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أغلبية ساحقة لحماية موظفي القطاع الخاص
العقيل :العاملون
في «األهلي» وأصحاب
األعمال األكثر تضرراً

الفاضل :تشريعات لحماية

الهاشل :تحديات كبيرة

«الخاص» ..ووقف تعيين

تواجه المشروعات..

في حصول الشركات

وأعمال لن تصلح لالستمرار

على القروض من البنوك

الوافدين في «النفط»

حمد الخلف وفهاد الشمري
ش�ه��دت الجلسة ال�ح��واري��ة � � ال�ت��ي أقامتها لجنة
الشؤون املالية البرملانية ،برعاية رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم ،وحضور ع��دد من ال��وزراء � �
إجماعًا على ض��رورة حماية املواطنني املوظفني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ودع� ��م امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة وإزال��ة العقبات التي تواجه أصحاب
األعمال.
وأك� ��د ال �غ��ان��م أن األغ �ل �ب �ي��ة ال �س��اح �ق��ة م��ن أع �ض��اء
املجلس ترفض إصدار أي تشريع يضر العاملني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،م �ش �ي �رًا إل ��ى م��ا ي �ت��ردد من
أس �ئ �ل ��ة واس � �ت � �ف � �س ��ارات ع� ��ن إص� � � ��دار ت �ش��ري �ع��ات
ق��د ت�ض��ر ال �ق �ط��اع ال �خ��اص .وأك ��د ال �غ��ان��م أن دع��م
أص�ح��اب املشاريع الصغيرة واملتوسطة ف��ي ظل

ت��أث�ي��رات أزم��ة «ك��ورون��ا» ه��و واج��ب واستحقاق
على الحكومة واملجلس.
وذك ��ر أن «ال �ت �ج��ارة صحيح رب��ح وخ �س��ارة ،لكن
ّ
يتعرض أصحاب املشاريع ملشاكل بسبب
عندما
ك� ��وارث وأم� ��ور اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وإج� � ��راءات اح�ت��رازي��ة
ص � � ��ادرة ع ��ن ال� ��دول� ��ة مل ��واج� �ه ��ة ك � � ��وارث ط�ب�ي�ع�ي��ة
وغيرها؛ مثل حالة مواجهة كورونا ،فهنا ال يمكن
ّ
وتحمل قراراتهم ،ألنها
تركهم ملواجهة مصيرهم
لم تكن نتيجة ق��رار استثماري أو تجاري ،لكنها
كانت تداعيات مواجهة أزمة».
حكوميًا ،قالت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل إن أص�ح��اب األع�م��ال والعاملني في
القطاع ال�خ��اص ه��م األك�ث��ر ت�ض��ررًا م��ن األزم��ة ،ما
ّ
استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم ،مشيرة
إلى العمل على رؤية جديدة لقانون العمل األهلي.

وأض��اف��ت العقيل« :ح�م��اي��ة للعاملني الكويتيني،
ص��در ق��رار بمضاعفة دع��م العمالة الوطنية في
القطاع الخاصُ ،تدفع ّ
لرب العمل ،شريطة الحفاظ
على الكويتيني املوجودين لديه».
ب � ��دوره ،ت �ط� َّ�رق وزي� ��ر ال �ن �ف��ط خ��ال��د ال �ف��اض��ل إل��ى
أهمية وضع تشريعات لحماية القطاع الخاص،
معلنًا ع��ن إي �ق��اف ت�ع�ي��ني ال��واف��دي��ن ف��ي مؤسسة
البترول وشركاتها التابعة.
من ناحيته ،ش� ّ�دد محافظ البنك امل��رك��زي محمد
الهاشل على أن القطاع الخاص يواجه تحديات
ك�ب�ي��رة ،وامل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة ت��واج��ه تحديات
أكبر ،مشيرًا إلى أننا مقبلون على مرحلة صعبة
ومختلفة ّ
جدًا عن السابق ،وربما لن تصلح بعض
األعمال لاستمرار.
ودع� ��ا ال �ه��اش��ل إل ��ى اس �ت �ع �ج��ال ت �ع��دي��ات ق��ان��ون

الخرافي :إشكاالت

العيار :الحزمة االقتصادية
في الكويت
األقل خليجياً

العمل في القطاع األهلي وتعديل القانون املدني
ف��ي م��ا يخص اإلي �ج��ارات وبرنامج دع��م وضمان
التمويل.
م��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أوض� ��ح رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ب�ش��رك��ة ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ب��در ال �خ��راف��ي أن هناك
إش� �ك ��االت ف��ي ح �ص��ول ال �ش��رك��ات ع �ل��ى ال �ق��روض
من البنوك ،مطالبًا بإقرار قانون ضمان وتأمني
التمويل.
ب � ��دوره ،أك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة التنفيذي
ب�ش��رك��ة مجموعة م�ش��اري��ع ال�ك��وي��ت ال�ق��اب�ض��ة فيصل
ال�ع�ي��ار أن ال�ك��وي��ت أق��ل ال ��دول الخليجية ال�ت��ي لديها
ّ
ح ��زم ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،وأن � � ��ه م� ��ن ال � �س� ��وء ال � �ت� ��أخ� ��ر ف��ي
اإلجراءات ،ألن الثمن سيكون أكبر ،ال سيما أن البنوك
لديها التزامات كبيرة.
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أصحاب المبادرات:
إشادة ومطالب
ش� ّ�دد ع��دد من أصحاب امل�ب��ادرات واملشاريع الصغيرة واملتوسطة
على ضرورة تحسني بيئة األعمال وتهيئتها بما يتناسب مع األزمة
الحالية ،معربني عن شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس األمة على عقد
لقاء مفتوح حول قانون معالجة آثار «كورونا» قبل البت فيه.
ودعا أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة إلى استعجال قرارات
معالجات األزم��ة وتقديم تسهيات ألص�ح��اب امل�ش��اري��ع ،مؤكدين
أهمية تعديل ق��ان��ون العمل ف��ي القطاع األه�ل��ي ف��ي أس��رع وق��ت ،بما
َ
يوازن بني حقوق طرفي العقد.

أطباء الكويت ضحية
اللعبة السياسية:
تجميد استيراد
المستلزمات الصحية..

والمخازن خاوية!
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الغانم :دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب حكومي ـــ نيابي

المصلون لبّوا «حي على الصالة» في  900مسجد

دعاة لـ سبقلا :ال َّ
يؤثم المصلي في بيته

حمد السالمة
ب � �ع� ��د ه � �ج� ��ر إج � � � �ب� � � ��اري ،ف� ��رض � �ت� ��ه أزم� � ��ة
«ك��ورون��ا» ،واستمر نحو  3أشهر ،عادت
الحياة أم��س إل��ى بيوت اهلل التي ع��اودت
استقبال املصلني من جديد ،وفق ضوابط
صحية واشتراطات التباعد االجتماعي.
وق� �ب ��ل أن ي� �ص ��دح األذان ل� �ص ��اة ال�ظ�ه��ر
ب ��«ح��ي ع�ل��ى ال �ص��اة» ك ��ان امل �ص �ل��ون في
امل�ن��اط��ق ال�ن�م��وذج�ي��ة ت�ح��دي�دًا ،ق��د س��اروا
م�ح�م��ول��ني ع�ل��ى أج�ن�ح��ة ال �ش��وق واللهفة
إلى املساجد القريبة من بيوتهم ،يغالبون
ّ
يتضرعون إل��ى اهلل تعالى
دموعهم وه��م
أن يرفع هذه الغمة التي حرمت املسلمني
الصاة في املساجد.
َ
وأمَّ املصلون في املناطق النموذجية 900

م�س�ج��د ،ب�ع��د تعقيمها وت�ه�ي�ئ�ت�ه��ا ،وف��ق
ال� �ش ��روط ال�ص�ح�ي��ة الس�ت�ق�ب��ال�ه��م ب��أع��داد
م�ح��دودة ،ضمن املرحلة األول��ى من خطة
ع� � ��ودة ال� �ح� �ي ��اة ،ان� �ت� �ظ ��ارًا ل �ش �م��ول ب�ق�ي��ة
م�س��اج��د ال �ب��اد ب �ق��رار ال�ف�ت��ح ف��ي امل��راح��ل
التالية.
في السياق ،أجمع عدد من الدعاة وشيوخ
ال��دي��ن ع �ل��ى أن امل �ص �ل��ي ال� ��ذي س�ي��واص��ل
الصاة في بيته ،ولن يرتاد املساجد بعد
ف�ت�ح�ه��ا ،خ��وف��ًا م��ن ع ��دوى «ك ��ورون ��ا» هو
شخص غير آثم.
وق��ال��وا ل � سبقلا إن��ه ال ت��أث�ي��م مل��ن يفضل
الصاة في بيته ،في ظل الظروف الحالية،
ً
شريطة أال يكون ذلك تكاسا ،وأن يكون
مؤقتًا بزوال الجائحة.
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مصلٍ مستخدماً سجادته الخاصة بمسجد الميلم في العديلية (تصوير :بسام زيدان)

سيُغرقها خالل مناورات مقبلة
بمجسم لحاملة طائرات
َّ
الحرس الثوري يرفع معنوياته
محرر الشؤون الدولية

ّ
وسط التوتر بني الواليات املتحدة وإي��ران،
كشفت ص��ور أق�م��ار صناعية أن طهران
شيّ دت حاملة طائرات «وهمية» ،ووضعتها

ف��ي ميناء مدينة ب�ن��در ع�ب��اس امل�ط��ل على
الخليج ال�ع��رب��ي .وج��رى تصميم الحاملة
لتشبه حاملة الطائرات األميركية من طراز
«نيميتز» ،وال تزيد على ثلثي حجمها.

ُّ
تشتت أذناب تجار اإلقامات في مصر
القاهرة  -محمد عبدالناصر

يبدو أن فيروس ك��ورون��ا أسقط ورق��ة التوت
عن تجار اإلقامات في مصر والكويت ،فبعدما
أس �ف��رت ش �ك ��اوى ض �ح��اي��اه��م ف ��ي ال �ب ��اد عن
ض�ب��ط ال �ع��دي��د م�ن�ه��م وإح��ال �ت �ه��م وش��رك��ات�ه��م
إلى النيابة ،علمت سبقلا من مصادر مطلعة
في وزارة القوى العاملة املصرية أن شركات
م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ج �ل��ب ال �ع �م��ال��ة وت��وظ�ي�ف�ه��ا
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت أغ� �ل� �ق ��ت م �ك��ات �ب �ه��ا ف� ��ي م �ص��ر،
ف�ي�م��ا ع�ل�ق��ت أخ ��رى أع�م��ال�ه��ا اح �ت��رازي��ا ،عقب
تضييق الخناق على مرتكبي جرائم االتجار
ب��اإلق��ام��ات وال�ب�ش��ر وماحقتهم قانونيا في
الكويت.
ووف��ق امل�ص��ادر ،ف��إن مكاتب ع��دة ف��ي القاهرة

¶ القضاء يُغالط نفسه :الجاسوس ال عالقة له بمقتل سليماني

ووف ��ق ش�ب�ك��ة ف��وك��س ن �ي��وز ،ف��إن ال�ح��رس
ّ
مجسم حاملة في
ال�ث��وري سبق أن أغ��رق
مناورات عام  ،2015أثناء املفاوضات حول
اتفاق ن��ووي ،موضحة أن��ه أج��رى عمليات
إص ��اح ع�ل��ى ال�ح��ام�ل��ة ن�ف�س�ه��ا ،وس�ي�ق��وم
ب��إغ��راق�ه��ا ق��ري�ب��ًا .ورأت صحيفة التايمز
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ف��ي «إن� �ت ��اج ال �ح��رس ال �ث��وري

بعد فتح الملف على مصراعيه في الكويت

ّ
نسخة مقلدة لحاملة الطائرات محاولة منه،
للمحافظة ع�ل��ى ال�ح�م��اس��ة ض��د ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة» .وف��ي م��ا يعكس تخبّ طًا نتيجة
ت��داع �ي��ات م�ق�ت��ل ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي ال�ق��ائ��د
السابق لفيلق ال�ق��دس ،ذك��رت وك��ال��ة أنباء
السلطة القضائية (ميزان) أن الجاسوس
محمود موسوي مجد ال عاقة له بمقتل

س�ل�ي�م��ان��ي ،م��وض �ح��ة أن ��ه ك ��ان م�س�ج��ون��ًا
أث�ن��اء العملية .وب��ذل��ك ،تغالط الوكالة كام
ال�ن��اط��ق ب��اس��م ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة حسني
إسماعيلي ،الذي قال إن الجاسوس ساعد
أم �ي��رك��ا وإس ��رائ� �ي ��ل ع �ل��ى ت �ح��دي��د م��وق��ع
سليماني.
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ومحافظتي املنوفية وأسيوط ،أغلقت أبوابها
ت �م��ام��ا وس ��رح ��ت م��وظ �ف �ي �ه��ا ،ب �ع��دم��ا ك��ان��ت
تجارتها تعتمد على بيع «فيزا حرة» للعمالة
املصرية الراغبة في السفر إلى الكويت ،خوفا
من املاحقة ،عقب فتح ملف تجارة اإلقامات
على مصراعيه في الكويت.
في السياق ،تسود حالة من الفوضى والغضب
ف ��ي م �ص��ر ج � ��راء ش � ��راء م �ئ��ات ال �ع �م��ال «ف �ي��زا
ح��رة» ،وخضوعهم للفحص الطبي م��ن دون
أن يتسنى لهم السفر بعد تعليق الطيران ،ما
تسبب في انتهاء صاحية سمات دخولهم،
ُّ
وتبخر أحامهم بالسفر ،وخسارتهم مبالغ
مالية تصل إلى  50ألف جنيه.
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لبنان :الليرة تواصل انهيارها
 ..والشارع يغلي!
بيروت ـــــ أنديرا مطر

ّ
التطورات املالية والسياسية في لبنان،
تسارعت
خال الساعات األخيرة ،ال سيما مع مامسة سعر
صرف الدوالر خمسة آالف ليرة ،وسط ترجيحات
ب �ت �ج��اوزه ه ��ذا ال ��رق ��م ،م ��ع ب ��دء ت�ط�ب�ي��ق ع�ق��وب��ات
ق��ان��ون ق�ي�ص��ر األم �ي��رك��ي ،ال �ت��ي س�ت�ط��ول ال�ن�ظ��ام
السوري وداعميه ،في حني الحلول الحكومية ال
ُّ
والتخبط في املفاوضات مع صندوق
تزال غائبة،
النقد الدولي سيد املوقف.
وارت�ف��اع سعر ص��رف ال ��دوالر ،وفقدانه م��ن محال
الصيرفة ،رفعا مجددًا درجة غليان الشارع ،وسط
ارت �ف��اع ج�ن��ون��ي ل��أس�ع��ار وف �ق��دان س�ل��ع أساسية
ّ
م��ن األس � ��واق ،وت �ج��دد أزم ��ة ن�ق��ص م ��ادة امل ��ازوت.

وت��واف��د متظاهرون بكثافة إل��ى س��اح��ة الشهداء،
وسط بيروت ،مطالبني بإسقاط حكومة األحزاب
وامل �ح��اص �ص��ة ،ال س�ي�م��ا ع �ق��ب ج�ل�س��ة أم ��س وم��ا
ُّ
تصدعًا في الفريق
رافقها من تعيينات ،أنتجت
ُّ
َ
وزيري تيار املردة عن الجلسة،
بتغيب
الحكومي
وف ��ي ظ��ل ت�س��ري�ب��ات ع��ن ن�ي��ة ل ��دى ع� َّ�راب��ي حسان
ّ
ّ
تحرك للنائب
دي��اب «للتخلص» منه ،تتزامن مع
ال �س��اب��ق ول �ي��د ج �ن �ب��اط ب��ات �ج��اه رئ �ي��س مجلس
ال �ن��واب ن�ب�ي��ه ب ��ري ،لتمهيد األج � ��واء أم ��ام ع��ودة
ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري إل��ى ال�ح�ك��وم��ة ،ال سيما
بعد املخاوف التي برزت السبت املاضي من اندالع
فتنة مذهبية ،تقود الباد إلى املجهول.
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خسرتها البورصة أمس على وقع إلغاء توزيعات البنوك النقدية

ِّ
ُ
توصية «المركزي» ..ت َبخر  450مليون دينار!

ّ
ويقلص وزن الكويت
¶ المعتمدون على التوزيعات في خدمة الدين ..سيتعثرون ¶ يؤثر سلبا ً في المستثمر األجنبي
¶ إعالن القرار في منتصف جلسة التداول ..خاطئ ¶ العدساني :يضر باالقتصاد والمال العام وصغار المساهمين
سالم عبدالغفور

«وول ستريت»:صادرة ّ
بحقه مذكرات من «اإلنتربول»

اكتست أسهم املصارف في جلسة األمس باللون األحمر ،وخسرت القيمة
السوقية للبورصة  450مليون دينار ،على وقع قرار بنك الكويت املركزي
إلغاء توزيعات البنوك النقدية عن عام  ،2020تماشيًا مع تعليمات لجنة
بازل للرقابة املصرفية.
وقالت مصادر بورصوية واستثمارية إن القرار أضر بالسوق ،وسيؤدي
إلى انخفاض قيم ضمانات األسهم ،وربما يدفع بالعديد ممن يعتمدون
على التوزيعات النقدية في خدمة الدين إلى التعثر ،وحينها قد تصبح
البنوك أكبر الخاسرين.
وأضافت املصادر أن التأثيرات السلبية للقرار قد تتجاوز حدود الكويت
ل�ت��ؤث��ر ف��ي ش�ه�ي��ة امل�س�ت�ث�م��ري��ن األج��ان��ب ال��راغ �ب�ين ف��ي دخ ��ول ب��ورص��ة
الكويت ،ال سيما أنها في انتظار إدراجها على مؤشر  MSCIفي نوفمبر
املقبل ،مشيرة إل��ى أن ذل��ك ق��د يتسبب ف��ي تخفيض وزن الكويت على
املؤشرات العاملية.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ح�ج��ب ال�ت��وزي�ع��ات ي��زع��زع ال�ث�ق��ة ف��ي أس�ه��م البنوك
وقدرتها على املواجهة ،على الرغم من أنها تمتلك رصيدًا ضخمًا من
املخصصات يعتبر من األكبر إقليميًا ،الفتة إل��ى أن التنسيق غ��اب مع
«هيئة األس ��واق» والبورصة في ش��أن يخصهما ،معتبرة إع�لان القرار
في منتصف جلسة ال�ت��داول بالخاطئ .من جانبه ،غ� ّ�رد النائب رياض
ً
العدساني ق��ائ�لا« :إن ال�ق��رار ل��ه ت��داع�ي��ات سلبية على االق�ت�ص��اد وامل��ال
ً
العام ،كون الدولة تمتلك حصصًا ضخمة في السوق ،فضال عن تأثيره
املباشر على صغار املساهمني».

كيف دخل المتهم
الماليزي الكويت؟
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مختصر مفيد
خسائر البورصة يوم أمس ليست
ً
ً
صغيرا للفوضى االقتصادية
انعكاسا
إال
التي تعيشها الكويت.

مجريات
األحداث

ا  -اجتمع «المركزي»
مع البنوك اإلثنين
الماضي.
 - 2الزميلة «الراي»
نشرت خبراً عن إلغاء
التوزيعات.

 - 3اتحاد المصارف ّ
يبث
خبراً عن القرار الساعة
الـ 10.20صباح أمس.
 - 4مؤشرات بورصة الكويت
تتراجع على وقع انخفاض
أسهم البنوك.

 - 5في مجلس األمة..
المحافظ موضحاً:
القرار اختياري.
 - 6البنوك تتداعى اليوم
موسع
ّ
الجتماع
لمناقشة القرار.

نشرت صحيفة وول ستريت ج��ورن��ال تحقيقًا عن رج��ل األعمال
املاليزى الهارب من العدالة جو لو ،املتهم األول في قضية الصندوق
امل��ال �ي��زي ،ي�ظ�ه��ر ك�ي��ف اس�ت �ط��اع ت �ج��اوز ج�م�ي��ع م��ذك��رات االع�ت�ق��ال
الصادرة بحقه والسفر إلى الكويت؛ ليجعل منها قاعدة لنقل األموال
وتحويلها م��ن حساب آلخ��ر ،بمساعدة رج��ل أع�م��ال س��وري ،على
صلة وثيقة بابن مسؤول نافذ في الكويت.
ووف��ق الصحيفة ،استطاع جو لو السفر في سبتمبر املاضي الى
الكويت ،رغم جميع مذكرات االعتقال الصادرة بحقه عن «االنتربول»
والسلطات في الواليات املتحدة وماليزيا ،ل��دوره املزعوم في عملية
احتيال بمليارات الدوالرات ،طالت صندوق التنمية املاليزي ،1MDB
مستشهدة بوثائق ،اطلعت عليها الصحيفة وم�ص��ادر على دراي��ة
بعالقاته في الكويت.
ّ
ّ
وقالت الصحيفة إن ّ عالقات جو لو في الكويت مكنته من تجنب
الوقوع في أيدي املحققني األميركيني واملاليزيني الذين يتهمونه بأنه
العقل ّ
املدبر لعملية سرقة الصندوق املاليزي ،وهي االتهامات التي
ينفيها.
ونقلت عن أشخاص مطلعني على املعامالت والوثائق أن عالقات جو
لو في الكويت جلبت له أيضًا داعمني جددًا وصفقات تجارية كبيرة
وقنوات جديدة لنقل األموال ،مشيرة الى أن بعض البنوك في الكويت
تعاملت مع مئات املاليني من الدوالرات املرتبطة بأنشطة جو لو ،بما
في ذلك مدفوعات بماليني ال��دوالرات لشركات في الواليات املتحدة
واململكة املتحدة ،لتغطية فواتيره القانونية املتزايدة.

خطيبي أصيب
بفيروس كورونا..
فهل يمكنني
فسخ الخطوبة؟
الخبير األسري
في «نيويورك تايمز» يجيب
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الخميس

رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف
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 25صفحة •  100فلس

الغانم :دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب حكومي ـــ نيابي

أغلبية ساحقة لحماية موظفي القطاع الخاص
الفاضل :تشريعات لحماية
«الخاص» ..ووقف تعيين
الوافدين في «النفط»

العقيل :العاملون
في «األهلي» وأصحاب
األعمال األكثر تضرراً
حمد الخلف وفهاد الشمري
ش�ه��دت الجلسة ال�ح��واري��ة ــــ ال�ت��ي أقامتها لجنة
الشؤون املالية البرملانية ،برعاية رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم ،وحضور ع��دد من ال��وزراء ــــ
إجماعًا على ض��رورة حماية املواطنني املوظفني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ودع� ��م امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة وإزال��ة العقبات التي تواجه أصحاب
األعمال.
وأك� ��د ال �غ��ان��م أن األغ �ل �ب �ي��ة ال �س��اح �ق��ة م��ن أع �ض��اء
املجلس ترفض إصدار أي تشريع يضر العاملني
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ،م �ش �ي �رًا إل ��ى م��ا ي �ت��ردد من
أس �ئ �ل ��ة واس� �ت � �ف � �س ��ارات ع� ��ن إص � � ��دار ت �ش��ري �ع��ات
ق��د ت�ض��ر ال �ق �ط��اع ال �خ��اص .وأك ��د ال �غ��ان��م أن دع��م
أص�ح��اب املشاريع الصغيرة واملتوسطة ف��ي ظل

ت��أث�ي��رات أزم��ة «ك��ورون��ا» ه��و واج��ب واستحقاق
على الحكومة واملجلس.
وذك ��ر أن «ال �ت �ج��ارة صحيح رب��ح وخ �س��ارة ،لكن
ّ
يتعرض أصحاب املشاريع ملشاكل بسبب
عندما
ك� ��وارث وأم� ��ور اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وإج � ��راءات اح�ت��رازي��ة
ص � � ��ادرة ع ��ن ال� ��دول� ��ة مل ��واج �ه ��ة ك � � ��وارث ط�ب�ي�ع�ي��ة
وغيرها؛ مثل حالة مواجهة كورونا ،فهنا ال يمكن
ّ
وتحمل قراراتهم ،ألنها
تركهم ملواجهة مصيرهم
لم تكن نتيجة ق��رار استثماري أو تجاري ،لكنها
كانت تداعيات مواجهة أزمة».
حكوميًا ،قالت وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
مريم العقيل إن أص�ح��اب األع�م��ال والعاملني في
القطاع ال�خ��اص ه��م األك�ث��ر ت�ض��ررًا م��ن األزم��ة ،ما
ّ
التحرك لحمايتهم ،مشيرة
استوجب على الدولة
إلى العمل على رؤية جديدة لقانون العمل األهلي.

الهاشل :تحديات كبيرة
تواجه المشروعات..
وأعمال لن تصلح لالستمرار

وأض��اف��ت العقيل« :ح�م��اي��ة للعاملني الكويتيني،
ص��در ق��رار بمضاعفة دع��م العمالة الوطنية في
القطاع الخاصُ ،تدفع ّ
لرب العمل ،شريطة الحفاظ
على الكويتيني املوجودين لديه».
ب � ��دوره ،ت �ط� َّ�رق وزي� ��ر ال �ن �ف��ط خ��ال��د ال �ف��اض��ل إل��ى
أهمية وضع تشريعات لحماية القطاع الخاص،
معلنًا ع��ن إي �ق��اف ت�ع�ي�ين ال��واف��دي��ن ف��ي مؤسسة
البترول وشركاتها التابعة.
من ناحيته ،ش� ّ�دد محافظ البنك امل��رك��زي محمد
الهاشل على أن القطاع الخاص يواجه تحديات
ك�ب�ي��رة ،وامل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة ت��واج��ه تحديات
أكبر ،مشيرًا إلى أننا مقبلون على مرحلة صعبة
ومختلفة ّ
جدًا عن السابق ،وربما لن تصلح بعض
األعمال لالستمرار.
ودع� ��ا ال �ه��اش��ل إل ��ى اس�ت�ع�ج��ال ت �ع��دي�لات ق��ان��ون

الخرافي :إشكاالت
في حصول الشركات
على القروض من البنوك

العمل في القطاع األهلي وتعديل القانون املدني
ف��ي م��ا يخص اإلي �ج��ارات وبرنامج دع��م وضمان
التمويل.
م��ن ن��اح �ي �ت��ه ،أوض� ��ح رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ب�ش��رك��ة ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت ب��در ال �خ��راف��ي أن هناك
إش� �ك ��االت ف��ي ح �ص��ول ال �ش��رك��ات ع �ل��ى ال �ق��روض
من البنوك ،مطالبًا بإقرار قانون ضمان وتأمني
التمويل.
ب � ��دوره ،أك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة التنفيذي
ب�ش��رك��ة مجموعة م�ش��اري��ع ال�ك��وي��ت ال�ق��اب�ض��ة فيصل
ال�ع�ي��ار أن ال�ك��وي��ت أق��ل ال ��دول الخليجية ال�ت��ي لديها
ّ
ح ��زم ��ة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،وأن � � ��ه م� ��ن ال � �س� ��وء ال � �ت ��أخ ��ر ف��ي
اإلجراءات ،ألن الثمن سيكون أكبر ،ال سيما أن البنوك
لديها التزامات كبيرة.
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العيار :الحزمة االقتصادية
في الكويت
األقل خليجياً

أصحاب المبادرات:
إشادة ومطالب
ش� ّ�دد ع��دد من أصحاب امل�ب��ادرات واملشاريع الصغيرة واملتوسطة
على ضرورة تحسني بيئة األعمال وتهيئتها بما يتناسب مع األزمة
الحالية ،معربني عن شكرهم لرئيس وأعضاء مجلس األمة على عقد
لقاء مفتوح حول قانون معالجة آثار «كورونا» قبل البت فيه.
ودعا أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة إلى استعجال قرارات
معالجات األزم��ة وتقديم تسهيالت ألص�ح��اب امل�ش��اري��ع ،مؤكدين
أهمية تعديل ق��ان��ون العمل ف��ي القطاع األه�ل��ي ف��ي أس��رع وق��ت ،بما
َ
يوازن بني حقوق طرفي العقد.

أطباء الكويت ضحية
اللعبة السياسية:
تجميد استيراد
المستلزمات الصحية..

والمخازن خاوية!
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المصلون ل ّبوا «حي على الصالة» في  900مسجد

َّ
دعاة لـ سبقلا :ال يؤثم المصلي في بيته

حمد السالمة
ب � �ع� ��د ه � �ج� ��ر إج � � � �ب� � � ��اري ،ف� ��رض � �ت� ��ه أزم� � ��ة
«ك��ورون��ا» ،واستمر نحو  3أشهر ،عادت
الحياة أم��س إل��ى بيوت اهلل التي ع��اودت
استقبال املصلني من جديد ،وفق ضوابط
صحية واشتراطات التباعد االجتماعي.
وق �ب ��ل أن ي �ص ��دح األذان ل �ص�ل�اة ال�ظ�ه��ر
ب �ـ«ح��ي ع�ل��ى ال �ص�ل�اة» ك ��ان امل �ص �ل��ون في
امل�ن��اط��ق ال�ن�م��وذج�ي��ة ت�ح��دي�دًا ،ق��د س��اروا
م�ح�م��ول�ين ع�ل��ى أج�ن�ح��ة ال �ش��وق واللهفة
إلى املساجد القريبة من بيوتهم ،يغالبون
ّ
يتضرعون إل��ى اهلل تعالى
دموعهم وه��م
أن يرفع هذه الغمة التي حرمت املسلمني
الصالة في املساجد.
َ
وأ َّم املصلون في املناطق النموذجية 900

م�س�ج��د ،ب�ع��د تعقيمها وت�ه�ي�ئ�ت�ه��ا ،وف��ق
ال �ش ��روط ال�ص�ح�ي��ة الس�ت�ق�ب��ال�ه��م ب��أع��داد
م�ح��دودة ،ضمن املرحلة األول��ى من خطة
ع� � ��ودة ال� �ح� �ي ��اة ،ان� �ت� �ظ ��ارًا ل �ش �م��ول ب�ق�ي��ة
م�س��اج��د ال �ب�لاد ب �ق��رار ال�ف�ت��ح ف��ي امل��راح��ل
التالية.
في السياق ،أجمع عدد من الدعاة وشيوخ
ال��دي��ن ع �ل��ى أن امل �ص �ل��ي ال� ��ذي س�ي��واص��ل
الصالة في بيته ،ولن يرتاد املساجد بعد
ف�ت�ح�ه��ا ،خ��وف��ًا م��ن ع ��دوى «ك ��ورون ��ا» هو
شخص غير آثم.
وق��ال��وا ل �ـ سبقلا إن��ه ال ت��أث�ي��م مل��ن يفضل
الصالة في بيته ،في ظل الظروف الحالية،
ً
شريطة أال يكون ذلك تكاسال ،وأن يكون
مؤقتًا بزوال الجائحة.
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محرر الشؤون الدولية

ّ
وسط التوتر بني الواليات املتحدة وإي��ران،
كشفت ص��ور أق�م��ار صناعية أن طهران
ّ
شيدت حاملة طائرات «وهمية» ،ووضعتها
ف��ي ميناء مدينة ب�ن��در ع�ب��اس امل�ط��ل على
الخليج ال�ع��رب��ي .وج��رى تصميم الحاملة
لتشبه حاملة الطائرات األميركية من طراز
«نيميتز» ،وال تزيد على ثلثي حجمها.

ُّ
تشتت أذناب تجار اإلقامات في مصر
القاهرة  -محمد عبدالناصر
يبدو أن فيروس ك��ورون��ا أسقط ورق��ة التوت
عن تجار اإلقامات في مصر والكويت ،فبعدما
أس �ف��رت ش �ك��اوى ض �ح��اي��اه��م ف��ي ال �ب�ل�اد عن
ض�ب��ط ال �ع��دي��د م�ن�ه��م وإح��ال �ت �ه��م وش��رك��ات�ه��م
إلى النيابة ،علمت سبقلا من مصادر مطلعة
في وزارة القوى العاملة املصرية أن شركات
م�ت�خ�ص�ص��ة ف ��ي ج �ل��ب ال �ع �م��ال��ة وت��وظ�ي�ف�ه��ا
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت أغ� �ل� �ق ��ت م �ك��ات �ب �ه��ا ف� ��ي م �ص��ر،
ف�ي�م��ا ع�ل�ق��ت أخ ��رى أع�م��ال�ه��ا اح �ت��رازي��ا ،عقب
تضييق الخناق على مرتكبي جرائم االتجار
ب��اإلق��ام��ات وال�ب�ش��ر ومالحقتهم قانونيا في
الكويت.
ووف��ق امل�ص��ادر ،ف��إن مكاتب ع��دة ف��ي القاهرة

مصل مستخدماً سجادته الخاصة بمسجد الميلم في العديلية (تصوير :بسام زيدان)
ٍ

س ُيغرقها خالل مناورات مقبلة
بمجسم لحاملة طائرات
َّ
الحرس الثوري يرفع معنوياته
¶ القضاء ُيغالط نفسه :الجاسوس ال عالقة له بمقتل سليماني

ووف ��ق ش�ب�ك��ة ف��وك��س ن �ي��وز ،ف��إن ال�ح��رس
ال�ث��وري سبق أن أغ��رق ّ
مجسم حاملة في
مناورات عام  ،2015أثناء املفاوضات حول
اتفاق ن��ووي ،موضحة أن��ه أج��رى عمليات
إص�ل�اح ع�ل��ى ال�ح��ام�ل��ة ن�ف�س�ه��ا ،وس�ي�ق��وم
ب��إغ��راق�ه��ا ق��ري�ب��ًا .ورأت صحيفة التايمز
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ف��ي «إن� �ت ��اج ال �ح��رس ال �ث��وري

بعد فتح الملف على مصراعيه في الكويت

ّ
نسخة مقلدة لحاملة الطائرات محاولة منه،
للمحافظة ع�ل��ى ال�ح�م��اس��ة ض��د ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة» .وف��ي م��ا يعكس ّ
تخبطًا نتيجة
ت��داع �ي��ات م�ق�ت��ل ق��اس��م س�ل�ي�م��ان��ي ال�ق��ائ��د
السابق لفيلق ال�ق��دس ،ذك��رت وك��ال��ة أنباء
السلطة القضائية (ميزان) أن الجاسوس
محمود موسوي مجد ال عالقة له بمقتل

س�ل�ي�م��ان��ي ،م��وض �ح��ة أن ��ه ك ��ان م�س�ج��ون��ًا
أث�ن��اء العملية .وب��ذل��ك ،تغالط الوكالة كالم
ال�ن��اط��ق ب��اس��م ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة حسني
إسماعيلي ،الذي قال إن الجاسوس ساعد
أم �ي��رك��ا وإس ��رائ� �ي ��ل ع �ل��ى ت �ح��دي��د م��وق��ع
سليماني.
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ومحافظتي املنوفية وأسيوط ،أغلقت أبوابها
ت �م��ام��ا وس ��رح ��ت م��وظ �ف �ي �ه��ا ،ب �ع��دم��ا ك��ان��ت
تجارتها تعتمد على بيع «فيزا حرة» للعمالة
املصرية الراغبة في السفر إلى الكويت ،خوفا
من املالحقة ،عقب فتح ملف تجارة اإلقامات
على مصراعيه في الكويت.
في السياق ،تسود حالة من الفوضى والغضب
ف ��ي م �ص��ر ج � ��راء ش � ��راء م �ئ��ات ال �ع �م��ال «ف �ي��زا
ح��رة» ،وخضوعهم للفحص الطبي م��ن دون
أن يتسنى لهم السفر بعد تعليق الطيران ،ما
تسبب في انتهاء صالحية سمات دخولهم،
ُّ
وتبخر أحالمهم بالسفر ،وخسارتهم مبالغ
مالية تصل إلى  50ألف جنيه.

الكويت | ص04

لبنان :الليرة تواصل انهيارها
 ..والشارع يغلي!
بيروت ـــــ أنديرا مطر

ّ
التطورات املالية والسياسية في لبنان،
تسارعت
خالل الساعات األخيرة ،ال سيما مع مالمسة سعر
صرف الدوالر خمسة آالف ليرة ،وسط ترجيحات
ب �ت �ج��اوزه ه ��ذا ال ��رق ��م ،م ��ع ب ��دء ت�ط�ب�ي��ق ع�ق��وب��ات
ق��ان��ون ق�ي�ص��ر األم �ي��رك��ي ،ال �ت��ي س�ت�ط��ول ال�ن�ظ��ام
السوري وداعميه ،في حني الحلول الحكومية ال
ُّ
والتخبط في املفاوضات مع صندوق
تزال غائبة،
النقد الدولي سيد املوقف.
وارت�ف��اع سعر ص��رف ال ��دوالر ،وفقدانه م��ن محال
الصيرفة ،رفعا مجددًا درجة غليان الشارع ،وسط
ارت �ف��اع ج�ن��ون��ي ل�لأس�ع��ار وف �ق��دان س�ل��ع أساسية
م��ن األس � ��واق ،وت �ج� ّ�دد أزم ��ة ن�ق��ص م ��ادة امل ��ازوت.

وت��واف��د متظاهرون بكثافة إل��ى س��اح��ة الشهداء،
وسط بيروت ،مطالبني بإسقاط حكومة األحزاب
وامل �ح��اص �ص��ة ،ال س�ي�م��ا ع �ق��ب ج�ل�س��ة أم ��س وم��ا
ُّ
تصدعًا في الفريق
رافقها من تعيينات ،أنتجت
ُّ
َ
وزيري تيار املردة عن الجلسة،
بتغيب
الحكومي
َّ
وف ��ي ظ��ل ت�س��ري�ب��ات ع��ن ن�ي��ة ل ��دى ع��راب��ي حسان
ّ
«للتخلص» منه ،تتزامن مع ّ
تحرك للنائب
دي��اب
ال �س��اب��ق ول �ي��د ج �ن �ب�لاط ب��ات �ج��اه رئ �ي��س مجلس
ال �ن��واب ن�ب�ي��ه ب ��ري ،لتمهيد األج � ��واء أم ��ام ع��ودة
ال��رئ�ي��س س�ع��د ال�ح��ري��ري إل��ى ال�ح�ك��وم��ة ،ال سيما
بعد املخاوف التي برزت السبت املاضي من اندالع
فتنة مذهبية ،تقود البالد إلى املجهول.
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تأخير طلبيات أدوات حمايتهم بسبب الضغوط الشعبية مستمر

َ
أبعِ ُدوا الطواقم الطبية عن المساومات السياسية
تحظى الطواقم الطبية في كل دول العالم بكل التقدير
واالح �ت ��رام ،ال سيما ف��ي ه��ذه ال�ف�ت��رة العصيبة التي
يواجه فيها العالم وباء كورونا املستجد.
ل�ك��ن ه��ذه ال�ط��واق��م ف��ي ال�ك��وي��ت ت�ت�ع��رض إل��ى سلسلة
من الضغوط التي تضعها في أت��ون ح��رب نفسية ،ال
سيما بعد رف��ض وتعطيل الجهات الرقابية لطلبات
وزارة الصحة بشراء اللوازم الطبية وأدوات الحماية
ال�ش�خ�ص�ي��ة ال �ت��ي ت�ق�ي�ه��م اإلص ��اب ��ة ف ��ي ال �ح ��رب على
كورونا.
ف ��ي ه� ��ذا ال �س �ي ��اق ،ان �ت �ق��دت م� �ص ��ادر ص �ح �ي��ة رف�ي�ع��ة
تعطيل ديوان املحاسبة للتعاقدات التي طلبتها وزارة
الصحة لتوفير املستلزمات الطبية وأدوات الحماية
ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل �ط��واق��م مل��واص �ل��ة م�ع��رك�ت�ه��ا في
مكافحتها وباء كورونا.
وح��ذرت املصادر من بقاء تلك الطواقم من دون شراء
احتياجاتها ملدة  3أشهر ،بسبب الضغوط السياسية

ال�ت��ي م��ورس��ت لتعطيل ال�ط�ل�ب�ي��ات ،وأق�ح�م��ت الفريق
الطبي في مهاترات سياسية هو في غنى عنها.
وت�س��اء ل��ت امل �ص��ادر عما إذا ك��ان ه�ن��اك ق��ان��ون يتبعه
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ح � ��االت األزم� � � ��ات وال � �ك � ��وارث،
مشيرة إل��ى أن��ه يتدخل ف��ي أم��ور فنية بحتة ال تمت
ّ
الخ �ت �ص��اص��ه ب �ص �ل��ة ،ت �ت �ع��ل��ق ب �م �ف��اوض��ة ال �ش��رك��ات
ومراجعة األسعار والعقود ،ما يؤخر الطلبيات على
حساب الطاقم الطبي.
وذكرت أن الديوان يشغل نفسه بمهام هو غير معني

األزمة غير اعتيادية ..وتحتاج
من الجهات الرقابية قرارات
غير عادية لمواكبتها

ب �ه��ا ،وي �ت �ع��دى ع �ل��ى اخ �ت �ص��اص��ات ال �ج �ه��از امل��رك��زي
للمناقصات ،وإدارة الفتوى والتشريع ،كأنه يشكك
في قرارات مثل هذه الجهات.
وباتت معظم مستشفيات الصحة خاوية من معدات
الحماية الطبية ،وفق املصادر ،ما يعني أن التوصيات
ال � �ص� ��ادرة ب �س��رع��ة ح �س��م األم � ��ر س � ��واء ب��امل��واف �ق��ة أو
بالرفض لم تؤخذ بعني االعتبار ،وأن األمور ستطول
أكثر.
واملتوقع وفق املصادر استمرار األزم��ة في ظل البطء

استياء الوسط الطبي
تواصلت سبقلا مع الكثير من األطباء ،وكان الفتًا تحفظ الكثيرين منهم على الكشف عن هوياتهم ،وقد أبدوا استياءهم من إقحامهم في حسابات سياسية ،رغم أنهم
أطباء يمارسون مهنتهم بدوافع إنسانية وطبية بعيدًا عن إخضاع األمور لتكسبات سياسية.

ف ��ي ات �خ ��اذ اإلج � � � ��راءات ،وب �ع��د أس��اب �ي��ع س�ن�ص��ل إل��ى
م��رح �ل��ة «ص �ف��ر م� �ع ��دات» ف��ي م �خ��ازن ال �ص �ح��ة ،م��ا لم
يحدث تدخل حكومي من أعلى مستوى.

غير اعتيادية
ف��ي ال�س�ي��اق ،أعلنت م�ص��ادر نيابية دعمها للجهات
الرقابية في ممارسة عملها بالشكل السليم ،لكن تظل
السرعة مطلوبة في اتخاذ القرارات ،ال سيما في هذه
ال �ظ��روف غ�ي��ر االع�ت�ي��ادي��ة ال�ت��ي تستلزم ق� ��رارات غير
اعتيادية تواكبها أيضًا.
وب� ّ�ي �ن��ت أن امل �ط �ل��وب س��رع��ة إن �ج��از اإلج� � ��راءات وع��دم
ال��رض��وخ للضغوط الشعبية ،وحسم األم��ور باتخاذ
ً
قرار باملوافقة أو بالرفض على طلبيات الصحة ،بدال
من تعليق األمر وترك الوزارة تواجه أزمة وشيكة في
شح املستلزمات الطبية ،ما سيعرض الكوادر لإلصابة
بالفيروس ،واملنظومة الصحية لخطر االنهيار.

العسعوسي:
ِّ
المحك
حياتنا على
ق ��ال ط�ب�ي��ب ال �ج��راح��ة د .م �ب��ارك ال�ع�س�ع��وس��ي،
إن ��ه ف��ي ظ��ل ال �ش��ح ال �ع��امل��ي ل��وس��ائ��ل ال�ح�م��اي��ة
ال�ش�خ�ص�ي��ة ي�ض��ع ال�ط��اق��م ال�ط�ب��ي ح�ي��ات��ه على
املحك من أج��ل حياة إنسان مصاب ،معرضني
أنفسهم للخطر الجسدي والنفسي.
وأض � � � ��اف ال �ع �س �ع ��وس ��ي ل � �ـ سبقلا أن أدوات
الحماية هي الدرع الوحيد الذي يحمي الطبيب
في مواجهة مرض ال يمكن رؤيته وال اإلحساس
ب� ��ه ،وال �ق �ت ��ال دون ح �م��اي��ة م �ع��رك��ة خ ��اس ��رة ال
محالة ،فقد خسرنا العديد من طواقمنا الطبية
ممن توفاهم اهلل أو ما زالوا يعانون في أجنحة
املستشفيات والعناية املركزة.
وأوضح أن مواجهة وباء كورونا واجب مهني
ووط � �ن ��ي ي� �ق ��وم ب ��ه األط � �ب� ��اء وج �م �ي��ع أع �ض��اء
ال �ط ��واق ��م ال �ط �ب �ي��ة ب �ك��ل ج��دي��ة وإخ �ل��اص وه��م
مستمرون ف��ي أداء واج�ب�ه��م دف��اع��ًا ع��ن سالمة
ال ��وط ��ن وامل ��واط� �ن�ي�ن ،ف ��أزم ��ة ف �ي ��روس ك��ورون��ا
كشفت للعالم ك�ل��ه أن امل�ت��اع��ب ال�ت��ي يواجهها
الطبيب تشمل خ�ط� ً�را ي�ه��دد ح�ي��ات��ه ،ف��األط�ب��اء
لاً
هم أكثر فئات املجتمع تعام طيلة الوقت مع
األمراض املعدية.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن دور ال �ح �ك��وم��ة م �ه��م ل�ت�ط�ب�ي��ق
معايير السالمة واألمان والوقاية للعاملني في
امل�ج��ال الصحي ،بجانب سرعة توفير وسائل
ال��وق��اي��ة وأدوات التعقيم ال�ك��اف�ي��ة وال�ك�م��ام��ات
وغيرها من املستلزمات لألطباء والفرق الطبية
امل �ع��اون��ة ب��امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ،إض��اف��ة إل ��ى ض ��رورة
إج��راء املسح ال�لازم للمخالطني لألطقم الطبية
إلح�ك��ام السيطرة على اإلص��اب��ات وع��دم زي��ادة
ف��رص انتقال ال�ع��دوى ب�ين امل��واط�ن�ين ،ال سيما
أن تعامل األطقم الطبية يكون بشكل لحظي مع
املرضى.
وب� �ّي� نّ�� أن دور امل �ج �ت �م ��ع ح � �ي ��وي وأس ��اس ��ي
لدعم الجسد الطبي معنويًا برفع معنويات
ال�ط��واق��م الطبية ملواصلة العمل ف��ي ظ��ل هذه
األزم � � ��ة ال� �ت ��ي اس �ت �غ ��رق ��ت ش � �ه� ��ورًا وال ن�ع�ل��م
م��وع��د ن�ه��اي�ت�ه��ا ،وأي �ض��ًا م��ؤس�س��ات املجتمع
املدني التي قدمت وبشكل تطوعي مشكورة
بعض وسائل الحماية ،وم��ا زلنا نطمح إلى
استمرارها ونشد على ايديها ،كما ال ننسى
أهمية ال��دور اإلع�لام��ي لتسليط ال�ض��وء على
املشاكل الكثيرة التي يمر بها الفريق الطبي
خالل هذه األزمة.

الشمري :تعزيز
مخزون مستلزمات
الصيادلة ضروري
ط� � ��ال� � ��ب رئ � � �ي� � ��س ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ة ال� �ص� �ي ��دل� �ي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ول �ي��د ال �ش �م��ري ،ب� �ض ��رورة دع��م
امل �خ��زون ال��دوائ��ي وم�س�ت�ل��زم��ات ال�ص�ي��ادل��ة
واألط� � �ب � ��اء وامل� �م ��رض�ي�ن ل �ح �م��اي��ة أن �ف �س �ه��م
م ��ن ع� � ��دوى اإلص� ��اب� ��ة ب� �ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا،
م� ��ؤك� ��دًا أن ال �ج �م �ع �ي��ة ك ��ان ��ت ل� �ه ��ا م �ط��ال��ب
س � ��اب� � �ق � ��ة ب� � �خ� � �ص � ��وص ب � � � � � ��دالت ال � � �ع� � ��دوى
وال � �ت � �ل ��وث وال� �خ� �ط ��ر وال � �ض� ��وض� ��اء ،وب� ��دل
رخ�ص��ة صيدلية لتشجيع ال�ص�ي��ادل��ة على
االستمرار في القطاع الحكومي ،إال أنه لم
ي�ت��م إق��راره��ا ل�ه��م رغ��م م��واج�ه�ت�ه��م ملخاطر
متفرقة.
وق ��ال ال �ش �م��ري إن ��ه ع�ق��د اج�ت�م��اع��ًا م��ع وزي��ر
الصحة د .باسل الصباح ،وبحضور ممثلني
عن الجمعية الطبية وجمعية أطباء األسنان
ق�ب��ل أس �ب��وع�ين ،وج ��رى ب�ح��ث أب ��رز امل�ش��اك��ل
التي يعاني منها الصيادلة واألط�ب��اء خالل
أزم��ة ك��ورون��ا ،مبينًا أن ال��وزي��ر الصباح كان
متفهمًا ألبرز املطالب وسبل حل املعضالت.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال ��دع ��م امل� �ع� �ن ��وي م �ه��م ج �دًا
ل � �ل � �ص � �ي� ��ادل� ��ة ،خ � �ص� ��وص� ��ًا أن� � �ه � ��م ي� �ق ��دم ��ون
تضحيات ال تقل ع��ن ال�ت��ي يقدمها األط�ب��اء
في الصفوف األمامية ،فيما أصيب عدد غير
قليل منهم بكورونا ،مبينًا أن الصيدلي يعد
الجندي املجهول الذي يفتقد الدعم املعنوي
واملادي ،وتسليط الضوء على تعثر بدالتهم
املستحقة.
وب�ين ال�ش�م��ري أن ال�ص�ي��ادل��ة ه��م األوائ ��ل في
تجهيز امل�ح��اج��ر ال�ص�ح�ي��ة ع�ن��د ب��داي��ة أزم��ة
ك��ورون��ا ،وف��ي ص�ي��دل�ي��ات امل��راف��ق الصحية،
م �ش �ي �رًا إل ��ى أن وس��ائ��ل اإلع �ل��ام ع�ل�ي�ه��ا دور
كبير في نشر ما يتعرض إليه الصيادلة من
أخطار.

سنصل بعد أسابيع إلى
«صفر معدات» بمخازن
الوزارة من دون تدخل
حكومي عالي المستوى
الربيعان :شح األدوات مشكلة عالمية
يسرا الخشاب
اع �ت �ب��ر ال �ط �ب �ي��ب ن��اص��ر ال��رب �ي �ع��ان أن نقص
أدوات الحماية مشكلة عاملية لزيادة الطلب
امل�ف��اج��ئ ع�ل�ي�ه��ا ،وق��د ق��ام��ت دول ب�م�ص��ادرة
شحنات لدول اخرى سابقا ،مبينًا «ال اعتقد
ان ال�ت�ع�ط�ي��ل او ال�ن�ق��ص م��ن ج��ان��ب ال� ��وزارة
فالطواقم الطبية في النهاية أهم ممتلكاتها».

وش � ��دد ال��رب �ي �ع��ان ل� �ـ سبقلا ،ع �ل��ى ض� ��رورة
أن ت �ب��دأ ال �ط��واق��م ال�ط�ب�ي��ة ب�ح�م��اي��ة نفسها،
ع��ن ط��ري��ق ال�ح��رص على االل �ت��زام ب��إج��راءات
ال �ح �م��اي��ة م ��ن غ �س��ل ي ��دي ��ن وت �ب ��اع ��د ول �ب��س
ال�ك�م��ام��ات حتى فيما بينهم ،وإداري� ��ًا يجب
ال �ح��رص ع �ل��ى ت��وزي��ع األع� �م ��ال ع �ل��ى ال �ك��ادر
ال�ط�ب��ي بحيث ال يجتمع ال�ج�م�ي��ع ف��ي نفس
األعمال واأليام واألماكن حماية لهم.

وأض� ��اف أن ت��وزي��ع األط �ب��اء ع�ل��ى ف ��رق عمل
مقسمة باالوقات ض��روري ،لتقليل االتصال
فيما بينهم حتى ال تنتشر االصابات ،إضافة
إل��ى أخ��ذ فترات واي��ام راح��ة حتى ال يشعروا
ب��ال�ض�غ��ط ال�ن�ف�س��ي وال �ت��وت��ر وي�ت�س�ن��ى لهم
االس �ت �م ��رار ف ��ي االن� �ج ��از« ،م�ث�ل�م��ا ان صحة
مرضاكم غالية اي�ض��ا ان�ت��م صحتكم غالية،
فصحة مرضاكم من صحتكم».

بسبب تقنين استخدامها في أجنحة مرضى كورونا

أطباء يشترون  N95وواقي الوجه
على نفقتهم
مي السكري
كشفت م �ص��ادر صحية مطلعة ل �ـ سبقلا
ع��ن أن ب�ع��ض االط �ب��اء ق��ام��وا ب �ش��راء م��واد
ال �ح �م��اي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ك��ال �ك �م��ام��ات ع��ال�ي��ة
الجودة  N95على نفقتهم الخاصة وكذلك
واق��ي الوجة  Face Shieldمن الصيدليات
وم��ن خ��ارج ال� ��وزارة ن�ظ��را ل�ع��دم توفيرها
ف ��ي ال � � ��وزارة ب �ش �ك��ل ك� ��اف وت �ق �ن�ين أم��اك��ن
استعمالها.
واش � ��ارت امل �ص��ادر إل ��ى أن وزارة الصحة

أعطت تعليمات بعدم استعمال الكمامات
ذات الجودة العالية إال في أماكن محددة
كأجنحة ال �ك��ورون��ا ف�ق��ط ،الف�ت��ة إل��ى وف��اة
ع ��دد م ��ن ال �ط��واق��م ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي ال�ص�ف��وف
األول ��ى منهم املسعف وامل�م��رض��ة ف��ي بنك
ال��دم وك��ذل��ك طبيب متخصص ف��ي األن��ف
واألذن والحنجرة وفني أشعة بسبب عدم
ادراج هذه األقسام من ضمن األقسام التي
تستحق أدوات الحماية.
وذك��رت أن اطباء أقسام ال�ط��وارئ ،واألنف
واألذن والحنجرة والعيون والجراحة من

أك�ث��ر األق �س��ام ت �ض��ررا ل�ع��دم ت��واف��ر أدوات
الحماية الشخصية.
وي � �ب� ��رر األط� � �ب � ��اء ح ��اج ��ات� �ه ��م الس� �ت� �خ ��دام
ك�م��ام��ة  ،N95ب��أن ع ��ددا ك�ب�ي��را م��ن ال�ن��اس
َ
قد يكونون مصابني ول��م تظهر نتائجهم
امل �خ �ب��ري��ة ح �ت��ى اآلن ،م��وض �ح�ين أن� ��ه في
بعض األوق��ات قد تكون النتائج املخبرية
غ �ي��ر واض �ح��ة م �م��ا ي�ض�ط��ره��م إل ��ى اع ��ادة
ال� �ف� �ح ��وص ��ات «امل� �س� �ح ��ة» ألك� �ث ��ر م ��ن م��رة
ملعرفة مدى ثبوت االصابة وهو أمر مقلق
للمريض وللطبيب أيضا.

العنزي :دعم أدوات حماية الكوادر
عبدالرزاق المحسن
شدد رئيس جمعية التمريض بندر العنزي
ع �ل��ى اه �م �ي��ة دع� ��م امل � �خ� ��زون االس �ت��رات �ي �ج��ي
مل�س�ت�ل��زم��ات ال �ط��واق��م ال�ت�م��ري�ض�ي��ة وال�ط�ب�ي��ة
للحماية الشخصية في ازمة كورونا.
وق ��ال ال�ع�ن��زي ل �ـ سبقلا إن��ه رغ��م االطمئنان
ل�ل�ك�م�ي��ات امل �ت��واف��رة ح��ال�ي��ا ،اال ان ��ه ال يوجد
تاريخ محدد النتهاء مواجهة الجائحة ،وهو

ما يتطلب زيادة أدوات الحماية الشخصية.
وأض��اف أن وزارة الصحة تعمل على توفير
مثل ه��ذه املستلزمات املهمة ،اال ان الروتني
وال��دورة املستندية يعرقالن استيرادها من
الخارج احيانا ،مشيرا الى أن الفترة الحالية
ال ي ��وج ��د اي ن �ق��ص ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �ع��دات
ال�س�لام��ة وال��وق��اي��ة الشخصية  ،PPEوان ما
ح��دث قبل ف�ت��رة بخصوص نقصها ببعض
املرافق كان يتعلق بسوء توزيعها احيانا.

ولفت العنزي ال��ى ان املمرضني بحاجة الى
ال��دع��م امل �ع �ن��وي اوال ق �ب��ل امل� � ��ادي ،س�ي�م��ا ان
اع��داد املواطنني في قطاع التمريض قياسا
بمعدالت العاملني فيه يصل لـ  ،%5موضحا
ان معدل الرواتب يعتبر متدنيا ،بحيث يصل
لـ  800عند تعيني اي ممرض مواطن او وافد،
متمنيا اق��رار كادر التمريض في اقرب وقت،
حيث انه ال ي��زال مطروحا ام��ام وزارة املالية
دون ان يرى النور ويتم صرفه.

تجار األزمات استغلوا الوضع

ضعف القرار الحكومي
وراء «الكمامات الرديئة»
خالد الحطاب
تسبب ضعف ال �ق��رار ف��ي م��ا يتعلق ب��ال �ل��وازم الطبية في
اكتساح السوق بمنتجات رديئة ،واستغالل تجار األزمات
لشح األدوات الطبية ،عبر طرح كمامات وماسكات طبية
دون املستوى ،وبأسعار مرتفعة للغاية.
واش �ت �ك��ى م��واط �ن��ون م��ن رداء ة ب �ع��ض أن � ��واع ال �ك �م��ام��ات،
خ �ص��وص��ًا ال �ت��رك �ي��ة ال �ت��ي أدخ �ل��ت ل�ل�ب�ي��ع ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية وسلمت باآلالف لها من قبل الجهات الحكومية
ذات العالقة.
وحددت أسعار الكمامات
في الجمعيات التعاونية
ب �ي ��ن  3دن � ��ان� � �ي � ��ر ل� �ل� �ن ��وع
ال� �ت ��رك ��ي و 3و 500ف�ل��س
للصيني ،ل�ك��ن امل��واط�ن�ين
أك � � � � � � ��دوا أن ال � �ك � �م� ��ام� ��ات
التركية بال فلتر ورقي أو
طبقة ثالثة ،مما يجعلها
ب�لا ف��ائ��دة وال تصلح في
حالة األوبئة.
سبقلا رص ��دت أن ��واع ال�ك�م��ام��ات ف��ي ال �س��وق ،ح�ي��ث تبني
انخفاض أسعارها بشكل عام ،حيث بلغ سعر كمام N95
ن �ح��و  600ف �ل��س ف �ق��ط ،ب �ع��د أن ب �ي��ع ب �ـ  1320ف�ل�س��ًا وب��ات
م�ت��وف�رًا ف��ي الجمعيات واألس ��واق امل��رك��زي��ة والصيدليات
لكن يختلف سعره من مكان آلخر.
أم ��ا ال �ن��وع ال �ث��ان��ي م��ن ال �ك �م��ام��ات ف �ه��و  3ط �ب��اق��ات طبية
وه��و امل�ع��روف واملستخدم ل��دى الطواقم الطبية في غرف
العمليات ويترواح سعره بني  5دنانير و 5.500فلس وله
لونان أزرق وأخضر.
ّأما النوع الثالث فهو كمام بثالث طبقات لكنه ال يستخدم
في العمليات الطبية ومهيأ لألفراد ويباع في الجمعيات
ب�ـ  3500ف�ل��س ،وم�ن��ه ع��دة أل ��وان ب��دءًا م��ن األس ��ود واألزرق
واألخ � �ض� ��ر واألب � �ي� ��ض ف ��ي ح�ي�ن ي �ص��ل س� �ع ��ره ف ��ي ب�ع��ض
املتاجر إلى  4دنانير ويقل في أخرى عند  2900فلس.
النوع الرابع واألخير هو الكمام الورقي او البالستيكي،
ومنه القطني ،وهو ال يحتوي على أي نوع من الطبقات أو
الفالتر وسعره قريب من النوع الثالث.

¶ بال «فالتر»
وال تصلح
مع الوباء
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سبقلا رصدت محوهم لألدلة بغلق مكاتبهم

محاصرة تجار «اإلقامات» في الكويت
تشتت أذنابهم في مصر

عمالة باتت بال عمل في أزمة كورونا

في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وكشفها عن جرائم االتجار
بالبشر في الكويت ،أفادت مصادر عدة مطلعة في وزارة القوى
العاملة المصرية بإغالق شركات عدة كويتية -ممثلة في مكاتب
توظيف العمالة المصرية في الخارج وتولي إدارتها لوسطاء مصريين-
مكاتبها وتعليق أعمالها في مصر ،بعد تضييق الخناق على مرتكبي
تلك الجرائم ومالحقتهم قانونياً في الكويت.
القاهرة -محمد عبدالناصر
أوض �ح��ت م �ص��ادر سبقلا أن ع ��دة م �ك��ات��ب في
ال �ق��اه��رة وم �ح��اف �ظ �ت��ي امل �ن��وف �ي��ة وأس� �ي ��وط ،قد
ً
تماما وسرحت موظفيها بعد
أغلقت أبوابها
أن ك��ان��ت تجارتهم تعتمد على بيع م��ا يعرف
ب� �ـ«ال� �ف� �ي ��زا ال � �ح� ��رة» ل �ل��راغ �ب�ي�ن ف ��ي ال �س �ف��ر إل��ى
الكويت ،مشيرة إلى أن األوضاع الراهنة جعلت
م��ن ت �ل��ك امل �ك��ات��ب ت �ه��دي� ً�دا ألص �ح��اب �ه��ا ،إض��اف��ة
إل��ى إره��اص��ات أن األوض ��اع بعد ان�ق�ش��اع أزم��ة
ً
تماما ّ
عما كانت عليه قبلها
كورونا ستختلف
فيما يخص تجارة اإلقامات.

العودة مستحيلة
سبقلا اس �ت �ك �ش �ف��ت األوض � � � ��اع ،ووص� �ل ��ت إل��ى
ال�ع��دي��د م��ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ت�ل��ك امل�ك��ات��ب ،فكشف
لها عبدالغني محمد املوظف في مكتب توظيف
عمالة بمنطقة املنيل بالقاهرة ،إنه ُبلغ بإغالق
املكتب وتوقف النشاط بسبب توقف التأشيرات
وال �ط �ي��ران ،وت �ف��اق��م أزم ��ة ت �ج��ارة اإلق ��ام ��ات في
ال �ك ��وي ��ت وم� �ح ��اص ��رة ال �ك �ث �ي��ر م ��ن م�ق�ت��رف�ي�ه��ا،
م ��ا ج �ع��ل ال� �ع ��ودة إل� ��ى ال �ع �م��ل م ��ن ج��دي��د أم ��را
لاً
مستحي .
وي �ق��ول ع�ب��دال�غ�ن��ي إن «امل �ك �ت��ب ت �ع��ود ملكيته
لشخصية م �ع��روف��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،ول��دي��ه مثله
الكثير في وطنه لجلب العمالة املنزلية وتقديم
خ��دم��ات ال�ح��ج وال �ع �م��رة» ،الف�ت��ا إل��ى ان��ه «فتح
املكتب في  2007عن طريق محاميه في القاهرة،
الذي يتولى إدارة الشركة منذ افتتاحها ،والتي
تعتمد ب�ش�ك��ل أس��اس��ي ع�ل��ى ب�ي��ع ال�ف�ي��ز ال�ح��رة
للعمالة املصرية مقابل مبالغ مالية كبيرة تتم

عن طريق الوسطاء بني البلدين».

مئات الضحايا
وف ��ي امل �ه �ن��دس�ين ،أش ��ار ع ��ادل ف��رغ�ل��ي امل��وظ��ف
ب �ش��رك��ة ت��وظ �ي��ف ع �م��ال��ة إل� ��ى أن «ال� �خ ��وف من
ك�ش��ف االت �ج��ار ب��ال�ف�ي��ز ال �ح��رة ك��ان وراء إغ�لاق
املكتب الذي يمارس نشاطه منذ  ،»2010مبينا
أنه عمل فيه منذ عامني ،وشهد نشاط بيع تلك
التأشيرات خالل مدة عمله للمئات من العمالة
املصرية.
ومثل سابقه ،يشير فرغلي إلى أن «معظم مكاتب
ت�ش�غ�ي��ل ال�ع�م��ال��ة امل �ص��ري��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ،ت�ع��ود
ملكيتها ل�ش�خ�ص�ي��ات ك��وي�ت�ي��ة ت��ول��ي إدارت �ه��ا
لوسطاء لهم في القاهرة ،يعملون على تسويق
التأشيرة وجذب العمالة املصرية مقابل مبالغ
ت�ت�ع��دى ال� � �ـ 150ال ��ف ج�ن�ي��ه ح�س��ب ن ��وع اإلق��ام��ة
واملدة ومدى توافر رخصة القيادة».

محو اآلثار
وف��ي امل�ن��وف�ي��ة ،ك�ش��ف م�ص��در أن «أح ��د املكاتب
ً
نهائيا بسبب
الكبيرة في املدينة أغلق أبوابه
تورط مالكه الكويتي في قضية اتجار بالبشر
ً
خصوصا أنه يملك شركات مماثلة
في الكويت،
في الكويت تعمل على جلب العمالة اآلسيوية
إلى بالده».
وبني أن صاحب الشركة «أم��ر مديرها املصري
ب��وق��ف ال�ن�ش��اط وإل �غ��اء التصريح وت��رك الشقة
امل ��ؤج ��رة ف ��ي أس� ��رع وق� ��ت ،خ�ش�ي��ة ال �ك �ش��ف عن
ن�ش��اط��ه امل �ش �ب��وه» ،الف �ت��ا إل ��ى أن «ت �ل��ك ال�ش��رك��ة
تشتهر بعملها بشكل مباشر على م��ا يسمى
الفيز الحرة في الكويت».

¶ إغالق مكاتب في المنوفية وأسيوط
كانت تعتمد على بيع «الفيزا الحرة»
¶ آليات جديدة لمتابعة تجار اإلقامات
بعد انقشاع أزمة كورونا
¶ محمد :مكتبنا يملكه كويتي معروف
بشركات جلب العمالة المنزلية
¶ فرغلي :شهدت نشاط بيع
تلك التأشيرات للمئات من راغبي السفر

أحد الضحايا لـ سبقلا:

اشتريت الوهم بـ 125ألف جنيه
على صعيد الضحايا ،التقت سبقلا محمد رج��ب ،وه��و أح��د مشتري ه��ذا ال�ن��وع م��ن التأشيرات
الوهمية قبل تعليق حركة الطيران ،فقال إنه كان برفقة  11فردا مثله ،ودفعوا جميعا ما مجموعه 1.5
مليون جنيه مصريّ .
وفصل رجب املبلغ املدفوع من كل فرد من شراة الوهم؛ حيث دفع كل منهم
 125ألف جنيه ،ب��دأت بـ 8آالف ملكتب التوظيف في فبراير املاضي ،وبعد  3أسابيع تواصل معهم
املكتب وأبلغهم بوصول سمات الدخول ،فدفع كل فرد  20ألفا لتسلمها ،ثم وقعوا على  3إيصاالت
أمانة قيمة كل منها  30ألف جنيه ،تسدد على فترات بعد وصولهم إلى الكويت ومباشرة العمل.
وذك��ر أن��ه أج��رى تحاليل طبية وأنهى معامالت متعلقة بالسفر كلفته نحو  7آالف جنيه ،ليصل
إجمالي ما تحمله كل فرد من االف��راد ال�ـ 12نحو  125ألف جنيه ،مبديا ندمه وحزنه على كل هذه
التكاليف التي لم يجن منها إال السراب بعد تعليق السفر وانتهاء وقت سمة الدخول.
ويشير رج��ب إل��ى أن مكتب الشركة مغلق وأرق��ام هواتفها كذلك ،قائال «عندما توصلت للوسيط
ً
تلقائيا من قبل وزارة
أبلغني أن الطيران سيتابع رحالته خالل أسبوعني وسيتم تمديد سمة الدخول
الداخلية الكويتية» ،الفتا إلى انه طالب بإعادة إيصاالت األمانة واملبالغ التي دفعها بعدما سمع عن
ضحايا اإلتجار بالبشر «لكنهم ماطلوا ويحاولون التهرب بعد أكثر من شهرين من هذه املطالبات».

شكاوى بالعشرات
ذكر مصدر أن «هناك عشرات الشكاوى بحقها من العمالة
التي وقعت ضحية النصب بعد شرائهم إق��ام��ات وهمية»،
كاشفا أن صاحب الشركة «يملك شركة أخرى في محافظة
أسيوط ومن املتوقع أنه أغلقها أيضا».

خسائر بالجملة
ك�ش�ف��ت م �ص��ادر خ��اص��ة ع��ن ح��ال��ة م��ن ال�ف��وض��ى يعيشها
تجار اإلقامات في مصر ،بعد تعليق حركة الطيران وتوقف
األع �م��ال ،مبينة أن ه�ن��اك «امل �ئ��ات م��ن العمالة امل�ص��ري��ة التي
اشترت فيزة حرة وخضعت للفحص الطبي ،لكن لم يتسن
لها السفر بعد تعليق الطيران ،وترتب عليه انتهاء صالحية
سمة الدخول ،وبالتالي تبخرت أحالمهم في السفر ،باإلضافة
إلى خسارتهم مبالغ مالية تصل إلى  50ألف جنيه».

رأي
جاسم العون
وزير سابق

رسالة إلى رئيس
وأعضاء مجلس القضاء
نعلم أن امل��ادة  50م��ن الدستور الكويتي عنت بإقرار
الفصل ب�ين السلطات ال�ث�لاث (التشريعية والتنفيذية
والقضائية) ،حيث وقر في الضمير القانوني هذا املبدأ
منذ ما يزيد على األربعني عامًا.
وب�ص�ف�ت��ي ال�ش�خ�ص�ي��ة وك �م��واط��ن ك��وي�ت��ي ت��رب��ى على
حب وعشق هذا الوطن املعطاء ،وهو األمر الذي دفعني
لتوجيه ه��ذه الرسالة من أج��ل الكويت وأهلها الطيبني
واملقيمني الشرفاء على أرضها ،حيث أخاطب بها أخوة
أعزاء أكن لهم كل التقدير واالحترام والحب ،وهم املالذ
ب�ع��د اهلل ع��ز وج��ل وال��رك��ن ال�ح�ص�ين مل��ا ع�ه��دت��ه منهم
ومل�س�ت��ه فيهم م��ن ال �ع��دال��ة وال �ن��زاه��ة ب��أح�ك��ام�ه��م ،لذلك
أتوجه اليهم برغبة وأمل متقد بأنه حان الوقت لتكويت
القضاء ،فقد اطلعت واطلع أه��ل الكويت على تصريح
سعادة االخ الفاضل املستشار محمد بن ناجي حفظه
اهلل بخصوص تأخر بعض ال�س��ادة املستشارين في
جمهورية مصر العربية بسبب جائحة كورونا ،التي
اجتاحت العالم بأسره ،مما ترتب عليه تعطيل وتأخير
ان�ع�ق��اد ج�ل�س��ات امل�ح��اك��م ب��ال�ك��وي��ت ،وه��و م��ا ينعكس
بطبيعة الحال على الحقوق وااللتزامات بصفة عامة.
ومن هنا أقول لألخوة األكارم رئيس وأعضاء املجلس
األعلى للقضاء ،باعتباره القيم واملهيمن على شؤون
السلطة القضائية :أما آن أوان تكويت القضاء؟ أما آن
أن يكون مرفق القضاء مرفقًا وطنيًا صرفًا؟ حقيقة
ال أعلم دولة يحكمها مبدأ سيادة القانون وذات تاريخ
وس��واب��ق قضائية اس�ت�ع��ان��ت بغير م��واط�ن�ي�ه��ا للعمل
في القضاء ،واطلعنا مؤخرا على ق��رار دول��ة اإلم��ارات
الشقيقة باالستغناء عن القضاة الوافدين ،وتقرير أن
يكون التعيني في القضاء حصرا على مواطني دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
إن هذا املطلب يمثل رغبة السواد األعظم من الشعب،
كما أن��ه يأتي محققًا ملصلحة الكويت ومنسجمًا مع
الفزعة الوطنية التي أطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ صباح الخالد عند لقائه رؤساء تحرير الصحف
املحلية قبل أي��ام ،حينما أعلن أن منهج الحكومة هو
سياسة اإلحالل وتعديل التركيبة السكانية ،وال أعتقد
أن تطبيق سياسية التكويت امر صعب ،فالواقع يشهد
بوجود ثلة من املحامني املتخصصني الذين يشكلون
إضافة لهذا املرفق الحيوي ،لذلك نحمل هذا الهم وهذه
ال��رغ�ب��ة إلخ��وان �ن��ا وب �ن��ي وط�ن�ن��ا ال �س��ادة امل�س�ت�ش��اري��ن
ف ��ي امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء ،وك �ل �ن��ا أم� ��ل بتحقيق
ه��ذا الحلم الوطني وال��رغ�ب��ة الشعبية ،وإي�ج��اد الحلول
البديلة واملمكنة ع��ن إخ��وان�ن��ا القضاة ال��واف��دي��ن الذين
كفوا ووف��وا ،فلننظر على سبيل املثال ملحامي الدولة
ف��ي الفتوى والتشريع وال�س��ادة أع�ض��اء اإلدارة العامة
للتحقيقات الزاخرتني بمستشارين من شباب الكويت،
ال��ذي��ن م��ارس��وا العمل باملحاكم بحكم طبيعة عملهم،
وباإلمكان تأهيلهم من خالل معهد القضاء وإحاللهم
ك�ب��دي��ل ع��ن إخ��وان�ن��ا ال��واف��دي��ن ،ب��اإلض��اف��ة للعديد من
األخ��وة املحامني الذين اثبتوا جدارتهم العتالء منصة
القضاء ،وال أعتقد أنه يغيب عن بال اإلخ��وة األفاضل
ف��ي املجلس االع�ل��ى للقضاء ه��ذه املقترحات وغيرها
كثير لتحقيق هذا املطلب.
إن ال �ت��اري��خ امل �ق �ت��رن ب ��اإلن �ج ��ازات امل �ش��رف��ة م��رت�ب��ط
بقرارات حاسمة جوهرها الوطنية وغايتها االرتقاء
بالعمل العام ،ويا حبذا أن يسجل التاريخ الخواننا
ال�ق�ي�م�ين ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة أن ه ��ذه امل�ف�خ��رة
ت�ح�ق�ق��ت ب �ع �ه��ده��م وه ��و س �ج��ل م �ح �ف��وظ ل�لأج �ي��ال
القادمة ،وسيدون بأحرف من نور.
خ�ت��ام��ًا ن �س��أل اهلل ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر أن ن ��رى ذل ��ك قريبًا
وأن ي��وف��ق القيمني على سلطات ال��دول��ة مل��ا فيه الخير
والصالح لهذا الوطن الصغير بحجمه الكبير بعطائه.
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المتعافون من «كورونا»  ..%69و  %40من الحاالت الجديدة لمواطنين

الرقعي ..إلى قائمة أعلى المناطق إصابة
عبدالرزاق المحسن
للمرة األولى ظهرت أمس الرقعي في قائمة
امل�ن��اط��ق امل�ص��اب��ة ب�ف�ي��روس ك ��ورون ��ا ،وإن
حلت في املرتبة قبل األخيرة بـ 26إصابة.
وفي مسارها املتوالي االرتفاع ،بلغت نسبة
املتعافني من فيروس ك��ورون��ا خ�لال اليوم
الفائت  %68.8من إجمالي عدد اإلصابات
ب��زي��ادة ق��دره��ا  %2ع��ن ال�ي��وم ال��ذي سبقه،
ك�م��ا انخفضت نسبة امل��واط�ن�ين املصابني
يوم أمس إلى  %40.1من اإلصابات اليومية
بعد أن كانت اول من أمس  %43مع استمرار
تصدرهم أعداد املصابني.
وتزامنا مع إعالن وزير الصحة الشيخ د.
باسل الصباح أمس شفاء  1126حالة من
املصابني ليرتفع عدد الحاالت التي تعافت
إل ��ى  ،23288س�ج�ل��ت وزارة ال �ص �ح��ة 683
اص��اب��ة ج��دي��دة ل�ي��رت�ف��ع إج�م��ال��ي ال�ح��االت
املسجلة إلى .33823
وعلى غير املعتاد ،شهد أمس اإلع�لان عن
تسجيل حالتي وف��اة بالفيروس ليصبح
مجموع الوفيات املسجلة  275حالة.
وبحسب املتحدث باسم وزارة الصحة د.
عبداهلل السند ،يظهر تصنيف اإلصابات
ال �ج��دي��دة ح�س��ب الجنسية تضمنها 274
مواطنا و 130هنديا و 58بنغالديشيا و51
مصريا وجنسيات أخرى ،كما توزعت على
املناطق الصحية بواقع  257في الفروانية
و 160في األحمدي و 111في الجهراء و103
في حولي و 52في العاصمة.
وت �ص��درت جليب ال�ش�ي��وخ ص ��دارة قائمة
أعلى املناطق السكنية م��ن حيث تسجيل
اإلص ��اب ��ة ب��ال �ف �ي��روس ب� � �ـ 99ح��ال��ة ب�ع��ده��ا
الفروانية ب�ـ 42وخيطان ب�ـ 30وحولي بـ27
والرقعي بـ 26وسعد العبداهلل بـ.23
وب �ل��غ ع ��دد امل �س �ح��ات ال �ت��ي ت��م ال �ق �ي��ام بها
خ�ل�ال ال � �ـ 24س��اع��ة امل��اض �ي��ة  2871مسحة
وم� �ج� �م ��وع ع� � ��دد ال� �ف� �ح ��وص ��ات أك � �ث ��ر م��ن
 324373فحصا.

تستقبل المخالطين والمشتبه بإصابتهم

فحوص الفيروس في مراكز
ً
قريبا
الصحة الوقائية
عبدالرزاق المحسن

تدقيق ومتابعة إلجراءات وجداول المشمولين بالحجر الصحي

حالتا وفاة ترفعان إجمالي
الوفيات إلى 275
الجليب تنتزع من الفروانية صدارة قائمة
أعلى اإلصابات بالمناطق السكنية

 10آالف يتلقون الرعاية
وفيما يخص آخر املستجدات في العناية املركزة ،وصل عدد
من يتلقى الرعاية الطبية في العناية املركزة  193حالة ليصبح
املجموع الكلي لجميع الحاالت التي ثبتت إصابتها بالفيروس
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  10260حالة ،في حني
وص ��ل م�ج�م��وع م��ن أن �ه��ى ف �ت��رة ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي امل��ؤس�س��ي
اإللزامي خالل الـ 24ساعة املاضية إلى  345شخصا.

العوضي لـ سبقلا :نجهزها نهاراً ..ونوزعها ليالً

15

ألف عامل استفادوا
من سالل «الخيرية العالمية»

تستعد وزارة الصحة لتدشني خدمة جديدة ضمن سلسلة
إجراءاتها الخاصة بمواجهة جائحة كورونا ،وتتمثل بحجز
م��واع�ي��د ل�لأش�خ��اص ال��راغ �ب�ين ف��ي إج ��راء ف �ح��وص للكشف
عن مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه ،وعن طريق مراكز
الصحة الوقائية.
وأبلغت مصادر مطلعة سبقلا بأن الفترة املحددة الستقبال
ال��راغ�ب�ين ف��ي اج��راء الفحوص ستكون م��ن الساعة التاسعة
صباحًا وحتى الـ 12ظهرًا مبدئيًا ،على أن يتم اجراؤها بمعدل
 12مراجعًا في كل مركز صحة وقائية ،جرى اختيارهم من
قبل إدارة الصحة العامة في كل منطقة صحية على حدة.
وع��ن ال�ف�ئ��ات املستهدفة ،أوض�ح��ت امل �ص��ادر أن ك��ل شخص
تظهر ل��دي��ه أع ��راض مشابهه ل�لاص��اب��ة ب��ال�ك��ورون��ا بإمكانه
ً
الحجز عن طريق رابط ستعلن عنه الوزارة الحقًا ،فضال عن
االشخاص الذين قد يكونون مخالطني لحاالت تم الكشف عن
اصابتها ،او من «سقط اسمه سهوًا» ولم يتم التواصل معه
من قبل مراكز الصحة الوقائية.
وبينت ان ال�خ��دم��ة م��ن امل�ت��وق��ع تدشينها االس �ب��وع املقبل او
الذي يليه على أبعد تقدير ،مشيرة الى ان الفحوص ستكون
م��ن خ�لال أخ��ذ مسحة ع��ن طريق االن��ف ،كما انها ستشمل
املواطنني واملقيمني ،بهدف محاصرة بؤر انتشار الفيروس
والسيطرة على املعدالت ،منوهة إلى إن االستعدادات تتواصل
تمهيدًا للبدء فيها فور اعتمادها بصورة نهائية.

فريق الضبطية القضائية لـ سبقلا:

األحمال ترتفع ..والهدر
والتعديات ترهق «الكهرباء»

خالد الحطاب
وزع��ت الهيئة الخيرية اإلسالمية العاملية
 2575س�ل��ة غ��ذائ�ي��ة ،اس�ت�ف��اد منها 15450
ً
عامال في  8مناطق سكنية مختلفة منذ 25
مايو املاضي.
وقال مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة
ع �ب ��داهلل ال �ع��وض��ي ل �ـ سبقلا «إن ح�م�لات
ت� ��وزي� ��ع ال � �س�ل��ات ك ��ان ��ت ض� �م ��ن ورش� �ت�ي�ن
ص �ب��اح �ي��ة وم �س��ائ �ي��ة؛ واح � ��دة ف ��ي ال�ن�ه��ار
ل�ل�ت�ع�ب�ئ��ة وال �ت �غ �ل �ي��ف وأخ� � ��رى ف ��ي امل �س��اء
للتوزيع على املستفيدين» ،مشيرًا إلى أن
«الحمالت استهدفت املتوقفني عن العمل
من حملة إقامات القطاع األهلي بمشاركة
 250متطوعًا على مدى  15يومًا».
وع ��ن امل �ن��اط��ق ال �ت��ي اس�ت�ه��دف�ت�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة،
ب�ين ال�ع��وض��ي أن مناطق ال�ت��وزي��ع شملت
ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل وامل �ه �ب��ول��ة وح ��ول ��ي وج�ل�ي��ب
ال�ش�ي��وخ وال �ف��روان �ي��ة وأب��وح�ل�ي�ف��ة وميناء
عبداهلل وأمغرة.
وك��ان��ت الهيئة دشنت  33حملة تطوعية
منذ بداية أزمة كورونا استفاد منها أكثر
م��ن  6آالف أس ��رة متعففة ،وآالف ال�ع�م��ال
املتضررين.
وأق � ��ام � ��ت ف� � ��رق ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ت �ط ��وع �ي ��ة ع ��دة
ن� �ش ��اط ��ات ف� ��ي ت �ق��دي ��م ال � �س �ل�ال ال �غ��ذائ �ي��ة
والوقائية لألسر املتعففة وعمال النظافة
في املستوصفات واملستشفيات الحكومية
وم� �ح� �ط ��ات ال� ��وق� ��ود وح � � ��راس ال� ��روض� ��ات
وامل��دارس واملعاهد والجامعات في جميع
أنحاء الكويت ،باإلضافة إلى إنتاج ونشر
العديد من الرسائل التطمينية املسموعة
وامل�ق��روءة واملرئية ضمن مشروع اإلغاثة
النفسية بمشاركة متخصصني نفسيني.

إعداد السالل للتوزيع

توزيع اإلعانات

متطوعات يعبئن السالل

ضبط مخالفات كهربائية

جانب من المشاركين

محمود الزاهي

شملت الفحيحيل
والمهبولة
وحولي وجليب
الشيوخ والفروانية
وأبوحليفة وميناء
عبدالله وأمغرة

ف� ��ي وق � ��ت ال ي� � ��زال ف �ي ��ه ارت � �ف� ��اع األح� �م ��ال
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة مستمرا م��ع تسجيل امل��ؤش��ر
 12730م �ي �غ��اواط��ًا ع�ن��د ال�ث��ان�ي��ة م��ن ظهر
أم � � � ��س ،ح � � ��ذر رئ � �ي � ��س ف � ��ري � ��ق ال �ض �ب �ط �ي��ة
القضائية في وزارة الكهرباء واملاء عدنان
دشتي من تواصل عمليات هدر الكهرباء
وامل � ��اء رغ� ��م ال� �ظ ��روف االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال�ت��ي
تعيشها البالد في ظل جائحة كورونا.
وقال دشتي لـ سبقلا إن الفريق رصد خالل
ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة ال�س�ب��ت امل��اض��ي  30ح��ال��ة
هدر مياه وإضاءة نهارية في نطاق حولي
واألح �م��دي ،جميعها ع�ب��ارة ع��ن استخدام
خراطيم املياه في غسل السيارات أو الفناء
الخارجي وكذلك اإلضاءة النهارية.
وأض� � � ��اف دش� �ت ��ي أن ج � � ��والت ال �ض �ب �ط �ي��ة
مستمرة على جميع أنحاء البالد بما فيها
تلك التي تخضع للحظر املناطقي حاليا.
وأش��ار إلى أن أغلب البالغات التي جاءت
م��ن أم��اك��ن الحظر املناطقي تعلقت بقيام
امل�ل��اك م��ن خ�ل�ال ح� ��راس ال �ع �ق��ارات بقطع
املياه أو الكهرباء عن املستأجرين نتيجة
ت��أخ��ره��م ف��ي س ��داد اإلي� �ج ��ار ،وه ��و اج ��راء
ي �س �ت��دع��ي أوال ال �ت �ح �ق��ق م ��ن ال ��وض ��ع ،إذ
إن ال� ��وزارة ال سلطة ل��دي�ه��ا ف��ي ح��ال قطع
الخدمة بعيدا عن شبكة الوزارة.
وذك� ��ر أن ��ه ب��ال��رغ��م م ��ن ذل ��ك ه �ن��اك ح ��االت
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ت��م ال �ت��واص��ل ف�ي�ه��ا م��ع امل�ل�اك
وإع� � ��ادة ال �ت �ي��ار أو امل� �ي ��اه ل�ل�م�س�ت��أج��ري��ن،
ول �ف��ت إل ��ى أن ج �م �ي��ع ال �ب�ل�اغ��ات م ��ن ه��ذه
النوعية كانت عملية القطع تتم من الشبكة
الداخلية للبناية بواسطة الحراس.
ول�ف��ت دش�ت��ي إل��ى ت �ع��اون كبير ب�ين إدارة

لجنة «كورونا»
مستمرة في عملها
ش��دد مصدر مسؤول على أن لجنة
مكافأة الصفوف األمامية واملساندة
الخاصة بكورونا لم تنته حتى اآلن
م ��ن أع �م��ال �ه��ا ول � ��م ت ��رف ��ع ال �ك �ش��وف
الخاصة بها.
ش� �ب� �ك ��ات ال � �ت ��وزي ��ع ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وف ��ري ��ق
ال � �ت � �ع� ��دي� ��ات وك� � ��ذل� � ��ك ف � ��ري � ��ق ال �ض �ب �ط �ي��ة
القضائية إلزال��ة التعديات على الخطوط
الهوائية ف��ي مناطق الشاليهات وامل��زارع
وال�ج��واخ�ي��ر للحفاظ ع�ل��ى وص ��ول التيار
الكهربائي لعمالء الوزارة دون انقطاع.
وأوض � ��ح أن ب �ع��ض أص �ح��اب ال�ش��ال�ي�ه��ات
والجواخير يرتكبون مخالفات عبر إقامة
غ ��رف أو خ �ي��ام أو زراع� ��ة األش �ج ��ار أس�ف��ل
الخطوط الهوائية ،ما يتسبب في حدوث
خلل فني وق�ط��ع ال�ت�ي��ار الكهربائي ،وهي
أمور تتم ازالتها فور اكتشافها بالتنسيق
مع كل الجهات املعنية.
ول�ف��ت إل��ى أن إي�ص��ال ال�ت�ي��ار الكهربائي
لتلك املناطق يتم وفق التراخيص والنظم
امل�ع�م��ول ب�ه��ا ف��ي وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء
بشأن إيصال التيار ،وأن املباني الواقعة
في تلك املناطق ،س��واء كانت استراحات
أو فلل تقع ضمن نطاق مسؤولية الهيئة
العامة للزراعة ،كما أن مخالفات البناء
فيها تقع ضمن مسؤولية هيئة الزراعة
وبلدية الكويت.
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مجلس األمة

«أغلبية نيابية ساحقة ضد أي تشريعات تضر بموظفي القطاع الخاص»

الغانم ألصحاب المشاريع :أنتم في رقابنا
شدد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم على ان دعم أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة في ظل تأثيرات
جائحة كورونا «هو واجب واستحقاق
على الحكومة والمجلس» ،وذلك
في كلمة ألقاها امس في مستهل
لقاء أقامته اللجنة المالية البرلمانية
مع أصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة والعاملين في
القطاع الخاص ،لمناقشة التداعيات
االقتصادية للجائحة بمشاركة عدد من
الوزراء والمسؤولين المعنيين.
ق��ال ال�غ��ان��م إن االس�ت�م��اع وال�ت�ح��اور م��ع أه��ل ال�ش��أن من
أص �ح��اب امل �ش��اري��ع وم�م�ث�ل��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ض��روري
وح� �ي ��وي ،ل�ي�ت�س�ن��ى أن ت �ك��ون ال �ت �ش��ري �ع��ات وال �ق��وان�ي�ن
اّ
متواكبة مع املتطلبات الحقيقية والواقعية ،ولضمان أل
يشوب أي تشريع أي اعتوار أو نقص.
وأض� ��اف ب�ع��د ال�ت��رح�ي��ب ب��ال �ح �ض��ور« :أن ��ا م�ع�ك��م ال�ي��وم
ليس ألتحدث ولكن ألستمع ملا تعانونه ،ألن أفضل من
يستطيع أن يعبر عن التحديات واملشاكل والحلول لهذه
املشاكل هم أصحاب الشأن واالختصاص واملعنيون».
وأع��رب ع��ن شكره ألع�ض��اء اللجنة املالية على امل�ب��ادرة
والدعوة لحضور الجلسة الحوارية لالستماع عن قرب
ملعاناة ومشاكل أصحاب املشروعات والحلول املقترحة
بشأنها.
وأوضح الغانم أنه ال يمكن لعضو مجلس األمة أن يكون
م�ل� ّ�م��ًا ب�ك��ل األم� ��ور خ�ب�ي�رًا ف��ي ك��ل ش ��يء وص��اح��ب ش��أن
واخ�ت�ص��اص ف��ي ك��ل امل�ج��االت وال�ق�ط��اع��ات ،ب��ل يجب أن
يكون مستمعًا جيدًا ملختلف وجهات النظر ،ويحاول أن
يترجمها في دوره الرقابي والتشريعي ،سواء عن طريق
ت�ش��ري��ع ال �ق��وان�ين ال�ل�ازم��ة ل��رف��ع امل �ع��ان��اة ،أو بممارسة
دوره الرقابي ووفق املادة  50من الدستور بالتعاون مع
الوزراء في الحكومة.

شراكة مع الحكومة
وأك��د الغانم« :نحن في شراكة مع الحكومة ولسنا في
حرب ،لذلك فإن هذه الجلسات الحوارية توضح الكثير
من األم��ور ،ففي السابق كانت تصدر قوانني ثم نلتقي
بالصدفة مع بعض املختصني وأصحاب الشأن ،ويبدون
مالحظات وجيهة ،ونقول إننا لم نكن منتبهني لها وقت
إصدار التشريعات ،ونعدكم بأن تعدل هذه التشريعات
في املستقبل».
وأضاف الغانم« :الوقاية خير من العالج ،فلماذا ننتظر
أن ن�خ�ط��ئ ف��ي ال�ت�ش��ري��ع وب �ع��د ذل ��ك ن�س�ت�م��ع ل��وج�ه��ات
النظر ون��رى تأثيرها وب�ع��د ذل��ك نعدلها؟ لكن قبل أن
ن�ب��دأ لنستمع إل��ى أص�ح��اب ال�ش��أن واملختصني ونأخذ
مالحظاتهم بعني االعتبار».
وذك��ر الغانم« :ال يمكن أن ندعو الجميع ونقول إن من
اإلصالحات األساسية لالختالالت الواضحة في القطاع
الخاص هو نقل أكبر عدد ممكن من القوى العاملة من
القطاع العام إلى القطاع الخاص ،وبعد ذلك نأتي ونقول
إن األم��ن واألم��ان م��وج��ودان فقط في القطاع الحكومي،
واملوظف الذي في القطاع الخاص معرض ألي هزة ،فهذا
املفهوم به نوع من التناقض مع ما يتم تطبيقه وتنفيذه،
لذلك يجب إصالح هذا االعوجاج».
وق��ال إن الغالبية الساحقة من أعضاء املجلس ترفض
إص��دار أي تشريع يضر العاملني ف��ي القطاع الخاص،
مشيرا إلى ما يتردد من أسئلة واستفسارات عن إصدار
تشريعات قد تضر القطاع الخاص.

ال لإلشاعات
وت��اب��ع ال �غ��ان��م« :ال ت�س�ت�م�ع��وا وال ت�ل�ت�ف�ت��وا إل ��ى بعض
اإلشاعات التي تقول دع املشاريع الصغيرة واملتوسطة
وب� �ع ��ض ال� �ك� �ي ��ان ��ات ال �ص �غ �ي ��رة ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �خ ��اص
يتحملون وي��واج�ه��ون مصيرهم ،بحكم أن ه��ذه تجارة
وربح وخسارة ،وبالتالي إذا خسر خله يفلس وينتهي»،
ً
مشددا على أن هذا الكالم ليس صحيحًا وليس مقبوال.
ً
واستطرد الغانم قائال« :التجارة صحيح ربح وخسارة،
وأي واح ��د ي��دخ��ل ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ممكن ي��رب��ح وممكن

تحمل المسؤولية لرفع التحديات عن كاهل المتضررين
¶ على الجميع ُّ

الغانم متحدثاً في اللقاء ..وبدا الهاشل والروضان والهاشم والعقيل والعثمان

يخسر ،ول�ك��ن متى ي��رب��ح وم�ت��ى يخسر ،إذا ك��ان ال�ق��رار
اس �ت �ث �م��اري��ًا ت �ج��اري��ًا ب �ح �ت��ًا ،ف �ت �ت��اج��ر ول ��م ت��وف��ق فيها
وتخسر فلتتحمل نتيجة ق ��رارك االس�ت�ث�م��اري وق��رارك
التجاري».
واستدرك قائال« :لكن عندما يتعرض أصحاب املشاريع
مل �ش��اك��ل ب�س�ب��ب ك � ��وارث وأم � ��ور اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وإج � ��راءات
اح�ت��رازي��ة ص ��ادرة م��ن ال��دول��ة مل��واج�ه��ة ك ��وارث طبيعية
وغيرها ،مثل حالة مواجهة كورونا ،هنا ال يمكن تركهم
ملواجهة مصيرهم وتحمل قراراتهم ألنها لم تكن نتيجة
قرار استثماري أو تجاري ،لكنها كانت نتيجة تداعيات
مواجهة أزمة».

ّ
تحمل املسؤولية

وذك��ر ال�غ��ان��م أن األول��وي��ة ف��ي ه��ذه األزم ��ة ت�ك��ون للملف
الصحي ،وبعد انتهائها سيبرز امللف االقتصادي ليكون
أولوية وهذا ما يجب أن يعيه الوزراء في الحكومة.

واك��د أن��ه يجب على الجميع تحمل املسؤولية ف��ي رفع
ال �ت �ح��دي��ات وامل �ش��اك��ل ع��ن ك��اه��ل أص �ح��اب امل �ش��روع��ات،
مبينا« :ألن�ن��ا نمثلكم ك��أع�ض��اء مجلس األم ��ة ،وعندما
نقول أعضاء مجلس األم��ة فأشمل ال��وزراء أيضا ألنهم
أعضاء أيضا في املجلس».
واختتم الغانم كلمته قائال« :الرسالة األخيرة إلخواننا
ً
ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ،أرج��و ف�ع�لا منكم ب� ّ�رًا بقسمكم أن يؤخذ
ال � �ق� ��رار ال �ص �ح �ي��ح ال� � ��ذي ت �ق �ت �ن �ع��ون ب ��ه ب �ع �ي �دًا ع ��ن أي
تأثيرات أو ضغوطات أخرى أيًا كان مصدرها وأيًا كان
نوعها ،ألن م��ن يحاسب ه��و رب ال�ن��اس ول�ي��س ال�ن��اس،
واملوجودون هنا برقابنا».
وقبيل اختتام الجلسة الحوارية مع أصحاب املشاريع،
قال الرئيس الغانم إنه من الواضح أن هناك مشكلة ،وإن
�اف،
ما هو معروض من قبل كل الجهات املعنية غير ك� ٍ
رغم االجتهادات ّ
املقدرة واملشكورة.
وأضاف انه عرضت مشاكل خاصة وعامة ،فأما الخاصة

فتجب متابعتها م��ع ال��وزي��ر أو امل �س��ؤول امل�ع�ن��ي ،وأم��ا
امل�ش��اك��ل ال�ع��ام��ة ف��إن ك��ان��ت ت�ح�ت��اج تشريعًا أو متابعة
ّ
نتحمل مسؤولياتنا تجاهها.
وقرارات يجب أن
وتابع :نشعر بكم ،ونعرف أن الكل في قلق ،ألنه يواجه
م�ص�ي�رًا م�ج�ه��وال ،ول��م ن��أت ه�ن��ا ل�ك��ي نلعب س�ي��اس��ة او
ّ
نتكسب انتخابيًا ،بل لكي نبر بقسمنا أمام اهلل سبحانه
وتعالى قبل أال يكون أمام أي فرد فيكم.
وأك��د ال�غ��ان��م :نستطيع كفريق واح��د مجلس وحكومة
وأن �ت ��م أص �ح ��اب ال �ش ��أن أن ن �ح��ل ع �ل��ى األق� ��ل ك �ث �ي �رًا من
املشاكل ،ولن نترككم وأنتم في رقابنا وأمانة في أعناقنا.
وش � ّ�دد ع�ل��ى أن��ه ال ب��د م��ن إي �ج��اد ح �ل��ول ،وال �ك��ل تحدث
وتكلم والبعض يرسل رسائل إلى اللجنة املالية ،وأقول
لكم :هناك طريق آخ��ر ،وه��و بوابة «ساهم في التشريع
االلكترونية» ل��دى األم��ان��ة العامة ملجلس األم��ة ،فيمكن
لكل شخص أن يراسل بشكل مباشر ،ويصل إلى اللجنة
بأي اقتراح أو تشريع جديد ،أو تعديل على تشريع.

رئيس المجلس:
سنستمع للكل
ب�ع��د م��رور أرب��ع س��اع��ات م��ن الجلسة
ال� � �ح � ��واري � ��ة م � ��ع أص� � �ح � ��اب امل� �ش ��اري ��ع
الصغيرة أم��س ،ط��ال��ب رئ�ي��س مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ب�ت�م��دي��د الجلسة
لفترة إضافية.
وقال الغانم« :أمضينا أربع ساعات في
جلستنا ال �ح��واري��ة ول ��ن ننهيها حتى
ينتهي آخ��ر متحدث يرغب في إيصال
صوته ،نحن هنا لنستمع للكل».

«القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة ..وأعمال قد ال تستمر»

الهاشل :استعجال  3تشريعات لمواكبة احتياجات الناس
شدد محافظ البنك المركزي محمد
الهاشل ،على ضرورة استعجال اقرار
ثالثة تشريعات هي تعديل القانون
المدني فيما يخص االيجارات وتعديل
قانون العمل في القطاع األهلي
وبرنامج دعم وضمان التمويل.
اشار الهاشل الى أن القطاع الخاص يواجه تحديات
ك �ب �ي��رة ،وامل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة ت ��واج ��ه ت �ح��دي��ات
اكبر وال بد من التفكير في نموذج االعمال وكيفية
مواجهة التغيرات.
وأضاف «نحن مقبلون على مرحلة صعبة ومختلفة
جدا عن السابق وبعض االعمال ربما لن تصلح ألن
تستمر ونحتاج الى التطور والتغير ملواكبة الظروف
الحالية واحتياجات الناس».

الهاشل متحدثاً في اللقاء المفتوح

وأب � � ��ان أن ال �ل �ج �ن��ة ال �ت��وج �ي �ه �ي��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ت�ح�ف�ي��ز
االقتصادي وضعت في االعتبار توفير املوارد املالية
لعبور األزم��ة ،مشيرا الى أن جزءا كبيرا من الحزمة
التي اوص��ت بها اللجنة تم اق��راره والجزء االخ��ر في
طريقه لالقرار.
وق� ��ال ان ��ه ف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة ه �ن��اك ح��اج��ة م��اس��ة
للسيولة واللجنة اوص��ت بتوفير السيولة الالزمة
لعبور األزم��ة ،مبينا أن هناك حاجة لدعم فوري في
السيولة للكيانات الكفوءة ،أما بخصوص الكيانات
التي كانت خاسرة قبل األزمة فيجب «اال نصب املزيد
من الزيت على النار وان نوفر لها املوارد».
واوضح ان نسبة القطاع الخاص في الناتج املحلي
 ٣٢ف��ي امل�ئ��ة وه��ي نسبة م�ت��دن�ي��ة ي�ج��ب ال�ع�م��ل على
رفعها ،كما ال توجد بيانات دقيقة ع��ن املشروعات
الصغيرة واملتوسطة وهذا عيب يجب معالجته.
وب �ي��ن ان ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ي �م �ث �ل��ون  2.5ف ��ي امل� �ئ ��ة ف�ق��ط
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص ،ك �م��ا ان ان �ت��اج �ي��ة ال �ع��ام��ل في

املشروعات الصغيرة  ٢١٠٠دينار كويتي ،في حني ان
الناتج االجمالي للفرد في القطاعات األخ��رى ٨٦٠٠
دي �ن��ار ،م�م��ا ي�ع�ن��ي ان ب�ق�ي��ة ال �ق �ط��اع��ات ت�غ�ط��ي على
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ألن انتاجية الفرد
فيها متدنية.
وت �ط��رق ال �ه��اش��ل ال ��ى ال�ت��داب�ي��ر ال �ت��ي اق��ره��ا مجلس
ال ��وزراء والبنك امل��رك��زي ،مشيرا إل��ى أنها تركز على
دعم روات��ب املسجلني في البابني الثالث والخامس،
م �ش �ي��را إل ��ى م� �ب ��ادرة ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ب�خ�ف��ض سعر
الفائدة الى مستويات متدنية ،حيث تتحمل الدولة
ج��زءا كبيرا م��ن كلفة تمويل امل�ش��روع��ات الصغيرة،
وقد بلغت نسبة الفائدة  0.06في املئة على املشروعات
الصغيرة وهي نسبة تكاد تكون قرضا حسنا.
ورأى ان م��ن الخطأ الحديث ع��ن اص�لاح شامل قبل
(اطفاء الحريق) والخروج من األزمة الحالية ،متوقعا
ان ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ض �غ��ط ع �ل��ى امل �ح ��اك ��م ف ��ي ق�ض��اي��ا
املنازعات ،ويجب ان يتم اخذ ذلك باالعتبار.

أقرت بأن القطاع الخاص أكبر المتضررين من تداعيات الجائحة

الحكومة :الحلول الجذرية ستتأخر!
أقرت الحكومة ،على ألسنة وزرائها
المشاركين في ملتقى التداعيات
االقتصادية لجائحة كورونا في
مجلس األمة أمس ،بأن القطاع
الخاص من أكبر المتضررين من جائحة
كورونا وتداعياتها ،وسط مطالبات
بإصدار تشريعات وقوانين تحمي
القطاع ليتمكن من المساهمة في
تعزيز االقتصاد الوطني.
وأوحى الوزراء المشاركون في
اللقاء بأن الحلول الجذرية قد تتأخر،
مشيرين إلى صعوبة الحديث عن
إصالح شامل في مرحلة األزمة،
تزامنا مع دعوات الستعجال 3
تشريعات لمواكبة احتياجات الناس،
تكمن في تعديل القانون المدني
وقانون العمل في القطاع األهلي
وبرنامج دعم وضمان التمويل.

حمد الخلف وفهاد الشمري
أع�ل��ن وزي ��ر ال�ن�ف��ط وال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء خ��ال��د ال�ف��اض��ل ،عن
إصداره قرارًا بإيقاف تعيني العمالة الوافدة في مؤسسة
ال�ب�ت��رول وشركاتها التابعة ل�ع��ام  ،2020/2021وتقنني
عددهم في العقود الخاصة وعقود املقاوالت ،مؤكدًا أنه
لن يقف مكتوف األي��دي تجاه من يريد تسريح العمالة
الوطنية في الشركات البترولية.
وق� � ��ال ال� �ف ��اض ��ل خ �ل��ال ك �ل �م �ت��ه ف� ��ي م �ل �ت �ق��ى ال �ت��داع �ي��ات
االقتصادية لجائحة كورونا بمجلس األمة أمس ،إن أزمة
كورونا عاملية أصابت العالم أجمع وليست محلية كأزمة
سوق املناخ أو الغزو أو غيرها ،موضحًا أن سعر برميل
النفط انخفض خالل األزمة نتيجة إغراق السوق ونقص
الطلب عليه ،ولكن اآلن السوق النفطي تعافى وارتفعت
أس�ع��ار ال�ن�ف��ط .ورأى أن ال�ق�ط��اع النفطي يجب أال يكون
امل �ص��در ال��وح�ي��د ل�ل��دخ��ل ،م �ش��ددًا ع�ل��ى ض ��رورة مشاركة
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ف��ي ت�ع��زي��ز االق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ووض��ع
تشريعات وقوانني لحماية هذا القطاع.
من جهته ،أعرب وزير التجارة خالد الروضان عن ثقته
وتفاؤله بتجاوز األزم��ة الراهنة التي خلفتها تداعيات
مواجهة كورونا ،مشيدا بتعاون الجميع من أجل تجاوز
هذ الجائحة.
وقال الروضان في كلمته في اللقاء :نرحب بهذه الكوكبة
من شباب الكويت الذين يتبنون مشاريع نيرة ومتقدمة

¶ رؤية جديدة لقانون العمل األهلي وتشريعات لحماية موظفيه
¶ الفاضل :ال تعيين للوافدين في شركات البترول
ً
ضررا
¶ العقيل :أصحاب األعمال األكثر
ً
قرآنا ..ودورتنا المستندية بطيئة
¶ الروضان :حلولنا ليست
ج �دًا ليس على مستوى ال�ك��وي��ت ب��ل على مستوى دول
مجلس التعاون ،مشيرًا إلى أننا تميزنا بقصص نجاح
باهرة قبل أزمة كورونا.
وأض��اف اننا في تنفيذ الحزمة االقتصادية التقينا 83
اتحادا وجمعية واختصاصيني وقدموا أوراق عمل وال
يمكن األخذ بكل الحلول ،فبعضها يتناقض مع حلولنا،
وهناك حلول تحتاج الكثير من الوقت.
وأك ��د ان ال�ك��وي��ت اج �ت��ازت ال�ك�ث�ي��ر م��ن األزم� ��ات السابقة
ك ��امل ��دي ��ون� �ي ��ات ال �ص �ع �ب��ة وال � �غ � ��زو وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن خ�ل�ال
تشريعات خاصة بها ولم نأت بتشريعات تستمر لألزمة
الحالية واي أزمة قد تحصل ،مشددا على ضرورة إقرار
حلول دائمة ال مؤقتة.
وأش��ار إل��ى ق��ان��ون التسوية الوقائية وإع ��ادة الهيكلة
ال��ذي يعد تعديال على قانون االف�لاس ،ال��ذي سيحمي
املفلس م��ن ال��دائ�ن�ين حتى ي�ت�ج��اوز أزم �ت��ه ،وه��و يمثل
حماية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة من اإلفالس،

وهو يتيح للمحكمة إمكانية شطب الديون كاملة.
وأك ��د أن ال�ح�ل��ول امل�ط��روح��ة ليست ق��رآن��ا م �ن��زال ،ب��ل هي
اج�ت�ه��ادات ال يمكن أن ت��رض��ي ال�ك��ل ،ل��ذا يجب ان نكون
صريحني مع أنفسنا ،فبعض الحلول تتم ببطء بسبب
االج� � ��راءات وال � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة امل�ط�ل��وب��ة ،لكننا نعمل
ون �ب��ذل م��ا ف��ي وس �ع �ن��ا إلن �ج��ازه��ا وب �ط��ري �ق��ة أس� ��رع من
السابق.
إلى ذلك ،أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الشؤون االقتصادية
مريم العقيل ،أن قانون معالجة تداعيات آث��ار كورونا،
وق��رار مجلس ال ��وزراء ب��زي��ادة دع��م العمالة يهدفان إلى
حماية املسجلني على البابني الثالث والخامس بقانون
التأمينات االجتماعية.
وأوض�ح��ت خ�لال كلمتها ف��ي ال�ل�ق��اء ،ان جائحة كورونا
تركت اث��اره��ا االقتصادية على جميع دول العالم ومن
بينها ال�ك��وي��ت ،مشيرة إل��ى أن أص�ح��اب العمل الخاص
والعاملني في القطاع الخاص كانوا األكثر تضررا مقارنة

بالعاملني ف��ي القطاع ال�ع��ام مما استوجب على الدولة
التحرك لحمايتهم.
وق ��ال ��ت ان ق ��ان ��ون م �ع��ال �ج��ة أث� ��ار ك ��ورون ��ا االق �ت �ص��ادي��ة
سيكون قانونا مؤقتا لحني العمل ب��روي��ة على تعديل
ق��ان��ون  2010/6وال� ��ذي ي�ت�ح��دث ع��ن ال�ع�م��ال��ة وال ي��وف��ر
الحماية القانونية ألصحاب العمل.
وكشفت عن ان العاملني الكويتيني في القطاع الخاص
ي�ص��ل ع��دده��م ال��ى  72أل��ف م��واط��ن م�ق��اب��ل م�ل�ي��ون و660
عامال غير كويتي ،مشيرة إلى ان مراعاة لحقوق أصحاب
العمل باعتبار الخسائر املالية التي تعرضوا لها فقد
قدم هذا القانون والذي اعطى لطرفي العقد حرية االتفاق
على تخفيض الراتب بحد أقصى .%50
وأضافت انه حماية للعاملني الكويتيني فقد صدر قرار
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب�م�ض��اع�ف��ة دع ��م ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة في
القطاع الخاص ،تدفع ل��رب العمل شريطة الحفاظ على
الكويتيني املوجودين لديه.
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مجلس األمة

العيار :الحزمة االقتصادية في الكويت األقل خليجياً

الخرافي :إقرار قانون ضمان
وتأمين التمويل
ط��ال��ب م �م�ث �ل��ون ع ��ن ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص خ�ل�ال ملتقى
التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا بتشريعات
في وقت األزمات لتعزيز املشروعات الوطنية وتوفير
حماية لرب العمل والعامل ودعم املشاريع الصغيرة
واملتوسطة وأي مشروعات وطنية أخرى.
واع �ت �ب��ر رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�ش��رك��ة ب��ورص��ة
الكويت ب��در الخرافي أن قطاع االت�ص��االت أق��وى من
القطاعات األخرى في ظل األزمة الحالية.
وأكد الخرافي أن محافظ البنك املركزي أوصل البنوك
لبر األمان في أزمة  ٢٠٠٨ولكن اآلن هناك إشكاالت في
حصول الشركات على القروض من البنوك.
ُّ
تحوط في عملية
وشدد على ضرورة أن يكون هناك
ُّ
تغير النشاطات التي تحدث عنها املحافظ ،مطالبًا
بإقرار قانون ضمان وتأمني التمويل.
وطالب الخرافي أن تتم مثل هذه االجتماعات بصفة
دوري� � ��ة ،وي �ج��ب أن ت�ع�ط��ى ال �ش��رك��ات ال �ص �غ �ي��رة في
اإلنتاجية نسبًا محددة لهم في املناقصات.
ب� ��دوره ،أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس اإلدارة التنفيذي
بشركة مجموعة مشاريع الكويت القابضة فيصل
ال�ع�ي��ار ع��دم ت��واف��ر نية ل��دى أي جهة إلق��ال��ة العمالة
الوطنية.
ول �ف��ت إل ��ى أن ال �ك��وي��ت اق ��ل ال � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال�ت��ي
لديها حزمة اقتصادية ،وأن��ه م��ن ال�س��وء التأخر في
االجراءات ألن الثمن سيكون أكبر ،ال سيما ان البنوك
لديها التزامات كبيرة.
وأ ك � � ��د أن ا مل � �ش� ��ار ي� ��ع ا ل� �ص� �غ� �ي ��رة ت� �ح� �ت ��اج ت �ه �ي �ئ��ة
ك ��ا م �ل ��ة ،ك �م��ا أن ا ل �ق �ط ��اع ا ل �ب �ن �ك��ي ي �ح �ت��اج م��ز ي��دًا
م��ن ا ل��د ع��م ،و م ��ن ا ل� �ض ��روري ان ي �ت��م ا ل �ت �ع��ا م��ل م��ع
ا ل��و ض��ع ا ل�ح��ا ل��ي ب�ش�ك��ل أ ف �ض��ل ،م��و ض�ح��ًا أ ن��ه بعد
ا ق��رار ا ل �ك��وادر أ ص�ب�ح��ت ل��د ي�ن��ا ه�ج��رة م��ن ا ل�ق�ط��اع
الخاص الى القطاع العام.

الخرافي متحدثاً في الجلسة

ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ،وح �م��اي��ة امل �ش��روع
ً
ال �ك��وي �ت��ي ،وح �م��اي��ة ال �ت��اج��ر وأن ك�ل�ا م�ن�ه��م ل��ه ك�ي��ان
قانوني خاص به».
وأشار إلى أن هناك تشريعات مهمة كاإلفالس الذي
يرتكز على عدم منح رب العمل قوة أكبر من العامل
ويعزز أي مشروع تجاري ويوفر حماية لرب العمل
ويمكن من العمل.
وأك � ��د أن ق ��ان ��ون االي� � �ج � ��ارات ي �ج��ب ان ت� �ك ��ون ف�ي��ه
موازنة وضوابط تؤدي للتوازن االقتصادي ،الفتا
الى ان هناك تشريعات تخص أزمة كورونا ما زالت
قيد اإلعداد.

م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ق ��ال م�م�ث��ل ال �ق �ط��اع ال �خ��اص املستشار
القانوني د .ن��واف الياسني إن السياسة التشريعية
ال� �ت ��ي ت �ب �ن �ت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة وس ��ان ��ده ��ا م �ج �ل��س األم ��ة
«اع �ت �م��دت ع �ل��ى ث�لاث��ة ع �ن��اص��ر ه��ي ح �م��اي��ة امل��وظ��ف

«لصعوبة حصول المواطنين على عمل في ظل األزمة»

مؤمن عليه استفادوا من تأجيل االشتراكات
َّ
■  8آالف شركة و  16ألف
وال�ن�ف�ط��ي غ�ي��ر امل �م �ل��وك ل �ل��دول��ة م��ن االش �ت��راك��ات
الشهرية استفادت منه  8آالف شركة يعمل بها
 60ألف كويتي.
ولفت الى عدم توقف العمل في «التأمينات» حتى
في عطلة عيد الفطر وحظر التجول الشامل عبر
ات �ب��اع «ن �ظ��ام ال�ع�م��ل ع��ن ب �ع��د» ،مبينا أن��ه ل��ن يتم
اس�ت�ق�ب��ال امل��راج �ع�ين ف��ي ب��داي��ة خ�ط��ة ال �ع��ودة إل��ى
الحياة الطبيعية بشكل تدريجي ،بل سيتم طبع
الشهادات من خالل جهاز خاص بذلك يوضع في
مدخل املؤسسة.

عابوا على الحكومة تلكؤها في التعامل مع الملف االقتصادي

نواب :ليس هذا وقت البخل..
بل «شق الجيب» باإلنفاق
الفضل :المعالجات
الحكومية سطحية

دعا عدد من النواب الحكومة الى
اتخاذ القرارات الصائبة النتشال
االقتصاد الوطني من التراجع،
مشيرين إلى مراعاة القوانين
والمواثيق الدولية عند اتخاذ تلك
القرارات.
وبينوا خالل مداخالت لهم في
اللقاء الذي نظمته اللجنة المالية
مع أصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة إلى ضرورة تعاون البنوك
مع الحكومة لحل هذه األزمة.
وتمنى النائب أحمد الفضل وجود وزير
املالية ب��راك الشيتان ف��ي ه��ذه الفعالية
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ب �ح �ت��ة ،م �ب �ي �ن��ًا أن ع��دم
وج��وده معيب ف��ي ح��ق الحكومة ،وه��ذا
يدل على عدم جديتها.
وق��ال الفضل إن البنك امل��رك��زي يتعامل
م��ع األزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة م��ن ب��رج عاجي
وال ي �ن��زل أو ي�ت�ل�م��س م �ع��ان��اة وث �غ��رات
امل�ش��اك��ل ،متمنيا على الحكومة تقديم
مشروع قانون حكومي بشأن اإليجارات.
وأك��د أن الحكومة تأتي دائ�م��ا متأخرة،
وأن ال� �ت� �م ��وي ��ل ل� �ي ��س م � �ق � �ص� ��ورًا ع �ل��ى
امل �ش��اري��ع غ�ي��ر امل�ت�ع�ث��رة م��ا ق�ب��ل األزم ��ة،
مطالبًا أوال بتحديد من هو املتعثر.
وب �ي�ن أن وق� ��ت ه� ��ذه األزم� � ��ة ل �ي��س وق��ت
ت �ح ��وط ،ب ��ل إن ��ه وق ��ت (ش ��ق ج �ي��ب) وال
بد من اإلنفاق وليس الوقت وقت بخل،
منتقدًا هذه الطريقة املتحفظة في إدارة
االق�ت�ص��اد ،مستشهدا ببريطانيا كلما
ت �ح �ت��اج ال �ت �م��وي��ل ت��وج��ده وم ��ن ث��م يتم
التحقق الحقا.
وأوضح أن البنوك تعطي التمويل على
مدد طويلة من  6سنوات إلى  8سنوات
«ألننا ال نعرف متى نهاية الظرف الذي
نمر به».

الدالل مشاركاً في اللقاء

الدالل  :معالجة أزمة
اإليجار بأثر رجعي
من  12مارس
وق� ��ال إن ه �ن��اك م��ن  4إل ��ى  5اق �ت��راح��ات
بقوانني تحل هذه املعضلة االقتصادية
اآلن �ي��ة ف��ي اللجنتني امل��ال�ي��ة والصحية
«وسأتقدم بكتاب لتحويلها إل��ى لجنة
تحسني بيئة األعمال».
وبني أن املطالبات بتخفيض اإليجارات
من أصحاب العقارات ال بد من أن تراعي
أن أص�ح��اب ال�ع�ق��ارات يطالبهم البنوك
بأموال والقضية لن تنتهي.

تلكؤ حكومي
م��ن جهته ،ق��ال النائب محمد ال��دالل إن
اإلش�ك��ال�ي��ة ف��ي ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي في
ال �ك��وي��ت ه ��و ال �ب ��طء ف ��ي ات �خ ��اذ ال �ق ��رار،
مبينًا أن البطء الحكومي ظهر جليا منذ
اول مارس السيما في التعامل مع امللف

الفضل متحدثاً في الفعالية

االقتصادي بتفاصيله.
وبني الدالل أنه هناك محددات قانونية
ف��ي التعامل م��ع ال�ق��وان�ين االقتصادية
ال�ت��ي ت��أت��ي للجنة التشريعية ،م��ؤك��دا
أن ه� ��ذه األم� � ��ور ل ��ن ت �ح �س��م ب��ال �ق �ض��اء
ح��ال �ي��ا ب��ل م�س�ت�ق�ب�لا وأن ت �ب �ع��ات ذل��ك
ستكون كثيرة.
وق � � ��ال إن م� ��ن ض �م ��ن امل� � �ح � ��ددات أي �ض��ًا
امل � � �س � � ��اواة ف � ��ي ال � �ح � �ق� ��وق وال� ��واج � �ب� ��ات
وامل� �ص ��ال ��ح امل� �ت ��داخ� �ل ��ة ،وامل� � �س � ��اواة ب�ين
امل ��واط� �ن�ي�ن وب �ع �ض �ه��م وب�ي��ن امل��واط �ن�ي�ن
وغ �ي��ره��م ،ك �م��ا أن اإلي � �ج� ��ارات ال ب ��د أن
تكون بأثر رجعي من  12مارس.
ب � � ��دوره ،ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب خ �ل��ف دم�ي�ث�ي��ر
ب �م �ع��ال �ج��ة أزم � � ��ات وم� �ش ��اك ��ل أص �ح ��اب
املشاريع الصغيرة واملتوسطة ،الفتًا إلى
أن الحكومة تتلكأ ف��ي ات�خ��اذ ال�ق��رارات،
بالرغم أن الناس تئن وتعاني من قرب
اإلفالس.
وحذر الحكومة من هذا التلكؤ الذي قد
يضر الناس وأن تكون صاحبة ق��رارات
ف��اع �ل �ي��ة مل �ع��ال �ج��ة األزم� � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة،
داع�ي��ًا إل��ى ت�ع��اون ال�ب�ن��وك م��ع الحكومة
إلن �ق��اذ أص �ح��اب امل �ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة.

أع��رب��ت رئ�ي�س��ة ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة ص�ف��اء
ال �ه��اش��م ع��ن رض��اه��ا ع��ن ال�ج�ل�س��ة ال �ح��واري��ة
ب�ين ال�ح�ك��وم��ة وأص �ح��اب امل�ش��اري��ع الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة وال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة ف��ي ال�ق�ط��اع
الخاص ،مؤكدة ان هذا الحوار سيكون حلقة
ف��ي سلسلة ح��واري��ة ي�ت��م م��ن خ�لال�ه��ا متابعة
مدى جدية الحكومة.
وقالت الهاشم عقب الجلسة ان ما ج��رى كان
ندوة تعريفية للحزمة االقتصادية التي تنظر
بها اللجنة املالية ،وسيتم ادراجها على جدول
اع�م��ال املجلس اوال ب��أول بعد انتهاء اللجنة
منها.
وب �ي �ن��ت ان �ه��ا وأع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ارت� � ��أوا ط��رح
امل�ش��اري��ع بقوانني التي ت��رد م��ن الحكومة في
ح� � ��وارات م �ف �ت��وح��ة ي �ت �ح��دث خ�لال �ه��ا ال � ��وزراء
واملسؤولون املعنيون.
وأك ��دت أن امل �ش��روع ب�ق��ان��ون ال ��ذي ت�ق��دم��ت به
ال�ح�ك��وم��ة ب�ش��أن م�ع��ال�ج��ة اآلث ��ار االق�ت�ص��ادي��ة
ل�ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا م �ه��م وال ي�ظ�ل��م ال�ك��وي�ت�ي�ين
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع ال � �خ� ��اص ،ب ��ل ي�ض�م��ن
وظ��ائ�ف�ه��م وي�ت�ض�م��ن دع �م��ا ح�ك��وم�ي��ا للقطاع
الخاص لضمان وظائف الكويتيني ،باإلضافة
ال � ��ى دع � ��م امل �س �ج �ل�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �ب ��اب�ي�ن ال �ث��ال��ث
والخامس.
وب� �ي� �ن ��ت ان امل� ��دع� ��وي� ��ن ل �ل �ج �ل �س��ة ال� �ح ��واري ��ة
ك��ان��وا يمثلون ك��ل ق�ط��اع��ات م�ش��اري��ع االع�م��ال
الصغيرة وامل�ت��وس�ط��ة ،م��ؤك��دة تقديرها ملدى
ق �ل��ق اص� �ح ��اب امل� �ش ��اري ��ع ع �ل��ى ع �م��ال �ت �ه��م ف��ي
م �ن��اط��ق ال �ح �ظ��ر ال �ك �ل��ي وك ��ذل ��ك ال �ع��ام �ل�ين في
توصيل الطلبات ،ناهيك عما يتعلق بآليات
التمويل وسداد القروض.
وت��وج �ه��ت ال �ه��اش��م ب��ال�ش�ك��ر ل��رئ �ي��س مجلس
األمة مرزوق الغانم الذي حضر اللقاء املفتوح
وبقية الضيوف.

ال للمزايدات

«التأمينات» :التعويضات «ضد البطالة» مستمرة
املؤسسة فيه والذي قامت اللجنة بتأييده.
وأوض� ��ح ال�ع�ث�م��ان ان ه ��ذا ال �ت��وج��ه م��ن امل��ؤس�س��ة
يأتي نظرا لصعوبة الحصول على عمل في ظل
ت��داع �ي��ات ال �ج��ائ �ح��ة ،م �ش��ددا ع�ل��ى أن «األزم � ��ة لن
تؤثر في الشباب الكويتي وأنه سيواجه التحديات
ونحن معكم قلبا وقالبا».
وأضاف أن تأجيل اشتراكات التأمينات ملدة ستة
أشهر استفاد منه أكثر من  16أل��ف مؤمن عليه
م�س�ج�ل�ين ع�ل��ى ال �ب��اب ال �خ��ام��س ،ك�م��ا أن تأجيل
ح �ص��ة اص �ح��اب االع� �م ��ال ف��ي ال �ق �ط��اع�ين األه �ل��ي

توعَّ دت «المزايدين» عليها بخصوص «االستبدال»

الهاشم :انتظروا مفاجآتي
في جلسة االستجواب!

العيار مشاركاً

الياسين :ضوابط في قانون
اإليجارات للتوازن االقتصادي

أكد املدير العام ملؤسسة التأمينات مشعل العثمان
أه �م �ي��ة اس �ت �م��رار ص ��رف ت �ع��وي��ض ال �ت��أم�ين ضد
البطالة للمواطنني املستحقني الخاضعني له وذلك
بعد انتهاء فترة االشهر الستة.
وأضاف العثمان خالل كلمته في الجلسة الحوارية
بمجلس األمة أمس ،ان املؤسسة اقترحت إضافة
تعديل على مشروع قانون مقدم من هيئة القوى
العاملة يسمح بموجبه استمرار صرف تعويض
التأمني ضد البطالة بعد انتهاء مدة االشهر الستة،
وذل��ك بعد أن طلبت اللجنة امل��ال�ي��ة البرملانية رأي

الكويت 07

وصف النائب أحمد الفضل االجراءات التي
أعلنت عنها الحكومة خالل اللقاء املفتوح،
الذي دعت اليه اللجنة املالية بالبرملان بأنها
«اج � � � ��راءات س �ط �ح �ي��ة ،ت �ت �ض �م��ن ت�س�ه�ي�لا
للبنوك حتى تقرض ..صحيح أن القرض
فائدته مخفضة جدا ،ولكن الحصول عليه
ص�ع��ب ،وب��ال�ت��ال��ي نحن م��ا زل�ن��ا ف��ي املربع
األول».
وق� ��ال ال �ف �ض��ل ف ��ي ت �ص��ري��ح ع �ق��ب ال�ل�ق��اء
«اعتقد ان تدخل الحكومة في حل االزم��ة
االقتصادية يجب ان يكون على غ��رار ما
يحصل في ال��دول األوروب�ي��ة وه��و الدخول
املباشر وع��دم انتظار ال�ن��اس حتى تتقدم
ب �م �ش��اك �ل �ه��ا وت �ش �ك ��ل ل �ج ��ان ��ا ل �ب �ح �ث �ه��ا»،
مضيفا ان الوضع االقتصادي «ال يحتمل
والعمق املالي الصحاب املشاريع الصغيرة
ال يحتمل مدة اكثر واالن مرت  4أشهر من
غيابهم عن العمل ،وبالتالي وقف املدخول
وتراكم االي�ج��ارات ،وال اعتقد ان الحكومة
وفقت في ما قدمته» خالل اللقاء.
وأش � � ��ار ال � ��ى «ع ��ام� �ل�ي�ن م �ه �م�ي�ن ب��ال�ن�س�ب��ة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،ه �م ��ا ال� �ق ��ان ��ون ��ان ال �خ ��اص ��ان
ب��ال��روات��ب واإلي �ج��ارات ألص�ح��اب املشاريع
الصغيرة ،ولألسف فان املعالجة الحكومية
فيهما ليست على املستوى املطلوب ،وهي
هالمية ومجرد عناوين ،ال��وزي��رة تقول ال
نريد ان يتأثر االقتصاد اكثر ،وهذا الكالم
الذي تقوله أين انعكاسه في القانون الذي
ي�ق��ول ف��ي ف�ح��واه ان ال�ش��رك��ة تستطيع ان
تفعل ما تريد بعمالتها؟ وما تقوله الوزيرة
أن ال �ق��ان��ون ي �ح �ق��ق ال �ت��واف��ق ب�ي�ن ال �ع��ام��ل
وص��اح��ب ال�ع�م��ل غ�ي��ر ص�ح�ي��ح ،وال�ق��ان��ون
معيب في عنوانه ومضمونه واالن اللجنة
املالية تحاول تصحيحه».

م ��ن ج��ان��ب آخ � ��ر ،ق��ال��ت ال �ه��اش��م ان ال �ح��دي��ث
كثر عن التقارير امل��وج��ودة في اللجنة املالية
وال �خ��اص��ة ب �م��وض��وع االس �ت �ب ��دال وال �ق��ان��ون
الخاص بخفض الفائدة على القرض الحسن،
موضحة ان الكل بدأ يسترسل ويتهم اللجنة،
ولكن لكونها رئيسة اللجنة آثرت السكوت ألن
ل��دي�ه��ا وج�ه��ة ن�ظ��ر ب�ع��دم ت �ع��اون وزي ��ر املالية
بهذا الشأن.
ولفتت ال��ى انها اول من ق��دم اقتراحا بقانون
خ� ��اص ب �خ �ف��ض ق �ي �م��ة ال �ف ��ائ ��دة ع �ل��ى ق ��روض
االس �ت �ب��دال ال�ت��ي تمنح للمتقاعدين م��ن قبل
«ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات» ،م �ت��وج �ه��ة ب��ال �ش �ك��ر ل �ل �ن��واب
ال �ح �م �ي��دي ال�س�ب�ي�ع��ي وخ ��ال ��د ال �ش �ط��ي وع�م��ر
الطبطبائي وخليل أبل ألنهم اول من آمن بهذا
االقتراح ووقع عليه.
وش ��رح ��ت أن� ��ه ب �ع��د ت �ق��دي��م ه� ��ذا االق� �ت ��راح ��ات
تواردت االقتراحات بقوانني من لب وروح هذا

صفاء الهاشم

االقتراح وبعضها كانت نسخة منه.
وقالت «لذلك ال أحد يزايد او يقول اني سبب
ت�ع�ط�ي��ل ،ال ،ول �ك��ن ألن ��ي درس ��ت ه ��ذا ال�ق��ان��ون
وبتمحيص ق ��وي ،ف��إن��ه ل��ن ي�ص��در وف�ي��ه ظلم
ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن ك�م��ا ح�ص��ل ف��ي ق��ان��ون ال�ق��رض
الحسن عندما حذرت من ان القانون قد يكون
ف�خ��ا وأن ن�س�ب��ة ال� � �ـ ٢٥%ك �ب �ي��رة ،وه ��ذا ال�ك�لام
ذكرته في قاعة عبداهلل السالم».
وأض ��اف ��ت «س��أس �ك��ت ول� ��ن ات �ك �ل��م ول �ك��ن ل��دي
م �ف��اج��آت س��أف �ج��ره��ا ب ��وج ��ه ك ��ل م ��ن ت �ع��رض
ل��ي وداخ� ��ل (ق��اع��ة) ع �ب��داهلل ال�س��ال��م وف��ي ي��وم
االستجواب وسترون»!

صفاء لخورشيد:

Calm Down Dear
ج��رى س�ج��ال ،على «ت��وي�ت��ر» ،ب�ين النائبني
ص�لاح خورشيد وصفاء الهاشم ،بسبب
ع��دم ح�ض��ور وزي ��ر امل��ال�ي��ة ب ��راك الشيتان
ال �ج �ل �س��ة ال� �ح ��واري ��ة ف ��ي امل �ج �ل��س ،اب �ت��دره
خورشيد بقوله« :تجاهل دعوة وزير املالية
للمشاركة بنقاش اقتصادي بمجلس األمة،
ّ
يتعلق بالجهات التابعة ل��ه ،ت�ص� ّ�رف غير
حصيف؛ فاملمارسة البرملانية تحكمها أطر
الئحية ،بعيدًا عن الشخصانية ،والتعامل
م ��ع ال � � ��وزراء ب�ص�ف��ات�ه��م ال ب�ش�خ��وص�ه��م،
ويفترض على الوزراء الروضان والفاضل
وال�ع�ق�ي��ل ع ��دم تلبية ال��دع��وة تفعيال ملبدأ
التضامن».
فردت عليه الهاشم ،وقالت« :للعلم وزير املالية
كان موجودا في اللجنة املالية في االجتماعات
التي يفترض ان يدعى لها ،وليس في حلقة
نقاشية عن قانون العمل في القطاع األهلي،
ال ��دع ��وة مل �ن��اق �ش��ة ق ��ان ��ون م��رت �ب��ط ب ��ال ��وزراء
ب �ج �ه��ات ت�ت�ب�ع�ه��م ،ول �ي��س ال �ج �ه��ات امل��رت�ب�ط��ة
ب��وزي��ر امل��ال �ي��ة» ،وخ�ت�م��ت ال�ه��اش��م تغريدتها
بـ«وجه مبتسم.»Calm Down Dear ..

الحكومة لـ«األولويات» :المرحلة لقوانين «كورونا»

«العمل األهلي» وقانون
اإليجارات على الجلسة المقبلة
■ قانون الدين العام غائب
تمسكت ال�ح�ك��وم��ة خ�ل�ال اج�ت�م��اع ع�ق��دت��ه لجنة
األول� � ��وي� � ��ات ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة أم � ��س ب �ح �ض ��ور وزي� ��ر
شؤون مجلس األمة مبارك الحريص ،باالكتفاء
بمناقشة ال�ق��وان�ين ذات الصلة ب�ك��ورون��ا راهنا،
فيما غاب قانون الدين العام عن جدول أولويات
الجلسة املقبلة.
وق� ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال �ف �ض��ل ان
االجتماع تضمن االستماع الى الرأي الحكومي
ف��ي ع��دد م��ن ال�ق��وان�ين ال�ج��اه��زة ال�خ��اص��ة ب��أزم��ة
ك ��ورون ��ا ك �ق��ان��ون االي � �ج� ��ارات وت��أج �ي��ل اق �س��اط
ق � ��روض ص �ن ��دوق ��ي امل �ت �ع �ث��ري��ن ودع � ��م االس � ��رة،
وامل��راف�ع��ات وستكون لها االول��وي��ة حسب طلب
الحكومة ،الى جانب قوانني في املداولة الثانية
كقانون التوثيق ومخاصمة القضاء.
وق � � ��ال :ك �م��ا ت �ع �ل �م��ون ه� �ن ��اك اس� �ت� �ج ��واب ��ات ف��ي
الجلسة املقبلة وال اعلم اذا كانت الحكومة ترغب
ب��ال�ت��أج�ي��ل أم ال ،وس�ن�ح�ي��ل ال ��ى م�ك�ت��ب املجلس
جميع هذه القوانني الذي سيأخذ قراره.
ال��ى ذل ��ك ،أع�ل��ن م�ق��رر اللجنة الصحية س�ع��دون
حماد أن مشروع تعديالت قانون العمل بالقطاع
األه �ل��ي س�ي�ع��ود ال �ي��وم (ال�خ�م�ي��س) إل��ى اللجنة
ال �ص �ح �ي��ة ،م��وض �ح��ا ان «ال �ص �ح �ي��ة» ستجتمع

األح� ��د امل �ق �ب��ل إلق � ��رار ال �ت �ع��دي�لات ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
امل��ذك��ور ورف �ع��ه للمجلس إلدراج� ��ه ع�ل��ى ج��دول
جلسة الثالثاء.
م ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق � ��ررت ل �ج �ن��ة ح �ق��وق اإلن� �س ��ان في
اجتماعها أم��س ،زي��ارة السجن املركزي وسجن
اإلب � �ع� ��اد وم� �ح ��اج ��ر م �خ��ال �ف��ي اإلق� ��ام� ��ة وب �ع��ض
امل �ن��اط��ق امل �ع��زول��ة ك��ال�ج�ل�ي��ب وامل �ه �ب��ول��ة .وق ��ال
رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي أنه سيتقدم
ب �ط �ل��ب ل ��زي ��ارة ال �س �ج��ن امل ��رك ��زي األح � ��د امل �ق �ب��ل،
خصوصًا بعد ما أثير حول انتشار كورونا فيه.

ممارسات مشبوهة
بالسواحل
ان�ت�ق��د ع��دد م��ن النواب م��ا وص �ف��وه ب�ـ«م�م��ارس��ات
مشبوهة ومنافية لآلداب» ،جرت في بعض املناطق
الساحلية والجزر.
ون �ق��ل ال �ن ��واب ع��ن وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح «
متابعته وإعطاءه االوامر للجهات االمنية ذات الصلة
بمراقبة ورصد الوضع وضبط كل مخالف وإحالته
إلى جهات االختصاص».

لمدة  3أشهر

تمديد تراخيص المكاتب الهندسية
ُّ
والدور االستشارية
زكريا محمد
أص ��در امل��دي��ر ال �ع��ام للبلدية م .أح�م��د امل�ن�ف��وح��ي،
ق ��رارًا بتمديد س��ري��ان ت��راخ�ي��ص م��زاول��ة النشاط
ال�ص��ادرة من البلدية للمكاتب الهندسية وال��دور
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة وت� �ص� �ن� �ي ��ف ت� ��راخ � �ي� ��ص ش ��رك ��ات
امل�ق��اوالت ،والتي انتهت وسبق تمديدها منحها
ت�م��دي�دًا آخ��ر مل��دة ث�لاث��ة أش�ه��ر ت�ب��دأ اع�ت�ب��ارًا م��ن 1
الشهر الجاري.

على صعيد آخر ،أسفرت الجوالت امليدانية التي
ق��ام��ت ب �ه��ا ال �ف��رق ال��رق��اب �ي��ة ف��ي ب�ل��دي��ة محافظة
األح �م��دي خ�لال شهر م��اي��و امل��اض��ي ،ع��ن الكشف
على  790بقالة و 128س��وق��ًا م��وازي��ًا ،ت��م خاللها
ت��وج �ي��ه  236إن � � ��ذارًا ل �ه��ذه ال �ب �ق ��االت واألس� � ��واق
امل��رك��زي��ة وتحرير  150مخالفة ،إض��اف��ة إل��ى غلق
 37ن �ش��اط��ًا آخ ��ر وت �ح��ري��ر  28م �خ��ال �ف��ة .ورف �ع��ت
الفرق  158مركبة مهملة وسكراب ،وقامت بغسل
وتعقيم  142499حاوية.
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«الهالل األحمر» :سجادات

ازدان  900مسجد في
المحافظات الست بالمصلين
مجدداً ،حيث أدوا صالة الظهر
أمس ،ألول مرة بعد إغالق بيوت
له لمدة ناهزت  3أشهر ،بعد
انتشار وباء كورونا.
وصدحت أصوات المؤذنين باألذان
كامالً وغابت عنه عبارة «صلوا
في بيوتكم» ،وما إن علت
األصوات بـ «حي على الفالح»،
ذرفت العيون دموع الفرح
واللهفة واالبتهال إلى الله
العظيم ،وأدى المصلون العبادة
مكبرين وراكعين وساجدين في
المساجد ،في مشهد جسد
مشاعر البهجة الغامرة واألمل
بأن تزول الغمة وأن يحفظ الله
الكويت من كل سوء وأن يزول
البالء وينمحي الوباء.

وكمامات للمصلين
وزع��ت جمعية الهالل األحمر سجادات الصالة
وك� �م ��ام ��ات وم �ع �ق �م��ات ع �ل��ى امل �ص �لي��ن ف ��ي ع��دة
مساجد باملحافظات بعد افتتاحها امس األربعاء
ك ��إج ��راء اح � �ت� ��رازي مل��واج �ه��ة ف� �ي ��روس ك��ورون��ا
املستجد (كوفيد  .)19وقال مدير ادارة الشباب
واملتطوعني ف��ي الجمعية د.م�س��اع��د ال�ع�ن��زي :إن
ه ��ذه امل �ب ��ادرة ت��أت��ي ف��ي س �ي��اق ال�ج�ه��ود ال��رام�ي��ة
مل �س��ان��دة أج �ه��زة ال ��دول ��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي م��واج�ه��ة
الجائحة.
وأض � � ��اف ال �ع �ن ��زي أن ه� ��ذه امل � �ب� ��ادرة ال� �ت ��ي ق��ام
ب �ه��ا م�ج�م��وع��ة م��ن امل �ت �ط��وع�ين ت�ع�ق��ب م �ب��ادرات
أخ��رى منها توزيع باقات من ال��ورد على رجال
األم��ن إض��اف��ة ال��ى ك�م��ام��ات وق �ف��ازات ف��ي بعض
املؤسسات والجمعيات التعاونية.
وأشاد بدور وزارة األوقاف والشؤون االسالمية
وت �ع��اون �ه��ا م ��ع ال�ج�م�ع�ي��ة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى صحة
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ،م�ث�م�ن��ا ال �ج �ه��ود ال�ك�ب�ي��رة
للقيادة السياسية للحد م��ن انتشار الفيروس
حرصا على سالمة الجميع(.كونا)
المصلون عادوا إلى الصالة في بيوت الله وفق إجراءات التباعد االجتماعي (تصوير :حسني هالل)

صدحت مجدداً في  900مسجد ..و«صلوا في بيوتكم» غابت عن األذان

ي على الصالة ..في بيوت الله
ح َّ
حمد السالمة
سبقلا رص� ��دت ف��رح��ة امل �ص �ل�ين ب�ع��ودت�ه��م
ل�ل�ص�لاة ف��ي ب �ي��وت ال��رح �م��ن ،ح�ي��ث ح��رص
ال�ج�م�ي��ع م��ن ع��ام�ل�ين وم�ص�ل�ين ع�ل��ى ات�خ��اذ
كل اإلج��راءات الوقائية ،من تعقيم ووضوء
ف��ي امل �ن��ازل واص�ط�ح��اب ك��ل مصل لسجادة
ً
ال � �ص �ل�اة ال� �خ ��اص ��ة ب � ��ه ،ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ارت� � ��داء
الكمامات والقفازات ،والحرص على التباعد
وع � ��دم امل �ص��اف �ح��ة وال � �خ� ��روج ل �ل �م �ن��زل ف��ور
انتهاء الصالة وتبادل السالم من بعيد.
وف��ي ك��ل مسجد علقت اإلرش� ��ادات الطبية
والوقائية ،وأش��رف العاملون في املساجد
على دخول املصلني وخروجهم ،مع حثهم
على االلتزام باالحترازات الصحية.

بشرى وأمل
وح �م ��ل أذان ال �ظ �ه��ر ي� ��وم أم � ��س ،ال �ب �ش��رى
ل�ل�م�ص�ل�ين ،إذ خ�ل�ا م��ن ع �ب��ارة «ص �ل��وا في
ب �ي��وت �ك��م» ،وص ��دح ��ت م �ح �ل �ه��ا «ح� ��ي ع�ل��ى

¶ فرحة ودعاء ..وتفاؤل بقدرة الكويت على هزيمة الوباء
¶ حرص كبير على التدابير الوقائية والتباعد ..والصالة بالكمامات
¶ أئمة لـ سبقلا :جميع المساجد س ُيعاد تعقيمها عقب كل فريضة
¶ الخروج من المساجد فور أداء العبادة وتعزيز اإلجراءات االحترازية
¶ «األوقاف» وفرت كل المستلزمات لحماية المصلين
¶ منع دخول األطفال وكبار السن والبادية عليهم أعراض مرضية

الصالة» ،وسط أمنيات وترقب لفتح بقية
مساجد البالد وفق الخطة املوضوعة لذلك.
وأك� ��د ال �ع��دي��د م��ن األئ �م��ة ل �ـ سبقلا أن كل
املساجد جرى تعقيمها ،وسيعاد تعقيمها
وتنظيفها م ��رة أخ� ��رى ،وه �ن��اك تعليمات
للعاملني ف��ي امل�س��اج��د ب�ت��وص�ي��ة املصلني
ب��ال�ت�ب��اع��د االج �ت �م��اع��ي ،م�ش�ي��دي��ن بحرص
معظم املصلني أم��س ،على ع��دم املصافحة
واالمتناع عن التالصق والتقبيل مع لبس

ً
الكمامات والقفازات وتعقيم اليدين ،فضال
ع ��ن ع� ��دم ال �ج �ل ��وس وامل � �ك� ��وث ل �ف �ت��رة ب�ع��د
الصالة ،لكن بعض األشخاص يحتاجون
إلى مزيد من الوعي.
ولفت األئمة إلى عدم دخول األطفال وكبار
ال� �س ��ن وم� ��ن ي �ع��ان��ي أي أع� � ��راض م��رض�ي��ة
حماية لصحتهم وتحقيق صحة الجميع،
م �ب �ي �ن�ين أن وزارة األوق � � � ��اف ب��ال�ت�ن�س�ي��ق
م ��ع ن �ظ �ي��رت �ي �ه��ا ال �ص �ح��ة وال � ��دف � ��اع وف ��رت

الكمامات والقفازات واملعقمات واملنظفات
والسجادات ،وقامت بتعقيم أكثر من 900
م�س �ج��د خ �ل�ال ف �ت��رة وج� �ي ��زة ،إض ��اف ��ة إل��ى
تجهيز املساجد األخرى بعد تقييم املرحلة
االولى.
وأوض �ح��وا أن غالبية األئ�م��ة سيحرصون
ع �ل��ى ت��وع �ي��ة امل �ص �ل�ين ب��االل �ت��زام بتطبيق
االحترازات الصحية لتجنب أي عدوى قد
تحدث نتيجة عدم االلتزام.

يوم مشهود ..ومشاعر إيمانية
أعرب العديد من املصلني عن فرحتهم بالعودة إلى الصالة في املساجد ،واصفني اختفاء عبارة «صلوا في بيوتكم» وعودة «حي على الفالح» بأنها حدث مشهود في يوم مبارك.
وقال املصلون لـ سبقلا :إن هذا اليوم طال انتظاره ،فعدم الذهاب إلى املساجد كان كالكابوس املزعج ،مبينني أنهم كانوا يصلون الجماعة في املنازل ،لكن الصالة في بيوت اهلل
فضلها وأجرها كبيران ،ويرافقها إحساس ومشاعر إيمانية ال تتحقق في أي مكان آخر .وثمنوا الجهود الحكومية في فتح املساجد وتجهيزها وتعقيمها ،مؤكدين حذر املصلني
وتطبيقهم لالشتراطات الصحية حفاظًا على سالمة الجميع ،مشيدين بجهود وزارة األوق��اف التي وفرت كل ما يلزم لحماية املصلني ،إضافة إلى تنسيق العاملني في املساجد
وتنظيمهم لعملية الدخول والخروج بكل سهولة.

يا رب

صالة الظهر في مسجد النقي

عزيمة ألداء العبادة

فحص حراري

اشترطوا التخوف ال الكسل ..ولحين زوال أزمة «كورونا»

دعاة وشيوخ لـ سبقلا :المصلي في بيته غير آثم
حمد السالمة
اتخذ العديد من الدعاة وشيوخ الدين من
مخافة العدوى بفيروس كورونا سندا في
ع��دم تأثيم م��ن يفضل ال�ص�لاة ف��ي املنزل،
مشترطني ف��ي ذل��ك أال ي�ك��ون تكاسال وأن
يكون مؤقتا بزوال هذه الجائحة.
وبينوا ل�ـ سبقلا ان ال�ص�لاة ف��ي املساجد
اج� ��ره� ��ا اف� �ض ��ل م� ��ن ال � �ص �ل�اة ف� ��ي امل� �ن ��زل،
مؤكدين أن ذلك ليس بشكل دائم ،بل يجب
الصالة في املسجد بمجرد انتهاء الوباء
أو زوال الخوف.
وش��ددوا على ان��ه «ال يجوز للمرء اح��راج
او معاتبة من ال يحضر للمسجد بسبب
تخوفه من امل��رض» ،مؤكدين ان «الذهاب
ل �ل �م �س �ج��د ه ��و ع �ل��اج ل �ل �ن �ف��س وع� �ل ��ى م��ن
يفضل الصالة في البيت أال يكون من باب
الكسل».

ال حرج
وب �ي��ن اس � �ت� ��اذ ك �ل �ي��ة ال �ش ��ري �ع ��ة د .ط� ��ارق
ال �ط��واري أن «ال �ص�لاة ف��ي امل�س�ج��د افضل

ك األفضل
¶ المذكور :الخائف يصلي جماعة مع أهله ..لكنه َت َر َ
¶ الطواري :ال يجوز إحراج من خاف المرض ولم يذهب للمسجد
¶ الطبطبائي :من خشي على نفسه فصالته في البيت جائزة
¶ الكوس :ال يأثم من ترك الصالة خوفا ً على نفسه ..ال ضرر وال ضرار
اج � � �رًا وه � ��ي االوج � � � ��ب ،ول� �ك ��ن ف� ��ي وج� ��ود
الجائحة ال حرج على من يصلي في بيته
خ��وف��ًا م��ن امل ��رض ل�ح�ين زوال ال �خ��وف او
انتهاء ال��وب��اء» ،مشيرا إل��ى أن «م��ن صلى
ف��ي بيته نظرا للخوف وليس الكسل فال
عتب عليه ومتى ما زال منه الخوف عليه
أن يصلي مع ال�ن��اس ،ويجب ان ال يجعل
الكسل يغلبه».
وأوض � ��ح ال � �ط� ��واري ان «ص �ل��اة ال�ج�م��اع��ة
اف�ض��ل م��ن ال �ص�لاة ف��ي امل �ن��زل ،وه��ي ج��زء
م ��ن ال� �ع�ل�اج ال �ن �ف �س��ي ،الن االج �ت �م ��اع في
املسجد وس�م��اع ال�ق��رآن واالذان وال��ذه��اب
لبيوت الرحمن عالج وشفاء ملا في صدور
الناس».

م ��ن ج ��ان� �ب ��ه ،ق � ��ال ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ش��ري �ع��ة
ال �س��اب��ق ورئ �ي��س ل�ج�ن��ة االف �ت ��اء د.م�ح�م��د
الطبطبائي «طاملا رأت الجهات الصحية
امل �س��ؤول��ة ف��ي ال��دول��ة أن ال خ�ط��ر صحيا
ف� ��ي ال � �ص�ل��اة ب ��امل� �س ��اج ��د ع� �ل ��ى امل �ص �ل�ين
ب��اش�ت��راط��ات م �ح��ددة ،ف��إن أداء ال�ف��رائ��ض

العذر قائم
ق��ال ال��داع�ي��ة ن��اظ��م امل�س�ب��اح إن «ع��دم ال��ذه��اب
ل�ل�م�س�ج��د خ��وف��ًا م ��ن امل � ��رض وال� �ص�ل�اة في
املنزل يحتكم فيه بأن العذر قائم فيعذر من
ال يذهب للمسجد خوفًا من املرض ويصلي
في منزله».

في املساجد بالتحرزات الصحية املطلوبة
أف �ض��ل م��ن أدائ� �ه ��ا ف��ي امل �ن��زل ل �ي �ن��ال اج��ر
الصالة في املسجد».
وبني الطبطبائي أن «من خشي على نفسه
اإلصابة بوباء كورونا فصالته في البيت
جائزة وال شيء عليه» ،على ان يكون «هذا
الحكم قائما إل��ى زوال خطر ال��وب��اء ال��ذي
ن �س��أل اهلل أن ي��رف �ع��ه ع��ن األم� ��ة ف��ي أق��رب
وقت».

جماعة مع األهل
وف��ي ح�ين أع��رب رئ�ي��س جمعية االص�لاح
د.خالد املذكور عن فرحته الفتتاح بيوت
اهلل ام��س االرب �ع��اء ض�م��ن امل��رح�ل��ة األول��ى

من مراحل العودة التدريجية إلى الحياة
الطبيعية مع األخذ باالحترازات الصحية،
لفت إلى أن «من كان يجد في نفسه خوفا
م��ن ال �ع��دوى م��ع ك��ل ه��ذه االح� �ت ��رازات فله
أن يصلي ف��ي بيته جماعة م��ع أه��ل بيته
وال إثم عليه ،ولكنه يكون قد ترك األفضل
واألحسن وهو تغلبه على تخوفه إن كان
سليما قادرا على الذهاب الى املسجد».

الترك جائز
وبني االم��ام والخطيب في وزارة االوق��اف
ح �م��د ال� �ك ��وس أن ال �ع �ل �م��اء ي � ��رون «ج� ��واز
ت ��رك ال�ج�م��اع��ة ب�س�ب��ب امل ��رض أو ال�خ��وف
م��ن امل ��رض ،وخ�ص��وص��ًا مل��ن ي�خ�ش��ى على
نفسه من مضاعفات األوبئة من أصحاب
األم� � � � ��راض امل� ��زم � �ن� ��ة ،وم � ��ن ع � �ن ��ده ض�ع��ف
ب �م �ن��اع��ة ال �ج �س ��م ،أو ك� �ب ��ار ال� �س ��ن ال��ذي��ن
يضرهم االصابة بالوباء املنتشر».
وأضاف« :ال يأثم اإلنسان على تركه صالة
ال �ج �م��اع��ة م��ع االن �ت �ش��ار ال�ك�ب�ي��ر ال�خ�ط�ي��ر
للوباء فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم :ال ضرر وال ضرار».

ال إحراج وال عتب
ل �ف��ت ال � �ط� ��واري إل� ��ى أن «م� ��ن يخشى
امل ��رض أو م��ن ي�خ��اف��ه ف�لا ي��ذه��ب إل��ى
املسجد اال حني يتم شفاؤه ،وال يجوز
للمرء أن يعتب أو يحرج من يخشى
الذهاب للمسجد بسبب كورونا».

الضرر المتوقع
ذك��ر ال�ك��وس ان «ال�خ��وف م��ن ح��دوث
ض� � ��رر م� �ت ��وق ��ع أو م� � ��رض ي �ص �ي��ب
االنسان وقد يهلكه ،أو كونه مريضًا
م��رض��ًا معديًا أو يشق معه ال��ذه��اب
للمسجد يسوغ له ترك الجماعة في
امل�س�ج��د وال �ص�لاة ف��ي ب�ي�ت��ه ،ويكتب
له األجر بإذن اهلل تعالى ،كما لوكان
صلى ف��ي املسجد ،ف��إذا زال الخوف
م��ن امل� ��رض ف�ع�ل�ي��ه أداء ال �ص�ل�اة في
املسجد».
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تدقيق أمني

التحقق من التصريح

 ..ومساعدة

 100عنصر من «الداخلية» لعزل حولي ..و 60للفروانية ..و 50لخيطان

رجال تحت الشمس الحارقة لحفظ األمن

¶ جهود كبيرة تستحق الشكر والتقدير للعاملين بال كلل لتطبيق القوانين
بينما نمكث في بيوتنا تحت
التكييف ،ونحمد الله على ما
سخره لنا من وسائل لمواجهة
الحر الشديد من مك ّيفات وغيرها،
يجدر بنا أن نشكر رجاال ً يعملون
تحت لهيب الشمس الحارقة،
ويقفون ساعات طويلة في أجواء
مشتعلة لتنفيذ قرارات مجلس
الوزراء المتعلقة بعزل بعض
المناطق وتطبيق الحظر الجزئي.
وتزامناً مع حالة االستنفار التي
تشهدها البالد لمكافحة وباء
كورونا ،يقدم رجال األمن الغالي
والنفيس ،ويبذلون جهودً ا
كبيرة لحفظ األمن واالستقرار
في البالد ،إضافة الى معاونة
الجهات المعنية االخرى لعبور
تلك المرحلة الحرجة ،ويواجهون
ظروفاً صعبة تحت الشمس
المحرقة ،ويعملون بال كلل وال
ملل حيث يضعون مصلحة البالد
فوق أي اعتبار ،ويواصلون الليل
بالنهار لتعزيز األمن وتكريس
االنضباط وتطبيق القوانين.
فرجال األمن الساهرون على
حماية أمن البالد وسالمتها
يقفون في الصفوف األمامية
لمواجهة هذا الوباء ،وتزيد
جهودهم مع ارتفاع درجات
الحرارة ،فتراهم يقضون معظم
يومهم في النقاط األمنية
للتدقيق على حاملي تصاريح
عدم التعرض ،وفِ ي الشوارع
الرئيس ّية والداخلية لتنفيذ قرار
الحظر الجزئي.

يقضون معظم
يومهم في
النقاط األمنية
للتدقيق
على حاملي
التصاريح
جوالت متواصلة
طوال اليوم
في المناطق
لتنفيذ الحظر
الجزئي
يعاونون
الجهات
المعنية لعبور
المرحلة الحرجة
ويواجهون
ظروفا ً صعبة
رجل أمن يخفف حدة الحرارة بالماء (تصوير :بسام زيدان)

محمد إبراهيم
مصدر أمني مطلع أك��د لـ سبقلا أن نحو  100عنصر أم��ن من
قطاعات األمن العام واملرور والنجدة جرى فرزهم لتنفيذ قرار
مجلس ال��وزراء الخاص بعزل منطقة حولي فقط ،مشيرا الى
انهم يعملون بنظام املناوبات بواقع  6ساعات عمل في األجواء
الحارة واملشتعلة في أوق��ات الظهيرة ،ومقسمون على جميع
ً
م��داخ��ل وم �خ��ارج املنطقة ،ف�ض�لا ع��ن ان�ت�ش��اره��م ف��ي ال�ش��وارع
الداخلية والرئيسية لضبط أي مخالف ولرصد أي متجاوز.

واض��اف امل�ص��در أن عناصر االم��ن م��وزع��ون ب��واق��ع  7دوري��ات
تابعة لقطاع املرور والعمليات على طريق الدائري الرابع ،و7
أخرى في عدة نقاط تفتيش في مداخل ومخارج شارع تونس،
و 7دوري��ات داخ��ل ك��ل واح��دة منها رج�لا أم��ن تابعان للنجدة
ً
لتغطية ال �ش��وارع امل�ط�ل��ة ع�ل��ى ط��ري��ق امل �غ��رب ال �س��ري��ع ،فضال
عن  5دوري��ات أخ��رى بها  10عناصر أمن متمركزة في مداخل
ومخارج طريق املغرب السريع.
واوض � ��ح ان م ��داخ ��ل وم� �خ ��ارج ط��ري��ق ال ��دائ ��ري ال �ث��ال��ث تمت
ً
ت�غ�ط�ي�ت�ه��ا ب � �ـ 10ع�ن��اص��ر أم� ��ن ،ف �ض�لا ع��ن  12آخ��ري��ن يمثلون

نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة لتغطية جميع املنطقة املحيطة
ب��ال��دائ��ري ال�ث��ال��ث ،الف�ت��ًا إل��ى أن ط��ري��ق ال�ق��اه��رة املقابل ملنطقة
الشعب في عهدة األمن العام بجميع مداخله ومخارجه وجميع
شوارعه ،وينتشر فيه حوالي  20عنصر أمن.
وأشار املصدر الى ان حوالي  60عنصرًا أمنيًا يغطون مداخل
وم� �خ ��ارج م�ن�ط�ق��ة ال �ف��روان �ي��ة ت �س��ان��ده��م وح � ��دات م��ن ال�ج�ي��ش
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ت��أم�ين امل�ن�ط�ق��ة م��ن ال ��داخ ��ل ،و 40ع�ن�ص�رًا أمنيًا
يغطون مداخل وم�خ��ارج منطقة خيطان يساندهم في تأمني
املنطقة من الداخل عناصر الحرس الوطني.

 7دوريات تابعة
لقطاع المرور
والعمليات
على الدائري
الرابع

جدَّ دوها «أونالين» ..خالل  5أيام

َّ
تسلموا
 6آالف مواطن ومقيم
رخص القيادة
محمد إبراهيم
جانب من المسافرين في المطار (تصوير :بسام زيدان)

تصدّ روا أعداد المسافرين إلى بالدهم

 11ألف مصري غادروا في  3أيام
محمد المصلح
ال ت � ��زال وت� �ي ��رة ت �ص��اع��د أع � � ��داد امل �غ ��ادري ��ن
ال��راغ �ب�ي�ن ب��ال�س�ف��ر ال ��ى اوط��ان �ه��م م�س�ت�م��رة،
حيث استنفرت االج �ه��زة العاملة ف��ي مطار
ال�ك��وي��ت ام��س لتيسير م �غ��ادرة  6180راك�ب��ا
ع �ل��ى م�ت�ن  32رح �ل��ة ج��وي��ة ،ت �ن��وع��ت م��ا بني
الهند ومصر واالردن.
وق��د ت�ص��درت الجالية امل�ص��ري��ة اع�ل��ى اع��داد
الركاب والرحالت الجوية لليوم الثالث على
ال�ت��وال��ي ،حيث بلغ اجمالي امل�غ��ادري��ن نحو
 11الف مصري على مدار  3ايام فقط ،منهم

 4500غادروا امس على منت  21رحلة جوية.
وق��ال مصدر لـ سبقلا ،ان اع��ادة فتح محطة
س ��وه ��اج ش �ج��ع ش ��رك ��ات ال� �ط� �ي ��ران امل�ح�ل�ي��ة
واالق �ل �ي �م �ي��ة ع �ل��ى اس �ت �ق �ط��اب االف ال��رك��اب
امل �ص��ريي��ن ال��راغ �ب�ي�ن ب �م �غ��ادرة ال� �ب�ل�اد ،عبر
تقديم عروض مخفضة لتذاكر السفر.
واض� � ��اف امل� �ص ��در ان ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ي �ن��ص ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة رغ� �ب ��ات ج �م �ي��ع ش��رك��ات
الطيران لنقل الرعايا الراغبني في املغادرة،
ع�ب��ر ال�ت�ق��دم بطلب ال��ى ادارة ال�ن�ق��ل ال�ج��وي
ب��اح �ت�ي��اج��ات �ه��م ل�ت�ن�ظ�ي��م ال ��رح�ل�ات ال�ج��وي��ة
املغادرة.

 6آالف مواطن ومقيم تسلموا رخص القيادة
امل �ج ��ددة ع��ن ط��ري��ق خ��دم��ة «أون�ل�اي ��ن» منذ
السبت املاضي وحتى مساء أمس (األربعاء)،
ه��ذا م��ا ك�ش��ف ع�ن��ه م�ص��در أم �ن��ي ،م��ؤك �دًا ان
ن�ح��و  60ف��ي امل �ئ��ة م�ن�ه��م م�ق�ي�م��ون ،و 40في
املئة مواطنون.
واض ��اف امل �ص��در ان ال�خ��دم��ة ال�ت��ي اطلقتها
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ت�ه��دف لتخفيف االزدح ��ام
عن ادارات امل��رور في املحافظات الست عقب
مباشرة عملها ،مشيرا الى ان عملية استالم
الرخصة ال تستغرق أكثر من  6دقائق أمام
الجهاز ،وحوالي  10دقائق فقط من االنتظار
في صالة املراجعني.
واك ��د امل �ص��در ان االل� �ت ��زام ب�ج�م�ي��ع ال �ش��روط
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ال � � �ص� � ��ادرة م � ��ن وزارة ال �ص �ح��ة
ش ��رط أس��اس��ي ل��دخ��ول امل ��راج ��ع ال ��ى ص��ال��ة
االنتظار ،الفتا ال��ى ان التعليمات الصادرة
واض �ح��ة وص��ري �ح��ة وت �ن��ص ع�ل��ى استبعاد
غير امللتزمني بالشروط الصحية الخاصة
ب��ال �ت �ب��اع��د االج� �ت� �م ��اع ��ي ،وارت� � � � ��داء ال �ك �م��ام
والقفازات.

 6دقائق لالستالم..
و 3سنوات صالحية رخصة
المقيم ..و 10للمواطن
وأش� � ��ار امل� �ص ��در ال� ��ى ان ت �ع �ل �ي �م��ات شفهية
ص��درت م��ن ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ش��ؤون امل��رور
والعمليات اللواء جمال الصايغ ،تنص على
َ
ع��دم م�خ��ال�ف��ة اي ش�خ��ص منتهية رخصته
بسبب الظروف الحالية ،الفتا ال��ى ان هدف
وزارة الداخلية هو التسهيل على املواطنني
واملقيمني وليس التعسف ضدهم.
واوضح ان صالحية رخصة املقيم أصبحت
ً
 3س �ن��وات ب ��دال م��ن س�ن��ة واح � ��دة ،ورخ�ص��ة
امل��واط��ن  10س �ن��وات ،م�ش�ي��را ال��ى ان عملية
تسليم رخ��ص ال�ق�ي��ادة مستمره ط��وال أي��ام
األس�ب��وع بمبنى األل�ع��اب الرياضية بنادي
النصر في منطقة العارضية من الـ 8صباحًا
وحتى الـ 5عصرًا.

مواطنة تسلمت رخصة القيادة (تصوير :بسام زيدان)

 10الكويت
«تسونامي»
الفوضى ..إدارة
كورونا!

خالد أحمد الطراح
ك� �ش ��ف رئ � �ي� ��س ات� � �ح � ��اد م � �س � �ت� ��وردي األدوي� � � ��ة
والصيدليات ،األخ فيصل املعجل ،املستور عن
مخاطبة االتحاد لوزارة الصحة «مرارًا وتكرارًا»،
بطلب تسهيل إج��راءات االستيراد للمستلزمات
ال �ط �ب �ي��ة ،ب��اع �ت �ب��ار أن ه ��ذا ال �ق �ط��اع م�خ�ت�ل��ف عن
ب �ق �ي��ة ال �ق �ط��اع��ات ال �ت �ج ��اري ��ة ،ال س �ي �م��ا ف ��ي ظ��ل
ال� �ط ��وارئ ال �ص �ح �ي��ة .ل �ك��ن واض� ��ح أن «ال �ص �ح��ة»
بسبب اضطراب القرار لم تلتفت لطلب االتحاد!
(سبقلا  31مايو )2020
لم يكن مفاجئًا انتقال عدوى اضطراب القرارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ص �ح �ي��ة ب ��وج ��ه خ � ��اص ف ��ي ظ��ل
ال�ج��ائ�ح��ة #ك��وف �ي��د_ ،19ف�ق��د س�ي�ط��ر تسونامي
الفوضى على اإلدارة الحكومية والقرارات األمنية
والصحية والتجارية والعمالية ف��ي بلد صغير،
كالكويت ،يفترض أن تجري فيه األمور بسهولة
شديدة ،وبصرف النظر عن الظروف.
فمنذ اإلطاللة غير السارة للجائحة قبل شهور
ووزارة الصحة والحكومة ككل كثفتا مشاهد
ال� �ب ��روز اإلع�ل�ام ��ي ول �ي��س ال �ت ��واص ��ل ال�ت�ف��اع�ل��ي
اإلعالمي السليم ،ولكن نلتمس للحكومة العذر
ف ��ي م �ث��ل ه ��ذه ال� �ظ ��روف ،ف �ق��د س �ب��ق ل�ح�ك��وم��ات
متعاقبة الدخول بالنفق نفسه واجترار األخطاء
نفسها ،من دون أن تتعلم حكومة واحدة  -ليس
أك �ث��ر -م��ن ال�ت��ي سبقتها ف��ي ال�ت�خ� ُّ�ب��ط وف��وض��ى
القرارات والسياسات.
أعلنت وزارة الصحة منذ ب��داي��ة ط��وف��ان كورونا
املستجد ع��ن ال�ح��اج��ة ملستلزمات طبية عاجلة
ملواجهة الجائحة ،وهو ما دفع إلى قيام صندوق
ك��ورون��ا ل�ل�ت�ب��رع��ات م�ص�ح��وب��ًا ب�ت�ب��رع��ات ف��ردي��ة
وب �ع��ض ال �ش ��رك ��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �خ��اص��ة وال ��وك�ل�اء
باالستيراد لألدوية واألجهزة أيضًا.
إلى هنا والتطورات غير مستغربة على الكويت
وشعبها في املحن ،فقد شهد تاريخ الدولة على
ذلك في األزمات السياسية والكوارث الصحية منذ
عقود من الزمن ،لكن سارت رياح البيروقراطية
العاتية في الحكومة ضد مصلحة الدولة والقطاع
الصحي تحديدًا!
فقد كشفت الزيارة املفاجئة لكورونا ،عن عورة
أمنية ب�ش��أن مصير مجهول ل�ح��وال��ي  140ألف
مخالف لإلقامة من الوافدين ،لم يستدل عليهم
ح �ت��ى ال �ي��وم ول ��م ي �ج� ِ�ر أم �ن �ي��ًا ن �ش��ر جنسياتهم
وبياناتهم واإلجراءات املتخذة بحق من تسبب في
كل ذلك ،وهذا ليس باألمر الغريب على مؤسسة
أم�ن�ي��ة ت � ِئ��ن م��ن امل �خ��ال �ف��ات واالخ� �ت ��راق ب�ش�ه��ادة
القضاء وع��دد القضايا ذات الصلة ،رب�م��ا ليس
َ
آخ��ره��ا قضيتي «ض�ي��اف��ة ال��داخ�ل�ي��ة» و«االت �ج��ار
بالبشر»!
هذه ليست مفاجآت ،وإنما زالزل سياسية غير
هينة إطالقًا؛ لكن ال بد من تجاوزها مؤقتًا ،فقد
أصبحنا كشعب شركاء في السكوت عن ُّ
تخبط
الحكومة نتيجة غياب الصوت النيابي الوطني في
مجلس الصوت الواحد!
لكن هذا ال يمنع طرح التساؤالت مجددًا عن سبب
ع��دم استعانة مؤسسة ال�ك��وي��ت للتقدم العلمي
باتحاد موردي األدوية في استيراد شحنة بقيمة
 5ماليني دينار من الصني من دون الرجوع إلى
ال��وك�ل�اء ب��ال�ك��وي��ت أو االت� �ح ��اد؟! ه��ل االس �ت �ي��راد
امل�ب��اش��ر أق��ل تكلفة؟ ه��ل ل��دى امل��ؤس�س��ة خبرات
طبية تفوق وزارة الصحة واتحاد موردي األدوية
بتحديد طبيعة االحتياجات الطبية واملعايير؟!
مع العلم أن الشحنة األول��ى وصلت على طائرات
عسكرية كويتية!
ماذا بعد هذه الفوضى في اإلدارة الحكومية؟ هل
ستتحول فوضى املاضي السياسي العليل إلى
تسونامي الفوضى؟!.

من الماللة

ُك َّتاب وآراء

أكبر الرابحين ..وأكثر الخاسرين!

جرة قلم

من الذاكرة
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نشرت صحيفة سبقلا في  9يونيو الجاري خبرًا عن أغنى
ش�خ��ص ع��رف��ه ال�ت��اري��خ ال�ح��دي��ث ،وه��و امل�ل�ي��اردي��ر األم�ي��رك��ي
جيف بيزوس ،الرئيس التنفيذي لعمالقة التسوق االلكتروني
«أمازون» الذي تقدر ثروته بـ 150مليار دوالر ،ذلك أنه أضاف
لثروته نحو  25مليار دوالر منذ ب��داي��ة أزم��ة ك��ورون��ا حتى
اآلن ..والسبب معروف وواضح في أن البشر في معظم أنحاء
ال�ك��رة األرض�ي��ة ق��د ُحبسوا ف��ي منازلهم وال�ت�ج��ؤوا للتسوق
االلكتروني عن طريق «أم��ازون» التي يمتلك غالبية أسهمها
أخونا في البشرية – ال في الثراء – بيزوس!! ...مع أن بيزوس
م��ن اآلن ال��ى أن يتوفاه اهلل ل��ن يصرف على نفسه وعائلته
ربعًا في املئة مما يمتلكه ،وهذه رسالة نوجهها ملحبي تجميع
الثروات في الحق والباطل ،خصوصًا للذين أمعنوا في الفساد
وجنوا املاليني عن طريقه ،وهذا ليس بموضوعنا الرئيسي..
م��وض��وع�ن��ا ال��رئ�ي�س��ي ه��و ع��ن أك�ب��ر ال��راب �ح�ين ف��ي ظ��ل ه��ذه
األزم� ��ة ال�ص�ح�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة غ�ي��ر امل�س�ب��وق��ة،
فأكبر الرابحني الذين كادوا أن يكونوا منفردين بتلك االرباح

املذهلة هم أشقاؤنا مالك أسهم شركات االتصاالت املتنقلة
حفظهم اهلل وزاد رزقهم ..فاملاليني في الكويت ُحجزت في
منازلها أو شاليهاتها أو جواخيرها أو مزارعها بموجب
قرار الحكومة الرشيدة ،هؤالء من مواطنني ومقيمني بالغني
كانوا أم أطفاال لم تغادر عيونهم شاشات هواتفهم النقالة،
ولم تقف أصابعهم عن الدق عليها ..وهو أمر لم تخطط له تلك
الشركات بل هبط عليها مع هذه الكارثة كرزق غير متوقع
من السماء ،كما هبطت الـ 25مليارا على مالك شركة أمازون.
وه �ن��اك ك�ل�م��ة أخ �ي��رة أود ت��وج�ي�ه�ه��ا إلدارة وم �ل�اك أس�ه��م
شركات االتصاالت املتنقلة ..بأن العجب اعترانا ونحن نرى
أهل الكويت ،حكومة وشعبا ،يصرفون املاليني مبتغني بها
املصلحة العامة وال �ث��واب م��ن اهلل على ت��داع�ي��ات تلك األزم��ة
وضحاياها ..ولم َنر منكم ،أنتم الرابحني من تلك األزمة ،ما
يماثل ذل��ك من تبرع سخي أو تخفيض ما تتقاضونه من
ماليني عمالئكم كما فعل الجميع هنا في الكويت؟!
الخاسرون في هذه األزمة معظم مالك املصالح االقتصادية

علي أحمد البغلي
والعقارية واألف��راد ،إلقفال مصالحهم كليًا أو جزئيًا ..لكن
ال �خ��اس��ر األك �ب��ر ب�ن�ظ��ري ف��ي ال �ك��وي��ت وخ� ��ارج ال �ك��وي��ت هو
ش��رك��ات ال �ط �ي��ران وم�ك��ات��ب ال �س �ف��ر ..فنحن اصبحنا ن��رى
الطائرات بالعشرات قابعة في امل�ط��ارات ،أم��ا مكاتب السفر
فقد ص��دئ��ت أب��واب�ه��ا وأقفالها الن�ع��دام فتحها منذ أش�ه��ر..
ونقول لهؤالء مع جميع الخاسرين من األزم��ة ..اشتدي يا
أزم��ة تنفرجي وإن مع العسر يسرًا ..متمنني لكم وللجميع
الفرج االلهي القريب.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

األزمات تتكدس..
والصورة
قاتمة

تحت المجهر

«التعليم عن ُبعد» ..واالختبارات النهائية
أص��درت الحكومة ق��رارًا بتعطيل امل��دارس
وال�ج��ام�ع��ات ضمن اإلج� ��راءات االح�ت��رازي��ة
م ��ن ت ��داع �ي ��ات ان �ت �ش��ار ف� �ي ��روس ك��ورون��ا
ك��وف �ي��د  19امل �س �ت �ج��د ،وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م��ن
أن وزارة ال�ت��رب�ي��ة وم��دارس �ه��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة
ل��م ت �ب��دأ ت�ط�ب�ي��ق «ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ب �ع��د» ،ف��إن
امل � ��دارس ال �خ��اص��ة ب ��دأت تطبيقه وان�ت�ه��ت
منه وأص��درت ش�ه��ادات لطلبتها بدرجات
املواد التي درسوها ،ونالحظ حاليًا البعض
ي �ط��ال��ب ب�ت�ط�ب�ي��ق «ال �ت �ع �ل �ي��م ع ��ن ُب �ع ��د» في
امل��دارس الحكومية والكليات حتى يستمر
التحصيل العلمي للطلبة ،ال سيما أنه من
غ�ي��ر امل �ع ��روف م �ت��ى س�ي�ت��م ال �ق �ض��اء على
ال�ف�ي��روس ال��وب��ائ��ي .ويعتمد «التعليم عن
بعد» على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة
تعرض امل�ق��ررات ال��دراس�ي��ة عبر الشبكات
اإللكترونية ،وهي وسيلة لتحويل العملية
التعليمية م��ن أس�ل��وب التلقني إل��ى أسلوب
ال�ف�ه��م واالب �ت �ك��ار ،وي �ك��ون م�ت��اح��ًا لجميع
الطلبة ف��ي ك��ل وق��ت وأي م�ك��ان وم�ت��واف��رة

بعد السالم

به مصادر تعليمية عديدة ،كما أنه بإمكان
املتعلم سهولة التواصل مع املعلم في جميع
األوق��ات ،ومتاحة للمعلمني أدوات لتحليل
ال��درج��ات وال�ن�ت��ائ��ج .ويعتبر «التعليم عن
بعد» االت�ج��اه الشائع بالعالم حاليًا خالل
األزمة الصحية التي نعيشها .وفي الكويت
بسبب حداثته للغالبية فإن معظم العاملني
ف��ي م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ي �ش �ع��رون ب��ال�غ�م��وض
تجاهه :املعلم ،املتعلم ،ولي األم��ر ،املدرسة،
واإلدارة العليا بوزارة التربية ووزارة التعليم
ال �ع��ال��ي .وأع �ت �ق��د أن ��ه ح��ال�ي��ا ال ع ��دد كافيًا
م��ن املعلمني ق��ادر على اس�ت�خ��دام التقنية
ال��رق �م �ي��ة ب�ط��ري�ق��ة ت�م�ك�ن�ه��م م��ن ال �ت��دري��س
ب��اس�ت�خ��دام��ه .ك�م��ا أن ه�ن��اك ب�ع��ض النقاط
التي تحتاج أخذها باالعتبار ،حيث إن هذا
ال�ن�ظ��ام يتيح للمتعلم ال�ف��رص��ة للغش في
االخ�ت�ب��ارات ،وضياع الوقت في املحادثات
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة غ �ي��ر امل �ف �ي��دة .ك �م��ا أن ه�ن��اك
الحاجة الضرورية إل��ى توافر بنية تحتية
واملتمثلة بأجهزة الحاسوب ومستلزماتها

أ .د .بهيجة بهبهاني
كالكاميرات والسماعات وامليكروفونات،
وك��ادر مؤهل وق��ادر على إدارة هذا النظام
التقني.
ولتطبيق ت��وج��ه «التعليم ع��ن ب�ع��د» ،يجب
على وزارة التربية والتعليم العالي دعم كل
املؤسسات التعليمية ماديًا لتوفير جميع
م�ت�ط�ل�ب��ات ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة لضمان
جودة املخرجات التعليمية بشرط أساسي،
وهو أن تكون االختبارات النهائية ورقية،
لضمان ع��دم ل�ج��وء الطلبة للغش أو قيام
أفراد آخرين بأداء االختبارات نيابة عنهم.
ك�م��ا ي�ج��ب ات �ب��اع أق �ص��ى درج� ��ات التباعد
االجتماعي ،في قاعات االختبارات للمواد
ال�ن�ظ��ري��ة وامل �خ �ت �ب��رات ل �ل �م��واد ال�ع�م�ل�ي��ة مع
توفير املستلزمات الطبية للطلبة واملعلمني،
ع�ل�م��ًا أن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة ك ��ان م��ن امل �ف��روض
تطبيقها منذ عقود من الزمن لوال...؟!

التاجر األسوة ()177

الحجي عنبر نموذج جميل للثقة
الكبيرة في التاجر الكويتي
حديثنا اليوم عن التاجر الحجي عنبر عابد
ً
امل ��ون ��س ،ال ��ذي ي�ع��د ن �م��وذج��ًا ج�م�ي�لا للثقة
ال�ك�ب�ي��رة ف��ي ال�ت��اج��ر ال�ك��وي�ت��ي وأم��ان�ت��ه التي
يشهد لها الجميع س��واء من داخ��ل الكويت
أو خارجها.
ي��روي التاجر العم مشعان الخضير «نكتة
لطيفة» أي قصة طريفة فيها ف��ائ��دة ،وك��ان
ذلك في مقابلة تلفزيونية مع التجار مشعان
الخضير وعبدالرحمن البحر وخالد الحمد
في برنامج صفحات من تاريخ الكويت ،من
ت�ق��دي��م ال��راح��ل رض��ا الفيلي  -رح�م��ه اهلل -
حيث يقول« :إن تجار الكويت فيهم صفة قل
ُ
أن توجد في الناس اآلخرين ،أال وهي األمانة،
ومما يدل على صحة كالمي أنه كان هناك
دالل اسمه الحجي عنبر عابد امل��ون��س ،إذا
جاء أهل نجد للكويت كانوا يضعون نقودهم
وأماناتهم عند الحجي عنبر نظرًا ألنه كان
مشهودًا له باألمانة من الجميع ،وكان الحجي
عنبر لديه صندوق من الخشب يضعه على
جانب دكانه لوضع الفلوس واألم��ان��ات فيه
من التي يتلقاها ويتسلمها من الناس سواء
من الكويت أو خارجها خاصة من أهل نجد،
ليذهبوا ل�ش��راء أغراضهم وحاجياتهم من
ت�ج��ار ال�ك��وي��ت ث��م ي��أت��ون إل��ى الحجي عنبر
ألخ ��ذ أم��ان��ات �ه��م ون �ق��وده��م م ��ن ال �ص �ن��دوق
الخشبي امل��وض��وع أم��ام دك��ان ،ث��م يدفعون
ثمن ما اشتروه من التجار بعد ذلك يعودون
إلى بالدهم».

ويضيف العم مشعان الخضير« :ذهب رجل
من أهل منطقة شقرا للحجي عنبر بعد أن
انتهى من ش��راء أغراضه من تجار الكويت،
وأخ �ب��ر ال�ح�ج��ي ع�ن�ب��ر أن ��ه أع �ط��اه (ه�م�ي��ان)
أي ص��رة م��ن النقود بها  300ل�ي��رة ،فبحث
ال�ح�ج��ي عنبر ع��ن ص��رة ال�ن�ق��ود (ال�ه�م�ي��ان)
وق ��ال ل��ه :ل�ي��س ل��دي�ن��ا ش��يء ل��ك ،ف��أخ�ب��ره أن��ه
متأكد من أن��ه وض��ع الهميان في الصندوق
ال �خ �ش �ب��ي ال� �خ ��اص ب ��األم ��ان ��ات ،ول ��ذل ��ك م��ن
ش��دة أمانة الحجي عنبر ،لم يستطع الرجل
أن يشكيه ألح��د ،ألن��ه لن يصدقه أح��د نظرًا
للسمعة الطيبة للحجي عنبر ال�ت��ي يشهد
له فيها الجميع بأمانته ،يقول الرجل دبرت
ح ��ال ��ي ورت � �ب� ��ت أم� � � ��وري وس� � � ��ددت أس� �ع ��ار
البضائع التي اشتريتها من تجار الكويت،
وكنت أن��وي أن أس��دد أس�ع��ار البضائع التي
اشتريتها م��ن ص��رة ال�ن�ق��ود (ال�ه�م�ي��ان التي
تحتوي  300ليرة) ،.فلما مر حول وعدت مرة
أخرى للكويت ،وقابلت الحجي عنبر ،قال لي
الحجي عنبر :أين أنت؟ لقد وجدنا (الهميان)،
أي صرة الفلوس التي تخصك ،بعدما بحثنا
عنه فوجدناه ساقطًا بني الصندوق الخشبي
(ال �س �ح��ارة) وال �ح��ائ��ط أث �ن��اء ال �ق �ي��ام بعملية
ت�ن�ظ�ي��ف ال ��دك ��ان خ�ل�ال ف �ت��رة ال �ش �ت��اء ،وق��د
حفظت لك (الهميان) عندما تعود مرة أخرى
للكويت ألعطيك إياها ،فقال له الحجي عنبر:
مل��اذا لم تخبرني أن لك أمانة عندي ،فقال له
تاجر أهل شقرا :من سيصدقني في السوق

د.عبدالمحسن
الجارالله الخرافي
إذا اتهمتك بأنك أخذت صرة النقود الخاصة
ً
ب��ي» ،ف�ه��ذا دل�ي��ل على الثقة املطلقة أوال من
تاجر أهل شقرا في التاجر حجي عنبر.
وه� � ��ذا امل ��وق ��ف ي �ع��د دالل� � ��ة واض � �ح ��ة ع�ل��ى
السمعة الطيبة لتجار الكويت ف��ي أمانتهم
وصدقهم والسماحة في تعامالتهم ،حيث
شهد لهم جميع من يتعامل معهم باألمانة
والصدق ،ومما يدل على ذلك أيضًا أنه من
ثقة أه��ل البحرين ف��ي تجار الكويت أن��ه إذا
ج ��اءت ال�س�ف��ن م��ن ال�ه�ن��د وخ �ل�ال م��روره��ا
بالبحرين ،كان تجار الكويت يشترون منها
األخ �ش��اب ث��م يبيعونها أه��ل ال�ب�ح��ري��ن من
دون أن يتسلموا منهم ثمن هذه األخشاب،
ف ��إذا ك��ان��ت كمية األخ �ش��اب ن��اق�ص��ة يذهب
ه ��ؤالء ال�ت�ج��ار إل��ى ال�ك��وي��ت ث��م ي��أت��ون أله��ل
البحرين الستكمال كمية الخشب الناقصة
ويسلمونها إياهم ،ونظرًا لتلك الثقة الكبيرة
ك ��ان ت �ج��ار ال �ك��وي��ت ي��رف �ض��ون أخ ��ذ قيمة
األخشاب إال بعد تسليم كميات األخشاب
كاملة ألهل البحرين ،لذلك كان يثق بهم أهل
البحرين وأه��ل السعودية وك��ل م��ن يتعامل
معهم ألم��ان�ت�ه��م وص��دق�ه��م ف��ي تعامالتهم
التجارية مما أكسبهم سمعة طيبة يشهد
لها القاصي والداني.

فخري هاشم السيد رجب
خ �م �س��ة أش� �ه � ٍ�ر ت �ف �ص��ل أم �ي ��رك ��ا ع ��ن االن �ت �خ��اب��ات
ال��رئ��اس �ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ي �ت��وال��ى ت �ك��دس األزم � ��ات واق�ع�ي��ًا،
ً
ف�م��ن أزم ��ة ك��ورون��ا وال �ت��راج��ع االق �ت �ص��ادي وص ��وال
إلى االضطرابات الحالية التي ربما تؤدي إلى أشياء
خارج حسابات الجميع في واقع أميركي بدأت تتبلور
صفحته االجتماعية ..من بطالة وتفشي الوباء وذلك
ف��ي ظ��ل استطالع ل�ل��رأي يشكك باملسار االنتخابي
ً
األميركي ،وهناك من يتهم الرئيس ترامب صراحة
ب��أن��ه يسعى ل�ص��رف األن �ظ��ار ع��ن ت��داع�ي��ات فيروس
َ
ٌ
متسع من الوقت ليوجه
كورونا ،والواضح أنه لم يتبق
الرئيس األميركي بوصلته إلى الخارج الفتعال تهمة
أو تسخني أزمة ما.
ك��ذل��ك يسعى م�ن��اف�س��وه إل��ى اس�ت�غ�لال امل��وق��ف بعد
مقتل جورج فلويد « -البوعزيزي األميركي» على يد
الشرطة ،ورغم اعتقال الشرطي واتهامه بالقتل غير
العمد فإن مشهد موت فلويد ال يزال يتصدر عناوين
األخ� �ب ��ار ،خ��اص��ة ال �ت �ف��رق��ة ال �ع �ن�ص��ري��ة ب�ي�ن ال�ب�ي��ض
وال�س��ود .وبعيدًا ع��ن الساحة األميركية وباالنتقال
إلى ظل قوانينها وتحديدًا «قانون قيصر» الذي بدأ
تطبيقه على الشعب السوري قبل أيام بعد أن فشل
سيناريو إس�ق��اط ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،ب��دأت العقوبات
القاسية جدًا وسط صمت معظم العرب غير املبرر،
حيث ظهرت تداعياتها وبشكل كبير على الشعب
السوري :ارتفاع سعر صرف الدوالر ،ارتفاع أسعار
امل � ��واد االس �ت �ه�لاك �ي��ة ب�ش�ك��ل ج �ن��ون��ي ،وب� ��دء ف �ق��دان
األدوية وارتفاع أسعارها إلى ستة أضعاف سعرها
األصلي ،فأين العرب من ذلك؟!
َ
ه�ن��اك تصريحات استخباراتية ت�ق��ول :إن ال�ص��ورة
ضبابية ح��ول نوعية األسلحة ،وتحديدا الصواريخ
البالستية ،التي يمكن أن تكون سوريا قد حصلت
عليها م��ن ال�ص�ين أو روس �ي��ا أو إي ��ران ،حيث هناك
ت �خ��وف ق��ائ��م وح�ق�ي�ق��ي م��ن ال ��رد ال �س��وري امل��دع��وم
من دول حليفة وقوية «ل��ن ن��دع سوريا تموت تحت
ال�ح�ص��ار» ..وإذا م��ا بقي القانون القيصري س��اري
امل�ف�ع��ول ف��إن ال�ح��رب ق��ادم��ة ال م�ح��ال��ة؛ ألن�ه��ا الخيار
الوحيد واألق��وى لضرب املصالح األميركية بعد هذا
التضييق االقتصادي ،ووضع اليد على حقول النفط
مخز،
وإحراق املحاصيل الزراعية وسط صمت دولي ٍ
وال استثناء فيه ،فلبنان سوف يتأذى بشكل كبير
على أكثر من مستوى ،فسوريا هي املنفذ البري أمام
لبنان على الشرق األوس��ط والعالم ،وهنا نسأل :هل
ثمن استئجار الكهرباء من سوريا يعتبر دعمًا ماليًا
لدمشق؟ وهل استمرار حركة التبادل التجاري بني
البلدين مخالف للقانون؟ ..الجواب :نعم.
من املؤكد اليوم أن سوريا تمتلك ترسانة قادرة على
الوصول إلى العمق اإلسرائيلي ،باملقابل أعلنت دولة
«الكيان اإلسرائيلي» عن تجارب ناجحة لصواريخها
البالستية ونتانياهو يحتفي بذلك.
وال��واق��ع إم��ا أن يستثمر بنو صهيون أخطاء ترامب
كي ال تتأثر أهداف صفقة القرن ،وإما أن تندلع حرب
ل��ن ُي�ح� َ�س� َ�د عليها أح��د ،وإم��ا أن تتدخل اليد اإللهية
فتفعل كل ما هو خارج التوقع والحسابات ..نتمنى.

نبيها صفر

خالل االيام املاضية شاهدنا وتابعنا الكثير من الدول التي
ب��دأت تفتح االس��واق وألغت الحظر ،وهناك من فتح املطارات
وغيرها من انفراج من وباء كورونا ،ونحن في الكويت عشنا
الحظر الجزئي وانتقلنا بعد عودة العالقني الى الحظر الكلي،
واآلن نعود ال��ى الحظر الجزئي ،وهناك مناطق طبق عليها
العزل الكلي بسبب تفشي الوباء.
عند ظهور الوباء نزل املتطوعون من ابناء الوطن والوافدين
الشرفاء املحبني لهذه االرض لخدمة الوطن وكل من يحتاج
الى املساعدة ،لم يتركوا شيئا اال وقدموه ،وهناك من اصيب
م�ن�ه��م ،وك��ذل��ك م��ن ت��وف��اه اهلل ون�ط�ل��ب ل�ه��م ال��رح �م��ة ش�ه��داء
ال��واج��ب ،وه�ن��اك م��ن تطلب منهم العمل ال�ت��واج��د على رأس
اعمالهم ،لم يكن في نيتهم غير خدمة الوطن ،جاءتني رسالة

ممن تطلب منهم العمل والتواجد وع��دم االنقطاع ،سأنشر
أجزاءها الرئيسية« :عندما بدأت االزم��ة كنا موجودين على
رأس عملنا ومداومني عادي هذا روتني حياتنا كموظفني في
الدولة .وبعد تعطيل الدوامات ومن اول يوم تغيرت كثير من
االمور في عيوننا .الى ان جاء اليوم الذي اقرت فيه الحكومة
امل�ك��اف��آت ،يمكن م��ا تصدقيني م��ا ادري ول�ك��ن كنا ك��ل يوم
ن� ��داوم واح �ن��ا ن�ش�ع��ر ان �ن��ا ن �ق��دم ش�ي�ئ��ا بسيطا م��ن جمايل
وافضال أم اعطت ولم تأخذ ،ام احتوتنا وما زالت وستبقى
امللجأ واملرسى االخير .وكنا نفخر بما نقدمه من تضحية
وك�ن��ا ن��رى التقدير واالح �ت��رام وال��دع��وات ال��ى اهلل م��ن جميع
ابناء الشعب لنا بالتوفيق والنجاح ،وان يحفظنا اهلل من هذا
ال��وب��اء ،ه��ذه ال��دع��وات التي كانت وم��ازال��ت الدافع واملحفز ،بل

موضي المفتاح
ويساندها دافع كبير تمتلئ به نفوسنا هو حب هذه االرض.
اتعلمني ما شعوري بموضوع املكافآت؟ ملاذا يسلب منا حبنا
وتضحيتنا وعملنا لهذا الوطن ،كلمات سموه الكريمة في
كل خطاباته بالشكر كانت تثلج قلوبنا وتمسح عنا التعب
وتشحننا ملزيد من العطاء ،وكانت كافية النها كانت الدرع
التي تحمينا وتحثنا على االستمرار.

اختي العزيزة حب الكويت ال يحتاج مكافأة ،منذ عرفت هذا
الخبر وانا حزينة ،فهل حب الوطن والعمل له يحتاج ملكافأة؟..
كنت قدوة البنائي ،اآلن اتعلمني ماذا سأترك لهم؟ ..ان حبك
لوطنك اذا ل��م يكن ل��ه مقابل ف�لا تحبه وال ت �ب��ذل ..وال انكر
ان الصفوف االول��ى ه��ي م��ن تستحق ال�ت�ك��ري��م ..ك��م سعدت
بابناء وطني ،وكم انا فخورة بهذا العطاء ،وملثل هؤالء علينا
ان نلتزم بكل التعليمات حتي نصل للمرحلة االخيرة عندما
نكون وصلنا الى صفر اصابات.»..
ومضة :نعلم انكم لم تخرجوا من منازلكم وتعرضوا انفسكم
للخطر اال م��ن اج��ل الكويت ،انتم تستحقون الكثير ،وأعلم
أن هديتكم الكبرى عندما يعلن وزي��ر الصحة اننا وصلنا
الصفر وقدرنا بفضل اهلل ان ننتصر.
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خبير أسري :أفظع شيء في العالقة هو أن نعد بااللتزام ثم نخلف بوعدنا

خطيبي أصيب بفيروس كورونا ..فهل يمكنني فسخ الخطوبة؟
كوامي أنتوني أبياه « -نيويورك تايمز»

رهيب حتى ملجرد التفكير في أنني أريد التخلي عنه
بسبب إصابته بالفيروس ،أري��د نصيحة منك قل لي
ماذا أفعل؟

أرس � �ل� ��ت ش ��اب ��ة رس� ��ال� ��ة إل � ��ى خ �ب �ي��ر أس � � ��ري وك ��ات ��ب
وفيلسوف في صحيفة نيويورك تايمز تقول فيها:

وأجاب الخبير والفيلسوف كوامي أنتوني أبياه على
ً
رسالة املرأة قائال:

أنا شابة أبلغ من العمر  37عامًا ،جميلة وبشوشة،
وأحب الحياة كثيرًا ،أحاول دومًا أن أقضي كل يوم
في القيام باألمور التي تجعلني سعيدة ،قبل أن
ينتشر فيروس كورونا بهذه الطريقة املروعة في
ك��ل أن�ح��اء العالم ،تعرفت على ش��اب جميل ،كان
يحاول دائمًا إدخال البهجة والسرور ّ
علي ،عشنا
أي��ام��ًا جميلة ،زرن��ا مناطق مختلفة ف��ي ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ،قضينا وق�ت��ًا ممتعًا م�ع��ًا ،وق��د ق��دم لي
خاتم خطوبة في إح��دى رحالتنا ،وكنت سعيدة
جدًا.
لكن فجأة بعد انتشار املرض ،وبدأت عمليات اإلغالق
في كل أنحاء البالد ،التزمت بالبقاء في منزلي ،وهو
كذلك ،غير أن��ه في الفترة القليلة املاضية أخبرني أنه
أصيب بالفيروس ،ومنذ ذل��ك الحني ونحن نتواصل
عبر رسائل نصية قصيرة أو عبر محادثات فيديو،
ويظهر أن حالته س��اءت ،فقد أخبرني أن عليه اتباع
نظام غذائي صارم ،كما أنه يذهب إلى الطبيب في كثير
من األحيان.
أعلم أنني أنانية ،حني أرسلت هذه الرسالة ،ولكن أريد
أن أعرف هل من غير األخالقي أن أفسخ خطوبتي منه،

ب �م �ج ��رد أن ي� �ك ��ون ش �خ ��ص م� ��ا ص ��دي �ق ��ًا أو م�ح�ب��ًا
لشخص آخر بشكل حقيقي ،فإنه يتحمل جميع أنواع
املسؤوليات تجاه هذا الشخص ،حتى تلك التي لم تكن
على البال أو الخاطر.
فعلى سبيل املثال ،سيكون من املؤسف من قبل أي
ام ��رأة التخلي ع��ن زوج �ه��ا ف�ق��ط ألن��ه أص�ب��ح مريضًا
بشكل كبير وم�ف��اج��ئ ،ف�ه��ذا األم��ر م��ذك��ور حتى في
نذور الزواج في الجزء الذي نقول فيه «أكون معك في
املرض والصحة».
أعلم أنه يمكن أن يكون هذا وعدًا ال يمكن ألي شخص
أن يفي ب��ه ،ولكن يفترض أن تكون هناك شراكة في
السراء والضراء بني الشخصني الذين اختارا أن يكونا
معًا في هذه الحياة.
عندما يكون الشريك مريضًا بشكل كبير فقد يكون
االل�ت��زام برعايته يتضمن أن تبقى معه لفترة طويلة
ك�م�ق��دم رع��اي��ة ص�ح�ي��ة ،وال ي�م�ك��ن إل� ��زام أي شخص
بقبول هذا العبء.
لكن األم��ر وم��ا فيه أن الشيء الفظيع في ه��ذه الحياة،
خصوصًا في ما يتعلق بالعالقات الزوجية أو األسرية،
هو أن نعد بااللتزام ..ثم نخلف بوعدنا.

(ترجمة :محمد مراح)

إن اس �ت �م��ررت ف��ي ال�ت�ع�ل��ق ب��ه ،ف�م��ن امل�م�ك��ن أن تكون
النهاية مأساوية وال أريد أن أشعر بالحزن واأللم.

وأتركه بعد أن اعترف أنه مصاب بالفيروس ،صراحة
أخاف أن أصاب بالعدوى ،وأخاف أيضًا من ألم الفراق

س ّببت تضليل الناس وتقليل الثقة باألطباء وتعريض حياة الكثيرين للخطر

األخبار المزيفة كيف تض ّر بخطة التعامل مع الوباء؟
د .خلود البارون
تعرف وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ،قوة
رسائلهما وفعاليتها ف��ي توجيه ال ��رأي ال�ع��ام إل��ى فكرة
معينة او هدف معني.
توجه ال��رأي العام
وه��ذه القوة تعد سالحًا ذا حدين ،فقد ِ
إلى أمر صحيح ومفيد ،أو إلى أمر غير صحيح وضار.
واألكثر ضررًا هو أن تنتشر اإلشاعات واملعلومات الخطأ
أو املزيفة للحقائق حول موضوع يتعلق بصحة البشر.
ف �ق��د ك�ش�ف��ت أب �ح��اث م��ن ج��ام �ع��ة اي �س��ت ان�ج�ل�ي��ا إل ��ى أن
«ال �س��وش �ي��ال م �ي��دي��ا» ووس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام غ �ي��ر ال��رس�م�ي��ة،
تتحمل وزر انتشار معلومات خطأ كانت السبب في زيادة
اتباع سلوكيات صحية ضارة ،وانتشار أوبئة سابقة مثل
األنفلونزا املوسمية والحصبة ،وسارس ،وغيرها.
ل ��ذا ،أش ��ار ال�ب��اح�ث��ون إل��ى ض ��رورة ال�ن�ظ��ر إل��ى ن�ت��ائ��ج ه��ذه
الدراسات لوضع استراتيجيات للتعامل مع الوضع الراهن.
وع �ل��ق ال�ب��اح��ث وال �ب��روف �ي �س��ور ب ��ول ه�ن�ت��ر ،ق��ائ�لا «سبب
ان�ت�ش��ار ال��رس��ائ��ل واالخ �ب��ار امل��زي�ف��ة واب�ت�ك��اره��ا ه��و ع��دم
احترام املصادر املوثوق بها ،أو مبدأ املصداقية .وبالنسبة
لكورونا ،فقد ك��ان ذل��ك هو السبب في انتشار كثير من
امل �ع �ل��وم��ات ال�خ�ط��أ وغ �ي��ر امل�ن�ط�ق�ي��ة ح ��ول ط ��رق ان�ت�ش��اره
وعالجه والوقاية منه».
زيادة معدل الرافضني للفحص
وق��د سبب ذل��ك تضليل الكثير م��ن البشر وتقليل الثقة
ب��األط�ب��اء املختصني ،ب��ل وزي ��ادة تطبيق سلوكيات غير
صحية وتعريض حياة الكثيرين للخطر.
م�ث��ل :زي ��ادة م�ع��دل ال��راف�ض�ين للفحص ،ع��دم غ�س��ل ال�ي��د،
مشاركة األغذية مع االخرين ،عدم تعقيم االسطح ،رفض
التقيد بالعزل من قبل املرضى ومن يرعاهم وحتى تعمد
نشر الوباء.
الخوف بني البشر
بينما اش��ارت الباحثة د .جولي بيرنارد ،ال��ى ان انتشار
ٌ
سريع بشكل مقلق.
الرسائل التي تحمل معلومات خطأ
وعلقت قائلة «سرعة انتشار املعلومات الخطأ قد يفسر

مايو كلينك

ال�ت�غ�ي��ر ف��ي س �ل��وك األش �خ��اص وزي � ��ادة م �ع��دالت ال�ح�ي��رة
والضغط النفسي والخوف بني البشر حاليا .وه��ي أمور
ضارة بحد ذاتها».
املعلومات الزائفة أكثر انتشارًا
ولألسف ،فقد بينت دراساتنا ب��ان الناس أكثر تفضيال
ل�ن�ش��ر االخ �ب��ار ال�خ�ط��أ وامل �ض��ادة (ال �ت��ي ت�ت��داول�ه��ا م��واق��ع
ال �س��وش �ي��ال م �ي��دي��ا وال��رس��ائ��ل غ �ي��ر امل �ع��روف��ة امل �ص��در)
مقارنة بنشر االخبار املوثوق بها والتي تواكب النصائح
الحكومية.
مما يدل على ان املعلومات الزائفة والخطأ أكثر انتشارا
مقارنة بتلك الحقيقة .ولهذا االمر نتائج وخيمة.
وفي السياق نفسه ،دلت دراسة أخرى الى ان معظم عينة
البحث أش ��اروا ال��ى ان�ه��م يبعثون ال��رس��ائ��ل ويتشاركون
الفيديوهات من دون ان يشاهدوها او يقرؤوها مسبقا.
بمعنى أنهم يتشاركون الرسائل بسبب عنوانها فقط ،او
تبعا الستنتاجات مبنية على اول سطر منها م��ن دون
أن ي�ت��أك��دوا م��ن ف�ح��واه��ا او ي�ق��رؤوه��ا ب��ال�ك��ام��ل .مما يدل
على سرعة انتشار الرسائل وأيضا على أن البعض يقوم
باستنتاج الحقائق م��ن خ�لال ق ��راءة ال�ع�ن��وان ،وم��ن دون

التحقق من محتوى الرسائل والتعرف عليها بالكامل.
زيادة الوعي والتحصني اإلعالمي
أظهرت دراسات د .جولي وبول أن زيادة وعي األشخاص
ال�ص�ح��ي وال �ت �ش��دي��د ع�ل��ى أه�م�ي��ة إي �ق��اف ت� ��داول او نشر
رسائل االشاعات واملعلومات ذات املصادر غير املوثوق
فيها ،تسهم في خفض نسبة انتشار املعلومات الخطأ
في عينة البحث.
وعلقت د .جولي قائلة «حتى ل��و توقف  %10م��ن اف��راد
العينة عن نشر املعلومات الخطأ ،فذلك سيقلل كثيرا من
انتشارها وعدم تصديق  %20لألخبار غير املوثوق فيها
وارتفاع ملحوظ في ثقة األشخاص بالنصائح الصحيحة
وتقيدهم ب��اإلرش��ادات الطبية» .ل��ذا ،ش��دد الباحثون على
اه �م �ي��ة اال ت��رك��ز ال �ج �ه��ود ع �ل��ى زي � ��ادة ال��وع��ي املجتمعي
ب��ال�ن�ص��ائ��ح وامل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ت�ب�ع�ث�ه��ا امل �ص ��ادر امل��وث��وق
بها (م��واق��ع منظمات الصحة ال��دول�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة واألط�ب��اء
املتخصصون) فقط ،بل وأيضا على زي��ادة وع��ي العامة
ب��وج��ود اخ�ب��ار غير حقيقية وض ��ارة ،وذل��ك لتحصينهم
ضد هذا النوع من املعلومات والنصائح وتقليل تصديقهم
لها او مشاركتها.

أش �ع��ر ب��ال�ق�ل��ق م��ن مستقبلي م �ع��ه ،وأري� ��د أن أحمي
نفسي م��ن األل��م ،لكنني أش�ع��ر أي�ض��ًا بأنني شخص

 4فوائد صحية لخل التفاح
د .والء حافظ
كشفت دراس ��ة علمية حديثة ع��ن ف��وائ��د اس�ت�خ��دام خل
ال �ت �ف��اح؛ ف�ه��و ي�ع�ت�ب��ر أك �ث��ر األن � ��واع اس �ت �خ� ً
�دام��ا م��ن قبل
ُ
األش�خ��اص الذين يتبعون حميات صحية ،كما أن��ه يعد
أحد العالجات الشعبية القديمة ،وله استخدامات منزلية
عديدة ،ومن أفضل الطرق املتبعة إلدخال الخل إلى النظام
الغذائي هو استخدامه في الطهي ،مثل السلطات.
وي�ف�ض��ل ال�ب�ع��ض اس �ت �ه�لاك ال �خ��ل ع�ب��ر ت�خ�ف�ي�ف��ه ب��امل��اء
وش��رب��ه ،وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق وض��ع كمية ت �ت��راوح ب�ين 1-2
ملعقة صغيرة إلى  1-2ملعقة كبيرة من خل التفاح في
كوب كبير من املاء.
وم��ن األف �ض��ل ال �ب��دء ب�ج��رع��ات ص�غ�ي��رة وت�ج�ن��ب ت�ن��اول
كميات كبيرة ،حيث يمكن أن يسبب الكثير من الخل ً
آثارا
جانبية ضارة ،بما في ذلك تآكل مينا األسنان.
ً
وإج �م��اال ،ي��ؤدي إل��ى ف�ق��دان ال ��وزن ،وان�خ�ف��اض مستوى
الكوليسترول في الدم ،وانخفاض مستويات السكر في
الدم ،باإلضافة إلى تحسني أعراض مرض السكري.
وفيما يلي بعض فوائده الصحية ،كما وردت في تقرير
ُ
نشره موقع  HEALTH LINEكنتائج أث ِبتت علميا:
 .1غني بحمض الخليك ول��ه تأثيرات بيولوجية
قوية.
يحتوي خل التفاح الطبيعي على سالسل من البروتينات،
واإلن��زي �م��ات ،وال�ب�ك�ت�ي��ري��ا ال�ص��دي�ق��ة ،وب�ع��ض األح�م��اض
األم �ي �ن �ي��ة ،وم � �ض� ��ادات األك � �س� ��دة ،وك �م �ي��ة ص �غ �ي��رة م��ن
البوتاسيوم ،ولكنه ال يحتوي على الكثير من الفيتامينات
أو املعادن .وكل ملعقة كبيرة منه تحتوي على نحو ثالث
س�ع��رات ح��راري��ة ،وه��ي نسبة منخفضة للغاية .واثبت
دراس��ات أنه يعمل على تحسني أعراض متالزمة ّ
تكيس
املبايض ،ويجعل دورات الطمث أكثر انتظامًا.
 .2خ�ف��ض م�س�ت��وي��ات ال�س�ك��ر ف��ي ال ��دم وم�ح��ارب��ة
مرض السكري.
أثبتت فوائد عديدة مرتبطة بالخل حول مستويات السكر
ف��ي ال��دم ،واألن�س��ول�ين ،كما أن��ه ق��د يكون ذا ف��ائ��دة كبيرة
للذين يعانون مرض السكري ،أو ملن يرغب في الحفاظ
على مستويات منخفضة م��ن السكر ف��ي ال��دم ألسباب

أخ��رى ،حيث ان��ه يحسن م��ن حساسية األنسولني أثناء
تناول وجبة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات
بنسبة  %34 - %19ويقلل بشكل كبير من نسبة السكر
ف��ي ال��دم واستجابة األن�س��ول�ين .كما أن��ه يقلل م��ن نسبة
السكر ف��ي ال��دم بنسبة  %34بعد ت�ن��اول  50غ��رام��ا من
ً
الخبز األبيض .هذا فضال عن أن تناول ملعقتني كبيرتني
من خل التفاح قبل النوم يمكن أن يقلل من نسبة السكر
بالدم في الصباح بنسبة .%4
 .3فقدان الوزن وتقليل دهون البطن.
أظ�ه��رت ال��دراس��ات أن خ��ل التفاح يمكن أن يساعد على
إن�ق��اص ال��وزن ،حيث يزيد اإلح�س��اس بالشبع ويساعد
على تناول سعرات حرارية أقل ويؤدي إلى خسارة عدة
غرامات على امليزان .كما أن تناول الخل مع وجبة تحتوي
ع�ل��ى نسبة ع��ال�ي��ة م��ن ال�ك��رب��وه�ي��درات ي ��ؤدي إل��ى زي��ادة
الشعور باالمتالء ،وينتهي األم��ر بتناول  200إل��ى 275
سعرة حرارية أقل لبقية اليوم.
 .4تقليل الكوليسترول وتحسني صحة القلب
ُتعد أم��راض القلب ً
حاليا السبب األك�ث��ر شيوعا للوفاة
املبكرة ف��ي العالم ،وم��ن امل�ع��روف أن العديد م��ن العوامل
ال �ب �ي��ول��وج �ي��ة ت��رت �ب��ط إم ��ا ب��ان �خ �ف��اض أو ب ��زي ��ادة خطر
اإلص��اب��ة ب��أم��راض ال �ق �ل��ب .وي�م�ك��ن ت�ح�س�ين ال �ع��دي��د من
«عوامل الخطر» هذه عن طريق استهالك الخل ،ولكن تم
إجراء العديد من الدراسات على الحيوانات .فتشير هذه
الدراسات إلى أن خل التفاح يمكن أن يخفض مستويات
الكوليسترول وال��ده��ون الثالثية ،إل��ى ج��ان��ب العديد من
عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب.

ُتصيب هذه الحالة في الغالب األشخاص في منتصف العمر أو أكبر

االضطراب العاطفي الحاد قد يتسبب في فقد الذاكرة الشامل العابر
فقد ال��ذاك��رة الشامل العابر هو نوبة مفاجئة مؤقتة من
فقدان الذاكرة ،ال ُيمكن أن ُيعزى إلى حالة عصبية أكثر
شيوعا ،مثل الصرع أو السكتة الدماغية.
خ�لال نوبة فقد ال��ذاك��رة الشامل العابر تتالشى ذاكرتك
عن األحداث األخيرة ببساطة ،لذلك ال يمكنك تذكر أين أنت
أو كيف وصلت إلى هناك.
باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تتذكر أي شيء حول ما يحدث
هنا واآلن .وبالتالي ،قد تستمر في تكرار األسئلة نفسها؛
ألنك ال تتذكر اإلجابات التي حصلت عليها للتو.
ق��د ال تتذكر أيضا أي ش��يء على اإلط�ل�اق عندما ُيطلب
منك تذكر األشياء التي حدثت في يوم سابق أو شهر أو
حتى قبل عام.
ُ
تصيب ه��ذه الحالة ف��ي الغالب األش�خ��اص ف��ي منتصف
العمر أو أكبر.
فقد ال��ذاك��رة الشامل العابر ليس خطيرا ،لكنه قد يكون
مخيفا ،ودائما ما تتحسن الحالة بالتدريج بمرور ساعات
قليلة.
األعراض
ُي�ع��رف ال�ع��رض الرئيسي للنسيان الشامل العابر بعدم
ال �ق��درة ع�ل��ى ب�ن��اء ذك��ري��ات ج��دي��دة وت��ذك��ر األح ��داث التي
وقعت مؤخرا.

بمجرد تأكيد هذه األعراض ،فمن املهم استبعاد األسباب
األخرى املحتملة للنسيان.
يتعني وجود هذه العالمات واألعراض لتشخيص النسيان
الشامل العابر:
 - 1فقدان الذاكرة املفاجئ الذي يؤكده شاهد.
 - 2االحتفاظ بالهوية الشخصية رغم فقدان الذاكرة.
 - 3اإلدراك ال �ع��ادي ،مثل ال�ق��درة على مالحظة وتسمية
األشياء العادية بأسمائها واتباع التوجيهات البسيطة.
 - 4غ�ي��اب ال�ع�لام��ات ال��دال��ة على تلف منطقة م�ح��ددة من
ال��دم��اغ مثل شلل األط ��راف ،الحركة ال�لاإرادي��ة أو ضعف
القدرة على التعرف على الكلمات.
بالرغم من أن فقد الذاكرة الشامل العابر غير ضار ،فال
توجد طريقة ممكنة لتمييز تلك الحالة عن املرض املهدد
للحياة ،الذي يمكن أيضا أن يسبب فقدان الذاكرة املفاجئ.
األسباب
يظل سبب فقدان الذاكرة العابر غير معروف .ويبدو أن
ه�ن��اك راب�ط��ا ب�ين ف�ق��دان ال��ذاك��رة ال�ش��ام��ل ال�ع��اب��ر ،وسجل
اإلص ��اب ��ة ب��ال �ص��داع ال�ن�ص�ف��ي ،وذل ��ك ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن
العوامل الواضحة التي تسهم في حدوث كلتا الحالتني ال
يمكن فهمها بالكامل .وهناك سبب آخر محتمل يتمثل
في امتالء األوردة بالدم بشكل زائد عن الحد ،وذلك بسبب

وجود نوع ما من االنسدادات ،أو بسبب حدوث شيء غير
طبيعي في تدفق الدم (االحتقان الوريدي).
أحداث قد تؤدي إلى فقدان الذكراة العابر
بينما تقل للغاية احتمالية حدوث فقدان الذاكرة الشامل
العابر بعد وقوع هذه األحداث ،إال أن هناك بعض األحداث
التي قد تؤدي إلى حدوث ذلك ،وتتضمن:
 - 1االنغماس املفاجئ في ماء بارد أو ساخن.
 - 2النشاط البدني العنيف.
 - 3اإلج ��راءات الطبية ،مثل تصوير األوع�ي��ة ال��دم��وي��ة ،أو
استخدام املناظير الطبية.
 - 4إصابات الرأس الطفيفة.
 - 5االض �ط��راب العاطفي ال �ح��اد ،ال��ذي ق��د ي�ح��دث بسبب
سماع خبر سيئ ،أو بسبب صراع ما ،أو بسبب ممارسة
العمل بشكل زائد عن الحد
■ عوامل الخطورة
وم ��ن امل �ث �ي��ر ل�لاه �ت �م��ام أن ارت� �ف ��اع ض �غ��ط ال� ��دم وارت �ف��اع
الكوليسترول — اللذين يرتبطان ارتباطا وثيقا بالسكتة
الدماغية — ليسا عامل خطورة للنسيان العابر الشامل.
وذلك على األرجح ألن النسيان العابر الشامل ال يمثل أحد
أمراض األوعية الدموية التي تحدث مع التقدم في العمر.

ال يبدو أن نوع جنسك يؤثر على خطر إصابتك أيضا.
أوضح عوامل الخطر هي:
■ العمر.
تتعرض الفئة العمرية  50ع��ام��ا فأكثر لخطر النسيان
الشامل العابر أكثر من الصغار.
■ تاريخ من نوبات الشقيقة (الصداع النصفي).
إذا كنت تعاني من نوبات الشقيقة (ال�ص��داع النصفي)،
ي��زداد خطر تعرضك للنسيان الشامل العابر أكثر ممن
ال يعانونه.
املضاعفات
ال ت��وج��د ل �ف �ق��دان ال ��ذاك ��رة ال �ش��ام��ل ال �ع��اب��ر م�ض��اع�ف��ات
م �ب��اش��رة .وال ي�م�ث��ل ع��ام��ل خ �ط��ورة ل�لإص��اب��ة بالسكتة
ال��دم��اغ�ي��ة أو ال �ص��رع .م��ن امل�م�ك��ن ح ��دوث ن��وب��ة ث��ان�ي��ة من
فقدان الذاكرة الشامل العابر ،إال أن تكرار حدوثه أكثر من
أمر ٌ
مرتني ٌ
نادر للغاية.
الوقاية
ن�ظ�رًا ل�ع��دم م�ع��رف��ة ال�س�ب��ب وراء ف �ق��دان ال��ذاك��رة الشامل
ال�ع��اب��ر ،وأي �ض��ًا الن�خ�ف��اض م�ع��دل ت �ك��رار اإلص��اب��ة ب��ه ،ال
توجد طريقة فعلية للوقاية من املرض.
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ثقافة وفنون

كشف لـ سبقلا عن كواليس أحدث أعماله الفنية التي طرحت قبل  48ساعة ..وسبب غناء مشعل لها منفرداً

ضاري المسيليم :نفذنا أغنية «وتستمر الحياة» لميامي ..خالل يومين
بغد أفضل في أنفسهم ،وال نملك لتحقيق هذا الهدف
سوى الفن ،لذلك تأتي مثل هذه األغنيات التي تحمل
كلماتها وألحانها موجة من الفرح والسعادة .وكلنا
أمل أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه قبل فيروس
كورونا ،ندعو ونبتهل ونحفز الناس لنصمد في وجه
هذا الفيروس وندعم الحكومة في جميع ما تتخذه
من قرارات الهدف منها الحفاظ على صحتنا».

محمد علي
كشف الملحن ضاري المسيليم ،عن كواليس أحدث أعماله الفنية «وتستمر الحياة»
الذي ُطرح مساء أول من أمس ،بصوت مشعل ميامي ،ومن كلمات الشاعر أحمد
الشرقاوي .وتحدث المسيليم في تصريح خاص لـ سبقلا عن طبيعة األغنية ،وسبب
غناء مشعل لها منفرداً ،الفتاً إلى أنه تم تنفيذ العمل خالل يومين فقط من إنتاج
تلفزيون الكويت .واستعرض ضاري جانباً من نشاطه الفني خالل المرحلة المقبلة ،إذ
قال إنه يحضر لمجموعة من األغنيات يتعاون من خاللها مع المطربين أحمد الحريبي،
وديانا كرزون ،ويوسف العماني.

التفاهم

استهل امللحن ضاري املسيليم حديثه من «وتستمر
ال�ح�ي��اة» ،حيث ق��ال «األغنية م��ن غناء فرقة ميامي،
وم��ن كلمات أحمد الشرقاوي ،وم��ن ألحانه ،وتوزيع
وم �ي �ك��س وم��اس �ت��ر ع � ��ادل ال� �ف ��رح ��ان .وأت ��وج ��ه من
خ�لال�ك��م ب��ال�ش�ك��ر إل��ى ت�ل�ف��زي��ون ال�ك��وي��ت ال ��ذي أنتج
ه��ذا ال�ع�م��ل ال�ف�ن��ي ل�ن�ق��دم��ه ل�ل�ج�م�ه��ور ه��دي��ة بسيطة
في توقيت يتطلب منا جميعًا التمسك باألمل ،وأن
ننظر إلى املستقبل نظرة تفاؤل ،لذلك جاء اسمها:
وتستمر الحياة».
كلمات األغنية

على النبي قولوا معي ألف الصالة
ستستمر وبتستمر هذي الحياة
الحافظ اهلل يحفظك خلك حريص اليوم
كلمة محبة ننصحك واحنا نحبك دوم
ترجع ترى هالدنيا وتزين والشمس تشرق كل مكان
خلك على نفسك أمني ونعيش في صحة وأمان
ستستمر وبتستمر هذي الحياة

ضاري المسيليم

كواليس العمل

وب�س��ؤال��ه ع��ن ك��وال�ي��س ال�ت�ع��اون م��ع ف��رق��ة ميامي،
وامل ��وزع ال�ف��رح��ان ،حتى تخرج األغنية للنور قال
«خضنا تحديًا كبيرًا ،إذ كان يجب أن ننتهي من
األغنية خ�لال يومني أو ثالثة على أقصى تقدير،

فيلم الرعب The Wretched
يتحدى كورونا ..ويتجاوز المليون األول

محمد علي
ت�ح��دى فيلم ال��رع��ب  The Wretchedفيروس
ك ��ورون ��ا وم� ��ا ف��رض��ه ع �ل��ى ال �ع��ال��م أج �م��ع م��ن
إغ�ل�اق ��ات ت�س�ب�ب��ت ف ��ي اس �ت �ب �ع��اد ال �ع��دي��د من
األف �ل��ام ،وإغ �ل�اق دور ال�س�ي�ن�م��ا ،واس �ت �ط��اع أن
ي�ت�ج��اوز الفيلم ح��اج��ز امل�ل�ي��ون دوالر أميركي
أرباحًا ،بعد أن استمر عرضه  5أسابيع معتمدًا
على دور ال�ع��رض األم�ي��رك�ي��ة القليلة املفتوحة
وس�ي�ن�م��ا ال �س �ي��ارات ،ليصبح أول ف�ي�ل��م يصل
إل��ى حاجز املليون دوالر منذ جائحة فيروس
كورونا.
وت ��رب ��ع ع �ل��ى ق �م��ة ش �ب��اك ال �ت ��ذاك ��ر األم �ي��رك �ي��ة
لألسبوع الخامس على ال�ت��وال��ي ،وه��و اإلنجاز
ال ��ذي ل��م ي�س�ب��ق أن ح�ق�ق��ه س ��وى  4أف�ل�ام ه��ي:
«تيتانك» ( ،)1997و«الحاسة السادسة» (The
 )Sixth Senseللنجم ب��روس ويليس ،1999

و«أف � ��ات � ��ار» ( )Avatarع� ��ام  ،2009و«ال �ن �م��ر
األس��ود» ( )Black Pantherضمن عالم أفالم
 marvelالسينمائي والذي طرح عام .2018
والفيلم ،ال��ذي تخرجه الشقيقتان بريت ودرو
ب�ي��رس ،حقق ف��ي أس�ب��وع��ه ال�خ��ام��س  181ألف
دوالر ،بعد عرضه في  75دار عرض سينمائي
بالواليات املتحدة.
ويعود الفضل في هذا النجاح الذي حققه فيلم
 The Wretchedإل��ى سينما ال �س �ي��ارات التي
أصبحت املنفذ الوحيد املتاح ملشاهدة عروض
س�ي�ن�م��ائ�ي��ة ف ��ي ظ ��ل أزم � ��ة غ �ل��ق دور ال �ع��رض
السينمائية بسبب كورونا.
وف��ي ح��ال اس�ت�م��ر فيلم  The Wretchedفي
تصدره لشباك التذاكر لألسبوع السادس على
التوالي ،فسيكون قد حقق رقمًا قياسيًا جديدًا،
وس�ي�ك��ون الفيلم ال �ـ  16ف�ق��ط ال ��ذي يحقق ه��ذا
اإلنجاز منذ عام  1980في الواليات املتحدة.

بعد أسبوع من تعيينه

آراء كروية تطيح مدير مهرجان القاهرة
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء
الثالثاء ،استقالة مديره الفني أحمد شوقي ،وذلك
بعد أسبوع واحد من تعيينه باملنصب إثر حملة
انتقاد طالته على وسائل التواصل االجتماعي.
وك� ��ان ش��وق��ي ي�ع�م��ل م �س��اع �دًا ل�ل�م��دي��ر ال�ف�ن��ي
ال�س��اب��ق للمهرجان ي��وس��ف ش��ري��ف رزق اهلل،
ال ��ذي ت��وف��ي ف��ي ي��ول�ي��و  ،2019ق�ب��ل أن تصدر
وزارة الثقافة قرارًا رسميًا بتعيينه في املنصب
مطلع يونيو الجاري.
لكن حملة شنها منتقدون لقرار تعيينه أعادت
نشر بعض اآلراء الشخصية له التي كتبها قبل
سنوات على فيسبوك ح��ول موقعة بورسعيد

الكروية التي تسببت في وف��اة  72من جمهور
النادي األهلي املصري ،كما شكك البعض في
انتمائه السياسي.
ورد شوقي ببيان عبر صفحته على فيسبوك
اع �ت��ذر ف�ي��ه ع��ن م�ن�ش��ورات��ه ال�س��اب�ق��ة ،وق ��ال إن
ما كتبه ك��ان «ف��ي إط��ار املناوشات الكروية مع
األصدقاء» كما أكد على دعمه للدولة املصرية
ومؤسساتها.
وذك��ر بيان للمهرجان أن اللجنة االستشارية
العليا عقدت اجتماعًا «قبلت خالله االستقالة»
وقدمت الشكر إلى شوقي ملا قدمه خالل عمله
في الدورات السابقة.

فرقة ميامي

ك �م��ا أن األغ �ن �ي��ة م��دت �ه��ا دق �ي �ق��ة ون �ص��ف ال��دق�ي�ق��ة
تقريبًا ،وك��ان يفترض أن يغنيها مشعل وخالد،
ول �ك��ن ل�ض�ي��ق ال��وق��ت وق �ص��ر م ��دة األغ �ن �ي��ة ق��ررن��ا
أن تكون بصوت مشعل ،وهلل الحمد توفقنا في
العمل ،وحققت األغنية أصداء طيبة خالل الساعات
القليلة املاضية» حيث تم طرحها قبل  48ساعة.

رفع الروح المعنوية للناس

أم� ��ا ع ��ن أه �م �ي��ة م �ث��ل ه� ��ذه ال �ن��وع �ي��ة م ��ن األغ �ن �ي��ات،
خصوصًا أن العالم أجمع يعيش فترة عصيبة ،فقال
«ال شك في أننا كفنانني مطالبون ب��أن نساهم في
رفع ال��روح املعنوية للناس وبث روح التفاؤل واألمل

الروائي والناشر خالد النصرالله:

خسرنا مشاركات في معارض مهمة..
والوضع أشبه بالشلل
مهاب نصر
قبل شهور معدودة كان المتحدث
عن حركة النشر وإنتاج الكتاب في
الكويت ال يمكنه تجاهل الطفرة
الكبيرة ،التي أحدثتها دور مستجدة
ومكتبات غيرت الصورة النمطية لعالم
القراء واقتناء الكتاب .وبالطبع كانت
بيئة النشر والكتاب (التي تعتمد كثيرا
على المعارض المفتوحة والتسويق
عبر الحدود) من أشد البيئات تتضررا
باإلغالق االحترازي الواسع مؤخرا.
الروائي خالد النصرالله ،المسؤول عن
دار نوفا بلس والخان (الخاصة باألعمال
المترجمة) ،كان لنا معه لقاء حول
األثر المباشر أليام الحجر على روزنامته
الخاصة أوال ،ثم األضرار التي أصابت
الناشرين والحلول الممكنة لتخطي
األزمة ،وما إذا كان الظرف الحالي
سيفرض نفسه في اختيار موضوعات
للطبع أو الترجمة.
■ ك �ي��ف ت �ع��ام �ل��ت م ��ع ف �ت ��رة ال �ح �ظ��ر؟ وأي ن� ��وع م��ن
األنشطة مارست؟

ـ�ـ�ـ ك �ن� ُ�ت م �س �ت� ً�اء ج� �دًا ف��ي ال �ب��داي��ة ألن أب �ن��ائ��ي ص�غ��ار
وبحاجة لرعاية يومية؛ أول أسبوعني ّ
عمت فوضى
ك�ب�ي��رة ق�ب��ل أن أق ��رر وزوج �ت��ي وض��ع ب��رن��ام��ج منظم
ً
يضمن لنا إنجازًا متبادال في اليوم ،استطعت بعدئذ
أن أم�لأ ال�ي��وم ب��ال�ق��راءة وال�ك�ت��اب��ة وم�م��ارس��ة الرياضة
املنزلية ومشاهدة أفالم ومسلسالت أجنبية ،وقضاء
وقت مثمر مع العائلة ال يخلو من مشاجرات صغيرة،
لكنها ن �م��وذج ج� ّ�ي��د ع��ن م��رح�ل��ة ال �ت �ف� ّ�رغ ال�ت��ي أسعى
للوصول إليها.
خسارة كبيرة

■ ك �ص��اح��ب دار ل�ل�ن�ش��ر إل ��ى أي درج� ��ة ب ��دا ال�ح�ظ��ر
مؤثرا؟ وبرأيك ما الحلول التي يمكن أن تواجه بها
دور النشر الوضع الحالي؟

ــ خسارة كبيرة مثل أي مشروع تجاري ّ
تعرض لهزة
أثناء املرحلة املاضية ،خسرنا مشاركات في معارض
مهمة ،واملكتبات ما عادت تعمل ،الوضع أشبه بشلل،
إضافة إل��ى كوننا مرتبطني بمشاريع ترجمة قائمة،
وعلينا التزامات مادية وغيرها ،ربما ّ
شع طيف طفيف
في مسألة نشاط حركة البيع من خالل التوصيل إلى

خالد النصر الله

امل�ن��ازل ،تعرف إلينا ق� ّ�راء ج��دد ،وتلك كانت الوسيلة
ً
ال��وح�ي��دة املمكنة اّل�ت��ي ق��د تنعش ال�ح��ال��ة ق�ل�ي�لا ،مثل
ه��ذه األزم ��ات تحلها الكتب اإللكترونية ،سعينا وما
زلنا نسعى الى إيجاد طريقة آمنة وسهلة لبيع الكتب
بوساطة منصات التطبيقات وغيرها.
متفائلون بعودة الحياة
■ ه��ل ل��دي��ك خ�ط��ة للنشر ب�ع��د زوال ال�خ�ط��ر وع��ودة
ال�ح�ي��اة تتضمن ت��رج�م��ة م��ؤل�ف��ات تتصل بموضوع
الوباء؟

ـ �ـ خ�ط�ت�ن��ا ق��ائ�م��ة ب��ال�ت��أك�ي��د ،ون �ح��ن ع�ل��ى ق ��در من
ال� �ت� �ف ��اؤل ب� �ع ��ودة ال �ح �ي��اة إل� ��ى ح� ��ال م �ق �ب��ول��ة قبل
نهاية العام ،لكننا ال ننظر حقيقة لترجمة أعمال
متعلقة بالوباء ،تنتظرنا مجموعة عناوين جديرة
بالظهور ،وحتى اللحظة نتطلع لالستحواذ على
حقوق كتب أخرى جميلة .مسألة استغالل أحداث
ً
الفترة الراهنة أو املاضية تعطي شكال تجاريًا ال
يليق بمبدأ الدار.
التالعب بالخيال

■ أن ��ت ك��روائ��ي ك�ي��ف ت �ت �ن��اول ف �ت��رة ك �ه��ذه إذا اردت

في خضم االحتجاجات ضد العنصرية

سحب فيلم  Gone with the Windمن منصة «إتش بي أو ماكس»
ّ
سحبت منصة «إت��ش ب��ي أو م��اك��س» للبث ال�ت��دف�ق��ي فيلم «غ��ون
وي ��ذ ذي وي �ن ��د» ،م��ن ق��ائ �م��ة األع �م ��ال ال �ت��ي ت�ع��رض�ه��ا ف��ي خضم
االحتجاجات ضد العنصرية والعنف املمارس في حق السود من
الشرطة األميركية.
وينظر أساتذة جامعيون إلى هذا الفيلم الطويل الذي تقرب مدته
من أربع ساعات ،والصادر سنة  ،1939على أنه أداة متقدمة وفعالة
للمشككني في الوقائع التاريخية املرتبطة بحقبة االستعباد في
الجنوب األميركي.

وفي ما يخص تعاونه مع الشاعر أحمد الشرقاوي
والتفاهم بينهما ،يقول ضاري« :بالفعل أغلب أعمالي
م��ع ال�ش��اع��ر أح�م��د ال�ش��رق��اوي ،نحن يكمل بعضنا
بعضًا ،وبيننا تفاهم وتناغم كبير».
وكشف املسيليم عن مشاريعه الفنية خالل الفترة
املقبلة وقال «أتعاون مع الفنان يوسف العماني في
عمل غنائي ،ومع الفنان أحمد الحريبي ،والفنانة ديانا
كرزون ،ومع فرقة ميامي أيضًا ،وجميع األغنيات من
كلمات الشاعر أحمد الشرقاوي ،وسوف ترى النور
تباعًا خالل الفترة املقبلة».
وعلى مستوى مقدمات املسلسالت ،أضاف ضاري
«ان �ت �ه �ي��ت ق �ب��ل ف �ت��رة م ��ن ت �ل �ح�ين م �ق��دم��ة مسلسل
«عداني العيب» ،من إنتاج باسم عبد األمير ،واألغنية
م��ن كلمات الشيخ دعيج الخليفة ،وب�ص��وت الفنانة
ره��ف غ�ي�ت��ارا ،وم��ن امل�ت��وق��ع ع��رض املسلسل خالل
الفترة املقبلة» ،م��ؤك�دًا اهتمامه باملقدمات الغنائية
للمسلسالت التي يعتبرها توثيقًا لألعمال الدرامية،
وق ��ال إن �ه��ا ت�ع�ي��ش ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة وت�ع�ل��ق ف��ي أذه��ان
الجمهور ،خصوصًا أن املسلسل ي�ع��رض مل��دة 30
يومًا من ثم يعاد عرضه في أكثر من مناسبة.

ّ
ويقدم العمل صورة شاعرية عن الحياة في الواليات الجنوبية
ون �ظ��رة ملطفة ع��ن ال �ع �ب��ودي��ة ،خ�ص��وص��ا م��ع إظ �ه��ار عمال
منزليني راضني عن مصيرهم ،في ظل معاملتهم كموظفني
عاديني.
وتعكس هذه النظرة التاريخية الجدلية عن حقبة قاتمة في التاريخ
األميركي جهود حركات منظمة في واليات الكونفدرالية األميركية
السابقة إلظهار الواليات الجنوبية ما قبل الحرب األهلية األميركية
بصورة إيجابية.

وق��ال ناطق باسم «إت��ش ب��ي أو م��اك��س» تعليقًا على سحب هذا
الفيلم الحائز ثماني جوائز أوسكار من قائمته إن «غون ويذ ذي
ويند» نتاج حقبته ،وه��و يصور أحكاما مسبقة عنصرية كانت
شائعة في املجتمع األميركي.
وأضاف «هذا السرد العنصري كان ،وال يزال خطأ» ،مشيرا إلى أن
دون
االستمرار في عرض هذا الفيلم عبر «إتش بي أو ماكس» ،من ّ
«توضيح أو تنديد بهذه الطريقة في عرض األحداث كان سيشكل
خطوة غير مسؤولة»( ،أ.ف.ب).

الكتابة عنها أو تعرضت لها في سردك؟

ـ�ـ بطبيعتي ال أستغل املشهد بشكل مباشر ،أختار
أن أت�ن��اول�ه��ا م��ن ج��ان��ب سيكولوجي ع ��ام ،ل�ق��د ق��رأن��ا
عن أوبئة م� ّ�رت على البشرية لكننا لم نعشها ،أحب
أن أوظ��ف الحالة ال أن أجسدها ،أح��ب أن ألقي بظالل
الشيء وال أمسك به ،العمل اإلبداعي يتطلب هذا النوع
من التالعب والخيال.
ردة فعل ..أم تعايش مستمر؟
■ ي�ب��دو ان�ن��ا م�ض�ط��رون لفترة للتعايش م��ع ال��وب��اء
فهل لديك تصور الستعادة النشاط الثقافي الرسمي
واألهلي يراعي املستجدات؟

ـ �ـ ل�ق��د اس�ت��أن�ف�ه��ا بعضهم ب��ال�ف�ع��ل ،ل�ق��د ش��اه��دن��ا
أم �س �ي��ات ش �ع��ري��ة وح � � ��وارات ث �ق��اف �ي��ة م ��ن خ�لال
تطبيق االنستغرام وم��ا يماثله ،س��واء من جهات
رسمية أو خاصة ،على عكس من ذلك لقد حظينا
بالكثير م��ن امل�ح��اض��رات ف��ي املرحلة امل��اض�ي��ة ،ال
أع ��رف إذا ك��ان ذل��ك ال�ن�ش��اط م�ج��رد ردة ف�ع��ل أم
وج��ه قابل للتعايش واالستمرار حتى بعد عودة
الحياة ،ستنقصنا املناسبات التي نحتفي فيها
بلقاء أصدقاء ّ
وقراء مباشرة من دون الحاجة إلى
تباعد.
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 450مليون دينار خسائر القيمة السوقية أمس على وقع قرار «المركزي»

إلغاء التوزيعات يزعزع الثقة بالبورصة
خسرت بورصة الكويت أمس  450مليون
دينار من قيمتها السوقية ،على وقع قرار
بنك الكويت المركزي عدم توزيع أرباح نقدية
على مساهمي البنوك لعام  ،2020تماشياً
مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية ،التي
تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات
الرقابية ـــــ التي ط ّبقها «المركزي» لمواجهة
األزمة ـــــ أن تقوم البنوك بإجراءات موازية،
للحفاظ على مستويات السيولة الكافية
لمنح التمويل في مثل هذه الظروف
ومواجهة أي صدمات أو ضغوط محتملة.

¶ تراجُ عات جماعية ألسهم البنوك ..والسوق األول ينخفض بـ%1.8
¶ قيم ضمانات األسهم ستتراجع ..والمصارف أكبر المتضررين
◄ المعتمدون على التوزيعات
ّ
في خدمة َّ
سيتعثرون
الدين
ّ
س��ي��ؤث��ر س��ل��ب� ً�ا في
◄ ال���ق���رار
ّ
ويقلص
المستثمر األج��ن��ب��ي
«وزن الكويت»

سالم عبدالغفور
تراجع مؤشر السوق األول في نهاية جلسة أمس بنسبة
 %1.8ب��واق��ع  98نقطة ،ليغلق عند مستوى  5529نقطة،
من خالل تداول  174مليون سهم ،بقيمة  62مليون دينار،
علمًا بأن املؤشر هبط إلى  5455نقطة عقب اع�لان اتحاد
امل �ص��ارف ع��ن ق��رار ال �غ��اء ال�ت��وزي�ع��ات .ف��ي امل�ق��اب��ل ،تراجع
م��ؤش��ر ال�س��وق ال�ع��ام بنسبة  ،%1.5م��ن خ�لال ت ��داول 317
مليون سهم ،بقيمة  72مليون دينار.

◄ حجب التوزيعات أو تجميدها
ّ
يقلص الثقة باألسهم وقدرة
البنوك على المواجهة

القرار والتوقيت
من جانبها ،انتقدت مصادر بورصوية واستثمارية قرار
إلغاء التوزيعات وكذلك توقيته ،مستدركة «م��ن السابق
ألوان� ��ه ات �خ��اذ ق ��رار ي�ح��ل م��وع��ده ب�ع��د ن�ه��اي��ة ال��رب��ع األول
من العام املقبل» ،مشيرة إل��ى ان��ه ك��ان من األفضل تأجيل
ال�ق��رار لنهاية السنة وتوجيه البنوك لتوصية الجمعية
العمومية باتخاذ قرار عدم توزيع األرباح.
ولفتت إلى أن هذا القرار له انعكاسات سلبية كبيرة على
ال �س��وق وع �ل��ى ال �ب �ن��وك ن�ف�س�ه��ا؛ إذ س�ي�ت�س� ّ�ب��ب ف��ي ت��راج��ع
ق�ي��م ال�ض�م��ان��ات (األس �ه ��م) وس�ي��دف��ع ال�ب�ن��وك ل��زي��ادة تلك
املخصصات ،والطلب من العمالء تغطية نسب التراجع،
إما بالسداد وإما بضمانات جديدة ،علمًا بأن «املركزي»
ك� ��ان ق ��د أص� � ��در ق � � ��رارًا ف ��ي ب ��داي ��ة األزم � � ��ة ب ��وق ��ف ت�س�ي�ي��ل
الضمانات املرهونة لديها مقابل القروض.
وذكرت املصادر أن عددًا كبيرًا من املستثمرين يعتمد على
العوائد من توزيعات البنوك «املضمونة سابقًا» سنويًا
في خدمة الدين ،ووفقًا لهذا القرار ،عليه ان ينتظر إلى ما
يقرب من العامني للحصول على توزيعات مجددًا ،وهو ما
ينذر بأن الكثيرين منهم قد يعجزون عن سداد ديونهم ،ما
يؤدي الى تعثرهم ،وقد تضطر البنوك حينها الستقطاع
ّ
مخصصات جديدة مقابل هؤالء املتعثرين.
وأض ��اف ��ت :إن ه ��ذا ال �ق��رار س�ت�ك��ون ل��ه ان �ع �ك��اس��ات سلبية
ع�ل��ى ق ��رار امل�س�ت�ث�م��ري��ن األج��ان��ب امل��ال�ك�ين ألس �ه��م ال�ب�ن��وك
ّ
حاليًا ،واملتوقع دخولهم في نوفمبر املقبل ،ال سيما من
ّ
الصناديق النشطة ال�ت��ي تتبع م��ؤش��ر  ،MSCIوق��د يؤثر
ّ
في وزن الكويت على املؤشرات العاملية ،وتوقعت املصادر
ان ي��ؤدي ق��رار الغاء التوزيعات ال��ى تخارج الكثيرين من
املستثمرين األجانب من أسهم البنوك والبحث عن فرص
اخرى.

رصيد املخصصات
لفتت املصادر إلى أن بنك الكويت املركزي لديه أدواته في
تحصني البنوك ب��إج��راء ات احترازية متنوعة ،بعيدًا عن
التوزيعات ،علما بأن البنوك الكويتية تمتلك أكبر رصيد
من املخصصات بني بنوك املنطقة .في املقابل ،فإن حجب
التوزيعات او تجميدها يزعزع الثقة في األسهم ،وفي اداء
البنوك نفسها ،وقد يزيد حدة تداعيات األزمة عليها.
وأوضحت أن اإلعالن عن القرار كان يفترض به أن يصدر
بعد إغ�ل�اق جلسة ت ��داول ال�ب��ورص��ة ،حتى يتمكن الناس
م��ن اس�ت�ي�ع��اب��ه ،ق�ب��ل ب��داي��ة ال�ج�ل�س��ة ال�ت��ال�ي��ة ،م�ش�ي��رة إل��ى
ّ
تسبب في ربكة وأدى الى عمليات بيع غير مدروسة
أنه
ومتسرعة.
وأش � ��ارت امل �ص��ادر إل ��ى ان ه �ك��ذا ق � ��رارات ي�ج��ب ان ت��راع��ي
مصالح االقتصاد ككلـ وليس مصلحة قطاع واح��د على
حساب الباقي ،ملمحة إلى ان «املركزي» كان عليه مناقشة
قراره مع هيئة األسواق وشركة البورصة.

ّ
توجه عاملي

ّ
التوجهني العاملي
من جانبها ،قالت مصادر مصرفية إن
واإلق �ل �ي �م��ي ه�م��ا وق ��ف ال �ت��وزي �ع��ات ف��ي  2020الس�ت�ي�ع��اب
ت��داع �ي��ات األزم � ��ة ،م�ب�ي�ن��ة ان ال �ت �ح� ّ�وط م�ه��م ف��ي أزم ��ة غير
م �س �ب��وق��ة ،ال ي �ع��رف م ��دى ت��أث �ي��رات �ه��ا ف ��ي ع �م�ل�اء ال�ب�ن��وك
وفروعها الخارجية ،الفتة إلى ان هناك شركات كثيرة في
السوق ألغت أو خفضت توزيعات  2019بالفعل .وأشارت
ّ
إل ��ى أن ال �ب �ن��وك ف��ي  2020ت �خ��ل��ت ع ��ن س �ي��ول��ة ت��وزي �ع��ات
أرب��اح  ،2019الفتة إلى انه من الشفافية إب�لاغ املساهمني
واملستثمرين ب��ال�ق��رار م�ب�ك�رًا إلع ��ادة ت��رت�ي��ب ال�ت��زام��ات�ه��م،
ّ
وتخفيض سقف توقعاتهم.

◄ البنوك لديها رصيد ضخم
ً
إقليميا
من المخصصات األكبر
◄ م����ص����ادر ت��س��ت��غ��رب غ��ي��اب
ال��ت��ن��س��ي��ق م����ع «ال��ه��ي��ئ��ة»
والبورصة
◄ إع�ل�ان ال��ق��رار ف��ي منتصف
جلسة التداول «خطأ»
ُّ
التوجه عالمي ..ويتماشى
◄
مع معايير «بازل  »3الستيعاب
تداعيات األزمة

الهاشل :إلغاء توزيعات البنوك
النقدية ..اختياري
ب ��ال ��رغ ��م م ��ن اع �ل��ان ات� �ح ��اد امل� �ص ��ارف
عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي
ال �ب �ن��وك ع��ن  ، 2020ق ��ال م�ح��اف��ظ بنك
ال �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي د .م �ح �م��د ال �ه��اش��ل
إن ال �ب �ن��ك ال� ��ذي ال ي�س�ت�خ��دم ال� �ق ��رارات
ال ��رق ��اب �ي ��ة ب� �ش ��أن ت �خ �ف �ي��ف امل �ت �ط �ل �ب��ات
الرقابية وحقق أرب��اح��ًا بإمكانه توزيع
أرباح نقدية.
وأوض ��ح امل �ح��اف��ظ ف��ي رده ع�ل��ى س��ؤال
اث� �ن ��اء م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي ج �ل �س��ة ح ��واري ��ة
ف��ي مجلس االم ��ة ،ص�ب��اح أم��س ،بشأن
التوجه اللغاء التوزيعات النقدية للبنوك
ف ��ي  2020أن ال �ت��وج �ي��ه ي��أت��ي ال �ت��زام��ًا
بمعايير لجنة بازل الدولية ،التي تلتزم
ب�ه��ا ك��ل ال �ب �ن��وك امل��رك��زي��ة ح��ول ال�ع��ال��م،
ومن بينها البنك املركزي الكويتي ،وال
يمكننا مخالفتها.
وأضاف ان التعليمات تنص على انه في
ح��ال اس�ت�خ��دام ال�ب�ن��ك ق ��رارات تخفيف
املتطلبات الرقابية بما فيها متطلبات
رأس املال ،فيجب أن يتوقف عن توزيع
األرب ��اح و«ال�ب��ون��ص» للموظفني وش��راء
أسهم الخزينة.
وأك��د أن البنوك الكويتية ال يمكنها أن

¶ م��ن ال يستخدم ق����رارات تخفيف المتطلبات
ً
أرباحا يمكنه التوزيع
الرقابية وحقق

!

من  500مليون دينار
إلى صفر
ع� ّ�ب��رت امل �ص��ادر ع��ن استغرابها من
تقليص التوزيعات النقدية من 500
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي  2019إل ��ى صفر
في  ،2020محذرة من أن هذا القرار
ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة
ع�ل��ى ال �س��وق وامل �س��اه �م�ين ع�ل��ى حد
سواء.

¶ ت��ع��ل��ي��م��ات «ب�����ازل» م��ل��زم��ة ل��ب��ن��وك ال��ع��ال��م..
وال يمكننا مخالفتها

المنحة وحدها ال تكفي

¶ يجب أن يتوقف ال��م��ص��رف ع��ن ت��وزي��ع األرب���اح
ومكافآت الموظفين

أش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن اس�ت�ث�ن��اء أس�ه��م امل�ن�ح��ة من
القرار ال ّ
يعوض غياب «الكاش» ،خصوصًا أن األسهم
يجري تفسيخها وتتراجع أسعارها.

¶ ال ي��ج��وز لمن يستفيد م��ن ه��ام��ش السيولة
الرقابية والودائع الحكومية توزيع أرباح نقدية

خسائر البنوك

تخالف تعليمات بازل الدولية ،وال البنك
امل��رك��زي ي�ق�ب��ل ب��ذل��ك ،مل��ا ي�ن�ط��وي عليه
م��ن االض��رار بسمعة القطاع املصرفي
الكويتي.
وت � ��اب � ��ع :ال ي � �ج� ��وز ل �ل �ب �ن ��ك اس� �ت� �خ ��دام
السيولة التي وفرتها القرارات الرقابية،
واالس�ت�ف��ادة م��ن ال��ودائ��ع الحكومية ،ثم

ب�ع��د ذل ��ك ي ��وزع ن �ق �دًا ع�ل��ى امل�س��اه�م�ين،
وربما يتسبب ذلك في حاجة املصرف
إلى زيادة رأس املال لتعرضه للخسارة.
ي��ذك��ر أن البنك امل��رك��زي األوروب ��ي أل��زم
ال �ب �ن��وك ف��ي االت� �ح ��اد األوروب� � ��ي بنفس
القرار ،وحظر عليهم التوزيع النقدي أو
صرف املكافآت وشراء أسهم الخزينة.

بين  %1.9و%7.9
ش�م�ل��ت ال �ت��راج �ع��ات ك��ل أس �ه��م ال�ب�ن��وك ف��ي جلسة
ت��داوالت البورصة أمس ،باستثناء البنك التجاري،
الذي أغلق من دون تغيير ،وتراوحت الخسائر بني
َ
لسهمي «بوبيان» و«املتحد» و %7.9لسهم
%1.9
ّ
«ال�خ�ل�ي��ج» ،ال ��ذي ت �ص��در ق��ائ�م��ة األس �ه��م ال�خ��اس��رة
خالل الجلسة.

«اتحاد المصارف» :البنوك لن ِّ
ً
أرباحا نقدية عن 2020
توزع
ق��ال ات�ح��اد م�ص��ارف الكويت إن��ه ف��ي إط��ار ال�ل�ق��اءات ال��دوري��ة مع
بنك الكويت املركزي ،املتواصلة منذ بداية األزمة ،ملتابعة شؤون
ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي وت �ع��زي��ز م�ت��ان�ت��ه ،ف��ي ظ��ل ت��داع �ي��ات جائحة
فيروس كورونا املستجد ،وآثارها التي تطول جميع القطاعات
االقتصادية ،وتماشيًا مع معايير لجنة بازل للرقابة املصرفية،
التي تتطلب في مقابل تخفيف املتطلبات الرقابية على القطاع
املصرفي ـــــ التي ّ
طبقها بنك الكويت املركزي ملواجهة األزم��ة ـــــ

تقوم البنوك من جانبها ب��إج��راءات م��وازي��ة ،ال سيما في مجال
املحافظة على مستويات السيولة الكافية ملنح التمويل في مثل
هذه الظروف ومواجهة أي صدمات أو ضغوط محتملة ،ويأتي
ّ
التحوطية عدم توزيع أرب��اح نقدية على
في مقدم هذه الخطوات
.2020
مساهمي البنوك لعام
ّ
وأضاف االتحاد في بيان ،تلقت سبقلا نسخة منه أمس :يأتي
ذلك سعيًا إلى تعزيز ق��درات القطاع املصرفي على القيام بدور

الوساطة املالية ،وضمان انسياب السيولة إلى القطاعات الحيوية
ل�ض�م��ان اس�ت�م��رار دوران عجلة ال�ع�م��ل ف��ي مختلف القطاعات
االقتصادية لحني تجاوز هذه الظروف الحرجة.
وم��ن الجدير بالذكر أن البنوك الكويتية قد انتهجت على مدى
عقد كامل سياسات تحوطية واستباقية بناء على توجيهات
ّ
بنك الكويت امل��رك��زي ،م��ا أثمر بناء م�ص� ّ�دات تحوطية ،مكنتها
م��ن م��واج�ه��ة األزم ��ة م��ن م��وض��ع ق��وة ،وأت��اح��ت لها ال�ق�ي��ام ب��دور

حيوي في مساندة القطاعات االقتصادية واملساهمة في تحقيق
استقرار االقتصاد الوطني ودعم جهود عبور األزم��ة والتعافي
االقتصادي.
التوجه ُ
ّ
سيساهم ف��ي دع��م التصنيف
إل��ى جانب ذل��ك ،ف��إن ه��ذا
االئتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها االئتمانية ،فضال
التوجه العاملي ّ
ّ
املطبق ملواجهة تداعيات أزمة
عن أن ذلك يتوافق مع
فيروس كورونا املستجد على مختلف القطاعات االقتصادية.

 14اقتصاد
قدم ممثلو أصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة جملة
مقترحات ومالحظات في اجتماع
اللجنة المالية واالقتصادية
البرلمانية أمس ،آملين األخذ بها
بعين االعتبار وتقديم األولوية
في الدعم للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة كونها قاعدة الهرم
االقتصادي التي سيتم من خاللها
توفير دعم غير مباشر لباقي
القطاعات الرتباطها الوثيق بدائرة
الحركة االقتصادية الشاملة.

¶ مالحظات على مشروع
قانون رقم  86لسنة 2020
بشأن العمل األهلي
¶ وقف السماح لألجنبي
بالدخول كشريك لمخالفته
قانون اإلقامة الذي يمنع
مزاولته التجارة
¶ اقتراح بتعديل قانون
الصندوق الوطني يجيز
التمديد بسداد األقساط
ألكثر من  3سنوات
¶ مشروع قانون اإليجارات
جيد ويجب تطبيقه بأثر
رجعي من تاريخ  1مارس
¶ طرح فرص جديدة
للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة
¶ فتح مجال التصنيع لجميع
ً
خصوصا في
األنشطة..
المجالين الطبي والغذائي
¶ توفير أراض صناعية
وزراعية ولوجستية ومحال
¶ تفعيل قانون
المناقصات المعدل
ً
دعما للمشاريع
والمتضمن
¶ إشراك القطاع النفطي
في دعم المشاريع الصغيرة
عبر حاضنات أعمال
¶ حماية المبادرين من
المنافسة غير الشريفة
من بعض الوافدين

حالن جوهريان
ّ
ت��ض ّ��م��ن��ت امل��ق��ت��رح��ات ح��ل�ين ج��وه��ري�ين
ل��ل�أزم����ة ال���ت���ي ت����واج����ه ق���ط���اع امل���ش���اري���ع
الصغيرة واملتوسطة:
األول :ق��ي��ام ال��ب��ن��وك ب��ت��م��وي��ل أص��ح��اب
املشاريع الصغيرة واملتوسطة (إيجارات،
رواتب ،التزامات ّ
موردين) وتقوم الدولة
ّ
بضمان القرض وتحمل الفائدة وأصل
ال���دي���ن وف����ق ن��س��ب��ة ت���ض���رر ك���ل م��ب��ادر
وال��ج��زء املتبقي م��ن أص��ل ال��دي��ن يعامل
حسب شروط القرض ّ
امليسر.
ال����ث����ان����ي :ال���ت���ع���دي���ل ع���ل���ى م�������واد ق���ان���ون
ال����ص����ن����دوق ال����وط����ن����ي ل����رع����اي����ة وت��ن��م��ي��ة
امل�����ش�����اري�����ع ال����ص����غ����ي����رة وامل����ت����وس����ط����ة،
بحيث ي��ت��م ال��س��م��اح ل��ل��ص��ن��دوق بتقديم
م���ن���ح وق���������روض ألص�����ح�����اب امل���ش���اري���ع
املتضررين.
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تتضمن معالجة جذرية لألزمة الخانقة

سبقلا تنشر مقترحات
ومالحظات أصحاب المشاريع
بـالل بـدر

¶ تقديم األولوية في الدعم

سبقلا تنشر املقترحات التي تضمنت تمديد أجل
سداد القرض امليسر إلى  15سنة مع سنتي سماح
ورفع سقفه حتى  400ألف دينار ،والسماح بتوزيع
األرب��اح والسحب من الحساب ال�ج��اري ،واشتملت
أيضًا على اقتراح بتعديل قانون الصندوق الوطني
يجيز التمديد بسداد أقساطهم ألكثر من  3سنوات.
كما قدموا مالحظات على القرض امليسر ،ومشروع
ال�ق��ان��ون رق��م  86لسنة  2020ب�ش��أن العمل األه�ل��ي،
وحملت ال��ورق��ة ال�ت��ي تضمنت االق�ت��راح��ات إش��ادة
ب �م �ش��روع ق��ان��ون اإلي� �ج ��ارات ال ��ذي أك ��د ع ��دم ج��واز
إخ �ل�اء ال �ع�ين امل �س �ت��أج��رة إذا ت�خ�ل��ف امل�س�ت��أج��رع��ن
ال� �س ��داد خ �ل�ال ف �ت��رة ت �ع �ط �ي��ل أو وق� ��ف ال �ع �م��ل في
امل��راف��ق العامة للدولة حماية لألمن والسلم العام
أو املصلحة العامة ،مطالبني تطبيقه بأثر رجعي
اعتبارًا من تاريخ  1مارس املاضي.
ولتحسني بيئة العمل دعت املقترحات إلى وجوب
طرح فرص جديدة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة،
وفتح مجال التصنيع لجميع األنشطة ،خصوصًا
في املجال الطبي والغذائي ،وكذلك دعم وتشجيع
ال � � �ص � ��ادرات ،وت ��وف �ي ��ر أراض ص �ن��اع �ي��ة وزراع� �ي ��ة
ول��وج�س�ت�ي��ة وم �ح��ال ،وت�ف�ع�ي��ل ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات
امل� �ع ��دل وامل �ت �ض �م��ن دع �م ��ا ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة،
وإش � ��راك ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ف��ي دع ��م امل �ش��اري��ع عبر
ح��اض�ن��ات أع�م��ال متخصصة ف��ي م�ج��ال املشتقات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ،وح �م��اي��ة امل� �ب ��ادري ��ن م ��ن امل �ن��اف �س��ة غير
ال �ش��ري �ف��ة م ��ن ب �ع��ض ال ��واف ��دي ��ن ،إل� ��ى ج��ان��ب وق��ف
السماح لألجنبي بالدخول كشريك ملخالفته قانون
اإلق��ام��ة ال��ذي يمنع م��زاول�ت��ه ال �ت �ج��ارة ،وفيما يلي
نص الورقة املقدمة للجنة املالية البرملانية:
ب��داي��ة ن��ود أن نبني رفضنا لبعض ق ��رارات اللجنة
التوجيهية العليا للتحفيز االقتصادي ملا احتوته
م��ن ب �ن��ود اع �ت �ب��ره��ا أص �ح��اب امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
ً
ً
«تثبيطيه ب��دال من أن تكون تحفيزية ،عسرة بدال
من أن تكون يسرة ،فال يمكن قضاء الدين بالدين،
وال يمكن س��داد االل �ت��زام ب��دون ان�ت�ف��اع ،خصوصًا
أن ال�ح��زم��ة االق�ت�ص��ادي��ة ال تميز تمييزا جوهريا
بني الشركات الصغيرة واملتوسطة وبني الشركات
الكبيرة».
وتنوعت املشكالت بني التردد في دفع االيجارات،
وع ��دم ق��ان��ون�ي��ة تقليل ال ��روات ��ب ،وإغ �ل�اق إج �ب��اري
لألنشطة ،ما فاقم مشكلة السيولة املالية للمنشأة
وت� ��راك� ��م ح� �ق ��وق ال ��دائ� �ن�ي�ن وامل � ��وردي � ��ن ،وه � ��ذا ك�ل��ه
ً
اس� �ت� �ج ��اب ��ة ل� � �ق � ��رارات م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف ��ي اغ �ل�اق
االنشطة ملكافحة انتشار فيروس ك��ورون��ا .وحجم
الضرر كبيرعلى املشروعات الصغيرة واملتوسطة
ون��رى ب��أن الدولة يجب أن تقف عند مسؤولياتها
الدستورية وأن تتحمل نتيجة قراراتها من خالل
ت�ق��دي��م دع��م م��ال��ي ألص �ح��اب ه��ذه امل �ش��اري��ع حسب
ن�س �ب��ة ال� �ض ��رر ل �ك��ل ن �ش��اط ال �ت��ي ت �ق��دره��ا ال ��دول ��ة،
ويمكن تقسيم حجم الضرر كقاعدة استرشادية في
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة كما يلي:
 - 1أنشطة تم اغالقها بشكل كامل وكلي بسبب قرار
من الدولة أو حجر
مناطقي للمنشأة أو ال�ع�م��ال��ة ط ��وال م��راح��ل خطة
العودة.
 - 2أنشطة تم اغالقها بشكل كامل ملدة مؤقتة خالل
مراحل خطة العودة.
 - 3أن �ش �ط��ة ت ��م ت�ق�ل�ي��ل س ��اع ��ات ع�م�ل�ه��ا أو تقييد
نشاطها خالل مراحل خطة العودة.

عن القرض امليسر
أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى رأي �ن ��ا ح ��ول ال� �ق ��روض امل�ي�س��رة
وغيرها من القوانني املهمة التي من شأنها تخفيف
حجم الضرر والتي يجب أن تأتي مكملة مع الدعم
املالي املطروح آنفًا:

أو ً
ال :القرض الميسر المقدم
من قبل البنوك الكويتية
م �ن��ذ ت ��اري ��خ ط� ��رح ال� �ق ��رض امل �ي �س��ر ل��وح��ظ ع ��زوف
الكثير م��ن أص�ح��اب األع �م��ال وامل�ش��اري��ع الصغيرة
واملتوسطة عن التقديم على هذا القرض بسبب أن
ظاهره قرض ميسر ولكن باطنه تعجيز ألصحاب
األعمال وذلك لعدة أسباب أهمها:

للمشاريع الصغيرة كونها قاعدة
الهرم االقتصادي
ً
عاما
¶ تمديد أجل القرض الميسر إلى 15
َ
سنتي سماح ورفع سقفه حتى
مع

 400ألف دينار
¶ السماح بتوزيع
األرباح والسحب
من الحساب الجاري
أصحاب المشاريع الصغيرة يتطلعون إلى غدٍ أفضل بعد تجاوز األزمة الراهنة للمساهمة في مستقبل البالد بتنويع مصادر الدخل

 - 1قصر فترة السداد ،وال يمكن ألي مبادر الوفاء
بها ،خصوصًا م��ع االنكماش االق�ت�ص��ادي املتوقع
الذي سيمتد إلى سنوات.
 - 2ص �ع��وب��ة م �ت�ط �ل �ب��ات ال� �ق ��رض امل �ي �س��ر ف ��ي ه��ذه
املرحلة (شهادة من وزارة العدل ،شهادة تأمينات،
ميزانيات مدققة).
 - 3اشتراط عدم توزيع أرباح أو السحب من جاري
الشريك طوال مدة العقد ،وهذا الشرط غير مقبول؛
ألن غالبية ال�ش��رك��ات ف��ي العالم مقترضة وتسدد
أقساط القروض وتعلن عن توزيع أرباح في نفس
ال� ��وق� ��ت ،خ �ص��وص��ًا أن ه� ��ذا امل � �ش� ��روع ه ��و م �ص��در
ال��رزق الوحيد لصاحبه ،فال بد من توزيع األرب��اح
والسحب من جاري الشريك.
 - 4اش� �ت ��راط ت ��واف ��ر ش �ه ��ادة ال �س �ج��ل ال��وط �ن��ي من
الصندوق الوطني .في الوقت الراهن أغلب أصحاب
األع �م��ال ل�ي��س ل��دي�ه��م ش �ه��ادة ال �ص �ن��دوق وي�ت�ع��ذر
ال�ت�ق��دي��م ع�ل�ي�ه��ا ،ألن طلباتها م��رت�ب�ط��ة ب�ج�ه��ات ال
تعمل حاليًا.
 - 5اش �ت��راط ت�ح��وي��ل امل�ب�ل��غ إل ��ى ح �س��اب امل��وظ�ف�ين
ً
وصاحب العقار مباشرة.
املقترحات على القرض امليسر املقدم من قبل البنوك
الكويتية:
 - 1تمديد أجل سداد القرض إلى  15سنة مع سنتي
سماح.
 - 2السماح بتوزيع األرب��اح والسحب من الحساب
ال� �ج ��اري ،ط��امل��ا أث �ب��ت ص��اح��ب ال �ع �م��ل ق��درت��ه على
تسديد قسط القرض ولم يتعثر.
 - 3ت�ح��وي��ل امل�ب�ل��غ ب�ح�س��اب ال �ش��رك��ة دف �ع��ة واح ��دة
وإعطاء صاحب العمل حرية التصرف فيه حسب
م��ا ت��م االت �ف��اق ع�ل�ي��ه م��ع م��وظ�ف��ي ال�ش��رك��ة أو م�لاك
العقار.
 - 4االك�ت�ف��اء بتطبيق معايير امل�ش��اري��ع الصغيرة
واملتوسطة وشروط السجل الوطني من دون طلب
شهادة التسجيل بالسجل الوطني.
 - 5ت��أج�ي��ل ط�ل��ب ب�ع��ض امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي يصعب
ال�ح�ص��ول عليها إل��ى أن ي�ت��م ال��رج��وع إل��ى الحياة
الطبيعية في مرافق الدولة ومؤسساتها بعد تعهد
صاحب العمل بذلك.
 - 6ت��وح �ي��د ال �ط �ل �ب��ات واإلج � � ��راءات امل �ط �ل��وب��ة ل��دى
جميع البنوك وعدم طلب أمور إضافية.
 - 7رف� ��ع س �ق��ف ال� �ق ��رض ل �غ��اي��ة  400أل� ��ف دي �ن��ار
كويتي.

ً
ثانيا :مشروع قانون رقم 86
لسنة 2020
 - 1تماشيًا مع القواعد العامة للقوانني من األفضل
التعديل على م��ادة  28وم��ادة  49من قانون العمل
األهلي رقم  6لسنة  2010وأال يقتصر القانون على
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ف �ق��ط ،ب��ل ي �ك��ون ألي إج � ��راءات أو
تدابير تتخذها الدولة في املستقبل حماية للصحة

ال�ع��ام��ة أو األم ��ن وال�س�ل��م ال �ع��ام ،وال �ت��ي تتمثل في
إغالق األنشطة بشكل كلي أو جزئي مثل (وباء ثان
من نوع آخر ،حروب ،كوارث بيئية أو طبيعية).
 - 2يجب تمكني أصحاب األعمال من اتخاذ إجراءات
مع موظفيهم بمجرد إعالن اإلغالق من قبل الدولة،
وليس بعد موافقة الوزير املختص ،وذلك لتسريع
اتخاذ القرار من قبل الشركات ولضمان عدم تأثرها
بسبب الروتني الحكومي.
 - 3ي��وج��د ت �ع��ارض ب�خ�ص��وص ال�ع�م��ال��ة الوطنية
ب�ح�ي��ث ن�ص��ت امل� ��ادة األول� ��ى ع�ل��ى «ي �ص��رف ال��دع��م
املقرر من خالل برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة»
وفي الوقت نفسه تسمح املادة بخصم راتب املوظف
الكويتي لغاية  50في املئة بينما من شروط الدعم
امل �ق��رر م��ن ب��رن��ام��ج ال��دع��م اس �ت �م��رار ع�م��ل ال�ع�م��ال��ة
الوطنية وعدم الخصم من رواتبهم ،لذا نرى أن يتم
الفصل في القانون بني العمالة الوطنية والعمالة
ال��واف��دة بحيث ال يطبق ه��ذا القانون على العمالة
الوطنية وتضمن ال��دول��ة استمرارية عمل العمالة
الوطنية لدى صاحب العمل من خالل برامج الدعم
املقررة من مجلس الوزراء.
 - 4يجب أن يطبق القانون بأثر رجعي ابتداء من
تاريخ  1مارس .2020
 - 5في حالة رف��ض املوظف للحلول املطروحة من
ق�ب��ل ص��اح��ب ال �ع �م��ل ،ي�ت��م ال �ل �ج��وء إل ��ى إدارة فض
املنازعات العمالية لدى هيئة القوى العاملة ،وفي
حالة التأكد م��ن أن هناك ظرفًا قسريًا يحول دون
ال�ت��زام صاحب العمل مع العامل يتم إل��زام العامل
بالنسبة املنصوص عليها حسب هذا القانون.

ً
ثالثا :مشروع قانون التعديل
على قانون اإليجارات
نرى أن التعديل ال��ذي قامت به اللجنة التشريعية
ب �ع��دم ج � ��واز إخ�ل��اء ال �ع�ي�ن امل �س �ت��أج��رة إذا تخلف
املستأجر ع��ن ال �س��داد خ�لال ف�ت��رة تعطيل أو وقف
العمل في املرافق العامة للدولة حماية لألمن والسلم
ً
العام أو املصلحة العامة تعديال جيدًا ويفيد الكثير
من أصحاب األعمال ويضمن استمرارهم في مقار
أعمالهم ،ولكن نطلب أن يتم تطبيق القانون بأثر
رجعي من تاريخ  1مارس .2020

ً
رابعا :التعديل على قانون
الصندوق الوطني
 - 1يواجه الكثير من املمولني من الصندوق الوطني
عائقًا قانونيًا أم��ام تأجيل س��داد أقساطهم مل��دة 6
أش �ه��ر ب�س�ب��ب ب�ل��وغ�ه��م ف �ت��رة ال �س �م��اح ال�ك��ام�ل��ة في
ال�ق��ان��ون وه��ي ث�لاث س�ن��وات ،فبالتالي ال يمكنهم
االس �ت �ف��ادة م��ن ق ��رار ت��أج�ي��ل األق� �س ��اط ،ل ��ذا نقترح
تعديل قانون والئحة الصندوق الوطني لكي يتم

التمديد لهم ألكثر من ثالث سنوات.
 - 2إض ��اف ��ة م ��زاي ��ا ت�م��وي�ل�ي��ة إض��اف �ي��ة ل�ل�م�ب��ادري��ن
منها اص��دار تسهيالت ائتمانية (خطابات ضمان
 اعتمادات مستندية) من أجل تمويل توسعاتهموك��ذل��ك اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي امل�ن��اق�ص��ات وامل �م��ارس��ات
الحكومية ،حيث يطلب الكثير من البنوك ضمانات
ع��ال �ي��ة ت �ص �ع��ب ع �ل��ى امل � �ب� ��ادر ت��وف �ي��ره��ا م ��ن أج��ل
الحصول على هذه التسهيالت.

خامسا :مقترحات لتحسين
بيئة العمل
ي�ج��ب اس �ت �م��رار ت�ق��دي��م ال��دع��م م��ن ق�ب��ل ال��دول��ة بعد
ّ
االنتهاء من أزمة فيروس كورونا لضمان عدم تعثر
املبادرين في املستقبل وتمكينهم من سداد قروض
الدولة؛ لذا نقترح التالي:
 - 1ط � ��رح ف � ��رص ج� ��دي� ��دة ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل�ت��وس�ط��ة وت��وف�ي��ر ال�ح��واف��ز وامل��زاي��ا املنصوص
عليها في قانون والئحة الصندوق الوطني (أراض
صناعية ،أراض زراعية ،أراض لوجستية ،محال).
 - 2تخصيص ط��رح ممارسات ال��دول��ة (أق��ل من 75
أل��ف دي�ن��ار) للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وفق
املادة  19من قانون املناقصات العامة املعدل.
 - 3ت�ف�ع�ي��ل ق��ان��ون امل �ن��اق �ص��ات امل �ع��دل وامل�ت�ض�م��ن
دعمًا للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ،خصوصا
أن��ه وبعد م��رورع��ام كامل لم تصدر الئحة القانون
التنفيذية.
 - 4فتح مجال التصنيع لكل األنشطة ،خصوصًا في
املجالني الطبي وال�غ��ذائ��ي ،وك��ذل��ك دع��م ال�ص��ادرات
وتشجيعها.
 - 5تطبيق ق��ان��ون السجل ال�ت�ج��اري ال��ذي يحارب
ّ
عملية التضمني والتستر التجاري؛ وذل��ك حماية
ل�ل�م�ب��ادري��ن م��ن امل�ن��اف�س��ة غ�ي��ر ال�ش��ري�ف��ة م��ن بعض
الوافدين.
 - 6وقف اإلجراءات املعمول بها في وزار ة التجارة
وال �ت��ي ت�س�م��ح ل�لأج�ن�ب��ي م �م��ن ي�ح�م��ل إق��ام��ة وف�ق��ًا
للمواد  ،18 ،20 ،23 ،24 ،6و 17من الالئحة التنفيذية
ل �ق��ان��ون اإلق ��ام ��ة ب��ال��دخ��ول ش��ري �ك��ًا ف��ي ال �ش��رك��ات،
وذلك ملخالفته قانون اإلقامة الذي يمنع مزاولتهم
التجارة.
 - 7إش � � ��راك ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ف ��ي دع � ��م امل �ش��اري��ع
الصغيرة واملتوسطة ،م��ن خ�لال توفير حاضنات
أعمال متخصصة في مجال املشتقات النفطية ،من
خ�لال توفير دراس ��ات ال �ج��دوى ال��دع��م اللوجستي
لتمكينه من الدخول في هذا املجال ،للمساهمة في
ّ
ّ
مصدرة
مصدرة للنفط الخام الى
تحويل الدولة من
للمنتجات النفطية.
 - 8فرض تأمني على املبادرين ،وهو تأمني توقف
األع �م��ال  ،Business interruption Insuranceوذل��ك
ت��أم�ين على االل �ت��زام��ات امل��ال�ي��ة ف��ي ح��ال��ة العجز أو
الوفاة.

«التجارية العقارية» :زيادة رأس المال إلى  184مليون دينار
ق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ال� �ش ��رك ��ة ال �ت �ج��اري��ة
ال�ع�ق��اري��ة ع�ب��دال�ف�ت��اح م�ع��رف��ي ،إن ال�ش��رك��ة عقدت
جمعيتها ال�ع��ام��ة غ�ي��ر ال�ع��ادي��ة امل��ؤج�ل��ة للشركة
أمس ،بنصاب بلغ  %64.51من إجمالي املساهمني
وفي مقر الشركة الكائن في منطقة الشرق في ظل
إج ��راءات اح�ت��رازي��ة ووقائية م�ش��ددة للوقاية من
ف�ي��روس ك��ورون��ا طبقًا للتعليمات ال�ت��ي أق��ر بها
مجلس الوزراء املوقر.
وك ��ان ��ت ال �ش��رك��ة ال �ت �ج��اري��ة ال �ع �ق��اري��ة ق ��د أع�ل�ن��ت
سابقًا في جمعيتها العمومية العادية عن تحقيق
ص��اف��ي أرب ��اح بلغت  14.5مليون دي�ن��ار والعائد
ع �ل��ى ح �ق��وق امل�س�ـ��اه�م�ين  %4.95وع��ائ��د األرب� ��اح
املجمعة إلى إجمالي املوجودات  %3والعائد على
رأس �م��ال ال�ش��رك��ة امل��دف��وع  ،%8.2وذل��ك ع��ن السنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر .2019

وواف � �ق� ��ت ال �ع �م��وم �ي��ة غ �ي��ر ال� �ع ��ادي ��ة ع �ل��ى زي� ��ادة
رأس� �م ��ال ال �ش��رك��ة م ��ن  178.7م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار إل��ى
 184م�ل�ي��ون دي �ن��ار 184.069.975/100ع � � � ��ن طريق
ت��وزي��ع أسهم منحة وال�ب��ال��غ ع��دده��ا 53.612.614
سهم بقيمتها االسمية البالغ  5.3ماليني دينار
وت�ف��وي��ض مجلس اإلدارة ب��ال�ت�ص��رف ف��ي كسور
السهم الناتجة عن هذه الزيادة.
وك �م��ا واف� �ق ��ت ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ن �ص��وص ب �ع��ض من
م��واد عقد التأسيس وال�ن�ظ��ام األس��اس��ي للشركة
وف�ق��ًا ألح�ك��ام ق��ان��ون ال�ش��رك��ات رق��م  1لسنة 2016
والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
ّ
وأك � � � � � � ��د م� � �ع � ��رف � ��ي أن «ال� � � �ت� � � �ج � � ��اري � � ��ة» م� �ل� �ت ��زم ��ة
ب��اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ل �ت �ح �ق �ي��ق أه � � ��داف وم�ص�ل�ح��ة
مساهميها ،إض��اف��ة إل��ى التزامها بالشفافية في
اإلف �ص��اح ع��ن ح�ق��وق امل�س��اه�م�ين وإظ �ه��ار القيمة

الحقيقية ألص ��ول ال �ش��رك��ة .ك�م��ا ت�س�ع��ى ال�ش��رك��ة
ال �ت �ج ��اري ��ة ال �ع �ق ��اري ��ة دائ� �م ��ًا الق� �ت� �ن ��اص ال �ف��رص
االس �ت �ث �م��اري��ة امل �ج��زي��ة ال �ت��ي ت �ع��د ب ��زي ��ادة أرب ��اح
الشركة وزيادة حقوق املساهمني.
أم��ا بالنسبة ل�لأوض��اع الراهنة واألزم��ة الناتجة
عن فيروس كورونا املستجد  ،Covid-19فقد ّ
شدد
معرفي على ضرورة التعاون من أجل تخطي هذه
االزم ��ة ب��أق��ل أض ��رار ممكنة .وص ��رح ب��أن الشركة
تعي تمامًا الظروف الحالية التي تمر بها البالد
وب ��األخ ��ص امل�س�ت�ث�م��ري��ن وامل �س �ت��أج��ري��ن ،م�ش�ي�رًا
إل��ى أن ال�ش��رك��ة س�ت�ب��ذل ق �ص��ارى ج�ه��ده��ا لحفظ
م�ص�ل�ح��ة ج �م �ي��ع األط � � ��راف وف �ق��ًا ل� �ل� �ق ��رارات ال�ت��ي
تصدر بهذا الشأن ،مؤكدًا إيمانه ب��إدارة الشركة
والعاملني فيها بإتخاذ اإلجراءات الالزمة في ظل
هذه الظروف.

عبدالفتاح معرفي يتوسط عمومية التجارية العقارية غير العادية
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عموميتها انتخبت أعضاء مجلس إدارة للسنوات الثالث المقبلة

«االمتياز» 19.7 :مليون دينار أرباح 2019
■ السلطان :رغم استمرار األوضاع غير المواتية
ً
ً
َّ
متوازنا
ماليا
قدمت المجموعة أداء
دعــوة
لحضـور اجتمـاع الجمعيـة العامـة
العاديــة وغيـر العاديـة (المؤجلـة)
لشركة أجيال العقارية الترفيهية
يسر مجلس إدارة شركة أجيال العقارية الترفيهية (ش.م.ك .عامة)
دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية وغير العادية (المؤجلة) المقرر إنعقادها
في تمام الساعة  11:00من ظهر يوم الخميس
الموافق 2020/06/25
في منطقة شرق  -برج الحمراء – الدور (.)55
للنظر في البنود المدرجة في جدول األعمال.
في حال عدم توفر نصاب الحضور المقرر قانونًا لصحة هذين
ٍ
ثــان للجمعية العامة العادية/غير
االجتماعين ،سوف ُيعقد اجتماع
العادية المؤجلة ،في ذات المكان ولذات جدول األعمال ،وذلك في
تمام الساعة  11:00من ظهر يوم الخميس الموافق .2020/07/02
وتعتبر هذه الدعوة سارية على االجتماعات الالحقة.
لذا يرجى من السادة المساهمين الكرام التواصل يوميًا من
الساعة  10ظهرًا الى الساعة  2ظهرًا عبر رقم تلفون 50900073
أو بريد االلكتروني hwahib@ajial-realestate.com
الستالم بطاقات الحضور وجدول االعمال.
علمًا بأن الدعوات المستلمة سابقًا تعتبر سارية لالجتماعين
القادمين دون الحاجة الصدار دعوات جديدة.
مجلس االدارة

ع�ق��دت الجمعية ال�ع��ام��ة العادية
املؤجلة لشركة مجموعة االمتياز
االس �ت �ث �م��اري��ة مل�ن��اق�ش��ة ال�ب�ي��ان��ات
امل ��ال �ي ��ة ل �ل �س �ن��ة امل �ن �ت �ه �ي��ة ف ��ي 31
دي�س�م�ب��ر  ،2019أم� ��س ،ب�ح�ض��ور
ب� �ل� �غ ��ت ن �س �ب �ت ��ه  ،%70.89وق ��د
ت � ��رأس االج �ت �م ��اع خ��ال��د س�ل�ط��ان
ب��ن عيسى رئيس مجلس اإلدارة
وحضر االجتماع أعضاء مجلس
اإلدارة ومدقق الحسابات ومكتب
امل � �ح� ��ام� ��اة واإلدارة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
وجمع من املساهمني.
افتتح رئيس مجلس إدارة شركة
مجموعة االم�ت�ي��از االس�ت�ث�م��اري��ة
خ��ال��د س�ل�ط��ان ب��ن ع�ي�س��ى كلمته
ال � �ت� ��ي أل � �ق ��اه ��ا خ �ل ��ال االج� �ت� �م ��اع
بالشكر والثناء هلل عز وجل ومن
ث��م ج�ه��ود مجلس اإلدارة وفريق
ع �م��ل ال �ش ��رك ��ة ،وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م��ن
اس �ت �م��رار األوض� ��اع غ�ي��ر امل��وات�ي��ة
محليًا وإق�ل�ي�م�ي��ًا ،ف��إن املجموعة
اس �ت �م��رت ف ��ي ت �ق��دي��م أداء م��ال��ي
م � �ت ��وازن ان �ع �ك��س ب �ش �ك��ل واض ��ح
ف��ي زي� ��ادة اإلي� � ��رادات التشغيلية
ل�ل�م�ج�م��وع��ة ال �ت��ي ج� ��اءت نتيجة
لتحسن أداء الشركات التابعة.
وت � �م� ��ت م� �ن ��اق� �ش ��ة ب � �ن� ��ود ج � ��دول
األع�م��ال والبيانات املالية للسنة
امل�ن�ت�ه�ي��ة ف��ي  31دي�س�م�ب��ر ،2019
ح�ي��ث ح�ق�ق��ت م�ج�م��وع��ة االم�ت�ي��از
االس �ت �ث �م��اري��ة إج �م��ال��ي إي� � ��رادات
وص� �ل ��ت إل � ��ى ن �ح��و  64.7م�ل�ي��ون
دي� �ن ��ار ،وذل � ��ك م �ق��ارن��ة ب ��إي ��رادات
بلغت  51.0مليون دينار عن عام
 ،2018ف��ي ح�ين ارت�ف�ع��ت إجمالي
امل�ص��اري��ف إل��ى ن �ح��و 41.6مليون
دي� �ن ��ار (م �ت �ض �م �ن��ة م �ب �ل��غ ال ��زك ��اة
الشرعية ل�ه��ذا ال�ع��ام ،ال�ت��ي بلغت
 302أل ��ف دي� �ن ��ار) م �ق��ارن��ة بنحو
 27.1مليون دينار عن عام ،2018
ون � �ت� ��ج ع � ��ن ذل� � ��ك ص� ��اف� ��ي أرب� � ��اح
بلغت  19.7مليون دي�ن��ار مقارنة
بصافي أرب��اح بلغت  20.0مليون
دينار في عام  ،2018وذلك بسبب
ضم مصاريف شركتني اصبحتا

ت��اب�ع�ت�ين ،وب��رب�ح�ي��ة  19.19فلسا
ل �ل �س �ه��م ال� ��واح� ��د ف� ��ي ع � ��ام 2019
م�ق��ارن��ة بربحية  19.24فلسا في
ع��ام  .2018كما بلغت م��وج��ودات
الشركة عن عام  2019مبلغ 377.6
مليون دينار بزيادة قدرها %1.2
م�ق��ارن��ة بنحو  369.9دي�ن��ار لعام
 ،2018وبلغت إجمالي املطلوبات
عن ع��ام  2019نحو  124.5مليون
دي � �ن� ��ار ب ��ان �خ �ف ��اض ق� � ��دره %2.4
مقارنة بنحو 127.5مليون دينار
لعام  ،2018وبلغ أجمالي حقوق
املساهمني ع��ن  2019نحو 215.8
مليون دينار بزيادة قدرها ،%4.7
مقارنة بنحو  206.2ماليني دينار
لعام .2018
وواف� �ق ��ت ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة على
ت ��وص �ي ��ة م �ج �ل��س اإلدارة ب �ع��دم
ت ��وزي ��ع أرب � ��اح ن �ق��دي��ة ع ��ن ال�س�ن��ة
املالية املنتهية في /31/12،2019
وذل ��ك ن �ظ��را ل�ل�ت��داع�ي��ات الناشئة
عن األزمة الصحية واالقتصادية
ال��راه �ن��ة ،ال�ت��ي ت�م��ر فيها املنطقة
ودول ال � � �ع� � ��ال� � ��م ،ح � �ي � ��ث ت �ع �م��ل
امل�ج�م��وع��ة وش��رك��ات�ه��ا ف��ي بعض
الدول التي تأثرت من هذه األزمة،
وف ��ي ق �ط��اع��ات ان �خ �ف �ض��ت ح��رك��ة
ال� �ع� �م ��ل ف� �ي� �ه ��ا ،خ� ��اص� ��ة ال �ق �ط ��اع
ال � �ع � �ق � ��اري وق� � �ط � ��اع اإلن � � �ش� � ��اءات
وامل � � �ق� � ��اوالت وال� �ب� �ن� �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
وق �ط��اع ال�ن�ف��ط وال �غ��از والتعليم،
ك�م��ا ت��أث��ر ال�ت�ص��دي��ر ف��ي قطاعات
ح� �ي ��وي ��ة ،م �ث ��ل ص �ن ��اع ��ة األدوي� � ��ة
وقطاع التعبئة والتغليف للمواد
الغذائية ،ب �س �ب��ب ف � ��رض ح�ظ��ر
ال �ت �ج��وال ال �ج��زئ��ي وال �ك �ل��ي ،كما
أن ع��دم وض��وح ال��رؤي��ة م��ن حيث
حجم أمد األزمة ،قد أدخل الشركة
بمرحلة صعبة ،وم��ن امل�ت��وق��ع أن
تتأثر ربحيتها وأدائها في املدى
امل �ن �ظ��ور .ك �م��ا واف �ق��ت ال�ع�م��وم�ي��ة
على رغبة أعضاء مجلس اإلدارة
ب �ع ��دم ص� ��رف امل� �ك ��اف ��أة ال �س �ن��وي��ة
ل �ه��م اس � ��وة ب �ع ��دم ت ��وزي ��ع أرب� ��اح
للمساهمني.

أعضاء مجلس اإلدارة الجديد
ش�ه��دت عمومية «االم�ت�ي��از لالستثمار» انتخاب  - 4ط � ��ارق إب ��راه� �ي ��م امل �ن �ص ��ور  -م �ن �ت �خ��ب (ع �ض��و
وت�ع�ي�ين أع �ض��اء م�ج�ل��س إدارة ج��دي� ٍ�د ل�ل�س�ن��وات مستقل).
 - 5شركة مجموعة دخيل الجسار وأوالده  -منتخب.
الثالث املقبلة يتألف من:
 - 6ع�ب��دال��رح�م��ن م�ح�م��د ال�خ�ن��ه – م�ن�ت�خ��ب (ع�ض��و
 - 1شركة بروة العقارية  -تعيني.
مستقل).
 - 2أحمد محمد بودي  -منتخب.
 - 3خالد سلطان بن عيسى  -منتخب.
 - 7نواف حسني معرفي  -منتخب.
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«بلومبيرغ» :رؤية اإلمارة مختلفة عن سياسات دول الخليج

مغادرة الوافدين ..دبي في عين العاصفة
حسام علم الدين
أوض �ح��ت وك��ال��ة ب�ل��وم�ب�ي��رغ أن م �غ��ادرة ال �ع��دي��د من
ال��واف��دي��ن األج��ان��ب إلم ��ارة دب��ي تشكل أخ �ب��ارا سيئة
ل�لاق �ت �ص��اد ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ت �ف �ش��ي ف� �ي ��روس ك��ورون��ا
وإجراءات االغالق التي فرضها ،وإلغاء آالف الوظائف
بسبب توقف النشاط االقتصادي والتجاري ،مشيرة
إلى أن تأثير كورونا يتجلى بشكل صارخ في اإلمارة
التي يقوم نموذجها االقتصادي على الوافدين الذي
يشكلون  %90من السكان.
ورأت بلومبيرغ أن ع��ودة الوافدين إل��ى بلدانهم هو
خيار يواجه ماليني األجانب في دول الخليج بسبب
ت��داع �ي��ات ك ��ورون ��ا وان �خ �ف��اض أس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ال ��ذي
ي�ف��رض ب��دوره تعديالت مالية واق�ت�ص��ادي��ة ،وذك��رت
بأن دول املنطقة تعتمد على مدى عقود على العمال
األج��ان��ب للمساهمة ب��ال�ن�م��و االق �ت �ص��ادي وت�ح��وي��ل
بعض م��دن الخليج إل��ى م��راك��ز مالية عاملية ك��إم��ارة
دب��ي ،موضحة أن ال�ع��دي��د م��ن املقيمني األج��ان��ب في
دول الخليج أنشؤوا عائالت فيها لكن مع عدم وجود
طريقة لحصولهم على جنسيات ال ��دول الخليجية
أو اإلق��ام��ة ال��دائ�م��ة وال م��زاي��ا أو إع��ان��ات ف��ي األوق��ات
ال �ص �ع �ب��ة أو األزم� � � ��ات ،م ��ا ي �ش �ك��ل وج� � ��ودا م�ح�ف��وف��ا
ب��امل�خ��اط��ر امل��ال�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة آلالف ال��واف��دي��ن في
املنطقة.
وب �ح �س��ب ال ��وك ��ال ��ة ف �ق��د اس� �ت� �غ ��رق األم� � ��ر م ��ن س ��ارة
سيسون ( 39عاما) أقل من شهر لتنهي وجودها في
دب��ي مل��دة  25ع��ام��ا لتعود إل��ى وطنها األم أستراليا
الشهر املاضي مع زوجها وابنها؛ وكانت قد جاءت
للعيش في دبي عندما كانت مراهقة مع والدها الذي
عمل طيارا في شركة طيران االمارات.
وق��ال��ت سيسون التي كانت تملك مقهى صغيرا في
دب��ي وعملت كمستشارة مستقلة للموارد البشرية:
«دبي هي الوطن بالنسبة لي لكن الحياة فيها باهظة
ج��دا ول��م أع��د أستطيع تحمل التكاليف املالية فيها،
ال ي��وج��د ال�ك�ث�ي��ر م��ن األم � ��ان ال��وظ �ي �ف��ي ف��ي اإلم � ��ارة،
أم��ا انتقالي إل��ى أستراليا فسيضمن ل��ي على األق��ل
حصولي وأسرتي على ضمان صحي وتعليم مجاني
ألطفالي».

خسارة وظائف
تقدر أكسفورد إيكونوميكس أن اإلم��ارات قد تخسر
 900أل��ف وظيفة ما يشكل أم��را مرهقا للدولة البالغ
عدد سكانها  9.6ماليني نسمة ،كما تتوقع املؤسسة
ال�ع��امل�ي��ة أن ت�ش�ه��د ال��دول��ة الخليجية ه�ب��وط��ا بعدد
سكانها بنحو  %10ب�ع��د ع ��ودة آالف ال��واف��دي��ن إل��ى
ديارهم.
وأش� � � � ��ارت ب �ل ��وم �ب �ي ��رغ إل� � ��ى ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ت �ق ��اري ��ر
ال�ص�ح�ف�ي��ة ال �ت��ي ت �ت �ح��دث ع��ن م �غ ��ادرة آالف ال�ع�م��ال
ال�ه�ن��ود والباكستانيني واألف �غ��ان إل��ى دي��اره��م ،لكن
مغادرة املوظفني ذوي املداخيل املرتفعة قد تكون له
آث��ار اقتصادية مؤملة للبالد ،ألنها الفئة األساسية
ألي نمو اق�ت�ص��ادي محتمل ،كما أنها تمتلك حصة
رئيسية ف��ي االستهالك وق��درة شرائية عالية ،الفتة

االقتصاد اإلماراتي
سينكمش % 3.6
قال مصرف اإلمارات املركزي أمس (األربعاء)
إن اق�ت�ص��اد ال �ب�لاد سينكمش ع�ل��ى األرج ��ح
 3.6ف��ي امل�ئ��ة ه��ذا ال �ع��ام ب�ع��د ت�ب��اط��ؤ النشاط
االقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وف��ي ال��رب��ع األول م��ن ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ،انكمش
االقتصاد اإلماراتي بنسبة واحد في املئة على
أساس سنوي ،إذ هبط الناتج املحلي اإلجمالي
غير النفطي ثالثة في املئة ،وذل��ك على عكس
الناتج املحلي اإلج�م��ال��ي لقطاع النفط وال�غ��از
الذي زاد  3.7في املئة على أساس سنوي.
وقال البنك املركزي في تقرير عن الربع األول
إن��ه ف��ي ال��وق��ت ال��ذي م��ن املتوقع فيه أن يعقب
التراجع في النشاط االقتصادي انكماش حاد
في أرب��اع السنة التالية ،فمن املتوقع أن يكون
انكماش نمو غير قطاع الطاقة عند  4.1في
املئة في .2020
وقال إنه من املتوقع انكماش الناتج اإلجمالي
لقطاع النفط والغاز  2.4في املئة هذا العام.
وت��اب��ع إن ��ه م��ن امل �ت��وق��ع ب ��دء ت �ع��اف��ي ال�ن�ش��اط
االقتصادي في النصف الثاني من العام ،لكن
تعافي املعنويات االقتصادية سيتوقف على
إج � ��راءات ال��دع��م ،م�ش�ي�رًا إل ��ى ب��رام��ج تحفيز
من البنك املركزي نفسه وحكومات اإلم��ارات
والحكومة االتحادية.
وي �ت ��وق ��ع ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي ان �خ �ف ��اض ن �ش��اط
التوظيف في الربعني الثاني والثالث ،ثم تعافيه
في الربع األخير من السنة( .رويترز)

أخبار سيئة لالقتصاد في دبي بمغادرة الوافدين

إل��ى أن��ه ع�ل��ى وق��ع اض �ط��راب االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي ،ف��إن
ق��رار امل�غ��ادرة ليس واضحا للعديد من األج��ان��ب في
دب��ي ،علما أن منظمة العمل الدولية توقعت أن أكثر
من مليار عامل على مستوى العالم معرضون لخطر
كبير في خفض أج��وره��م أو فقدان وظائفهم بسبب
فيروس كورونا.
ونقلت ع��ن ري��ان ب��ول محلل ش��ؤون ال�ش��رق األوس��ط
ف ��ي ش��رك��ة س �ت��رات �ف��ور« :إن ع� ��ودة م��وظ �ف��ي ال�ط�ب�ق��ة
الوسطى في اإلم��ارات إلى بالدهم قد يحبط النشاط
االق�ت�ص��ادي ،وستعاني القطاعات التي تعتمد على
مصاريف هؤالء املهنيني وعائالتهم بعد مغادرتهم
مثل املطاعم والسلع ال�ف��اخ��رة وامل ��دارس وال�ع�ي��ادات
ال�ط�ب�ي��ة» ،وأض ��اف« :م��ن دون ال��دع��م الحكومي لهذه
ال �خ��دم��ات ف ��إن ال �ع��ام �ل�ين ف �ي �ه��ا س �ي��واج �ه��ون أي�ض��ا
مصير من سبقهم إلى أوطانهم ويخلقون املزيد من
موجات الهجرة املعاكسة».
وذك��رت بلومبيرغ أن بعض املسؤولني الخليجيني،
مثل رئيس الوزراء الكويتي ،يشجعون األجانب على
امل �غ��ادرة ب��ال�ت��زام��ن م��ع ش�ع��وره��م بالقلق م��ن توفير
وظائف جديدة للمواطنني ،لكن حسابات دبي (التي

يعتمد اقتصادها على دورها كمركز عاملي للتجارة
والسياحة واالعمال) مختلفة.

الهجرة المعاكسة قد تحبط
النشاط االقتصادي
اإلقامة الدائمة ورفع
الغرامات عامالن مشجعان
اإلمارات مهدَّ دة
بخسارة  900ألف وظيفة
قطاعات عدة ستتأثر بفقدان
مصاريف المقيمين

من بينها معالم عربية

أهرامات الجيزة أعظم األلغاز التي حيرت العلماء

بدأ الكثير من مستخدمي إنستغرام نشر صور
للوجهات السياحية من مختلف دول العالم عبر
ال�ه��اش�ت��اق للتعبير ع��ن م��دى اشتياقهم ل��زي��ارة
هذه األماكن.
وب �ل��غ ع ��دد امل �ن �ش��ورات ض�م��ن «أع ��دن ��ي م �ج��ددا»
(ب��اإلن �ك �ل �ي��زي��ة) ع �ل��ى إن �س �ت �غ��رام أك �ث ��ر م ��ن 200
أل � ��ف م �ن �ش��ور ت �م��ت إع � � ��ادة ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا وم �ع��رف��ة
أك�ث��ر ال��وج�ه��ات ال�ت��ي ك��ان��ت ض�م��ن ب ��ؤرة اهتمام
املستخدمني.

وش �م �ل��ت أف �ض��ل ع �ش��ر وج� �ه ��ات س �ي��اح �ي��ة ي��ري��د
امل �س �ت �خ��دم��ون زي ��ارت� �ه ��ا م �ع��ال��م ش �ه �ي��رة ح��ول
العالم ،من بينها معالم من إحدى الدول العربية،
باإلضافة إلى مدن في الواليات املتحدة وأوروبا
وآسيا.
وفما يلي أبرز الوجهات السياحية التي يفتقدها
الكثيرون حول العالم في ظل أزمة كورونا:
 - 1أهرامات الجيزة (مصر).
 - 2بالي (إندونيسيا).

توقعت الوكالة أن تسرع األزمة االقتصادية الحالية
جهود اإلم��ارات بالسماح للوافدين فيها بالحصول
ع �ل��ى إق ��ام ��ة دائ� �م ��ة ب��ال �ت��زام��ن م ��ع اس� �ت� �م ��رار إع �ط��اء
امل��واط �ن�ي�ن امل ��زاي ��ا ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي اع� �ت ��ادوا ال�ح�ص��ول
عليها منذ اكتشاف النفط في البالد.
وقالت بلومبيرغ« :إن اإلمارات تمنح حاليا تمديدات
تلقائية للمقيمني الذين انتهت تصاريح عملهم كما
أنها علقت رسوم تصاريح العمل وبعض الغرامات،
م��ا ي�ش�ج��ع ع�ل��ى ال�ت��وظ�ي��ف م��ن ال�ع��اط�ل�ين ع��ن العمل
م��ؤخ��را وي��دف��ع البنوك ف��ي ال�ب�لاد إل��ى تقديم ق��روض
دون ف��وائ��د وت �م��دي��د ف �ت��رات س ��داد األق �س ��اط ل�لأس��ر
والشركات املتعثرة».
وأضافت« :التحدي الرئيسي بالنسبة لألجانب في
دب��ي هو قدرتهم على تحمل التكاليف الباهظة إذ
أص�ب�ح��ت اإلم� ��ارة م�ك��ان��ا مكلفا ج��دا بشكل متزايد
للشركات واملقيمني على حد س��واء» ،وتابعت« :لم

الستمرار أعمالها واستئناف أنشطتها

وجهات سياحية يفتقدها العالم
تسببت أزمة فيروس كورونا في
إغالق الحدود ووقف حركة السفر
والعزل المنزلي لمئات الماليين من
البشر ،وبالطبع كانت صناعة السفر
والسياحة من بين األكثر تضرراً من
األزمة.
وعلى إثر الزخم الشديد
للمستخدمين على اإلنترنت ومواقع
التواصل االجتماعي ،تم تدشين
هاشتاق تحت عنوان «أعدني
مجددا» على منصة إنستغرام،
يحكي المستخدمون من خالله
عن أكثر الوجهات السياحية
والمناطق والمدن التي يفتقدونها
ويتشوقون لزيارتها مجدداً بعد زوال
األزمة.

إقامة دائمة

يعد اقتصاد دبي أبدا إلى الوتيرة املرتفعة التي كان
يتمتع بها قبل األزمة املالية العاملية في  2008التي
دفعت العديد من األجانب إلى العودة إلى ديارهم،
ل�ك��ن اق�ت�ص��اد دب��ي ع��اد إل��ى ال�ن�م��و م��رة أخ ��رى بعد
ب��داي��ة ه�ب��وط أس�ع��ار النفط ف��ي  ،2014لكن اإلم��ارة
ال�ت��ي ك��ان��ت ت�ع��ول على م�ع��رض إكسبو  2020ال��ذي
كان من املتوقع أن يجذب  25مليون زائر تم تأجيله
بسبب كورونا».
وأك� � ��دت ب �ل��وم �ب �ي��رغ أن ال �ط �ل��ب ال �ض �ع �ي��ف ي �ع �ن��ي أن
ال� �ت� �ع ��اف ��ي االق � �ت � �ص� ��ادي ف� ��ي اإلم � � � � ��ارات س �ي �س �ت �غ��رق
ب�ع��ض ال��وق��ت ،م��وض�ح��ة أن��ه ع�ل��ى ع�ك��س ب�ع��ض دول
امل�ن�ط�ق��ة ف��إن اإلم � ��ارات ال تشهد ع ��ودة ظ�ه��ور ع��دوى
ك��ورون��ا أث�ن��اء إع ��ادة فتح ال�ن�ش��اط االق �ت �ص��ادي ،لكن
اعتماد ال�ب�لاد على التدفقات الخارجية لالستثمار
وال�ب�ي��ع بالتجزئة يعني أن�ه��ا ع��رض��ة ل�لاض�ط��راب��ات
االقتصادية العاملية أكثر من غيرها ،ونقلت الوكالة
عن شركة شحن في دبي أنها تتلقى نحو  7مكاملات
يوميا م��ن املقيمني ال��راغ�ب�ين ب��إرس��ال أغ��راض�ه��م إلى
ب�ل��دان�ه��م ،م �ق��ارن��ة ب�م�ك��امل�ت�ين أو ث�ل�اث أس�ب��وع�ي��ا في
الفترة نفسها من العام املاضي.

 - 3سانتوريني (اليونان).
 - 4متنزه مملكة السحر التابع لـ«والت ديزني».
 - 5برج إيفل (باريس ـ فرنسا).
 - 6تمثال أبو الهول (مصر).
 - 7جسر بروكلني (نيويورك  -الواليات املتحدة).
 - 8تايمز سكوير (نيويورك  -الواليات املتحدة).
 - 9جزر في في (تايلند).
 - 10وال ��ت دي��زن��ي وورل ��د (ف �ل��وري��دا  -ال��والي��ات
املتحدة)( .ديلي ميل ،أرقام)

ما السعر الذي تحتاجه
شركات النفط األميركية؟
يرى مسؤولون في صناعة الخام األميركية
أن ال� �ش ��رك ��ات ب � ��دأت ب��ال �ف �ع��ل ف ��ي اس �ت�ئ �ن��اف
أن �ش �ط �ت �ه��ا وإع � � � ��ادة ت �ش �غ �ي��ل ب� �ع ��ض اآلب � ��ار
امل �ت��وق �ف��ة ع �ن��دم��ا مل �س��وا ب��أن �ف �س �ه��م إش � ��ارات
التعافي في األسابيع القليلة املاضية.
مع التوقعات بارتفاع سعر نايمكس إلى 70
دوالرا للبرميل ،يتساء ل مراقبون ع��ن مدى
الفائدة التي ستجنيها الصناعة األميركية
ح ��ال ب �ل��وغ ه ��ذا امل �س �ت��وى م�ق��ارن��ة بمستوى
قرب  40دوالرا حاليًا.
ورغم استمرار العمل باتفاق أوب��ك +لخفض
اإلنتاج حتى نهاية يوليو على األق��ل ،إال أن
عودة بعض منتجي الخام األميركيني للضخ
ستسبب ضغوطًا على السوق وق�ي��ودا على
األسعار.
وتلقى الخام دعما من إشارات الطلب العاملي
خ��اص��ة م��ن ال�ص�ين ال�ت��ي ع ��ززت مشترياتها
م ��ن ال �ن �ف��ط ب�ن�س�ب��ة ت �ص��ل إل ��ى  %90م�ق��ارن��ة
ب�م�س�ت��وي��ات م��ا ق�ب��ل أزم ��ة ك��ورون��ا ،ك�م��ا ت��رد
�اف أخ ��رى ل�ل�ط�ل��ب م��ن ال��والي��ات
إش � ��ارات ت �ع� ٍ
املتحدة والهند بفعل تخفيف قيود اإلغالق.
وي�ت�س��اء ل م��راق�ب��ون ع��ن م��دى س��رع��ة تعافي
ال� �ط� �ل ��ب ال� �ع ��امل ��ي ع� �ل ��ى ال� �ن� �ف ��ط وص � � ��وال إل ��ى
مستويات ما قبل أزمة كورونا ،ففي األسبوع
امل��اض��ي (امل�ن�ت�ه��ي ف��ي ال�خ��ام��س م��ن ي��ون�ي��و)
على سبيل املثال ،ارتفع الطلب على البنزين
في أميركا إل��ى  7.5ماليني برميل يوميا من
 7.3ماليني برميل يوميًا في األسبوع السابق
له.

السعر املناسب

لبنان :فتح منصة إلكترونية
لعمليات الصرافة

أكبر تراجع لالقتصاد العالمي في أوقات السلم

ق��ال م�ص��رف لبنان امل��رك��زي أم��س (األرب �ع��اء) إن منصة
إلكترونية جديدة لعمليات الصرافة ستبدأ العمل في
 23ي��ون�ي��و ،ف��ي إط��ار ج�ه��ود لتوحيد سعر ال ��دوالر في
السوق املوازي.
وف ��ي ت�ع�م�ي��م ،ق ��ال ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي إن ال �ص��راف�ين
امل��رخ �صي��ن س �ي��دخ �ل��ون ت �ع��ام�لات �ه��م ف ��ي تطبيق
رقمي ،وإن املبيعات يجب أن تتماشى مع نطاق
سعري للدوالر متفق عليه مع املصرف املركزي.
(رويترز)

ق� ��ال� ��ت م �ن �ظ �م��ة ال � �ت � �ع� ��اون االق� �ت� �ص ��ادي
والتنمية أم��س (األرب �ع��اء) إن االقتصاد
العاملي سيشهد أكبر ت��راج��ع ف��ي أوق��ات
السلم خ�لال مئة ع��ام ،قبل أن يخرج في
ال�ع��ام املقبل م��ن رك��ود ناجم ع��ن جائحة
فيروس كورونا.
وفي تحديث لتوقعاتها ،تتنبأ املنظمة بأن
ينكمش االقتصاد العاملي ستة في املئة هذا
ال �ع��ام ،ق�ب��ل أن ي�ع��ود لتحقيق ن�م��و بنسبة

خالل  100عام
 5.2ف��ي املئة ف��ي  ،2021وذل��ك ف��ي ح��ال بقاء
الجائحة تحت السيطرة.
لكن املنظمة ،التي تتخذ من باريس مقرا،
ق ��ال ��ت إن ت � �ص� ��ورا آخ � ��ر م �ح �ت �م�لا ب��ال �ق��در
ن�ف�س��ه ي �ن �ط��وي ع �ل��ى ح� ��دوث م��وج��ة ث��ان�ي��ة
م��ن ال�ع��دوى ه��ذا ال�ع��ام ،ق��د يشهد انكماش
ّ
يسجل
االقتصاد العاملي  7.6في املئة قبل أن
نموًا بنسبة  2.8في املئة فحسب في العام
املقبل( .رويترز)

رغ� ��م أن م �س �ت��وى  70دوالرا ل �ل �ب��رم �ي��ل يعد
ارت� �ف ��اع ��ًا ق ��وي ��ًا م� ��ن ال� �ن� �ط ��اق ال� �ح ��ال ��ي ل �خ��ام
ن��اي �م �ك��س األم� �ي ��رك ��ي ،إال أن ش ��رك ��ات ال�ن�ف��ط
العاملة في الواليات املتحدة ربما يكون لها
رأي آخر.
وي �م �ث��ل ع� ��دد م �ن �ص��ات ال �ت �ن �ق �ي��ب ع ��ن ال �خ��ام
م��ؤش �رًا ج�ي�دًا مل��دى ن�ش��اط أع �م��ال ال�ح�ف��ر في
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،لكنه ليس م��ؤش�رًا رائ �دًا،
وف� ��ي ظ ��ل ال �ه �ب��وط ال �ش��دي��د ل� �ع ��دد م�ن�ص��ات
التنقيب منذ منتصف م��ارس ،يرى محللون
أن الشركات كانت توقف بعض املنصات عند

سعر  55دوالراً
للبرميل ربما ال يسعف
هذه الشركات
الصين عززت
مشترياتها من النفط
بنسبة تصل إلى %90
سعر  55دوالرًا قبل أزمة كورونا.
ع� �ن ��دم ��ا ب� �ل ��غ م� �ت ��وس ��ط س� �ع ��ر ن��اي �م �ك��س 69
دوالرا للبرميل ،ك��ان��ت تكساس ت�ص��در 317
ت �ص��ري �ح��ًا ل�ل�ت�ن�ق�ي��ب ك ��ل أس � �ب ��وع ،ل �ك��ن ب�ع��د
انخفاض أسعار النفط ،وخالل الستة أشهر
م��ن سبتمبر  2019ح�ت��ى ف�ب��راي��ر  ،2020بلغ
م �ت��وس��ط ع ��دد ال �ت �ص��اري��ح  209ك��ل أس �ب��وع،
بمعنى آخر ،انخفضت أسعار النفط بنسبة
 ،%19وه�ب��ط ع��دد منصات التنقيب بنسبة
 20%وتراجع عدد التصاريح بنسبة .%33
ع� �ل ��ى م � ��ا ي� � �ب � ��دو ،ت� �ح� �ت ��اج ص� �ن ��اع ��ة ال �ن �ف��ط
األميركية إلصدار  300تصريح في املتوسط
كل أسبوع من أجل استمرار أعمالها واإلبقاء
على العمالة ،وحتى سعر  55دوالرا للبرميل
ربما ال يسعف ه��ذه ال�ش��رك��ات م��ع األخ��ذ في
االعتبار تقدم البعض منها بطلبات للحماية
من اإلفالس.
ع�ل��ى اث��ر ذل ��ك ،رب �م��ا ت��واص��ل ص�ن��اع��ة النفط
األميركية البقاء تحت الضغوط واملعاناة هذا
ال �ع��ام ،وب��ال�ط�ب��ع ،ستتقدم ش��رك��ات بطلبات
للحماية من اإلف�لاس ،وس��وف يلجأ البعض
اآلخ� ��ر ل�ت�س��ري��ح ال �ع �م��ال��ة وإغ �ل��اق آب � ��ار ،لكن
يتوقع محللون أن تتغير األم��ور قبل نهاية
ع��ام  2022ليرى ال�س��وق  100دوالر للبرميل
م �ج��ددا( .أوي� ��ل ب��راي��س ،ري ��ل ك�ل�ي��ر إن�ي��رج��ي،
أرقام)
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كبيرة خبراء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:

الخريجون الجدد أكبر ضحايا األزمة!
توقعت منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ركودا اقتصاديا عالميا في
 ،2020وانكماشا تتراوح نسبته ما بين
 6في المئة و 7.6في المئة ،وقالت
كبيرة خبراء المنظمة ،لورونس بون،
في مقابلة مع صحيفة لوموند
الفرنسية إن كل دول المنظمة البالغ
عددها  34دولة ،وبينها الواليات
المتحدة األميركية وفرنسا وتركيا،
ستعاني من الركود االقتصادي؛
وأضافت« :كل دول المنظمة لن
تسجل أي نمو إيجابي خالل عام 2020
بسبب طول مدة الحجر الصحي ووقته
ومكانه وكثافة السكان في المناطق
التي يتمركز فيها النشاط االقتصادي».
ولفتت بون إلى أن تخصص االقتصاد
كان له األثر البالغ في هذا الركود
االقتصادي ،فبعض القطاعات تأثرت
أكثر من غيرها من مثل السياحة،
إذ ان دولة مثل اليونان التي لم
تسجل أعدادا كبيرة من االصابات
بمرض فيروس كورونا المستجد،
تضرر اقتصادها كثيرا ألنه مرتبط بهذا
النشاط.

سليمة لبال
أشارت الخبيرة االقتصادية لورونس بون ،
الى أن اختيار الدول إغالق االقتصاد ملكافحة
الوباء ،كانت له نتائج سريعة جدا وكبيرة،
ف� ��إج� ��راء ات م �ث��ل ال �ب �ط��ال��ة ال �ج��زئ �ي��ة وت�م�ك�ين
ال �ش��رك��ات م��ن االق� �ت ��راض ،س�م�ح��ت بحماية
املرتبات وأجهزة اإلنتاج ،ولكنها لم تستطع
تعويض انخفاض حجم اإلنتاج واالستهالك
خ�ل�ال ف �ت��رة ال �ح �ج��ر؛ وت��اب �ع��ت« :ل �ق��د أن�ف�ق��ت
الدول كثيرا للحفاظ على النشاط خالل هذه
الفترة وعليها أن ت��واص��ل مرافقة املوظفني
والشركات إلى غاية العودة الكاملة».

الذهب يصعد

■ الموظفون بحاجة إل��ى دع��م حكومي
إلعادة تأهيلهم لوظائف أخرى

واص��ل ال��ذه��ب مكاسبه أم��س (األرب �ع��اء) م��ع انخفاض أس��واق
األس�ه��م العاملية بعد موجة صعود ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة ،حيث
يترقب املستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس االحتياطي
االتحادي (البنك املركزي األميركي) ،الذي من املنتظر أن يلقي
ال �ض��وء ع�ل��ى ح��ال��ة االق �ت �ص��اد األم�ي��رك��ي وامل��زي��د م��ن إج ��راءات
التحفيز املحتملة.
وارت�ف��ع ال��ذه��ب ف��ي املعامالت الفورية  0.1باملئة إل��ى 1716.11
دوالرًا لألوقية (األونصة) بعد تحقيق أفضل أداء يومي خالل
شهر يوم الثالثاء؛ وزادت العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.2
باملئة إلى  1725دوالرًا لألوقية.
وانحسر ال��زخ��م ال�ق��وي ف��ي األس ��واق املالية العاملية م��ع تجدد
الشكوك بشأن التعافي العاملي م��ن جائحة ف�ي��روس ك��ورون��ا،
كما تلقى الذهب املزيد من الدعم من انخفاض العائدات على
سندات الخزانة األميركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،زادت الفضة  0.6باملئة إلى
 17.69دوالرًا لألوقية .وارتفع البالديوم  0.6باملئة إلى 1952.69
دوالرًا لألوقية .وصعد البالتني  0.2باملئة إل��ى  838.74دوالرًا
لألوقية( .رويترز)

■ الخطط الحكومية لم تتمكن
من تعويض
خفض اإلنتاج
واالستهالك
■ انتهاء
فترة الحجر
ال ي����ع����ن����ي
ع��ودة النشاط
االقتصادي إلى
سابق عهده
عودة النشاط االقتصادي
ف� ��ي رده� � ��ا ع �ل ��ى س� � ��ؤال ح � ��ول إي � �ق� ��اع ع� ��ودة
ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي الح �ق��ا ،أك� ��دت ب ��ون أن
الفترة غامضة بشكل غير طبيعي؛ وتابعت:
«ه � �ن� ��اك ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن األم � � ��ور ال� �ت ��ي م� ��ا ن� ��زال
نجهلها بخصوص الفيروس وليس لدينا ال
عالج وال لقاح وما علينا فقط سوى الحد من
انتشاره قدر املستطاع من خالل الفحوصات
والترصد والعزل ،لذلك علينا أن نتعايش مع
الوباء».
واس � �ت � �ط� ��ردت ب � ��ون ق ��ائ� �ل ��ة« :ان� �ت� �ه ��اء ال �ح �ج��ر
الصحي ف��ي أي دول��ة ال يعني ع��ودة النشاط

البنك الدولي:
الفقر المدقع مرتفع في 2021
االق� �ت� �ص ��ادي ك �ل��ه وال ف �ت��ح ج �م �ي��ع ال� �ح ��دود،
انظروا نيوزيلندا لم تسجل أي حالة منذ أيام،
لكنها أعلنت أن حدودها ستبقى مغلقة إلى
غ��اي��ة  2021م��ن أج��ل ال�ح�م��اي��ة م��ن ال�ف�ي��روس،
ل��ذل��ك ال �ع��ودة س�ت�ك��ون بطيئة ألن ال�ع��دي��د من
القطاعات االقتصادية لن تستطيع العمل وفق
الطريقة التي كانت تعمل بها في وقت سابق».
وي�ت�ص��در ق�ط��اع ال�خ��دم��ات القطاعات األكثر
تضررا من أزم��ة وب��اء ك��ورون��ا ،لكن املتضرر
الرئيسي من هذه األزمة وفق بون هم العمال
األق��ل كفاء ة والخريجون الجدد من املقبلني
على سوق العمل ،لذلك على الحكومات دعم
ه��ذه ال�ف�ئ��ات ح�ت��ى تتمكن م��ن االن��دم��اج في

عودة الطيران..
آفاق غامضة وتدابير مرتجلة!

س��وق العمل م��ن خ�لال إع��ادة توجيهها إلى
ق�ط��اع��ات أخ��رى م��ا ت��زال ص��ام��دة مثل قطاع
ال�ت�ج��ارة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،كما على الحكومات
أيضا أن ترافق املوظفني الذين يعملون في
ق �ط��اع��ات ت �ع��ان��ي م��ن أزم� ��ة م��ن خ�ل�ال إع ��ادة
تأهيلهم للعمل في قطاعات اخرى ،كما يجب
أي �ض��ا ال �س �م��اح ل�ل�م��وظ�ف�ين ب��ال�ع�م��ل ف��ي ع��دة
وظ��ائ��ف ودع��م امل�ب��ادري��ن حتى يتمكنوا من
إعادة إطالق نشاطات أخرى.
باختصار ت��رى ب��ون أن على ال�ح�ك��وم��ات أن
ت�ت�ع��ام��ل ب �م��رون��ة ألن ال��وض��ع غ�ي��ر مسبوق
وي �ت �ط��ور ب �س��رع��ة م �م��ا س �ي��ؤدي خ�ل�ال ف�ت��رة
قصيرة إلى تعزيز الفروقات.

ّ
توقع البنك ال��دول��ي أن يبقى ع��دد األش�خ��اص الذين يعانون
من الفقر املدقع على حاله ،وإن انتعش االقتصاد العاملي في
 ،2021وذلك بسبب تداعيات تفشي وباء كوفيد -19هذا العام.
وج��اءت التوقعات بعدما أف��ادت ه��ذه الهيئة املالية الدولية،
ال�ت��ي تتخذ م��ن واش�ن�ط��ن م �ق��را ،أن ال��وب��اء ق��د ي��دف��ع ب�م��ا بني
سبعني إلى مئة مليون شخص إلى الفقر املدقع في  2020في
وقت يواجه االقتصاد العاملي أسوأ ركود منذ  80عاما.
وق�ب��ل ال��وب��اء ،ك��ان ع��دد األش �خ��اص ال��ذي��ن يعيشون ف��ي فقر
مدقع (أي يعيشون على أقل من  1.90دوالر في اليوم) يتراجع؛
وي�ت��وق��ع ال�ب�ن��ك ال��دول��ي أن ينتعش ال�ن�م��و بنسبة أرب �ع��ة في
املئة عام  ،2021لكنه ال يتوقع أن تنمو الدول التي تضم أكبر
نسبة من الفقراء في العالم اقتصاديا بشكل أس��رع من نمو
عدد سكانها ،مما يعني أن الفقر املدقع سيبقى في  2021عند
مستويات  2020املرتفعة( .أ.ف.ب)

لمواجهة تداعيات «كورونا»

اليابان تقر ميزانية طارئة
بـ 300مليار دوالر
أق � ّ�ر م�ج�ل��س ال �ن��واب ال�ي��اب��ان��ي ال �ن��اف��ذ م�ي��زان�ي��ة ط��ارئ��ة
تبلغ قيمتها نحو  300مليار دوالر أم��س (األرب �ع��اء)،
ف��ي مضاعفة ل�لإج��راءات ال��رام�ي��ة لدعم ثالث أكبر قوة
اق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ال�ع��ال��م ب�ع��دم��ا دف�ع�ه��ا ف �ي��روس ك��ورون��ا
ّ
املستجد باتجاه الركود.
وت �ب��اط��أ إن �ف ��اق امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر رغ ��م أع ��داد
اإلص��اب��ات والوفيات بالفيروس املنخفضة نسبيًا في
اليابان ،ما تسبب بأول تراجع اقتصادي منذ عام .2015
وردا على ذل��ك ،أق� ّ�ر ال�ن��واب ميزانية استثنائية ثانية
ب�ل�غ��ت  31.91ت��ري�ل�ي��ون ي��ن ( 297م�ل�ي��ار دوالر) تشمل
مبالغ لدعم األعمال التجارية األصغر ودفعات نقدية
للعاملني في قطاع الصحة؛ وسيتم رفع مشروع قانون
امليزانية إلى مجلس املستشارين ،ويتوقع أن يتم إقراره
غدًا الجمعة على أقل تقدير.
وستستخدم املبالغ النقدية التي ستجمع عبر إصدار
س�ن��دات ،لتمويل برامج إنقاذ مالي وق��روض لألعمال
التجارية املتعثرة.
وأك��دت الحكومة أن قيمة الحزمة التي تشمل قروضا
واستثمارات إضافة إل��ى إنفاق مالي فعلي تبلغ نحو
 117تريليون ي��ن ،ما يعني أنها مساوية تقريبا ألول

ُ
ميزانية إضافية أق� ّ�رت في  30أب��ري��ل؛ وبإضافتها إلى
حزمة التحفيز االقتصادية األولى ،يصل مجموع قيمة
اإلج��راءات التي اتخذتها اليابان إلى  230تريليون ين
مع حساب خطط القروض.
وي�ع��ادل ذل��ك  40في املئة من إجمالي الناتج الداخلي،
وي��دف��ع م �ع��دل دي ��ن ال �ي��اب��ان م �ق��اب��ل إج �م��ال��ي ن��ات�ج�ه��ا
الداخلي إلى  257في املئة ،بحسب الخبير االقتصادي
لدى «سومي تراست» نايوا أوشيكوبو.
وكان رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي وصف خطة
بالده بأكبر برنامج مالي في العالم مرتبط بمواجهة
تداعيات كوفيد.-19
ّ
وق��ال أوشيكوبو إن «ال��دف��ع باتجاه التعافي يستحق
تخصيص كل هذه املبالغ .يفترض أن ترفع امليزانيتان
التكميليتان وحدهما إجمالي الناتج الداخلي الحقيقي
لعام  2020ثالث نقاط» ،وتابع «إضافة إلى ذلك ،انتهت
حالة ال�ط��وارئ ف��ي أن�ح��اء اليابان حاليًا ،وم��ن املتوقع
ّ
يتحسن االقتصاد» .وتشمل إج��راءات اإلنقاذ مبالغ
أن
مخصصة مل�س��اع��دة ال�ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة ع�ل��ى تسديد
إيجاراتها ،ومنحًا للعاملني في قطاع الصحة ،وأخرى
لدعم برامج تطوير العقاقير واللقاح( .أ ف ب)

في أبريل ومايو
إمكانية التكهن بالطلب أدنى بكثير من العادة في الوقت الحاضر

ت��واج��ه ش��رك��ات ال �ط �ي��ران ص �ع��وب��ات ف��ي استئناف
ّ
عملها ،بعدما شلها فيروس كورونا املستجد ،بني
ّ
طواقم ال تتبلغ وجهتها إال قبل ساعات من اإلقالع،
وطيارين يحافظون على مستوى أدائهم من خالل
ّ
رح�ل�ات ب�لا رك ��اب أو أج�ه��زة ملحاكاة ال�ط�ي��ران؛ وقد
ت�س�ت�غ��رق ال �ع��ودة إل ��ى ال��وض��ع ال�ط�ب�ي�ع��ي للمالحة
الجوية سنوات عدة.
وأوض ��ح رئ�ي��س ش��رك��ة ل��وف�ت�ه��ان��زا ،أك�ب��ر مجموعة
ط �ي��ران أوروب � �ي ��ة ،ك��ارس�ت�ن ش �ب��ور« ،ل ��م ت �ع��د ه�ن��اك
عمليا ج ��داول ع�م��ل ث��اب�ت��ة ،ب��ل م �ج� ّ�رد ج�ه��وزي��ة من
جانب الطواقم ،وأض��اف« :يعلمون متى ينبغي أن
يحضروا إل��ى امل�ط��ار ،ويتم إبالغهم بالوجهة قبل
بضع س��اع��ات ف�ق��ط» ،مشيرا إل��ى أن ه��ذه الوسائل
املستخدمة حتى اآلن ف��ي ح��االت استثنائية باتت
هي القاعدة.
وي��واج��ه ه��ذا القطاع تحديا هائال ف��ي وق��ت يعاود
ن� �ش ��اط ��ه ،ف �ق��د ت ��وق ��ف ب �ش �ك��ل ش �ب��ه ت � ��ام ألك� �ث ��ر م��ن
شهرين ،مع برنامج رحالت مشابه ملا كان عليه في
الخمسينات ،أي بالنسبة للوفتهانزا بمعدل ثالثة
آالف راكب يومي عوضًا عن  350ألفًا.

آفاق غامضة
املشكلة بحسب ما أفاد متحدث باسم شركة االتحاد
التابعة ألبوظبي أن «إمكانية التكهن بالطلب أدنى
بكثير م��ن ال�ع��ادة ف��ي ال��وق��ت ال�ح��اض��ر» ،األم��ر ال��ذي
يمنع االع�ت�م��اد على ال��ذك��اء االصطناعي ال��ذي كان
َّ
يعول عليه قبل األزمة لجدولة الرحالت.
وأوض ��ح امل��دي��ر امل��ال��ي ل�ش��رك��ة ل��وف�ت�ه��ان��زا ،ت��ورس�تن
دي��رك��س ،أن «ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي ت��م جمعها على مدى
ّ
عقود لم يعد يمكن استخدامها ،أقله في مستقبل
ّ
للخوارزمية
قريب ،وينبغي إع��ادة تلقني كل ش��يء
امل �ط �ب �ق��ة» .وف ��ي ان �ت �ظ��ار ت�ح�ق�ي��ق ذل ��ك ي�ب�ق��ى ال��ذك��اء

استئناف الوضع الطبيعي
للمالحة الجوية قد يستغرق
سنوات عدة
جهاز خدمة الزبائن على الهاتف
يواجه سيالً من االتصاالت
البشري أسرع وأكثر مرونة وفق ديركس.
وي�ت��م إل �غ��اء ب�ع��ض ال��رحل��ات عشية م��وع��ده��ا لعدم
الحصول على إذن بالهبوط ،وه��و م��ا حصل ألول
رحلة كانت تعتزم لوفتهانزا تسييرها إلى الهند.
وفي ّ
أشد األزمة ،كانت  700طائرة من أصل أسطول
ل��وف�ت�ه��ان��زا امل��ؤل��ف م��ن  763ط��ائ��رة م�س�م��رة أرض ��ا،
مصفوفة بالعشرات على م��درج مطار فرانكفورت
وحتى على مدرج هبوط.
وق��ال��ت امل�ت�ح��دث��ة ب��اس��م امل�ج�م��وع��ة الرا م��ات��وش�ي��ك
لوكالة فرانس ب��رس إن الطائرات املتوقفة منذ أقل
من ثالثة أشهر يمكن تحريكها في يوم أو يومني.
أم ��ا ال �ط ��ائ ��رات امل �ت��وق �ف��ة م �ن��ذ ف �ت��رة أط � ��ول ،ف�ت�ك��ون
م�ح��رك��ات�ه��ا ف��ي ال�ت�خ��زي��ن العميق بحسب التعبير
املستخدم ،وقالت املتحدثة إن «آلية إعادة تحريكها
أكثر تعقيدا وتستغرق أحيانا فترة تصل إلى أربعة
أسابيع».
ّ
ك��ذل��ك يتحتم ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م�س�ت��وى أداء ال�ط��واق��م.
لذلك يقوم طيارو شركتي ترانس إير في السنغال
برحالت من دون ركاب للحفاظ على تراخيصهم.
أما شركة االتحاد ،فتنظم لطياريها دورات تدريب

على أج�ه��زة ملحاكاة ال�ط�ي��ران ك��ل  45ي��وم��ا لضمان
ال�ح�ف��اظ على م�ه��ارة التشغيل ط��وال ف�ت��رة الجمود
املطولة هذه.
واغتنمت الشركة توقف طائراتها للقيام ببرنامج
ً
صيانة لطائراتها هو األكثر شموال في تاريخها في
وقت كان  %80من أسطولها ّ
مسمرًا أرضًا في أبريل.

العودة إلى الوضع الطبيعي
تبقى عودة النشاط بطيئة في باقي العالم ،ويتوقع
رئ�ي��س مجلس إدارة ط �ي��ران اإلم � ��ارات ،أك�ب��ر شركة
طيران في الشرق األوس��ط ،تيم ك�لارك ،أن يستغرق
األمر أربع سنوات لعودة األوضاع إلى طبيعتها.
وت �ع �ت��زم ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �س �ن �غ��اف��وري��ة ،ال�ت��ي
يستغرق إعادة تنشيط أسطولها ما بني بضعة أيام
وأس �ب��وع بحسب ط��راز ال�ط��ائ��رة ،اق �ت��راح  12وجهة
إضافية اعتبارا من يونيو ويوليو .لكن مع تسيير
رح�لات إلى  32وجهة فقط من أصل  135وجهة في
األوضاع الطبيعية ،فإن املجموعة اآلسيوية ال تعمل
سوى بـ %6من طاقاتها.
وف ��ي ال �ي��اب��ان ،ت�س�ت��أن��ف ش��رك�ت��ا ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة
اليابانية وخ�ط��وط أول نيبون ال�ج��وي��ة نشاطهما
ب �ص��ورة ت��دري �ج �ي��ة ،ف�ت�ع��رض��ا  %30م��ن رح�لات�ه�م��ا
االعتيادية في يونيو مقابل  %15فقط في مايو.
أم ��ا ل��وف �ت �ه��ان��زا ،ف �س��وف ت�س�ت��أن��ف رح �ل�ات ب�ح�ل��ول
سبتمبر إلى  %91من وجهاتها للرحالت القصيرة
و %70ل �ل��رح�لات ال �ط��وي �ل��ة ،ل�ك��ن ح�ج��م ال �ع��رض لن
يتخطى بمجمله  %40من الرحالت االعتيادية.
ومع إبالغ الركاب بإلغاء رحالت قبل أسابيع قليلة
م ��ن م��وع��ده��ا ،ي ��واج ��ه ج �ه��از خ��دم��ة ال��زب��ائ��ن على
ً
الهاتف سيال من االتصاالت .وقال شبور إن الشركة
تنفق حاليا مئات ماليني اليورو في الشهر إلعادة
تسديد ثمن البطاقات( .أ.ف.ب)

تراجع مبيعات السيارات اليابانية
وليد منصور
بعد تفشي جائحة الفيروس التاجي ورك��ود البالد
في اليابان ،انخفضت ص��ادرات السيارات اليابانية
إلى النصف في أبريل ،وبلغت أدنى مستوى لها عند
 168ألفًا ،منخفضة من أكثر من  340ألفًا في مارس،
وفق ما ذكر موقع ستاتيستا.
وتراجعت املبيعات داخل اليابان بالتساوي من 580
ألفًا في مارس إلى  218ألف وحدة فقط في مايو ،وفقًا
لجمعية مصنعي السيارات اليابانية.

وق � ��د ت� �ض ��ررت ص� � � ��ادرات ال� �س� �ي ��ارات ب �ش �ك��ل خ��اص
م��ن ه �ب��وط ال �ف �ي��روس ال �ت��اج��ي؛ وان �خ �ف��ض إج�م��ال��ي
ال� � �ص � ��ادرات ب �ن �س �ب��ة  22ف ��ي امل� �ئ ��ة ف� �ق ��ط ،وه� ��و أك �ب��ر
انخفاض منذ ركود عام .2009
وت �ت��وق��ع «ت��وي��وت��ا» ان �خ �ف��اض��ًا ب�ن�س�ب��ة  80ف��ي امل�ئ��ة
ف ��ي أرب ��اح� �ه ��ا ال �ت �ش �غ �ي �ل�ي��ة ال �س �ن��وي��ة ،ب �ي �ن �م��ا ق��ال��ت
«ميتسوبيشي» إنها تتوقع انخفاضًا أكبر بنسبة
 89في املئة .في حني أن أرقام اإلنتاج لم تتأثر بعد في
مارس ،وأكدت«تويوتا» أنها ستخفض اإلنتاج بأكثر
من  120ألف سيارة في يونيو.

اإلنتاج والتصدير الشهري للسيارات الجديدة في اليابان ()2020-2019
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BUSINESS

إضافة إلى دفع الفواتير بسرعة وسهولة

اإلعفاء من أول  6أقساط

خدمات «الوطني» الرقمية
ّ
ُّ
وتسلمها
توفر تحويل األموال
ي �ح��رص ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ع �ل��ى ت��وف �ي��ر أح ��دث
ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ال��رق�م�ي��ة ل�ع�م�لائ��ه ،وال �ت��ي تلبي
احتياجاتهم على مدار الساعة ومن أي مكان ،وذلك عن
طريق برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل ،وخاصة
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البالد والعالم
مع انتشار فيروس كورونا املستجد عامليًا وما فرضه
من إجراءات احترازية ووقائية.
ومما ال شك فيه أن خدمة الوطني عبر املوبايل باتت
الخيار األول للعمالء ف��ي الفترة األخ�ي��رة وذل��ك أنها
ّ
مكنتهم م��ن إت �م��ام امل�ع��ام�لات بسهولة م��ن منازلهم.
ففي ظل اإلجراءات االحترازية والظروف االستثنائية
ّ
ت�س�م��ح ه ��ذه ال �خ��دم��ة مل�س�ت�خ��دم�ي�ه��ا ب ��إرس��ال وت�س��ل��م
األم��وال ودف��ع الفواتير بطريقة سهلة وسريعة وذلك
م ��ن خ�ل��ال خ ��دم ��ة ال ��وط �ن ��ي ل �ل��دف��ع ال �س ��ري ��ع وخ��دم��ة
امل��دف��وع��ات اإللكترونية .ون�ظ�رًا لإلقبال الشديد على
ه��ات�ين ال �خ��دم �ت�ين ،ف�ق��د ع�م��د ال�ب�ن��ك إل ��ى زي� ��ادة ال�ح��د
األعلى للتحويل ودف��ع الفواتير من خ�لال الخدمتني
وذل� ��ك ح �ت��ى ي�ت�م�ك��ن ال �ع �م�لاء م ��ن إج � ��راء م�ع��ام�لات�ه��م
املصرفية بسهولة من منازلهم.
وح ��ول ه ��ذا امل ��وض ��وع ،ق��ال��ت ه��ال��ة ال�ش�ع�ي�ب��ي ،مدير
إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني:
ّ
«ت��زداد أهمية تحويل وتسلم األم��وال ودف��ع الفواتير
باستخدام الخدمات املصرفية الرقمية ف��ي الظروف
االستثنائية التي نعيشها حاليًا ،لذلك حرصنا في
ب �ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ال �خ��دم��ات ال�ت��ي
تلبي احتياجات العمالء ،وخصوصًا من خالل خدمة
الوطني للدفع السريع وخدمة املدفوعات اإللكترونية
امل� �ت ��وف ��رة م� ��ن خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج خ ��دم ��ة ال ��وط� �ن ��ي ع�ب��ر
املوبايل».
وأش � ��ارت ال�ش�ع�ي�ب��ي إل ��ى أن ��ه ،وت�م��اش�ي��ًا م��ع ال �ظ��روف
ال ��راه� �ن ��ة ،ف �ق��د ق� ��ام ال��وط �ن��ي ب ��زي ��ادة ال �ح ��د األق �ص��ى
للتحويالت م��ن خ�لال خ��دم��ة ال��وط�ن��ي للدفع السريع
لتصل إل��ى  5000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ي��وم�ي��ًا ب��إج�م��ال��ي 10
معامالت و 10آالف دينار كويتي شهريًا ،وذلك بهدف
خدمة العمالء بشكل أفضل ،نظرًا للطلب على خدمة
ّ
الوطني للدفع السريع ملا توفره من إمكانية تحويل
ّ
وتسلم األم��وال بكل سهولة .وكذلك تمت زي��ادة الحد
األعلى للدفع من خالل خدمة املدفوعات اإللكترونية

هالة الشعيبي

الشعيبي:
نسعى إلى تطوير
برنامج خدمة الوطني
عبر الموبايل باستمرار
البنك يهدف
إلى ضمان تقديم خدمات
رقمية وحلول دفع أكثر
تطوراً لعمالئه

اقتصاد وأعمال 19
أسعار مخفضة من دون دفعة
أولى على «هيونداي»

يوميًا من  250دينارا كويتيا إل��ى  500دينار كويتي
بإجمالي  10معامالت ،وشهريًا من  500دينار كويتي
ولغاية  1000دينار كويتي.
ّ
وتابعت الشعيبي« :يوفر برنامج خدمة الوطني عبر
امل��وب��اي��ل أي�ض��ًا للعمالء إمكانية ال�ق�ي��ام بالعديد من
امل�ع��ام�لات بسهولة ،مثل ال�ت�ح��وي�لات امل��ال�ي��ة املحلية
وال��دول �ي��ة ،إض��اف��ة امل�س�ت�ف�ي��دي��ن ،زي ��ادة ح��د التحويل
ال �ش �ه��ري ،االط�ل��اع ع�ل��ى س�ج��ل امل �ع��ام�لات امل�ص��رف�ي��ة،
ً
سداد مستحقات البطاقة االئتمانية ،فضال عن شراء
وبيع العمالت ،حيث بإمكان العميل التحكم بكل هذه
العمليات بنفسه وبكل سرعة وسهولة».
وأك ��دت اس�ت�ع��داد ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي لتقديم كافة
أن��واع الدعم للعمالء وتوفير الخدمات التي تمكنهم
م ��ن ال �ق �ي ��ام ب �م �ع��ام�لات �ه��م امل �ص��رف �ي��ة ب �ك��ل راح � ��ة م��ن
منازلهم ،في ظل ما يتمتع به البنك من ريادة في تقديم
ال�خ��دم��ات املصرفية الرقمية ون�ج��اح الستراتيجيته
ّ
للتحول الرقمي.
واخ�ت�ت�م��ت ال�ش�ع�ي�ب��ي« :ن�س�ع��ى إل ��ى م��واص �ل��ة تقديم
ت �ج��رب��ة م�ص��رف�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ل�ع�م�لائ�ن��ا ب��ال �ت��زام��ن مع
حرصنا على الحفاظ على سالمتهم في ظل الظروف
ال �ح��ال �ي��ة ،ك �م��ا ن �ع��ده��م ب�ت�ق��دي��م امل��زي��د م��ن ال �خ��دم��ات
امل�ص��رف�ي��ة ال��رق�م�ي��ة وح �ل��ول ال��دف��ع امل �ت �ط��ورة واألك �ث��ر
أمانًا».
وت �م �ك��ن خ��دم��ة ال��وط �ن��ي ل �ل��دف��ع ال �س��ري��ع ال �ع �م�لاء من
ّ
إرسال طلب تسلم األموال من أي حساب مصرفي في
بنك الكويت الوطني أو أي حسابات أخرى من البنوك
املحلية وذلك بشكل سهل وسريع ،حيث يمكن إرسال
راب��ط ال��دف��ع عبر رق��م ال��وات��س أب ال�خ��اص بالشخص
ُ
امل ��رس ��ل ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي أو رق��م
ّ
الهاتف النقال (للرسائل النصية القصيرة) لتسلم
األموال بأمان على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
ّ
ك��ذل��ك ت�م��ث��ل خ��دم��ة امل��دف��وع��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة امل�ت��وف��رة
ع �ل��ى ب��رن��ام��ج خ��دم��ة ال��وط �ن��ي ع �ب��ر امل��وب��اي��ل ط��ري�ق��ة
سهلة وسريعة للحصول على مجموعة متنوعة من
ّ
التسوق
الخدمات امل�ت�ط��ورة ،التي تمكن العمالء م��ن
وال� ��دف� ��ع إل �ك �ت��رون �ي��ًا ب �ك��ل راح � ��ة ف ��ي أي وق � ��ت ،ح�ي��ث
باإلمكان تسديد الفواتير التالية :االتصاالتiTunes، ،
 Google Play، Amazon، Apple Music، Skypeو.Spotify

هيونداي باليسيد المميزة بتصميمها

تقديرًا للجهود التي تبذلها الكويت في خضم
هذه الظروف االستثنائية التي يمر بها بلدنا
وال �ع��ال��م ،واس�ت�ج��اب��ة ل �ق��رار م�ج�ل��س ال� ��وزراء،
افتتحت ش��رك��ة «ش �م��ال ال�خ�ل�ي��ج» معارضها
مع اتباع االجراءات الوقائية الالزمة للحفاظ
َ
على سالمة موظفيها وعمالئها ،ول��م تتوان
«شمال الخليج» عن إط�لاق العروض الراقية
وال�ح�م�لات التسويقية ال�ت��ي تليق بعمالئها
ً
األوفياء ،إذ أطلقت عرضًا جديدًا ومذهال على
مجموعة ّ
مميزة من أحدث ط��رازات هيونداي
ّ
بأسعار مخفضة من دون دفعة أولى واإلعفاء
م��ن أول س �ت��ة أق� �س ��اط .ك �م��ا ت�ت�ي��ح ه �ي��ون��داي
لعمالئها االستفادة من خدمة الشراء والتسلم
م��ن امل�ن��زل ،دون الحاجة للتوجه إل��ى ص��االت
ال �ع ��رض ،وذل� ��ك ال �ت��زام��ًا م�ن�ه��ا ب��ال�ت��وج�ي�ه��ات
الصحية وات �خ��اذ ال�ت��داب�ي��ر ال�لازم��ة للحفاظ
على صحة الجميع وسالمتهم.
ب�م��وج��ب ه ��ذا ال �ع��رض امل �م� ّ�ي��ز ال ��ذي يستمر
ل �غ��اي��ة ن �ه��اي��ة ش �ه��ر ي��ون �ي��و  ،2020ي�ح�ص��ل
العميل لدى شرائه أي سيارة هيونداي التي
يشملها العرض على أسعار تنافسية ،حيث
بإمكانه االختيار بني شراء السيارة دون دفع

«شمال الخليج»
تلتزم إجراءات السالمة
وتتيح للعمالء الشراء
والتسلم من المنزل
أول  6أقساط ،أو الدفع كاش دون دفعة أولى.
وتتم عملية الشراء والدفع عن طريق الرابط
وت �س �ل��م ال �س �ي��ارة ف ��ي امل� �ن ��زل .إذ ي �ب��دأ سعر
باليسيد من  9500دينار وقسطها الشهري
 199دينارًا ،سانتافي  6500دينار بقسط 140
دي �ن��ارًا ش�ه��ري��ًا ،أزي ��را  7750دي �ن��ارًا وقسطها
الشهري  165دينارًا.
وتشكر ش��رك��ة ش�م��ال الخليج ج�ه��ود ال��دول��ة
امل �ت �م �ي��زة امل� �ب ��ذول ��ة ف ��ي ح �م��اي��ة م��واط �ن �ي �ه��ا
ومقيميها ،وتأمل أن نتخطى ه��ذه الظروف
االستثنائية قريبًا.

الصغيرة والمتوسطة منها

 stcتطلق باكورة خدماتها
ألصحاب المشاريع
سهولة في شحن البطارية وقدرة على قطع
مسافة تزيد على  400كلم

بورشه تايكان ..يتوقع وصول الدفعة األولى إلى الكويت نهاية 2020

شاشة عرض نظام المعلومات والترفيه المركزية
قياس 10.9بوصات

أول سيارة كهربائية بالكامل من الصانع األلماني العريق

ً
كليا متوافرة للطلب
«تايكان» الجديدة
في مركز بورشه الكويت
كشف مركز بورشه الكويت ،شركة بهبهاني للسيارات،
عن ب��دء استقبال طلبات ش��راء سيارة بورشه تايكان
الكهربائية بالكامل .وتتوافر تايكان الجديدة بثالثة
ط� ��رازات ه��ي :ت��اي�ك��ان  4Sوت��اي �ك��ان ت��ورب��و  Sوت��اي�ك��ان
ً
ت��ورب��و ،وتكتب فصال ج��دي�دًا ف��ي ت��اري��خ ب��ورش��ه ال��ذي
يمتد على مدار  70عامًا ،حيث تفتتح عصر السيارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ف��ي ش��رك��ة ص�ن��اع��ة ال �س �ي��ارات ال��ري��اض�ي��ة
الفاخرة.
ق��ال ك��ال��وم بوتوملي ،مدير ع��ام مركز ب��ورش��ه الكويت
«ي�م�ث��ل ال �ي��وم ب��داي��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ب��ورش��ه في
ال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث ن �ب��دأ ف��ي ت�ل�ق��ي ط�ل�ب��ات ش ��راء ال�س�ي��ارة
التي تعد ببدء عهد جديد في تاريخ السيارات .تحمل
سيارة تايكان الجديدة كليًا الطابع الرياضي في كل
تفاصيلها ،ولكنها أيضًا سيارة صديقة للبيئة تمامًا
وت ��وف ��ر أع �ل��ى م �س �ت��وي��ات األداء ال �ح �ق �ي �ق��ي ف ��ي عصر
ال �س �ي��ارات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ،وذل ��ك بفضل ق��درت�ه��ا الفائقة
والتسارع املتكرر من دون فقدان الطاقة».
وأض��اف «على عكس السيارات العادية ذات محركات
االح �ت ��راق ،ف��إن ت��اي�ك��ان ق ��ادرة ع�ل��ى ال��وص��ول إل��ى ع��زم
ال ��دوران ال�ك��ام��ل على ال �ف��ور ،م��ع تميزها بمركز الثقل
األكثر انخفاضًا بني مجموعة طرازات بورشه .وتعكس
ه ��ذه ال �س �ي��ارة ال �ط��اب��ع ال��ري��اض��ي ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�س�ي��ارات
بورشه الرياضية ،وتجسد فعليًا سمات شعار العالمة
املوجود على غطاء محرك السيارة».

األداء الفائق للسيارات الرياضية
ت�ض��اه��ي س �ي��ارة ت��اي�ك��ان ت��ورب��و  Sوق ��ت ال �ت �س��ارع في
سيارة بورشه  GT2 RS 911األسطورية ،حيث تنطلق
م��ن ال �س �ك��ون إل ��ى  100كم/ساعة ف��ي  2.8ث��ان�ي��ة فقط،
بينما يحقق ط��راز توربو هذا التسارع في  2.3ثانية،

�وان .ويعد ط��راز توربو  Sمن
ويحققه ط��راز  4Sفي  4ث� ٍ
أق��وى ط��رازات ب��ورش��ه التي دخلت خ��ط اإلن�ت��اج ،حيث
ت�ب�ل��غ ق��درت��ه  761ح�ص��ان��ا ( 560ك �ي �ل��وواط) م��ع ن�ظ��ام
«التحكم باالنطالق»  ،Launch Controlبينما تبلغ قدرة
امل�ح��رك ف��ي ط��راز ت��ورب��و  680حصانا ( 500كيلوواط)
ويأتي طراز  4Sتاليًا لهما بإنتاج  571حصانا متريا
( 420كيلوواط) عند تجهيزه ببطارية «األداء الفائق
بالس» .Performance battery Plus
تأتي ه��ذه ال�ق��وة الفائقة م��ن محركي ال��دف��ع املتزامنني
ف��ائ�ق��ي األداء ع�ل��ى امل �ح��وري��ن األم��ام��ي وال�خ�ل�ف��ي ،مما
يجعل س �ي��ارة ال�ص��ال��ون ذات األب� ��واب األرب �ع��ة س�ي��ارة
مجهزة بنظام الدفع الرباعي.
ووف �ق��ًا ل�لاخ�ت�ب��ار ال �ع��امل��ي ال �ج��دي��د امل��وح��د ل�ل�س�ي��ارات
الخفيفة ،تتميز ط��رازات تايكان الثالثة بقطع مسافة
ط��وي�ل��ة ب�ع��د شحنها مل ��رة واح � ��دة ،ح�ي��ث يمتلك ط��راز
ت��اي �ك��ان  4Sال �ق ��درة ع�ل��ى ق�ط��ع م�س��اف��ة ت�ص��ل إل ��ى 463
كلم بعد شحنه مل��رة واح��دة مع بطارية «األداء الفائق
ب�لاس» ،ويليه ط��راز توربو ب�ـ 450كلم وتوربو  Sبـ412
كلم.
يأتي ط��رازا تايكان توربو  Sوتايكان توربو مجهزين
ببطارية «األداء الفائق ب�لاس» ذات السطحني بسعة
إجمالية قدرها  93.4كيلوواط ساعة كتجهيز أساسي،
بينما تأتي بطارية «األداء الفائق» ذات السطح الواحد
كتجهيز أس��اس��ي ف��ي ط ��راز  4Sاألس��اس��ي .ويستطيع
مالكو تايكان  4Sالحصول على بطارية «األداء الفائق
ب�ل�اس» ذات ال�س�ط�ح�ين م�ق��اب��ل ت�ك�ل�ف��ة إض��اف �ي��ة ،وذل��ك
لتعزيز قوة السيارة وكفاءتها.
ُ
استلهم شكل لوحة عدادات تايكان املستقلة املنحنية
ق �ي��اس  16.8ب��وص��ة ف� ��وق ع �م��ود ال �ت��وج �ي��ه بشكلها
امل �س �ت��دي��ر امل �ع �ه��ود م ��ن ب ��ورش ��ه م ��ن ت �ص �م �ي��م ل��وح��ة

تجهيزات بورشه األمامية في طرازات  .1963وتتضمن
أرب �ع��ة أن �م��اط ل�ل�ع��رض ي�م�ك��ن ل�ل�س��ائ��ق االخ �ت �ي��ار من
بينها.
تتوفر سيارة تايكان أيضًا مع مقصورة خالية تمامًا
من الجلد ألول مرة .وتمنح األلوان الجديدة ومجموعة
تزيني املقصورة ،التي تأتي كتجهيز اختياري ،العمالء
خيارات متنوعة .ويوفر قسم بورشه للتصنيع حسب
ال �ط �ل��ب ح ��وال ��ي  90خ� �ي ��ارًا ح �ص��ري��ًا ل �س �ي��ارة ت��اي �ك��ان
الجديدة كليًا مما يمنح مالكي بورشه خيارات واسعة
جدًا لتصميم سياراتهم.

أع �ل �ن ��ت ش ��رك ��ة االت� � �ص � ��االت ال �ك��وي �ت �ي��ة ،stc
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي ت �م �ك�ي�ن ال� �ت� �ح ��ول ال��رق �م��ي
وت � �ق� ��دي� ��م ال � �خ� ��دم� ��ات امل� �ب� �ت� �ك ��رة وامل� �ن� �ص ��ات
امل�ت�ك��ام�ل��ة ل�ل�ع�م�لاء ف��ي ال �ك��وي��ت ،ع��ن إط�ل�اق
أحدث خدماتها الرقمية ،stc Digital Business
ح �ي��ث ت �ش �ت �م��ل ه� ��ذه ال� �خ ��دم ��ات ع �ل��ى ح �ل��ول
س �ح��اب �ي��ة م ��وج� �ه ��ة ل �ل �ع �م�ل�اء م� ��ن أص� �ح ��اب
امل�ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ،تتمثل في
توفير موقع إلكتروني مصمم ومستضاف
ب �م �س��اح��ة ت �خ��زي �ن �ي��ة م� �ت� �ع ��ددة وت �ط �ب �ي �ق��ات
ألجهزة الهواتف الذكية عبر االنترنت وكذلك
تشغيلهما في غضون أيام قليلة.
وت� �ه ��دف خ ��دم ��ات  stcال��رق �م �ي��ة امل �ت �ط��ورة
ال��ى اصطحاب العمالء ف��ي رحلة متكاملة
م��ن ال �خ��دم��ات ال �ت��ي ت��دع��م أه��داف �ه��م للنمو
وال � �ت � �ط ��ور ،م �س �ت �ن��دي��ن ال � ��ى ب �ن �ي��ة ت�ح�ت�ي��ة
م � ��دع � ��وم � ��ة ب� �ش� �ب� �ك ��ات ال � �ج � �ي� ��ل ال� �خ ��ام ��س
ع��ال�ي��ة ال �س��رع��ة ،وف��ري��ق ع�م��ل م�ح�ت��رف من
املتخصصني لتقديم الدعم الفني للعمالء،
ً
فضال عن قنوات التواصل األخرى.
وم� ��ن خ �ل�ال ع�لاق �ت �ه��ا ال ��وط �ي ��دة م ��ع ق�ط��اع
الشركات في الكويت بقيادة مشاري الحمد،
مدير عام مبيعات قطاع الشركات في ،stc
أوض �ح��ت ال�ش��رك��ة أن �ه��ا ت �ه��دف إل��ى توفير
أح��دث ال�ح�ل��ول الرقمية املتكاملة للعمالء
عبر توفير م��وق��ع إل�ك�ت��رون��ي متكامل عبر
م �ن �ص��ات س �ح��اب �ي��ة م ��ع إم �ك��ان �ي��ة اخ �ت �ي��ار
تصميم امل��وق��ع م��ن مجموعة متنوعة من
نماذج تصميم مواقع اإلنترنت وتطبيقات
ت�ن��اس��ب م�خ�ت�ل��ف ق �ط��اع��ات االع �م ��ال س��واء
للبيع بالتجزئة أو مطاعم ،او غيرها من
القطاعات .وتتوافر ايضًا عبر منصات اآلب
ستور وغوغل بالي ،بهدف خدمة أصحاب
امل �ش��اري��ع ف ��ي ت �ط��وي��ر وت��وس �ع��ة أع�م��ال�ه��م
التجارية عبر االنترنت ،بكل سهولة ويسر
ح �ت��ى اث �ن ��اء ت��واج��ده��م ف��ي م �ن��ازل �ه��م ،بما
يؤهلهم لالستمرار في تقديم خدماتهم في
مواجهة فيروس كورونا.

الحصول على موقع
إلكتروني وتطبيقات
من موقع واحد
في غضون أيام
وأض � ��اف � ��ت ال � �ش ��رك ��ة أن أح� � ��د ال� �ت� �ح ��دي ��ات
الرئيسة التي يواجهها أصحاب املشاريع
واألع � �م� ��ال ه ��و ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت�ط�ب�ي�ق��ات
وم ��وق ��ع إل �ك �ت ��رون ��ي م �ص �م��م وم �س �ت �ض��اف
ب� �ط ��ري� �ق ��ة اح� �ت ��راف� �ي ��ة وم� �ب� �س� �ط ��ة وب �س �ع��ر
م�ن��اس��ب .وم��ن ه��ذا املنطلق ق��ام��ت الشركة
بتقديم أحدث الحلول الرقمية القائمة على
خدمة الحوسبة السحابية لدعم اصحاب
املشاريع وجعلهم أكثر ق��درة على متابعة
اعمالهم مستفيدين من تقنيات االنترنت
وامل� �ن� �ص ��ات ال��رق �م �ي��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة وال �ف �ع��ال��ة
التي تساعدهم على تكوين هوية خاصة
بشركاتهم وع��رض منتجاتهم وخدماتهم
عبر االنترنت والوصول الكبر قاعدة عمالء
م�م�ك�ن��ة واس� �ت� �ه ��داف أس� � ��واق ج ��دي ��دة بكل
سهولة ويسر وبأقل التكاليف التسويقية.
ولتقديم أفضل خدمة وتجربة مثالية الى
ال�ع�م�لاء ،ق��ام��ت ال�ش��رك��ة باالستعانة بفرق
عمل متمرسة بالشراكة مع شركة املستقبل
ل�لات �ص��االت ل�ت��وف�ي��ر خ��دم��ة ال��دع��م التقني
املكون من فريق الخبراء ،ملساعدة أصحاب
امل �ش��اري��ع خ�ل�ال ع�م�ل�ي��ة ت�ص�م�ي��م وت�ط��وي��ر
املوقع والتطبيقات اإللكترونية.
وأش � ��ارت ال �ش��رك��ة ك��ذل��ك ال ��ى ان ��ه ي�ت��م منح
ال � �خ� ��دم� ��ة ع� �ب ��ر ب � ��اق � ��ات م� ��رن� ��ة وب ��أس� �ع ��ار
ً
تنافسية ،فضال عن توفير أنظمة لألقساط
الشهرية.

طرق شحن البطارية
تعد ت��اي�ك��ان أول س�ي��ارة ت��دخ��ل خ��ط اإلن �ت��اج م��ع نظام
ش�ح��ن ب�ق��وة  800ف��ول��ت ،وت�م�ث��ل ه��ذه ال�خ��اص�ي��ة ميزة
استثنائية عندما تتوفر إمكانية الشحن عالي الطاقة،
مما يجعل الوقت الالزم لشحن السيارة قصيرا للغاية.
ك �م��ا ي�م�ك��ن ل�ج�م�ي��ع م��ال �ك��ي ت��اي �ك��ان ش �ح��ن س�ي��ارات�ه��م
بسهولة م��ع شاحن التيار امل�ت��ردد بقوة تصل إل��ى 11
كيلوواط في املنزل ،أو في العمل عبر الشاحن الصناعي
السريع ،أو عبر أي محطة شحن عامة أثناء تنقالتهم.
يمكن للعمالء طلب سيارات بورشه تايكان  4Sوتايكان
توربو  Sوتايكان توربو اعتبارًا من تاريخه ،علمًا أنه
متوقع وصول الدفعة األولى في نهاية العام.

املوديالت واألسعار
ت �ت��وف��ر ط� � ��رازات ت��اي �ك��ان ال �ج��دي��دة ف ��ي م��رك��ز ب��ورش��ه
الكويت ،وفيما يلي أسعار البيع بالتجزئة لكل طراز:
تايكان  4sبسعر 33900دينار.
تايكان توربو بسعر  47300دينار.
تايكان توربو  Sبسعر  61400دينار.

تمكين التكنولوجيا من أجل تطوير االعمال رقمياً في مواجهة تحديات «كوفيد»19 -
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تحطيم النصب التذكاري لمكتشف أميركا

َّ
ح��ط��م م�ت�ظ��اه��رون غ��اض�ب��ون ال�ن�ص��ب ال�ت��ذك��اري ملكتشف أم�ي��رك��ا كريستوفر ك��ول��وم�ب��وس ،ف��ي مدينة
ُّ
ريتشموند ب��والي��ة فرجينيا ،وأل�ق��وه ف��ي بحيرة بيرد ب��ارك ،شأنه ف��ي ذل��ك ش��أن مجموعة م��ن النصب
التذكارية التي ترمز لفترة العبودية.
ووف ��ق صحيفة «واش�ن�ط��ن ب��وس��ت» ،ت�ج� َّ�م��ع امل �ت �ظ��اه��رون ،أم ��س ،ح��ول ال�ن�ص��ب ال �ت��ذك��اري لكريستوفر
كولومبوس ،للوقوف تضامنًا مع الشعوب األصلية ،ونادوا بإنزال التمثال ،معتبرين أن كولومبوس يمثل
اإلبادة الجماعية.
وأظهر مقطع فيديو كيف يستخدم املتظاهرون الحبال لسحب التمثال الذي يبلغ طوله  8أقدام تقريبًا ،ثم
ينقلونه عبر الطريق ،حيث تم إشعال النار به ،ثم يلقون به في بحيرة بيرد بارك.
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توماس فريدمان في «نيويورك تايمز»:

أميركا في منعطف خطير..
التعددية الحقيقية أو االندثار
هناك أكثر من منظور لتفسير ما يحدث في شوارع أميركا منذ
مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس
بوالية مينوسوتا ،ولكن برأيي أن المنظور األهم هو أن بلدنا يمر
بعملية إعادة التفاوض بشأن شعاره التأسيسي ،ختم الواليات
المتحدة« :مجرد واحد من بين الجميع».
أود أن أقول إن هذا الشعار بدأ يتحوّ ل إلى «ال شيء من بين
الجميع» ،وأخشى أن يصبح «أنا وحدي من بين الجميع» .لكنني
متأكد من أنه إذا أردنا أن نزدهر في القرن الحادي والعشرين،
فيجب أن يكون الشعار« :نحن من بين الجميع».
محمد أمين

ً
أقول هذا لسببني .أوال ،لقد ولدت وترعرعت في
منطقة «نورثسايد» في مينيابوليس ،وأعرف
ال �ج��وان��ب ال�ج�ي��دة ف�ي�ه��ا ،وال �ج��وان��ب القبيحة،
وك�لاه �م��ا ب ��رزا ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال��وط �ن��ي أخ �ي��را،
لاّ
ومث صورة مصغرة للصراع الوطني الواسع
ح ��ول م��ا ي�ج��ب أن ي �ك��ون ع�ل�ي��ه ش �ع��ارن��ا ال�ي��وم
بالضبط.
ولدت عام  1953في الجزء الذي ولد فيه والداي
من املدينة ،بعد أن هاجر والداهما من أوروب��ا
الشرقية .كان هذا الحي في األساس ،عبارة عن
«غ�ي�ت��و» ل�ل�ي�ه��ود وال �س��ود ،ال��ذي��ن ل��م يندمجوا
في املجتمع ،وظلوا معزولني معا ب�ج��دران من
العنصرية ومعاداة السامية.
ب �ع��د ال �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ،ح��دث��ت ه�ج��رة
ج �م��اع �ي��ة م� ��ن أب � �ن� ��اء ال �ج ��ال �ي ��ة ال� �ي� �ه ��ودي ��ة ف��ي
ال � �ح � ��ي ،إل� � ��ى ض ��اح� �ي ��ة س� ��ان� ��ت ل� ��وي� ��س ب� � ��ارك،
ال �ت��ي ك ��ان س�ك��ان�ه��ا ب�ي�ض��ًا ب�ن�س�ب��ة  ،%100من
املسيحيني واإلسكندنافيني ،فتحول سكانها
ب�ين عشية وضحاها إل��ى  %80م��ن املسيحيني
اإلسكندنافيني البيض و %20من اليهود.

شكرًا على التأخير
وف ��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه ،ف ��إن األم �ي��رك �ي�ين م��ن أص��ل
أف��ري�ق��ي ،ال��ذي��ن ت��أث��روا بالعنصرية الهيكلية،
ب �م��دارس �ه��ا ال �س �ي �ئ��ة وال� �ق� �ي ��ود ع �ل��ى امل �ن��اط��ق،
وال� �ط ��رق ال �س��ري �ع��ة وامل �ص��ان��ع امل �ل��وث��ة ،وك�ل�ه��ا
عززت الفقر عبر أجيال ،لم يتمكنوا من الهروب
من «نورثسايد» ،الذي انفجر فيه أعمال الشغب
في عام .1967
عندما ّ
تخرجت في املدرسة الثانوية في سانت
ل��وي��س ب ��ارك ع ��ام  ،1971ك ��ان ل��دي�ن��ا أم�ي��رك�ي��ان
اثنان من أصل أفريقي في مدرستنا املكونة من
نحو  2500طالب.
ك ��ان ل ��دي أي �ض��ا ع �م��ة وع ��م ان �ت �ق�لا ل�ل�ع�ي��ش في
بلدة ويلمار الصغيرة ،غرب وسط مينيسوتا،
ّ
وأسسا شركة ف��والذ في عام  .1949وشكال ،مع
ً
عائلتني ي�ه��ودي�ت�ين أخ� َ
�ري�ي�ن ،ش�ك�لا م��ن أش�ك��ال
ّ
«التنوع» لسنوات في مدينة كلها من البيض.
ب�ع��د امل ��درس ��ة ال �ث��ان��وي��ة ،غ� ��ادرت مينيسوتا
الستكشاف ال�ع��ال��م .ع��دت بعد نحو  40عامًا
ل�ت��أل�ي��ف ك �ت��اب (ج��زئ �ي��ا ع��ن م�ي�ن�ي�س��وت��ا) في
عام  ،2015بعنوان« :شكرًا لك على التأخير»،
ووج � ��دت أن ال �ع��ال��م ك ��ان ق ��د اك �ت �ش��ف س��ان��ت

لويس بارك وويلمار.
بحلول ذلك الوقت ،أصبح طلبة مدرسة سانت
ل��وي��س ب � ��ارك ال �ث��ان��وي��ة ،ب �ي �ض��ًا ب�ن�س�ب��ة ،%58
وس� ��ودًا ب�ن�س�ب��ة  ،%27والت�ي�ن�ي�ين ب�ن�س�ب��ة ،%9
وآس�ي��وي�ين بنسبة  ،%5وس �ك��ان ب�ل�اد أصليني
ب�ن�س�ب��ة  .%1ان �ق �س��م ال �ج �س��م ال �ط�لاب��ي األس ��ود
ت �ق��ري �ب��ا ب�ي��ن األم� �ي ��رك� �ي�ي�ن م� ��ن أص � ��ل أف��ري �ق��ي
واملهاجرين ال�ج��دد م��ن ال�ص��وم��ال .ول��م يكن في
مدرستي الثانوية طلبة مسلمون آن��ذاك ،لكنها
تضم اآلن مسلمني أكثر من اليهود.

الحاجة ّأم االندماج

ف��ي م��اي��و  ،2019زرت م��درس��ة وي�ل�م��ر الثانوية
بغرض كتابة مقالة حول تطورها منذ طفولتي
ّ
ووج��دت أن جسمها الطالبي يتألف من شباب
م� ��ن ق� ��راب� ��ة  30دول� � ��ة ع �ب ��ر أم� �ي ��رك ��ا ال�لات �ي �ن �ي��ة
وال�ش��رق األوس��ط وآس�ي��ا ،وج��رى بناء ما يقرب
من نصف املدينة البالغ ع��دد سكانها  21ألفًا،
ه��م م��ن الالتينيني والصوماليني وغ�ي��ره��م من
املهاجرين من شرق أفريقيا وآسيا.
وكانت الحاجة ّأم االندماج ،بالنسبة الى هؤالء
الذين لم تكن لديهم الكثير من األوهام .فقد كانت
ويلمار ،مثل الكثير من مدن مينيسوتا ،بحاجة
إلى العمال املهرة على جميع املستويات .وبهذه
ً
الطريقة بدأت تنهار الجدران أوال .وت��درك مدن
مينيسوتا التي ال يمكنها إدارة التنوع اليوم،
أن �ه��ا س �ت��ذب��ل .وه ��م ي ��رون أم��اك��ن م�ث��ل وي�ل�م��ار
وسانت لويس بارك ،التي ال تزال لديها الكثير
من القضايا العرقية التي تجب إدارتها ،تزدهر
بعد أن أصبحت أكثر تنوعا.
وكما أشرت في كتابي «مينيسوتا الجميلة» ــــ
شعار الوالية غير الرسمي ــــ غطى على الكثير
من العنصرية املمنهجة ووحشية الشرطة على
مر السنني ،وال ي��زال .فلم يكن قتل فلويد حدثا
فريدًا .لكن الصحيح أيضا أن الوالية فيها كثير
من الناس يريدون تغيير هذا الواقع .لقد أظهر
مقتل فلويد لهؤالء الناس أن اإلص�لاح يحتاج
أدوات جديدة تمامًا.

أعضاء متساوون في املجتمع
وه ��ذا ي�ع�ي��دن��ي إل��ى ش�ع��ارن��ا ال��وط �ن��ي .ك��ان من
ال�س�ه��ل ال �ق��ول «م �ج��رد واح ��د م��ن ب�ين الجميع»
عندما ك��ان معظم «ال�ج�م�ي��ع» م��ن البيض ومن
أوروب��ا ،وعندما كانت األقلية السوداء والبنية
صغيرة ،وح�ين لم تتم معاملتهم ،من الناحية

متظاهرون أمام مكتبة بروكلين في نيويورك (أ.ف.ب)

¶ ت��رام��ب وأن��ص��اره م��ن البيض يعتقدون أن بوسعهم التمسك بالسلطة
¶ التركيبة العرقية ألميركا في القرون الماضية ليست كما هي عام 2020
¶ م��ق��ت��ل ج����ورج ف��ل��وي��د ك��ش��ف أن عملية اإلص��ل�اح ت��ح��ت��اج أدوات ج��دي��دة
¶ ه���ن���اك أج��ن��ح��ة ف���ي ال���ح���زب ال���ج���م���ه���وري ت��ع��ت��ب��ر ال����دول����ة ع�����دوة لها
الرسمية وم��ن ث��م بشكل غير رس�م��ي ،كأعضاء
متساويني في املجتمع.
ولكن كما تشهد سانت لويس بارك وويلمار،
ح �ت��ى والي� ��ة م �ث��ل م�ي�ن�ي�س��وت��ا أص �ب �ح��ت اآلن
أكثر تنوعًا .ومثل ال��والي��ات املتحدة عمومًا،
ستصبح مدنها الرئيسية «أقلية األغلبية»
على مدى العقدين املقبلني .لسوء الحظ ،فإن
هذا املستوى الجديد من التنوع ،بدل أن يكون
م�ص��درًا ل�ل�ق��وة ،أص�ب��ح أخ�ي�رًا سببًا لإلصابة
بالشلل.
بهذه الطريقة تحول شعارنا إل��ى «ال ش��يء من
بني الجميع».
ل �ق��د أن �ش��أ امل ��ؤس �س ��ون األوائ � � ��ل ن �ظ��ام��ًا لفصل
ال �س �ل �ط��ات ،ل�ك�ن�ه��م اف �ت ��رض ��وا أن ال�س�ي��اس�ي�ين
سيصلون ف��ي النهاية إل��ى ح��ل وس��ط ،إلنجاز
امل � �ه � �م� ��ة .ل � �ك ��ن ف � ��ي اآلون � � � � ��ة األخ� � � �ي � � ��رة ،أص �ب ��ح
االس�ت�ق�ط��اب قبليًا ل��درج��ة أن ال�ح�ل��ول ال��وس��ط
باتت مستحيلة ،وتجمد النظام في آلة الفيتو،
كما أشار العالم السياسي فرانك فوكوياما .لذا،
ال يمكننا اتخاذ القرارات الكبيرة والصعبة معًا
بعد اآلن.

استقطاب متماثل
ذه ��ب ف��وك��وي��ام��ا ف ��ي م �ن��اق �ش��ة ح ��ول امل �ص��ال��ح
األم �ي��رك �ي��ة إل ��ى ال �ق��ول إن ��ه «ك �م��ا ي�ش�ي��ر الكثير
ً
م��ن ال �ن��اس ،ل��م ي�ك��ن االس�ت�ق�ط��اب م�ت�م��اث�لا .ك��ان
هناك تحول واضح إلى اليسار من قبل الحزب
ً
ال��دي �م��وق��راط��ي ،م�م�ث�لا ب�ب�ي��رن��ي س ��ان ��درز ،لكن
الشيء الحقيقي ال��ذي تغير هو تحول من قبل
ال�ح��زب ال�ج�م�ه��وري إل��ى م��وق��ف ل��م يكن مألوفًا
تمامًا لجمهوريي ريغان ،حيث أصبحت الدولة
ُ
ن �ف�س �ه��ا ،ت�ع �ت�ب��ر ع� ��دوًا ف ��ي ن �ظ��ر ال �ك �ث �ي��ري��ن من
جناح حزب الشاي .ثم تم االستيالء عليها من
قبل جناح ترامب ال��ذي كان نوعًا من مجموعة
ق��وم�ي��ة يمينية م�ت�ط��رف��ة .وأع�ت�ق��د أن ذل ��ك ،أدى
إلى األزمة الراهنة التي نعيشها ،حيث وصلت
القرارات األساسية إلى طريق مسدود بالفعل.
وق ��د ق ��اد ه ��ذا ال�ش�ل��ل ال�ب�ع��ض إل ��ى ال�ي�م�ين إل��ى
التوق إلى الشعار الثالث «أنا من بني الجميع»،
أو كما أعلن دونالد ترامب ذات مرة« :أنا الوحيد
الذي يمكنه إصالح الوضع».
ي�ع�ت�ق��د ت ��رام ��ب أي �ض��ًا أن ��ه ي�م�ك�ن��ه ب �ب �س��اط��ة أن

يتجاوز حالة الشلل م��ن خ�لال االس�ت�ي�لاء على
املزيد من السلطة التنفيذية ،وينتهك الدستور،
لكنه ليس وحده في هذا الرأي .إن قادة روسيا
وال�ص�ين وأمل��ان�ي��ا وتركيا وال�ب��رازي��ل يشتركون
جميعًا في هذا االندفاع االستبدادي.
ه��ذا خ�ي��ال .الطريقة ال��وح�ي��دة للمحافظة على
أم�ي��رك��ا ،ه��ي إذا أص�ب��ح ش�ع��ارن��ا «ن�ح��ن م��ن بني
الجميع».
لقد أصبح شعبنا اآلن أكثر تنوعًا من أي وقت
م�ض��ى .وال �ت �ن� ُّ�وع ،ع�ن��دم��ا نعطيه ح�ق��ه ،يصبح
ً
م� �ص ��درًا ه ��ائ�ل�ا ل �ل �م��رون��ة واالب� �ت� �ك ��ار واإلب � ��داع
والتجديد .لكن ولكي يصبح قوة ألميركا ،فإنه
لم يعد من املمكن أن يعتمد على أغلبية بيضاء
تتعلم «التسامح» تجاه غير البيض من أحفاد
العبيد واملهاجرين.

التصويت الشعبي
التسامح مهم بالتأكيد .لكن شعار «نحن من
ب�ين الجميع» يدعونا جميعا  -م��ن ك��ل األل��وان
 إل� ��ى ال� �ت ��زام أع �م��ق ب��ال �ت �ع��ددي��ة :ت �ق��دي��ر ق��ويللمساهمة املميزة لكل مجموعة عرقية والتزام

ً
يتجاوز الخطابة للتأكد من أن ك�لا منها لديه
املدارس والحكم والشرطة التي تمكنها من هذه
االسهامات.
أعجبني قول كاي كولز جيمس ،أول أميركية من
أصل أفريقي وأول امرأة ترأس مؤسسة التراث،
وهي مؤسسة فكرية محافظة ،في مقال حديث
على موقع « :Foxnews.comحان الوقت لتحمل
أميركا املسؤولية وت��وس��ع االزده ��ار اإلنساني
لجميع مواطنيها ،وليس فقط لألغلبية منهم».
م��ن ال��واض��ح أن ال�خ��وف م��ن العيش ف��ي أميركا
املتنوعة هو ال��ذي حشد ن��واة قوية من البيض
ل�ل�ال� �ت ��زام ب �ت��رام��ب ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع �م��ا ي�ف�ع�ل��ه،
ول�ت�ش�ج�ي��ع ال �ح��زب ال �ج �م �ه��وري ع �ل��ى م�ح��اول��ة
ال �ت �م �س��ك ب��ال �س �ل �ط��ة ب � ��أي ط��ري �ق��ة م �م �ك �ن��ة ،م��ن
خالل التالعب وقمع الناخبني والسيطرة على
مجلس الشيوخ من خالل الواليات ذات الكثافة
ال �س �ك��ان �ي��ة غ �ي��ر امل �ت �ن��وع��ة وامل �ح��اك��م -م ��ن أج��ل
االس �ت �م��رار ف��ي ال �ف��وز بالكلية االن�ت�خ��اب�ي��ة ،مع
خسارة التصويت الشعبي.
ه � ��ذه ل �ي �س��ت اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م �س �ت��دام��ة إلدام � ��ة
أميركا .نحن بحاجة إلى حزب محافظ صحي،
حزب يتبنى التنوع ،لكنه يقدم مبادئ محافظة
لكيفية الحصول على أقصى استفادة منه .فال
يمكن ل�ل�ح��زب ال�ج�م�ه��وري م��واص�ل��ة م�ح��اوالت��ه
ل �ل �ف��وز ب��ال��رئ��اس��ة م ��ن خ �ل�ال امل � �ن� ��اورات بينما
يخسر التصويت الشعبي بهامش كبير.
إذا اس �ت �م��ر ذل � ��ك ،ف� ��إن أم �ي ��رك ��ا ،ه� ��ذه ال�ت�ج��رب��ة
العظيمة ،ستنفجر في النهاية .ثم ُيكتب على
َ
ش��اه��د ق�ب��رن��ا« :م��ن ب�ين الجميع ،ل��م ي�ب��ق سوى
َُ
النتف والقطع والشظايا» .ال يمكننا أن نسمح
بحدوث ذلك.

واشنطن ُتصلح الشرطة ..ونيويورك تحظر الضغط على الرقبة

ّ
بالتحقق
مطالب المحتجين على مقتل فلويد تبدأ
محرر الشؤون الدولية
ب �ع ��د أي� � ��ام م� ��ن االح� �ت� �ج ��اج ��ات ال� �ت ��ي أط �ل �ق��ت
ش��رارت �ه��ا وف� ��اة األم �ي��رك��ي م ��ن أص ��ل أف��ري�ق��ي
جورج فلويد ،الذي ضغط رجل شرطة بركبته
ع�ل��ى عنقه إل��ى أن ف ��ارق ال �ح �ي��اة ،أق��ر مجلس
واشنطن العاصمة مجموعة من اإلصالحات
الخاصة بالشرطة.
ويحظر التشريع استخدام أغالل الرقبة كالتي
اس �ت �خ��دم��ت م��ع ف �ل��وي��دُ ،
وي �ل ��زم ب��ال�ك�ش��ف عن
األس �م��اء وال �ص��ور ال�ت��ي التقطتها الكاميرات
املثبتة ف��ي أج�س��ام ال�ض�ب��اط ،كما يحظر على
إدارة ش��رط��ة العاصمة األم�ي��رك�ي��ة االستعانة
ب ��أش� �خ ��اص ل �ه ��م ت� ��اري� ��خ م ��وث ��ق م� ��ن إس � ��اءة
السلوك الشرطي.
ويضع التشريع قيودًا على القوة غير املميتة
وع � �ل ��ى ح � �ي� ��ازة إدارات ال� �ش ��رط ��ة ل�لأس �ل �ح��ة
العسكرية ،إلى جانب تدابير أخرى.

نيويورك تحظر
من جهتها ،قررت والية نيويورك حظر أسلوب
الضغط على أعناق املتهمني أثناء توقيفهم،
وت�ع�ه��د رئ�ي��س ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة ه�ي��وس�تن ،التي

ّ
وكان براون أدلى بشهادة مؤثرة حول العقبات
التي واجهته بسبب لون بشرته أثناء صعوده
ّ
ّ ّ
السلم الوظيفي في الجيش ،مؤكدا أن حياته
ً
املهنية «لم تكن دائمًا مثاال للحرية والعدالة».

دف��ن فيها ف�ل��وي��د ،ب��ات�خ��اذ ق ��رار م�م��اث��ل يمنع
عناصر الشرطة من الجثو على رقاب املتهمني
بركبهم.
وك��ان أعضاء الحزب الديموقراطي األميركي
ق��د ت�ق��دم��وا ب�م�ش��روع ق��ان��ون م��ن ش��أن��ه تقييد
أساليب تدخل رجال الشرطة ،وتسهيل عملية
ب� ��دء ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ض ��د م ��ن ي �س��يء اس �ت �خ��دام
مهامه منهم.

جمهوريون يرفضون

على الرئيس أن يعتذر
ف ��ي س �ي ��اق م �ت �ص��ل ،ط ��ال ��ب ح ��اك ��م ن �ي��وي��ورك
أندرو كومو الرئيس دونالد ترامب باالعتذار
ع��ن ت�ص��ري�ح��ات ات�ه��م فيها ن��اش�ط��ًا سبعينيًا
بتلفيق ح ��ادث س�ق��وط��ه ب�ع��د اع �ت��داء الشرطة
عليه.
وك� ��ان ت��رام��ب غ� ��رد« :ق ��د ي �ك��ون امل �ت �ظ��اه��ر في
ب��اف��ال��و م �ح� ّ�رض��ًا م��ن أن �ت �ي �ف��ا» ،وه ��ي ال�ح��رك��ة
اليسارية التي يتهمها بإثارة أعمال العنف في
ال��والي��ات املتحدة .وأش��ار الرئيس إل��ى تقرير
بثته شبكة «وان أميركا نيوز ن�ت��وورك» ،جاء
ّ
السبعيني سعى للتشويش
فيه أن املتظاهر
ع � �ل ��ى أج� � �ه � ��زة االت� � � �ص � � ��االت ال � �ت � ��ي ي �ح �م �ل �ه��ا
الشرطيون .وختم التغريدة بالقول« :هل يكون

محتجون في مسيرة نحو قسم شرطة سياتل في والية واشنطن (أ ف ب)

¶ «الشيوخ» يصادق على تعيين أول قائد أسود لسالح الجو
¶ جمهوريون يخرجون عن صمتهم :ال والي��ة ثانية لترامب
¶ حاكم نيويورك للرئيس :اعتذر عن اتهام الناشط السبعيني
ذلك حادثًا ملفقًا»؟.

«الشيوخ» يوافق
ب��دوره ،واف��ق مجلس الشيوخ باإلجماع على

تعيني الجنرال تشارلز براون جونيور رئيسًا
ألركان سالح الجو ،ليصبح بذلك أول ضابط
أس��ود في تاريخ ال��والي��ات املتحدة يقود أحد
ّ
ّ
ف ��روع ال �ق��وات امل�س��ل�ح��ة ال�س��ت��ة (س�ل�اح ال�ج��و،

سالح البحر ،سالح ّ
البر ،مشاة البحرية ،خفر
السواحل ،القوة الفضائية).
وص � ّ�وت مجلس ال�ش�ي��وخ بغالبية  98صوتًا
م �ق ��اب ��ل ص �ف ��ر ع �ل ��ى ت �ث �ب �ي��ت ب� � � ��راون ف� ��ي ه ��ذا
املنصب.
وس� � � ��ارع ت� ��رام� ��ب إل � ��ى ال �ت ��رح �ي ��ب ب �م �ص��ادق��ة
«الشيوخ» على تعيينه ب��راون« :يوم تاريخي
ألم �ي��رك��ا! م �ت �ح� ّ�م��س ل�ل�ع�م��ل ب �ش �ك��ل أوث � ��ق مع
ال� �ج� �ن ��رال ب� � � ��راون ،ال ��رج ��ل ال ��وط �ن ��ي وال �ق��ائ��د
العظيم!».

خ��رج جمهوريون ومحافظون أميركيون عن
صمتهم ،معبرين ع��ن رفضهم لتولي ترامب
فترة رئاسية ثانية ،رغم كونه محسوبًا على
حزبهم.
ون �ش ��رت  RVATم�ق�ط��ع ف �ي��دي��و ع �ب��ر وس��ائ��ل
ال � � �ت� � ��واص� � ��ل االج � � �ت � � �م � ��اع � ��ي ،ح � ��دي � ��ث ب �ع��ض
الجمهوريني عن أن الرئيس تسبب في تعميق
االستقطاب في البالد ،وأساء لسمعة الحزب،
بينما قال آخ��رون إنه غير مناسب للمنصب،
وأن تصرفاته ال تليق بزعيم للواليات املتحدة.
كما لفت متحدثون إلى أن ترامب ليس عضوًا
أصليًا بالحزب الجمهوري.
وك� ��ان وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األس �ب��ق ال�ج�م�ه��وري
ك ��ول ��ن ب � � ��اول أع� �ل ��ن ت ��أي� �ي ��ده مل ��رش ��ح ال� �ح ��زب
ال��دي �م��وق��راط��ي ل�ل��رئ��اس��ة ج��و ب��اي��دن ،لينضم
بذلك إل��ى مجموعة متزايدة من الجمهوريني
والقادة العسكريني الذين ينتقدون ترامب.
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تعتزم فرض عقوبات على  50ناقلة نفط ووقود

أميركا تبدأ الرد على محور إيران  -فنزويال
■ الحرس الثوري يضع حاملة طائرات وهمية في الخليج لرفع المعنويات
■ القضاء اإليراني يغالط نفسه :الجاسوس ال عالقة له بمقتل سليماني
محرر الشؤون الدولية
نقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مسؤولني أميركيني أن
إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض عقوبات
على ما يصل إلى  50ناقلة نفط ووقود ،كجزء من
جهودها لوقف حركة التجارة بني إيران وفنزويال.
ووف ��ق م �ص��در «ب �ل��وم �ب �ي��رغ» ،س�ي�ت��م ت�ط�ب�ي��ق ه��ذه
ّ
العقوبات من خالل وزارة الخزانة ،لتجنب حدوث
مواجهة عسكرية مع إيران أو فنزويال .وقال املصدر
إن ال��والي��ات املتحدة ت��درس أيضًا ف��رض عقوبات
على شركة تابعة لرجل األعمال الكولومبي أليكس
ساب موران ،املقرب من الرئيس نيكوالس مادورو.
وأش��ارت «بلومبيرغ» إل��ى أن إدارة ترامب تحاول
وق��ف ال��دع��م اإلي��ران��ي للرئيس الفنزويلي ،ووق��ف
حركة التجارة واألموال بني طهران وكاراكاس مع
تنامي العالقات بينهما.
واإلث �ن�ين ،ب��دأت ال��والي��ات املتحدة تنفيذ عقوبات
ف��رض �ت �ه��ا ،ف ��ي دي �س �م �ب��ر امل ��اض ��ي ،ع �ل��ى ش��رك�ت�ين
إيرانيتني للمالحة البحرية ،هما شركة الخطوط
املالحية اإليرانية (إري�س��ل) ،وشركة السيل ،وهي
ف��رع�ه��ا ف��ي ش�ن�غ�ه��اي ،ل��دع�م�ه�م��ا ان �ت �ش��ار أسلحة
للدمار الشامل والبرامج النووية والصاروخية.
وح ��ذر وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة م��اي��ك بومبيو القطاعات
ال �ت �ج��اري��ة وال �ب �ح��ري��ة وال �ح �ك��وم��ات وغ �ي��ره��ا من
املخاطرة بالتعرض للعقوبات إذا أجرت معامالت
تجارية مع الشركتني.

تمديد حظر األسلحة
وع �ل��ى ج�ب�ه��ة اخ � ��رى ،ت�ع�م��ل أم �ي��رك��ا ع �ل��ى ت�م��دي��د
حظر األسلحة األممي املفروض على إي��ران ،وسط
معارضة روسيا والصني.
وك ��ان ��ت واش� �ن� �ط ��ن ه� � ��ددت ب �ت �ف �ع �ي��ل ال � �ع� ��ودة إل��ى
ع �ق��وب��ات األم� ��م امل �ت �ح��دة ع �ل��ى إي � ��ران إذا ل��م ي�م��دد
مجلس األمن قرار الحظر على األسلحة ،الذي من
املقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر املقبل ،بموجب
اتفاق طهران مع القوى العاملية ملنعها من تطوير
أسلحة نووية.
وت ��رى واش �ن �ط��ن أن �ه��ا ال ت ��زال ق� ��ادرة ع�ل��ى تفعيل

مجسم الحاملة في ميناء بندر عباس
ّ
صورة من قمر اصطناعي تظهر

العقوبات ،ألن قرار األمم املتحدة لعام  2015ال يزال
يذكرها كمشارك.
وأرس��ل وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الفروف
وكبير الدبلوماسيني الصينيني وانغ يي رسالتني
ملجلس األمن واألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوتيريش ،أش ��ارا إل��ى معارضتهما إع ��ادة فرض
حظر األسلحة على إيران.
من جهته ،عبر الرئيس اإلي��ران��ي حسن روحاني
عن أمله في أن يرفض مجلس األم��ن تمديد حظر
ال �ت �س �ل��ح ع �ل��ى ط� �ه ��ران ،م ��ؤك ��دا م ��ع ذل� ��ك أن ب�ل�اده
ستعزز قدراتها الدفاعية سواء تم تمديد الحظر أم
ال .وأضاف أن إيران «تدعو أصدقاءها في روسيا
والصني إلى الوقوف في وجه املؤامرات األميركية
ضد إيران ألجل األمن العاملي».
ووس ��ط ال �ت��وت��ر ب�ي�ن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وإي� ��ران،

كشفت ص��ور التقطتها األق�م��ار االصطناعية أن
إيران شيدت حاملة طائرات «وهمية» تشبه تلك
التي تستخدمها البحرية األميركية ،ووضعتها
في ميناء مدينة بندر عباس املطل على الخليج
العربي ،ما يرجح قيامها بمناورة جديدة على
غ � ��رار أخ � ��رى ق ��ام ��ت ب �ه��ا ق �ب��ل س � �ن� ��وات ،ب�ح�س��ب
ش �ب �ك��ة «ف ��وك ��س ن � �ي ��وز» ،ال �ت ��ي رأت أن ال �ح��رس
ال �ث��وري س�ي�ق��وم ب �ـ «إغ� ��راق» ل�ل�س�ف�ي�ن��ة ،م�ث��ل تلك
ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ف��ي  2015أث �ن��اء م �ف��اوض��ات إي��ران
والقوى الكبرى حول اتفاق ن��ووي .وتم تصميم
ال�ح��ام�ل��ة اإلي��ران �ي��ة لتشبه ح��ام�ل��ة ال �ط��ائ��رات من
ط��راز نيميتز ال�ت��ي ت�ق��وم ب��دوري��ات ف��ي الخليج،
وال تزيد عن ثلثي حجمها.
صحيفة «ال �ت��اي �م��ز» ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة رات ف��ي «إن �ت��اج
ال�ح��رس ال �ث��وري نسخة مقلدة لحاملة ال�ط��ائ��رات

محاولة منه للحفاظ على الحماس ضد الواليات
املتحدة خالل واح��دة من أكثر الفترات القاتمة في
التاريخ الحديث اليران».

تضارب تصريحات
إلى ذلك ،تتخبط السلطات الرسمية اإليرانية حتى
اليوم بتداعيات مقتل القائد السابق لفيلق القدس
التابع للحرس الثوري ،فبعد أن أعلن الناطق باسم
السلطة القضائية اإليرانية حسني إسماعيلي حكم
إعدام محمود موسوي مجد بعد إدانته بالتجسس
للواليات املتحدة وإسرائيل عبر مساعدة واشنطن
على تحديد م��وق��ع سليماني ،ذك��رت وك��ال��ة أنباء
ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة (م �ي��زان) أن م�ج��د ال ع�لاق��ة له
بمقتل سليماني ،وأنه كان مسجونا أثناء الضربة
األميركية التي أدت الى مقتله.

أميركا وأوروبا تكتفيان بالتصريح ..والحضور لتركيا وروسيا

ليبيا :النفط وفوضى القتال قد يقودان للتقسيم
خالد جان سيز

تضغط الجهود األميركية
واألوروبية لوقف القتال عند
مدينة سرت الليبية ،لما لها
من حساسية بالنسبة للهالل
النفطي ،فاشتداد الصراع هناك،
س ُيفشل الحراك السياسي
الهادف إلى التهدئة ،ويقود
إلى الفوضى ،ما يثير  -ما اعتبره
مراقبون  -تناحراً قبلياً على
النفط ،ومطالب باالنفصال،
وربما السيناريو األسوأ ،وهو
تقسيم ليبيا .وفي ما يلي أبرز
تطورات المشهد:
ت�ص� ّ�ر «ال��وف��اق»ع�ل��ى اس�ت�ع��ادة السيطرة على
سرت ،وتواصل حشد قواتها ،وتعزيز املحاور
العسكرية ،بدعم تركي.
وفي هذا الصدد ،قال مصدر عسكري إن قاعدة
ال��وط�ي��ة ال�ج��وي��ة استقبلت أول ط��ائ��رة شحن
عسكرية ،وه��ي تركية م��ن ط��راز « ،»c-130في
إطار خطة تشغيل القاعدة.

املواجهة لم تنته
وق��ال إميليانو أليساندري م��ن معهد الشرق
األوس� ��ط« :ه �ج��وم ح�ك��وم��ة ال��وف��اق ع�ل��ى س��رت
ُي�ظ�ه��ر أن امل��واج�ه��ة ب��ال�ك��اد تنتهي ،ول��ن تبدأ
محادثات ذات مغزى إال بعد استنفاد املكاسب
العسكرية».
أم��ا فيرجيني كولومبير م��ن معهد الجامعة
األوروبية في فلورنسا ،فقد أكدت أن «الوفاق»
لن تكون قادرة على استعادة كامل البالد بقوة
ال �س�ل�اح ،م��وض�ح��ة أن ال�ع��دي��د م��ن املنخرطني
في الصراع الليبي على يقني أن نهاية اللعبة
ستكون محصلتها صفر ،وال يبدو أن الطرفني
مستعدان حقا لتقديم أي نوع من التنازل.

روسيا وتركيا ..حضور قوي
بالنسبة لالعبني املعنيني ،ف��إن النفط عامل
م� �ه ��م ف� ��ي ل �ي �ب �ي��ا ،ف ��ال� �ع ��ائ ��د ال �ج �ي��وس �ي��اس��ي
لتركيا م��ن االت �ف��اق م��ع ح�ك��وم��ة ف��اي��ز ال�س��راج
ح� ��ول ح �ق ��وق ال �ت �ن �ق �ي��ب ع ��ن ال �ن �ف��ط ف ��ي ش��رق
البحر األبيض املتوسط ،هو السبب الرئيس
لالنخراط في املعركة.
أم ��ا روس� �ي ��ا ،ف�ت�ل�ع��ب ل�ع�ب��ة م ��زدوج ��ة ،تشجع

جانب من قاعدة الوطية الجوية التي سيطرت عليها «الوفاق» وأعادت تشغيلها أمس (إنترنت)

«الوفاق» تصر على انتزاع
ّ
وتشغل
سرت..
قاعدة الوطية
بعد «الشرارة» ..فصيل
مسلح ُيغلق حقل
الفيل النفطي
اقتراب المعارك من
الهالل النفطي يثير
مخاوف من تناحر قبلي
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ل �ل �ت��وص��ل إل � ��ى ات� �ف ��اق ل��وق��ف
النار وتقاسم السلطة ،في الوقت نفسه الذي
ترسل فيه طائرات ومرتزقة إلى الشرق الغني
بالنفط.

أميركا وأوربا..دور ضعيف
وزي��ر الخارجية األميركي مايك بومبيو دعا
إلى وقف النار والتدخالت الخارجية ،مضيفًا:
«حان الوقت أن يتحاور الليبيون وأن ينتهى

التدخل الروسي أو غيره».
إن إدارة ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب
مشتتة ،وقد ال تمتلك القدرة أو االستعداد أو
كاف مع أزمة
الرؤية السياسية للتعامل بشكل ٍ
استمرت ما يقرب من عقد من الزمان.
م��ن جهتها ،واص �ل��ت أوروب� ��ا دع��وات�ه��ا لوقف
ال � �ن� ��ار ،ح �ي��ث ح ��ض وزراء خ ��ارج� �ي ��ة ف��رن �س��ا
وأملانيا وإيطاليا ،باإلضافة للممثل السامي
ل �ل�ات � �ح� ��اد األوروب � � � � � ��ي ل � �ل � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
وال �س �ي��اس��ة األم �ن �ي��ة ج ��وزي ��ب ب ��وري ��ل ،جميع
األط��راف الليبية بإلحاح «على الوقف الفوري
وامللموس لكل العمليات العسكرية واالنخراط
بحسن نية في مفاوضات .»5 + 5

اقتسام مناطق النفط
وإذا فشلت دع��وات التهدئة وت��واص��ل القتال،
ُي�خ�ش��ى م��ن ح ��دوث ع�م�ل�ي��ات ت�ن��اح��ر القتسام
أراضي النفط.
وفي مؤشر على ذلك ،قالت املؤسسة الوطنية
ل�ل�ن�ف��ط وم �ه �ن��دس��ان ب�ح�ق��ل ال�ف�ي��ل ال�ن�ف�ط��ي إن
اإلن�ت��اج توقف ف��ي الحقل ،بعد أي��ام قليلة من
استئناف العمليات ب��ه ،في أعقاب توقف دام
شهورا.
وذك � � ��رت امل ��ؤس� �س ��ة وامل� �ه� �ن ��دس ��ان أن ج �م��اع��ة
مسلحة أغلقت الحقل.
وكان فصيل مسلح أغلق حقل الشرارة النفطي،
للمرة الثانية خالل  24ساعة.
وت �ب�ّي�نّ  -م��ن خ�ل�ال ب�ي��ان للمؤسسة  -أن وراء
ال �ف �ص �ي��ل أب � � ��رز ق� � �ي � ��ادات ال� �ف� �ص ��ائ ��ل ال �ق �ب �ل �ي��ة
بالجنوب املوالية للنظام السابق.

القبائل ..واملطالب الفدرالية
وتسيطر ع�ل��ى منطقة ال�ه�لال النفطي وح��وض
زلة ،أهم مناطق النفط في البالد ،قبائل ،أهمها
قبيلة امل �غ��ارب��ة وال��زوي��ة وامل �ج��اب��رة ،ال�ت��ي ع��رف
املشير خليفة حفتر كيفية إدارة الخالفات بينها
لضمان سيطرتها على املنطقة ملصلحته.
ول� � �ه � ��ذه األط� � �ي � ��اف ال �ق �ب �ل �ي��ة م� �ط ��ال ��ب ف ��درال� �ي ��ة
ك ��ام� �ن ��ة ،وس �ي �ط��رت �ه��ا ع �ل��ى امل� �ن ��اط ��ق ال �ح �ي��وي��ة
واإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وس ��ط ال �ب�ل�اد ،ق��د ت�ف�ض��ي إل��ى
ال �ح��دي��ث ع��ن ال�ت�ق�س�ي��م ،ف��ي ح ��ال أص � � ّ�رت ق��وات
الحكومة على ضرورة تبعية منابع النفط لها.

سيناريو التقسيم
وح��ذر ك��ري��م م �ي��زران م��ن املجلس األطلنطي من
أن��ه م��ن دون اإلرادة الدولية الحقيقية للتوصل
إل��ى س�لام ذي م�غ��زى ،ف��إن «التقسيم الفعلي في
ليبيا يصبح حقيقة» .وأضاف أن إرغام األطراف
امل�ت�ح��ارب��ة ف��ي ليبيا ع�ل��ى إي �ج��اد ح��ل سياسي،
يجب أن يصبح قوة دبلوماسية حقيقية تؤيدها
الدول ،بما ذلك الواليات املتحدة.
وذك � � ��ر ت� �ي ��د غ ��ال�ي�ن ك ��ارب� �ن� �ت ��ر م� ��ن م �ع �ه��د ك��ات��و
ال �ل �ي �ب��رال��ي ف��ي واش �ن �ط��ن أن «ال �س �ي �ن��اري��و ال��ذي
ت �ت �ج��ه ل ��ه ل�ي�ب�ي��ا ل �ي��س ل �ط �ي �ف��ا ،ف �م��ن امل ��رج ��ح أن
يشبه االنفصال الفوضوي للمنطقة الجنوبية
ف��ي ال �س��ودان وت��أس�ي��س دول ��ة م�س�ت�ق�ل��ة» ،وق ��ال:
«ق��د تكون الخالفات ح��ول السيطرة على إنتاج
النفط الليبي بني دولتي ش��رق وغ��رب ليبيا في
حال التقسيم ،كافية بحد ذاتها إلحداث توترات
خطيرة مستمرة».

«العصائب» تغلق جميع مقارها

العراق وأميركا يبدآن
الحوار اإلستراتيجي
انطلقت ،أمس ،الجولة األولى للحوار اإلستراتيجي
العراقي  -األميركي في بغداد ،لالتفاق على شكل
وط�ب�ي�ع��ة ع�لاق��ات ال�ب�ل��دي��ن خ�ل�ال امل��رح�ل��ة املقبلة،
ومناقشة مصير القوات األميركية في العراق.
وط ��ال ��ب ت �ح��ال��ف رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �س��اب��ق ح�ي��در
العبادي ،الذي يحظى بتمثيل جيد في البرملان ،بأن
يتم تخفيض عدد القوات التابعة للتحالف الدولي
في العراق.
وكان البرملان العراقي ّ
صوت في الخامس من يناير
املاضي ،على قرار يطالب بموجبه الحكومة بالعمل
على إخ��راج القوات األجنبية من البالد ،وذلك بعد
ي��وم�ين م��ن اغ�ت�ي��ال ط��ائ��رة أم�ي��رك�ي��ة م�س� ّ�ي��رة قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني
والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس
بضربة جوية قرب مطار بغداد.
من جهتها ،أعلنت ميليشيا «عصائب أهل الحق»،
بزعامة قيس الخزعلي ،امل��وال�ي��ة إلي ��ران ،واملتهمة
ب��امل �ش��ارك��ة ف ��ي ق �ت��ل م �ت �ظ��اه��ري االح �ت �ج��اج��ات
الشعبية واختطاف الناشطني فيها ،إغالق جميع
مقارها ف��ي محافظات ال��وس��ط وال�ج�ن��وب ،بسبب
ما قالت إن��ه أجندات ومشاريع أجنبية تستهدف
ح ��رق م �ق��ار امل �ي �ل �ي �ش �ي��ات ،ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ع� ّ�رض��ت
للحرق ،خالل تظاهرات االحتجاج التي تشهدها
تلك املحافظات ،التي انطلقت في األول من أكتوبر
عام .2019
وك��ان��ت ال�س�ل�ط��ات ال�ع��راق�ي��ة أل��زم��ت ف��ي ال��راب��ع من
ال �ش �ه��ر ال� �ج ��اري م�ي�ل�ي�ش�ي��ات ال �ح �ش��د ال�ش�ع�ب��ي،
خ �ص��وص��ًا امل��وال �ي��ة إلي� � ��ران ،ب��إن �ه��اء ارت �ب��اط��ات �ه��ا
السياسية والحزبية مع القوى واألحزاب السياسية.
إل ��ى ذل� ��ك ،ق ��ال م �ص��در أم �ن��ي ف ��ي ج �ه��از امل�ن��اف��ذ
الحدودية العراقي إن إيرانيني أق��دم��وا على حرق
غ��رف��ة ت��اب �ع��ة ل �ل �ج �ه��از ف ��ي م�ن�ف��ذ ال �ش�لام �ج��ة في
البصرة ،وذل��ك اعتراضًا على منعهم الدخول إلى
ال �ع��راق ،ف��ي إط ��ار اإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة ال��رام�ي��ة
ملكافحة «كورونا»( .أ ف ب ،رويترز)

تونس« :النهضة»
تدعو للتنسيق مع الرئيس
بالمبادرات الدولية
دع��ت ح��رك��ة «ال�ن�ه�ض��ة» ال�ت��ون�س�ي��ة ،أم��س ،إل��ى ض��رورة
ال �ت �ن �س �ي��ق امل� �س� �ب ��ق م� ��ع رئ� �ي ��س ال � �ب �ل�اد ق� �ي ��س س �ع� ّ�ي��د،
ف ��ي أي م � �ب � ��ادرات دول� �ي ��ة ت �ق��ع ف ��ي ص �ل��ب ص�لاح �ي��ات��ه
واختصاصاته.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة ( 54نائبا من أصل
 ،)217ع �ق��ب إس �ق��اط ال �ب��رمل��ان م �ش ��روع الئ �ح ��ة ،ي�ط��ال��ب
فرنسا باالعتذار عن جرائم االحتالل في البالد.
وذك��ر ال�ب�ي��ان أن «ال �ظ��روف االستثنائية ال�ت��ي تعيشها
ال�ب�لاد على وق��ع ال�ت��داع�ي��ات االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
الصعبة لوباء ك��ورون��ا ،تتطلب مزيدا من التعاون مع
كل شركاء تونس دون استثناء» ،معربة عن قلقها إزاء
«ط��رح م �ب��ادرات م�ه�م��ة وح�س��اس��ة دون تنسيق وح��وار
مسبق بني مؤسسات الدولة وفاعليها األساسيني في
السياسة الخارجية».
ك�م��ا ان�ت�ق��دت أي �ض��ا ط��رح ت�ل��ك امل �ب��ادرات «دون تحقيق
توافقات وطنية واسعة حول تفاصيل بنودها بني كل
مكونات املشهد السياسي واملجتمعي ،الذي قد يحولها
إلى مصدر خالف واستقطاب رغم نبل أهدافها».
وأك��دت الحركة «رفضها القطعي وإدانتها لكل أشكال
االس �ت �ع �م��ار ال � ��ذي ي �م �ث��ل ج��ري �م��ة إن �س��ان �ي��ة وان �ت �ه��اك��ا
ل� �ح ��رم ��ات ال� � � ��دول وال � �ش � �ع� ��وب ،وأداة ن� �ه ��ب ل� �ل� �ث ��روات
واستغالل املقدرات».

بعدما وصفها بأنها «بلد عدو»

المغرب يسحب قنصله
بطلب من الجزائر
أع� �ل ��ن م �ح �ن��د أوس �ع �ي ��د ب �ل �ع �ي��د ،ال �ن ��اط ��ق ب ��اس ��م ال��رئ��اس��ة
الجزائرية ،أن القنصل املغربي في وهران غادر البالد ،على
خلفية تسببه في أزمة دبلوماسية بني البلدين ،واصفًا إياه
بـ«ضابط في املخابرات» ،في تصريح سارعت الرباط إلى
إبداء «امتعاضها» إزائه.
ً
وأك��د بلعيد« :القنصل املغربي غ��ادر فعال التراب الوطني،
ً
وفعال طلبنا سحبه ،ألن��ه تجاوز ح��دوده وح��دود اللياقة،
وحتى األعراف الدولية» .وأضاف« :تصرف القنصل املغربي
لم يكن مستغربًا ،ألنه كما علمنا هو ضابط في املخابرات».
ومساء الثالثاء ،قال وزير الخارجية املغربية ناصر بوريطة
ّ
إن «امل�غ��رب ّ
يعبر ع��ن امتعاضه» و«رف�ض��ه ه��ذه االدع ��اءات
ال�س�خ�ي�ف��ة ال �ت��ي ال أس� ��اس ل �ه��ا م��ن ال �ص �ح��ة» .وأض � ��اف أن
«اس �ت��دع��اء ال�ق�ن�ص��ل ج ��اء ب �م �ب��ادرة ح�ص��ري��ة م��ن امل �غ��رب»،
مؤكدًا أن األخير «نهج على الدوام خيار التهدئة في عالقاته
مع الجزائر».
وانتشر على مواقع التواصل االجتماعي في مايو فيديو
تناقلته أي�ض��ًا وس��ائ��ل إع�ل�ام ج��زائ��ري��ة ،يظهر ف�ي��ه قنصل
امل� �غ ��رب ب �م��دي �ن��ة وه� � ��ران وه� ��و ي �ت �ح��دث ل��رع��اي��ا م �غ��ارب��ة،
تظاهروا أم��ام القنصلية للمطالبة بترحيلهم إل��ى بلدهم،
ب �ع��دم��ا وج � ��دوا أن �ف �س �ه��م ع��ال �ق�ين ف ��ي ال� �ج ��زائ ��ر ،إث� ��ر وق��ف
ال ��رح �ل�ات ال �ج��وي��ة م �ن �ت �ص��ف م � ��ارس ب �س��ب ان �ت �ش��ار وب ��اء
«ك ��ورون ��ا» .وح ��اول ال�ق�ن�ص��ل إق �ن��اع امل�ت�ظ��اه��ري��ن ب�ض��رورة
ً
�لا« :أن�ت��م ت�ع��رف��ون نحن ف��ي بلد ع� ّ
�دو،
تفريق التجمع ،ق��ائ
حتى نتكلم بصراحة».
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حراك سياسي متسارع ..ومعطيات تع ِّزز التغيير الحكومي

لبنان :الليرة تواصل انهيارها ..والشارع يغلي
بيروت ـــــ أنديرا مطر
ع � �ل� ��ى ال � � ��رغ � � ��م م � � ��ن ت � � �س � � ��ارع ال� � �ت� � �ط � ��ورات
ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ل �ب �ن ��ان ،ع � ��اد ال ��وض �ع ��ان،
املالي واالقتصادي ،إلى واجهة املشهد مع
مالمسة سعر ص��رف ال ��دوالر خمسة آالف
ليرة ،وسط ترجيحات بتجاوزه هذا الرقم،
ّ
ف��ي ظ��ل غ�ي��اب ح�ل��ول ل�لأزم��ة ،وت��رق��ب قلق
لتداعيات قانون «قيصر» األميركي ،ملعاقبة
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري وداع �م �ي ��ه ،ع �ل��ى ل�ب�ن��ان،
ناهيك ع��ن م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي الكونغرس
ل � �ف� ��رض أق � �س� ��ى ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ع� �ل ��ى إي � � ��ران
وداع�م�ي�ه��ا ،حيث طالبت لجنة ال��دراس��ات
في الحزب الجمهوري باستهداف بإصدار
تشريع ي�لاح��ق داع�م��ي ح��زب اهلل ممن هم
خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه
ب��ري ورئ�ي��س التيار الوطني الحر جبران
ب��اس�ي��ل .كما أوص��ت بعقوبات على حزب
اهلل تشمل ك��ل وزرائ ��ه ف��ي ال�ح�ك��وم��ة ،وم��ن
يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم
داعمون للحزب كجميل السيد .كما أوصت
بوقف املساعدات للجيش.
واح �ت �ج��اج��ًا ع �ل��ى ال ��واق ��ع امل � �ت� � ّ
�ردي ج� � ّ�راء
االرت �ف��اع ال�ج�ن��ون��ي لسعر ص��رف ال ��دوالر،
وم� ��ع ت� �ج � ّ�دد أزم � ��ة ن �ق��ص امل � � ��ازوت ،ت��واف��د
م �ت �ظ��اه��رون ب�ك�ث��اف��ة ال ��ى س��اح��ة ال�ش�ه��داء
محتجون لبنانيون في ساحة رياض الصلح المحاذية للسراي الحكومي ليل الثالثاء
ف��ي وس��ط ب�ي��روت وتجمع ال�ع�ش��رات منهم
م � �ص ��ادر س �ي��اس �ي��ة م� �ع ��ارض ��ة ك �ش �ف��ت ل�ـ
أم��ام مدخل مجلس النواب ،في حني شهد
ّ
سبقلا ان ب �ع��ض امل �ع �ط �ي��ات ت �ع ��زز ه��ذا
التحركات
محيط امل�ص��رف امل��رك��زي ع��ودة
ّ
التوجه ،الفتة الى ان نائب رئيس املجلس
املنددة بسياساته.
وأشار املعتصمون الى «ان ّ
الدوالر يالمس
النيابي ايلي الفرزلي ،املعروف ،كان أول
تحركهم يهدف
م��ن اط�ل��ق «ص �ف��ارة» التغيير ،داع �ي��ًا إل��ى
الى املطالبة بإسقاط الحكومة» ،معتبرين
خمسة آالف ليرة..
تشكيل ح�ك��وم��ة وح ��دة وط�ن�ي��ة «ف��ي ه��ذا
ان�ه��ا «ام �ت��داد ل�ل�س�ي��اس��ات ال�س��اب�ق��ة ،وه��ي
واالنتفاضة تريد إسقاط
ال �ظ��رف االس�ت�ث�ن��ائ��ي» ،علما ب��أن دع��وت��ه
حكومة احزاب لم تجترح حلول».
الق� ��ت ت��أي �ي �دًا م ��ن ت �ي��ار امل � � ��ردة ،ف ��ي وق��ت
وم��ع تفاقم ش��ح ال ��دوالر ف��ي األس ��واق الى
«حكومة األحزاب»
ال�ت��زم «ح��زب اهلل» ال�ص�م��ت .وال تستثني
درج ��ة اخ�ت�ف��ائ��ه ك�ل�ي��ا ،وت��وق��ف ال�ص�ي��ارف��ة
امل� �ص ��ادر ت �ح��رك ول �ي��د ج �ن �ب�ل�اط األخ �ي��ر
ع��ن ال�ع�م��ل ،أص ��در م�ص��رف ل�ب�ن��ان تعميمًا
ّ
ّ
باتجاه رئيس مجلس ال�ن��واب نبيه بري
موجهًا ملؤسسات الصرافة ،يتعلق
جديدًا
أميركية
عقوبات
مشروع
ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري
بعمل املنصة االلكترونية التي ستصبح
ج ��اه ��زة ف ��ي غ �ض��ون أس �ب��وع�ي�ن ،ف ��ي اط ��ار ضد إيران وحزب الله يطال م��ن ه��ذه العملية .وم��ن دون ال �ت� ّ
�ورط في
نظرية املؤامرة ،تربط املصادر بني عودة
محاوالته لضبط السوق السوداء.
ويضاف بري وباسيل والجيش
املحتجني ال��ى ال �ش��ارع ،واالرت �ف��اع الحاد
ه��ذا التعميم ال��ى سلسلة ق��رارات ،اتخذها
ف ��ي س �ع��ر ص � ��رف ال � � � ��دوالر ،وك� � ��أن ه �ن��اك
امل �ص��رف  ،ب��االت �ف��اق م��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
ّ
الصرافني ،ول��م تسفر عن أي تبدل
ونقابة
يذكر على سعر الصرف .وبدا ان االتفاقات
ق��د سقطت م��ع ب�ل��وغ ال ��دوالر ح��اج��ز 5000
ليرة.

جلسة محاصصة وخالف على «القضاء»

تغيير حكومي؟
توازيًا ،عكفت الحكومة في جلستها أمس
ع �ل��ى إق � � ��رار ت �ع �ي �ي �ن��ات إداري� � � ��ة اس �ت��دع��ت
تقديم موعد الجلسة يومًا واح �دًا لغايات
تخدم املحاصصة .وف��ي مؤشر على بروز
ال� �ت� �ص � ّ�دع ال �ح �ك��وم��ي ت �غ� ّ�ي��ب وزراء ت �ي��ار
امل��ردة ع��ن الجلسة« ،رف�ض��ًا لتعيينات من
دون م �ع �ي��ار او آل �ي��ة وه ��ي ص � ��ورة وق�ح��ة
ملحاصصة طائفية».
االزم� ��ات امل�ت�ش��اب�ك��ة ،ب��ال �ت��وازي م��ع ارت�ف��اع
وت� � �ي � ��رة االح � �ت � �ج � ��اج � ��ات ،دف � �ع� ��ت ب �خ �ي��ار
ت�غ�ي�ي��ر ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى ال ��واج� �ه ��ة ،ف ��ي ظل
تسريبات عن نية لدى عرابي حسان دياب
ّ
«للتخلص» منه.

ّ
أقر مجلس الوزراء سلة تعيينات مالية ألسماء متفق عليها ضمن اطار املحاصصة،
وع�ين اربعة ن��واب لحاكم مصرف لبنان بعد ّشغور دام مل��دة ع��ام ،فيما رأت مصادر
التيار الوطني ال�ح��ر ّأن «ان�ت�ص��ارات ع� ّ�دة تحققت ف��ي التعيينات .واس�ت�ح��وذت على
الجلسة ملفات ثالثة :التعيينات اإلدارية ،والتشكيالت القضائية ،وتوحيد االرقام املالية،
تقارب الفضيحة؛ فالتعيينات غلبت منطق املحسوبيات على الكفاءة ،ال
وتكاد كلها
ّ
سيما في ما يتعلق بمنصب املدير العام لوزارة االقتصاد والتجارة ،الذي جرى التوافق
على تعيني محمد أبو حيدر ،وهو معالج فيزيائي ،وج��رى تقديم موعد الجلسة إلى
أبوحيدر يبلغ اليوم  39سنة من عمره .وبالتالي ،ال يمكن تعيينه في منصبه.
أمس ،ألن
ّ
يتعلق بتوحيد األرق��ام املالية لبدء التفاوض ال�ج� ّ
�دي م��ع ص�ن��دوق النقد
وأم��ا ف��ي م��ا
الدولي ،فمن الواضح ان القرار اتخذ أخيرًا ،وعلى أعلى املستويات ،باعتماد ارقام وزراة
املال ،ال أرقام مصرف لبنان او أرقام جمعية املصارف.
ّ
وبعد امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع التشكيالت القضائية ،على الرغم من أنها
ّ
وقعت من ّرئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر بعد التعديل ،فمن املرجح ان يبقى
املرسوم معلقا حتى نوفمبر ،أي الى ما بعد العطلة القضائية ،بانتظار حصول توافق
سياسي عليه ،ما يعني ّأن األمور تزداد تعقيدًا.

األسد يستخدم الترهيب لقمع السويداء

أنقرة ِّ
تحذر :انتهاء هدنة
إدلب قد يصبح حقيقة

جهات تدفع بالناس إلسقاط الحكومة.
وأخيرًا ،تلفت املصادر الى أن أحد ّ
«عرابي»
الحكومة ،وه��و النائب جميل السيد ،بدأ
بالتصويب عليها.
وأل�ق��ت أح ��داث ب�ي��روت ال�ت��ي ك��ادت تتحول
إلى فتنة مذهبية ،السبت املاضي ،بظاللها
ع�ل��ى إع� ��ادة ت��رت�ي��ب امل�ش�ه��د ال �س �ي��اس��ي ،ال
س�ي�م��ا أن ات� �ص ��االت أج ��ري ��ت ب�ي�ن امل �ع��اون
ال�س�ي��اس��ي ألم�ي�ن ع ��ام «ح ��زب اهلل» حسني
خ �ل �ي��ل وال ��رئ �ي ��س س �ع��د ال� �ح ��ري ��ري ،أك ��دت
ع �ل��ى رب� ��ط ال � �ن� ��زاع ،م ��ا ت �ب �ل��ور ع �ن��ه أي�ض��ًا
ب��وادر ّ
تهيئ لعودة الحريري إل��ى املشهد.
وت �ق��ول م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة إن «ال �ح��ري��ري ـــــ
ُ
وق �ب �ي��ل ع��ودت��ه إل ��ى ل �ب �ن��ان ـ�ـ�ـ�ـ�ـ زار ب��اري��س
والتقى املسؤولني الفرنسيني الذين طلبوا
م�ن��ه ال�ت��واص��ل م��ع ال �ق��وى ال�ت��ي ت�ص��ر على
وجوده».
وغير بعيد عن أج��واء التغيير الحكومي،
اندلع امس ،بصورة مفاجئة سجال عنيف
بني تيار املستقبل والقوات اللبنانية ،على
خلفية تصريح رئيس حزب القوات سمير
َّ
جعجع بأنه «ل��م يتخل عن الحريري ،لكن
الظروف كانت غير مناسبة لتوليه رئاسة
الحكومة ،وك��ان من املمكن أن تكون نهاية
له».
ه� ��ذا ال �ت �ص��ري��ح ،اس �ت �ف��ز ال� �ح ��ري ��ري ل �ي��رد
ع �ل��ى ج �ع �ج��ع ردا ع �ن �ي �ف��ا ،ف �س��رت��ه ج�ه��ات
إع�لام�ي��ة ب��أن��ه م�ح��اول��ة الس�ت��رض��اء رئيس
ال� �ت� �ي ��ار ال ��وط� �ن ��ي ال� �ح ��ر ج � �ب� ��ران ب��اس �ي��ل،
وق ��ال ال �ح��ري��ري« :ح�ك�ي��م ،ل��م أك��ن أع ��رف ان
ح�س��اب��ات��ك دق�ي�ق��ة ب �ه��ذا ال �ش �ك��ل .ك ��ان ع�ل� ّ�ي
أن أش �ك��رك؛ الن��ه ل��والك ل�ك��ان م��ن املمكن ان
ت�ك��ون ن�ه��اي�ت��ي .أي�ع�ق��ل ان��ت ت��رى مصيري
السياسي كان مرهونا بقرار منك؟ هزلت..
انت ال تعرف من هو سعد الحريري».

كعادته ال يألو النظام السوري جهدًا لقمع
اي حراك شعبي ضده بالترهيب والقبضة
األم� �ن� �ي ��ة ،وش� �ه ��دت م �ح��اف �ظ��ة ال �س��وي��داء
َ
ج �ن��وب��ي س ��وري ��ا أم � ��س ان� �ت� �ش ��ارًا أم �ن �ي��ا
كثيفا ت��زام��ن م��ع وص��ول ب��اص��ات تحمل
عناصر ق��وات «حفظ النظام» ،باإلضافة
لتعزيزات وصلت إل��ى الحواجز األمنية،
بالتزامن مع خروج مسيرة مؤيدة لبشار
األسد «تحت طائلة املحاسبة» في ساحة
م �ب �ن��ى امل �ح��اف �ظ��ة ،ح �ي��ث ارغ � ��م م�ح��اف�ظ��ة
ال � � �س� � ��وي� � ��داء ،وح� � � ��زب ال � �ب � �ع� ��ث ،م��وظ �ف��ي
الدوائر الحكومية واملدارس والجامعات،
والطلبة بالخروج بمسيرة مؤيدة لألسد
ردًا ع �ل��ى االح �ت �ج��اج��ات ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا
امل ��دي � �ن ��ة .وظ � �ه� ��رت ت �س �ج �ي�ل�ات ص��وت �ي��ة
ت��وض��ح م �ح��اول��ة ال �ن �ظ��ام اج �ب��ار ال�ط�لاب
ع�ل��ى امل �ش��ارك��ة وإال ف��إن�ه��م سيتعرضون
للمساء لة .كما ت��م اع�ت�ق��ال ال�ن��اش��ط رائ��د
ع� �ب ��دي ال �خ �ط �ي��ب .غ �ي��ر أن� ��ه وف� ��ي م�ق��اب��ل
التظاهرة االجبارية لدعم االسد ،خرجت
تظاهرة أخرى في ساحة «الفخار» دعت
إل� ��ى رح �ي��ل ال� �ن� �ظ ��ام ،وأك � ��د ن��اش �ط��ون أن
ال�ت�ظ��اه��رات ل��ن تتوقف وستستمر حتى
رح �ي ��ل األس� � ��د .وس �ج ��ل اط �ل��اق ن� ��ار على
التظاهرة.
ومساء أمس حددت الخارجية األميركية
م � ��ا أس� �م� �ت ��ه «اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال � �خ� ��روج
ال� ��وح � �ي� ��دة» ل �ل �ن �ظ��ام ال� � �س � ��وري .وق ��ال ��ت
امل �ت �ح��دث��ة اإلق �ل �ي �م �ي��ة ب ��اس ��م ال �خ��ارج �ي��ة
األم �ي��رك �ي��ة ،إري� �ك ��ا ت �ش��وس��ان��و ،إن ق ��رار
مجلس األمن رقم  ،2254هو استراتيجية
ال� � �خ � ��روج ال� ��وح � �ي� ��دة امل� �ت ��اح ��ة ل �ل �ن �ظ��ام،
وي �ن �ب �غ��ي أن ي �ت �خ��ذ خ � �ط� ��وات ال رج �ع��ة
فيها ،لتنفيذ حل سياسي يحترم حقوق
الشعب ورغ�ب�ت��ه ،أو س�ي��واج��ه امل��زي��د من
العقوبات الهادفة ،والعزلة.
وف� ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص��ل ،ت �ش �ه��د ال �ع��اص �م��ة
دم �ش��ق ح��ال��ة اس �ت �ن �ف��ار أم� �ن ��ي ،إذ أع ��اد
ال�ن�ظ��ام ع��ددًا م��ن ال�ح��واج��ز األم�ن�ي��ة على
م ��داخ ��ل ال �ع��اص �م��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة وم�ن��اط��ق
أخرى بينما سيرت العديد من الدوريات
وسط املدينة.
وأع ��رب ��ت األم � ��م امل �ت �ح��دة ع ��ن ق �ل �ق �ه��ا م��ن
ارت � �ف� ��اع أس� �ع ��ار امل� � ��واد ال� �غ ��ذائ� �ي ��ة ،وق ��ال
امل � �ت � �ح� ��دث ب� ��اس� ��م األم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام ل�ل�أم��م
امل �ت �ح��دة ،س �ت �ي �ف��ان دوج � ��اري � ��ك:إن «أك �ث��ر
من  11مليون س��وري حاليا بحاجة إلى
مساعدة إنسانية عاجلة».
وي � ��رى ال �خ �ب �ي��ر االق� �ت� �ص ��ادي وال �ب��اح��ث
ّ
ل��دى «ت�ش��ات��ام ه ��اوس» زك��ي محشي أن��ه

الخارجية األميركية:
«استراتيجية خروج
وحيدة» أمام النظام
«ال ي�م�ك��ن ل�ل�ن�ظ��ام أن ي�س�م��ح ب�م��زي��د من
االرت �ف��اع ف��ي األس �ع��ار ألن��ه يعلم أن ه��ذا
س �ي��ؤدي إل ��ى اض �ط��راب��ات اج�ت�م��اع�ي��ة ال
يمكن احتواؤها».

وضع إدلب خطير
وف ��ي ش�م��ال��ي س��وري��ا ،ت �ب��دو ال �ه��دن��ة في
ادل � ��ب م��رش �ح��ة لل��ان �ه �ي��ار ف ��ي اي وق ��ت،
وق� ��ال� ��ت ال ��رئ ��اس ��ة ال� �ت ��رك� �ي ��ة ،إن ان �ت �ه��اء
وق��ف إط�لاق ال�ن��ار امل�ف��روض منذ ال �ـ 5من
م��ارس املاضي قد يصبح حقيقة في أي
وق��ت ،م�ح��ذرة م��ن ع��واق��ب ذل��ك ،ومعتبرة
ال�ه�ج�م��ات األخ �ي��رة للنظام ع�ل��ى املدينة
استفزازات.
واج � ��رى ال��رئ �ي��س رج� ��ب ط �ي��ب اردوغ � ��ان
امس اتصاال بالرئيس الروسي فالديمير
بوتني للتشديد على الهدنة.
وف� ��ي م �ن �ش��ور ع �ل��ى ال �ص �ف �ح��ة ال��رس�م�ي��ة
ل�ل��رئ��اس��ة ف��ي ت��وي�ت��ر ح�م��ل ع �ن��وان «مل ��اذا
إدل� ��ب م�ه�م��ة ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ت��رك �ي��ا؟» ،م��رف��ق
بمقطع فيديو حول إدلب أكدت الرئاسة
مواصلة أنقرة مبادراتها كدولة محورية
ف ��ي م ��وض ��وع ع� ��ودة إدل � ��ب مل�ن�ط�ق��ة آم�ن��ة
دائ� �م ��ة ،وت �ح �ق �ي��ق وق� ��ف ال� �ن ��ار ،وت �ص��در
م �س��اع��ي ال� �ح ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي .وأوض� �ح ��ت
أن ت � � ��وازن ال� �ق ��وى م��رت �ب��ط ب �خ �ي��ط ه��ش
م� ��ن ال� �ق� �ط ��ن ،ف� �ه� �ن ��اك ن� �ظ ��ام م� ��دع� ��وم م��ن
روس� �ي ��ا ،وت�ن�ظ�ي�م��ات إره��اب �ي��ة ،وج�ي��ش
وط� �ن ��ي م ��دع ��وم م ��ن ت��رك �ي��ا ،إل� ��ى ج��ان��ب
بعض الجماعات األخ��رى ،ولهذا السبب
ستواصل تركيا وج��وده��ا بإدلب كدولة
م�ح��وري��ة ف��ي امل�س��اع��ي ال��رام�ي��ة للتصدي
ألي حرب قد تنتقل لحدودها .واعتبرت
أنه ال خيار بالنسبة لتركيا سوى زيادة
ق��وت�ه��ا ال�ع�س�ك��ري��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة وال� ��رد على
هجمات النظام السوري.
الرئيس رج��ب طيب أردوغ� ��ان ،ق��ال عقب
ت��رؤس��ه اج�ت�م��اع��ا للحكومة ف��ي املجمع
ال��رئ��اس��ي ب��أن �ق��رة ،أن ت��رك �ي��ا ل��ن تسمح
بتحويل إدل��ب إل��ى بيئة ص��راع م�ج��ددا،
رغم زيادة النظام من استفزازاته.

فاوتشي :الوباء لم ينته بعد ..وتخفيف تدريجي للقيود

الكمامات قد تبعد موجة «كورونا» الثانية

َّ
ح � � ��ذر ال� ��دك � �ت� ��ور أن� �ت ��ون ��ي ف ��اوت� �ش ��ي،
امل �س �ت �ش��ار ال �ص �ح��ي ل�ل�ب�ي��ت األب �ي��ض
وم� ��دي� ��ر امل� �ع� �ه ��د األم � �ي ��رك ��ي ال��وط �ن��ي
ل�ل�ح�س��اس�ي��ة واألم� � ��راض امل �ع��دي��ة ،من
أن ال� ��وب� ��اء «ل� ��م ي �ن �ت��ه ب� �ع ��د» ،واص �ف��ا
األزم��ة بأنها «أس��وأ كابوس بالنسبة
إليه» .وق��ال« :خ�لال أربعة أشهرّ ،
دمر
هذا الفيروس العالم بأسره ،وأصيب
املاليني في جميع أنحاء العالم بشكل
ّ
مكثف ،وفي إطار زمني ضيق» ،عازيًا
انتشار الفيروس إل��ى سفر املصابني
ب ��ه ح ��ول ال �ع��ال��م ،م ��ا أس �ه��م ف ��ى نقله
لآلخرين .وم��ع ذل��ك ،ق��ال فاوتشي إنه
واثق من أنه سيتم العثور على لقاح.
ووف� �ق ��ًا ل �ب �ي��ان��ات م ��ن ج��ام �ع��ة ج��ون��ز
ه ��وب� �ك� �ن ��ز ،س �ج �ل��ت أك� �ث ��ر م� ��ن س�ب�ع��ة
م�ل�اي�ي�ن ح ��ال ��ة إص ��اب ��ة م ��ؤك ��دة ح��ول
ال� �ع ��ال ��م ،وت ��وف ��ي أك� �ث ��ر م ��ن  400أل��ف
ش�خ��ص ب�م��رض «ك��وف�ي��د ــــ  »19ال��ذي
يسببه الفيروس.

دور الكمامات
م� � ��ن ج � �ه� ��ة ث � ��ان� � �ي � ��ة ،ك� �ش� �ف ��ت دراس� � � ��ة
ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ة أن اس � �ت � �خ� ��دام ك �م��ام��ات
ال� ��وج� ��ه ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال � �س � �ك ��ان ،ق��د
ّ
يقلص اإلصابة بـ «كوفيد ــــ  ،»19إلى
مستويات تمكن السيطرة عليها في
ّ
ما يتعلق بانتشار الوباء ،ويمكن أن
ي �ح��ول دول م ��وج ��ات ث��ان �ي��ة ل�ل�م��رض
الوبائي ،عندما يقترن ذلك بإجراءات
اإلغالق.
وي �ش �ي��ر ال �ب �ح��ث ال� ��ذي ق ��ام ب ��ه ع�ل�م��اء
م ��ن ج��ام �ع �ت��ي ك ��ام� �ب ��ردج وغ��ري �ن �ت��ش
ف��ي بريطانيا إل��ى أن إج ��راءات العزل
وح��ده��ا ل��ن ت�ح��ول دون ظ�ه��ور موجة

بريطانيا تريد استئناف
العمل بقطاع الضيافة
بعد  4يوليو
علماء :أخطاء
«الصحة العالمية»
تتكرر ..وقد تضر بالبشر
جديدة للفيروس ،الذي ّ
يسبب التهاب
ّ
الجهاز التنفسي الحاد ،لكن الكمامات
ـــــ بما ف��ي ذل��ك املصنوعة ف��ي امل�ن��زل ـــــ
يمكن أن تقلل على نحو كبير معدالت
انتقال العدوى ،إذا التزم بها عدد كاف
من الناس في األماكن العامة.

رفع القيود
ب ��دوره ��ا ،ن�ق�ل��ت وك��ال��ة ف��ران��س ب��رس
ع��ن م�ن� ّ�س��ق ال�س�ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة في
االتحاد األوروب��ي جوزيف بوريل أنه
سيتم اقتراح فتح الحدود الخارجية
ل�لات�ح��اد اع�ت�ب��ارًا م��ن  1يوليو املقبل.
وقبل ذل��ك قالت الحكومة النمساوية
إنها ستفتح حدودها مع إيطاليا في
 16يونيو الجاري.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،أع� �ل ��ن وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
األمل��ان �ي��ة ه��ورس��ت زي �ه��وف��ر أن ب�ل�اده
س� �ت ��رف ��ع ال� �ق� �ي ��ود ع� �ل ��ى ال� � �ح � ��دود م��ع
سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك

ف� ��ي  15ي��ون �ي��و امل� �ق� �ب ��ل .وف � ��ي س �ي��اق
م �ت �ص��ل ،أع �ل �ن��ت ال �ح �ك��وم��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
أنها تأمل في أن تضع في  10يوليو
ّ
ّ
الصحية.
حدا لحالة الطوارئ
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال � � � � ��وزراء
ال � �ب� ��ري � �ط� ��ان� ��ي ب� � ��وري� � ��س ج ��ون� �س ��ون
إن ح� �ك ��وم� �ت ��ه ت� ��رغ� ��ب ف � ��ي ال� �س� �م ��اح
باستئناف العمل في قطاع الضيافة،
ال��ذي عصفت ب��ه إج ��راءات ال�ع��زل ،في
أس� � ��رع وق � ��ت م �م �ك��ن ،ل �ك��ن ل �ي��س ق�ب��ل
املوعد املزمع ،وهو الرابع من يوليو.
ً
وت � ��اب � ��ع ق � ��ائ �ل��ا إن � � ��ه ي � �ج� ��ري ت �ط��وي��ر
اإلرش� � � ��ادات ال �خ��اص��ة ب��ال �ق �ط��اع ،لكن
ه� �ن ��اك م �خ��اط��ر ال ت� � ��زال ق ��ائ� �م ��ة ،وإن
ال �ح �ك��وم��ة ال ت��ري��د رؤي � ��ة ح �ش��ود من
«املعربدين» الذين قد ينشرون املرض.

مغالطات املنظمة
إلى ذلكّ ،
نبه الكثيرون من العلماء إلى
أنه في الوقت الذي تتزعم فيه منظمة
ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة م��واج �ه��ة ال�ج��ائ�ح��ة
فإنها تخفق في تقييم نتائج البحوث
ال �س��ري �ع��ة ال �ت� �ط ��ور وال� �ح ��دي ��ث ع�ن�ه��ا
بوضوح ،وهذا قد يضر بالبشر.
وذك ��رت صحيفة ن�ي��وي��ورك تايمز أن
املنظمة تراجعت عن زعمها أن انتقال
الفيروس من خالل أشخاص مصابني
من دون أعراض «شديد الندرة» ،ولم
تصادق على أهمية الكمامات لعامة
ال � �ن� ��اس إال ي� � ��وم ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي،
َّ
ورددت ك �ث �ي �رًا أن ال� � � ��رذاذ ال�خ�ف�ي��ف
ّ
املحمول جوًا ،أو الهباء الجوي ،ليس
ً
عامال ّ
مهمًا في انتشار الجائحة ،رغم
أن الكثير من األدل��ة تشير إلى أنه قد
يكون كذلك.

تركيا ترفع قيود العزل عن كبار السن والمراهقين
ب �ي �ن �م��ا ف ��رض ��ت دول ف ��ي أوروب� � ��ا
ع�م�ل�ي��ات إغ�ل��اق ص ��ارم ��ة ،ات �خ��ذت
ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��رك�ي��ة نهجًا مختلفًا،
ً
ف� �ب ��دال م ��ن وض� ��ع اق �ت �ص��اد ال �ب�لاد
ف��ي ح��ال��ة ش �ل��ل ،أم ��رت ك �ب��ار السن
وم��ن ه��م دون الثامنة ع�ش��رة فقط
ب ��ال �ب �ق ��اء ف� ��ي امل � �ن � ��زل ،وك� � ��ان ع�ل��ى
الشباب الحضور للعمل ،ووضعت
املدن تحت حظر التجول في عطلة
نهاية األسبوع واألعياد.
وي�ب��دو أن خططها نجحت بشكل
ك � �ب � �ي� ��ر ،ف � �م � �ع� ��دل وف � � �ي� � ��ات ت ��رك �ي ��ا
بالفيروس هو أقل بعشر مرات من
بريطانيا.
وال � �ث �ل�اث� ��اء ،أع� �ل ��ن ال ��رئ �ي ��س رج��ب
ط �ي��ب أردوغ� � ��ان أن ب�ل��اده س�ت��رف��ع
قيود العزل املنزلي املفروض عمن
ت�ف��وق أع�م��اره��م  65ع��ام��ًا ومل��ن هم
دون  18ع��ام��ًا .وق ��ال إن ن�ح��و 7.5
ماليني شخص ف��وق سن  65عاما
سيكون بوسعهم ال�خ��روج يوميًا
من الساعة  10صباحا إلى الساعة
 8مساء.
ّ
وخ��ف�ف��ت ت��رك�ي��ا معظم ال�ق�ي��ود من
إع� ��ادة ف�ت��ح امل �ط��اع��م إل ��ى ال�س�م��اح
ب��ال�ص�لاة الجماعية ف��ي املساجد،
ل �ك��ن ال��رئ �ي��س ن �ب��ه امل��واط �ن�ي�ن إل��ى
أنه ال يزال عليهم وضع الكمامات
أث � � �ن� � ��اء وج � � ��وده � � ��م ف� � ��ي ال� � �خ � ��ارج
والحفاظ على التباعد االجتماعي.

الصالة وفق التباعد االجتماعي في تركيا
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الشامي إلى السيلية القطري
قرر السوري عبداهلل الشامي محترف فريق نادي الفحيحيل الرحيل عن الفريق في املوسم الجديد
واالنضمام الى فريق السيلية القطري وذلك بعد التوصل التفاق مع ادارة ناديه الحالي.
يأتي قرار الشامي كخطوة للحفاظ على مكانه في تشكيل املنتخب السوري االول لكرة القدم والذي
يقوده املدرب التونسي نبيل معلول الذي اشترط بدوره ان يكون معيار انضمام الالعبني لصفوف
املنتخب هو املشاركة بالدوري املمتاز في اي من الدول التي يحترف بها نجوم املنتخب السوري
وليس دوري الدرجة االولى.
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الشمري:
«اآلسيوي» لم يسترشد برأي االتحادات
عمر بركات
أع ��رب رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ف��ي ات�ح��اد
ال�ك��رة خ��ال��د ال�ش�م��ري ،ع��ن ح��ال��ة م��ن عدم
الرضا لدى االتحاد في ظل إقدام االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم على تثبيت مواعيد
م�ب��اري��ات التصفيات اآلس�ي��وي��ة م��ن دون
ال �ع��ودة أو االس�ت��رش��اد ب ��آراء االت �ح��ادات
األهلية في وقت سابق.
ولفت الشمري إلى أن غموض الرؤية
ال� �خ ��اص ��ة ب � �ع� ��ودة ال� �ن� �ش ��اط امل �ح �ل��ي
ف��ي ال �ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ي��ؤج��ل ال �ب��ت في
ال � �ع ��دي ��د م � ��ن امل � �ل � �ف ��ات امل � �ه� �م ��ة ،وف ��ي
م �ق��دم �ت �ه��ا ب ��رن ��ام ��ج إع� � ��داد امل�ن�ت�خ��ب
األول ل� �ل� �ت� �ص� �ف� �ي ��ات ،م � � �ش � ��ددًا ع �ل��ى
ض � � ��رورة ال� ��وق� ��وف ع �ل��ى ال� �ع ��دي ��د م��ن
األم � ��ور امل��رت �ب �ط��ة ب�ش�ك��ل وث �ي��ق ب�ه��ذا
امل � �ل� ��ف ،س� � ��واء ج� �ه ��وزي ��ة امل �ل�اع� ��ب أو
ان�ت�ظ��ام ح��رك��ة ال�ط�ي��ران ذه��اب��ًا وإي��اب��ًا
م� ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت ،ع� �ل ��اوة ع� �ل ��ى ت �ح��دي��د
مصير املوسم املحلي كخطوات مهمة
الع �ت �م��اد خ�ط��ط ت�ج�ه�ي��ز األزرق وم��ن
ث ��م األن ��دي ��ة امل �ح �ل �ي��ة الس�ت�ح�ق��اق��ات�ه��ا
الخارجية.

معسكر في نيوزيلندا
ق��رر اتحاد الكرة مخاطبة االتحاد
ال �ن �ي��وزي �ل �ن��دي ل �ك��رة ال �ق ��دم الق��ام��ة
معسكر تدريبي هناك يمتد لقرابة
االسبوع قبل املغادرة الى استراليا
لخوض اللقاء املرتقب امام صاحب
االرض  ٨اكتوبر.
وم ��ن امل�ن�ت�ظ��ر ان ي �ك��ون امل�ع�س�ك��ر
خ�ل�ال االس �ب��وع االخ �ي��ر م��ن شهر
سبتمبر امل�ق�ب��ل ف��ي اخ ��ر خ�ط��وات
االع� ��داد ل�ل�م��واج�ه��ة ،ع�ل��ى ان يكون
ال �ب��دي��ل ف ��ي ح� ��ال ت �ع��ذر امل�ع�س�ك��ر
النيوزيلندي ان يكون املعسكر في
استراليا ملدة  ١٠ايام قبل املباراة.

خالد الشمري

محاوالت قائمة
وك�ش��ف ال�ش�م��ري ع��ن ات �ص��االت مستمرة
م��ن ق�ب��ل ال�ش�ي��خ أح �م��د ال �ي��وس��ف رئ�ي��س
االت � � �ح� � ��اد م � ��ع امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ،س � � � ��واء ف��ي
االت� �ح ��اد اآلس� �ي ��وي أو ال ��دول ��ي مل�ح��اول��ة
ت ��أج� �ي ��ل ل� � �ق � ��اءات األزرق ل� ��وق� ��ت الح ��ق

فيدرر
يعلن غيابه لنهاية الموسم
أعلن النجم السويسري روجيه فيدرر ،حامل الرقم القياسي في عدد
ألقاب البطوالت الكبرى للتنس ،ان��ه سيبتعد عن املالعب حتى 2021
بعد خضوعه لجراحة جديدة باملنظار في ركبته اليمنى.
وكتب الالعب البالغ  38عاما في بيان نشره في حسابه على تويتر
أمس «قبل أسابيع عدة ،انتكست خالل فترة إعادة التأهيل ،واضطررت
الجراء تدخل جديد باملنظار في ركبتي اليمنى».
وك��ان فيدرر قد أعلن في فبراير املاضي ،الخضوع لعملية في الركبة
ذات�ه��ا ،ك��ان م��ن املتوقع ان تبعده ع��ن بعض ال ��دورات ،السيما بطولة
روالن غاروس الفرنسية ،ثانية البطوالت األربع الكبرى ،قبل ان تعلق
كل منافسات اللعبة بسبب فيروس كورونا املستجد.
تابع الالعب الذي حصد في مسيرته الزاخرة  20لقبا كبيرا «كما حصل
معي في فترة اإلعداد ملوسم  ،2017أخطط ألخذ الوقت الالزم كي أكون
جاهزا بنسبة  %100للعب في أعلى مستوياتي».
وس �ي �ج� ّ�دد ه ��ذا االع�ل��ان ع�ل��ى األرج� ��ح ت�ك�ه�ن��ات ح ��ول اح �ت �م��ال اع �ت��زال
السويسري ،ال��ذي سيتم التاسعة والثالثني من العمر في الثامن من
أغ�س�ط��س ،وي �ع��ود ل�ق�ب��ه األخ �ي��ر ف��ي ال �ب �ط��والت ال�ك�ب��رى ال��ى أس�ت��رال�ي��ا
املفتوحة .2018

ل�ض�م��ان ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ح �ظ��وظ املنتخب
ف��ي امل�ن��اف�س��ة ع�ل��ى ب�ط��اق��ة ال�ت��أه��ل ،س��واء
للمونديال أو إلى الكأس اآلسيوية.

اجتماعات مستمرة
إلى ذلك ،تتواصل االجتماعات واملشاورات
من قبل مسؤولي االتحاد والجهاز الفني

ل � �ل ��أزرق ب� �ق� �ي ��ادة امل� � � ��درب ال ��وط� �ن ��ي ث��ام��ر
عناد ،لالستعداد لجميع السيناريوهات
امل� �ط ��روح ��ة ف ��ي ال� �ف� �ت ��رة ال �ح��ال �ي��ة ل �ع��ودة
ال�ن�ش��اط ،س ��واء ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر ال �ج��اري أو
منتصف الشهر املقبل أو نهاية أغسطس،
وذلك إلعداد الخطط التدريبية للمنتخب
وفق كل تاريخ فحسب.

كوتروني (لليسار) في لقاء سابق أمام يوفنتوس (أ.ف.ب)

التدريبات ،وكيف هي حالتكم؟

 «في البداية ،تم تقسيمنا إلى مجموعاتصغيرة ،بينها مسافة فاصلة بالطبع .كل
العب كان يركض بمفرده ،ويجري تمارينه،
وبعد ذل��ك نعود إل��ى منازلنا لالستحمام،
هذا كل شيء .كنا نعرف أننا سنمر من هذه
املرحلة ،ولكن شيئا فشيئا .ب�ه��دوء ،بدأنا
نقوم بكل شيء مرة أخرى.
■ ه��ل ت�ع�ت�ق��د أن ��ك ف �ق��دت ش�ي�ئ��ا ف�ن�ي��ا أو

بدنيا ،خالل هذا التوقف القسري؟

 «شخصيا ،خ�لال ف�ت��رة الحجر الصحي،ك �ن��ت أت � ��درب ف ��ي امل� �ن ��زل ،وأق � ��وم ب�ت�م��اري��ن
تقوية العضالت ،والجري على آلة الركض
املتحركة ،وأق��وم ببعض التمارين القليلة

اكد امل��درب الوطني صالح العصفور انه
ال بديل ع��ن اق��ام��ة املعسكرات الخارجية
سواء للفرق املحلية او املنتخب الوطني
ف��ي ح��ال��ة ع� ��ودة ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي في
الفترة املقبلة س��واء في منتصف يوليو
او اغسطس املقبل.
واوض � ��ح ال �ع �ص �ف��ور ان ��ه م��ن ال �ص �ع��ب ان
يتم االع�ت�م��اد على ال�ت��دري�ب��ات الداخلية
س � ��واء ل �ل �ف��رق امل �ح �ل �ي��ة الع� � ��داد الع�ب�ي�ه��ا
ل �ع��ودة امل�س��اب�ق��ات او امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي
االول املقبل على االستحقاق االهم ،وهو
ال�ت�ص�ف�ي��ات االس �ي��وي��ة امل ��وح ��دة امل��ؤه�ل��ة
الى نهائيات كأس العالم  ٢٠٢٢في قطر
وك��أس اسيا  ٢٠٢٣ف��ي ال�ص�ين ،وذل��ك في
ظل االجواء الحارة جدًا في هذه االوقات
من السنة وعدم مالءمتها العداد الالعبني
سواء كان بدنيًا او فنيًا ،بل بالعكس قد
يكون التدريب ض��ارا على الالعبني بناء
على توصيات طبية ،وبالتالي فال بديل
ع��ن اق��ام��ة امل�ع�س�ك��رات ال�خ��ارج�ي��ة الع��داد
الفرق واملنتخب.
وب�ي�ن ال�ع�ص�ف��ور ان ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة تبدو
م�لائ�م��ة الق��ام��ة امل �ع �س �ك��رات ف��ي اوروب� ��ا،
خاصة في ظل عودة النشاط في اكثر من

صالح العصفور

دول��ة هناك ما يتيح ف��رص اقامة لقاءات
تجريبية على مستوى جيد هناك.
وع��ن رأي��ه الشخصي ف��ي مصير املوسم
ال �ج��اري س ��واء ب��االس�ت�ئ�ن��اف او االل �غ��اء،
لفت العصفور ال��ى ان��ه ال بديل عن الغاء
امل��وس��م ،وه ��و رأي ��ه ال �ث��اب��ت ،ال ��ذي ّ
دع�م��ه
م��ؤخ�رًا اق��رار مواعيد م�ب��اري��ات املنتخب
الوطني ضمن التصفيات القارية ،والتي
جاءت في شهر اكتوبر ما يعني صعوبة
اكمال الدوري ووجب اعتبار املوسم كأن
لم يكن.

الدوسري :الفريق الكويتي
التابع للنادي البحري جاهز

كوتروني يكشف
تفاصيل إصابته بـ«كورونا»

أك��د مهاجم فيورنتينا ومنتخب إيطاليا
لكرة القدم باتريك كوتروني ،أحد الالعبني
ال��ذي��ن ّ
تعرضوا إلص��اب��ة بفيروس كورونا
املستجد ،أن «الرغبة في العودة إلى اللعب
م ��وج ��ودة ف �ع�ل�ا» ،ق �ب��ل أي� ��ام م��ن اس�ت�ئ�ن��اف
امل � ��وس � ��م .وأب� � � ��دى ك ��وت ��رون ��ي ف� ��ي م �ق��اب �ل��ة
م ��ع وك ��ال ��ة ف ��ران ��س ب ��رس أس �ف��ه ل�ل�ع��ب من
دون ج �م �ه��ور ،ل�ك�ن��ه أوض� ��ح أن ��ه يستمتع
باستعادة «أحاسيس رائعة» عقب العودة
إلى التدريبات الجماعية.
■ ك�ي��ف ك��ان��ت األج � ��واء خ�ل�ال اس�ت�ئ�ن��اف

العصفور :ال بديل
عن المعسكرات الخارجية

ب��ال�ك��رة .كنت أت ��درب ك��ل ي��وم .وبالتالي لم
أخسر الكثير من الناحية البدنية.
■ أصبت بفيروس كوفيد ــــ  19في مارس

املاضي ،فكيف شعرت بذلك؟

 «لم يكن ذلك متوقعًا .شعرت بارتفاع قليلفي درج��ة ال�ح��رارة وأع��راض تشبه أع��راض
االن �ف �ل��ون��زا وس �ع��ال ل�ب�ض�ع��ة أي� ��ام .ش�ع��رت
بضعف شديد .ولكن بعد أسبوعني بدأت
أت�ع��اف��ى .ل��م ي�ك��ن ل��دي مشكلة ف��ي التنفس
واآلن أشعر بأنني بحالة جيدة .حتى على
أرضية امللعب أشعر أنني بحالة جيدة».
■ ماذا تتذكر من هذه الفترة التي تأثرت

أش ��ار امل�ت�س��اب��ق ال��دول��ي ب��در ال��دوس��ري
إلى أنه جرى االنتهاء من تجهيز زورق
ال� �ف ��ري ��ق ال �ك��وي �ت��ي ل � �ل� ��زوارق ال �س��ري �ع��ة
ال� �ت ��اب ��ع ل� �ل� �ن ��ادي ال� �ب� �ح ��ري ال ��ري ��اض ��ي
ال�ك��وي�ت��ي بشكل ك��ام��ل م��ن ق�ب��ل الشركة
ّ
امل �ص��ن �ع��ة ف��ي م��دي �ن��ة ق��رن��ر األس �ب��ان �ي��ة،
اس � �ت � �ع� ��دادًا ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي ال �ج��ول �ت�ين
ال �ث��ام �ن��ة وال �ت��اس �ع��ة ال �ل �ت�ين م��ن امل �ق��ررة
إق��ام�ت�ه�م��ا ف��ي م��دي �ن��ة م�ل�ق��ا األس�ب��ان�ي��ة
خالل أغسطس وسبتمبر املقبلني ،وفق
الجدول املدرج لالتحاد الدولي للزوارق
السريعة .UIM
وأضاف الدوسري ان الفريق الذي يضم
إل��ى ج��ان�ب��ه ،ك�س��ائ��ق ل �ل��زورق ،مساعده
محمد العماني واملشرف الفني مصطفى
دشتي ،ورئيس الفريق ع��ادل الشريدة،
وإن � ��ه ع �ل��ى أت� ��م االس� �ت� �ع ��داد ل�ل�م�ش��ارك��ة
متى ما اعتمد االتحاد الدولي املواعيد
امل�ح��ددة ،ول��م يجر عليها أي تغيير في
ظل معطيات جائحة «كورونا» العاملية.
وأع��رب ال��دوس��ري ع��ن أمله ف��ي أن تتاح
للفريق ال�ف��رص��ة للمشاركة ف��ي ال��زورق
الجديد (كويت  )B24املوجود حاليا في
ملقا ،مشيدا في الوقت نفسه باهتمام
ال � �ن ��ادي ال �ب �ح��ري ال ��ري ��اض ��ي ال �ك��وي �ت��ي
وأم � �ي ��ن ال � �س� ��ر ال � �ع � ��ام خ� ��ال� ��د ال � �ف � ��ودري

بدر الدوسري

ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك
بورد علي الشمالي.
وك��ان ال��دوس��ري ق��د سبقت ل��ه املشاركة
ف ��ي ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م ل � �ل� ��زوارق ال�س��ري�ع��ة
(سباقات القدرة) التي أقيمت في مدينة
م�ل�ق��ا األس�ب��ان�ي��ة خ�ل�ال ش�ه��ر أب��ري��ل من
العام املاضي ،واستطاع تحقيق إنجاز
م� ��ن خ �ل��ال ف � � ��وزه ب ��امل ��رك ��ز ال� �ث ��ال ��ث ف��ي
ّ
البطولة وامليدالية البرونزية ،كما حقق
املركز الثاني في بطولة أوروبا للموسم
امل � ��اض � ��ي ،وال� � �ت � ��ي أق� �ي� �م ��ت ف � ��ي م��دي �ن��ة
سانكسيتكسو األسبانية التي أقيمت
خالل شهر ديسمبر املاضي.

خاللها إيطاليا بشدة من الفيروس؟

 «ك��ان وقتًا صعبًا بالنسبة ال��ى الجميع.ل �ي��س م��ن ال �س �ه��ل ال �ب �ق��اء ف��ي امل �ن ��زل .ل��م َأر
وال� � � � ّ
�دي .ك �ن��ت م �ش �غ��ول ال� �ب ��ال ج� ��دا وق�ل�ق��ا
ب �ش��أن �ه �م��ا .أت� �ص ��ل ب �ه �م��ا ك ��ل ي� ��وم مل�ع��رف��ة
أح��وال �ه �م��ا ،ل�ح�س��ن ال �ح��ظ ال�ج�م�ي��ع بخير.
ك��ان��ت م�ع��ي ص��دي�ق�ت��ي ،ك�ل�ب��ي ،ك�ن��ا نمضي
ّ
تصرفت إيطاليا واإليطاليون
الوقت معا.
بشكل ج�ي��د .ت��م اح �ت��رام ال�ق��واع��د .ث��م يجب
أن نشكر أولئك الذين قاتلوا في الخطوط
األمامية ،األط�ب��اء واآلخ��ري��ن .إنهم األبطال
الحقيقيون ،بتواجدهم كل يوم للكفاح من
أجلنا».

الزورق الجديد «كويت »B24

كأس أوروبا ..التأجيل يترك خلفه أسئلة كثيرة
ف��ي ال �ظ��روف ال �ع��ادي��ة ،ك��ان��ت أن �ظ��ار مشجعي ك��رة
القدم حول العالم ستتجه الى روما غدا (الجمعة)،
مع املباراة االفتتاحية لبطولة كأس أوروب��ا .2020
ل �ك��ن ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د دف ��ع ال ��ى ت��أج�ي��ل
ً
امل��وع��د عامًا ك��ام�لا ،وت��رك االت�ح��اد ال�ق��اري (يويفا)
أمام أسئلة متشعبة.
ك ��ان االت� �ح ��اد ،ب �ن��اء ع �ل��ى م �ق �ت��رح رئ �ي �س��ه ال�س��اب��ق
الفرنسي ميشال بالتيني ،قد أقر صيغة «احتفالية»
ل �ك��أس  ،2020ف ��ي ال ��ذك ��رى ال �س �ت�ين الن �ط�ل�اق أب ��رز
بطولة قارية للمنتخبات 12 :مدينة مضيفة في 12
بلدا ،وموعدا رمزيا من  12يونيو إلى  12يوليو.
ل �ك��ن «ك ��وف� �ي ��د »-19غ� ّ�ي��ر ك ��ل ش� ��يء ،ب� ��دءا بتجميد
النشاطات الرياضية بشكل تدريجي ،وص��وال الى
تعديل ج��دول املواعيد املقبلة .فقد دفعت مسابقة
«ي��ورو  »2020الثمن ،بالتأجيل ال��ى الفترة بني 11
يونيو و 11يوليو .2021
ب�ع��د أك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة أش�ه��ر ع�ل��ى ه��ذا ال �ق��رار ،ب��دأت
ال�ق��ارة العجوز بالخروج من عزلتها ،بعد جائحة
أودت بحياة أكثر من  180ألف شخص من سكانها.
البطوالت الوطنية تعود تباعا وإن من دون جمهور
غالبا ،و«يويفا» يبحث في مواعيد وصيغ استكمال

فإيطاليا على سبيل امل�ث��ال ،ك��ان��ت م��ن أك�ث��ر ال��دول
تضررا مع  34ألف وفاة ،ومثلها اململكة املتحدة مع
أكثر من  40ألف وفاة ،علما بأنها كانت ستستضيف
الدور نصف النهائي واملباراة النهائية في ويمبلي.
ت �ت �م �ح��ور األس �ئ �ل��ة ب �ش �ك��ل أس ��اس ��ي ح ��ول ال�ت��أث�ي��ر
االق� �ت� �ص ��ادي ل� �ـ«ك ��وف� �ي ��د »-19وال� � ��ذي أض � � ّ�ر ك�ث�ي��را
بقدرات بالد مختلفة ،وصوال الى القيود الواسعة
التي فرضت وال تزال غالبا على حركة السفر ،ومنع
امل�ش�ج�ع�ين م��ن دخ ��ول م�لاع��ب ك��رة ال �ق��دم ح�ت��ى مع
استئناف املباريات.

عدد أقل من املدن؟

مشجع مرتدياً كماماً ..يمر أمام شعار «يورو »2020

مسابقتي األندية ،دوري األبطال و«يوروبا ليغ».
في بطولة العام املقبل التي يتوقع ان تحتفظ باسمها
الرسمي «كأس أوروب��ا  ،»2020يرجح أيضا ان يكون
االفتتاح من امللعب األوملبي في روم��ا وال��ذي كان من

املقرر ان يستضيف بعد غد ،لقاء إيطاليا وتركيا.
لكن تأثر بالد القارة بالجائحة التي تسببت بأكثر
من  406آالف وفاة معلنة حول العالم ،يطرح العديد
من األسئلة.

ي �ج��د «ي��وي �ف��ا» ن�ف�س��ه أم� ��ام ع ��وام ��ل ع ��دة م�ج�ه��ول��ة
سيضطر للتعامل معها ف��ي التخطيط للبطولة
بموعدها الجديد.
كان االتحاد القاري أساسا تحت مجهر االنتقادات،
ال سيما من الناشطني البيئيني ،على خلفية قرار
إق��ام��ة البطولة التي ي�ش��ارك فيها  24منتخبا ،في
 12ب�ل��دا مختلفا ،م��ع م��ا يعنيه ذل��ك م��ن زي ��ادة في
اس �ت �ه�لاك ال��وق��ود و«ال�ب�ص�م��ة ال�ك��رب��ون�ي��ة» للسفر
وان� �ت� �ق ��ال امل �ش �ج �ع�ي�ن وإق ��ام� �ت� �ه ��م ب �ي�ن ب �ل��د وآخ � ��ر،

وانعكاسات ذلك على التغير املناخي.
لكن رئيس «يويفا» السلوفيني ألكسندر تشيفيرين
أملح مؤخرا الى ان عدد املدن الـ 12قد ال يبقى ثابتا
لبطولة  ،2021وهو قابل للتقليص.
وأملح في حديث لشبكة «بي ان سبورتس» القطرية،
ال��ى وج ��ود «ب�ع��ض امل�س��ائ��ل» املتعلقة ب�ث�لاث م��دن
مضيفة ،مؤكدا مرونة االتحاد في ما يتعلق بذلك.
وأوض ��ح «سنبحث أك�ث��ر ف��ي األم ��ر ،وب��امل�ب��دأ سنقيم
البطولة في  12مدينة .لكن ما لم يكن ذلك ممكنا ،نحن
ثمان».
تسع ،أو
مستعدون إلقامتها في عشر مدن،
ٍ
ٍ
وم��ن امل�ح�ت�م��ل ان ي�ط��رح األم ��ر ع�ل��ى ب�س��اط البحث
في اجتماع بجدول أعمال «مزدحم للغاية» تعقده
اللجنة التنفيذية لالتحاد يومي  17و 18يونيو،
يتوقع ان يركز بشكل أساسي على صيغة استكمال
م�س��اب�ق��ة دوري األب �ط��ال و«ي ��وروب ��ا ل �ي��غ» ،ب�م��ا قد
يشمل تغيير مكان املباراة النهائية أو حتى شكل
ما تبقى من املسابقتني.
إض��اف��ة ال��ى ذل��ك ،ي��واج��ه «يويفا» معضلة التعامل
مع املشجعني الذين سبق لهم شراء تذاكر لحضور
مباريات خالل البطولة القارية قبل ان يتم تأجيلها،
ال سيما لجهة إعادة ثمنها.
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«الليغا» تعود للحياة بـ«ديربي األندلس»

جانب من تدريبات أشبيلية استعداداً للديربي

ت �ت �ج��ه األن� � �ظ � ��ار م� �س ��اء ال� �ي ��وم
إل ��ى م�ل�ع��ب «رام� � ��ون س��ان�ش�ي��ز
بيزخوان» في اشبيلية ،حيث
يقام الـ«غران دربي» أو «ديربي
األندلس» بني الغريمني التقليديني
«إف سي أشبيلية» وج��اره ري��ال بيتيس في
افتتاح املرحلة الثامنة والعشرين من الدوري
األس�ب��ان��ي ل�ك��رة ال �ق��دم ،األول ��ى ف��ي استئناف
ّ
الليغا املعلقة منذ قرابة ثالثة أشهر بسبب
فيروس كورونا املستجد.
ك ��ان ال� �ـ«ال� �غ ��ران دي ��رب ��ي» م� �ق ��ررًا ف ��ي 15
م � � ��ارس امل� ��اض� ��ي ع� �ل ��ى م �ل �ع��ب «رام � � ��ون
س��ان �ش �ي��ز ب � �ي� ��زخ� ��وان» ،ب �ي��د أن ت�ف�ش��ي
ف �ي��روس ك��وف�ي��د ـــــ  19ح ��ال دون ذل��ك،
وانتظر الفريقان ق��راب��ة ث�لاث��ة أشهر
ليتواجها على امللعب ذات ��ه ،ولكن
هذه املرة من دون جمهور.
ويكتسي الـ«غران ديربي» أهمية
كبيرة بالنسبة ال��ى الفريقني
بالنظر إل��ى ال�ن��دي��ة الكبيرة
بينهما منذ زمن بعيد .وإذا
كان ريال بيتيس أول فريق
ف ��ي امل ��دي� �ن ��ة ي �ص �ع��د ال��ى
ال ��درج ��ة االول� � ��ى ،واالول
الذي ّ
يتوج بلقب الدوري

( 1935وه� ��و ل �ق �ب��ه ال ��وح� �ي ��د) ،ف� ��إن اش�ب�ي�ل�ي��ة
يتميز بسجله امل��دج��ج ب��األل �ق��اب ،خصوصا
في مسابقة كأس االتحاد األوروبي/ ال��دوري
األوروب� ��ي ،ال�ت��ي ظفر بها خمس م��رات أع��وام
 2006و 2007و 2014و 2015و ،2016إضافة إلى
لقب الدوري (.)1946

دافع أوروبي
ك �م��ا أن ك �ف��ة اش �ب �ي �ل �ي��ة راج� �ح ��ة ف ��ي ت��اري��خ
املواجهات بني الفريقني ،والتي بلغت  96مرة
في دوري الدرجة األول��ى ،بينها  28مرة منذ
اعتماد الليغا عام .2009
وف� ��از اش�ب�ي�ل�ي��ة  45م ��رة ف��ي ال� � ��دوري ،بينها
 15م��رة م�ن��ذ اع�ت�م��اد ال�ل�ي�غ��ا م�ق��اب��ل  29ف��وزًا
لبيتيس ( 6مرات في عهد الليغا) و 22تعادال
( 7منذ .)2009
وي��دخ��ل ال�ف��ري�ق��ان م �ب��اراة ال�غ��د ب��داف��ع واح��د،
وه� ��و ح �ج��ز إح � ��دى ال �ب �ط��اق��ات امل��ؤه �ل��ة إل��ى
امل� �س ��اب� �ق� �ت�ي�ن ال � �ق� ��اري � �ت �ي�ن (دوري األب � �ط� ��ال
والدوري األوروبي) ،وإن كان اشبيلية األقرب
إل��ى ض�م��ان ت��واج��ده ف��ي األول ��ى ،بالنظر إلى
احتالله املركز الثالث برصيد  47نقطة مقابل
 33نقطة لبيتيس الثاني عشر.
ويسعى اشبيلية إلى تعزيز مركزه ،من أجل
ض�م��ان إح ��دى ال�ب�ط��اق��ات األرب ��ع امل��ؤه�ل��ة إلى

مسابقة دوري األبطال ،أو باألحرى البطاقتني
األخيرتني ،لكون األوليني مضمونتني بنسبة
كبيرة لبرشلونة املتصدر ( 58نقطة) وري��ال
مدريد مطارده املباشر بفارق نقطتني.
ويتنافس أشبيلية ( 47نقطة) على البطاقتني
األخ �ي��رت�ي�ن ل�ل�م�س��اب�ق��ة ال �ق��اري��ة ال �ع��ري �ق��ة مع
أرب�ع��ة ف��رق ،ه��ي ري��ال سوسييداد وخيتافي
(كالهما يملكان  46نقطة) وأتلتيكو مدريد
( 45نقطة) وفالنسيا ( 42نقطة).
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ال ي � ��زال ري � ��ال ب �ي �ت �ي��س ال �ث��ان��ي
ّ
عشر ( 33نقطة) يمني النفس بالتواجد في
امل�س��اب�ق��ة ال �ق��اري��ة األه� ��م ،ل�ك��ن ت�خ�ل�ف��ه ب�ف��ارق
 13ن�ق�ط��ة ع��ن ص��اح�ب��ي امل��رك��ز ال��راب��ع (ري ��ال
سوسييداد وخيتافي) يجعل مهمته صعبة
جدًا ،واألمر ذاته بالنسبة الى املركز السادس
امل��ؤه��ل ال ��ى م�س��اب�ق��ة ال� ��دوري األوروب � ��ي (12
نقطة عن أتلتيكو مدريد).
وش � � ��دد م� ��درب� ��ه خ � � ��وان ف ��ران� �س� �ي� �س ��ك ف �ي��رر
امل�ع��روف ب �ـ «روب��ي» على أن «اآلم��ال ال ت��زال
قائمة بالنسبة ال��ى املسابقتني ،رغ��م ف��ارق
النقاط».
وي �ب �ق��ى ال �ق �ل��ق ال ��وح� �ي ��د ف� ��ي ري� � ��ال ب�ي�ت�ي��س
ب �خ �ص��وص ق ��ائ ��ده امل �خ �ض��رم خ ��واك�ي�ن ال ��ذي
ي�خ��وض ت��دري�ب��ات ف��ردي��ة منذ ع��ودة ال�ن��ادي
إلى التدريبات في مايو املاضي.

سواريز ..أكثر المستفيدين
لويس سواريز

خسائر كبيرة
لألندية اإلنكليزية
بلغ إجمالي خسائر أندية ال��دوري االنكليزي املمتاز لكرة
ال �ق��دم  600م�ل�ي��ون جنيه استرليني ف��ي م��وس��م - 2018
 ،2019حتى قبل تأثرها بالتداعيات املالية لجائحة فيروس
كورونا املستجد ،وفق ما كشفه خبراء ماليون.
وأظهرت دراسة لشركة فايسبل املختصة بالشؤون املالية
في كرة القدم ،أن االندية العشرين في الدوري املمتاز عانت
خسائر فادحة ،رغم تحقيقها ايرادات قياسية بلغت 5.15
مليارات جنيه ( 6.6مليارات دوالر).
وسيكون التأثير امل��ال��ي لتفشي «ك��وف�ي��د »-19هائال على
البرميرليغ ،حتى وإن استؤنفت مباريات املوسم الحالي
خلف أب��واب م��وص��دة .إذ تشير تقارير صحافية ال��ى انه
سيتحتم على االن��دي��ة إع��ادة مبلغ  330مليون جنيه الى
القنوات الناقلة لعدم إقامة املباريات في موعدها املحدد.
كما ستتكبد خسائر بقيمة  126مليون جنيه من توقف
ايرادات بيع التذاكر.
وق � ��ال روج � ��ر ب �ي��ل م��دي��ر ش��رك��ة ف��اي �س �ب��ل إن «ف �ي��روس
كوفيد -19ليس سبب الضائقة املالية في ك��رة ال�ق��دم ،إنه
فقط ع��ام��ل اس�ه��م ف��ي تسريع م��ا ح��ددت��ه بياناتنا بشكل
واضح وصحيح للغاية كمشكلة طويلة األمد».
وتابع «أرقام موسم  2019 - 2018هي نتيجة مالية مربكة
ومقلقة للغاية من دوري النخبة في إنكلترا ،وهي داللة على
املشاكل االكبر مع النموذج املالي العام».
ارتفعت كلفة ال��روات��ب ف��ي أن��دي��ة ال��دوري املمتاز ال��ى 3.12
مليارات جنيه.
وأعلن ايفرتون عن خسائر بقيمة  111مليون جنيه ،بينما
أعلن تشلسي عن خسائر بقيمة  96مليونا.
لكن توتنهام يعتبر أحد أكثر االندية التي يبدو مستقبلها
املالي مقلقا .حقق سبيرز أعلى نسبة أرب��اح في ال��دوري
بلغت  68.8مليون جنيه في موسم  2019 - 2018بفضل
بلوغه نهائي دوري االب �ط��ال قبل ال�خ�س��ارة ام��ام مواطنه
ليفربول .اال ان النادي اللندني أعلن خالل نهاية االسبوع
املاضي أنه اقترض  175مليون جنيه من بنك انكلترا.

ب �ع��د ح �ص��ول��ه ع �ل��ى اإلذن ال �ط �ب��ي ب �ع��ودت��ه إل��ى
مستطيل األخ�ض��ر على إث��ر شفائه م��ن جراحة
الركبة اليمنى ،تأتي ع��ودة النجم األوروغ��واي��ان��ي
لويس سواريز لقيادة هجوم برشلونة في الوقت
امل�ن��اس��ب ،ال سيما م��ع دخ��ول ال ��دوري األسباني
«الليغا» أمتاره األخيرة ،وسط منافسة شرسة مع
الغريم التقليدي ،ريال مدريد ،على اللقب.
وتنطبق م�ق��ول��ة ّ
«رب ض ��ارة ن��اف�ع��ة» ت�م��ام��ًا على

حالة ثالث هدافي بطولة الدوري ،فمع اإلعالن عن
غ�ي��اب��ه ل�ف�ت��رة ط��وي�ل��ة ع��ن امل�لاع��ب بسبب ج��راح��ة
ال��رك �ب��ة ،ش �ع��رت ج�م��اه�ي��ر «ال �ب�ل�اوغ��ران��ا» بخيبة
أم��ل كبيرة ،ليس لكون اإلص��اب��ة ج��اءت ف��ي وقت
يحتاج فيه الفريق إلى حاسة سواريز التهديفية
التي ال تخطئ الشباك ،ولكن أيضًا بسبب كثرة
اإلص��اب��ات ف��ي ه��ذا ال�خ��ط ت�ح��دي�دًا ،بغياب النجم
الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي.

وت �ح� ّ�ول الحمل الكبير منذ غ�ي��اب س��واري��ز على
كاهل قائد الفريق ،األرجنتيني ليونيل ميسي،
الذي لم يجد بجواره سوى العب شاب يتحسس
أولى خطواته ُيدعى أنسو فاتي ،ومهاجم لم يتأقلم
بعد مع األج��واء الكتالونية وهو الفرنسي أنطوان
غ��ري��زم��ان ،وك��ذل��ك امل �ه��اج��م ال �ج��دي��د ال��دن�م��ارك��ي
م��ارت�ين ب��راي�ث��واي��ت ،ال ��ذي ل��م ُي �ش��ارك ك�ث�ي�رًا منذ
وصوله ليتوقف الدوري بعد فترة.

ليفربول وإيفرتون..
في «غوديسون بارك»
واف��ق مجلس مدينة ليفربول على إقامة
«دي� ��رب� ��ي م �ي��رس �ي �س��اي��د» ب �ي�ن ال �غ��ري �م�ين
ال �ت �ق �ل �ي��دي�ين إي �ف ��رت ��ون وض �ي �ف��ه ل�ي�ف��رب��ول
امل �ت �ص��در ع�ل��ى م�ل�ع��ب «غ��ودي �س��ون ب ��ارك»
ف��ي  21يونيو ضمن امل��رح�ل��ة ال�ث�لاث�ين من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وي �ت �ص��در ل �ي �ف��رب��ول ال �ت��رت �ي��ب ب� �ف ��ارق 25
ن �ق �ط��ة أم � ��ام م� �ط ��ارده امل �ب��اش��ر م��ان�ش�س�ت��ر
سيتي ،وي�ح�ت��اج إل��ى ف��وزي��ن إلح ��راز لقبه
األول منذ  30عاما بغض النظر عن نتائج
سيتي في املراحل التسع املتبقية .لكنه قد
يتوج باللقب في حال تغلبه على مضيفه
إيفرتون وخسارة فريق امل��درب االسباني
جوسيب غ��واردي��وال م�ب��ارات��ه امل��ؤج�ل��ة من
امل��رح �ل��ة ال �ث��ام �ن��ة وال �ع �ش��ري��ن أم� ��ام ضيفه
أرسنال واملقررة في  17يونيو.
وستكون مباراة سيتي وأرس�ن��ال في يوم
ع��ودة منافسات الكرة اإلنكليزية من دون
ج �م �ه��ور ،ب �ع��د ت��وق��ف ل�ن�ح��و ث�ل�اث��ة أش�ه��ر
بسبب فيروس كورونا املستجد.
وت�خ��وف��ت دوائ ��ر ش��رط��ة وس�ل�ط��ات محلية
ف ��ي إن �ك �ل �ت��را م ��ن ت �ج �م��ع امل �ش �ج �ع�ين ح��ول
ملعبي الناديني في املدينة في خرق للقيود
املفروضة بسبب تفشي «كوفيد .»19
وي �ق��ع «غ ��ودي� �س ��ون ب � ��ارك» ع �ل��ى ب �ع��د أق��ل
م ��ن  1.6ك �ل��م م ��ن م�ل�ع��ب «أن �ف �ي �ل��د» ال�ت��اب��ع
ل� �ل� �ي� �ف ��رب ��ول .وم � ��ع ذل � � ��ك ،أف� �ض ��ى اج �ت �م��اع
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معضلة جديدة لزيدان
يعاني م��درب ري��ال م��دري��د ،زي��ن الدين
زي� � � � ��دان ،م� ��ن م �ع �ض �ل��ة م �ع �ق��دة،
فرضتها ال�ق��وان�ين ال�ج��دي��دة،
ال � �ت� ��ي س �ي �ت��م ال� �ع� �م ��ل ب�ه��ا
ف � ��ي م � �ب� ��اري� ��ات ال� � � ��دوري
األس �ب��ان��ي «ال �ل �ي �غ��ا» ،من
جراء تفشي أزمة جائحة
كورونا.
ووف�ق��ا لصحيفة «م��ارك��ا»
األس�ب��ان�ي��ة س�ي�ت��رك��ز ال�ج��زء
األص � �ع � ��ب ف � ��ي م �ه �م ��ة امل� � ��درب
ال�ف��رن�س��ي ف��ي ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ،على
إم �ك��ان �ي��ة ت�خ�ل�ي��ه ع ��ن الع �ب�ي�ن اث �ن�ي�ن ف �ق��ط وإب �ق��ائ �ه �م��ا خ ��ارج
التشكيلة ،بعد ما سمح الفيفا بإجراء  5تبديالت في املباراة
الواحدة ،ووجود  12على دكة البدالء.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرارت زيزو فيما تبقى من مباريات
ف��ي عمر ال��دوري ستكون لها أهمية كبيرة ،خاصة أن عجلة
«الليغا» ستعود للدوران بعد توقف دام  3أشهر ،باإلضافة إلى
 5أسابيع من التدريب املكثف.
وف��ي الوقت الحالي ،يمتلك زي��دان  26العبًا في قائمة فريقه
األول ،بمن فيهم الحارس الثالث دييغو ألتوب.
وم��ع غياب الصربي لوكا يوفيتش بسبب اإلص��اب��ة ،يبلغ هذا
اإلجمالي  25العبًا ،مما يعني حتمية غياب العبني فقط عن
تشكيلة ودكة احتياطي كل املباراة.
ولن يتحمل زيدان أي مخاطر ،وبالتالي سيضم جميع حراس
املرمى الثالثة إلى التشكيلة ،وربما يحمل هذا أنباء غير جيدة
للنجم ال�ك��ول��وم�ب��ي خ��ام�ي��س رودري �غ �ي��ز واالس �ب��ان��ي الصاعد
إب��راه�ي��م دي ��از ،وه�م��ا ال�لاع�ب��ان األك �ث��ر اح�ت�م��اال ل�لاب�ت�ع��اد عن
التشكيلة بسبب عالقتهما غير الجيدة مع مدربهما ،ولوجود
عدد وافر من العبي خط الوسط املهاجمني.
ومع ذلك ،ورغم السماح بـ 5تبديالت من دكة احتياط مكونة من
 12العبًا ،سيظل هناك  7لن يشاركوا في امل�ب��اراة ،باإلضافة
إلى العبني سيجري بطبيعة الحال استبعادهما من التشكيلة.
وإل ��ى أن ي�ح��ل زي ��دان ت�ل��ك املعضلة «( »7+2س�ب�ع��ة ع�ل��ى دك��ة
البدالء لن يشاركوا ،و 2خ��ارج القائمة من األس��اس) سيتعني
على بعض الالعبني في خط الوسط والهجوم تقبل حقيقة أنهم
لن يشاركوا دائما أو ربما نهائيا ،وهؤال الالعبون هم :هازارد،
وماركو أسينسيو ،وفينيسيوس جونيور ،ورودريغو غوس،
ولوكاس فاسكيز ،وغاريث بيل ،وكريم بنزيمة.

المباراة المنقولة اليوم
القناة

التوقيت

الفريقان

الدوري االسباني (المرحلة الثامنة والعشرون)
إشبيلية × ريال بيتيس

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

ً
مساعدا
تعيين ليلو
لغوارديوال

فان دايك نجم ليفربول في لقاء سابق أمام ايفرتون

ب�ين م�ج�ل��س امل��دي�ن��ة وال �ش��رط��ة وال�ن��ادي�ين
وم �ج �م��وع��ات امل �ش �ج �ع�ين ،ل �ل �م��واف �ق��ة على
ً
إقامة امل�ب��اراة في ليفربول ب��دال من ملعب
محايد.
وقالت نائبة رئيس بلدية ليفربول ويندي
س��اي �م��ون «ن �ح��ن م ��رت��اح��ون ب� ��أن ال��دالئ��ل

والتوجيهات املهمة التي قدمتها الحكومة،
ون��ادي��ا إي�ف��رت��ون ول�ي�ف��رب��ول ،وال��زم�لاء في
وزارة الصحة العامة وشرطة ميرسيسايد،
س�ت�ض�م��ن إم �ك��ان ل �ع��ب م �ب��اري��ات ال� ��دوري
املمتاز ملوسم  2020-2019بأمن وأم��ان في
كل من غوديسون بارك وأنفيلد».

أع �ل��ن ن� ��ادي م��ان�ش�س�ت��ر س�ي�ت��ي ب�ط��ل إن�ك �ل�ت��را ف��ي امل��وس�م�ين
امل��اض�ي�ين ع��ن تعيني األس�ب��ان��ي خ��وان�م��ا ليلو م��درب��ًا مساعدًا
ملواطنه بيب غ��واردي��وال ،ه��و ال��ذي سبق أن أش��رف عليه حني
كان األخير العبًا.
غادر ليلو ( 54عامًا) منصبه كمدرب لفريق كينغداو هوانغاي
الصيني األسبوع املاضي ،حيث أش��ار النادي إلى أنه سيعود
إلى بالده لالعتناء بوالدته «املريضة جدًا».
إال أن السبب ك��ان لخالفة مواطنه ميكيل ارت�ي�ت��ا ،ال��ذي غ��ادر
سيتي في ديسمبر الفائت ُ
وعني مدربا ألرسنال ،من أجل تولي
منصب مساعد غوارديوال.
وق��ال ليلو في بيان ص��ادر عن النادي «أن��ا سعيد النضمامي
إلى الجهاز الفني ملانشستر سيتي .عالقتي ببيب تعود إلى
سنوات عدة وأن��ا سعيد جدًا لالنضمام إليه وأك��ون ج��زءًا من
هذا الفريق املثير».

الحرارة

الخميس
 19شوال  1441هـ •  11يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد  • 16813الكويت
تصدرها شركة دار سبقلا للصحافة والطباعة والنشر ،الكويت ص.ب  21800الصفاة • الرمز البريدي  13078برقياً :سبقلا
فاكس • 24816941 :البدالة ٤/22/24812819 :خطوط • التحرير • 24812823 :االشتراكات24844578 - 1807111 :
االعالن 24842818 :و • 24834310المطابع التجارية • 201/24812822 :االنترنتEMAIL: INFO@ALQABAS.COM.KW • :

كالم الناس
أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

مسجد روالبندي
في بيكادللي
يقول الكاتب والفيلسوف الفرنسي «بليز باسكال» (1662
ـ  :)1623إن البشر ال يرتكبون أكثر أنواع الشر بسعادة إال
عن قناعة دينية! وهو أقصر أنواع القتل هروبًا من الضمير
اإلنساني ،حيث يرتكب البشر املذابح ويغتصبون النساء
ويسرقون ويغنمون من دون أن يلتهب الضمير .ألن فعل
الشر أصبح مقدسًا ،ولهذا كانت الحروب الدينية هي أكثر
الحروب فظاعة وقسوة بال رادع أو ضمير.

***
كيف نصف من يصر بعناد على شراء أغلى أنواع العطور
لنفسه ،إن ك��ان يجد صعوبة ف��ي توفير ال��ط��ع��ام واللباس
ألهله ،والتعليم ألطفاله؟
ال أعتقد أن أحدًا بإمكانه احترام هذا الشخص أو تبرير ما
يقوم به.

***
ف��ي ل��ن��دن ،وف��ي أك��ث��ر بقعة م��زدح��م��ة وت��ج��اري��ة فيها ،حيث
يبلغ سعر متر األرض ع��ش��رات آالف الجنيهات ،وتكلفة
ال��ب��ن��اء فيها مرتفعة ج���دًا بسبب االزدح�����ام وق��ل��ة س��اع��ات
العمل ،نشب صراع بني جهة تريد شراء أحد مباني املنطقة
وتحويله إل��ى مسجد ،وب�ين م��ع��ارض�ين ل��ذل��ك م��ن خلفيات
مختلفة ،وبينهم مسلمون ،بسبب التضارب في األولويات!
فالدين يمكن تبليغه بالحسنى والكلمة الطيبة وليس بدس
اإلصبع في أنف من تريد «هدايته».
ي��ق��ع امل��ج��م��ع ال��ت��رف��ي��ه��ي ال��ش��ه��ي��ر «ت���روك���ادي���رو» ف��ي ش��ارع
كوفنتري ،من منطقة البيكادللي الشهيرة ،وله مدخل خلفي
في شارع شافتسبري حيث املسارح ودور اللهو والبارات.
ي��ع��ود ت��اري��خ املبنى ل��ع��ام  1896وك���ان ف��ي األص���ل مطعمًا،
وأع���ي���د اف��ت��ت��اح��ه ع���ام  1984ك��م��ج��م��ع وم���ع���رض وم��س��اح��ة
ترفيهية ،ثم تحول عام  2014إلى فندق.
تضمن طلب الترخيص ،الذي تقدمت به «املؤسسة الخيرية
التعليمية ملسلمي ب��ري��ط��ان��ي��ا» لبلدية ل��ن��دن م��س��ج��دًا ألل��ف
ٍّ
م��ص��ل م��ع ت��ح��وي��ل دار ال��س��ي��ن��م��ا ت��ح��ت األرض إل���ى مركز
للفعاليات الدينية!
تعود ملكية املؤسسة اإلسالمية ل��ـ«آص��ف ع��زي��ز» ،ويبدو
أنه بريطاني من أصل باكستاني ،وهو ال��ذي يمتلك املبنى
التجاري أيضًا ،ويقال إنه دفع مبلغ  225مليون جنيه في
شرائه.

***

ً
قد يرى البعض فيما ينوي «آص��ف عزيز» القيام به عمال
مشروعًا ،وهو كذلك في الظاهر ،لكن :ما الذي يدفع شخص
من دولة فقيرة ومتخلفة ينقصها كل شيء تقريبًا ،وبها
ع���ش���رات م�لاي�ين ال��ع��اط��ل�ين ع���ن ال��ع��م��ل ،وب��ح��اج��ة إل���ى ب��ن��اء
املصانع وال��ورش وامل��دارس والجامعات ،دع عنك املختبرات
العلمية واملستشفيات العاملية والجامعات الراقية ،إل��ى أن
يذهب إلى أغلى قطعة أرض في أوروبا ويقرر بناء مسجد
ف��ي��ه��ا ،ث��م ي��أت��ي أق���رب���اؤه للعمل ف��ي دول ال��خ��ل��ي��ج أو لجمع
ُّ
التبرعات لبناء املساجد وحفر القلبان وإي���واء األي��ت��ام في
باكستان؟!
أتمنى ي��وم��ًا فهم ه��ذا املنطق ال���ذي ي��دف��ع البعض ملثل هذه
ُّ
التصرفات ،وهذه الفوضى في األولويات ،فهل مسجد في
ً
بيكادللي خير وأبقى من مسجد في روالبندي ،مثال؟!
الزبدة :بناء مسجد في منطقة ال يسكنها املسلمون ،وهي
منطقة لهو وتسلية ،أمر ال يقصد منه غير الشهرة الفارغة،
وإثارة مشاعر العداء من الغير ،من دون هدف منطقي.

الطقس

30

الصغرى

48

الكبرى

الرطوبة
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شديد الحرارة والرياح متقلبة االتجاه إلى
شمالية غربية إلى معتدلة السرعة
( 8ـــ  32كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

وق ��ال ��ت ال ��وك ��ال ��ة إن ش��رك��ة
م � � ��ي ت � � �ي� � ��رو ت� � �ع � ��د واح� � � � ��دة
م � ��ن ال � �ع�ل��ام� ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ل� �ل��أزي� � ��اء ،ال �ت��ي
ت�س�ت�غ��ل رغ �ب��ة امل�س�ت�ه�ل�ك�ين
ف� � ��ي ال� � � �ش � � ��راء م� � ��ن ش� ��رك� ��ات
ت�ع�م��ل ع �ل��ى ن �ح��و م �س �ت��دام،
ف� � ��ي ص � �ن� ��اع� ��ة ت � �ع� ��ان� ��ي م��ن
امل � �خ� ��اوف ب� �ش ��أن ال �ن �ف��اي��ات
واإلف ��راط ف��ي اإلن�ت��اج ،حيث
ّ
ت�ش��ك��ل ال �ش��رك��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة م� ��ا ي� �ق ��رب م��ن
نصف صناعة األزياء.
وأوض� � � � �ح � � � ��ت أن� � � � ��ه م � �ص� ��در
إل �ه ��ام ل ��و ك ��ان م ��ن ال �ط �ع��ام،
ح � �ي ��ث إن � � ��ه أث� � �ن � ��اء زي� ��ارت� ��ه
مل ��زرع ��ة أل �ب ��ان ي�م�ل�ك�ه��ا عمه
بالصني ،رأى دالء من اللنب
ال �ف��اس��د ،وع �ن��دم��ا ع ��اد إل ��ى ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ف�ك��ر مع
صديق طفولته املهتم بالكيمياء الستخدام هذه األلبان،
ليتوصال إل��ى إمكانية استخالص ب��روت�ين ال�ك��ازي��ن من
الحليب ،وتحويله إلى ألياف ثم خيوط ،لصناعة T-Shirt
قابل للتدوير.

الشركة المالكة لـ  Zaraتدعم منصتها
ّ
للتسوق عبر اإلنترنت بمليار دوالر
أحمد عبدالفتاح
ك � � �ش � � �ف� � ��ت م � � �ج � � �ل� � ��ة ب � ��زن � ��س
إنسايدر األميركية أن شركة
إن��دي�ت�ك��س امل��ال�ك��ة للعالمات
ال � �ت � �ج ��اري ��ة ال � �ك � �ب� ��رى ،م �ث��ل:
« »Zaraو«،»Massimo Dutti
ت�س�ع��ى إل ��ى اس�ت�ث�م��ار مليار
دوالر ،خالل السنوات الثالث
ّ
للتسوق عبر اإلنترنت.
املقبلة ،لتوسيع منصتها
ّ
ّ
وأعلنت الشركة األسبانية ،في بيان ،أنها تتوقع أن تمثل
امل�ب�ي�ع��ات ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت رب��ع أع�م��ال�ه��ا ب�ح�ل��ول ع��ام ،2022
مضيفة :إنها تنفق  1.7مليار دوالر على تحديث متاجرها،
ً
لتصبح أكثر تكامال مع منصتها عبر اإلنترنت ،من خالل
نشر حلول تقنية متقدمة.

وق � � ��ال ال ��رئ � �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل �ل �ش��رك��ة ب ��اب� �ل ��و اي � �س�ل��ا :إن
ال� � �ه � ��دف ال� ��رئ � �ي� ��س م � ��ن اآلن
وحتى عام  ،2022هو تسريع
التنفيذ الكامل ملفهوم املتجر
امل� �ت� �ك ��ام ��ل ،م ��دف ��وع ��ًا ب �ف �ك��رة
ال �ق��درة ع�ل��ى ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ة
ل �ل �ع �م�لاء م ��ن دون ان �ق �ط��اع،
ب � �غ � ��ض ال � �ن � �ظ � ��ر ع � � ��ن م� �ك ��ان
وجودهم ،وعلى أي جهاز ،وفي أي وقت من اليوم.
وت� ّ
�وس�ع��ت  ،Inditexال�ت��ي تملك حاليًا م��ا ي�ق��رب م��ن 7500
متجر حول العالم ،بمعدل سريع خالل العقد املاضي ،حيث
ق��ام��ت بافتتاح متاجر ف��ي  96دول ��ة ،ول�ك��ن بحلول نهاية
الربع األول من العام الحالي ،كان  965متجرًا فقط تعمل،
في حني ارتفعت املبيعات عبر اإلنترنت بنسبة .%95

استخدموها إلجراء عمليات شراء

قراصنة يخترقون  300ألف حساب
لعمالء «نينتندو» اليابانية
إسالم شكري
أع �ل �ن��ت ع �م�لاق��ة أل �ع��اب ال �ف�ي��دي��و وأل �ع��اب
اإلنترنت اليابانية «نينتندو» أن مجموعة
م��ن ال�ق��راص�ن��ة ،تمكنوا م��ن اخ �ت��راق نحو
 300ألف حساب لعمالء الشركة منذ مطلع
شهر أبريل املاضي ،موضحة أن املتسللني
استخدموا معرفات الشبكة من دون إذن،
الستخدام أموال العمالء في شراء ألعاب الفيديو.
ووفق موقع «إنجادجيت» التقني املتخصص ،فإن االختراق
ت��م اك�ت�ش��اف��ه ل�ل�م��رة األول� ��ى ف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي ،ح�ي��ث أعلنت
ال�ش��رك��ة وق�ت�ه��ا أن امل�س�ت�خ��دم�ين ل��ن ي�ح�ت��اج��وا ب�ع��د اآلن إل��ى
اس�ت�خ��دام ه��ذه امل�ع��رف��ات لتسجيل ال��دخ��ول إل��ى حساباتهم،

ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

الصــــالة

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

 ..T-Shirtمن الحليب!
توجه جديد تمامًا ،سلكته
ش � ��رك � ��ة ن� ��اش � �ئ� ��ة ف � ��ي ل� ��وس
أن �ج �ل��وس ،ح �ي��ث ت�س�ت�خ��دم
ال� � �ح� � �ل� � �ي � ��ب ال � � � � ��زائ � � � � ��د غ� �ي ��ر
املستخدم ،لتصنيع مالبس
م �س �ت��دام��ة ،وه� ��و م ��ا ك�ش�ف��ه
م��ؤس��س ال �ش��رك��ة وم��دي��ره��ا
التنفيذي روب ��رت ل��و ،ال��ذي
يجري حاليًا م�ح��ادث��ات مع
ال�ش��رك��ات الصينية الكبرى
املنتجة ل�لأل�ب��ان ،للحصول
على املادة الخام لصناعته.
وب�ح�س��ب وك��ال��ة بلومبيرغ
األم �ي��رك �ي��ة ،ف ��إن روب � ��رت لو
امل� ��دي� ��ر ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ل �ش��رك��ة
 Mi Terroق ��ال إن ��ه ي�ن��اق��ش
االس �ت �ث �م��ار م ��ع ال �ش ��رك ��ات امل �ه �ي �م �ن��ة ف ��ي س� ��وق األل �ب��ان
الصينية ،ليحصل على م��واده ال�خ��ام ،موضحًا أن��ه منذ
إط �ل�اق ش��رك�ت��ه ف��ي ي��ون�ي��و  2019ل�ل�ق�م�ص��ان امل�ص�ن��وع��ة
من الحليب حققت أكثر من  100ألف دوالر إي��رادات ،من
املبيعات عبر اإلنترنت ،لعمالء في أكثر من  40دولة.

10.35 9.29 2.37 4.33

فجر

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

شركة أميركية تصنع مالبس قابلة للتدوير من األلبان غير المستخدمة

أحمد بدر

أدنى جزر

3.13

وأن ك�ل�م��ات م ��رور ال�ح�س��اب��ات ال�ت��ي ربما
تم اختراقها ستتم إع��ادة تعيينها ،حيث
ك��ان��ت عمليات االخ �ت��راق ف��ي ذل��ك ال��وق��ت
بلغت  160أل��ف ح�س��اب ،قبل تعديل هذه
األرقام إلى  300ألف أمس.
وق��ال��ت ال�ش��رك��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة إن�ه��ا اكتشفت
ال� �ح� �س ��اب ��ات امل� �خ� �ت ��رق ��ة اإلض ��اف � �ي ��ة ب�ع��د
مواصلة تحقيقاتها ،موضحة أنها تتخذ
إج � ��راءات أم�ن�ي��ة إض��اف�ي��ة ل�ض�م��ان ع ��دم ت �ك��رار ه ��ذا االخ �ت��راق
ً
مستقبال ،وأيضًا لتأمني الحسابات من جديد ،حيث إن��ه تم
اس�ت�خ��دام ج��زء صغير ف�ق��ط م��ن ال�ح�س��اب��ات امل�خ��ال�ف��ة إلج��راء
عمليات شراء احتيالية واسترداد املبالغ لهؤالء العمالء على
وشك االنتهاء.

3.21
عصر

6.47 4.48
شروق

مغرب

8.19 11.47
ظهر

عشاء

كلمة ورد غطاها
د .موضي عبدالعزيز الحمود
m.alhumoud@alqabas.com.kw

محكمة!
عاتبتني بلطف لعدم الكتابة عن خبر تمكني املرأة الكويتية
أخيرًا من سلك القضاء ،الذي من املأمول أن تعتليه في شهر
أغسطس ال��ق��ادم إن ش��اء اهلل ..اع��ت��ذرت لها بلطف لتزاحم
القضايا في الفترة األخيرة ..وكلها أمور تستحق التناول،
ومن أهمها وأقربها إلى نفسي هو خبر تعيني املرأة قاضية
في محاكم وطني.
عزيزتي ،تعلمني أنني نصيرة املرأة وأنني من أشد املعجبني
واملتابعني للبرنامج التلفزيوني األميركي «القاضية جودي»
وصوتها املجلجل ،وهي تملي قراراتها على املتخاصمني
في قاعة املحكمة ..وكم تمنيت أن أرى بنات الكويت املؤهالت
يعتلني هذا املنبر ويشرن بعصا العدالة إلى من ارتكب إثمًا
وينتصرن للمظلوم.
ً
حقيقة أقر بأنني أخالف بشدة من يقول بصعوبة تكويت
مرفق القضاء مع اعترافي بفضل القامات العربية الجليلة
التي خدمت الكويت سنوات طويلة ..لكن ال بد من تمكني
أبناء الكويت وبناتها من املؤهلني للوصول إلى سدة القضاء،
وأنا على يقني بأن املرأة الكويتية القاضية ستضيف أبعادًا
جديدة إلى هذه املهنة الجليلة كما أضافت أختها الكويتية
لكل م��وق��ع تسلمته ..وك��ل��ي شغف أن أرى وأس��م��ع حاجب
امل��ح��ك��م��ة ي��ن��ادي «م��ح��ك��م��ة» لتعتلي امل����رأة م��ن��ب��ره��ا وت��ك��ون
ب��ق��رارت��ه��ا ال��ق��اض��ي��ة ع��ل��ى ك��ل م��ن ت��س ِّ��ول ل��ه ن��ف��س��ه العبث
ب��ح��ق��وق اآلخ���ري���ن أو ال��ت��ع��دي ع��ل��ى أم����وال ال��ك��وي��ت أو على
سمعتها ..وألف مبارك ألخواتنا القاضيات القادمات.

#سمو_الرئيس_مع_التحية
س��م��و ال��رئ��ي��س أس��ع��دن��ا ظ��ه��ورك��م ف��ي امل��ؤت��م��ر الصحافي
األخ���ي���ر ..وج��م��ي��ل أن يلتقي امل���س���ؤول األول ف��ي الحكومة
ورئيسها املواطنني عبر رجال الصحافة ليطرح رؤيته وما
يشغله ..ممارسة لم نعتدها من قبل ال بهذه الصراحة وال
بهذا الوضوح اللذين ملسناهما في طرحك ..فشكرًا لك.
تعلم ُّ
سموكم أن الحديث يجب أن تتبعه قرارات نأمل أن نراها
قريبًا ..وسأتناول مما دار في املؤتمر ثالث قضايا أجدها
مهمة ،لعل أولها تعديل التركيبة السكانية التي استهدفتها
بنسبة  %70كويتيني و %30وافدين ..هذه أمنية لكم ولنا..
لكن األوض���اع ل��ن تصحح ب��األم��ان��ي ..وال��ه��دف يختلف عن
األمنية ..فاألهداف يجب أن تحددها فترات زمنية محسوبة
وقطاعات عمل محددة وسياسات نأمل أن نراها قريبًا من
قبل املختصني من أعضاء فريقك وإال انقلبت األمنية إلى
خيبة أمل جديدة كالعادة.
أما القضية الثانية فهي التصدي للفساد وأخطر أنواعه ما
كشفته أحداث كورونا من تجار البشر ،وبعدها ما كشفته
الصحافة من تعريض لسمعة الكويت واالع��ت��داءات اآلثمة
بغسل األم���وال ..وال َ
ننس التعدي على امل��ال العام بصوره
املختلفة ..فالشعب يتمنى من سموكم التأكيد على سرعة
هذه القضايا ونشر األحكام القضائية فيها لتكون
البت ً في ً
عبرة وعظة ..فقد اعتدنا على اإلطالة سنوات لعدم تحديد
طبيعة اإلحالة أو الجرم بدقة أو نسيان التواريخ أو ما تتطلبه
صحة التوجيه من أمور ،فتضيع الحقيقة ويخف الحماس
وينفذ الفاسد بفساده.
أما األخيرة فهي ضرورة اإلسراع في اإلصالح االقتصادي
ال����ذي ف���رض ن��ف��س��ه وال ع���ذر ل��ت��أج��ي��ل��ه م��ع ت��ع ُّ��س��ر األح����وال
االقتصادية في الدولة قبل هذه األزمة وأثناءها ..ولعل البدء
باعتماد السجل الضريبي كما أشار بعض الزمالء أصبح
ضروريًا ..وكذلك النظر في فرض الضرائب على الشركات
فهو أمر يجب اإلع��داد له العتماده بعد إنجالء األزم��ة ،كما
يجب النظر في اإلج���راءات األخ��رى التي أش��ار إليها خبراء
ً
االقتصاد ..األمر ليس سهال وال ميسرًا لكنه ممكن ويحتاج
إلى صدق النوايا وصالبة القرار ..وفقكم اهلل وحفظ الكويت
من كل مكروه.

بسبب «كورونا» وتزايد «التسوُّ ق عبر اإلنترنت»
َيجمَ ع المتباعدين اجتماعياً في صورة واحدة

«أبل» تحصل على براءة اختراع
برنامج لـ«السيلفي عن بعد»
عصام عبدالله
ح�ص�ل��ت ع�م�لا ق��ة ا ل�ت�ك�ن��و ل��و ج�ي��ا األ م�ي��ر ك�ي��ة «أ ب ��ل» ع�ل��ى
ب��راء ة ا خ �ت��راع ل�ب��را م��ج ،ت�س�م��ح ل�ل�ن��اس ب��ا ل�ت�ق��اط ص��ور
« س �ي �ل �ف��ي» ج �م��ا ع �ي��ة ،ع �ل��ى ا ل��ر غ��م م��ن ت �ب��ا ع��د ب�ع�ض�ه��م
ع��ن ب�ع��ض ،ف��ي ظ��ل ح��ا ل��ة ا ل�ع��زل ا ل�ت��ي ي�ش�ه��د ه��ا ا ل�ع��ا ل��م
حاليًا ،بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقالت شبكة «سي.إن.إن» اإلخبارية إن مكتب براء ات
اال خ �ت��راع وا ل �ع�لا م��ات ا ل�ت�ج��ار ي��ة ف��ي ا ل��وال ي��ات ا مل�ت�ح��دة
م�ن��ح ش��ر ك��ة « »Appleم��ؤ خ� ً�ر ا ب��راء ة ا خ�ت��راع للبرنامج
الذي يسمح بـ «صور سيلفي جماعية ،حيث سيسمح
ا ل�ب��ر ن��ا م��ج ل�ل�م�س�ت�خ��دم ب��د ع��وة اآل خ��ر ي��ن ل�ل�م�ش��ار ك��ة في
صورة ذاتية جماعية ،حيث يضع البرنامج املدعوين
في صورة واحدة .ووفق الشبكة ،فإن ذلك سيؤدي إلى
إزا ل��ة ص��ورة الخلفية من ص��ور املستخدمني اآلخرين،
وو ض �ع �ه��ا ف��ي ص ��ورة وا ح ��دة ،س�ت�ك��ون ه��ي ا ل�ن�ه��ا ئ�ي��ة،
موضحة أنه على الرغم من أن البرنامج يخدم الناس
ا مل�ح�ج��ور ي��ن ب�س�ب��ب ك��ورو ن��ا ،ف��إن «أ ب ��ل» ق��د م�ت��ه مل�ك�ت��ب
ب��راء ة اال خ�ت��راع ف��ي  ،2018لكنه ل��م تتم إ ج��از ت��ه إال في
 2يونيو.

 25ألف متجر تجزئة ستغلق
أبوابها بشكل دائم في أميركا
أحمد بدر
كشف تقرير لشركة «ك��ور سايت ريسيرش» املتخصصة
في أبحاث ال�س��وق ،أن��ه من املتوقع أن يغلق نحو  25ألف
متجر للبيع بالتجزئة في الواليات املتحدة أبوابه بشكل
دائم ،بسبب توقف طلب املستهلكني على عناصر بعينها،
ُّ
التسوق عبر اإلنترنت.
إضافة إلى تحول الكثيرين إلى
ووف��ق موقع «س��ي.إن.إن بيزنس» ،فإن نحو  4آالف متجر
أغلقت بشكل كامل حتى اآلن ،بينما تتوقع شركة األبحاث
أن تسير عمليات اإلغ�ل�اق م�ث��ل ك��رة ال�ث�ل��ج وت�ح�ق��ق رق� ً�م��ا
ً
ً
ً
جديدا هذا العام ،محطمة الرقم القياسي
سنويا
قياسيا
العام املاضي البالغ  9302عملية إغالق رصدتها الشركة.
وقالت الشبكة األميركية :إن تجار التجزئة يعانون حالة
ش��دي��دة م��ن ال��رك��ود بسبب تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا ،حيث
أع�ل�ن��ت ش��رك��ات ك �ب��رى م�ث��ل «»)Pier 1 Imports (PIRRQ
و« ،»)JCPenney (JCPو«،»)Tuesday Morning (TUES
إف�لاس�ه��ا ،وتوجهت نحو إغ�لاق امل�ئ��ات م��ن امل�ت��اج��ر ،فيما
أغلقت ش��رك��ات أخ ��رى ،مثل فيكتوريا سيكرت م�ئ��ات من
املتاجر بدورها.
ورج� ��ح ال �ت �ق��ري��ر ال �س��وق��ي أن ت �ك��ون م �ت��اج��ر امل�ل�اب ��س في
مقدمة عمليات اإلغ�لاق ،خاصة أنها كانت تعاني أزم��ات
قبل تفشي ال��وب��اء ،مثل مستويات الديون غير املستدامة
والتحول املستمر إلى التسوق عبر اإلنترنت.

