��وس��وي م�ج��د أدي��ن
ّ
بالتجسس على القوات املسلحة اإليرانية «خصوصا
فيلق القدس ومكان تواجد وتنقالت سليماني» لقاء
م�ب��ال��غ ك�ب�ي��رة م��ن ك��ل م��ن ج�ه��از امل��وس��اد اإلس��رائ�ي�ل��ي
ووكالة االستخبارات املركزية األميركية (سي آي إيه).
وأضاف ان املحكمة العليا ّأيدت الحكم الصادر بحقه
ّ
الذي «سينفذ قريبا».
ول��م يكشف إسماعيلي ع��ن األدل��ة التي أدان��ت املتهم،
ونشرت حسابات إيرانية عبر «تويتر» صورة للمتهم
ب��رف�ق��ة ال�ج�ن��رال ف��ي «ف�ي�ل��ق ال �ق��دس» ح�س�ين ه�م��دان��ي،
ُ
ال��ذي قتل في حلب ع��ام  .2015وتحدث عن تحقيقات
أخ��رى مستمرة بحق أش�خ��اص متهمني بالتجسس
ملصلحة الواليات املتحدة وإسرائيل .وفي حال ّ
صحت
ه ��ذه ال �ص��ورة ال �ت��ي ل��م ت�ن�ش��ره��ا ب�ع��د ج �ه��ات إي��ران�ي��ة
رسمية ،ف��إن مجد يكون ق��د عمل ف��ي «فيلق ال�ق��دس»،
واخترق الحلقة ّ
املقربة من سليماني ،وإن صدور حكم
ّ
اإلعدام بحقه أخيرًا يعني أنه نجح في التجسس على
قوات «فيلق القدس» لسنوات ،أقله خمس سنوات ،منذ
تاريخ مقتل همداني ،حيث شوهد معه داخل سوريا
في هذا التاريخ.

مطار بغداد
ويأتي الكشف عن وجود جاسوس بصفوف الحرس
ال �ث��وري أف �ش��ى ب �ت �ح� ّ�رك��ات س�ل�ي�م��ان��ي ،ف��ي ح�ي�ن أع�ل��ن
امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة ال �خ��ارج �ي��ة اإلی ��ران �ی ��ة ع�ب��اس
موسوي مطلع الشهر الجاري ،أن بالده شكلت لجنة
خاصة للتحقيق بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

غير مسبوق ..وقد يشمل لبنان وجيشه والعراق

مشروع قرار في الكونغرس
لـ«شل» إيران

مجد مع همداني خالل عمليات عسكرية للحرس الثوري في سوريا

ربما اخترق الحلقة المق َّربة
من سليماني و«فيلق القدس»
لمدة أقلها  5سنوات
تحقيقات مع موظفين
في «أجنحة الشام» ومطار بغداد

وذك � ��ر م ��وس ��وي أن إي� � ��ران «ت �ع �م��ل ب �ش �ك��ل وث �ي ��ق م��ع
الحكومة العراقية ،وقد وجهنا رسائل إلى املنظمات
الدولية ،وتتابع وزارة الخارجية هذه املسألة بجدية».
وكان مسؤولون أمنيون عراقيون اتهموا موظفني في
مطار بغداد وشركة طيران «أجنحة الشام» السورية
ب��امل�س��اع��دة ف��ي عملية اغ�ت�ي��ال سليماني ،عبر تقديم
م �ع �ل��وم��ات ل �ل ��والي ��ات امل �ت �ح ��دة .وب �ح �س��ب م �س��ؤول�ين
َ
عراقيني ،فإن موظفني في «أجنحة الشام» يخضعان
لتحقيق تجريه امل�خ��اب��رات التابعة للنظام ال�س��وري،
ٍ
ك �م��ا ي�ح�ق��ق ج �ه��از األم� ��ن ال��وط �ن��ي ف��ي ب� �غ ��داد ،ب�ش��أن
عاملي األمن باملطار ،من دون إعالن نتائج ما ّ
توصلت
إليه التحقيقات.

رئيس وعد شعبه باالنفتاح ..فش َّردهم بعد عقدين

نواب أميركيون:

تطبيق «قيصر» بصرامة« ..األسد منبوذ»
محرر الشؤون الدولية
م��ع ت��زاي��د ال�ض�غ��وط ع�ل��ى ن �ظ��ام ال��رئ�ي��س ال �س��وري بشار
االس ��د ل�ع��زل ن�ظ��ام��ه وم�ح��اص��رت��ه اق�ت�ص��ادي��ا ودف �ع��ه إل��ى
القبول بالحل السياسي ،يبدو ان النظام بدأ يناور مجددًا
مستخدمًا أدواته القمعية نفسها ،إن ضد املتظاهرين ضد
نظامه في محافظة السويداء أو في محافظة ادلب شمالي
البالد ،فقد اعتقلت قوات األمن السورية أمس الشاب رائد
عبدي الخطيب ،أحد ناشطي تظاهرات السويداء ،والتي
خرجت لليوم الثالث على التوالي وبقوة أكبر ،احتجاجا
على سوء األوضاع املعيشية وهتفت ضد النظام.
ف��ي وق ��ت أع �ل��ن ف�ص�ي��ل «ج �ي��ش م �غ��اوي��ر ال� �ث ��ورة» ال�ت��اب��ع
للجيش الحر تصديه ملحاولة تسلل نفذتها قوات النظام
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ت �ن��ف ،ف ��ي ال �ب ��ادي ��ة ال �س ��وري ��ة ع �ل��ى امل�ث�ل��ث
ال�ح��دودي بني سوريا واألردن وال�ع��راق .وق��ال الفصيل ان
ق��وات النظام حشدت قواتها عند الجهة الغربية ملنطقة
ال �ـ 55كيلومتر في محيط قاعدة التنف التي توجد فيها
ق��وات اميركية وأخ��رى م��ن التحالف ال��دول��ي ض��د تنظيم
داعش االرهابي.
كما برزت امس مؤشرات على تصعيد عسكري في إدلب،
ُ
حيث قتل مدنيان بقصف طائرات حربية روسية على قرية
امل��وزرة بجبل الزاوية جنوب إدل��ب .وكانت «هيئة تحرير
الشام» (النصرة) أجرت استعراضا عسكريا لقواتها أمس
في إدل��ب ،بعد يومني على خروج تظاهرة ضد الجوالني
واألسد .ويسري منذ  6مارس وقف الطالق النار في إدلب
أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل.
وكان املبعوث االميركي إلى سوريا جيمس جيفري حذر
من أنه إذا تم خرق النظام وقف النار القائم حاليًا فستزيد
واشنطن الضغط االقتصادي والدبلوماسي وستنسق مع
األتراك ،حول طبيعة الدعم الذي ستقدمه لهم.

 20عامًا على حكم بشار
ويصادف اليوم الذكرى العشرين الستالم الرئيس بشار
االسد الحكم بعد وفاة والده الرئيس حافظ األسد ،وكان
ال�س��وري��ون أم�ل��وا قبل عقدين بتغيير م��ع ت�ب��وؤ الرئيس
الشاب ّ
سدة الرئاسة ،لكنهم اليوم على اطالل بلد معزول
ّ
ّ
م��زق�ت��ه ال �ح��رب وأن�ه�ك��ت ال�ع�ق��وب��ات اق �ت �ص��اده .ف�ق��د تسلم
ّ
تخصص في
األسد االبن ( 55عامًا) ،طبيب العيون الذي
بريطانيا ،مقاليد السلطة بعد شهر من وفاة والده في 10
ّ
يونيو  .2000وت� ّ�م ذل��ك بعد تعديل دس�ت��وري خفض سن
ّ
ال�ت��رش��ح م��ن أرب �ع�ين إل��ى  34ع��ام��ًا ،وب ��دا حينها الرئيس
ب �م �ظ �ه��ر اإلص�ل��اح� ��ي ال � ��ذي ي �خ �ط��ط ل �ت �ح��ري��ر االق �ت �ص��اد
واالنفتاح بخجل على الغرب ،إال ّأن هذه الصورة ّ
تبدلت
ت��دري�ج�ي��ًا ف��ي منتصف م ��ارس  2011وك�ش�ف��ت ع��ن ال��وج��ه
الحقيقي للرئيس.

تطبيق «قيصر» بصرامة
ويعيش اليوم الجزء األكبر من السوريني تحت خط الفقر،
ً
وتشهد الليرة السورية انهيارًا غير مسبوق ومتواصال
أم��ام ال��دوالر ي��ؤدي ال��ى تآكل القدرة الشرائية للسوريني،
وت�ل�اح ��ق ن� �ظ ��ام األس � ��د ال� �ي ��وم ع �ق ��وب ��ات ق��اس �ي��ة أن�ه�ك��ت
اق�ت�ص��اده ،وسيدخل آخ��ره��ا ُ
وي�ع��رف باسم ق��ان��ون قيصر

فيما بدأت الواليات املتحدة تنفيذ عقوباتها
ال� �ت ��ي ف��رض �ت �ه��ا ع �ل��ى ش��رك �ت�ي�ن إي��ران �ي �ت�ي�ن
ل �ل �م�لاح��ة ال �ب �ح��ري��ة ف ��ي دي �س �م �ب��ر امل ��اض ��ي،
ل��دع �م �ه��ا ان �ت �ش��ار أس �ل �ح��ة ل �ل��دم��ار ال �ش��ام��ل،
ك�ش��ف م��وق��ع «م �ن ��ارة واش �ن �ط��ن ال �ح ��رة» عن
اس �ت �ع ��داد أع� �ض ��اء ف ��ي ال� �ح ��زب ال �ج �م �ه��وري
ب��ال�ك��ون�غ��رس ،ه ��ذا األس� �ب ��وع ،الق �ت��راح أك�ب��ر
حزمة من العقوبات على إيران ،موضحًا أنها
«غير مسبوقة» وستهدف إلى «شل مشروع
اإلره��اب العاملي في طهران ،وإف�لاس النظام
ال � ��ذي ي �ع��ان��ي م ��ن ض��ائ �ق��ة م ��ال� �ي ��ة» .وأش� ��ار
امل ��وق ��ع إل� ��ى أن ال �ج �م �ه��وري�ي�ن س �ي �ص��درون
مقترحًا تشريعًا ضخمًا يستهدف األنظمة
«الخبيثة» في جميع أنحاء العالم ،بما في
ذلك روسيا والصني وإي��ران ،ويتضمن أكثر
م��ن  150م �ب��ادرة ج��دي��دة ،ت �ه��دف إل��ى إع��ادة
ت��أك �ي��د ال �ق �ي��ادة ال �ج �م �ه��وري��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
السياسة الخارجية.
السيناتور م��اي��ك ج��ون�س��ون ق��ال للموقع إن
الجزء الخاص بإيران يتضمن ف��رض أقسى
ال �ع �ق��وب��ات ،ل �ت��وس �ي��ع ح �م �ل��ة ال �ض �غ��ط ال�ت��ي
تفرضها إدارة ت��رام��ب على النظام اإلي��ران��ي
إل ��ى أق �ص��ى ح ��د .وأض � ��اف أن ال�ج�م�ه��وري�ين
يعتزمون اقتراح سلسلة من اإلجراءات التي
تهدف إلى إعاقة التعاون االقتصادي إليران
م��ع ال �ع��راق ول �ب �ن��ان ،وم�ن�ه��ا إل �غ��اء إع �ف��اءات
العقوبات.
وتستهدف اإلج ��راءات الجديدة إلغاء عقود
تصدير الكهرباء بني بغداد وطهران ،ووقف
ح �ص��ول إي � ��ران ع �ل��ى  800م �ل �ي��ون دوالر من
ال � �ع� ��راق .ك �م��ا س �ت �س �ت �ه��دف ع �ق��وب��ات أخ ��رى
اإلمبراطورية املالية للمرشد علي خامنئي.
وي�ت�ن��اول االق �ت��راح التشريعي تفويض عام
 2002الستخدام القوة العسكرية في العراق،
ال��ذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن
بشدة بالنظر إلى ظهور العديد من الفصائل
اإلرهابية الجديدة.
وبموجب خطة الحزب الجمهوري الجديدة،
س �ت �ت �خ��ذ اإلدارة األم� �ي ��رك� �ي ��ة خ� �ط ��وة غ�ي��ر
مسبوقة ملعاقبة امليليشيا العراقية املسؤولة
ع��ن مهاجمة مجمع ال�س�ف��ارة األم�ي��رك�ي��ة في
بغداد.

حزب اهلل بلبنان
ووفقًا للموقع ،فإن هذا املشروع يشير للمرة
األول��ى إل��ى ض��رورة وق��ف كامل للمساعدات
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ل �ل �ب �ن��ان وج� �ي� �ش ��ه .وك� � ��ان وزي� ��ر

المشروع يتزامن مع سريان
عقوبات قاسية على
شرك َتي مالحة إيرانيتين
الخارجية مايك بومبيو قال إن إدارته تعتبر
مساعدة الواليات املتحدة للجيش اللبناني
مفيدة.
وأك��د النائب جونسون أن��ه ال سبب وجيهًا
ملواصلة منح لبنان املساعدات ،بعد سيطرة
حزب اهلل  -أحد وكالء إيران في منطقة الشرق
األوس��ط  -على ال�ب�لاد .وق��ال« :ربما ك��ان هذا
صحيحًا في املاضي ،ولكن يبدو أنه لم يعد
صحيحًا ،إن األم��وال تنفق بطرق ت��ؤدي إلى
نتائج عكسية ألهدافنا في املنطقة».
ب � � ��دوره ،أع �ل��ن امل �ب �ع��وث األم �ي��رك��ي ال �خ��اص
للشؤون اإليرانية بريان هوك أن بالده تريد
« اتفاقا مع إيران يتضمن البرنامج النووي
وب ��رن ��ام ��ج ال� �ص ��واري ��خ وإط� �ل��اق ال ��ره ��ائ ��ن»،
مردفًا« :نريد إعادة تطبيق العقوبات الدولية
التي أوقفها االتفاق النووي ..االتفاق النووي
مع إي��ران منفصل عن القرار  ،»2231مشددا
ع �ل��ى أن «ان� �ت� �ه ��اك إي� � ��ران ل�ل�ات �ف��اق ال �ن ��ووي
سيؤدي لعقوبات إضافية».
وعن أثر العقوبات األميركية على إيران وما
أفرزته من تائج قال هوك ،خالل جلسة على
اإلنترنت ،أمس ،إن «العقوبات على إيران أدت
إل��ى نتائج ممتازة .حرمنا النظام اإلي��ران��ي
من مليارات الدوالرات بفضل العقوبات».
وح ��ول ت�ع��اط��ي ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب مع
طهران ،وإعالنه رغبته في التفاوض ،أوضح
ه ��وك« :ال��رئ �ي��س ت��رم��ب ك ��ان ق��وي��ا ج �دًا على
إي � � ��ران ،وس �ي ��واص ��ل ال �ض �غ��ط ،وع �ل��ى إي� ��ران
التجاوب ،النظام اإليراني يرزح تحت ضغط
كبير ،والباب مفتوح للدبلوماسية».
وفي م��اي�ت�ع�ل��ق ب �ج �ه��ود واش �ن �ط��ن لتمديد
ال� �ق ��رار األم �م ��ي ب �ح �ظ��ر ت ��وري ��د ال �س�ل�اح إل��ى
إي� ��ران ،ذك��ر ه ��وك« :ن�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ج��دي��د ق��رار
حظر السالح على إي��ران ،رف��ع حظر التسلح
عن إيران سيوفر لها فرصة لزعزعة استقرار
املنطقة ،لقد ح��اول��ت اس�ت�ه��داف السعودية،
ّ
منع تسلحها يحول دون مهاجمة جيرانها
عبر وكالئها».

وسط تراجع حدة القتال في سرت

واشنطن تتحدث عن قرب
حل األزمة الليبية
محرر الشؤون الدولية

متظاهرون يهتفون ضد نظام األسد في السويداء أمس (ا ف ب)

النظام يناور :اعتقاالت في
السويداء ..وتصعيد في إدلب..
وهجوم قرب قاعدة «التنف»

«الخارجية السورية»:
العقوبات ستفشل أمام
إصرار السوريين
رد ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات امل�ب�ع��وث
األم�ي��رك��ي ال�خ��اص إل��ى س��وري��ا جيمس جيفري،
ح��ول ت��أث�ي��ر ال�ع�ق��وب��ات األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى األوض ��اع
االقتصادية الراهنة في سوريا ،حيث قال مصدر
ّ
في وزارة الخارجية إن تصريحات جيفري تشكل
اع �ت ��راف ��ًا ص��ري �ح��ًا م ��ن واش �ن �ط��ن ب�م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا
املباشرة عن معاناة السوريني ،معتبرًا أن تشديد
ال �ع �ق��وب��ات ه ��و وج� ��ه آخ� ��ر ل �ل �ح��رب امل �ع �ل �ن��ة ع�ل��ى
س��وري��ا بنظرة إس��رائ�ي�ل�ي��ة .وج��دد ال�ن�ظ��ام خطابه
القديم بالتصدي لهذه العقوبات بعزيمة وإصرار
ال �س��وري�ين ،م�ع�ت�ب�رًا أن ��ه «ل ��و ك��ان��ت ه �ن��اك شرعية
دولية حقيقية وتضامن عربي ،لكان من الواجب
محاسبة اإلدارة األميركية على هذه السياسة التي
تستهدف اإلنسان السوري».

حيز التنفيذ األسبوع املقبل .وقد أقره الرئيس األميركي
دونالد ترامب.
ودع��ا ن��واب أميركيون جمهوريون وديموقراطيون إدارة
ال��رئ�ي��س دون��ال��د ت��رام��ب إل��ى تطبيق «ص ��ارم» للعقوبات
ّ
وينص
املفروضة على س��وري��ا بموجب «ق��ان��ون قيصر».
ال �ق��ان��ون خ��اص��ة ع�ل��ى ت�ج�م�ي��د م �س��اع��دات إع� ��ادة اإلع �م��ار
وف��رض عقوبات على النظام وش��رك��ات متعاونة معه ما
لم يحاكم مرتكبو االنتهاكات .ويستهدف القانون أيضًا
كيانات روسية وإيرانية تعمل مع نظام األسد.
وقال رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب
ّ
والشيوخ ونائبيهما في بيان مشترك إن «الشعب السوري
ّ
عانى كثيرًاّ ،
وملدة طويلة ،في ظل األسد وعرابيه» .وأضاف
الجمهوريان جيمس ريش ومايكل مكول والديموقراطيان
ّ
إليوت إنغل وب��وب مينينديز في بيانهم أن��ه «يجب على
اإلدارة تطبيق ق��ان��ون قيصر بشكل ص��ارم وف��ي م��وع��ده،
حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة
ّ
م�ف��اده��ا أن األس ��د ال ي ��زال م �ن �ب��وذًا» .وش � ّ�دد ال�س�ن��ات��وران
ّ
ّ
ً
والنائبان على أن األسد «لن يكون قط مسؤوال شرعيًا ()...
وعرابيه وضع ّ
يجب على النظام ّ
حد لقتل األبرياء ومنح
ّ
السوريني طريقًا للمصالحة واالستقرار والحرية».

الليرة في انحدار
وشهدت الليرة السورية تدهورًا تاريخيًا مقابل ال��دوالر،
وق��ال املتعاملون إن ال�ن��اس س��ارع��وا إل��ى جمع ال��دوالرات
لحماية م��دخ��رات�ه��م ،فيما أوق��ف كثير م��ن رج��ال األع�م��ال
امل�ع��ام�لات التجارية ف��ي انتظار نهاية لتقلبات األس�ع��ار
الشديدة.
كما تضررت املعنويات بسبب مصادرة النظام لألصول
ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك ف �ن��ادق وب �ن��وك وش��رك��ة
سيريتل ل�خ��دم��ات ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول ،امل�م�ل��وك��ة الب��ن خ��ال
األسد ،رامي مخلوف.

وس��ط ت��راج��ع ح��دة ال�ق�ت��ال ف��ي مدينة س��رت،
ع ��اد ال �ص ��راع ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ال�ل�ي�ب��ي ليتصدر
املشهد ،في وقت يستمر الحراك الدبلوماسي
الهادف إلى إنهاء األزمة.
وأم � � � ��س ،دخ � �ل� ��ت ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح ��دة ع �ل��ى
خ��ط ال �ج �ه��ود ال�س�ي��اس�ي��ة ،م��ؤك��دة أن ه�ن��اك
احتماالت متزايدة للتوصل إلى وقف للنار
وبدء حوار سياسي حقيقي في ليبيا خالل
األيام املقبلة.
وأك � ��دت ال �س �ف��ارة األم �ي��رك �ي��ة ل ��دى ل�ي�ب�ي��ا أن
رئيس املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات
ع�م��اد ال�س��اي��ح أط�ل��ع السفير األم�ي��رك��ي ل��دى
ليبيا ري�ت�ش��ارد ن��ورالن��د ،اإلث �ن�ين ،على دور
امل�ف��وض�ي��ة ك�م��ؤس�س��ة مستقلة م�س��ؤول��ة عن
التحضير إلج ��راء ان�ت�خ��اب��ات سلمية وذات
مصداقية في ليبيا.
وت��اب �ع��ت ال� �س� �ف ��ارة« :م� ��ع ت ��زاي ��د اح �ت �م��االت
التوصل إلى وقف للنار وبدء حوار سياسي
ح �ق �ي �ق��ي ف ��ي األي � � ��ام امل �ق �ب �ل��ة ،ات� �ف ��ق ال�س�ف�ي��ر
ن ��ورالن� ��د وال ��دك� �ت ��ور ال �س��اي��ح ع �ل��ى أن� ��ه م��ن
ّ
مستعدة وأن
ال�ض��روري أن تكون املفوضية
ي�ت� ّ�م دع�م�ه��ا ب�ش�ك��ل م�لائ��م ل�لاض�ط�لاع بمثل
هذا الجهد» .وأضافت« :تستعد ليبيا لدخول
عصر جديد من الديموقراطية في تاريخها،
وس�ت��واص��ل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة شراكتها مع
امل �ف��وض �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�لان �ت �خ��اب��ات،
بحيث يتمكن جميع الليبيني من التسجيل
للتصويت وامل �ش��ارك��ة ال�ك��ام�ل��ة ف��ي انتخاب
قادة ليبيا املستقبليني».
كما دع��ا الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتني

واملستشارة األملانية أنجيال إلى وقف القتال
في ليبيا وإطالق مفاوضات لحل األزمة.
من جانبه ،ق��ال مصدر دبلوماسي فرنسي
إن أوروب� ��ا تشعر ب��ال�ق�ل��ق ج ��راء التفاهمات
التركية ال��روس�ي��ة ف��ي ليبيا ،مشيرا أن هذه
ال �ت �ف��اه �م��ات ال ت �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح اس �ت �ق��رار
أوروبا.
وأع � � ��رب االت � �ح� ��اد األوروب� � � � ��ي وال � �ص �ي�ن  ع��ن
دع �م �ه �م��ا ل �ل �م �ب ��ادرة امل �ص ��ري ��ة ل �ح��ل األزم� ��ة
الليبية باعتبارها تأتي متماشية مع عملية
برلني للسالم.
وت�ش�م��ل امل �ب��ادرة امل�ص��ري��ة ال�ت��ي حملت اس��م
«إع� �ل ��ان ال � �ق ��اه ��رة» م �ق �ت��رح��ا ب ��وق ��ف ال� �ن ��ار،
وترتكزعلى نتائج «قمة برلني» التي عقدت
في يناير املاضي ،التي تتضمن دعوة أطراف
ال �ن��زاع ف��ي ل�ي�ب�ي��ا ب��االل �ت��زام ب�ح�ظ��ر تصدير
ال �س�ل�اح إل ��ى ل�ي�ب�ي��ا وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال��وص��ول
لتسوية سياسية.
إل ��ى ذل ��ك ،ق��ال��ت م �ص��در ت �ج��اري وف ��ي ق�ط��اع
ال �ن �ف��ط إن ح �ق��ل ال � �ش� ��رارة ال �ن �ف �ط��ي ال�ل�ي�ب��ي
استأنف اإلنتاج بعد إغالقه لفترة قصيرة
من جانب مجموعة مسلحة.
في املقابل ،تعهد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ��ان بمواصلة دع��م «ال��وف��اق» ،موضحًا
أنه ناقش مع نظيره األميركي دونالد ترامب
ال�ت�ط��ورات املتسارعة ف��ي ليبيا واتفقا على
بعض األمور.
وقال الرئيس أردوغان إن ترامب أكد له خالل
اتصال هاتفي أن تركيا حققت نجاحات في
ليبيا.
وأع�ل��ن أردوغ ��ان أن��ه سيناقش امل�ل��ف الليبي
مع نظيره الروسي في الفترة املقبلة.
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المس بها
َّ
صراع على إصالح الشرطة ..وترامب يرفض

معركة أميركا من الشارع إلى أروقة الكونغرس
محرر الشؤون الدولية
مع ال��ح��راك السياسي إلص�لاح الشرطة وخفض
ت��م��وي��ل��ه��ا وت��س��ه��ي��ل إج������راءات م��ق��اض��ات��ه��ا ،على
خلفية ال��ح��وادث العنصرية التي طالت السود،
انتقلت املعركة في الواليات املتحدة من ساحات
االح��ت��ج��اج إل���ى أروق�����ة ال��ك��ون��غ��رس ،ح��ي��ث أص��ر
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون���ال���د ت���رام���ب ،أم����س ،على
رفض هذا املسعى.
وف���ي اج��ت��م��اع مل��س��ؤول��ي وك����االت إن��ف��اذ ال��ق��ان��ون
االت���ح���ادي���ة وامل��ح��ل��ي��ة ف���ي ال��ب��ي��ت األب����ي����ض ،ق��ال
ت��رام��ب« :ل���ن ي��ك��ون ه��ن��اك خ��ف��ض ل��ل��ت��م��وي��ل ،ول��ن
ي��ك��ون ه��ن��اك تفكيك لشرطتنا .ن��ري��د ال��ت��أك��د من
أنه ال أعضاء سيئني هناك ..لكن  99باملئة منهم
عظماء».
وقالت الناطقة الصحافية باسم البيت األبيض
ك��اي��ل��ي م��اك��ي��ن��ان��ي إن ت���رام���ب «ف����زع م���ن ال��ت��ح��رك
املطالب بخفض تمويل الشرطة».
وكشفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
وامل���ش���رع���ون ال��دي��م��ق��راط��ي��ون ع���ن ت��ش��ري��ع ش��ام��ل
«قانون العدالة في الشرطة» يسعى إلى مساءلة
إدارات ال����ش����رط����ة ،وت���ت ّ���ب���ع أي خ������روق م����ن ق��ب��ل
عناصرها.
وم�����ن امل���ت���وق���ع أن ي���م���ر م����ش����روع ال����ق����ان����ون دون
صعوبة ف��ي مجلس ال��ن��واب ال��ذي يسيطر عليه
الديموقراطيون ،لكن فرصة تمريره في مجلس
ال���ش���ي���وخ ،ح���ي���ث األغ���ل���ب���ي���ة ل��ل��ج��م��ه��وري�ين ،غ��ي��ر
مضمونة.
والتزمت بيلوسي وزعيم األقلية الديموقراطية
ف��ي مجلس ال��ش��ي��وخ ت��ش��اك ش��وم��ر ،إض��اف��ة إل��ى
ع����دد م���ن ال��دي��م��وق��راط��ي�ين ،ب��ل��ح��ظ��ة ص��م��ت مل��دة
ثماني دقائق و 46ثانية تكريما لروح فلويد.
وج����ث����ا ال����ح����اض����رون ع���ل���ى رك����ب����ة واح��������دة أث���ن���اء
ال��ت��زام��ه��م لحظة ال��ص��م��ت ،بممر التحرير داخ��ل
مبنى ال��ك��ون��غ��رس ،مل��دة زمنية ت��رم��ز إل��ى الوقت
الذي استغرقه فلويد ليفقد وعيه ويلفظ أنفاسه
بعد أن ضغط شرطي بركبته على رقبته.

نقطة ُّ
تحول

ويفسح غضب املحتجني على وفاة جورج فلويد
( 46ع��ام��ا) ف��ي  25م��اي��و ال��ط��ري��ق ل��ت��ح��رك متنام
لجعل قضية فلويد نقطة ت��ح��ول ف��ي العالقات
العرقية والشرطة ،فيما يدعو بعض املحتجني
وب��ع��ض ال��دي��م��وق��راط��ي�ين امل��ت��ح��رري��ن إل��ى خفض
ميزانيات الشرطة.
وأم����������س ،ووري ف����ل����وي����د ال�����ث�����رى ف�����ي ه���ي���وس�ت�ن
بتكساس ،بينما مثل قاتله ديريك تشوفني (44
عاما) أمام املحكمة في منيابوليس عبر الفيديو
للمرة األول��ى .وأم��ر ق��اض برفع قيمة كفالته من
م��ل��ي��ون دوالر إل���ى  1.25م��ل��ي��ون دوالر .وي��واج��ه
تشوفني تهمة القتل من الدرجة الثانية.
أما الشرطيون الثالثة الذين كانوا يرافقونه عند
ت��وق��ي��ف ف��ل��وي��د ،ف��وج��ه��ت إل��ي��ه��م ت��ه��م��ة ال��ت��واط��ؤ
ووضعوا قيد االحتجاز.

استئناف الحملة االنتخابية
إل���ى ذل����ك ،أع��ل��ن��ت ال��ح��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة للرئيس
ّ
تجمعاته
أن��ه سيستأنف ف��ي غضون أسبوعني
االن����ت����خ����اب����ي����ة ال�����ت�����ي ج ّ����م����ده����ا ب���س���ب���ب ج���ائ���ح���ة
«كوفيد.»-19
ووف��ق معدل آخ��ر  5استطالعات ل��ل��رأي ،نشرها
م��وق��ع  538األم��ي��رك��ي ،ت��راج��ع��ت شعبية ت��رام��ب
إلى  %41وتراجعت بني املصوتني املحتملني الى
.%41.9
وكان آخر تجمع انتخابي لترامب في الثاني من
مارس املاضي في مدينة شارلوت بوالية نورث
كارولينا.
وي���أت���ي ه����ذا ب��ع��د س���اع���ات م���ن اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي
«رويترز /إبسوس» كشف تراجع شعبية

أجرته
ت���رام���ب ،وب��ّي��نّ أن ال��ج��م��ه��وري�ين أص��ب��ح��وا أك��ث��ر
تشاؤما بشأن املسار ال��ذي تسلكه البالد من أي
وقت مضى.

رسالة مفتوحة إلى البيض:
نحن من صنعنا قاتل فلويد
وترامب يؤجج النيران
مارغريت رينكل (نيويورك تايمز)
ترجمة محمد أمين

أميركيون حاملين نعش فلويد إلى الكنيسة في هيوستن أمس (أ.ف.ب)

ّ
يشيعون فلويد :نريد أن ينتهي القتل
اآلالف
لم يعبأ آالف املشيعني بالحر القائظ في والي��ة تكساس إللقاء نظرة
ال��وداع على نعش جورج فلويد الذي أثارت وفاته ،إثر ضغط شرطي
بركبته على رقبته ،احتجاجات في أنحاء العالم تنديدا بالعنصرية.
ورف��رف��ت األع�ل�ام األميركية على ط��ول الطريق إل��ى كنيسة «ن��اف��ورة
ال�ح�م��د» بمدينة ه�ي��وس�ت��ون ال�ت��ي ت��رع��رع فيها ف�ل��وي��د ،بينما وقفت
حشود املشيعني الذين وضعوا الكمامات للحد من انتشار فيروس
كورونا.
ووقف صفان من املشيعني داخل الكنيسة وأحنى البعض رؤوسهم
أمام النعش املفتوح .وقال مسؤولون في الكنيسة إن أكثر من 6300
شخص ش��ارك��وا ف��ي التشييع .وق��ال مسولون ف��ي اإلط�ف��اء إن ع��ددا
ُ
من األشخاص نقلوا إلى املستشفى إلصابتهم باإلعياء بسبب الحر.

أفراد من أسرة فلويد متأثرين أثناء نظرهم إلى النعش خالل
التشييع أمس في هيوستن (رويترز)

وقال ماركوس وليامز ،وهو أميركي أسود من سكان هيوستون« :أنا
سعيد ألنه تلقى الوداع الذي يستحقه» .وأضاف «أريد أن ينتهي القتل
على يد الشرطة .أريد منهم إصالح اإلجراءات تحقيقا للعدالة ووقف
القتل» .وأجريت مراسم التشييع بعد أسبوعني من حادثة وفاة فلويد
التي سجلها أحد املارة بالفيديو وأعادت لألذهان قضية إريك جارنر
األسود الذي فارق الحياة عام  2014بعدما خنقه شرطي أثناء اعتقاله
في مدينة نيويورك.
وأص�ب�ح��ت الكلمات األخ �ي��رة للرجلني ،وه��ي «ال أستطيع التنفس»،
صرخة احتجاج في تظاهرات غاضبة على مستوى العالم.
ووري فلويد ثرى مدينته هيوسنت حيث نشأ ،وكان معروفا الصدقائه
وعائلته بأنه «عمالق لطيف».

ابنة فلويد لدى دخولها مع عائلتها الكنيسة في هيوستن حيث
جرى تشييع والدها (رويترز)

■ الرئيس يتدارك تراجع شعبيته باستئناف حملته االنتخابية
■ بيلوسي ونواب ديموقراطيون على ركبة واحدة تكريما ً لفلويد
■ الجيش يدرس إعادة تسمية منشآت تحمل أسماء قادة كونفدراليين
■ كفالة  1.25مليون دوالر إلخالء الشرطي تشوفين قاتل فلويد
وك��ان ت��رام��ب ق��ال إن «امل��ض��اي��ق��ات» التي تعرض
ل���ه���ا ط������وال  3س�����ن�����وات ،ج��ع��ل��ت��ه ي��خ��س��ر ن��ق��اط��ا
ف��ي اس��ت��ط�لاع��ات ال����رأي ال��خ��اص��ة ب��االن��ت��خ��اب��ات
الرئاسية املقبلة.
بدوره ،أبدى وزير الجيش األميركي ريان مكارثي
ان��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى إج����راء «م��ح��ادث��ات م��ع ال��ح��زب�ين»
الجمهوري والديموقراطي ،ح��ول إع��ادة تسمية

ما يقرب من اثنتي عشرة قاعدة ومنشأة رئيسة
ت��ح��م��ل أس����م����اء ق������ادة ع��س��ك��ري�ين ك���ون���ف���درال���ي�ي�ن،
بالتزامن مع االحتجاجات الشعبية الواسعة إثر
مقتل فلويد.
والكونفدرالية في تاريخ الواليات املتحدة ،هي
إش��ارة إلى عدة والي��ات جنوبية قاومت االتحاد
ف���ي س��ت��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال��ت��اس��ع ع���ش���ر ،ب��ع��د ق���رار

ال��رئ��ي��س إب���راه���ام لنكولن حينها ،م��ن��ح الحرية
ل��ل��ع��ب��ي��د ،م���ا ك����ان س��ي��ؤث��ر س��ل��ب��ي��ا ف���ي مصيرها
االقتصادي.
وت��ش��م��ل م��ن��ش��آت ال��ج��ي��ش ال��ت��ي سميت بأسماء
قادة كونفدراليني فورت براغ في نورث كارولينا
وف��������ورت ه������ود ف����ي ت���ك���س���اس وف��������ورت ه���ي���ل ف��ي
فيرجينيا.

الوباء انتهى اجتماعياً ..و«الصحة العالمية» تحذر من التراخي

كورونا ربما انتشر في الصين منذ أغسطس!
أظهر بحث أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد
أن فيروس كورونا املستجد ربما كان ينتشر
في الصني في أغسطس  ،2019وذل��ك استنادًا
إل��ى ص��ور ب��األق��م��ار الصناعية ألن��م��اط حركة
ال��دخ��ول وال��خ��روج م��ن املستشفيات وبيانات
محركات البحث .إال أن الصني وصفت التقرير
بالسخيف .واستخدم البحث ص��ورًا باألقمار
الصناعية ألماكن صف السيارات في ووهان
التي ظهر فيها الفيروس ألول مرة ،ولبيانات
البحث على اإلن��ت��رن��ت ع��ن األع���راض املرتبطة
باملرض مثل السعال واإلسهال .ويقول البحث:
«زي��ادة التردد على املستشفيات والبحث عن
األع�����راض ع��ل��ى م��ح��رك��ات ال��ب��ح��ث ف���ي ووه���ان
سبقت البداية املوثقة للجائحة في ديسمبر
 .»2019وأض�����اف «ت���ؤك���د ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ك��ذل��ك
فرضية أن الفيروس ظهر بشكل طبيعي في
جنوبي الصني وكان منتشرًا وقت ظهوره في
ووهان».

حذار التراخي
ف��ي امل��ق��اب��ل ،ق��ال��ت منظمة الصحة العاملية إن
كورونا يتفاقم عامليًا ،محذرة من أن التراخي
تجاه الفيروس هو الخطر األكبر حاليًا ،وحثت

دول ال��ع��ال��م ع��ل��ى م��واص��ل��ة ج��ه��وده��ا الح��ت��واء
ال���وب���اء .وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ق���ال ب��اح��ث��ون إن
إج����������راءات العزل خ��ف��ض��ت م����ع����دالت ان��ت��ق��ال
الفيروس في أوروبا بما يكفي للسيطرة على
انتشاره ،وربما حالت دون وفاة أكثر من ثالثة
م�لاي�ين ش��خ��ص .العلماء م��ن جامعة إمبريال
ك��ول��ي��دج ل��ن��دن ت��ط��رق��وا ف��ي أق��وال��ه��م املستندة
إلى نموذج عن تأثير اإلغالق في  11دولة ،وإن
الخطوات امل��ش��ددة أدت إل��ى «تأثير جوهري»
وساعدت في هبوط رقم تكاثر العدوى إلى أقل
من واحد بحلول أوائل مايو .واشارت تقديرات
فريق الباحثني إلى أن ما يتراوح بني  12و15
مليون شخص في  11دولة ،كانوا سيصابون،
بحلول أوائل مايو.
إل���ى ذل���ك ،ق���ال م��س��ؤول��ون ب��ق��ط��اع ال��ص��ح��ة في
إيطاليا إن مسحًا شمل جزءًا من سكان مدينة
برجامو بشمالي البالد رصد أجسامًا مضادة
ملرض كوفيد  19لدى أكثر من نصفهم تقريبا.
وفي سياق متصل ،قال مسؤوالن أميركيان إن
فحصًا أج��رت��ه «البحرية األميركية» لتحديد
مدى انتشار كورونا على منت حاملة الطائرات
ت�����ي�����ودور روزف�����ل�����ت أظ����ه����ر أج����س����ام����ًا م���ض���ادة
للفيروس لدى نحو  60في املئة من البحارة.

انتهى اجتماعيًا
وتشهد أميركا وبريطانيا ولبنان وغيرها من
الدول ،تظاهرات حاشدة كسرت قوانني الحجر
والتباعد االجتماعي ،لكن الغريب أن حاالت
اإلص���اب���ة ل��م ت��رت��ف��ع بشكل كبير وغ���اب الهلع
ال����ذي س��ي��ط��ر ع��ل��ى ال���ن���اس ،وي����رى ال��ب��اح��ث��ون
ان���ه ،وك��م��ا ت��وق��ع��وا ،ف���إن أزم���ة ك��ورون��ا انتهت
اجتماعيا قبل أن تنتهي طبيا.
وي���واص���ل ال��ع��ال��م س��ي��اس��ة ال��ت��أق��ل��م م��ع ال��وب��اء
وف��ت��ح االق��ت��ص��اد ،وأع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة الكندية
تخفيف الغلق امل��ؤق��ت للحدود حتى يتسنى
ل��ل��م��واط��ن�ين األج����ان����ب االل���ت���ح���اق ب��ع��ائ�لات��ه��م
املقيمة في كندا.
ومنذ أسابيع ،ترسم دبي ،عودتها التدريجية
إلى موقعها االعتيادي على خريطة السياحة
ّ
العاملية ،حيث يتحضر قطاع السياحة فيها
لالنطالق من جديد ،إال أن متطلبات الحماية
ّ
من الفيروس تؤخر ع��ودة عامل اإلبهار الذي
ت��ش��ت��ه��ر ب���ه اإلم������ارة .وت���م ت���رك م��س��اف��ة مترين
ب��ي�ن ط�������اوالت امل���ط���اع���م ،وق������ال ن������ادل ف����ي اح���د
امل��ط��اع��م ال��ش��ه��ي��رة ،على مسامع ال��زب��ائ��ن «في
املرة القادمة ،يمكنك إحضار سكينك وشوكة

ّ
خاصة بك إذا رغبت في ذلك» .ويحذر خبراء
�ّي�نّ
ف��ي ق��ط��اع ال��ض��ي��اف��ة م��ن أن���ه ق��د ي��ت��ع إع���ادة
ترتيب األولويات في هذه الخدمات في الوقت
الحالي.

النيوزيلنديون يتسوقون
وأم�����س اس��ت��ي��ق��ظ ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ون ع��ل��ى رف��ع
ال��ق��ي��ود ع���ن ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��رة األول����ى
منذ  21م��ارس ،بعد أن أعلنت رئيسة ال��وزراء
ج��اس��ي��ن��دا أردي�����رن ت��ع��اف��ي آخ���ر ح��ال��ة مصابة
ب���ك���وف���ي���د ،-19ق��ائ��ل��ة إن���ه���ا رق���ص���ت ف���رح���ًا بعد
تلقيها الخبر.
ص��ح��ي��ف��ة ال����غ����اردي����ان ق���ال���ت إن�����ه أص���ب���ح اآلن
بإمكان الناس في نيوزيلندا العناق وتقبيل
ال���غ���رب���اء ،وال����وق����وف ك��ت��ف��ًا ب��ك��ت��ف ف���ي ح��ف�لات
موسيقى الروك ،والصالة في جماعات كبيرة،
وح����ض����ور م����ب����اري����ات ال���رغ���ب���ي وع���ق���د ح��ف�لات
الزفاف .وبالفعل تبادل النيوزيلنديون العناق
وأقبلوا على املتاجر وخططوا للحفالت.
وق���ال م��دي��ر ع���ام الصحة إن���ه ق��د ح���ان ال��وق��ت
لالستمتاع قليال .اما بريطانيا فقد أجلت فتح
امل���دارس إل��ى سبتمبر ،فيما ف��رض��ت اسبانيا
على مواطنيها الزامية وضع الكمامة.

منذ وقت طويل قبل أن تصبح بالدنا
دول � ��ة ،ك��ان��ت ع �ل��ى ص �ف�ي��ح س��اخ��ن.
ف�ع�ن��دم��ا وص�ل�ن��ا ع�ل��ى ظ�ه��ر سفننا
الكبيرة وأهلكنا شعوب هذه األرض
األص �ل �ي��ة ب �ف �ي��روس��ات �ن��ا وب �ن��ادق �ن��ا،
عندما استخدمنا ديننا كمبرر لقتل مارغريت رينكل
املختلفني عنا ،أسسنا هذا البلد بالحديد والنار .وكل شهر
وكل أسبوع وكل يوم ،طوال الـ  400سنة املاضية ،كنا نشعل
حرائق جديدة.
البيض الذين جاؤوا قبلنا ألقوا القبض على البشر وضربوهم
واغ �ت �ص �ب��وه��م وس� ��رق� ��وا أط �ف��ال �ه��م ووال ��دي � �ه ��م وأزواج � �ه� ��م
وزوج��ات �ه��م ،وق �ي��دوه��م ب��ال�س�لاس��ل وج�ع�ل��وه��م ي�ع�م�ل��ون في
ظروف غير إنسانية .يشعل البيض النار في كل مرة نسمح
فيها لقادتنا بعسكرة مخاوفنا ضدنا .نشعل النار في كل
مرة تمنعنا ثقتنا بضباط الشرطة الجيدين من رؤية ضباط
الشرطة السيئني .يحافظ الناخبون البيض على نظام يسمح
بعنف الشرطة وباملحاكمات الجائرة وسجون الجحيم املمتلئة
باألشخاص الذين ك��ان يجب أن يتلقوا ع�لاج اإلدم��ان نفسه
الذي نعطيه ألطفالنا املضطربني.

تبرير الوحشية
نشعل النار في كل م��رة نفشل في التدقيق في ثقافة رجل
الشرطة تسمح ملشاعر ال�خ��وف وال�ك��راه�ي��ة عند ض��اب��ط ما،
بتبرير املعاملة الوحشية «العارضة» إلنسان آخ��ر .سيكون
من غير املعقول مطابقة صفة مثل «عارضة» مع اسم مثل
«ال��وح�ش�ي��ة» ،لكننا جميعا ،ش��اه��دن��ا مقاطع ال�ف�ي��دي��و .راق��ب
وج��وه العدالة وه��ي تطرح رج�لا كبيرا أرض��ا وتتركه ينزف
ع�ل��ى األرض .راق�ب�ه��م وه��م ي �ق��ودون ف��وق أج �س��اد املحتجني
املحميني بموجب دس�ت��ور ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .شاهدهم وهم
يطلقون الرصاص املطاطي مباشرة على الصحافيني الذين
يقومون بعمل يحميه دستور ال��والي��ات املتحدة أيضًا .ففي
مقطع الفيديو تلو اآلخ��ر ،الح��ظ ع��دم اكتراثهم باألشخاص
الذين ينزفون أو يصرخون من األلم.
انظر ال��ى مشاعر الالمباالة على وج��ه ديريك تشوفني وهو
يجثو بركبته على عنق جورج فلويد .وانظر الى الطريقة التي
يضع بها يده في جيبه كما لو كان يسير في الشارع في يوم
صيفي مشمس .ال شيء في جسده كله يشير إلى القلق .إنه
ً
ال يعير باال إلزهاق حياة بشرية أخرى.
نحن من خلق ديريك شوفني.
العنصرية تتغلغل ف��ي ك��ل ج��ان��ب م��ن ج��وان��ب ن�ظ��ام العدالة
الجنائية لدينا ،لكن الكثير من البيض يواصلون التصويت
مل��رش�ح��ي «ال �ق��ان��ون وال �ن �ظ��ام» ع�ل��ى أي ح ��ال ،وي�ع�ج��زون عن
مالحظة أن امل��زي��د م��ن رج��ال ال�ش��رط��ة وامل��زي��د م��ن األسلحة
واملزيد من السجون لم تجعلنا أكثر أمانا .فشلوا في مالحظة
أنهم ع��رض��وا ك��ل األميركيني للخطر ،لكن الخطر ك��ان أكبر
على السود.

وأد ُ
الحلم

يجب أن نعرف أفضل اآلن .هناك الكثير من املوارد ملساعدتنا
على املعرفة بشكل أفضل ،ولكن الكثير من البيض يتجاهلون
ك�ت��ب ال �ت��اري��خ ال �ت��ي ت��وث��ق إرث ال �ع �ب��ودي��ة ال��ره �ي��ب .نتجاهل
ال��روائ�ي�ين ال��ذي��ن يخبروننا مل��اذا يغني ال�ط��ائ��ر ف��ي محبسه.
ونتجاهل الشعراء الذين يعلموننا الثمن الباهظ ل��وأد الحلم.
في جهلنا الذي نحرص على التمسك به ،نقوم بتجميع كتب
هؤالء كلها في محرقة عظيمة ،ونشعل فيها النار.
ل�ق��د أش�ع�ل�ن��ا ال �ن��ار ع�ن��دم��ا س�م�ع�ن��ا ج �م �ه��ورا م�س��امل��ا يغني
«سننتصر ي��وم��ا م��ا» ،وفهمنا أن «ي��وم��ا م��ا» ل��ن ي�ك��ون أب��دا
ال �ي��وم ،وأن ذل��ك ال �ي��وم ك��ان ف��ي أح�س��ن األح � ��وال ،ب�ع��د عقود
وع�ق��ود .أشعلنا ال�ن��ار عندما سمعنا ح�ش��دا مساملًا يغني،
«اتكئ ّ
علي عندما ال تكون قويا» ،واعتقدنا أن��ه ح��ان الوقت
الس �ت��دع��اء ال�ج�ي��ش .ل�ق��د أش�ع�ل�ن��ا ال �ن��ار ع�ن��دم��ا ق��ام رئيسنا
بتفريق املتظاهرين السلميني برشهم بالغاز املسيل للدموع
كما لو كانوا مقاتلني أعداء ،وسار إلى كنيسة مجاورة اللتقاط
صورة فوتوغرافية وهو يحمل الكتاب املقدس ،لإليحاء بأن
اهلل معه.
يجب أن نتوقف عن السماح لهذا الرئيس بتحويل ديننا إلى
مهزلة .الحب هو السبيل الوحيد إلخماد هذا الحريق .والحب
واالستماع الى اآلخر والعمل الشاق للتغيير ،لكن هذا الرئيس
ال يريد إطفاء الحريق .النار مكانه .النار هي وطنه األم.

سيئول :بيونغ يانغ ال ترد على االتصاالت

كوريا الشمالية :سنقطع
االتصال مع كوريا الجنوبية
قالت كوريا الشمالية ،إنها ستقطع الخطوط الساخنة للتواصل مع
كوريا الجنوبية في خطوة أولى تمهيدا لقطع جميع سبل االتصال
مع سيئول.
وتندد بيونغ يانغ بكوريا الجنوبية منذ أيام مهددة بإغالق مكتب
ات��ص��ال ب�ين البلدين ووق��ف مشروعات أخ��رى إذا ل��م تمنع سيئول
منشقني من إرسال منشورات ومواد أخرى إلى كوريا الشمالية.
وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن املسؤولني
ال��ك��وري�ين الشماليني ل��م ي���ردوا على مكاملة يومية روتينية ملكتب
االت��ص��ال وال على مكاملات على الخطوط الساخنة العسكرية .في
ّ
ح�ين حضت ال��والي��ات املتحدة ك��وري��ا الشمالية ،على «ال��ع��ودة الى
ّ
وصرحت متحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية
الدبلوماسية».
أن «الواليات املتحدة لطاملا دعمت التقدم في العالقات بني الكوريتني
ونشعر بخيبة أمل بسبب خطوات بيونغ يانغ»( .رويترز)
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«السلة» أق ّر عودة المحترف
ّ
أقر اتحاد السلة رسميًا عودة املحترف األجنبي للمسابقات املحلية في املوسم الجديد /٢٠٢٠
 ،٢٠٢١وذلك من خالل كتاب رسمي معمم على االندية أمس ،والذي تضمن إمكانية ان يقوم كل
ناد بالتعاقد مع محترف واحد فقط لتدعيم صفوفه بما يتماشى مع االجراءات الصحية التي
ٍ
أقرتها البالد ملواجهة جائحة «كورونا».
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ثالثة سيناريوهات مطروحة

عودة الرياضة ..القرار بيد الوزير
محمد سليمان
م ��ا ب�ي�ن آم � ��ال وت �ط �ل �ع��ات ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ب �ع��ودة ال�ن�ش��اط
الرياضي ،كما حدث في عدد من الدول حول
العالم ،حتى وإن كان على مستوى التدريبات
فقط ،وتخوف األندية من تحمل تبعات هذا
القرار في ظل الظروف االستثنائية التي تمر
ب�ه��ا ال �ب�لاد بسبب ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ينتظر
ال ��ري ��اض �ي ��ون أن ي �ع �ل��ن وزي � ��ر اإلع �ل ��ام وزي ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب محمد ال�ج�ب��ري عن
قراره حول مصير عودة النشاط ،بعد ما تقدم
بمذكرة تفصيلية ملجلس الوزراء حول تصور
اللجنة الثالثية املشكلة من األوملبية والهيئة
ووزارة الصحة لعودة األلعاب الفردية ،وعدد
م��ن األل �ع��اب ال�ج�م��اع�ي��ة وف ��ق آل �ي��ة وض��واب��ط
وقائية واحترازية.
وق��ال��ت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة إن ع� ��ودة ال��ري��اض��ة
الت �ح �ت��اج إل ��ى ق ��رار م��ن م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ،بل
إل� ��ى ت��أي �ي��د ف �ق��ط ل �ك��ون امل �ج �ل��س ل ��م ي�ص��در
ق� ��رارا ب��إي�ق��اف�ه��ا ف��ي ال �س��اب��ق ،ب��ل ت�م�ن��ى على
ال��ري��اض�ي�ين م ��راع ��اة ال �ظ��روف االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
التي تمر بها البالد ،وذل��ك خوفا من تفسير
ال�ب�ع��ض ع�ل��ى ان��ه ت��دخ��ل ح�ك��وم��ي ف��ي ال�ش��أن
الرياضي.

وأك ��دت امل �ص��ادر أن ال��وزي��ر ال�ج�ب��ري يمتلك
ق ��رار اإلع�ل��ان ع��ن ع ��ودة ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
وف� ��ق ال ��رؤي ��ة ال �خ��اص��ة ب��ال�ل�ج�ن��ة ال �ث�لاث �ي��ة،
وأن��ه يسعى للحصول على مباركة مجلس
ال� � ��وزراء ل�ت�ل��ك ال �خ �ط��وة ،ال �ت��ي ت�ت�ن��اس��ب مع
املرحلة الحالية ،وفي ظل خطوات مماثلة في
عدد من الدول التي أعلنت عن عودة النشاط
الرياضي.

ثالثة سيناريوهات
وأوض � �ح � ��ت امل � �ص � ��ادر أن ق � � ��رار ال � ��وزي � ��ر ل��ن
ي�خ��رج ع��ن ث�لاث��ة س�ي�ن��اري��وه��ات ..األول هو
ع� � ��ودة ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي وف � ��ق ال �ت �ص��ور
ال��ذي وضعته اللجنة الثالثية كامال بعودة
األل�ع��اب الفردية وع��دد محدود من اللعبات
الجماعية ،وفق إج��راءات وتدابير احترازية
ووقائية صارمة.
والثاني هو محاولة إيجاد توازن بني رغبة
األومل�ب�ي��ة والهيئة ب��ال�ع��ودة ومطالب بعض
االن��دي��ة ب��ال�ت��أج�ي��ل ،وذل ��ك ب��ال�س�م��اح ب�ع��ودة
ال�ت��دري�ب��ات ل�ع��دد م��ن األل �ع��اب ال�ف��ردي��ة فقط،
وتجاهل األلعاب الجماعية املطروحة حاليا،
لوقت قادم في حال نجاح التجربة الخاصة
باأللعاب الفردية.
أم ��ا ال �س �ي �ن��اري��و ال �ث��ال��ث ف �ه��و ع ��دم امل��واف �ق��ة

على ع��ودة ال�ن�ش��اط ف��ى ال��وق��ت ال�ح��ال��ي ،مع
االستعداد ألن تصبح عودة الرياضة ضمن
املرحلة الثالثة ،وذلك بسبب وجود منشآت
ع��دد م��ن األن��دي��ة ،م�ن�ه��ا ال�ن�ص��ر وال�ت�ض��ام��ن
وخيطان والساحل ،تحت تصرف السلطات
الصحية واألمنية ملواجهة فيروس كورونا.

تقييم املصروفات
وحول تقييم املصروفات للهيئات الرياضية
خالل فترة توقف النشاط الرياضي ،أملحت
م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة ال ��ى أن ال �ج �ه��ات املختصة
ت � ��راق � ��ب ع � ��ن ك� �ث ��ب امل� � �ص � ��روف � ��ات ال� �خ ��اص ��ة
ب��ال �ه �ي �ئ��ات ال ��ري ��اض �ي ��ة خ�ل��ال ف� �ت ��رة ت��وق��ف
ال �ن �ش��اط ال ��ري ��اض ��ي ،وال �ت ��ي رب �م��ا ت�م�ت��د ملا
يقرب من  6أشهر ،وذلك ملعرفة أوجه الصرف
خ�ل�ال ت �ل��ك امل��رح �ل��ة ،وت�ق�ي�ي��م ال��وض��ع ال �ع��ام
لإلعانة السنوية التي تقوم الهيئة العامة
للرياضة بصرفها مطلع ابريل من كل عام،
وذلك لكون أوجه الصرف خالل فترة توقف
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ل�ه��ذا ال �ع��ام ج ��اءت تحت
بند الرواتب فقط ،حيث ال توجد معسكرات
إع � � ��داد أو م� �ص ��روف ��ات خ ��اص ��ة ب��آل �ي��ة ن�ق��ل
الالعبني للتدريبات ،وعدد من بنود الصرف
األخرى التي ال مجال لها اآلن ،وهو ما يعزز
ربما وجود فائض في امليزانيات هذا العام.

أبدى اعتراضه على تجاهلها لـ«األندية» في مقترحها

كاظمة يطالب «األولمبية» بإلغاء الموسم
ال��رؤي��ة ال�خ��اص��ة ب �ع��ودة ح��رك��ة ال �ط �ي��ران وم��ا
ان�ض��م ن��ادي كاظمة ال��ى االن��دي��ة املعترضة على
يرتبط مع ذلك من اب��رام تعاقدات مع مدربني
خطة عودة النشاط الرياضي في االندية املحلية
ومحترفني اج��ان��ب اس�ت�ع��دادًا للموسم املقبل
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة وف �ق��ًا مل��ا ت�ض�م�ن��ه مقترح
ع�ل�اوة على ض ��رورة اق ��رار ال�غ��اء ق��رار بعض
اللجنة االومل�ب�ي��ة الكويتية ل�ع��ودة ال ��روح ملالعبنا
االتحادات بعودة الالعب املحترف الى املالعب
ال��ري��اض �ي��ة ف��ي وق ��ت س��اب��ق ،م�ط��ال�ب��ًا ب �ض��رورة
ف��ي امل��وس��م املقبل لتتأجل ال��ى موسم ٢٠٢١
الغاء املوسم الرياضي  ٢٠٢٠ - ٢٠١٩مع اعالن
  ٢٠٢٢ح�ت��ى اس �ت �ق��رار االوض� ��اع الصحيةاالوملبية مع الهيئة العامة للرياضة واالت�ح��ادات
وعودتها بشكل طبيعي.
عن خطة العودة بإقامة التدريبات بدءًا من االول
ك �م��ا ط��ال��ب ال� �ن ��ادي ات� �ح ��اد ال� �ك ��رة ب �ض��رورة
من اغسطس وتستمر الى فترة مابني  ٤٥الى ٦٠
تقليص عدد الالعبني املحترفني باملسابقات
ي��وم ليتسنى للهيئة التنسيق مع وزارة الصحة
املحلية للموسم الجديد الى  ٣محترفني فقط
ل�ت��وف�ي��ر االح �ت �ي��اج��ات واالش� �ت ��راط ��ات ال�خ��اص��ة
واق � ��رار خ�ط��ة اع� ��داد امل�ن�ت�خ��ب ال��وط �ن��ي االول
لتأمني الالعبني واملنشآت الرياضية.
ل�لاس �ت �ح �ق��اق��ات ال �ق��اري��ة ب��إق��ام��ة ال �ت��دري �ب��ات
وارس��ل كاظمة ام��س كتابا رسميا إل��ى االوملبية
ومعسكرين ،داخلي وخارجي ،بما يتماشى
يبدي من خالله االعتراض على ما ورد ضمنيًا
صورة من كتاب كاظمة
مع اهمية التصفيات اآلسيوية.
في املقترح ،خاصة فيما يتعلق بعدم االسترشاد
ب� ��آراء االن��دي��ة ال �ت��ي تعتبر ال�ع�ن�ص��ر االه ��م واالس ��اس��ي ف��ي ال�ح��رك��ة وكانت اندية التضامن والفحيحيل والنصر واليرموك قد اعترضت
ً
الرياضية قبل اقرار مقترح االوملبية وهو ما يمثل تجاهال واضحًا ف��ي اوق��ات سابقة على التسرع ف��ي ع��ودة النشاط واملطالبة بإلغاء
املوسم ،وهو االتجاه الذي تسلكه بعض االندية االخرى غير املؤيدة
ترفضه هذه االندية.
ّ
ودون ك��اظ�م��ة ب�ع��ض امل�لاح �ظ��ات ع�ل��ى خ�ط��ة ال �ع��ودة ،مبينًا ان��ه من لخطة العودة.
(ع .ب)
الصعب على اي من االندية استئناف نشاطه في ظل ع��دم وضوح

تأجيل إقرار خطة إعداد «األزرق»
عمر بركات
ّ
تأجل البت في اعتماد خطة إع��داد منتخبنا
الوطني األول ل�ك��رة ال�ق��دم ال��ى األي��ام املقبلة؛
وذل ��ك ف��ي ظ��ل ع��دم وض ��وح ال��رؤي��ة الخاصة
بعودة النشاط الرياضي في البالد في الفترة
ال �ح��ال �ي��ة وع� ��دم ص� ��دور ق� ��رار ح �ك��وم��ي ب�ه��ذا
ال�ش��أن ،كما ك��ان متوقعًا قبل ي��وم�ين؛ ليزداد
االم��ر ح�ي��رة ملسؤولي ات�ح��اد ال�ك��رة والجهاز
الفني لــ«األزرق».
وينتظر املنتخب ث�لاث م��واج�ه��ات مصيرية
ض� �م ��ن ال �ت �ص �ف �ي ��ات امل � � ّ
�وح � ��دة امل ��ؤه� �ل ��ة ال ��ى
نهائيات ك��أس العالم  ٢٠٢٢ف��ي قطر وك��أس
آس�ي��ا  ٢٠٢٣ف��ي ال�ص�ين ،حيث ي��واج��ه نظيره
االسترالي  ٨اكتوبر في استراليا ،ثم االردن
 ١٣م �ن��ه ف��ي ال �ك��وي��ت ،وب��ال �ت��ال��ي ت ��اي ��وان ١٢
نوفمبر على ارض االخير.
ً
وكان الجهاز الفني للمنتخب ممثال في املدرب
الوطني ثامر عناد ومدير التطوير والتدريب
باتحاد الكرة عبدالعزيز حمادة ومدير لجنة
املسابقات حامد الشيباني قد عقدوا اجتماعًا
ام ��س ع ��ن ُب �ع��د إلق � ��رار خ �ط��ة اع � ��داد امل�ن�ت�خ��ب
ف��ي ال �ف �ت��رة امل �ق �ب �ل��ة ،وذل� ��ك ب �م��ا ي�ت�م��اش��ى مع
استئناف ال��دوري املمتاز وخطط املسابقات،

ب��االض��اف��ة ال��ى م��ا ت��راه «التطوير وال�ت��دري��ب»
من امكانية تنفيذ هذا البرنامج من عدمه عند
تداخل الدوري في حال استئنافه مع تدريبات
ومعسكر املنتخب بحال اقرار عودة البطولة،
حيث بعودتها ستعود تدريبات االندية التي
ستستعد للمنافسات ،االمر الذي سيتعارض
مع استعدادات املنتخب ،وذلك في حالة اقرار
تاريخ عودة التدريبات في االساس ،والذي ما
زال غامضًا لدى الجميع ،ليتم إرجاء البت في
االمر حتى اجتماع الحق.

يباشر تدريبات اللياقة ..األسبوع المقبل

األردن يستعد بـ«الوديات»
يسعى الجهاز الفني للمنتخب االردني لكرة القدم الى رفع مستوى
جاهزية الفريق قبل املواجهة املرتقبة امام االزرق ،واملقررة مبدئيا
ي��وم  ١٣اك�ت��وب��ر امل�ق�ب��ل ض�م��ن ال�ت�ص�ف�ي��ات اآلس �ي��وي��ة امل��ؤه�ل��ة ال��ى
م��ون��دي��ال ق�ط��ر  ٢٠٢٢وك ��أس آس�ي��ا  ٢٠٢٣وامل �ق��ررة اق��ام�ت�ه��ا في
الصني.
وب��دأ االت�ح��اد االردن��ي مساعيه للبحث عن مباريات ودي��ة للفريق
اثمرت اتفاقا مع االتحاد العماني على خوض مباراة ودي��ة يوم ٧
اكتوبر ،وكذلك هناك محاوالت للتنسيق مع االتحاد العراقي على
خوض لقاء في اغسطس او سبتمبر.
ومن املقرر ان يبدأ املنتخب االردني اولى تدريباته االسبوع املقبل،
والتي ستركز على اللياقة البدنية ،وسيغيب مدرب الفريق البلجيكي
فيتال عن التدريبات في ظل وجوده ببلده وعدم قدرته العودة الى
االردن بسبب اغالق املطارات الناتجة عن انتشار وباء كورونا.
وسيشرف املدربان املساعدان على تلك التدريبات التي سيتابعها
فيتال عن ُبعد.

كل االحتماالت مطروحة
وي� �ب ��دو أن ك ��ل االح� �ت� �م ��االت م �ط��روح��ة ل��دى
م �س��ؤول��ي االت �ح��اد ف��ي ال�ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ،بما
يتماشى مع ما سيتم اقراره من قبل الجهات
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة ،اال ان االم ��ر
ال�ث��اب��ت يبقى ض ��رورة االس �ت �ق��رار ع�ل��ى خطة
اعداد املنتخب بما يتوازى ايضًا مع مصالح
االندية التي تتمسك بحقوقها في استكمال
ال � � ��دوري ،ال س �ي �م��ا ف ��رق ال � �ص ��دارة ال�س��اع�ي��ة
ل �ل �ت �ت��وي��ج ب ��ال� �ل� �ق ��ب ،وال � �ت� ��ي ق �ط �ع��ت ش��وط��ًا
كبيرًا ف��ي امل��وس��م ،س��واء م��ن خ�لال تدريبات
أو م�ع�س�ك��رات أو ت �ع��اق��دات م��ع أج �ه��زة فنية
ومحترفني.

بيكهام يبني مخبأ تحت األرض
ُ
تعاني إنكلترا م��ؤخ�رًا م��ن موجة س��رق��ات تستهدف م�ن��ازل مشاهير ك��رة القدم،
وكان آخر الضحايا الجزائري رياض محرز ،نجم مانشستر سيتي ،مما
دفع النجم السابق ديفيد بيكهام ألخذ أقصى اإلجراءات
األمنية.
وذكرت صحيفة آس األسبانية أن بيكهام طلب تصريحًا
م��ن السلطات البريطانية لبناء نفق أس�ف��ل منزله،
ليكون بمنزلة مخبأ لتجنب السرقة.
كما طلب بيكهام السماح ل��ه ب�ف��رض حراسة
ش�خ�ص�ي��ة ع�ل��ى م�ن��زل��ه مل ��دة  24س��اع��ة ،لكنه
سينتظر بضعة أسابيع لحني املوافقة على
طلباته بسبب تعقيدات اإلجراءات.
وأش� ��ارت صحيفة دي�ل��ي م�ي��ل البريطانية
إل��ى أن ب�ي�ك�ه��ام سينضم إل��ى وي��ن رون��ي،
ه��داف مانشستر يونايتد السابق ،ال��ذي
طلب بناء النفق السري داخل منزله قبل
أسابيع لتجنب حوادث السطو.
ويكتفي معظم نجوم ال�ك��رة اإلنكليزية
ب� ��وض� ��ع ك �ل ��اب ح� ��راس� ��ة أم � � ��ام م �ن��ازل �ه��م
ال�ف��اخ��رة ،مثل راش �ف��ورد ورح�ي��م سترلينغ
وريو فرديناند ولينغارد.
وعانى محرز من سطو على منزله في
م��ان�ش�س�ت��ر ،ف��ي ال �ش �ه��ر امل��اض��ي،
وت� � �ع � ��رض ل� �س ��رق ��ة م �ق �ت �ن �ي��ات
ث�م�ي�ن��ة ت �ق��در ب�ن�ح��و نصف
مليون جنيه إسترليني.

!

لقطة من لقاء سابق بين «األزرق» واألردن

الموسم الكروي
في لبنان ينطلق
 29يوليو
قرر االتحاد اللبناني لكرة القدم إطالق
امل��وس��م امل�ق�ب��ل اع �ت �ب��ارا م��ن  29يوليو
ع�ب��ر ب�ط��ول��ة تحضيرية إل��زام�ي��ة ألن��دي��ة
الدرجة األولى ،تليها في  18سبتمبر
منافسات الدوري املحلي ،بعد إلغاء
موسم  2019ـــ .2020
وك��ان االت �ح��اد ق��د أل�غ��ى ف��ي أواخ��ر
م ��اي ��و امل� ��اض� ��ي م �ف ��اع �ي ��ل م��وس��م
 2019ـــ  2020بما يشمل الدرجات
الخمس ومسابقة الكأس ومسابقات
كرة الصاالت .وعلق االتحاد املنافسات
بداية في أكتوبر بنتيجة االحتجاجات
امل �ط �ل �ب �ي ��ة ال� ��واس � �ع� ��ة ال � �ت� ��ي ش �ه��دت �ه��ا
ال �ب�لاد ،وم ��دد ذل��ك بسبب ت�ب�ع��ات وب��اء
«كوفيد ،»-19قبل االلغاء الكامل.
وف��ي أع�ق��اب اجتماع للجنته التنفيذية،
أفاد االتحاد في بيان عن «إطالق دوري
الدرجتني األولى والثانية للموسم 2020
ــ  2021في  18سبتمبر».
وأش � ��ار ال ��ى ان ه ��ذا امل ��وع ��د سيسبقه
«إطالق بطولة تحضيرية إلزامية ألندية
ال��درج��ة األول ��ى للموسم الجديد 2020
ــــ  2021ف��ي  29يوليو  ،2020بعد أن
تكون الدولة اللبنانية قد سمحت بإقامة
املنافسات واملباريات».
وفي حني من املقرر ان يحدد االتحاد في
وق��ت الح��ق صيغة البطولة وتسميتها،
أف��اد مصدر في االت�ح��اد وكالة فرانس
برس ان هذه البطولة «قد ُت َ
عتمد لتحديد
املراكز اآلسيوية والقارية».
ودع ��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة رؤس ��اء
�اع
أن��دي��ة ال��درج��ة االول ��ى ال��ى اج�ت�م� ٍ
ُي �ع �ق��د اإلث� �ن�ي�ن امل �ق �ب��ل مل�ن��اق�ش��ة
أوض � � � ��اع األن � ��دي � ��ة وال �ت �ح �ض �ي��ر
إلطالق املوسم الجديد.

سان جيرمان يتخلى عن سيلفا
ذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية
أن ث� �ي ��اغ ��و س �ي �ل �ف��ا ق ��ائ ��د وق �ط��ب
دف ��اع امل�ن�ت�خ��ب ال �ب��رازي �ل��ي وف��ري��ق
باريس سان جيرمان بطل الدوري
الفرنسي لكرة القدم سيترك نادي
العاصمة هذا الصيف.
وأوضحت الصحيفة في خبرها،
الذي أكدته إذاعة مونتي كارلو ،أن
املدير الرياضي للنادي الباريسي
ال � � ��دول � � ��ي ال� � �ب � ��رازي� � �ل � ��ي ال� �س ��اب ��ق
ليوناردو أبلغ مواطنه بقرار عدم
تجديد عقده ال��ذي ينتهي في 30
يونيو الحالي.
ويعتبر القرار خيبة أمل بالنسبة
ل �س �ي �ل �ف��ا ال� � ��ذي ان� �ض ��م إل � ��ى س ��ان
جيرمان صيف ع��ام  2012وال��ذي
ك��ان��ت زوج�ت��ه إي��زاب�ي��ل أع��رب��ت في

م�ن�ت�ص��ف م��اي��و امل��اض��ي ع��ن أم�ل��ه
في البقاء في العاصمة الفرنسية،
بقولها «بالنسبة لنا ،سيكون من
الرائع االستمرار في سان جرمان،
نحن نحب النادي ..هذا هو املكان
ال � � ��ذي ن� �ش ��أ ف� �ي ��ه أط� �ف ��ال� �ن ��ا ،وف ��ي
باريس نود متابعة مسيرتنا».
ولكن مع الخسائر املقدرة داخليا
بأكثر م��ن  200مليون ي��ورو بعد
التوقف النهائي للدوري الفرنسي
ب �س �ب��ب ف � �ي� ��روس «ك � ��وف � �ي � ��د،»-19
ك��ان��ت ه �ن��اك ض � ��رورة لتخفيض
روات� � ��ب ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ت ��ي ت �ت �ج��اوز
 300م�ل�ي��ون ي� ��ورو ،ح�ي��ث يعتبر
سيلفا أح��د ال�ع�ن��اص��ر األس��اس�ي��ة
ف��ي التشكيلة ال�ت��ي تحصل على
رواتب كبيرة.

غالف

صحيفة «ليكيب»

الضائقة االقتصادية تضرب «ليكيب»
ق � � ّ�دم � ��ت ص �ح �ي �ف��ة ل �ي �ك �ي��ب ال ��ري ��اض� �ي ��ة
الفرنسية العريقة خطة للهيئات النقابية
ل�ت�ج��اوز أس ��وأ أزم ��ة م��ال�ي��ة ف��ي تاريخها،
تلحظ تخفيض اإلجازات والرواتب بنسبة
 ،%10بما في ذلك اإلدارة ،باالضافة الى
العمل عن ُبعد وتشجيع التقاعد املبكر.
وأوضح بيان املجموعة املالكة للصحيفة
ان «م � �ش� ��روع ات� �ف ��اق االداء ال �ج �م��اع��ي»
سيكون م��وض��وع مفاوضات ف��ي يونيو
الجاري ،في أعقاب أزمة فيروس كورونا
املستجد.
ودق� ��ت ن �ق��اب��ات امل��وظ �ف�ين ج ��رس االن� ��ذار
األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ،ش��اج �ب��ة «االب � �ت� ��زاز»
ال��وظ �ي �ف��ي .وح � ��ذرت ال �ي��وم �ي��ة ال��ري��اض�ي��ة

م��ن أن « 2020ستكون أس��وأ سنة على
(م �ج �م��وع��ة) س ��اس ل�ي�ك�ي��ب م��ع خ�س��ائ��ر
تتخطى  16مليون يورو».
وأوضحت املجموعة« :نتج هذا الوضع عن
األزمة الصحية ..مع فقدان أكثر من %60
من املبيعات منذ ثالثة أشهر وهبوط في
إيرادات اإلعالنات بنسبة .»%70
وف ��ي ظ��ل ت�ع�ل�ي��ق امل �ن��اف �س��ات ال��ري��اض�ي��ة
الرسمية ف��ي فرنسا حتى أغ�س�ط��س ،ال
ت�ت��وق��ع إدارة الصحيفة تحسنًا ف��وري��ًا،
وت�ن�ت�ظ��ر ن�ت��ائ��ج أك �ث��ر س�ل�ب�ي��ة ف��ي 2021
و ،2022مع خسائر تشغيلية «تتراوح بني
 10و 20مليون يورو وفق سيناريوهات
االنتعاش االقتصادي» ،وذلك بالرغم من

موات للغاية.
جدول رياضي ٍ
ّ
ويمكن مشروع اتفاقية األداء الجماعي،
ال� ��ذي أن �ش��أت��ه إدارة ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي
إيمانويل ماكرون ،الشركات التي تواجه
ص �ع��وب��ات م ��ن إع � ��ادة ال �ت �ف��اوض ب�ش��أن
ساعات العمل والرواتب.
ل�ك��ن «ل�ي�ك�ي��ب» ال �ت��زم��ت ب �ع��دم إج� ��راء أي
ص��رف ل ��دواع اق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ال�ف�ت��رة بني
 2020و .2024ول ��ن ي�ق�ت�ص��ر تخفيض
ال��روات��ب على املوظفني ،فقد تخلى املدير
العام جان-ليو بيليه «عن  %15من راتبه
السنوي ف��ي الفترة ب�ين  2020و،»2024
وإع �ض��اء اللجنة التنفيذية «ع��ن خفض
بنسبة .»%13
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عودة حذرة لنجوم «الليغا»
ب �ع��د ث�ل�اث��ة أش �ه��ر م��ن ال�ع�ط�ل��ة ال �ق �س��ري��ة بسبب
ّ
ت�ف��ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،ي�ع��ود بحذر
األرج �ن �ت �ي �ن��ي ل�ي��ون�ي��ل م�ي�س��ي وال �ف��رن �س��ي ك��ري��م
بنزيمة وب��اق��ي ن�ج��وم ك��رة ال�ق��دم االسبانية إلى
م�لاع��ب الليغا ،ب��دءا م��ن غ��دا (ال�خ�م�ي��س) ،وسط
ق �ي��ود ص�ح�ي��ة ص��ارم��ة ف��ي ب �ل� ٍ�د ،ض��رب��ه «ك��وف�ي��د
ـــــ  »19ف��ي الصميم ،وي�ت��وق ال��ى ع��ودة املباريات
حتى من دون جماهير.
ع ��اد ع �م�لاق��ا ال� �ق ��ارة ال �ع �ج��وز ب��رش �ل��ون��ة وري ��ال
م��دري��د لهوايتهما املفضلة :التنافس على لقب
الدوري األسباني .يحل «الكتالوني» السبت على
مايوركا ،في حني يستقبل «امللكي» إيبار االحد.
ق �ب��ل  11م��رح �ل��ة ع �ل��ى خ �ت��ام ال � � ��دوري ،يستعيد
القطبان منافستهما من دون جماهير ،ووسط
ق �ي��ود ص�ح�ي��ة ص��ارم��ة ،م��ع أف�ض�ل�ي��ة لبرشلونة
املتصدر املتقدم بفارق نقطتني فقط.
لكن ال�ص��راع على ب��اق��ي امل��راك��ز األوروب �ي��ة يبقى
م �ف �ت��وح��ا ،ف ��ي ظ ��ل ف � ��ارق ال �ن �ق ��اط ال �خ �م��س ب�ين
أشبيلية الثالث ،وفالنسيا السابع.
بعد  91يوما من شلل ك��روي ط��ال ال�ب�لاد ،تسير
أس �ب��ان �ي��ا ع �ل��ى خ �ط��ى أمل��ان �ي��ا ،أول � ��ى ال �ب �ط��والت
الخمس الكبرى التي استأنفت امل��وس��م ،على أن
تعود بطولتا انكلترا وايطاليا في األيام املقبلة.
يستعد الفرنسي زي��ن ال��دي��ن زي ��دان م��درب ري��ال
م��دري��د لرحلة إن ��زال برشلونة ع��ن ع��رش��ه ،وذل��ك
ب�ع��دم��ا اس�ت�ه��ل حقبة «ك��ورون��ا» بحجر صحي،
في حني يأمل ميسي ،أفضل العب في العالم ست
م��رات ،بقيادة كتيبة امل��درب كيكي سيتيني ،في
إبقائها على القمة للموسم الثالث تواليا.
م� ��ن االي� �ج ��اب� �ي ��ات ال �ق �ل �ي �ل��ة ف� ��ي ع � ��زل ال �ش �ه��ري��ن
امل��اض �يي��ن ،ت�ع��اف��ي ب�ع��ض امل �ص��اب�ي�ن ،ع�ل��ى غ��رار
البلجيكي ادين هازارد نجم ريال مدريد املصاب
ب �ك �س��ر ف� ��ي ك ��اح� �ل ��ه ،واألوروغ� � ��واي� � ��ان� � ��ي ل��وي��س
س��واري��ز ه��داف برشلونة ،وال ��ذي أج��رى جراحة
في الغضروف في  12يناير.
اس �ت �ع��اد ال�ل�اع �ب ��ان ن �ش��اط �ه �م��ا م ��ع ع � ��ودة نسق
ال�ت�م��اري��ن ت��دري�ج�ي��ا ع�ل��ى م��دى خمسة أس��اب�ي��ع،
ضمن بروتوكول صحي لتفادي العدوى :أوال في
حصص تمارين فردية ،ثم بمجموعات صغيرة،
وأخيرا بتمارين شبه عادية منذ مطلع يونيو.
أص �ب �ح��ت «ال �ل �ي �غ ��ا» ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ب�ي�ن ب �ط��والت

ليفاندوفسكي يتصدر
سباق «الحذاء الذهبي»
بعد عودة ال��دوري األملاني قبل أسابيع ،أيام قليلة
تفصلنا ع��ن اس�ت�ئ�ن��اف ال ��دوري ��ات األس�ب��ان�ي��ة
واإلنكليزية واإليطالية ،معلنة بث الروح مجددًا
ف��ي امل�لاع��ب وان �ط�لاق اإلث ��ارة للمنافسة على
األلقاب الجماعية والجوائز الفردية.
وفي مقدمة الجوائز الفردية -التي لم تلغ رغم
توقف املنافسات الكروية ألشهر بسبب تفشي
وب��اء ك��ورون��ا -ج��ائ��زة «ال �ح��ذاء ال��ذه�ب��ي» ال�ت��ي تمنح
ل�ه��داف ال��دوري��ات األوروب �ي��ة ،ووح��ده��م مهاجمو ال��دوري
الفرنسي -بينهم كليان مبابي ووسام بن يدر اللذان سجل كل منهما
 19هدفًا -باتوا خارج السباق بعد إلغاء الدوري الفرنسي.
وم��ن بني العشرة األوائ��ل ثالثة مهاجمني ع��ادوا بالفعل إل��ى املستطيل
األخ �ض��ر وه � ��زوا ال �ش �ب��اك ف ��ي ال �ب��ون��دس �ل �ي �غ��ا ،ف�ي�م��ا ي �ت��أه��ب ال �ب��اق��ون
ً
الستكمال املوسم أمال في إضافة الجائزة إلى تاريخهم.
ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي (هداف بايرن ميونخ األملاني)
السباق بثالثني هدفًا بفارق ثالثة أهداف عن اإليطالي تشيرو إيموبيلي
(هداف التسيو االيطالي) ،فيما يتأخر النجمان البرتغالي كريستيانو
رون��ال��دو مهاجم يوفنتوس (لديه ث�لاث ج��وائ��ز) ،واألرجنتيني ليونيل
ميسي ق��ائ��د ب��رش�ل��ون��ة (ف ��از ب��ال�ج��ائ��زة س��ت م ��رات) ب �ف��ارق كبير عن
املتصدر.
يذكر أن األهداف التي يسجلها العبو الدوريات الخمسة الكبرى تحسب
نقطتني ،أما في باقي الدوريات فتحسب نقطة ونصف النقطة لكل هدف.
كاسيميرو وبيل أثناء تدريبات ريال مدريد

املستوى األول في أوروبا ،بعد أملانيا والبرتغال،
تقترب عجلتها من الدوران مجددا.
م��ن دون ج�م��اه�ي��ر ،س�ي�ك��ون درب ��ي االن��دل��س بني
اشبيلية وريال بيتيس هجينا في افتتاح املرحلة
مساء الخميس مواجهة صاخبة ج��دا في االي��ام
العادية ،لكنها ستكون صامتة هذه املرة وجاذبة
ألنظار عشاق الكرة االسبانية أينما وجدوا.
وقال العب ريال مدريد ومديره الرياضي السابق
األرجنتيني خورخي فالدانو لصحيفة ال بايس:
«سيعاود الفريق الظهور االسبوع املقبل وسط
ص�م��ت امل ��درج ��ات ،وس� ّ
�ري��ة ف��ال��دي�ب�ي�ب��اس .وك��أن��ه
يعود الى معركة اللقب على أطراف أصابعه».

ارتياح
ي�خ� ّ�ي��م االرت �ي��اح ع�ل��ى ع ��ودة ال� ��دوري االس�ب��ان��ي
ف��ي بلد ،دف��ع الكثير م��ن األرواح ف��ي ال�ص��راع مع
الفيروس املميت (أك�ث��ر م��ن  27ألفًا حتى أم��س).
لكن ال��دول��ة االي�ب�ي��ري��ة ع��رف��ت كيف تسيطر على
الجائحة مع تدني معدل االصابات والوفيات في
الفترة املاضية.
َ
ل��م ي �ل��ق اس�ت�ئ�ن��اف ال � ��دوري م �ع��ارض��ة س ��وى من
ب�ع��ض األص ��وات االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،ع�ل��ى غ ��رار ن��ادي
إي �ب ��ار او م ��داف ��ع ف��ال�ن�س�ي��ا ال �ب��رازي �ل��ي غ��اب��ري��ال
باوليستا ،خوفا من موجة ثانية للفيروس.

لكن عودة املباريات لن تكون ألسباب رياضية أو
جماهيرية فقط ،فالعامل االقتصادي والخوف
من إف�لاس االندية ،كما حذر م��رارا رئيس رابطة
ال � ��دوري خ��اف�ي�ي��ر ت �ي �ب��اس ،ل�ع�ب��ا دورًا ك�ب�ي�رًا في
معاودة الدوري.
تتعلق ه��ذه ال �ع��ودة بتشغيل ق�ط��اع اق�ت�ص��ادي،
يمثل  %1.37م��ن ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ،بحسب تقرير
لـ«الليغا» يعود الى عام .2019
وبعدما ك��ان تقدير الخسائر يبلغ مليار ي��ورو
ب�ح��ال إل �غ��اء ال � ��دوري ،سيتقلص ه��ذا ال��رق��م إل��ى
 303.4م�لاي�ين ي ��ورو ف��ي ح ��ال ع ��ودة «ال �س��اح��رة
املستديرة» الى «املستطيل األخضر».

فيرنر..

تعزيز الترسانة الهجومية
لكن بطل أوروب ��ا القلق م��ن التبعات املالية
لتفشي كورونا ،ال يبدو مستعدًا إلنفاق هذا
امل�ب�ل��غ ال�ك�ب�ي��ر ل�ت�ع��زي��ز ت��رس��ان�ت��ه الهجومية
التي تضم املصري محمد صالح والسنغالي
ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
وف � ��ي ظ� ��ل ال� � �ف � ��ارق ال �ت �ه��دي �ف��ي ال �ك �ب �ي��ر ب�ين
تشلسي ( 51ه��دف��ًا) وامل �ت �ص��دري��ن ليفربول
( )66وم��ان�ش�س�ت��ر سيتي ( )68ه��ذا امل��وس��م،
يسعى مدرب األول فرانك المبارد إلى تقديم
هوية مختلفة مع انطالق املوسم املقبل.
فبعد انتهاء عقوبة حرمانه من إجراء أي
انتقال بسبب التعاقد مع العبني قاصرين
وخسارته نجمه السابق البلجيكي إدين

 - 1البولندي ليفاندوفسكي (ب��اي��رن ميونخ) 30 :هدفًا ( ،)2*30أي
 60نقطة

 - 2اإليطالي إيموبيلي (التسيو) 27 :هدفًا ،أي  54نقطة

 - 3األملاني تيمو فيرنر (اليبزيغ) 25 :هدفا ،أي  50نقطة

 - 4النرويجي إيرلينغ ه��االن��د (س��ال��زب��ورغ ودورت�م��ون��د) :سجل 16
هدفًا مع الفريق النمساوي ( ،)1.5*16وسجل  10أهداف مع دورتموند
( ،)2*10أي  44نقطة.
 - 5البرتغالي رونالدو (يوفنتوس) 21 :هدفًا ،أي  42نقطة

 - 6األرجنتيني ميسي (برشلونة) واإلنكليزي جيمي فاردي (ليستر
سيتي) 19 :هدفًا ،أي  36نقطة.

رفض استئناف ليون
رف��ض مجلس ش ��ورى ال��دول��ة ف��ي ف��رن�س��ا ال �ث�لاث��اء االس�ت�ئ�ن��اف
الذي تقدم به نادي ليون ضد قرار رابطة دوري كرة القدم إنهاء
املوسم بشكل مبكر بسبب فيروس كورونا املستجد ،بينما علق
هبوط تولوز وأميان الى الدرجة الثانية.
ورفعت األندية الثالثة الصوت عاليا ضد القرار ال��ذي اتخذته
الرابطة في أواخر أبريل ،بوضع حد للموسم وتتويج املتصدر
باريس سان جيرمان باللقب ،بسبب تبعات «كوفيد.»-19
وانعكس القرار بشكل كبير على األندية الثالثة ،اذ ح��رم ليون
ال��ذي ك��ان يحتل امل��رك��ز السابع ف��ي الترتيب ،م��ن املنافسة على
مركز مؤهل إلحدى مسابقتي االتحاد األوروبي (دوري األبطال
و«ي��وروب��ا ل �ي��غ») ،وتسبب بهبوط ت��ول��وز وأم �ي��ان ال��ى ال��درج��ة
الثانية.

الحل المناسب
ب �ع��د أرب � �ع� ��ة م� ��واس� ��م ن��اج �ع��ة أم� �ض ��اه ��ا م��ع
الي �ب��زي��غ ف ��ي ال� � ��دوري األمل ��ان ��ي ل �ك��رة ال �ق��دم،
ح ��ان ال��وق��ت ل�ي�ن�ق��ل ت�ي�م��و ف�ي��رن��ر م�غ��ام��رات��ه
التهديفية إل��ى ال�س��اح��ة ال�ق��اري��ة ،م��ع اق�ت��راب
تشلسي اإلنكليزي من ضمه.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن نفي الي�ب��زي��غ ،املنافس هذا
امل��وس��م ع�ل��ى ص ��دارة ال�ب��ون��دس�ل�ي�غ��ا ،تفعيل
البند املدرج في عقده (الذي يتيح له الرحيل)،
ف� ��إن م ��دي ��ره ال ��ري ��اض ��ي أول �ي �ف��ر م�ي�ن�ت�س�لاف
كشف إبالغ الالعب ناديه رغبته في االنتقال
إلى وجهة جديدة.
يستعد تشلسي إلنفاق  60مليون يورو (67
مليون دوالر) بحسب تقارير إنكليزية ،قبل
انتهاء فترة تفعيل الشرط الجزائي في عقده
وامل �ح��ددة ف��ي  15ي��ون�ي��و ،أي قبل ي��وم�ين من
استئناف مباريات الدوري اإلنكليزي املمتاز
ف��ي  17م�ن��ه ب�ع��د اإلج ��ازة ال�ق�س��ري��ة لفيروس
كورونا املستجد.
فيروس غير ربما املعالم اإلنكليزية لوجهة
ف �ي��رن��ر ،ب �ع��د إق � ��رار اب ��ن ال��راب �ع��ة وال�ع�ش��ري��ن
سابقًا بسعادته ج��راء مديح م��درب ليفربول
األملاني يورغن كلوب لقدراته.

الهدافون

«اإليطالي»:
اإلنهاء بالدور الفاصل
انتقال فيرنر إلى تشلسي يعزز من الترسانة الهجومية

ه� � � ��ازارد ل ��ري ��ال م ��دري ��د األس� �ب ��ان ��ي ،ع��زز
ف��ري��ق غ� ��رب ال �ع��اص �م��ة ص �ف��وف��ه ب�ص��ان��ع
ال�ل�ع��ب امل�غ��رب��ي حكيم زي ��اش م��ن أي��اك��س
الهولندي.
وإل ��ى تكهنات ق ��دوم ف�ي��رن��ر ،أش ��ارت تقارير
بريطانية الثالثاء إلى رغبة الفريق اململوك
من امللياردير الروسي روم��ان إبراموفيتش،
بضم األملاني العب الوسط الهجومي اليافع
ك� ��اي ه��اف �ي��رت��س ق��ائ��د ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن في
صفقة ضخمة.
سجل فيرنر  31هدفًا لاليبزيغ في مختلف
املسابقات هذا املوسم ،بينها أربعة في خمس
مباريات منذ استئناف ال��دوري األملاني في
 16مايو املاضي.
أث � �ب � ��ت أن � � ��ه ب� � �م� � �ق � ��دوره إزع � � � � ��اج ال� ��دف� ��اع� ��ات
اإلنكليزية ،إذ أدى دورًا حاسمًا ف��ي إقصاء
توتنهام من دور ال �ـ 16ل��دوري أبطال أوروب��ا
ً
هذا املوسم ،مسجال هدف الفوز الوحيد في
مباراة الذهاب.
ي�ع��رف الع��ب ال��وس��ط ال�س��اب��ق ميكايل ب��االك
ت �م ��ام ��ًا م �ت �ط �ل �ب��ات االح� � �ت � ��راف ف� ��ي ال� � ��دوري
اإلن �ك �ل �ي��زي ،وي � ��رى ال �ن �ج��م ال �س��اب��ق ل �ب��اي��رن
ميونخ وتشلسي أن فيرنر يتمتع بمعايير
التأقلم في البريميرليغ.
وقال «أعتقد أنه قرار جيد للطرفني .بالنسبة
إلى تيمو ألن هذا املكان يناسبه ،وألن طريقة

لعب تشلسي تناسبه».

«عليك بذل املزيد»
حصل على لقب «توربو تيمو» نظرًا لسرعة
ع��ال�ي��ة ي�ع��زوه��ا إل��ى ال��رك��ض ف��ي ال�ج�ب��ال مع
والده خالل طفولته .قطع فيرنر مسافة 100
متر في في  11.1ثانية.
وقال «عندما كنت شابا نّ
تبي لي بوضوح أنه
إذا أردت االحتراف فعليك بذل املزيد».
أص�ب��ح أص�غ��ر الع��ب ي�خ��وض  50م �ب��اراة في
ال��دوري األمل��ان��ي ،لكن على الرغم من أهدافه،
فإن شتوتغارت هبط إلى الدرجة الثانية في
.2016
اقتنع بقبول ع��رض الصاعد الي�ب��زي��غ ،لكنه
حصد غضب مشجعي شتوتغارت املتفانني
والجماهير الرافضة لتقبل اليبزيغ الحاصل
ع �ل��ى دع� ��م م��ال��ي ك �ب �ي��ر م ��ن ش��رك��ة ري� ��د ب��ول
ملشروبات الطاقة.
م�ن�ب��وذًا بسبب اف�ت�ق��اره ل �ل��والء ،وج��د فيرنر
نفسه ع ��دوًا للجماهير ع�ن��دم��ا خ��دع الحكم
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى رك �ل��ة ج ��زاء ض��د ش��ال�ك��ه في
.2016
ل�ك��ن ال�لاع��ب امل�ت��واض��ع أع��اد ب�ن��اء ال�ث�ق��ة قبل
ك ��أس ال �ع��ال��م  2018ع �ن��دم��ا أص �ب��ح امل�ه��اج��م
ال��رئ�ي�س��ي ف��ي امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي امل��داف��ع عن
لقب مونديال  .2014لكنه عجز عن التسجيل

في ثالث مباريات في دور املجموعات ليودع
«ن��اس �ي��ون��ال م��ان �ش��اف��ت» ب �خ �ف��ي ح �ن�ين من
الدور األول للمرة األولى منذ .1938
بعد استشارة طبيب نفسي ري��اض��ي ،أظهر
ف �ي��رن��ر ن �ض �ج��ه ف ��ي ه �ج �م��ة م ��رت ��دة ل�ت�ط��وي��ر
مسيرته «قال لي إنه بمقدوري إسكات كل من
ال يحبني عبر القيام بأمر واحد :التسجيل».
ّ
نفذ املهمة بسرعة وأوصلت أهدافه اليبزيغ
إل��ى دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا ل�ل�م��رة األول ��ى في
تاريخه الحديث.
وبعد سيل االنتقادات ،عثر فيرنر أخيرًا على
مديح يستحقه.
مع أهدافه ال �ـ 92منذ انضمامه إل��ى اليبزيغ،
ي �ت��وق��ع أن ي �ض �ي��ف ف �ي��رن��ر زخ �م ��ًا ه�ج��وم�ي��ًا
افتقده تشلسي هذا املوسم.

خيارات إضافية
ك��ان��ت ب ��داي ��ة ال �ش ��اب ت��ام��ي أب ��راه ��ام خ��ارق��ة
مطلع املوسم ،لكنه تراجع قبل تعليق الدوري
تزامنًا مع تعرضه إلصابة في كاحله.
ق��درة فيرنر على اخ�ت��راق املنطقة م��ن الجهة
اليسرى أو من وسط امللعب ،ستعطي خيارات
إضافية ّ
مكملة ألبراهام والفرنسي املخضرم
أوليفييه ج�ي��رو ،ف��ي م�ح��اول��ة الم �ب��ارد لرفع
َ
تشلسي املوسم املقبل إلى مصاف حصاني
البطولة ليفربول ومانشستر سيتي.

يونايتد ينعى العبه السابق دان

إنكلترا تبحث تغيير فترة الـ«ميركاتو» الصيفي

نعى نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم مدافعه السابق اإليرلندي طوني دان ،الذي
توفي عن عمر  78عامًا ،بعد مسيرة طويلة كانت أبرز محطاتها التتويج باللقب األوروبي األول
للفريق عام .1968
وك��ان الظهير األي�س��ر ضمن تشكيلة «ال�ش�ي��اط�ين» ال�ت��ي ضمت أس�م��اء ك�ب��رى مثل االيرلندي
الشمالي جورج بست وبوبي تشارلتون ،وفازت على بنفيكا البرتغالي بنتيجة  4/1في نهائي
ك��أس األن��دي��ة األوروب �ي��ة (دوري األب�ط��ال حاليًا) على ملعب ويمبلي اللندني ،ب��إش��راف امل��درب
األسطوري الراحل للنادي «السير» االسكتلندي مات بازبي.
وكان األخير قد ضم دان إلى صفوف الفريق اإلنكليزي الشمالي في عام  1960لقاء خمسة آالف
جنيه إسترليني ( 6400دوالر) .وأمضى الظهير اإليرلندي  13عامًا في ملعب أولد ترافورد ،توج
خاللها بلقبني في دوري الدرجة األولى في إنكلترا ،ولقب كأس االتحاد.
وخالل مسيرته ،سجل دان هدفني فقط.

يبحث االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم في تأخير فترة االنتقاالت الصيفية ،التي من املقرر أن تفتح
في وقت الحق من الشهر الحالي ،لتصبح بني أغسطس وأكتوبر ،بعد التعديل الذي فرضه فيروس
كورونا املستجد على املوسم الحالي ،بحسب تقارير صحافية .وبادر االتحاد اإليطالي االثنني إلى
تحديد فترة االنتقاالت ألندية «سيري أ» بني األول من سبتمبر والخامس من أكتوبر ،بينما ال تزال
السلطات املشرفة على بطوالت أخرى في انتظار وضوح الصورة بشكل أكبر قبل تحديد فتراتها.
وأش��ارت شبكة «سكاي سبورتس» إلى أن «االتحاد اإلنكليزي للعبة يبحث في اقتراحات لنقل
فترة االنتقاالت الصيفية إلى الفترة بني أغسطس وأكتوبر» .وأفادت أن هذه الفترة كان من املقرر
أن تبدأ في  18يونيو تحضيرًا للموسم املقبل «لكن ال يتوقع أن يتم اإلبقاء على هذا املوعد».
وكشفت الشبكة اإلنكليزية الواسعة االط�لاع أن سلطات كرة القدم املحلية تجري مباحثات مع
بطوالت وطنية أخرى في أوروبا «ويتردد أن ثمة توافقًا على جعل تاريخ الثاني من أكتوبر موعدًا
نهائيًا إلقفال فترة االنتقاالت الصيفية» للموسم.

صادق االتحاد اإليطالي لكرة القدم على مبدأ تنظيم دور فاصل،
في حال توقف الدوري مجددا بسبب فيروس كورونا املستجد،
وك��ذل��ك اس�ت�خ��دام حساب خ��وارزم��ي لتحديد الترتيب ف��ي حال
التوقف النهائي للمسابقة.
وأوضح رئيس االتحاد غابرييلي غرافينا ،عقب اجتماع أقيم في
روما «كرة القدم هي الفائزة .لقد أكدنا دائما ضرورة عدم البقاء
خارج مسار كرة القدم األوروبية .لقد أظهرنا ثباتا ووحدة .في
حالة التوقف ،قمنا بتخطيط شكل جديد بدور فاصل».
وت��وق �ف��ت م�ن��اف�س��ات ال � ��دوري اإلي �ط��ال��ي ف��ي ال�ت��اس��ع م��ن م��ارس
بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد ،ومن املقرر استئنافها
في  20يونيو الحالي بإقامة أرب��ع مباريات مؤجلة من املرحلة
الخامسة والعشرين ،تليها املراحل الـ 12املتبقية من املوسم.
وأكد غرافينا أن االتحاد اإليطالي قرر في حال توقفت البطولة
مرة أخرى ألسباب تتعلق بـ«كوفيد ،»-19محاولة انهائها «وفقا
لنظام مختلف» ،عبارة عن «أدوار فاصلة موجزة».
وأض ��اف أن��ه ف��ي ح��ال االي �ق��اف ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�م��وس��م ،سيستخدم
االتحاد نظام حساب لتحديد الترتيب ،يأخذ في االعتبار عدد
النقاط التي تم الحصول عليها قبل توقف املسابقة ،ويتضمن
«معايير تصحيحية» ،أي معدل النقاط في املباريات البيتية
وخارج القواعد ،وكذلك املباريات املتبقية سواء البيتية أو خارج
القواعد.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه العملية سيتم استخدامها لتحديد املراكز
املؤهلة ال��ى املسابقتني األوروبيتني (دوري األبطال و«يوروبا
ليغ») ،وكذلك الفرق التي ستهبط إلى الدرجة الثانية.
لكن غرافينا ش��دد على ان ه��ذا الحساب ل��ن يستخدم لتحديد
البطل ،وبالتالي لقب ال ��دوري ل��ن يمنح ألي فريق إال ف��ي حال
اس�ت�ك�م��ال امل��وس��م ،أو إذا ل��م ي�ع��د م��ن امل�م�ك��ن ح�س��اب�ي��ا ال�ل�ح��اق
باملتصدر لحظة التوقف النهائي للموسم.

ديباال يجهل مصيره
أك��د النجم األرجنتيني باولو دي�ب��اال ،مهاجم يوفنتوس اإليطالي لكرة
القدم ،أن بقاءه مع الفريق يرتبط بإدارة النادي ،مشيدًا بنادي برشلونة
األسباني وقائده مواطنه ليونيل ميسي.
ويرتبط ديباال بعقد مع «السيدة العجوز» حتى نهاية موسم .2021/2022
لكنه كان محور تقارير صحافية في صيف  2019عن رغبة بطل إيطاليا
في التخلي عنه ،قبل أن يستمر في صفوفه مع تولي ماوريتسيو ساري
مقاليد اإلدارة الفنية ف��ي صيف ال�ع��ام امل��اض��ي .وت�ط��رق املهاجم ال��دول��ي،
البالغ من العمر  26عامًا ،إلى مستقبله مع الفريق في مقابلة أجرتها معه
شبكة «سي أن أن» األميركية عبر تقنية االتصال بالفيديو .وقال ديباال
«من الواضح أنني العب في هذا النادي وأنا سعيد لوجودي هنا .الناس
يحبونني كثيرًا وأنا أحب الناس كثيرًا .لدي تقدير كبير للنادي والناس
امل��وج��ودي��ن هنا ،ل��دي عالقة جيدة م��ع الرئيس وبالتأكيد ف��ي مرحلة ما
سوف يأتون للحديث معي ،أو ربما ال ..ال أعرف».
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دهاقنة الخير والشر
واه��م من يعتقد أن «الجمعيات الخيرية» ،في أي مكان بالعالم،
وألية جهة انتمت أو تبعت ،هي بالضرورة كيانات تتسمم بدرجة
عالية من حب الخير ،ويتصف من يديرونها بدرجة عالية من
األمانة والشرف!! الحقيقة ،كما بينت آالف الوقائع ،عكس ذلك
ف��ي ال�غ��ال��ب ،فليس سهال مقاومة إغ��راء «م��د ال�ي��د» مل��ال ليس له
صاحب!
فهذه املؤسسات ،باستثناء بعض املبرات العائلية التي ال تهدف
غالبا لجمع ال�ت�ب��رع��ات ،وت�م��ول بالكامل م��ن الشخص نفسه أو
ورث�ت��ه ،تأسست لتحقيق أه��داف شخصية وحزبية ،وإن�ف��اق ما
تجمعه لخدمة أجندتها السياسية واالجتماعية ،وقبلها االستفادة
املادية من إدارتها وتوظيف األهل واألحبة وأعضاء الحزب فيها
بمرتبات ومكافآت سخية غالبا ،واالستثناءات هنا قليلة جدا.
وبالتالي يجب االفتراض بأن معظم هذه الجمعيات «الخيرية» تدار
بعقليات محترفة وشديدة الذكاء ،وتعمل مع مثيالتها بتنسيق.
«املجدي ما يحب ّ
ّ
املجدي» ،أي أن الباحث
يقول املثل الكويتي إن
عن خدمة او مال ال يحب ال��ذي ينافسه في الطلب واالستجداء،
وبالتالي يفترض وجود «منافسة» بني الجمعيات «الخيرية» على
أم��وال املحسنني ،ولكن ه��ذه املنافسة شبه غائبة ع��ن الساحة،
والسبب أن غالبيتها متصل بعضها ببعض ،وبينها تنسيق
واض ��ح .ك�م��ا بينت أح ��داث ال�ك��ورون��ا ذك��اء العقليات ال�ت��ي تدير
بعضها ،وبالذات الكبيرة منها ،وغالبا من وراء الستار .فقد دلها
حسها أن الكارثة التي ضربت البالد ،والتي نتج عنها فقد مئات
اآلالف أعمالهم ووظائفهم ،وخاصة أصحاب ال��دخ��ول املتدنية،
سيدفع الحكومة واإلع�لام ملطالبة هذه الجمعيات باإلسهام في
تخفيف األزمة عن املنكوبني بما تحتفظ به من أموال هائلة في
حساباتها .وفي حركة استباقية قام دهاقنة أغلب هذه الجمعيات
بالبحث ع��ن م�خ��رج م��ن ه��ذه ال��ورط��ة ،وتفتق ذهنهم ع��ن فكرة
القيام بحملة جمع تبرعات إلطعام الفقراء ،فاجتمعت «إرادة»
 41جمعية منها على القيام بالحملة «فزعة للكويت» ،ونجحوا،
مؤقتا ،من وراء ذلك في تحقيق األهداف التالية:
 .1جمع م��ا يمكن جمعه م��ن أم ��وال ،وال�ظ�ه��ور ب�ص��ورة م��ن هب
لنجدة املحتاجني.
 .2إبعاد األنظار عن أموالهم في البنوك واستثماراتهم الضخمة،
من خالل سحب البساط من تحت أرجل من سيطالبها بالصرف
على املحتاجني في الداخل من األموال التي جمعتها طوال ستني
عاما.
 .3تحقيق عائد جيد مما سيتم جمعه ،بناء على قاعدة «القائمني
ع�ل�ي�ه��ا» ،وال �ت��ي ل��ن ت�ق��ل ع��ن  %12.5م��ن امل�ب�ل��غ ال ��ذي سيجمع.
وبالتالي زيادة أرصدتها بدال من تقليلها.
وهكذا بدأ تنفيذ الحملة التي سخرت الدولة ،بتدخل من القوى
الخفية في معظم الجمعيات ،جميع وسائل إعالمها لها ،وخرجت
في النهاية بمبلغ يزيد قليال عن تسعة ماليني دينار ،وهو اقل
بكثير مما كانت تتوقع.
م��ا إن أعلن ع��ن انتهاء الحملة حتى دب��ت الخالفات على نسبة
«االستقطاع» ،ولكن ،وبفضل مواقف وجهود بعض الشرفاء في
الجمعيات الخيرية ،وبدعم من وزي��رة الشؤون ،تم إفشال خطة
اتحاد «ديوان السبيل» ،ومنع استقطاع اية نسبة من مبلغ املاليني
التسعة.
دهاء دهاقنة معظم هذه الجمعيات لم يتوقف ،وق��ررت تعويض
خسارة نسبة ال �ـ %12.5التي قدرت بمليون دينار ،بفكرة ثانية
تمثلت في إصرارها على صرف املبلغ بالطريقة التي «تناسبها»!
وح��دث «االس�ت�غ�لال» أم��ام سمع الجميع ون�ظ��ره��م ،ول�ك��ن ثقتنا
بصالح وحرص مسؤولي وزارة الشؤون على «أموال التبرعات»
كبيرة ،ونأمل بتحركهم للبحث في الكيفية التي صرف ،أو ضاع
فيها ،مبلغ التسعة ماليني دينار!

لتقليل التقارب الجسدي بين الالعبين

تحديثات جديدة
في Pokémon Go
أحمد اسماعيل
أعلن مبتكرو لعبة  Pokémon Goمؤخرًا أن تحديثني من التحديثات
ال�ع��دي��دة امل�ن�ت�ظ��رة ،س�ت�ك��ون م�ت��اح��ة خ�ل�ال ال�ص�ي��ف ال�ح��ال��ي ،وهما
القدرة على دعوة األصدقاء للمشاركة في املعارك والغارات ،وميزة
امللصقات للهدايا.
وبحسب موقع «إن�ج��ادج�ي��ت» التقني املتخصص ،فإنه م��ن املقرر
إط�لاق ميزة ش��ن ال �غ��ارات خ�لال الشهر ال �ج��اري ،ف��ي ح�ين ل��م تضع
شركة  Nianticاملطورة للعبة بوكيمون ،إط��ارا زمنيا محددًا لطرح
ميزة امللصقات.
وأوضح املوقع أن لعبة  Pokémon Goالتقليدية تطلب من الالعبني
املغامرة بالخروج واستكشاف مجتمعاتهم ملواصلة اللعب ،ولكن
في األشهر األخيرة ،أدخلت الشركة بعض التغييرات لتسهيل اللعب
ف��ي ظ��ل ع�م�ل�ي��ات اإلغ �ل�اق بسبب ف �ي��روس ك��ورون��ا ،ح�ي��ث إن ميزة
الغارات الجديدة هي استمرار لهذه التغييرات.
وق��ال إن��ه في السابق لم يكن بإمكان الالعب املشاركة في غ��ارة ،إال
إذا كنت قريبا ج�س��دي��ا ،ول�ك��ن التغييرات ال�ج��دي��دة تسمح بدعوة
األصدقاء عن ُبعد إلى غ��ارة قام بإدخالها من قبل ،وال يلزم القرب
املادي .وبعد ذلك ،ستسمح اللعبة بتخصيص هدايا اللعبة املرسلة
إل��ى األص��دق��اء بامللصقات ،حيث ستكون امللصقات مجانية عند
تقديم امليزة ألول مرة ،وبعدها ستكون متاحة للشراء.

الوفيات
● حضيرم حسين سعد المويزري 68( ،عامًا)،
شيع ،ت.50414449 - 50655592 :
● إبراهيم جاسم عبدالله العزران 78( ،عامًا)،
شيع ،ت.55566446 - 99858998 :
● مقعد حمود ملوح العازمي 77( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.50010320 - 50111119 :
● بدرية محمود عبدالله الرفاعي 86( ،عامًا)،
شيعت ،ت.99741795 - 99088937 - 99873667 :
● علي حسين إبراهيم السميط 63( ،عامًا)،
التشييع التاسعة صباح اليوم ،ت.90022278 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»
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47

الكبرى

الرطوبة

%19

شديد الحرارة والرياح متقلبة االتجاه إلى
جنوبية شرقية إلى معتدلة السرعة
( 6ـــ  32كلم /ساعة).

البحـــــــر

أعلى مد

أدنى جزر

1.52 3.48

9.50 8.57

ً
صباحا

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

«لو باريزيان»« :نوتيال» الفائز األكبر
من الحجر المنزلي
كشفت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية أن الفرنسيني
أرادوا خالل فترة الحجر املنزلي االنغماس في بعض
امل �ل ��ذات ،خ�ص��وص��ًا ال �ش��وك��والت��ة ،ح�ت��ى ع�ل��ى حساب
امل �ن �ت �ج��ات ال��رئ �ي �س �ي��ة م �ث��ل األرز ،ف �ك��ان��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة
تحقيق عالمات تجارية مثل «كيندر»
و«ن� � � ��وت � � � �ي� �ل� ��ا» امل � �م � �ل� ��وك � �ت �ي�ن
مل� �ج� �م ��وع ��ة ف � �ي� ��ري� ��رو أداء
ّ
ج�ي�دًا ،م��ك��ن املجموعة من
ت�ع��وي��ض ض�ع��ف املبيعات
في فترات سابقة .وبحسب
ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة ال � �ف ��رن � �س � �ي ��ة ،ف �ق��د
أج��رت شركة  Kantarدراس��ة سوقية،

اس�ت�ش�ه��د ب�ه��ا ج ��ان ب��اب�ت�ي�س��ت س��ان �ت��ول رئ �ي��س Ferrero
 ،Franceك�ش�ف��ت خ�لال�ه��ا أن ال�ش��رك��ة اس�ت�ع��ادت
خ �ل��ال ه � ��ذه ال� �ف� �ت ��رة ج � � ��زءًا م��ن
حصتها في ال�س��وق ،من خالل
ج��ذب مليون مستهلك جديد،
حيث قفزت مبيعاتها بأكثر من
.%70
وأوضحت الصحيفة أن شركة
ف �ي��ري��رو ق � ّ�دم ��ت ع �ب��ر وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي وصفات
م �ك �ن��ت ال � �ن� ��اس م� ��ن اك �ت �ش��اف
إمكانية الخبز باستخدام 30
وص �ف��ة ،ج�م�ي�ع�ه��ا ت�ع�ت�م��د على
الشوكوالتة الشهيرة.

يموّ لها أكبر المستثمرين في «تسال»

شركة ألمانية تطور الطائرات الكهربائية..
بلغت قيمتها مليار دوالر
أحمد عبدالفتاح
ارتفعت قيمة شركة «ليليوم» األملانية الناشئة إل��ى نحو مليار
دوالر ،بعدما تمكنت من الحصول على تمويل بقيمة  35مليون
دوالر ،م��ن ش��رك��ة «بيلي ج�ي�ف��ورد» ،املستثمر األك�ب��ر ف��ي عمالقة
السيارات الكهربائية األميركية «تسال» ،بعد مالكها إيلون ماسك.
وب �ح �س��ب وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ األم �ي��رك �ي��ة ،ف ��إن ال �ش��رك��ة األمل��ان �ي��ة،
التي تعمل في مجال النقل الجوي واإلق�لاع والهبوط العمودي
بطائرات كهربائية ،تم تقييمها بأكثر من مليار دوالر ،فيما قالت
الشركة في بيان إن التمويل الجديد يرفع إجمالي استثماراتها
حتى اآلن إلى أكثر من  375مليون دوالر.
ون �ق �ل��ت ال ��وك ��ال ��ة ع ��ن ك��ري �س �ت��وف��ر دل� �ب ��روك امل ��دي ��ر امل ��ال ��ي في
«ليليوم» قوله إن األم��وال التي تم جمعها خالل هذه الجولة
تمد الشركة بسياج آمن ملواجهة املشهد االقتصادي الصعب،
مضيفًا «نحن ممتنون ألن نكون قادرين على مواصلة التركيز
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مساءً

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).

مليون مستهلك جديد للشوكوالتة في فرنسا

أحمد بدر

ً
ظهرا

ً
صباحا

بشكل كامل على مهمتنا»
وقال وي جاند الرئيس التنفيذي للشركة إن «ليليوم» ،ومقرها
ميونخ ،تأسست في ع��ام  2015على يد  4مهندسني ،هم دانيال
وي �غ��ان وس�ي�ب��اس�ت�ي��ان ب ��ورن وم��ات �ي��اس م��اي�ن��ر وب��ات��ري��ك ن��اث�ين،
ويعمل بها أكثر من  450موظفًا ،وستواصل النمو وإضافة مزيد
من الوظائف ،موضحًا أن مهمة الشركة هي إنشاء نظام نقل في
متناول الجميع ،وليس فقط لألثرياء.

3.13
فجر

الصــــالة

3.21
عصر

6.47 4.48
شروق

مغرب

8.19 11.47
ظهر

عشاء

رنة قلم
إقبال األحمد
l.alahmad@alqabas.com.kw

ببالش
عقدت املؤتمرات وأنفقت االموال ووفود جاية ووفود رايحة..
هذا يحذر وذاك يهدد ،وال في اذن تسمع وال في مبادرات
جادة.
االوزون وث�ق��ب االوزون ..زادت رق�ع��ة فتحة االوزون وزاد
معدل ذوبان جبال الثلج في القطب الشمالي ..زادت حرارة
ال�ج��و ووص �ل��ت ألرق ��ام ق�ي��اس�ي��ة ،وزادت ال�ف�ي�ض��ان��ات وزاد
جفاف الصحارى ..وال هناك من يستجيب.
كلنا نعرف مقولة ان الكالم فقط في بعض االحيان ال ينفع
والتحذيرات اللينة ال تجد من يلتفت لها ..ولكن اذا جاء رد
ّ
الفعل القوي ووقع العقاب وشعرنا بمرارته وقسوته ..أيقنا
بوجوب االنصياع والتجاوب.
ه��ذا ما حصل بالضبط في ازم��ة ك��ورون��ا ..كنا كلنا ،دوال
ومجتمعات ،نسمع من هنا ونتجاهل من هناك ،لم نتخيل
تأثير التجاوب وقوته ..الى ان توقفت عقارب ساعة العالم
واخ�ت�ب��أ ال�ن��اس ف��ي بيوتهم ،وت��وق�ف��ت امل�ص��ان��ع ع��ن عملها،
وهجرت السيارات شوارعها ،وتراجع التعدي على الطبيعة
ق�س��را ال اخ �ت �ي��ارا ..فأيقن اه��ل االرض كلهم ان�ه��م سعدوا
وف��رح��وا عندما ش��اه��دوا ورأوا ب��أم اعينهم كيف ان هناك
املثير من الجمال كان متواريا في مكانه خوفا من ان يدمره
االنسان او يعتدي عليه ..فخرجت الحيوانات تتمشى في
وطرقنا ،وانطلقت الطيور تغرد ب��أص��وات كدنا
شوارعنا ّ
ننساها وت�ج��ل��ت ال�س�م��اء ب�ن�ق��اء زرق�ت�ه��ا وب�ي��اض غيمها..
ونحن كلنا مندهشون ومتسائلون اين كان كل هذا؟
ال �ي��وم ف�ق��ط اي�ق��ن االن �س��ان ف��ي ك��ل ب�ق��اع ال�ع��ال��م ان ي��ده هي
التي حجبت كل هذا الجمال ويده التي خنقته ،حتى كاد ان
يموت ..الى ان ظهر الجانب االيجابي الوحيد لظاهرة كورونا
عندما شهقت االرض واستنشقت اكسجينها لتمأل به
رئتها فتعود مالمح الصحة والجمال في كل اجزائها.
ك��ل ه ��ذا ح�ص��ل دون ت�ج�م�ع��ات دول �ي��ة وم��ؤت �م��رات ع��امل�ي��ة
واقليمية ،وضغوطات وتهديدات من جهات متخصصة..
حصل فجأة ودون مقدمات.
ثقب االوزون يكاد ان يختفي ال�ي��وم ..فقط الننا احترمنا
البيئة ،وان ك��ان قسرا ال اختيارا وبسرعة غير متوقعة..
وببالش.
البيئة تختزل كل جمال الخلق ..وبيدنا نقتلها ونشوهها..
ّ
ونحد من تشوهها.
وبيدنا نعيد احياءها

بعد انتهاء أزمة «كورونا»

تغييرات جذرية ستشهدها
استديوهات «اليوغا»

عصام عبدالله

قالت مجلة فوربس األميركية ،إن استوديوهات اليوغا ،تستعد
لتغييرات كبيرة بعد انتهاء أزم��ة كورونا ،حيث إن كل ما يحبه
ط�لاب ال�ي��وغ��ا ،م��ن ت�ق��ارب وتنفس جماعي واه�ت�م��ام متزايد من
املعلمني ،يجعل ال�ف�ص��ول الجماعية خ�ط�رًا على الجميع ،حيث
يمكن أن تنشر قطرات الجهاز التنفسي العدوى بالزفير الجماعي.
ولكن ،هل يعني ه��ذا أن تدريبات اليوغا لن تستمر بعد انتهاء

الوباء؟ يقول معلمو اليوغا وأصحاب االستوديوهات املنتمني
إلى  Yoga Allianceأن اليوغا مطلوبة اآلن أكثر من أي وقت مضى،
م��ؤك��دي��ن أن م��ال�ك��ي االس�ت��ودي��و م�س�ت�ع��دون للقيام ب�ك��ل م��ا يلزم
للحفاظ على سالمة الجميع ،لذا ستبدو االستديوهات مختلفة
تماما بمجرد فتح أبوابها ،محددين  7تغييرات ستشهدها بعد
رفع اإلغالق ،وهي:
 - 1عدد أقل من الطالب داخل فصل اليوغا الواحد.
 - 2لن يكون جدول مواعيد الفصول مزدحمًا بشكل يومي.

 - 3ال ت�لام��س ..سيكتفي املعلم ب��اإلرش��اد ب��دال م��ن تعديل وضع
الجسم بيديه.
 - 4سيحضر كل طالب أدواته وفرش التدريب الخاص به.
 - 5سيكون الكمام ضروريا ..وعدم ارتدائه قد يعرض االستوديو
لإلغالق.
 - 6ستستمر فصول اليوغا عبر اإلنترنت من املنزل.
 - 7أسعار أع�ل��ى ..حيث قد تضطر بعض االستديوهات لزيادة
أجورها.

