دخلت سن المراهقة
تحمل
ّ
 ..وأخاف من
المسؤولية..
فكيف أتصرف؟!
الخبيرة األسرية
في «الغارديان» تجيب
اليت | ص08
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ً
ً
استثماريا
قانونا ومجحف
«هيئة األسواق» صدمت متعاملي البورصة بقرار خطأ

«يوم أسود» ..في تاريخ السوق!
¶ خسر  407ماليين دينار أمس ..وشركة مالية عالمية تصف القرار بالعبثي ¶ لم ُت َ
لغ جلسة تداول بالكامل في أي سوق ناشئ أو متقدّ م من قبل
مهب الريح
ّ
¶ مستثمرون يعتزمون مقاضاة «الهيئة» واتحاد المصارف لطلب تعويضات ¶ قرار «الهيئة» ُيجهض جهود تعزيز الثقة بالسوق ..ويضع الترقيات في
¶ الطبطبائي مهدّ داً الروضان :حاسب المتس ّببين في الخسائر قبل أن ُتحاسب

سالم عبدالغفور
وصفت شركة خدمات مالية عاملية تتعامل
م��ع ش��رك��ات وس��اط��ة محلية ،عبر م��راس�لات
خاصة ،قرار «هيئة األسواق» إلغاء تداوالت
جلسة أول م��ن أم��س ب��ال�ع�ب�ث��ي ،إث��ر تعرض
أنظمتها املبرمجة آليًا ملشاكل كبيرة.
وك ��ان ق ��رار الهيئة ق��د أث ��ار لغطًا ك�ب�ي�رًا بني
ال�ش��رك��ات العاملية ال�ت��ي تتعامل م��ع السوق
الكويتي ،ما دفعها إلى التواصل مع بعض
البنوك بشكل فوري ،ومخاطبة املعنيني في
أس��واق امل��ال وال�ب��ورص��ة ،لالستفسار بشكل
ّ
واض��ح عن القرار ،ال��ذي شكل صدمة كبيرة،
قد تؤثر في مصداقية السوق الكويتي عامليًا،
في حني أكدت مصادر محلية أن القرار خطأ
قانونًا ومجحف استثماريًا ،بعدما أدى إلى

ّ
تكبد القيمة السوقية للبورصة أمس خسائر
ب�ق�ي�م��ة  407م�ل�اي�ي�ن دي �ن ��ار وه �ب��ط ب�م��ؤش��ر
السوق األول  ،%1.9متجاوزًا خسائر الجلسة
السابقة ،ليزيد قرار «هيئة األس��واق» الطني
بلة في البورصة.
إل��ى ذل��ك ،ق��ال��ت م�ص��ادر ق��ان��ون�ي��ة :إن جلسة
أمس تعد يومًا أس��ود للسوق ،وأش��ارت إلى
أن القرار هدم سنوات من جهود تعزيز الثقة
ف��ي ال �ب��ورص��ة ،وج �ع��ل ال �ت��رق �ي��ات ف��ي م�ه� ّ�ب
الريح .وأوضحت املصادر أن هذا القرار يعد
األول م��ن نوعه ف��ي ت��اري��خ ال�س��وق الكويتي،
الذي يتم فيه إلغاء تداوالت جلسة بالكامل،
مبينني أنه لم تلغ جلسة تداول بالكامل في
ّ
متقدم من قبل!
أي سوق ناشئ أو

وأش ��ارت إل��ى أن ن��زول األس�ع��ار بعد تعقيب
البنوك رسميًا أمس ،يؤكد األثر السلبي لقرار
ً
الهيئة ،وأنها بدال من حماية املتداولني ،كما
ب��ررت في قرارها ،بات عدد املتضررين أكبر
بكثير من املستفيدين.
وأكدت املصادر أن االستناد إلى نص املادة
 ٤٤أو  ٥٧من قانون أسواق املال خطأ قانوني
ج�س�ي��م ،ح�ي��ث إن اإلل �غ��اء ي�ك��ون ف��ي حالتني
ف �ق ��ط «ال � � �ك� � ��وارث واألزم � � � � ��ات» أو م �م��ارس��ة
إش� � � ��ارات م �ض �ل �ل��ة ،م �ش �ي��رة إل � ��ى أن ات �ح��اد
ّ
شأن ،ليس من
املصارف أخطأ بالتدخل في
ٍ
ً
اختصاصه ،لكنه لم يخالف القانون ،وبدال
من إلغاء التداوالت وجب التحقق من صحة
املعلومات ،وإلزام البنوك بإفصاحات دقيقة

ع��ن ت��أث �ي��ر ق� ��رار إل �غ��اء األرب � � ��اح .وت �س��اء ل��ت
ُ
امل �ص��ادر :مل��اذا تلغى ال �ت��داوالت ع��ن األسهم
ُ َ
األخ��رى بخالف البنوك ويعاقب املتداولون
ع �ل �ي �ه��ا؟ ك��اش �ف��ة أن خ �س��ائ��ر ك �ب �ي��رة لحقت
بمستثمرين محليني وعامليني باعوا للشراء
بأسواق أخرى والعكس ،وأن الكثيرين منهم
ب��اش��روا الترتيب ل��رف��ع قضايا على الهيئة
واالتحاد طلبًا للتعويض.
م��ن ج��ان �ب��هّ ،
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع�م��ر الطبطبائي
رس��ال��ة ل��وزي��ر ال�ت�ج��ارة خ��ال��د ال��روض��ان عبر
ً
ّ
املتسببني
بيان صحافي ،قائال له« :حاسب
ُ
في الخسائر قبل أن ت َ
حاسب».
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مجرد سؤال:
متى نسمع
ً
أن مسؤو ً
حكوميا
ال
ً
َّ
تقدم
كويتيا
ً
إحساسا
باستقالته..
بالمسؤولية؟

«بلومبيرغ» :مشهد
فوضوي يمس بسمعة
سوق المال الكويتي
ن� �ش ��رت وك� ��ال� ��ة ب �ل ��وم �ب �ي ��رغ ت �ق��ري��را
ً
م� �ف� �ص�ل�ا ،م� �س ��اء ال �خ �م �ي ��س ،ذك ��رت
فيه أن هيئة أس��واق امل��ال في الكويت
َّ
ص� ��ف� ��رت ع �م �ل �ي ��ات ل� �ي ��وم األرب � �ع � ��اء؛
واص �ف ��ة امل �ش �ه��د ب��ال �ف��وض��وي ،ال ��ذي
يمس بسمعة سوق املال الكويتي.

دولتان لم تتعاونا مع الكويت في ملف ترحيل العمالة

إجماع على رفع الرسوم على الوافدين
¶ «الموارد البشرية» تطالب الحكومة بخريطة طريق تعديل التركيبة السكانية ¶ الصالح لـ سبقلا :تجفيف منابع تجارة اإلقامات ..و«كوتا» للجنسيات

المحرر البرلماني
خ �ل��ص اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل� ��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ،أول م ��ن أم ��س،
م��ع ع ��دد م��ن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة إل��ى
ض� � ��رورة إدخ� � ��ال ت �ع��دي�ل�ات ت�ش��ري�ع�ي��ة
ع �ل��ى ق ��ان ��ون إق ��ام ��ة األج ��ان ��ب وزي � ��ادة
ال��رس��وم ع�ل��ى ال��واف��دي��ن ،ف�ي�م��ا أمهلت
ال�ل�ج�ن��ة ال �ح �ك��وم��ة أس �ب��وع�ي�ن ،ل�ت�ق��دي��م
تصورات واضحة عن خططها ملعالجة
اختالالت التركيبة السكانية ،و«كوتا»
الجنسيات وتحديد م��دة إقامة الوافد
في البالد.
وك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر ح �ض��رت االج �ت �م��اع

أن ممثلي الحكومة أل�ق��وا ك��رة تعديل
تشريعات التركيبة السكانية في ملعب
املجلس ،وأن اللجنة البرملانية طلبت
الخطوط العريضة للتعديالت املطلوبة
من أج��ل تبنيها واستعجال إصدارها
بقانون قبل فض دور االنعقاد الحالي.
وأض��اف��ت «أن ممثلي وزارة الداخلية
أف � ��ادوا خ�ل�ال االج �ت �م��اع ب �ع��دم ت �ع��اون
دول � � �ت �ي ��ن م� � ��ع ال� � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي ت ��رح� �ي ��ل
ع �م ��ال �ت �ه �م ��ا ،وس� � ��ط م� �ط ��ال ��ب ن �ي��اب �ي��ة
ب��ات�خ��اذ إج� ��راءات م��ع ه��ات�ين ال��دول�ت�ين
توازي حجم الضرر الواقع على الكويت
من هذا املوقف».
من جهته ،أعلن رئيس اللجنة النائب

خليل الصالح أن هناك تقاعسا تسبب
ف��ي ال��زي��ادة امل��رت�ف�ع��ة ألع ��داد ال��واف��دي��ن
وم � � ��ا ت� ��رت� ��ب ع� �ل� �ي ��ه م � ��ن ك� �ل� �ف ��ة م��ال �ي��ة
واجتماعية.
وق� � ��ال ال� �ص ��ال ��ح ل � �ـ سبقلا إن ال �ل �ج �ن��ة
س�ت��وج��ه جملة م��ن االس �ت �ف�س��ارات إل��ى
الجانب الحكومي عن الخطة الحكومية
ل �ت �خ �ف �ي��ض ن� �س� �ب ��ة غ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ف ��ي ال� �ب�ل�اد ،م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن ��ه ال ب��دي��ل
ع ��ن ت�ج�ف�ي��ف م �ن��اب��ع ت �ج ��ارة اإلق ��ام ��ات
وتحديد كوتا للجنسيات م��ع تحديد
حد أقصى إلقامة الوافد في البالد.
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في العدد
ممثل برنامج األغذية العالمي لدى
دول مجلس التعاون لـ سبقلا:

ماليين عرضة
للجوع بسبب
«كورونا» دولي 16

تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت ..وطرف جديد في القضية:

النائب البنغالي متهم رسمي بغسل األموال
¶ «مكافحة الفساد» في دكا تطلب بيانات عن ثروته ..و 3من عائلته
مبارك حبيب ومي السكري

َّ
تفجرت مفاجآت ج��دي��دة ،أم��س ،في قضية النائب البنغالي
املتهم باالتجار بالبشر والتكسب من وراء بيع اإلقامات ،إذ
وجهت إليه النيابة العامة ،رسميا ،تهمة غسل األم��وال بعد
تحقيقات مطولة وقررت استمرار حجزه.
وكشف مصدر مطلع لـ سبقلا عن ضبط وإحضار بنغالي
آخر كشفت التحقيقات تورطه في شراكة مع النائب املتهم،
وقررت النيابة حجزه معه.
إل ��ى ذل ��ك ،ت��واص �ل��ت أص� ��داء ال�ق�ض�ي��ة ف��ي ال��داخ��ل ال�ب�ن�غ��ال��ي،
وحظيت ب��ردود أفعال واسعة وتقارير ومتابعات إعالمية،
وذك ��رت صحيفة دك��ا ت��ري�ب�ي��ون أن لجنة مكافحة الفساد
البنغالدشية طلبت بيانات ومعلومات ح��ول ث��روات النائب
املتهم وث�لاث��ة م��ن أف ��راد عائلته ،ب�ش��أن م��زاع��م ت��ورط�ه��م في

االت�ج��ار بالبشر ،وتصدير عمالة إل��ى الكويت ودول أخ��رى
لقاء مبالغ مالية.
وق��ال��ت الصحيفة إن ال�ل�ج�ن��ة طلبت م�ع�ل��وم��ات م��ن املجلس
ال��وط�ن��ي ل�ل�إي��رادات ،وب�ن��ك ب�ن�غ�لادش ،ووح ��دة االستخبارات
املالية ح��ول املتهم وأس��رت��ه ،وسيتعني على النائب وزوجته
ال�ن��ائ�ب��ة واب�ن�ت�ه�م��ا وش�ق�ي�ق��ة زوج �ت��ه ت�ق��دي��م ج� ��وازات السفر
األصلية وبطاقات الهوية الوطنية وأرقام التعريف الضريبي
وإقرارات ضريبة الدخل.
ول�ف�ت��ت الصحيفة إل��ى أن اللجنة أرس �ل��ت ك�ت��اب��ا إل��ى النائب
تتهمه فيه بممارسات فاسدة ،أبرزها تكديس الثروة بشكل
غير ق��ان��ون��ي ،واالت �ج��ار بالبشر ،وتخصيص ق��روض غير
مشروعة للعمالء.
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النقاهة النفسية
ضرورة الستعادة
الحياة الطبيعية

الكويت 06

في المرحلة األولى لتشغيل الطيران التجاري

السفر للسياحة ممنوع!

¶  3فئات مسموح لها :المرضى والطلبة ومن لديهم أقارب بالخارج
محمد المصلح

ّ
تبخرت أحالم الكثيرين بالسفر فور عودة تشغيل
املطار ،فقد علمت سبقلا أن املرحلة األولى لتشغيل
الرحالت الجوية التجارية؛ بواقع  %30من الطاقة
التشغيلية للمطار لن تشمل السفر السياحي.
وأوص� ��ى اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا إلع� ��ادة تشغيل
الرحالت التجارية في املطار أمس بتشكيل لجنة
فنية تنبثق عن العليا ،لوضع القواعد القياسية
وأساليب العمل الفنية ،بما يضمن تحقيق أعلى
م �س �ت��وي��ات ال �س�ل�ام��ة واألم � ��ن وص �ح��ة امل �س��اف��ري��ن
ومرتادي املطار.
وكشف مصدر م�س��ؤول أن مالمح خطة التشغيل
التجاري في املرحلة األولى التي ستبدأ بمعدل 80

رحلة يوميًا لن تشمل السفر السياحي ،وسيكون
السفر مقتصرًا على  3فئات ،هي :املريض املحتاج
لعالج ف��ي ال�خ��ارج وم��راف�ق��وه ،والطلبة ال��دارس��ون
ب��ال �خ��ارج ،وم��ن ل��دي�ه��م أق ��ارب م��ن ال��درج��ة األول��ى
خارج البالد.
وأوض� ��ح امل �ص��در أن ت��وص �ي��ات األج �ه��زة العاملة
ف��ي امل �ط��ار ت�ن��ص ع�ل��ى أن ف�ت��ح ال�س�ي��اح��ة سيكون
خ�لال املرحلة الثانية م��ن خطة تشغيل الرحالت
التجارية ،وف��ق ض��واب��ط صحية م�ش��ددة ،مضيفًا
ان ب ��دء ال�ت�ش�غ�ي��ل ل��م ي�ت�ح��دد زم �ن �ي��ًا ،ول ��ن ي�ح��دث
إال ب�ع��د اك �ت �م��ال امل�ن�ظ��وم��ة ال�ص�ح�ي��ة واإلج��رائ �ي��ة
والتنظيمية.
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مليار و 600مليون دوالر خسائر الطيران في الكويت
كشف رئيس اإلدارة العامة للطيران املدني الشيخ سلمان الحمود أن نصيب الكويت من خسائر قطاع
الطيران ،بسبب فيروس كورونا ،بلغ مليارًا و 600مليون دوالر ،وف��ق آخ��ر رص��د من قبل اتحاد النقل
الجوي الدولي.
وقال الحمود في تصريح أمس إن قطاع الطيران املدني هو أول املتضررين منفيروس كورونا ،وسيكون
آخر القطاعات التي ستتعافى من هذه الجائحة.
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البداية بالمرضى والطلبة ومن لديهم أقارب في الخارج

سفر للسياحة مع بدء الرحالت التجارية

بحثت اللجنة العليا إلعادة تشغيل
الرحالت التجارية في مطار الكويت
الدولي امس في أول اجتماعاتها
برئاسة رئيس االدارة العامة للطيران
المدني الشيخ سلمان الحمود
خطة إعادة تشغيل الطيران
التجاري التدريجي على عدة مراحل
ومتطلباتها بما يتوافق مع القوانين
الدولية.

أعضاء اللجنة العليا

وعلمت سبقلا من مصدر مسؤول
أن اللجنة العليا بحثت االثار االقتصادية
على شركات الطيران وشركات
الخدمات االرضية اثر انتشار فيروس
كورونا ،وأوصت بتشكيل لجنة فنية
منبثقة عن اللجنة العليا لوضع
القواعد القياسية واساليب العمل
الفنية بما يضمن تحقيق اعلى
مستويات السالمة واالمن وصحة
المسافرين ومرتادي مطار الكويت.

ت�ض��م ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا مساعد
وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل� �ش ��ؤون
امل � ��راس � ��م ض � � ��اري ال� �ع� �ج ��ران
ووك � � �ي� � ��ل وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
املساعد ل�ش��ؤون أم��ن املنافذ
ال� � �ل � ��واء م� �ن� �ص ��ور ال� �ع ��وض ��ي
واألمني العام للمجلس األعلى
للتخطيط وال�ت�ن�م�ي��ة ال��دك�ت��ور
خ��ال��د امل� �ه ��دي ووك �ي ��ل وزارة
ال� �ص� �ح ��ة امل� �س ��اع ��د ل� �ش ��ؤون
ال� �ص� �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة ال ��دك� �ت ��ورة
ب�ث�ي�ن��ة امل �ض��ف وامل ��دي ��ر ال�ع��ام
لإلدارة العامة للجمارك جمال
ال� � �ج �ل��اوي وم � ��راق � ��ب ش� ��ؤون
امل �ي��زان �ي��ة ف ��ي وزارة امل��ال �ي��ة،
إضافة الى ممثلني في اإلدارة
العامة للطيران املدني.

جانب من االجتماع

محمد المصلح
كشف املصدر لـ سبقلا أن مالمح خطة
التشغيل ال��ت��ج��اري ف��ي امل��رح��ل��ة االول���ى
ال��ت��ي س��ت��ب��دأ ب���واق���ع  %30وب��م��ع��دل 80
رحلة يوميا ،لن تشمل السفر السياحي
وسيكون السفر مقتصرا على  3فئات
هي املريض ال��ذي يحتاج ال��ى ع�لاج في
ال���خ���ارج وم��راف��ق��ي��ه وال��ط��ل��ب��ة ال���دارس�ي�ن
بالخارج ومن لديهم اق��ارب من الدرجة
االولى خارج البالد.
وا ك����د ا مل���ص���در ان ت��و ص��ي��ات اال ج��ه��زة
ا ل���ع���ا م���ل���ة ق����ي ا مل����ط����ار ت���ن���ص ع���ل���ى ان
فتح السياحة سيكون خ�لال املرحلة
ا ل��ث��ا ن��ي��ة م���ن خ��ط��ة ت��ش��غ��ي��ل ا ل���رح�ل�ات
ا ل�����ت�����ج�����ار ي�����ة و ف�������ق ض������وا ب������ط ص���ح���ي���ة
م���ش���ددة ،م��و ض��ح��ا ان ب���دء ا ل��ت��ش��غ��ي��ل
ل��ن ي��ح��دث اال ب��ع��د ا ك��ت��م��ال ا مل��ن��ظ��و م��ة

■ السياحة تبدأ مع المرحلة الثانية لخطة التشغيل
ً
يوميا ..ولجنة فنية تضع أساليب العمل والقواعد القياسية
■ التشغيل يبدأ بـ 80رحلة
الصحية واالجراء ات التنظيمية.

مقترحات التشغيل
ال���ى ذل���ك ،بحثت اللجنة العليا إلع���ادة
ت��ش��غ��ي��ل ال���رح�ل�ات ال��ت��ج��اري��ة ف���ي م��ط��ار
ال��ك��وي��ت خ��ط��ة إع�����ادة ت��ش��غ��ي��ل ال��ط��ي��ران
ال��ت��ج��اري ال��ت��دري��ج��ي ع��ل��ى ع���دة م��راح��ل
وك�������ل م���ت���ط���ل���ب���ات���ه���ا ب����م����ا ي����ت����واف����ق م��ع
ال���ق���وان�ي�ن ال���دول���ي���ة وال����ل����وائ����ح امل��ن��ظ��م��ة
املتعلقة بمنظمة الطيران املدني الدولي
(ايكاو) واملنظمات الدولية األخ��رى في
ظل الجائحة.
وق�������ال رئ����ي����س ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���ل���ي���ا ال��ش��ي��خ

س���ل���م���ان ال���ح���م���ود ع���ق���ب االج����ت����م����اع ان
اللجنة ستتولى املقترحات املقدمة من
قبل الجهات املعنية ذات الصلة بإعادة
التشغيل التدريجي وش��رك��ات الطيران
وش�����رك�����ات ال����خ����دم����ات األرض�����ي�����ة ب��ش��أن
االستعدادات لدعم عودة تشغيل قطاع
النقل الجوي وفق الخطة املعتمدة.

القوانني الدولية
وأض������اف أن م���ن م���ه���ام ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا
اع����ت����م����اد خ���ط���ة إع���������ادة ت���ش���غ���ي���ل م���ط���ار
الكويت الدولي في ظل وباء كورونا وكل
متطلباتها ورفعها للجهات املختصة،

ب���م���ا ي����ت����واف����ق م�����ع ال����ق����وان��ي�ن ال���دول���ي���ة
ال����ص����ادرة ع���ن م��ن��ظ��م��ة ال���ط���ي���ران امل��دن��ي
الدولي واملنظمات الدولية األخرى ذات
العالقة مثل اتحاد النقل الجوي الدولي
وامل��ج��ل��س ال��دول��ي ل��ل��م��ط��ارات واملنظمة
ال���ع���رب���ي���ة ل���ل���ط���ي���ران امل�����دن�����ي وم��ن��ظ��م��ة
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ة األوروب���ي���ة
ل��ل��ط��ي��ران امل��دن��ي وال��س��ل��ط��ات ال��ف��درال��ي��ة
االميركية وغيرها ال��ى جانب القوانني
واألن��ظ��م��ة ال���ص���ادرة ع��ن االدارة العامة
ل��ل��ط��ي��ران امل���دن���ي وال�����ق�����رارات ال���ص���ادرة
م��ن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية
ووزارة الصحة واإلدارة العامة للجمارك

استشاري األمراض المعدية د .غانم الحجيالن لـ سبقلا:

الكويت بعيدة عن ُّ
تحور «كورونا»..
والموجة الثانية بدأت
تزداد المخاوف مع انتشار فيروس كورونا في العالم ،من احتمال أن يصبح أكثر خطورة أو قابلية
لالنتقال أو كليهما ،ما قد يزيد من سوء األزمة الصحية العالمية.

التحوُّ ر يحتاج إلى عام
أو عامين ..وال دليل
عالميا ً يؤشر
إلى تحوُّ ره
المواطنون األكثر
تضرراً ..لزيادة عدد
المسنين وذوي
األمراض المزمنة
اإلصابات ارتفعت
بعد انخفاضها نتيجة
التساهل
وعدم االلتزام
بالتعليمات
البعض ظن إلغاء
الحجر الكلي إشارة
إلى زوال المرض
وهذا ليس حقيقيا ً
تقنين شديد
ألخذ المسحات
والفحوصات ..وهذا
قد يخفي العدد
الحقيقي للمصابين
كل حالة وفاة
يقابلها  1000إصابة..
ِّ
مؤشر حساس
هذا
ال يمكن إخفاؤه

ومن المثبت علميا أن جميع الفيروسات تتطور ،وقد تحدث طفرات عند تكاثرها داخل الخاليا،
فتعوق انتشارها أو تمكنها من االنتشار وتجعلها أكثر خطورة ،عن طريق جعلها أكثر كفاءة
في إصابة الخاليا ،وال يعد كورونا المسبب لوباء كوفيد  19 -استثناء من ذلك.
سبقلا سألت استشاري األمراض المعدية د .غانم الحجيالن عن مدى احتمالية تحور فيروس
كورونا في الكويت وعما إذا كانت الكويت ستشهد موجة ثانية من المرض ،فأكد أن «الكويت
بعيدة عن تحور الفيروس ألنه يحتاج الى عدد كبير من البشر لكي يحدث» ،مشددا على ان «ال
تقرير او دليل عالميا يستند إليه لمعرفة ما اذا كان الفيروس قد تحور أم ال».
مي السكري
ي��ش��ي��ر د.غ����ان����م ال��ح��ج��ي�لان إل����ى أن
«ال��ف��ي��روس��ات ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا ت��ت��ح��ور،
وط���ري���ق���ة ان��ت��ق��ال��ه��ا ب�ي�ن امل��ص��اب�ين
ق��د تتغير وق���د ت��ض��ع��ف أو تصبح
أش���د ع����دوى ،ك��م��ا أن ق��درت��ه��ا على
ال����ت����س����ب����ب ف������ي ال������وف������اة ت�����������زداد أو
ت����ق����ل» ،الف���ت���ا ال�����ى أن «ال����ت����ح����ور ال
يحدث خ�لال فترة بسيطة مقارنة
بفيروس االنفلونزا فاألمر يحتاج
الى عام أو عامني».

املوجة الثانية
وم���ع ب���دء أول���ى م��راح��ل ال���ع���ودة إل��ى
الحياة الطبيعية ،تزداد التحذيرات
م���ن م��وج��ة ث��ان��ي��ة م���ن وب����اء ك��ورون��ا
وهو ما لفت إليه الحجيالن ،مبينا
أن «ال��ك��وي��ت دخ��ل��ت امل��وج��ة الثانية
م����ن ك�����ورون�����ا ،ال س��ي��م��ا ب���ع���د ت���زاي���د
اإلص��������اب��������ات ب����ش����ك����ل م����ل����ح����وظ ب�ين
ال��ك��وي��ت��ي�ين م���ؤخ���را وت��راج��ع��ه��ا بني
املقيمني».
وينبه الحجيالن إلى أن «نسبة كبار
السن وذوي األمراض املزمنة وذوي
االع��اق��ة ب�ين امل��واط��ن�ين أك��ب��ر مقارنة
مع املقيمني ،لذا فقد يكونون األكثر
تضررا من املوجة الثانية».
وذك����������ر أن امل������وج������ة ال����ث����ان����ي����ة ه���ي
حصول ارتفاع في اإلص��اب��ات بعد
انخفاضها نتيجة التساهل وعدم
ال�����ت�����زام األش�����خ�����اص ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات
ال��ص��ح��ي��ة ،ح��ي��ث ي����رى ال��ب��ع��ض أن
ال����غ����اء ال���ح���ج���ر ال���ك���ل���ي اش�������ارة ال���ى
زوال امل���رض وان��ت��ه��ائ��ه وه���ذا ليس
حقيقيا .
وح�����ذر ال��ح��ج��ي�لان م���ن أن «امل���وج���ة
الثانية قد تكون أشد فتكا في حال

ع��دم االل��ت��زام بالتعليمات الصحية
والتباعد االجتماعي» ،الفتا إلى أنه
«م���ع ب��داي��ة امل���رض ف��ي ال��ب�لاد كانت
اإلصابات اكثر ارتفاعا بني املقيمني،
أم��������ا اآلن ف����ق����د اح����ت����ل����ت إص�����اب�����ات
املواطنني الصدارة».

تراجع املسحات
وتحدث عن «تراجع االهتمام بأخذ
املسحات وتقنينها» ،الفتا ال��ى انه
«في البداية كان يتم أخذ مسحة من
أي ش��خ��ص م���ص���اب أو م��ش��ت��ب��ه في
إصابته ولكن لسوء حظ الكويتيني
وم��ع بلوغ امل��رض ه��ذا الحد ،أصبح
ه��ن��اك تقنني ش��دي��د ألخ���ذ املسحات
وع���م���ل ال���ف���ح���وص���ات ،ح��ي��ث تقضي
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ب��ف��ح��ص م����ن ي��دخ��ل��ون
امل��س��ت��ش��ف��ى أم����ا م���ن ل��دي��ه��م أع����راض
م���ش���اب���ه���ة ألع����������راض اإلص������اب������ة ف�لا
ي��ف��ح��ص��ون ،وه����ذا ق���د ي��خ��ف��ي ال��ع��دد
الحقيقي لإلصابات».
وي��رى الحجيالن أن «ع��دد الوفيات
اليومية دليل ال يمكن إخفاؤه على
ش�����دة امل�������رض ،ف���م���ع ك����ل ح���ال���ة وف����اة
يقابلها  1000إص��اب��ة وه���ذا مؤشر
ح�����س�����اس ال ي����م����ك����ن إخ�������ف�������اؤه ب����أي
طريقة».

احذروا اإلصابة
من الخدم
ّ
حذر د .الحجيالن من تزايد اإلصابات
ب �ي�ن ال� �ع ��ام�ل�ات امل� �ن ��زل� �ي ��ات وان �ت �ق ��ال
ال �ع��دوى إل��ى رب ال�ع�م��ل وب��اق��ي أف��راد
االس � � ��رة ،الف �ت ��ا إل� ��ى أن ب �ع �ض �ه��م ق��د
ال ت�ظ�ه��ر ع�ل�ي��ه أع� ��راض أو ق��د ت�ك��ون
األع��راض لديه بسيطة ،كما أن الكثير
منهم ليس لديه معرفة بكيفية تطبيق
التعليمات الصحية وااللتزام بالتباعد
االجتماعي.

تدوير محدود
في قطاع التمريض
أج��رت وزارة الصحة ت��دوي��را محدودا
ب�ي�ن رؤس� � ��اء ال �ت �م��ري��ض ف ��ي امل �ن��اط��ق
الصحية.
ووف� ��ق ال �ت��دوي��ر ،ف �ق��د ت��م ن �ق��ل ت�ه��ان��ي
امل � �ط � �ي� ��ري ل �ل �ع �م ��ل ب ��وظ� �ي� �ف ��ة رئ �ي �س��ة
الهيئة التمريضية بمنطقة الفروانية
الصحية ،ونقل موضي العجمي للعمل
ب��وظ �ي �ف��ة رئ �ي �س��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال�ت�م��ري�ض�ي��ة
بمنطقة الصباح الصحية.

المواطنون نصف المصابين
استدل الحجيالن على بلوغ ع��دد املصابني الكويتيني في أحد
األيام ما يقارب نصف عدد اإلصابات في ذلك اليوم ،على ارتفاع
نسبة اإلصابة بني الكويتيني ،إذ إنهم ال يمثلون إال  %30من عدد
السكان وفي الوقت ذاته هم تقريبا نصف املصابني ،مضيفا أن
«املوجة الثانية سيكون املتأثر األكبر بها هم الكويتيون حسب
ما تظهره تلك اإلصابات».

!

ذات الصلة ملواجهة الجائحة.

مهمات
وذكر أن اللجنة العليا ستتولى االشراف
على تطبيق الخطة املعتمدة للتشغيل
بما يحقق القواعد القياسية وأساليب
العمل املوصى بها واإلجراء ات الصحية
واألمنية املعتمدة دوليًا ومحليًا ،وقياس
فاعليتها بما ينسجم مع االشتراطات
الدولية املطلوبة ملواجهة الوباء إضافة
الى مراجعة وإقرار توصيات دعم قطاع
ال��ط��ي��ران امل��دن��ي وال��ج��ه��ات ذات الصلة
املتأثرين بالجائحة.

ً
طبيبا
وصول 322
ً
وممرضا من الهند
ك�ش��ف م�ص��در م �س��ؤول في
م� �ط ��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ع��ن
وص��ول وف��د طبي م��ن الهند
ال � � ��ى ال � �ك� ��وي� ��ت ي � �ض� ��م 322
ط�ب�ي�ب��ا وم �م��رض��ة ،م��ن اج��ل
دع � ��م ال� � �ك � ��وادر ال� �ط� �ب� �ي ��ة ف��ي
ال �ب�لاد ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ف�ي��روس
كورونا.
وق��ال املصدر ان الوفد الطبي
من العاملني في وزارة الصحة
ول� ��دي � �ه� ��م اق� � ��ام� � ��ات س� ��اري� ��ة،
ولكنهم كانوا في اج��ازة قبل
ايقاف الرحالت الجوية.

 609إصابات جديدة و 4حاالت وفاة

أشبيلية وصباح الناصر
في قائمة «األعلى إصابة»
عبدالرزاق المحسن
ت������ج������اوزت ن���س���ب���ة امل����ت����ع����اف��ي�ن م�����ن اإلص����اب����ة
بفيروس ك��ورون��ا ال���ـ 70ف��ي املئة م��ن إجمالي
عدد املصابني ،إثر بلوغ عدد ح��االت الشفاء
املعلن عنها أمس  849متعافيًا ،ليصل العدد
اإلجمالي للمتعافني إلى  24137حالة.
وب��ت��س��ج��ي��ل وزارة ال���ص���ح���ة  609إص���اب���ات
ج���دي���دة خ��ل�ال ال�����ـ 24س��اع��ة امل���اض���ي���ة ،ي��رت��ف��ع
إج��م��ال��ي ع���دد ال��ح��االت املسجلة إل���ى 34432
حالة.
وب�����ع�����د أن ان����خ����ف����ض����ت ن����س����ب����ة اإلص������اب������ات
اليومية بني املواطنني أول من أمس ،لتصل
إلى  40في املئة من إجمالي عدد اإلصابات
ف��ي ذل��ك ال��ي��وم ،ارت��ف��ع��ت أم��س إل��ى  43.3في
املئة بإصابة  264مواطنًا من بني اإلصابات
الجديدة الـ.609
وب��ل��غ إج��م��ال��ي ع��دد ال��وف��ي��ات بفعل اإلص��اب��ة
بفيروس كورونا  279وفاة ،حيث تم تسجيل
 4حاالت وفاة في الساعات الـ 24املاضية.

جنسيات
وضمت حاالت اإلصابة الجديدة  264مواطنًا
و 106ه��ن��ود و 58م��ص��ري��ًا و 44بنغالدشيًا
وجنسيات أخرى ،فيما توزع املصابون وفق
املناطق الصحية على  249بالفروانية و129
باألحمدي و 101بالجهراء و 81بحولي و49

 %70نسبة المتعافين..
والمواطنون % 43
من اإلصابات اليومية
بالعاصمة.
واستمر تراجع الفروانية إل��ى املركز الثاني
ملصلحة الجليب ،ف��ي ترتيب أع��ل��ى املناطق
ال����س����ك����ن����ي����ة م������ن ح����ي����ث ت���س���ج���ي���ل اإلص�����اب�����ة
ب��ال��ف��ي��روس ب���واق���ع  44ف���ي ال��ج��ل��ي��ب و 38في
ال��ف��روان��ي��ة و 30ف��ي خيطان و 28ف��ي الرقعي
و 23في صباح الناصر و 23في اشبيلية.

العناية واملسحات
وف��ي م��ا يخص آخ��ر املستجدات ف��ي العناية
املركزة ،دخلت أمس  184حالة تحت الرعاية
الطبية ليصبح بذلك املجموع الكلي لجميع
ال���ح���االت وم����ا زال����ت ت��ت��ل��ق��ى ال���رع���اي���ة 10016
حالة ،في حني أنهى  46شخصًا فترة الحجر
الصحي املؤسسي اإللزامي خالل الـ 24ساعة
املاضية.
وزاد ع����دد امل���س���ح���ات ال���ت���ي ت���م ال���ق���ي���ام ب��ه��ا
خ��ل�ال ال���ي���وم ال���ف���ائ���ت  2771م��س��ح��ة ل��ي��ص��ل
م���ج���م���وع ع�����دد ال���ف���ح���وص���ات إل�����ى أك���ث���ر م��ن
 327144فحصًا.
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تحقيقات النيابة في قضية اإلتجار بالبشر تكشف مفاجآت جديدة:

بينما واصلت النيابة العامة
امس تحقيقاتها الماراثونية
في قضية النائب البنغالي
المتهم باالتجار بالبشر
والتكسب من وراء بيع اإلقامات،
تفجرت مفاجآت جديدة في
القضية ،حيث كشف مصدر
مطلع لـ سبقلا عن ضبط
وإحضار بنغالي آخر كشفت
التحقيقات عن تورطه في
شراكة مع المتهم األول ،وتم
عرضهما مساء امس وتقرر
حجزهما.

النائب البنغالي

ً
رسميا في غسل األموال
متورط
تداعيات القضية
في الداخل البنغالي:

مبارك حبيب ومي السكري
أش��ار امل�ص��در املطلع ال��ى ان النيابة
وج�ه��ت رس�م�ي��ًا تهمة غ�س��ل األم ��وال
للنائب البنغالي بعد استماعها لـ20
عامال م��ن الضحايا م��ن اب�ن��اء بلده،
حيث اكدوا للنيابة العامة انه جرى
استقدامهم لقاء مبالغ تصل ال��ى 3
آالف دينار للفيزا الواحدة.
ولفت املصدر ال��ى ان النيابة انتهت
م� ��ن ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي م �ع �ظ��م ق �ض��اي��ا
االتجار بالبشر واالقامات واحالتها
إل ��ى م�ح�ك�م��ة ال �ج �ن��اي��ات ،ك�م��ا ق��ررت
ت �ج �م �ي��د اك �ث ��ر م ��ن ح �س ��اب ف ��ي ه��ذه
القضايا ملتهمني احترازيًا وبانتظار
اإلدانة النهائية من املحاكم.

تحركات بنغالية
إل � ��ى ذل� � ��ك ،ت ��واص� �ل ��ت أص � � ��داء ه ��ذه
ال �ق �ض �ي ��ة ف� ��ي ال � ��داخ � ��ل ال �ب �ن �غ��ال��ي،
وح� �ظ� �ي ��ت ب � � � ��ردود أف� � �ع � ��ال واس� �ع ��ة
وتقارير ومتابعات إعالمية ،حيث
ك �ش �ف��ت ص �ح �ي �ف��ة «دك � ��ا ت��ري �ب �ي��ون»
ع��ن ت �ط��ورات ج��دي��دة ،ب�ش��أن قضية
النائب النائب البنغالدشي (م .ش.
إ) املعروف باسم كازي بابول ،الذي
أل �ق��ي ال �ق �ب��ض ع�ل�ي��ه م��ن ق �ب��ل إدارة
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال �ج �ن��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ب�لاد
ع �ل��ى خ �ل�ف�ي��ة غ �س��ل أم � ��وال وات �ج��ار
بالبشر.

استمرار حجزه..
ومتهم آخر من
جنسيته شاركه
في الجرائم

◄ «مكافحة الفساد»
في دكا تطلب بيانات
عن ثروة البرلماني
و 3من أفراد عائلته

اعترافات الضحايا
تتوالى 3 :آالف دينار
ثمن الفيزا الواحدة
ووف��ق الصحيفة ،فقد أرسلت لجنة
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد ال �ب �ن �غ�ل�ادش �ي��ة
برسالة إلى النائب املتهم وثالثة من
أف��راد عائلته ،بشأن مزاعم تورطهم
في االتجار بالبشر وتصدير عمالة
إلى الكويت ودول أخرى لقاء مبالغ
مالية ،وتسعى اللجنة إلى الحصول
ع �ل��ى ب� �ي ��ان ��ات وك� �ش ��ف ح� �س ��اب ع��ن
ثروات هؤالء األشخاص.
وذك � � ��رت ال �ص �ح �ي �ف��ة أن � ��ه «س�ي�ت�ع�ين
على النائب املتهم وزوجته النائبة
واب �ن �ت �ه �م��ا (ك .إ) وش �ق �ي �ق��ة زوج �ت��ه
ت �ق��دي��م ن �س��خ م ��ن ج � � ��وازات س�ف��ره��م
األصلية وبطاقات الهوية الوطنية

◄ المتهم كدس األموال
بشكل غير قانوني
ً
قروضا
وتاجر بالبشر وخصص
غير مشروعة
مبنى النيابة العامة

وأرقام التعريف الضريبي وإقرارات
ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل إل ��ى ل�ج�ن��ة مكافحة
الفساد».
وإض � ��اف � ��ة إل� � ��ى ذل � � ��ك ،ط �ل �ب��ت ل�ج�ن��ة
مكافحة الفساد البنغالدشية أيضًا
م� �ع� �ل ��وم ��ات م � ��ن امل� �ج� �ل ��س ال ��وط �ن ��ي
ل�لإي��رادات ،وبنك بنغالدش ،ووحدة
االستخبارات املالية في بنغالدش،
وامل� ��ؤس � �س� ��ات امل ��ال� �ي ��ة األخ� � � ��رى ف��ي

مارس وأبريل ومايو.
ول� �ف� �ت ��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة إل � ��ى أن � ��ه ج ��رى
إرس ��ال ك�ت��اب م��وق��ع م��ن م��دي��ر لجنة
م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد م�ح�م��د ع� �ب ��داألول
إلى النائب تتهمه فيها بممارسات
فاسدة مختلفة ،بما في ذلك تكديس
الثروة بشكل غير قانوني ،واالتجار
ب��ال �ب �ش��ر وت �خ �ص �ي��ص ق � ��روض غير
مشروعة للعمالء.

ونقلت صحيفة «دك��ا تريبيون» عن
وزي � ��ر خ��ارج �ي��ة ب �ن �غ�ل�ادش أي كيه
عبداملؤمن قوله «لقد أبلغني السفير
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ب�لادن��ا ب��ال�ق�ب��ض على
(ش.إ) ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ف��ي القضية
امل��رف��وع��ة ض��د ش��رك��ات��ه ف��ي الكويت،
وج � ��رى إب�ل�اغ ��ي أي �ض��ًا ب� ��أن ش��ري�ك��ه
التجاري قد بدأ بالفعل جهوده من
أجل ضمان الكفالة له».

إصابة  268محكوماً بالفيروس وشفاء  225وعزل 43

ُّ
التكدس
السجون تسيطر على «كورونا» رغم
خرج تقرير للديوان الوطني لحقوق اإلنسان
ليؤكد قيام قطاع المؤسسات اإلصالحية
بمجهود كبير لمنع تفشي العدوى بفيروس
كورونا بين النزالء بشتى الطرق رغم معاناته من
ازدياد اعدادهم إلى حد بلغ االكتظاظ ،كاشفا
في الوقت ذاته عن عدم صحة ما أثير على
مواقع التواصل من تعرض بعض السجناء إلى
اعتداءات جنسية وتحرشات.
ف � ��ي ظ � ��ل االح � � � �ت � � ��رازات ال �ص �ح �ي��ة
والوقائية املشددة للحد من تفشي
ال�ع��دوى تواجه السجون معضلة
التقيد بتلك االشتراطات ،ال سيما
م ��ع اك �ت �ظ��اظ أع� � ��داد امل �س �ج��ون�ين،
وهو ما كشف عنه تقرير الديوان
ن �ق�لا ع ��ن وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
امل � �س� ��اع� ��د ل � � �ش� � ��ؤون امل� ��ؤس � �س� ��ات
اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء
طالل معرفي.
وأوض� ��ح ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي ج ��اء بعد
اج�ت�م��اع أع �ض��اء ل�ج�ن��ة ال�ش�ك��اوى
وال� �ت� �ظ� �ل� �م ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � ��ه ال �ت��ي
يرأسها علي البغلي ي��وم االثنني
امل ��اض ��ي م ��ع م �ع��رف��ي وم �س��ؤول�ين
ف ��ي ال �ط��اق��م ال �ط �ب��ي ب��ال �ق �ط��اع أن
اإلج��راءات املتخذة حيال مواجهة
الفيروس بالسجن شملت فحص
املساجني وع��زل  43حالة مصابة
ومتابعتها ،ح�ي��ث ت�ظ��ل ف��ي ط��ور
التعافي وف��ق م��ا أعلنته ال ��وزارة،
ب�ي�ن�م��ا ت��م ال �ت��أك��د م��ن ش �ف��اء 225
حالة.

ال اغتصاب
وتضمن تقرير الديوان الوطني ما
تم تداوله عبر مواقع التواصل عن
تعرض بعض املتحولني جنسيا
ل�لاغ�ت�ص��اب وال �ت �ح��رش الجنسي
ب��ال �س �ج��ن م ��ن ق �ب��ل ال �ع��ام �ل�ي�ن أو

 1400كاميرا مراقبة
بالسجن تعمل طوال
الـ 24ساعة لكشف
أي مخالفة
العفو عن سجناء
الرأي والمغ ِّردين
سيساهم في
تخفيف االكتظاظ
السوار اإللكتروني
للمفرج عنهم حل
جيد لتتبعهم والحد
من آثار الجائحة
آمال بإدراج
قضايا مغ ِّردين ضمن
العفو ..ال سيما ضحايا
التعبير الخاطئ
عن الرأي

إجراءات الحد من العدوى:
1
2
3
4
5
6
7

منع الزيارات نهائيا.

ِّ
تهنئ روسيا
الكويت
ِّ
وتعزي بوروندي
ب�ع��ث س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد ب��رق�ي��ة تهنئة
إل � � ��ى ال� ��رئ � �ي� ��س ال� � ��روس� � ��ي ف�ل�ادي �م �ي ��ر
ب � ��وت �ي��ن ،ب �م �ن ��اس �ب ��ة ال� �ع� �ي ��د ال ��وط �ن ��ي
ل � �ب �ل�اده ،م �ت �م �ن �ي��ا ل ��ه م ��وف ��ور ال�ص�ح��ة
ّ
التقدم
والعافية ولبلده الصديق دوام
واالزده � � � � � � � ��ار ،ول � �ل � �ع �ل�اق� ��ات ال ��وط� �ي ��دة
واملتميزة بني البلدين الصديقني املزيد
م��ن ال�ت�ط��ور وال �ن �م��اء .م��ن ج�ه��ة ثانية،
ش��ارك��ت ال�ك��وي��ت ،ممثلة باملدير العام
مل�ع�ه��د س �ع��ود ال �ن��اص��ر ال��دب �ل��وم��اس��ي
السفير عبدالعزيز الشارخ في اجتماع
مرئي أول من أمس ،ضم مديري الكثير
من املعاهد الدبلوماسية حول العالم،
لبحث ت��أث�ي��ر ج��ائ�ح��ة «ك ��ورون ��ا» على
التدريب الدبلوماسي.
وأش � � ��ار ال � �ش� ��ارخ إل� ��ى ب � ��روز م��ؤه�ل�ات

مستجدة للمتدربني الجدد في املعاهد
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ،م ��ؤك� �دًا وج � ��وب إب� ��داء
االهتمام املطلوب بثقافة إدارة األزمات
والتدريب القنصلي في مجال االهتمام
برعاية وإع ��ادة امل��واط�ن�ين ف��ي ال�خ��ارج
عند حدوث األزمات الكبرى.
وأجمع املشاركون على أن األوبئة هي
مشاكل دولية ،بالتالي تتطلب تعاونًا
دول �ي ��ًا مل�ج��اب�ه�ت�ه��ا ،م ��ع ال �ت��أك �ي��د على
تعاظم أهمية التعليم عن ُبعد في ضوء
انتشار «كوفيد ــــــ  ،»19رغم أن التعليم
عن ُبعد ال يستجيب لجميع متطلبات
ال� � �ت � ��دري � ��ب ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي امل� �ب ��اش ��ر
وامل� �ح� �ت ��رف ،ال� � ��ذي ي �ض �م��ن ال �ت��واص��ل
والتفاعل املباشر ب�ين م�ت� ّ
�درب��ي املهنة
الدبلوماسية.

 150مليون دينار الستثمار «الخاص»
َ
بمدينتي «جابر األحمد» و«صباح األحمد»

البغلي ومعرفي ومسؤولو المؤسسات اإلصالحية

ال � �ن � ��زالء ،ح �ي��ث ن �ف��ى م �ع��رف��ي ك��ل
م��ا يتم ت��داول��ه م��ن «ادع ��اءات غير
صحيحة» ،مشيرا إلى أن «املدعني
ل �ه��ذه ال �ح��االت أن �ك��روا ذل ��ك خ�لال
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ،إض��اف��ة إل ��ى أن تلك
ال �ح��االت ت�ع��د ح ��االت خ��اص��ة يتم
عزلها في عنابر مخصصة بعيدا
ع ��ن ال� ��رج� ��ال وال� �ن� �س ��اء وع ��دده ��م
ال ي� �ص ��ل إل � � ��ى  20ح� � ��ال� � ��ة» ،ك �م��ا
«ت�خ�ص��ص ل�ه��م ف �ت��رات اس�ت��راح��ة
ف��ي أوق ��ات مختلفة ع��ن ك��ل أف��راد
السجن ،فضال عن وجود كاميرات
مراقبة عددها  1400كاميرا تعمل
ع �ل��ى م � ��دار  24س��اع��ة م ��ع وج ��ود
أف � � � ��راد م � ��ن امل � �ب� ��اح� ��ث ،وم �ب ��اح ��ث
امل� � �خ � ��درات ف� ��ي ك� ��ل ال �ع �ن��اب��ر ول ��م
ت�س�ج��ل أي ح��ال��ة اع �ت��داء ع�ل��ى أي
منهم».

سجناء الرأي
وأث � � � ��ار رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة ال� �ش� �ك ��اوى
م�س��أل��ة س�ج�ن��اء ال� ��رأي وامل �غ��ردي��ن

وع� ��دم ش �م��ول�ه��م ب �م��رس��وم ال�ع�ف��و
ال �ص��ادر ،مبينا ان «ال�ع�ف��و عنهم
س�ي�س��اه��م ف��ي تخفيف االك�ت�ظ��اظ
ب��ال �س �ج��ن م ��ع إم� �ك ��ان ت�خ�ص�ي��ص
سوار الكتروني للمفرج عنهم ،يتم
تتبعهم م��ن خ�لال��ه ك��أح��د الحلول
للحد من آثار جائحة كورونا».
واس � �ت � �ع� ��رض ال � �ش � �ك ��وى امل �ق ��دم ��ة
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش� � �ك � ��اوى م� � ��ن أه� ��ال� ��ي
امل�غ��ردي��ن ال��ذي��ن يطالبون ب��إدراج
أس � �م� ��اء أب �ن ��ائ �ه ��م ض �م ��ن ك �ش��وف
ال �ع �ف��و ،وه ��و م ��ا رد ع�ل�ي��ه ال �ل��واء
م �ع��رف��ي ب��ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أن «ه ��ذا
األم��ر يرجع إل��ى ال��دي��وان األميري
وال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �ع� ��ام وف� � ��ق امل �ع��اي �ي��ر
ال�ت��ي ي�ت��م وض�ع�ه��ا لتنفيذ العفو
األميري» ،آمال أن «يساهم الديوان
في إدراج بعض قضايا املغردين
ض �م��ن ال �ع �ف��و األم � �ي ��ري ،ال سيما
ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ض�ح�ي��ة الس �ت �خ��دام
وس � ��ائ � ��ل ال� � �ت � ��واص � ��ل ب��ال �ت �ع �ب �ي��ر
الخاطئ عن آرائهم».

تدابير وقائية:

1200

مستفيد
من العفو

وأش��ار معرفي ،بحسب م��ا ورد في
التقرير إل��ى امل��رس��وم رق��م  87لسنة
 2020بالعفو عن باقي مدة العقوبة
أو تخفيضها املقيدة للحرية والغرامة
امل�ح�ك��وم بها على األش �خ��اص ،ال��ذي
يستفيد منه حوالي أكثر من 1200
محكوم من املواطنني واملقيمني خالل
حوالي أسبوع في عدد من القضايا،
ع � ��دا ج� ��رائ� ��م أم � ��ن ال� ��دول� ��ة واألم � � ��وال
ال �ع��ام��ة ب�س�ب��ب األوض� � ��اع وال �ظ��روف
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال �ب�لاد
بسبب كورونا.

تبادل سجناء
ك �ش��ف م �ع��رف��ي ع ��ن م �ن��اف��ذ لتقليل
األع ��داد ف��ي ال�س�ج��ون ،ومنها تفعيل
االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ل � �ت � �ب ��ادل أو
استكمال السجناء مددهم الباقية في
دول�ه��م ،مشيرا إل��ى ان��ه سيتم تبادل
ح��وال��ي  141سجينا م��ع ب�ن�غ�لادش،
و 17مع إيران لتقليل أعداد املساجني
من هذه الجنسيات.

توفير سبل االتصال المرئي باألهل.
تعقيم مرافق السجن والدوريات
والحافالت.

3

توعية العاملين في المؤسسات اإلصالحية
والنزالء بطرق الوقاية.

 4آالف سجين

توفير الكمامات والقفازات.

4

نقل الحاالت المرضية التي تحتاج إلى المستشفيات
لتلقي العالج.

فصل المصابين عن المخالطين.

5
 6توفير سيارة إسعاف لخدمة الحاالت الطارئة.

لفت معرفي إلى أن عدد املساجني في
ك��ل م��ن السجن ال�ع�م��وم��ي ،والسجن
امل ��رك ��زي ،وس �ج��ن ال �ن �س��اء ،وس�ج��ن
ً
اإلبعاد ،بلغ  4198نزيال من مختلف
الفئات ،بينهم  1239كويتيا.

عزل المصابين وفحص
المخالطين.

◄ شريك النائب التجاري يبذل
الجهود لضمان الكفالة له

عبر أنشطة تجارية تدر دخالً ..وتوفر فرص عمل

1
فحص عينات عشوائية من التكييف والبرادات
2

عزل المساجين الجدد وفحصهم.

◄ وزير الخارجية أي كيه
عبدالمؤمن :السفير
الكويتي أبلغني
بما جرى في القضية

متابعة حاالت األمراض المزمنة والمعدية والتطعيمات الالزمة.

لكشف األمراض واألوبئة.

توفير األدوية التي يحتاجها النزالء بإشراف الطبيب.

أع�ل�ن��ت وزي� ��رة األش �غ ��ال وزي� ��رة ال��دول��ة
ل �ش��ؤون اإلس �ك ��ان د.رن � ��ا ال �ف ��ارس أم��س
إبرام املؤسسة العامة للرعاية السكنية
اتفاقيات وثائق االلتزام مع املستثمرين
بتطوير فرصتي االستثمار الواقعتني
ف��ي مدينتي «ج��اب��ر األح �م��د» و«ص�ب��اح
األحمد» السكنيتني بعد موافقة مجلس
إدارة املؤسسة.
وق��ال��ت ال �ف��ارس ف��ي تصريح إن ترسية
ه ��ذه ال �ف��رص االس�ت�ث�م��اري��ة ج ��رت وفقا
ل�لائ �ح��ة االس �ت �ث �م��ار ال� �ص ��ادرة ب��ال �ق��رار
الوزاري رقم ( )32لسنة  2016وتعديالته
وق��ان��ون ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
وال � � �خ� � ��اص رق � � ��م ( )116ل� �س� �ن ��ة 2014
والئحته التنفيذية.
وأض��اف��ت أن ��ه ت��م إب� ��رام وث�ي�ق��ة االل �ت��زام
للفرصة االستثمارية ( )S2الواقعة في
مدينة صباح األحمد السكنية لتطوير
منطقة مخازن ومنطقة حرفية ،إضافة
إل��ى سكن عمال متضمنا أعمال البنية
التحتية مل��دة اس�ت�ث�م��اري��ة م �ح��ددة ب �ـ30
سنة تبدأ من تاريخ التشغيل التجاري
للفرصة.
وأض� ��اف� ��ت أن � ��ه ت ��م ك ��ذل ��ك إب � � ��رام وث �ي �ق��ة
االل � �ت� ��زام ل �ل �ف��رص��ة االس �ت �ث �م��اري��ة ()J2
ال � ��واق � �ع � ��ة ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ج� ��اب� ��ر األح� �م ��د
السكنية لتطوير مركز ت�ج��اري يتكون
من مساحات مكتبية ومعارض وصالة
م�ت�ع��ددة األغ ��راض وم�ق��اه على مساحة
أرض  145329مترا مربعا ومساحة بناء
 125أل ��ف م�ت��ر م��رب��ع ومل ��دة اس�ت�ث�م��اري��ة
م�ح��ددة ب �ـ 25س�ن��ة م��ن ت��اري��خ التشغيل
التجاري للفرصة.

وثيقة التزام
م��ن جانبها ،قالت نائبة امل��دي��ر ال�ع��ام لـ
«السكنية» لشؤون االستثمار ومشاريع
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ه ��دي ��ل ب ��ن ن ��اج ��ي إن
املؤسسة بصدد إب��رام وثيقة التزام مع

 38مليون دينار إيرادات
مقدرة لـ«السكنية»
خالل فترة الشراكة
املستثمر الفائز للفرصة االستثمارية
( )J3ال��واق �ع��ة ك��ذل��ك ف��ي م��دي�ن��ة «ج��اب��ر
األح � �م� ��د» ال �س �ك �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ك��ون م��ن
مجمع «م��ول» تجاري ووح��دات سكنية
استثمارية للتأجير بعد أن يتم االنتهاء
م � ��ن اإلج � � � � � � ��راءات ال � �خ� ��اص� ��ة ب� ��ذل� ��ك م��ن
املؤسسة.
وأك� � ��دت ب ��ن ن ��اج ��ي أن إج �م��ال��ي ت�ك�ل�ف��ة
تطوير تلك امل�ش��اري��ع ال�ت��ي ت��م إبرامها
ب �ل��غ ن �ح��و  150م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ي��دف�ع�ه��ا
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص دون أي تكاليف على
امل ��ال ال �ع��ام ،علما أن إي� ��رادات املؤسسة
خ�لال فترة الشراكة تقدر بما يفوق 38
مليون دينار.
وذك��رت أن تلك املشاريع لها انعكاسها
اإلي� �ج ��اب ��ي ع �ل��ى رف � ��ع م �س �ت��وى ج ��ودة
امل �ع �ي �ش ��ة ف � ��ي امل� � � ��دن اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ع �ب��ر
توفير ال�خ��دم��ات وال�س�ل��ع املطلوبة عن
طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات
املعدة من املؤسسة للتثبت من جدوى
تطويرها.
وأش��ارت إل��ى أن ه��ذا النظام يعمل على
ت �خ �ف �ي��ف ال� �ع ��بء امل ��ال ��ي واإلداري ع��ن
امل��ؤس �س��ة م ��ن خ�ل�ال ت �ح��وي��ل األراض� ��ي
غير املدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد
مجزية ومتنامية وضمان الوصول إلى
أعلى معايير الجودة من خالل التنافس
ب�ي�ن ش ��رك ��ات ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وك��ذل��ك
خلق فرص استثمارية وفرص وظيفية
للشباب الكويتيني.
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الحكومة تلقي كرة تشريعات التركيبة السكانية في ملعب المجلس

إجماع على تعديل «اإلقامة» ورفع رسوم الوافدين
المحرر البرلماني
أم �ه �ل��ت ل �ج �ن��ة ت �ن �م �ي��ة امل� � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة ال �ح �ك��وم��ة
أس �ب��وع�ين ،لتقديم ردود مكتوبة إل��ى اللجنة على
ح��زم��ة م��ن امل�ط��ال��ب تتعلق ب�ت�ص��ورات الحكومة عن
خطط معالجة اختالالت التركيبة السكانية ،و«كوتا»
الجنسيات وتحديد مدة إقامة الوافد في البالد.
وكشفت مصادر أن اجتماع اللجنة املنعقد الثالثاء
امل��اض��ي ،شهد إجماعًا حكوميًا نيابيًا على إدخ��ال
ت �ع��دي�ل�ات ت �ش��ري �ع �ي��ة ع �ل��ى ق ��ان ��ون إق ��ام ��ة األج ��ان ��ب
وقانون الرسوم ،لجهة زيادة الرسوم على الوافدين،
م�ش�ي��رة إل��ى أن ممثلي ال�ح�ك��وم��ة أل �ق��وا ك��رة تعديل
التشريعات في ملعب املجلس.
وأوض � �ح� ��ت امل � �ص� ��ادر أن ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ع�ل�ي��ا
ملعالجة اختالالت التركيبة السكانية ،طلبت فرصة
لتقديم مرئياتها بشأن القضية وتحقيق تقدم على
أرض الواقع.
وأض��اف��ت «أن ممثلي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة أف� ��ادوا خ�لال
االجتماع بعدم تعاون دولتني مع الكويت في تراحيل
عمالتيهما ،وس��ط مطالب نيابية باتخاذ إج��راءات
مع هاتني الدولتني ت��وازي حجم الضرر الواقع على
الكويت من هذا املوقف».
من جهته ،أعلن رئيس لجنة تنمية املوارد البشرية
البرملانية خليل الصالح عن إمهال اللجنة الوطنية
العليا للتركيبة السكانية أسبوعني لتقديم تقريرها
ح� ��ول امل � ��دة ال��زم �ن �ي��ة إلن� �ج ��از م�ه�م�ت�ه��ا ب �ش��أن ملف
التركيبة السكانية ،مؤكدًا أن هناك تقاعسًا تسبب
في الزيادة املرتفعة ألعداد الوافدين وما ترتب عليه
من كلفة مالية واجتماعية.
وقال الصالح في تصريح صحافي إن اللجنة ناقشت
موضوع التركيبة السكانية وكيفية التعامل معها،
م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ه �ن��اك ل �ج �ن��ة وط �ن �ي��ة ع �ل �ي��ا لتغيير
التركيبة السكانية تم إنشاؤها منذ عام  ،٢٠١٤لكنها
لم تقدم أي مشروع حتى اآلن.
وأوضح الصالح أن الجهات الحكومية التي حضرت
االجتماع شرحت للجنة ما حصل وما سيتم العمل
عليه في الوقت الحالي ،الفتًا إل��ى أن اللجنة طلبت
منهم تقديم جميع التقارير الخاصة بهذا املوضوع
خ�ل�ال أس �ب��وع�ين ،خ�ص��وص��ًا امل ��دة ال��زم�ن�ي��ة امل �ح��ددة
واألعداد التي سيتم تغييرها.
وبني الصالح أن اللجنة ناقشت أيضًا موضوع الكوتا
والجنسيات التي سيتم التعامل معها في املستقبل،
خصوصًا أن تعداد الكويتيني يصل إل��ى ما يقارب
املليون و ٤٠٠أل��ف نسمة مقابل ثالثة ماليني واف��د،
وهي نسبة عالية ،حيث لم يصل عدد املواطنني إلى

«أترك مواقف النواب من استجوابي لضمائرهم»

الكندري لـ سبقلا:

الحربي هدد مستقبل الطلبة
راشد الشراكي

الصالح والشاهين خالل اجتماع لجنة الموارد البشرية

الصالح :ال بديل عن تجفيف
منابع تجارة اإلقامات..
و«كوتا» للجنسيات
 ٥٠في املئة منها ،مشددًا على أنه ال بديل عن تجفيف
منابع تجارة اإلقامات وتحديد كوتا للجنسيات مع
تحديد حد أقصى إلقامة الوافد في البالد.
وأض��اف الصالح أن��ه تم بحث رؤي��ة الحكومة تجاه
ه ��ذا امل ��وض ��وع ،خ�ص��وص��ًا أن أزم ��ة ك��ورون��ا كشفت
ً
وج��ود ح��االت تسلل ل�ل��واف��دي��ن ،ف�ض�لا ع��ن أن هناك
وافدين ال يريدون الخروج من البلد.

وقال إن هذه القضية شاملة وكبيرة جدًا ،خصوصًا
أن أي واف��د ي��أت��ي إل��ى ال�ك��وي��ت يتمتع ب�م��زاي��ا مالية
واجتماعية كبيرة جدًا.
وك �ش��ف ال �ص��ال��ح ع��ن أن األج� �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي
ح �ض��رت االج �ت �م ��اع ت �ط��رق��ت إل� ��ى م ��وض ��وع ت�ع��دي��ل
ق ��وان�ي�ن اإلق ��ام ��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ،م �ش �ي �رًا إل� ��ى أن ه��ذه
قضية مهمة ج�دًا .وطلبت اللجنة منهم تقديم هذه
التشريعات إل��ى اللجنة ملتابعتها ،خصوصًا بعد
وج ��ود دول �ت�ي�ن رف�ض�ت��ا اس�ت�ق�ب��ال م��واط�ن�ي�ه�م��ا مما
حمل البلد كلفة كبيرة.
وأك��د أن��ه م��ن أكبر األخ�ط��اء التي حدثت ف��ي السابق
ع ��دم إن �ش ��اء  ٤م �ش��اري��ع ك �م��دن ع�م��ال�ي��ة م ��ن أص ��ل ٦
مشاريع ،مما كشف وجود تقاعس واضح وملموس
في هذا األمر.
ول �ف��ت ال �ص��ال��ح إل� ��ى أن� ��ه س �ت �ك��ون ه �ن��اك ج��دي��ة من
ق�ب��ل لجنة تنمية امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ف��ي متابعة ه��ذا
املوضوع.

«الموارد» تسأل الحكومة:

أك� ��د ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري أن وزي ��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي س�ع��ود
الحربي ،هدد مستقبل الطلبة وعرضهم
ل�ل�م�خ��اط��ر ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أن ��ه ل��م ي�ع�ل��ن أن
اس� �ت� �ج ��واب ��ه ال� � ��ذي ت� �ق ��دم ب ��ه م ��ن م �ح��ور
وح� �ي ��د ،وت �ق ��دم ��ت ب �ص �ح �ي �ف��ة م �س��اء ل �ت��ه
امل �س �ت �ح �ق��ة ،وأت� � ��رك م ��واق ��ف ال� �ن ��واب من
االستجواب لضمائرهم.
وق � � � � ��ال ال � � �ك � � �ن� � ��دري ل � � �ـ سبقلا :ت� �ق ��دم ��ت
ب��اس �ت �ج��واب ال ��وزي ��ر م ��ن م �ح��ور وح �ي��د
ف��ي ال �ب��داي��ة ك��ال �ت��زام أدب� ��ي ،ب�ع��د إع�لان��ي
اعتزامي مساءلته ،وكنت أعمل على بقية
امل �ح��اور اإلض��اف�ي��ة .وأض ��اف «ال�ك��ل يعلم
أن�ن��ا نعيش أزم��ة عاملية بسبب فيروس
كورونا ،والكويت كانت تواكب املخاطر
ال�ن��اج�م��ة ع�ن��ه وت �ض��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات�ه��ا،
ل�ك��ن ه ��ذا األم ��ر غ ��اب ع��ن وزارة ال�ت��رب�ي��ة
تمامًا».
وأوض� � � � � � ��ح ال � � �ك � � �ن� � ��دري أن � � � ��ه س� �ي� �ت� �ط ��رق
بالتفصيل على منصة االستجواب إلى
تراخي الحربي في إنهاء العام الدراسي
وت �ق��وي��م ال ��وض ��ع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ،الف �ت��ًا إل��ى
أن� ��ه م �ن��ذ ف �ب��راي��ر امل ��اض ��ي وه� ��و ي �ص��رح

فيصل الكندري

وي�ت�ك�ل��م ع��ن ال��وض��ع ال�ت�ع�ل�ي�م��ي وص�ح��ة
الطلبة ومستقبلهم لكن لم يكن هناك أي
تجاوب من الوزير مع كل احترام وتقدير
لشخصه الكريم.
وف��ي ش��أن م�خ�ت�ل��ف ،أع ��رب ال �ك �ن��دري عن
أم� �ل ��ه ف ��ي أن ي �ن �ت �ه��ي م �ج �ل��س األم � ��ة م��ن
إقرار قانوني االستبدال وخفض القرض
ال� �ح� �س ��ن ،ال س �ي �م��ا ب �ع ��د إع �ل ��ان رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء أن ال �ح �ك��وم��ة س�ت�ك��ون
متعاونة في هذا امللف.

• ما أسباب عدم تطبيق توصية كوتا الجنسيات التي أصدرتها اللجنة العليا للتركيبة؟

الكندري يسأل وزير الداخلية:

• ما سر التراخي في عدم تحديد مدة إقامة الوافد بـ  ١٠سنوات؟

هل ُوعد متهمو «الماليزي»
بإغالق الملف؟

• لماذا لم تضع الحكومة الخطوات التنفيذية لتطبيق الكوتا على أرض الواقع؟
• كم توصية أصدرتها اللجنة الوطنية العليا ولم تدخل حيز التنفيذ؟

«المحامين»
ً
أرضا وزيادة
تطلب
مخصصاتها
زكريا محمد
أح � � ��ال األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل �س��اع��د
ألم � ��ان � ��ة ال � �ل � �ج� ��ان ف � ��ي م �ج �ل��س
ال � � � � � � � � ��وزراء ص� � ��ال� � ��ح امل � �ل� ��ا إل � ��ى
ال �ب �ل��دي��ة ال �خ �ط��اب ال � � ��وارد م��ن
ج �م �ع �ي��ة امل� �ح ��ام�ي�ن إل � ��ى س�م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب�ش��أن
ت �خ �ص �ي��ص ق �ط �ع ��ة أرض ف��ي
م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ج � �ه� ��راء وأخ � � ��رى
ف� ��ي األح� � �م � ��دي ل� �ب� �ن ��اء م �ق��ري��ن
للجمعية.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س إدارة
ال �ج �م �ع �ي��ة ش� ��ري� ��ان ال� �ش ��ري ��ان
ف��ي خ�ط��اب��ه ان ال �ح��اج��ة ملحة
الف� � �ت� � �ت � ��اح ع� � � ��دد م� � ��ن امل� � �ق � ��رات
ال� �ج ��دي ��دة ي �س �ه��ل م ��ن خ�لال�ه��ا
ح � � �ص� � ��ول م� �ن� �ت� �س� �ب� �ي� �ه ��ا ع �ل��ى
ك� ��ل ال � �خ ��دم ��ات ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا
الجمعية.
وتمنى تخصيص أرض لبناء
م� �ق ��ري ��ن ج ��دي ��دي ��ن ل �ل �ج �م �ع �ي��ة
ف� � � ��ي م � �ح� ��اف � �ظ � �ت� ��ي ال� � �ج� � �ه � ��راء
واألحمدي وزيادة املخصصات
امل ��ال� �ي ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ج �م �ع �ي��ة
ل�ي�ت�س�ن��ى ل �ه��ا م��واص �ل��ة ت�ق��دي��م
خ��دم��ات �ه��ا ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال ��ذي
يصب في مصلحة منتسبيها.

محال تهدد صحة
المستهلكين
أس�ف��رت ج��والت ميدانية قامت
ب�ه��ا ال �ف��رق ال��رق��اب�ي��ة ف��ي بلدية
م�ح��اف�ظ��ة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر خ�لال
م � ��اي � ��و امل � � ��اض � � ��ي ،ع � ��ن ت��وج �ي��ه
 275تنبيهًا ل�ل�م�ح��ال وت�ح��ري��ر
 75م� �خ ��ال� �ف ��ة ،م �ن �ه��ا  54ل �ع��دم
االل� �ت ��زام ب��اش �ت��راط��ات ال�ب�ل��دي��ة،
و 17ل� �ت� �ش� �غ� �ي ��ل م� � �ح � ��ال ع �ل��ى
ن �ح��و ي �ه��دد ب �خ �ط��ر داه � ��م على
صحة الجمهور وس�لام�ت��ه ،و4
مخالفات لباعة متجولني.
وأغلقت الفرق  10محال مخالفة،
ورف � � �ع � ��ت  6س � � �ي � � ��ارات م �ه �م �ل��ة
وسكراب ،وحمولة  256شاحنة
من األنقاض املجهولة املصدر،
وغ�س��ل وتعقيم  33270ح��اوي��ة،
وت��وج �ي��ه  37إن � � ��ذارًا ل�ت�ع��دي��ات
ع �ل��ى أم� �ل��اك ال � ��دول � ��ة ،وإص� � ��دار
 20خ �ط��اب��ًا ل � � � ��وزارة ال �ك �ه��رب��اء
إليصال التيار ،و 99كتاب إنهاء
إشراف ،و 91ترخيصًا هندسيًا
وشهادات أوصاف.

س� ��أل ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ك��ري��م ال �ك �ن��دري،
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أن� ��س ال� �ص ��ال ��ح ،ع�م��ا
أوردته صحيفة وول ستريت االميركية
م��ؤخ��را ،من تفاصيل عن دخ��ول املتهم
«ج��و ل��و» الشريك الرئيسي في قضية
ال � �ص � �ن� ��دوق امل� ��ال � �ي� ��زي ال� � ��ى األراض� � � ��ي
ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن��ه مطلوب
عبر االنتربول على ذمة قضايا كبيرة،
متسائال عن صحة ما راج من أنباء بأن
املتهمني وعدوا بإغالق امللف!
واس�ت�ف�س��ر ال�ك�ن��دري ع��ن كيفية دخ��ول
امل �ت �ه��م ال ��ى ال �ك��وي��ت وال� �خ ��روج م�ن�ه��ا؟
وه ��ل ك��ان��ت ه �ن��اك ت�س�ه�ي�لات ل��دخ��ول��ه
األراض ��ي الكويتية؟ وم��ن امل�س��ؤول عن
التسهيالت؟ وه��ل ت��م اح��ال��ة الشخص
األخير واملتواطئني معه من منتسبي
وزارة الداخلية ال��ى الجهات املختصة
التخاذ االجراء ات القانونية بحقهم؟

وسأل أيضا عن املحققني الذين حققوا
ف��ي ق�ض�ي��ة ال �ص �ن��دوق امل��ال �ي��زي؟ وألي
ادارة يتبعون؟ وم��ا صحة املعلومات
املتداولة عن وجود تنسيق بني املحققني
واملتهمني قبل التحقيق الرسمي؟ وأنه
ت ��م ت��وج �ي��ه امل �ت �ه �م�ين ل�ل�إج��اب��ة بشكل
م� �ع�ي�ن؟ وه� ��ل وع� ��د امل �ت �ه �م��ون ب��إغ�ل�اق
امل �ل��ف؟ وه ��ل ي�ت��م ت�ص��وي��ر التحقيقات
ب��ال �ص��وت وال� �ص ��ورة م��ع امل�ت�ه�م�ين في
وزارة الداخلية؟ اذا كانت اإلجابة بنعم،
هل يقع هذا التصوير ضمن صالحيات
امل � �ح � �ق ��ق وال� � � � � � � � ��وزارة؟ وأي � � � ��ن ي �ح �ت �ف��ظ
ب��ال �ت �س �ج �ي�لات م ��ع ت� ��زوي� ��دي ب��اس �م��اء
املسؤولني عنها ،وه��ل تقدم إدارة أمن
الدولة خدمات للمواطنني باالستفسار
والتحري عن أي أسماء يتقدمون بها
ل �ل�ادارة وت��زوي��ده��م بملفاتهم األمنية
والصحية وغيرها؟

 5نواب :ساعتان لقضايا
المشروعات الصغيرة
ت� �ق ��دم  5ن� � ��واب ه � ��م :ع � �ب� ��داهلل ال �ك �ن��دري
ومحمد ال ��دالل وص��ال��ح ع��اش��ور وع��ادل
ال��دم�خ��ي وع�ب��دال�ك��ري��م ال �ك �ن��دري ،بطلب
ل � �ت � �خ � �ص � �ي� ��ص س � ��اع� � �ت �ي��ن م� � � ��ن ج �ل �س ��ة
م �ج �ل��س األم � ��ة امل �ق �ب �ل��ة ،ل �ل �ن �ق��اش ال �ع��ام
ع��ن امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
وال �ت��داع �ي��ات ال�س�ل�ب�ي��ة ألزم� ��ة ك ��ورون ��ا،
استنادًا إلى املادة  112من الدستور.
وق � � � ��ال ال � � �ن� � ��واب ف � ��ي ط� �ل� �ب� �ه ��م ان� �ق� �ط ��اع
امل� � �ش � ��روع � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة
أح��د ال�ق�ط��اع��ات امل�ت�ض��ررة م��ن تداعيات
ك ��ورون ��ا ،وه �ن��اك ع ��دة ت �ح��دي��ات ت��واج��ه
ه��ذا ال�ك�ي��ان ،وق��د أك��دت الحكومة خالل
ه��ذه األزم� ��ة ب��دع��م وت�م��وي��ل اح�ت�ي��اج��ات
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة من
تداعيات هذه األزمة إال هذا الدعم لم يكن
كافيًا ،لذا يطلب امل��وق�ع��ون أدن��اه إدراج
الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية
وإب�ل��اغ رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر

عبدالله الكندري

ال� �ت� �ج ��ارة وال � �ش� ��ؤون وامل ��ال� �ي ��ة ب �ف �ح��واه
بتخصيص ساعتني في الجلسة املقبلة،
بهدف الحفاظ على العمالة الوطنية في
هذا القطاع ودعم هذا الكيان.

الشاهين:
«تكويت» القضاء ..في عامين
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب أس��ام��ة ال�ش��اه�ين ب��اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ،يقضي ب�ـ«ت�ك��وي��ت» القضاء
بالكامل خالل سنتني ،داعيا أعضاء اللجنة التشريعية إلى منحه أولوية على
جدول أعمالها.
واعتبر الشاهني ان ادع ��اءات البعض ب��وج��ود نقص ف��ي اع��داد الكويتيني في
مرفق القضاء غير صحيحة.
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أحمد الناصر في كلمة الكويت أمام اجتماع «التعاون اإلسالمي»:

انتهاكات إسرائيل ستعيد العنف للمنطقة
¶ انشغال العالم اإلسالمي بأزماته الداخلية ال يعني تراجع اهتمامه بالقضية الفلسطينية
ت ��رأس وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ د .أحمد
ال� �ن ��اص ��ر ،أول م ��ن أم� � ��س ،وف � ��د ال �ك��وي��ت
املشارك في أعمال االجتماع االستثنائي
(االف � �ت� ��راض� ��ي) ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ع�ل��ى
مستوى وزراء خ��ارج�ي��ة ال ��دول األع�ض��اء
ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون اإلس�ل��ام� ��ي ال ��ذي
ع�ق��د ع�ب��ر ت�ق�ن�ي��ة االت �ص ��ال امل��رئ��ي بطلب
م��ن فلسطني لبحث اإلج� ��راءات األح��ادي��ة
امل �ت �م �ث �ل ��ة ب� �ت� �ه ��دي ��د ح� �ك ��وم ��ة االح � �ت�ل��ال
اإلس��رائ�ي�ل��ي ب�ض��م أج ��زاء م��ن أرض دول��ة
فلسطني املحتلة عام .1967

املربع األول

أراض من الضفة
ضم
ٍ
الغربية انتهاك صارخ
للقانون الدولي
تصرفات الكيان
الصهيوني تقوّ ض
جهود إحالل السالم
العادل والشامل

استنكار كويتي
وألقى الناصر كلمة الكويت أمام االجتماع
ق ��ائ�ل�ا :م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال �ك �ش��ف ع ��ن ال �ن��واي��ا
االسرائيلية املستفزة ،بشأن مسألة ضم
اراض من الضفة الغربية وفرض السيادة
االس��رائ �ي �ل �ي��ة ع �ل��ى م �ن��اط��ق غ� ��ور األردن
وش�م��ال البحر امل�ي��ت ،استنكرت الكويت
ب �ق��وة ه ��ذه ال �ن��واي��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا ان�ت�ه��اك��ا
ص��ارخ��ا ل�ل�ق��ان��ون ال��دول��ي وم�ي�ث��اق األم��م
امل�ت�ح��دة وق� ��رارات ال�ش��رع�ي��ة ال��دول�ي��ة ذات
الصلة.

تقرير إخباري

أحمد الناصر أثناء مشاركته في االجتماع

وأض��اف الناصر أن تصرفات إسرائيل
تمثل تقويضا للجهود الدولية الهادفة
ال��ى إح�ل�ال ال�س�لام ال �ع��ادل وال�ش��ام��ل مع
التأكيد ف��ي ال��وق��ت نفسه على أن م��ا قد
ت �س �ف��ر ع �ن��ه ه ��ذه ال �ن��واي��ا االس��رائ �ي �ل �ي��ة
املستفزة يعد عمال باطال ال يترتب عليه
أية آثار قانونية تمس الحقوق املشروعة

وال �ت��اري �خ�ي��ة ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي بما
ف ��ي ذل � ��ك ض � � ��رورة االل � �ت � ��زام ب ��ال� �ق ��رارات
ال��دول�ي��ة ذات ال�ص�ل��ة وم��ن بينها ال�ق��رار
 194املتعلق بحق عودة الالجئني وقرار
م�ج�ل��س األم ��ن  2016/ 2334ال ��ذي نص
ع�ل��ى ع��دم االع �ت��راف ب��أي��ة ت�غ�ي�ي��رات في
حدود عام .1967

قضية فلسطين
ستظل حجر الزاوية
في منظومة األمن
القومي اإلسالمي

وش� � ��دد ع �ل ��ى أن م� ��ن األه� �م� �ي ��ة أن ي� ��درك
امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ب ��أس ��ره أن م �ث��ل ه��ذه
ال �ت �ه��دي��دات واالس �ت �ف ��زازات االس��رائ�ي�ل�ي��ة
ب��ال�ض��م ت�ع��د ت�ص�ع�ي��دا خ�ط�ي��را ي �ه��دد كل
الجهود التي بذلت واملبادرات التي قدمت
إلق ��ام ��ة س�ل��ام ش ��ام ��ل وع� � ��ادل ودائ� � ��م ف��ي
املنطقة ...بل ومن املمكن أن تؤدي مثل هذه
ال �ت �ه��دي��دات واالس �ت �ف ��زازات االس��رائ�ي�ل�ي��ة
بالضم الى عودة املنطقة الى املربع األول
م ��ن ح �ي��ث ان� � ��دالع أش� ��د خ� �ط ��ورة ل��دوام��ة
العنف وح��ال��ة ع��دم االس�ت�ق��رار السياسي
وال� �ع� �س� �ك ��ري ،األم� � ��ر ال� � ��ذي ل ��ه ت��داع �ي��ات��ه
وانعكاساته السلبية على مجمل قضايا
ال�س�ل��م واألم� ��ن ال��دول �ي�ين ،م��ع ض� ��رورة أن
ت � ��درك اس ��رائ� �ي ��ل وامل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ف��ي
الوقت نفسه بأن انشغال العالم االسالمي
ب �ع��دد م��ن ال�ق�ض��اي��ا واألزم� � ��ات ال��داخ�ل�ي��ة
واالقليمية ال يعني بأي حال من األحوال
ت��راج��ع االه�ت�م��ام بالقضية الفلسطينية
ب��اع �ت �ب��اره��ا ح �ج��ر ال ��زاوي ��ة ف��ي م�ن�ظ��وم��ة
األمن القومي االسالمي.

تزامناً مع استئناف الحياة في دول االبتعاث بعد «كورونا»:

مطالب بمعاودة استقبال المبتعثين
للعالج في المستشفيات العالمية
ل �ف �ت��رات ط��وي�ل��ة ه �ن��اك وس ��ط ظ ��روف معيشية
صعبة جدا ،السيما مع بدء ازمة كورونا عامليا.

عبدالرزاق المحسن
م� ��ع ع � � ��ودة ال� �ح� �ي ��اة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ف� ��ي ال� �ب� �ل ��دان
االوروبية والغربية ،واستئناف تقديم الرعاية
الصحية في مستشفياتها التي كانت تستقبل
امل��رض��ى الكويتيني للعالج ه�ن��اك ،ينتظر عدد
غ �ي��ر ق�ل�ي��ل م�ن�ه��م م� �ع ��اودة امل��راج �ع��ات الطبية
لهذه املستشفيات ،التي تم تخصيصها خالل
جائحة كورونا ،الستقبال املصابني بالفيروس.
ورغ��م جهود وزارة الصحة املبذولة على اكثر
من صعيد محليا ملواجهة الجائحة ،وذلك حتى
قبل تسجيل اول��ى االص��اب��ات في البالد اواخ��ر
فبراير املاضي ،فان هذا لم يمنعها وبالتنسيق
وال�ت�ع��اون م��ع الجهات الحكومية االخ��رى ،من
اج�لاء امل��رض��ى امل��واط�ن�ين ال��ذي��ن كانت حالتهم
الصحية تسمح لهم بمغادرة املستشفى ،ومن
ثم العودة الى البالد ،في حني لم تتمكن اعداد
اخ ��رى م��ن ال�س�ف��ر بسبب اوض��اع�ه��م الصحية،
كما ان مخصصات بعضهم املالية كانت تتعثر
بني فترة واخ��رى ،وهو ما قد يزيد من االعباء
عليهم ،نظرا لغالء املعيشة هناك.

فريق تواصل
ففي مارس املاضي ،شكلت وزارة الصحة فريق
عمل للتواصل والتنسيق مع املكاتب الصحية
بالخارج ،لتحديد حاالت املرضى التي تحتاج
إل ��ى اس �ت �م��رار ال �ع�ل�اج داخ ��ل امل�س�ت�ش�ف�ي��ات في
الكويت ،وذلك قبل إجالئهم من الخارج ،فضال

تنسيق وتواصل

¶ مواطنون ينتظرون استكمال عالجهم..
وتحمل «الصحة» المصاريف
ع��ن ت�ح��دي��د ال �ح��االت ال �ت��ي ت�ح�ت��اج ال ��ى أدوي ��ة
محددة عقب وصولهم ال��ى ال�ب�لاد ،اضافة الى
أماكن عالج تلك الحاالت وفق البطاقة املدنية
ل �ك��ل م ��ري ��ض ،ل �ض �م��ان ح �ص��ول �ه��م ع �ل��ى ك��ام��ل
الرعاية التي كانوا يتلقونها في الخارج.

تعقيم الكنيسة من الخارج

اال ان املواطنني املوجودين بالخارج يتأملون
من وزارة الصحة استكمال عالجهم ومصاريف
مرافقيهم ،وذل��ك ف��ي ح��ال استئناف استقبال
املستشفيات امل��رض��ى ،ن�ظ��را ل�خ�ط��ورة اوض��اع
بعضهم ال�ص�ح�ي��ة ،اض��اف��ة ال��ى م�ك��وث اخ��ري��ن

م �ـ �ص �ـ��ادر م�ـ�ط�ـ�ل�ـ�ع�ـ��ة ف �ـ��ي وزارة ال�ص�ـ�ح�ـ��ة اك �ـ��دت
ل� �ـ سبقلا ان ال� � � ��وزارة ت�ن�ت�ظ��ر ال �ح �ص��ول على
موافقات املستشفيات واملراكز الصحية العاملية
ال �ت��ي ك� ��ان ي�ت�ل�ق��ى ف �ي �ه��ا امل ��رض ��ى ال �ك��وي �ت �ي��ون
ال � � �ع �ل ��اج ،خ� ��اص� ��ة ب � �ع ��د ت �خ �ص �ي ��ص اغ �ل �ب �ه��ا
الس �ت �ق �ب��ال م��رض��ى ك ��ورون ��ا ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة،
منوهة بوجود تنسيق وتواصل مباشر معها،
لضمان البدء باستئناف مراجعة املواطنني لها
في أقرب وقت.
وأض��اف��ت امل �ص��ادر ان امل�ك��ات��ب ال�ص�ح�ي��ة تقوم
بالتواصل الدوري مع املرضى بالخارج ،لبحث
اي مشاكل او عراقيل يواجهونها خ�لال ازم��ة
كورونا ،الفتة الى ان التواصل يتضمن منحهم
ارش � � � ��ادات ص �ح �ي��ة ت �ت �ع �ل��ق ب �ت �ج �ن��ب االص ��اب ��ة
بالفيروس ،او حتى ط��رق انتقال ال�ع��دوى ،مع
التشديد على البقاء بالسكن وعدم الخروج اال
للضرورة القصوى.
وذك��رت املصادر ان املكاتب الصحية لم تتوان
ع ��ن ت �ق��دي��م ك ��ل ال �ن �ص��ائ��ح ال �ح �ي��وي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
ايضا بتمديد فترات االقامة والتأشيرات لدى
بعض املرضى الكويتيني ،من خ�لال تزويدهم
ب��ال��رواب��ط ال�خ��اص��ة ب�م��واق��ع وزارات الداخلية
في تلك الدول ،لضمان حصولهم على التمديد
الالزم ،بهدف عدم تعثر عالجهم بالخارج.

 ..والقاعات من الداخل

القائمون عليها لــ سبقلا :الكويت موطن التعايش والتسامح

الكنائس َّ
ً
استعدادا للعودة
تعقمت..
مي السكري

ُّ
بعد توقف دام  3أشهر ،تستعد كنائس البالد لالفتتاح مجددًا،
واستقبال رواده��ا ،وبالتعاون مع الجهات املعنية جرى أمس
تعقيم الكنائس وتطهيرها ،ووضعت خطة لتنظيم الدخول
إليها والخروج منها .وأكد القائمون على الكنائس أن الكويت
م��وط��ن ال�ت�س��ام��ح وت�ع��اي��ش األدي � ��ان ،وك��ان��ت وال ت ��زال ملتقى
الجاليات التي تمارس شعائرها الدينية بحرية.

وكشف خ��ادم الرعية املارونية بدولة الكويت الخوري ريمون
عيد ع��ن استعداد الكنيسة الكاثوليكية لالفتتاح واستقبال
ً
أبنائها من الطائفة املسيحية بعد شهر تقريبًا من اآلن ،قائال:
األعداد كثيفة ،وال يمكن أن نخاطر بأرواحهم.
ولفت عيد ف��ي تصريح لــ سبقلا إل��ى خطة لتعقيم الكنيسة،
«وقد اتفقنا مع شركة تعقيم للقيام بذلك ،حفاظا على سالمة
ال �ن��اس» ،م�ض�ي�ف��ًا :فلسنا مستعدين ل�ت�ع��ري��ض ح �ي��اة ال�ن��اس
للخطر في الوقت الحالي .وتابع بالقول :يتردد على الكنيسة

الكاثوليكية الكائنة بجوار الشيراتون خالل فترة األعياد نحو
 200ألف شخص من مختلف الجنسيات ،ومن الصعب ضبط
عملية الدخول والخروج في الوقت الحالي.
وث� ّ�م��ن ال �ج�ه��ود ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا ك��ل وزارات ال��دول��ة وال�ك��وي��ت
ب �ق �ي��ادة س�م��و األم �ي��ر ،وك��ذل��ك ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ص�ف��وف األم��ام�ي��ة
ف��ي سبيل تأمني حياة املجتمع م��ن املواطنني واملقيمني؛ فكل
الشكر والتقدير لهم وتحية إجالل لهم ،متمنيا اللطف من اهلل
والتوصل إلى دواء ناجع ّ
ّ
وفعال لهذا الوباء.

طهبوب :الكويت سبَّاقة
في دعم قضية فلسطين
أك� ��د ال �س �ف �ي��ر ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ل��دى
البالد رامي طهبوب ،أن الكويت
سباقة في دعم قضية فلسطني،
وقد أثبتت ،بقيادة سمو األمير،
أنها موطن التضامن العربي.
وتقدم طهبوب بالشكر لوزير
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ال � �ش � �ي� ��خ أح� �م ��د
ال �ن ��اص ��ر ع �ل��ى ال �ك �ل �م��ة امل �ه �م��ة
وال��واض �ح��ة ال �ت��ي أل �ق��اه��ا أم��ام
رامي طهبوب
االج �ت �م��اع االف �ت��راض��ي ل ��وزراء
خ� ��ارج � �ي� ��ة م �ن �ظ �م ��ة ال� �ت� �ع ��اون
اإلسالمي .وأضاف :لقد كانت كلمة الناصر واضحة وصريحة
ب��دع��وت��ه ب�ع��ض دول املنظمة ال�ت��ي ل��م ت�ع�ت��رف ب��دول��ة فلسطني
حتى اآلن إلى ضرورة االعتراف بها ،وكذلك دعوته إلى ضرورة
مساءلة إسرائيل على ما تقوم به من سياسات أحادية الجانب
وض��رب�ه��ا ع��رض ال�ح��ائ��ط ب�ك��ل امل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة ال �ت��ي تمثلت
موخرًا بقرارها ضم غور األردن وشمال البحر امليت وأراض��ي
منطقة «ج» من الضفة الغربية.
وزاد ط�ه�ب��وب ب��ال �ق��ول :م ��رة أخ ��رى ت�ث�ب��ت ال �ك��وي��ت أن قضية
فلسطني على رأس أولوياتها.

رأي
عبدالرحمن علي اإلبراهيم

«التعليم عن بُعد»
أم «البعد عن التعليم»؟!
م��ع ت��داع�ي��ات ان�ت�ش��ار ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وب�ع��د ات�خ��اذ مجلس
ال� ��وزراء ق��رار تعطيل امل ��دارس وال�ج��ام�ع��ات ضمن اإلج ��راءات
االحترازية ،احترت كثيرًا في كتابة هذا املقال ،ولكن بعد انتظار
أربعة أشهر مع وقف التعليم ،قررت أن ّ
أعبر عما بداخلي حول
تداعيات أزمة جائحة كورونا على التعليم وبركاتها في كشف
الغطاء عما هو مستور.
ال يخفى على الجميع شعورنا باالرتياح غير املسبوق ألداء
الحكومة بكل وزارات �ه��ا بقيادة سمو رئيس مجلس ال��وزراء
ونجاحها ف��ي اإلج ��راءات الصحية املتخذة التي نالت إش��ادة
عاملية ،وفي املقابل ،ظهرت األزمة التعليمية التي كشفت فيها
الحكومة عن غطائها ،وكانت سقطة بحق املسيرة التعليمية
الكويتية.
ال�ي��وم ن�م��ر ب�ح��ال��ة استثنائية ي�ت��وج��ب عليها أن تتخذ أيضًا
ق ��رارات استثنائية ،ف�ه��ذه مسؤولية تقع على ع��ات��ق ال ��وزارة،
وكما أشارت الحكومة الى أن العالم بعد كورونا لن يكون كما
قبلها.
الحظنا في اآلونة األخيرة تحركات من ِقبل الروابط الطالبية
وأع �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري�س�ي��ة ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي وال�ج��ام�ع��ات ال�خ��اص��ة تطالب بتفعيل التعليم عن
ُبعد ،ولكن لألسف يكون الجواب «ال حياة ملن تنادي» .وتأتي
هذه املطالبة لتحقيق حقوق الطلبة املوقوفة ،والتي تعد حقوقا
أصيلة ألي متعلم ،ومن املحزن أن نرى قلة قليلة من أعضاء
هيئة التدريس يحاربون التعليم ع��ن ُبعد بحجة أن��ه يخالف
بعض اللوائح ،ويزعمون أيضًا «أننا لم نخض تلك التجربة،
ف�لا ت�ق��ارن جامعتنا بالجامعات األج�ن�ب�ي��ة» ،وأي�ض��ًا بقولهم
«ان التعليم ع��ن ُب�ع��د ليس ل��ه ك�ف��اءة وال فاعلية» ،وامل�ف��رح أن
ن��رى اغلبية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية
والخاصة ي��ؤك��دون جهوزيتهم ودعمهم الستكمال الدراسة
ع��ن ُب�ع��د ،وم��واك�ب��ة ال�ت�ط��ورات التعليمية ال�ت��ي تشهدها أع��رق
الجامعات في العالم خالل األزم��ة ،فهذا يعكس كفاءة التعليم
اإللكتروني وفاعليته ،وباإلشارة إلى الجامعات الخاصة ،فقد
خاضت تجربة التعليم عن ُبعد الستكمال الفصل الدراسي
الثاني ،وأثبتت نجاحها وتفوقها في تجربتها األول��ى ،ومن
ب �ع��ده��ا ت��وق��ف ال�ت�ع�ل�ي��م م ��رة أخ � ��رى ،وأص �ب ��ح ح��ال��ه م�ق�ت��رن��ا
«بشخطة قلم» .كل ما يحدث بسبب عدم اتخاذ قرار جريء
الستكمال املسيرة التعليمية التي تصب في مصلحة البالد
والعباد ،وجميعنا نعرف من يساهم في وضع الحلول ومن
يتفنن ب��وض��ع ال�ع��راق�ي��ل .وال ننسى أن ال�ك��وي��ت ك��ان��ت رائ��دة
املسيرة التعليمية وتخطت حدودها لتساهم أيضًا في تنمية
وتطوير التعليم في ال��دول الخليجية الشقيقة ،أال نخجل من
أنفسنا مما نشاهده اليوم من الفرق الشاسع بيننا وبينهم؟!
نرى أن التعليم آخر اهتمام الحكومة ،فهذا يحملها مسؤولية
كبيرة لعدم االرتقاء بمستوى التعليم األكاديمي للطالب خالل
ه��ذه األزم ��ة ،وب��األخ��ص تقاعس وزارة التربية ف��ي حسم هذا
املوضوع .في حني اتخذت معظم الجامعات في العالم تدابيرها
في غضون أيام لتحويل التعليم عن ُبعد ،بينما لم تحرك الوزارة
العتيدة ساكنًا ،ولم تواكب تطور العملية التعليمية في العالم.
والسؤال ال��ذي يطرح نفسه اآلن :مل��اذا تقف الكويت عاجزة
عن تطبيق التعليم اإللكتروني املساند للتعليم التقليدي،
ال��ذي أص�ب��ح ال�ي��وم ض��رورة ملحة مل��واك�ب��ة ت�ط��ورات التعليم
ف��ي مواجهة أي أزم � ٍة مستقبلية صحية ك��ان��ت أو غيرها؟
مل ��اذا ت �ق �ف��ون م�ك�ت��وف��ي األي� ��دي مل ��دة أرب �ع��ة أش �ه��ر ،ول��دي�ك��م
ال �ف��ري��ق ال �ق��ان��ون��ي امل �خ �ت��ص ل�ي�ض��ع اإلط� ��ار ال�ل��ازم لتغيير
بعض اللوائح؟ وعلى النقيض ،نجد الوزارات األخرى ّ
غيرت
نمطها في التعامل مع األزمة بفترة زمنية قياسية ما عدا
وزارة التربية ،التي أظن أن األمواج جرفتها إلى اتجاه غير
معلوم ب�ق��رارت�ه��ا العشوائية بتأجيل التعليم لستة أشهر
(م ��ارس إل��ى أغ �س �ط��س) ،وإل ��ى ال �ي��وم ال زال ال�ن�ق��اش ي��دور
حول اللوائح!
م��ن «ب ��رك ��ات ك ��ورون ��ا» أن �ه��ا ك�ش�ف��ت وأزاح � ��ت ال �غ �ط��اء عن
أص �ح��اب ال� �ق ��رار وع ��ن ف �ش��ل إدارت� �ه ��م ل�ل�أزم��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة،
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن امل�ب��ال��غ امل��ال�ي��ة ال�ت��ي ص��رف��ت ع�ل��ى ال�ب��رام��ج
وامل �ن �ص��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة،
نأتي بعز األزمة ونشعر أننا لم نلمس أي شيء على أرض
ال��واق��ع .ف��ال�ج��ام�ع��ات وال�ك�ل�ي��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�خ��اص��ة لديها
ال�ق��درة وال�ج�ه��وزي��ة ال�ت��ام��ة الستكمال التعليم ع��ن ُب�ع��د من
خالل املنصات اإللكترونية واملضي قدمًا للخوض في هذه
التجربة لالرتقاء باملستوى التعليمي لبلدنا العزيز ،ولكن
لألسف الجميع ينتظر من بيده القرار.
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اختصاصيون نفسيون طالبوا عبر سبقلا بمعالجة آثار الحظر

النقاهة النفسية
ضرورة الستعادة
الحياة الطبيعية
بعد فترة ال بأس بها من الحظر الكلي ،إثر مكابدة كل أفراد المجتمع
أمدا شبه مماثل من الحظر الجزئي ،وما تطلبه ذلك من تكيف نفسي
مع هذه العزلة االجتماعية القسرية ،لن يتمكن األفراد من العودة إلى
ممارسة حياتهم االعتيادية إال بتأهيل نفسي يعالج اآلثار المترتبة على
االنغالق على الذات واألسرة فترة من الزمن ،في إطار ما يطلق عليه
فترة نقاهة.

مجرد اإلعالن
عن موعد
عودة الحياة
لطبيعتها
يحسن المزاج

ومع كون اإلنسان كائنا اجتماعيا بالفطرة ،يعاني مع العزلة الكثير من
المخاوف والشعور بالقلق والتوتر وتقلب المزاج ونوبات الغضب والهلع
واضطراب النوم والعدوانية واالكتئاب وتوهم المرض والشعور بعدم
األمان ،ومثلما يحتاج إلى خريطة طريق لتحديد أساليب الخالص منها،
يحتاج أيضا خريطة مماثلة قبل الخروج من هذه العزلة.
هاني الحمادي

¶ الدوسري :انعكاسات االنغالق القسري خطيرة يجب تداركها

ما يؤشر إلى الحاجة امللحة إلى العالج النفسي
الذي يتدرج ما بني األساليب الذاتية البسيطة
وال���دع���م ال��ن��ف��س��ي م���ن امل��ع��ال��ج�ين امل��ت��خ��ص��ص�ين،
إش�����ارة ال��ك��ث��ي��ر م���ن االخ��ت��ص��اص��ي�ين ال��ن��ف��س��ي�ين
ال����ذي����ن ال���ت���ق���ت���ه���م سبقلا إل������ى اآلث��������ار ال��س��ل��ب��ي��ة
ال���ن���ف���س���ي���ة ال����ن����اج����م����ة ع�����ن اإلن������غ���ل��اق ال����ق����س����ري،
وتشديدهم على األساليب الصحية للمرور من
فترات الحظر بأقل الخسائر.

¶ الحويلة :التعايش مع الواقع يتطلب التق ّيد باإلجراءات الوقائية

آثار نفسية
وف���ي ه���ذا ال���ص���دد ،ت��ق��ول االس��ت��ش��اري��ة ف���ي علم
ال����ن����ف����س األس���������ري د .س����م����ي����رة ال������دوس������ري «إن
االن��غ�لاق ال��ق��س��ري ب�ين ج���دران امل��ن��زل ل��ع��دة أي��ام
أو أس��اب��ي��ع أم���ر غ��ي��ر اع��ت��ي��ادي ل��ع��ام��ة ال��ن��اس»،
لذلك فإن «للحظر آثارا نفسية تقتضي مراجعة
امل��ت��خ��ص��ص�ين ،م��ن��ه��ا ال���ش���ع���ور ب���ال���وح���دة ال���ذي
ي���ؤدي إل��ى امل��ل��ل وي��س��ب��ب االك��ت��ئ��اب وال��ق��ل��ق وق��د
يصل إلى مرحلة أخطر وهي اإلحباط».

¶ضاهر:إقبالعلىالحياةبعدإعادةترميمالشخصيةخاللالحظر
وف��ي��م��ا أوض���ح���ت ال����دوس����ري أن ت��ق��ي��ي��د ال��ح��ري��ة
ي����ؤدي ال���ى م��ش��اك��ل ن��ف��س��ي��ة وس��ل��وك ع��دائ��ي في
بعض األح��ي��ان ،أش��ارت إل��ى أن «األغلبية كانت
ت��ن��ت��ظ��ر م��وع��د ان��ت��ه��اء ال��ح��ظ��ر ال��ك��ل��ي ب��اع��ت��ب��اره
مؤشرا على تقدم اإلجراء ات الحكومية الخاصة
ب���اح���ت���واء أزم����ة ف���ي���روس ك����ورون����ا» ،ول���ذل���ك ف��إن
«م���ج���رد اإلع��ل��ان ع���ن م���وع���د ع�����ودة ال���ح���ي���اة إل��ى
طبيعتها أسهم في تحسن املزاج».

اتزان ومساندة
ونبهت أستاذة علم النفس في جامعة الكويت
ع����ض����وة امل���ج���ل���س األع�����ل�����ى ل�����ش�����ؤون األس���������رة د.
أم��ث��ال الحويلة إل��ى حاجة املجتمع بعد م��روره

بفترة الحظر إلى «االت��زان االنفعالي واملساندة
االج���ت���م���اع���ي���ة ب��ي�ن أف�������راد ال���ع���ائ���ل���ة واألص�����دق�����اء،
وتوافر قدر كبير من الصالبة النفسية».
ود ع����ت ا ل��ح��و ي��ل��ة إ ل���ى ت��أ ه��ي��ل ا مل��ج��ت��م��ع ن��ف��س��ي��ا
ل���ل���ت���ع���ا ي���ش م�����ع ا ل������وا ق������ع ك����س����ا ئ����ر ا مل���ج���ت���م���ع���ات
وا ل����ت����ق����ي����د ب��������اال ج��������راء ات ا ل���ط���ب���ي���ة وا ل����و ق����ا ئ����ي����ة
ل��ت��ح��ج��ي��م ا ن��ت��ش��ار ا مل����رض ب�ي�ن ا ف����راد ا مل��ج��ت��م��ع،
م����ع ت���ر ت���ي���ب األو ل�����و ي�����ات وا ع�������ادة ا ل��ت��ف��ك��ي��ر ف��ي
أنماط الحياة وتعلم مهارات وثقافات جديدة
للمحافظة على صحتنا.
و ع����ن أ ث����ر ا ل��ت��ع��ا ط��ي ا ل��ح��ك��و م��ي م���ع األز م�����ة ف��ي
تقليل ا ل��ن��ت��ا ئ��ج ا مل��ت��ر ت��ب��ة ع��ل��ى ا ل��ح��ظ��ر ،اعتبرت
أن «ا ل��ت��س��ه��ي�لات ا ل��ت��ي ق��د م��ت��ه��ا ا ل��ح��ك��و م��ة عند

ت��ط��ب��ي��ق ا ل���ح���ظ���ر ا ل���ش���ا م���ل ك���س���رت ا مل����خ����اوف»،
م���ش���ي���رة إ ل����ى أن «اآل ث������ار ا ل��ن��ف��س��ي��ة ع���ل���ى أ ف����راد
ا مل����ج����ت����م����ع م����ت����ف����او ت����ة ل���ك���ن���ه���ا ل���ي���س���ت خ���ط���ي���رة
خ���ا ص���ة م���ع ت���و ف���ي���ر ر خ����ص ي��م��ك��ن ا س��ت��غ�لا ل��ه��ا
م��ث��ل ا ل��س��م��اح ب��م��م��ار س��ة ا ل��ر ي��ا ض��ة ف��ي ا مل��م��ش��ى
مل��دة ساعتني وإتاحة الفرص للتسوق وز ي��ارة
املستشفيات وغيرها».

مخاطر العشوائية
و ي��ح��ت��اج اإل ق���ب���ال ع��ل��ى ف��ت��رة ا ل���ع���ودة ل��ل��ح��ي��اة
ا ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة إ ل���ى ف���ت���رة ن��ق��ا ه��ة ل��ت��ع��و ي��د ا ل��ن��ف��س
ع���ل���ى ا ل���ن���ظ���ر إ ل�����ى ا ل���ح���ي���اة م����ن زاو ي������ة ج���د ي���دة
ب��ع��د إ ع����ادة ت��ر م��ي��م ا ل��ش��خ��ص��ي��ة ،و ف���ق م���ا ي���راه
اال خ����ت����ص����ا ص����ي ف������ي ع����ل����م ا ل����ن����ف����س ا ل����ع����ي����ادي
ر ع������د ض����ا ه����ر ا ل�������ذي ي������رى أن « ف�����ت�����رة ا ل���ح���ظ���ر
ف���ر ص���ة ذ ه��ب��ي��ة ل��ل��ت��أ م��ل ف���ي ا ل�����ذات واال ب���ت���ع���اد
ع�����ن ض����غ����و ط����ات ا ل����ح����ي����اة و ت����ج����د ي����د ا ل����ط����ا ق����ة
وا ل��ت��خ��ط��ي��ط و ت��ط��و ي��ر ا ل���ذات و ت��ن��م��ي��ة ا مل��ه��ارات
واإل م��ك��ا ن��ات وا ل��ق��درات ا ل��ذا ت��ي��ة وإ ع��ادة ترميم
ا لشخصية » .

اتزان داخلي
ذكرت د .سميرة الدوسري أن الحظر الكلي كان
فرصة لالستفادة من تبني أسلوب حياة صحي
داخل املنزل ،بتنظيم أوقات النوم وتناول الطعام
والقراءة واعتياد النظافة الشخصية ،وشرب املاء
بكميات كبيرة ،فضال عن تطبيق آليات داعمة
للوصول إلى اتزان نفسي داخلي لدى الفرد.

رمضان والحياة
رأت د .أم �ث��ال ال�ح��وي�ل��ة أن ت��زام��ن ال�ح�ظ��ر الكلي
مع شهر رمضان امل�ب��ارك جعل نمط الحياة ذا
أث��ر إي�ج��اب��ي م��ن ح�ي��ث ال �ع �ب��ادات وال��روح��ان�ي��ات
وإمكانية تنظيم الوقت.

 37ألف مواطن ومقيم يقطنونها ..واألنظار تتجه إليها

؟

تزايد اإلصابات
هل يعزل الرقعي
بعد دخولها في دائرة المناطق الموبوءة بفيروس كورونا،
تتجه األنظار إلى منطقة الرقعي التي يقطنها نحو 36867
مواطناً ومقيماً موزعين على قطعتين فقط ،وتتزايد
التكهنات بشمول المنطقة بالعزل لتنضم إلى الفروانية
وخيطان وحولي والجليب والمهبولة.

محال العصير انتعشت مع ارتفاع درجات الحرارة (تصوير :بسام زيدان)

خالد الحطاب
سبقلا جالت في شوارع الرقعي صبيحة
دخولها قائمة املناطق السكنية األعلى
إص���اب���ة ب���ك���ورون���ا ف���ي ال���ب�ل�اد ورص����دت
أوض�����اع امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ي��ق��ط��ن��ه��ا الكثير
م���ن ع��م��ال��ة امل���ط���اع���م وش����رك����ات األغ���ذي���ة
وغ��ي��ره��ا ،وب���دت ال��ط��رق��ات كأنها خالية
من البشر ،بيد أن محال الصرافة شهدت

إقبال على محال تصليح المركبات

ت��ج��م��ع��ات م���ن دون االل����ت����زام ب��ال��ت��ب��اع��د
ال��ج��س��دي أو ارت�����داء ال��ك��م��ام��ات ،إض��اف��ة
إل�����ى وج������ود ت��ج��م��ع��ات داخ������ل ال���ب���ق���االت
بني العمارات السكنية ومحال تصليح
ً
السيارات التي شهدت إقباال من الزبائن
ومحال العصير.
وك������ان م����ن ال��ل�اف����ت ع�����دم وج������ود أس�����واق
م��رك��زي��ة واع���ت���م���اد س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة على
البقاالت أو التسوق من جمعية األندلس

والرقعي املجاورة أو شبرة الخضار.
ورص��دت سبقلا تجمعًا عماليًا إلحدى
ال��ش��رك��ات ال��ع��ام��ل��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ال��غ��ذائ��ي
أم����ام امل���رك���ز ال��ص��ح��ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ،وت��ب�ين
الح���ق���ًا أن���ه���م ح���ض���روا إلج������راء م��س��ح��ات
ل��ل��ت��أك��د م���ن خ��ل��وه��م م���ن اإلص���اب���ة ن��ظ��رًا
لوجود مخالطة سابقة ألحدهم بحسب
ما رواه العمال لـ سبقلا.
ول��ف��ت��وا إل����ى أن���ه���م ح���ض���روا ل��ل��ت��أك��د من

زحمة على جهاز الصرف اآللي

سالمتهم ل��ل��ع��ودة إل��ى العمل خ��وف��ًا من
وج���ود إص��اب��ة ونقلها ل��ب��اق��ي العاملني
في موقع الشركة في منطقة العارضية
الصناعية.
واش���ت���ك���ى م����ئ����ات ال���ع���م���ال م����ن ال��ب��ط��ال��ة
وان��ق��ط��اع م��ص��در رزق���ه���م ب��س��ب��ب إغ�ل�اق
امل��ط��اع��م وال���ص���ال���ون���ات وأم���اك���ن ال��ع��م��ل
األخ����رى ال��ت��ي ك��ان��وا يعملون فيها قبل
القرارات التي فرضتها أزمة كورونا.

امرأة وطفالها يعبرون الشارع

أمام مركز الرقعي الصحي
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ُك َّتاب وآراء

حضارات سادت ثم بادت

وقفات في
زمن «كورونا»

د .سعود محمد العصفور
قلت:
قف كورونا!
ارحل
ال مبيت لك عندنا!
األوب �ئ��ة قاسية ف��ي ع��رف ال�ب�ش��ر ،مهلكة
لألرواح ،مغيرة للنفوس واألحوال ،تتعالى
فيها دق��ات القلوب ،لكنها بطبيعة الحال
ت��ذك��ره��م ب�ح�ت�م�ي��ة امل� ��آل ،وف ��ي ك��ل عصر
ت�ك��ون محل اه�ت�م��ام الجميع ،وم��ن بينهم
امل � ��ؤرخ � ��ون واألدب � � � � ��اء ،ف �ت �س �ج��ل ت��دوي �ن��ًا
كأخبار ،وتسبك نظمًا كأشعار ،وتحفل
ك �ت��ب ال �س��اب �ق�ي�ن ب��أخ �ب��اره��ا ول��واح �ق �ه��ا،
وب� �ص ��ورة خ��اص��ة ال �ط��اع��ون ال� ��ذي يطلق
عليه «ال��وب��اء األس��ود» نظرًا لكونه يرتبط
أص��ال��ة ب��امل��وت وع�ج��ز إن�س��ان ذاك ال��زم��ان
عن إيقافه.
وم� ��ن ال �ك �ت��ب ال �ت ��ي أرخ � ��ت ذل � ��ك« :ك �ت��اب
ال�ط��واع�ين» الب��ن أب��ي ال��دن�ي��ا ،وك�ت��اب «ب��ذل
امل��اع��ون ف��ي فضل ال�ط��اع��ون» الب��ن حجر
العسقالني ،و«ما رواه الواعون في أخبار
الطاعون» لجالل الدين السيوطي ،و«تحفة
ال��راغ�ب�ين ف��ي ب�ي��ان أم��ر ال�ط��واع�ين» لزكريا
ً
األن�ص��اري ،وبعضها احتوى فصوال في
وص ��ف ال�ك�ث�ي��ر م��ن األم � ��راض ك��ال�ج��دري
والحصبة وال�ط��اع��ون ،م�ث��ل« :ال �ح��اوي في
الطب» ألب��ي بكر ال��رازي ،وغيرها ال يسع
امل �ج��ال ل��ذك��ره��ا ه �ن��ا .وأم ��ا األش �ع��ار فقد
وردت في ثنايا كتب مؤرخي تلك العصور
التي وقعت فيها األوبئة وتداولتها األلسن
واكتنزتها العقول.
إننا نذهل عندما ينقلب الزمان ،وتتغير
فيه عوائد ال�ن��اس ،فمن صخب إل��ى هدوء
وسكينة ،وم��ن سعي لتحصيل كماليات
الحياة إلى لهفة للفوز بالحاجيات الغذائية
األساسية ،وكأنها لم تكن مبذولة من قبل،
ومن غفلة عن تآلف القلوب في البيوت إلى
ألفة نالت جميع أفراد األسرة الواحدة.
«ك ��ورون ��ا» ج �ع��ل ال �ع��ال��م ك �ل��ه ي �ق��ف على
م�ن�ص��ة واح ��دة س ��واء ب �س��واء ف��ي ال�خ��وف
والهلع ،وأوقفت عجلته الكثير من املرافق
والخطط ،وأضحى موضوعًا لكل حديث،
وال شك أن الكثير من الفوائد قد تحصلت،
ف�ع�ك�ف��ت ال � ��دول ع �ل��ى اب �ت �ك��ار واس �ت �خ��دام
الطرق الجديدة في االتصال غير املباشر،
وذاع اهتمام الكثيرين ف��ي خلق التدابير
االح� �ت ��رازي ��ة ل�ل�ت�ع�ق�ي��م وال �ن �ظ��اف��ة بجميع
أنواعها ،حتى النظافة الشخصية أضحت
أكثر تحققًا ،ناهيك عن استخدام املنصات
التعليمية ف��ي ك��ل م�ج��ال ك��إذاع��ة األخ�ب��ار
وعقد االجتماعات وغيرها.
تيقن الناس في زمن «ك��ورون��ا» أن هناك
أولويات البد من االلتفات إليها في شؤون
حياتهم ،في مقدمتها عالقتهم بخالقهم
ورازق �ه��م وم��دب��ر أم��وره��م ،وأدرك ��وا أيضًا
ً
أن النجاة إنما تكمن بإنقاذ أنفسهم أوال
ثم االلتفات إلى أرحامهم ،ب��دءًا بالوالدين،
ث��م بقية األرح ��ام م��ن امل�ق��رب�ين ،وال��زوج�ين،
وبعدها االنفتاح على الجيران واألصدقاء
ف��ي ظ��ل ازدي ��اد الحاجة إل��ى تفقد الجميع
ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم.
ْ
َ
ن�ح��ن اآلن ف��ي ه��ذا ال��زم��ن م��ن ح��ج��ر إل��ى
َح ْجر ،ونسأل اهلل أن يعجل الفرج .عرفنا
أنفسنا أك�ث��ر ،وأدرك�ن��ا أن لإلنسان ق��درة
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ذات � ��ه ،واك �ت �ش��اف م �ه��ارات��ه،
وممارسة هواياته التي تاقت نفسه إليها
في ظل االنشغاالت املهنية واالجتماعية،
ولعلها فوائد قد تحصلت في زمن غريب
«زمن كورونا».

جهراويات
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َ
َْ ُ
َّ َ
َ
َّ
«إن اللهََّ ال ُيغ ِّي ُر َم��ا ِب��ق� ْ�و ٍم َحتى ُي��غ� ِّ�ي� ُ�روا َم��ا ِب��أن��ف� ِ�س� ِ�ه� ْ�م» ..ص��دق اهلل
العظيم.
ذكر التاريخ في مسيرته اإلحصائية الطويلة كثيرًا من الحضارات
«س��ادت ثم ب��ادت» ،منها على سبيل املثال الحضارتان اإلغريقية
والرومانية ..قامت هاتان الحضارتان على أكتاف أبنائهما املخلصني
وب�ه�م��م أهلهما ال��ذي��ن أث�ب�ت��وا وج��وده�م��ا ك�ح�ض��ارت�ين ب��ارزت�ين بني
حضارات األم��م ،بادت هاتان الحضارتان ولم يبق منهما إال اآلثار
التي أصبحت مزارًا للسائحني.
ال ن� ��دري م��ا ه��ي االس� �ب ��اب ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ال �ت��ي أدت إل ��ى إب � ��ادة ه��ات�ين
الحضارتني ،إال أن التاريخ ذكر لنا كم كان هناك من تناحر وتطاحن
وت�ن��اف��ر س ��اد ن �ف��وس أب �ن��اء ت�ي�ن��ك ال �ح �ض��ارت�ين ،ق��د ي �ك��ون ذل ��ك من
األسباب التي دعت إلى إبادتهما.
ولنا ف��ي دمشق ح�ض��ارة األم��وي�ين ،تلك ال�ح�ض��ارة التي نقلت نور
االسالم ومبادئه العظيمة إلى كل شعوب الدول املحيطة بها ،بل تعدت
ذلك املجال ،حيث نقلت راية اإلسالم عاليًا لتركزها هناك بعيدًا على
أرض األندلس ،تلك الحضارة العربية اإلسالمية التي ال تزال آثارها

قائمة في غرناطة واشبيلية وطليطلة وس��واح��ل االن��دل��س ،فارضة
نفسها على كل من يحاول العبث بها من الحاقدين ..اندثرت.
اندثرت حضارة االندلس بعد أن اهمل قادتها رعايتها وانصرفوا
كما وصفهم الشاعر االندلسي:
ض ��اع ��ت خ�ل�اف �ت �ك��م ي� ��ا ق � ��وم ف��ال �ت �م �س��وا
خ � �ل ��اف� � � ��ة اهلل ب � �ي� ��ن ال� � � � �ن � � � ��اي وال � � � �ع� � � ��ود
هكذا وبهذه األفعال غير املسؤولة اندثرت حضارة االن��دل��س ،التي
كانت يومًا من معالم الفخر االسالمي العربي في االندلس.
ولنا في بغداد حضارة اسالمية تاريخية سادت الكثير من أنحاء
العالم ،حتى قال فيها الخليفة هارون الرشيد وهو يخاطب السحابة
ّ
شئت فسيأتيني خراجك».
«امطري أنى
ِ
يعني أن الدنيا كانت كلها بني يديه منصاعة ألوامره وسيطرة الدولة
االسالمية العظمى .إن هذه الحضارة «اندثرت» بسبب ما طرأ عليها
م��ن تناحر وتنافر وتشاحن ب�ين قادتها والقائمني على شؤونها
حتى وصل االمر بهم ،كما يذكر التاريخ ،الى أن يقتل االنسان أخاه
االنسان الذي ال ينتمي ملذهبه أو ألفكاره الدينية التي يؤمن بها هو

محمد سالم البلهان*
أياد اجنبية معروفة على الكيان اإلسالمي
وحده ،أدخلت تلك األمور ٍ
العربي ،في الخالفة العباسية في بغداد مزقت لحمة التواصل واإلخاء
وامل��ودة السائدة بني أبناء األم��ة العربية اإلسالمة الواحدة ،فانهارت
حضارة بني العباس وزال وجودها بعد أن تغير ما في النفوس.
هنا وحينما نقف كبشر نتأمل م��ا سبق م��ن أح ��داث ،علينا كأمة
اسالمية وكأبناء شعب ووط��ن واح��د ،أن ننبذ كل ما من شأنه أن
َْ
ص ُموا ِب َح ْب ِل
يفرق بيننا ،وأن
نؤمن بقول اهلل سبحانه وتعالى َ«واعت ِ
َ ً َ لاَ َ َ َّ ُ
اللهَِّ ج ِميعا و تفرقوا» صدق اهلل العلي العظيم.
*سفير سابق

أطفالنا والطالق
«إم �س��اك ب�م�ع��روف أو ت�س��ري��ح ب��إح �س��ان» تلك
آية قرآنية ومبدأ عام يقرر أن الهدف من الزواج
ه ��و س �ك �ي �ن��ة ال �ش �خ��ص ل�ل�آخ ��ر .ف � ��إن ل ��م ي�ك��ن
ه�ن��اك ت��واف��ق ،ف��األول��ى ه��و االف �ت��راق ،وه��و ليس
نهاية العالم وال أن يكون سببا للحرب املعلنة
واملستترة! فاألولى هو االفتراق بالحسنى .لكن
م��ا يحصل اآلن وف��ي أروق��ة املحاكم ه��و فجور
ف��ي ال�خ�ص��وم��ة ،ع�ن��دم��ا ي�ت��م اق �ح��ام األب �ن��اء في
ط�لاق اآلب��اء! إنهم قبل كل ش��يء أبناء الكويت،
وعلينا مسؤولية مجتمعية ب��أن نحميهم من
اآلث ��ار امل��دم��رة ل�ل�ط�لاق .إن ال�ق��ان��ون ف��ي الكويت
ينظم العالقة ب�ين املطلقني واألب �ن��اء ب��أن يجعل
أحد األبوين حاضنا ،واآلخر له حق في الرؤية.
وال��رؤي��ة ت�ل��ك ل�ه��ا فلسفتها ،ف�ه��ي ليست للهو
وال �ل �ع��ب ،وإن �م��ا ل�ل�م�ت��اب�ع��ة ال�ص�ح�ي��ة وال�ن�ف�س�ي��ة
والتعليمية للمحضون لالطمئنان على سالمته
من أقرب الناس إليه :والده ،أو والدته.
إن ما مر به العالم خالل األشهر الثالثة السابقة
كان صعبا ومؤملا .فجائحة الكورونا أتتنا بغتة

من شباك الباص
واضطررنا الى التعامل مع تواصلنا االجتماعي
م ��ع أق ��ارب� �ن ��ا وأص ��دق ��ائ� �ن ��ا ب �ط��ري �ق��ة م�خ�ت�ل�ف��ة.
ف ��االب �ت �ع ��اد ال �ج �س ��دي ح �ت��م ع �ل �ي �ن��ا ال �ت��واص��ل
املسموع وامل��رئ��ي .إال أن فئة في املجتمع عانت
معاناة كبيرة أثناء هذه الجائحة ،وقد عرت هذه
الجائحة العوار املتخفي ،ال��ذي لم يكن يالحظه
ال�ك�ث�ي��رون ف��ي ال�س��اب��ق ،وه��و كيف أن قوانيننا
الحالية بحاجة إلى إع��ادة رؤي��ة ،ألنها ال تواكب
العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين .فنحن
ن�ع�ي��ش ع �ص��ر االن �ت��رن��ت واالت � �ص� ��االت امل��رئ�ي��ة
املسموعة! وفي الوقت نفسه هناك آباء وأمهات
من املطلقني والحاضنني ألبنائهم من ال يسمح
للطرف اآلخ��ر حتى باالطمئنان على أبنائه من
خ�لال االت�ص��ال الهاتفي ،دع��وا عنكم االتصال
املرئي واملسموع!
لقد استمعت وزارة العدل لنداء الكثير من اآلباء
واألمهات الذين تقطعت أرحامهم أثناء جائحة
الكورونا ،وذلك بإعادة فتح أبواب محكمة األسرة
ومراكز الرؤية .لكن مازال هناك الكثير لنفعله.

د .عبدالوهاب سالم المسلم
م ��ازال ه�ن��اك ح��اض�ن��ون وح��اض�ن��ات متعنتون
ومتسلطون يرفضون منح الطرف اآلخ��ر حقه
في الرؤية ،أو حتى االطمئنان على أطفاله .على
امل�ج�ت�م��ع إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي م��وض��وع ال�ح�ض��ان��ة
وال ��رؤي ��ة .إن ع�ل��ى ال �ح��اض��ن م�س��ؤول�ي��ة وع��بء
االع �ت �ن��اء ب��ال�ط�ف��ل ج�س��دي��ا ون�ف�س�ي��ا ،ول�ل�ط��رف
اآلخر حقوق تمتعه باألمومة أو باألبوة كما كان
األمر قبل الطالق .إن االخالل بواجبات الحضانة
يحتم وقفة حازمة ،وأحد أهم واجبات الحاضن
ه ��و ال� �ن ��أي ب��امل �ح �ض��ون ع ��ن م �ش��اك��ل ال �ط�ل�اق
وتربيته على حب أبويه ،بدال من أن يكون عامال
من عوامل هدم املجتمع.

ضعوا ثقلكم لمعالجة االقتصاد
غياب دام اكثر من شهرين ملجلس االمة منذ
آخر جلسة تم عقدها في الرابع والعشرين من
مارس املاضي ،ولالسف كان لهذا الغياب اثر
سلبي على اعمال املجلس ولجانه بالرغم من
الدور النيابي الحكومي اإليجابي في مكافحة
تفشي وباء كورونا.
ال �ي��وم ع ��اد امل�ج�ل��س ليتنفس م��ن ج��دي��د ،ول��و
ان��ه في مراحله االخ�ي��رة ول��م يبق على إس��دال
ال�س�ت��ار للفصل ال�ت�ش��ري�ع��ي س��وى أس��اب�ي��ع..
لكن هنالك بعض الوقت كما جاء في تصريح
رئ�ي��س املجلس السيد م��رزوق ال�غ��ان��م ،م��ن ان
املدة التي توقفت فيها الجلسات سوف تضاف
ال��ى دور االنعقاد الحالي ..وه��و أم��ل ملن يريد
اإلنجاز وفعل شيء مفيد ..لكن السؤال الذي
ي�ت��ردد ب�ين ال�ن��اس ه��و :ه��ل مازلنا بحاجة الى

قوانني جديدة او تعديالت قادمة من مجلس
االمة لعودة الحياة الى عموم البالد ومكافحة
انتشار الوباء؟
ال نعتقد ان الوقت يسعف لعمل الكثير ..إنما
من املمكن ان تقوم اللجان البرملانية بالعمل
ع �ل��ى اس �ت �ك �م��ال م ��ا ه ��و م ��وج ��ود م ��ن ق��وان�ين
سابقة ،بشرط ان يتم ترتيب ه��ذه االول��وي��ات
م��ن ال�ق��وان�ين وبصفة االستعجال وم��ن حيث
االهم.
ن �ع��م ..ي�ج��ب ان ن�ع�ت��رف ب��ان ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا
كشفت لنا بعض القصور او الخلل في مواضع
عدة في الدولة ،مثل التركيبة السكانية ،لكن في
الوقت نفسه ال يمكن ان ننكر دور الحكومة
وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء ،وسعيها
ف��ي إص�ل�اح ه��ذا الخلل وتعهدها على لسان

محمد هزاع المطيري
س�م��وه ف��ي اج�ت�م��اع رؤس ��اء تحرير الصحف
باالهتمام بهذه القضية الحيوية.
ربما كان االقتصاد هو األكثر تضررا بسبب
الجائحة وليس محليا فقط ب��ل عامليا ،وهنا
نقترح على املجلس ان يضع ك��ل ثقله لدعم
وم�ع��ال�ج��ة االق �ت �ص��اد ،ون�ن�ت�ظ��ر ان يستحوذ
على اهتماماته ونترقب تشريعات اقتصادية
تسهم بقفزة جديدة.

كورونا وحكومة اإلقامات
أطلقت وسائل اإلعالم على أزمة اإلقامات مسمى
تجار اإلقامات ،وهذا املسمى ليس دقيقا ،ألن من
واف ��ق ع�ل��ى ج�ل��ب ال�ع�م��ال��ة وال�س�م��اح ل�ه��م بالعمل
داخ ��ل ال�ك��وي��ت ه��و ال�ح�ك��وم��ة ،متمثلة ب��وزارت��ي
الداخلية والشؤون وليس التجار فقط كما يقال،
حيث ان املسمى الحقيقي لهذه املشكلة الكبيرة
هو «حكومة اإلق��ام��ات» ،الحكومة تتحمل جزءا
كبيرا من املسؤولية.
كلنا نعلم بأن أزمة اإلقامات هي مشكلة قديمة
ت�م�ت��د م�ن��ذ ث�لاث�ين س �ن��ة ،وأن ت��راخ��ي ال�ح�ك��وم��ة
بالتدقيق في إجراءات دخول العمالة إلى الكويت
ومتابعتها هو السبب.
مشكلة اإلقامات هي جبل جليد ويحتوي على
مشاكل وأزمات كبيرة لم تظهر بعد.
أعتقد بأن أزمة اإلقامات لن تحل ولن تنتهي مع
أزمة كورونا في ظل اإلجراءات والقوانني العقيمة
الحالية ،الحل الصحيح ألزمة اإلقامات هو بتغيير
اإلجراءات واللوائح وتشريع قوانني جديدة تتعلق
بجلب العمالة إلى الكويت .وتطوير نظام استقبال

شكاوى العمالة لتحقق لهم سبل العيش الكريم.
وم��ن أه��م ه��ذه املقترحات هو وض��ع «ك��وت��ه» ،أي
تحديد عدد ونسبة معينة لكل دولة الستقطاب
عمالة منها ،وذلك حتى يتم تعديل وضع التركيبة
ال�س�ك��ان�ي��ة ،وال ت�ك��ون أع ��داد ع�م��ال��ة دول ��ة معينة
توازي عدد عمالة باقي الدول األخرى.
ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي ل�ل�م�ن��اق�ص��ات ي�ت�ح�م��ل أي�ض��ا
جزءا من املشكلة من خالل آلية طرح مناقصات
امل �ش��اري��ع ال �ك �ب��رى ،ح�ي��ث يسمح ب��دخ��ول أع��داد
كبيرة من العمالة لتنفيذ املشروع ،ومن املفترض
أن يتم تقسيم عمل مناقصة املشاريع الكبرى
إلى مناقصات صغيرة لتنفيذ املشروع حتى تتم
السيطرة على األع��داد الكبيرة م��ن العمالة التي
تمنح لشركة واحدة.
بعض الشركات عند تحويل ال��روات��ب للموظفني
يقوم مندوب الشركة بالذهاب إلى ماكينة السحب
اآلل��ي وس�ح��ب ال��روات��ب ال�ت��ي ت�ن��زل ف��ي حسابات
املوظفني ،حيث يتم االتفاق مع العامل على راتب
محدد ،وعند دخوله الكويت ال يتم ذلك ويتسلم

فواز أحمـــد الحمــــد
العامل مبلغا بسيطا وجزءا من راتبه ،وهذا األمر
أنا رأيته بنفسي في العديد من أفرع البنوك.
أرجو من الحكومة أال تنتقم ّ
ممن تسميهم بتجار
اإلقامات فقط ،ألن هذا ليس هو الحل ،نحن نريد
تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين ،ومعاقبة
التاجر الذي قام بذلك واملوظف واملدير والوكيل
املساعد ووكيل ال��وزارة وال��وزي��ر ،الذين سمحوا
بدخول تلك العمالة إلى الكويت وعدم متابعتها.
ال�ن�ظ��ام ال��رق��اب��ي ف��ي ال�ك��وي��ت س�ي��ئ ،وي�ح�ت��اج إلى
إع��ادة بلورة وهيكلة جديدة ،حتى يعمل بشكل
صحيح لتغيير األنظمة الحالية إلى أنظمة حديثة
ومتطورة ،قادرة على تطبيق القانون على الجميع.
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ح �ش��دت ح �ك��وم��ات ال �ع��ال��م ك��ل ق��وت �ه��ا ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال�س�ي��اس��ة
الصحية ال�ط��ارئ��ة ،وحسب توقعات االقتصاديني أن بعد
كورونا تسير األمور في اتجاه أكثر قسوة على الكيانات
االقتصادية والشعوب ،إذًا الحكومات منهكة ،ومنها من
سيضعف أكثر س��واء بتبعيتها أو خضوعها البتزاز أو
الوقوع في فخ ،كما أن هناك دوال مكانتها كبيرة تستعد
لتخرج من دائرة التأثير والنفوذ.
فهل لدينا خطة ثقافية طارئة ملواجهة أخطار اهتزاز املكانة
الوطنية ومواجهة م��ن يتربص للنفاذ م��ن أي ثغرة لشق
الصف بعمل الفرقة أو استغالل الظرف لتمرير مصالح
ضيقة؟
الدور الثقافي األساسي قائم في مشروعات وخطط ثقافية
كبرى بال شك ،لكن في وضع األزمة ال يقتصر فقط على
التوعية الصحية وأطرح بعض النقاط كالتالي:
أوال :ت�ح�ل�ي��ل ال �خ �ط��اب امل �غ��رض امل �ح��رض ع �ل��ى ش�ب�ك��ات
ال �ت��واص��ل ال ��ذي ي �غ��ازل ال�ف�ئ��وي��ة ،س ��واء م��ا ي�خ��ص ال�ش��أن
الداخلي أو العالقات مع دول شقيقة .بهدف عمل توصية
بالرد الرسمي السريع أو ملواجهتها .فالشعوب تتم دغدغة
مشاعرها وه��ي سريعة االن�ف�ع��ال ،وأح�ي��ان��ا ال ي�ك��ون من
الحكمة االنتظار لتنتقل لالنشغال بأمر آخر.
ثانيا :إشراك مستشارين من املثقفني واملفكرين لتحليل
الخطابات املغرضة ولوضع آليات واقعية ،سواء مشروعات
فنية أو ن��دوات أو مطبوعات أو إرش��ادات ،أو إب��راز نماذج
مضيئة تحقق الهدف أو أي وسيلة مناسبة.
ثالثا :تحفيز التعاون مع األمم الشقيقة ،فاالحتياج للتكامل
والدعم اآلن هو أمر استراتيجي في هذا التوقيت.
رابعا :التحفيز على اع�لاء قيمة العمل واملجهود من دون
تفرقة في مواجهة األزمات.
خ��ام�س��ا :ان �ت��اج أع �م��ال فنية ع��ن اب �ط��ال وط�ن�ي�ين ملهمني،
الحتياج الناس في هذا الوقت ملشاعر البطولة.
سادسا :انتاج أعمال فنية تعظم رم��وزا انسانية واجهت
التحديات لبث الروح االيجابية.
سابعا :إع��ادة تقديم ال�ت��اري��خ الوطني بوسائط وأساليب
عصرية لتالئم فهم األجيال الجديدة ولتعزيز االنتماء.
ثامنا :التوعية بأسس التفكير النقدي والعلمي ،فالجماهير
نزقة تميل للمبالغة وتنتقل من النقيض للنقيض سريعا.
تاسعا :دعم املبدعني الذين توقف نشاطهم وانقطع رزقهم
في املوسيقى والتمثيل والفن التشكيلي والتأليف واملسرح،
بانتاج مشاريع من النقاط السالفة لتشغيلهم واالستفادة
من قدراتهم بدال من تسربهم أو تركهم الستقطاب فكري.
ع ��اش ��را :ال �ت �ع��اون م��ع ال �ج��ام �ع��ات وامل ��راك ��ز وامل��ؤس �س��ات
الثقافية الوطنية ودور النشر الكبرى لتنفيذ هذه الفعاليات
واملشاريع.
ما ظهر من تنمر وعنصرية لجأ لهما اإلنسان بالتقارب
مع من يشبهونه ،والجهر بالعداء لآلخر جاء ردة فعل لهذا
املخيف الخفي (ك��ورون��ا) ،وما واجهه االنسان من جشع
بعض التجار في األس�ع��ار ،تعرضت كل حكومات العالم
لذلك ،وأعتقد أن النقاط السالفة جديرة بالدراسة كسياسة
ثقافية طارئة.

الوضع «مو زين» ..و«زين»

رئيس ال��وزراء :يجب أن نستغل الفرص ،الوضع مو زي��ن وإذا
اس�ت�م��ر سنضطر لتسييل أص ��ول ل��دف��ع ال ��روات ��ب ..سمعناها
كثيرا ،ولكن عندما يقول صباح الخالد الوضع «مو زين» فإنه
يعي ويعني ما يقول.
سمو الرئيس من الفرص املتاحة لحل مرحلي لعجز املوازنة،
مبدئيا:
 حصر النقد غير املوظف كما هو مطلوب. اإلحالل للوظائف اإلداري��ة والفنية بالقطاعني العام والخاص،باستنفار وجدية.
 كوادر وطنية إلحالل اآللة والتكنولوجيا الرقمية.ً
 اإلحالل الذكي (مثال يكفي مدرس فيزياء لـ 1000طالب) رف��ع دع��م الخدمات عن القطاع الخاص ،وترغيبه باملساهمةبعدة صور في املوازنة.

املشكلة القادمة باختصار هي «سد العجز +الحد من الديون»،
وهذا أمر ممكن ويحتاج فقط الى قرار بإيقاف الهدر بأشكاله،
وتحصيل النقد املستحق والنقد غير املوظف بالكامل.
ما ننتظره من سموكم هو:
ً
أوال :وضع قواعد جديدة تعالج خلل املوازنة والذي «سينعكس»
اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا على املجتمع.
ث��ان�ي��ًا :م�ش��روع م��وازن��ة تنموية شاملة ي��وظ��ف «ط�ف��رة األم��وال
وال �ط ��اق ��ات ال �ش �ب��اب �ي��ة واالم� �ك ��ان ��ات امل �ت��اح��ة» ل �ح��اض��ر جميل
ومستقبل آمن.
ومن انعكاسات املوازنة:
ِ
 اق�ت�ص��ادي��ا ع�ل��ى :التنمية واي �ق��اف ال�ه��در ورب��ط ال�ق�ط��اع العامبالخاص لتبادل املنافع ،مما يعود على دخل الفرد ومالءة الدولة.
 -سياسيا على :ثقة الشعب ومؤسسات الدولة ،وحكومة رشيدة

خالد عبدالله القحص
قوية ال يتم ابتزازها ومدعومة النهج.
 اجتماعيا ع�ل��ى :االس �ك��ان وال�خ��دم��ات واالس �ت �ق��رار الوظيفيواألمن املستقبلي وزيادة الفرص وتلبية االحتياجات.
سمو الرئيس
 إذا استثماراتنا بقت ب��ال�س��وق ..واحتياطياتنا بأنواعها التمس ..والديون لم نتوسع بها وندخل في متاهاتها ،فإن مالءة
الدولة وهي األهم ،ستكون بخير والباقي سهل بإذن اهلل بشرط

البدء باملعالجات املستقبلية والتحوطات النفطية ..االقتراض من
السوق املحلي محمود وتكلفته نوعا ما مستعاضة ،بشرط أن
يكون تنافسيا وال يؤخرالحاجة للقيام باالصالحات وبشرط
تقبل السوق املحلي ل��دوره الوطني في املساهمة بالناتج العام
ومرض.
بشكل مؤثر
ٍ
نتطلع ألن يكون اقتصادنا شراكة حقيقية بني القطاعني العام
والخاص حتى يكون االنفاق متوازنا ،يقول كبير املستشارين
االق�ت�ص��ادي�ين ف��ي كابيتال ايكونوميكس ،فيكي ري ��دوود ،إن
خطط التقشف التي تم اقرارها بعد األزمة املالية العاملية 2008
لم تكن نتائجها مرضية للكثير من الدول ..فكلما دارت عجلة
التدفقات ب��إدارة حكيمة ورش�ي��دة ،زاد الخير وانتعش السوق
ودخل الفرد وتوزعت الثروة بصورة أكثر عدالة ،وزادت مالءة
الدولة (بشرط أن يكون اقتصادها مهيكال بشكل سليم).
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وصولك إلى مرحلة البلوغ ال يعني أن الحياة ستخلو من المتعة
ِ
خبيرة أسرية:

دخلت سن المراهقة ..وأخاف
تحمل المسؤولية ..فكيف أتصرف
ّ
من
مشاهدتها على جهاز «آيباد».
م�ج��رد التفكير ف��ي املسؤولية واالستقاللية واألش�ي��اء
الناضجة يجعلني أبكي ،وعندما أخبرتني أمي أن الطمث
يهيئني إلن�ج��اب ط�ف��ل ،ش�ع��رت ب��ال�خ��وف ال�ش��دي��د ،فكل
شيء عن النمو يخيفني ،أريد أن أعرف كيف أتصرف؟

أناليزا باربيري «الغارديان»
ترجمة :محمود حمدان
أرس�ل��ت ق��ارئ��ة رس��ال��ة إل��ى خبيرة ش��ؤون األس��رة
في صحيفة «الغارديان» تقول فيها:

وكان رد الخبيرة كالتالي:

أنا فتاة أبلغ من العمر  12عامًا ،ولدي عائلة رائعة وحياة
ممتعة ،وآمل أن أصبح فنانة رسوم متحركة ،لذلك أقضي
معظم أيامي في الرسم والقيام بأشياء مرحة وخادعة،
وخالل الفترة األخيرة كان والداي يتحدثان عن الفواتير
والوظائف وأشياء البالغني  -وقد أثرت ّ
علي  -خاصة أن
الطمث بدأ يحضرني مؤخرًا ،األمر الذي أخافني ألنني
ال أريد أن أكبر.
يخيفني كثيرًا أن أكبر ،ويسبب لي البكاء ،إال إن أختي
الكبرى (التي أعتبرها صديقتي املقربة) تهدئني ،لكنها
ال تعرف ماذا تفعل وأخشى أن يعتقد والداي أنني غبية
حقًا.
أخبرتني أم��ي أن��ه يجب علي أن أصبح أكثر مسؤولية،
وهي تغضب مني بسبب رسم مقاطع الفيديو الفنية أو

م��ا ت�ش�ع��ري��ن ب��ه ط�ب�ي�ع��ي ت �م��ام��ًا ،وف ��ي ال ��واق ��ع ،ش�ع��رت
بالشيء نفسه تمامًا عندما كان عمري  12عامًا ،وكنت
سأقضي عمري في أح�لام اليقظة ،وأح��د األشياء التي
أسعد بها اآلن هو تذكر الوقت الذي أمضيته في التفكير
بهذه الطريقة؛ وال ضعف في ذلك.
لكن العواطف تأتي مع الجانب اآلخر الذي نحتاج أحيانًا
إل��ى ضبطه ،وك��ون��ك حساسة يعني أن��ك تنغمسني في
العالم األوسع ومشاعر اآلخرين ،ولكن يمكن أن يسبب
ل��ك ذل��ك الكثير م��ن ال�ق�ل��ق .وال تعني ج�ه��وزي��ة جسمك
بيولوجيًا ل�ش��يء م��ا أن��ك مستعدة عاطفيًا ل��ه ،فالعقل
وال �ج �س��د ي �ت �ط��وران ب�ش�ك��ل م�خ�ت�ل��ف وغ��ال �ب��ًا م��ا ي�ك��ون
تطورهما بشكل متباعد بسنوات ،لذا فإن فكرة إنجاب

طفل اآلن أمر مرعب بالطبع ،ويمكن أن يكون البلوغ وقتًا
مزعجًا :جسمك وعقلك يتغيران .لكن حاولي رؤية ذلك
كعالمة على أن جسمك بصحة جيدة ،وال غرابة فيه.
ي�م�ك��ن ل�ل�ب��ال�غ�ين أن ي�ت�ح��دث��وا ع��ن األش �ي��اء «امل �س��ؤول��ة»
لألطفال ،فهم يحاولون مساعدتك على فهم الحياة ،لكن
ذلك يمكن أن يتسبب لك في حالة من التخويف ،وغالبًا
ما ينسون موازنة ذلك مع األشياء الرائعة التي تأتي في
مرحلة النمو  -وهناك الكثير منها ،لذلك أصبح التفكير
في مرحلة البلوغ لديك هو عبارة عن مسؤولية وال متعة
فيه ،وهذا فشل في التواصل ،وال يعكس طبيعة الحياة.
ه��ل يمكنك دع��وة أم��ك إل��ى عاملك وإفهامها م��ا تفعلني؟
اسأليها عما كانت تحب فعله عندما كانت طفلة ،وإذا
كنت تستطيعني ،أخ�ب��ري وال��دي��ك بمشاعرك ،ال يوجد
ش� ��يء غ �ب��ي ف ��ي ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال �ت �ع �ب �ي��ر ع ��ن م �ش��اع��رك
(وال�ك�ت��اب��ة إل��ى صحيفة طلبًا للمساعدة أم��ر م�س��ؤول
للغاية).
إذا ك�ن��ت ال ت��رغ�ب�ين ف��ي ال �ت �ح��دث إل�ي�ه�م��ا أو ال يمكنك
التحدث إليهما ،فيرجى محاولة العثور على شخص آخر
تثقني به يمكنه مساعدتك :صديقة أكبر سنًا أو فرد من
العائلة أو مدرس؟ أنت لست وحدك في هذه املشاعر.

د .أحمد العقيل :العالج الجيني يقي من والدة مصابين بأمراض وراثية

زواج األقارب سبب إصابة بعض العوائل بأمراض وراثية نادرة عالمياً
د .خلود البارون
والدة طفل مصاب بمرض وراث��ي
م � ��ن ال � �ص� ��دم� ��ات ال � �ت� ��ي ال ي �م �ك��ن
إعطاؤها حقها في الوصف مهما
ت��م ش ��رح م��ا ت�س�ب�ب��ه م��ن م�ش��اك��ل
نفسية وأس��ري��ة وص�ح�ي��ة وم��ال�ي��ة ،د .أحمد العقيل
وحتى مستقبلية في حياة الطفل
وذوي� ��ه .ول�ح�س��ن ال �ح��ظ ،ف�ق��د س��اه�م��ت ت �ط��ورات ع�ل��م الجينات
وال��وراث��ة ف��ي ابتكار ط��رق يمكنها ع�لاج وت�ف��ادي والدة أطفال
مصابني ببعض األم��راض الوراثية .ويشرح اختصاصي طب
األمراض الوراثية ًفي املركز الكويتي لألمراض الوراثية الدكتور
أحمد العقيل ،قائال :يمكن تقسيم مسببات هذه األمراض إلى:
عوامل وراثية بحتة
ن��ات�ج��ة ع��ن ع�ي��ب ك��روم��وس��وم��ي أو خ�ل��ل ج�ي�ن��ي ،وم��ن أكثر
أنواعها انتشارًا محليًا ه��ي التالسيميا واألنيميا املنجلية
ومتالزمة الداون.

املئة من الشعب حاملون لجينات مرض األنيميا املنجلية أو
التالسيميا ،مما يشير إلى انتشار جينات هذا املرض نسبيًا.
ولكن ليس كل من لديه تاريخ وراثي إيجابي سيصاب أطفاله
حتمًا باألمراض ،فقد يكون لديه جني «متنح».
وزواج شخص حامل للخلل الجيني من آخر خال منه (غير
حامل) سيقلل فرصة إصابة أطفاله كثيرًا .ومن خالل نتيجة
الفحص الجيني سيقدر الطبيب فرصة إصابة ما سينجبه
املقبلون على الزواج من أطفال باألمراض الوراثية.

عوامل بيئية بحتة
تحدث نتيجة التعرض لعوامل بيئية مثل إشعاعات ضارة
أو عدوى فيروسية.
 ع ��وام ��ل م �ش �ت��رك��ه (وراث � �ي ��ة  -ب �ي �ئ �ي��ة) :ن��ات �ج��ة ع ��ن وج ��ودقابلية جينية (طفرات جينية) تزيد قابلية اإلصابة بمرض
كالسكري أو التوحد أو اضطراب عقلي .بيد أن اإلصابة بها
لن تحدث إال بعد التعرض لعوامل بيئية تحفز بدء األعراض
ونوبة املرض.
وأف �ض��ل م �ث��ال ل �ش��رح ه ��ذا ال �ن��وع م��ن األم � ��راض ه��و م��رض
السكري .فيعرف ارتباط ما ال يقل عن  5طفرات جينية مع
اإلصابة بهذا املرض ،ولكن حتى لو وجدت جميع هذه الطفرات
ف��ي ش�خ��ص ف�ل��ن ي�ص��اب ب��ال�س�ك��ري إن ات�ب��ع أس �ل��وب حياة
صحيًا وحافظ على وزنه الطبيعي .بينما يمكن لشخص لديه
 2من الطفرات الوراثية ولكنه يمارس عادات صحية سيئة أن
يترتب على ذلك إصابته باملرض .لذا ،فوجود القابلية الجينية
ال تحتم اإلصابة باملرض بل تزيد فرصته عند وجود عوامل
بيئية محفزة.

زواج األقارب سبب االنتشار
أك ��دت ال ��دراس ��ات ع�ل��ى أن زواج األق� ��ارب ه��و س�ب��ب ان�ت�ش��ار
األمراض الوراثية في الشرق األوسط ،وذلك هو سبب انتشار
األمراض الوراثية محليًا (رغم أن بعضها نادر عامليًا  -مثل
أمراض التمثيل الغذائي).
وأض��اف الدكتور أحمد «نعرف من واق��ع السجالت الجينية
أن هناك أم��راض��ًا وراث�ي��ة خاصة منتشرة في عوائل محلية
منها مركز األمراض الوراثية
معينة ،بحيث إنه لو راجع فرد ً
فنتوقع أن يكون مصابًا أو حامال لهذه األمراض».

تقدُّ م عم َري األم واألب

فحص قبل الزواج
يفرض القانون الكويتي خضوع املقبلني على الزواج للفحص
ال �ط �ب��ي وت �ع �ب �ئ��ة اس �ت �م��ارة ص �ح �ي��ة ت��ذك��ر ت ��اري ��خ األم � ��راض
امل�ن�ت�ش��رة ب�ين أف ��راد عائلتهم .وذل ��ك ح�ت��ى يخضع م��ن لديه
ت��اري��خ عائلي إيجابي ب��األم��راض ال��وراث�ي��ة مثل التالسيميا،
واألنيميا املنجلية ،والضمور العضلي (دوشني) لفحوصات
جينية خاصة .وللعلم ،بينت السجالت الكويتية أن  10في

مايو كلينك

الوقاية
يمكن الوقاية من والدة أطفال مصابني ب��األم��راض الوراثية
عبر خضوع الزوجني الذين لديهم عوامل وراثية لفحص «ما
قبل الغراس» أو (.)pre implantation genetic diagnose
وهو فحص يتم ضمن خطوات الحمل املخبري (تقنية أطفال
األنابيب) ،حيث يقوم األطباء بفحص جينات األجنة لتحديد
الخالية من األمراض الوراثية حتى يتم غرسها في رحم األم
(وبالتالي الحمل).
ً
ف�م�ث�لا ل��و أص�ي��ب ال�ط�ف��ل األول ب��ال�ت��وح��د ،فيمكن م��ن خ�لال
الفحص الجيني تحديد ال�ط�ف��رة الجينية امل�س��ؤول��ة ع��ن هذا
املرض ثم فحص األجنة املخبرية قبل غرسها في رحم األم،
وبذلك يتم تفادي الحمل بأجنة حاملة للمرض.
م��ن جانب آخ��ر ،فقد حدثت ث��ورة كبيرة ف��ي تقنيات العالج
الجيني س��اه�م��ت ف��ي ت��وف�ي��ر ع�ل�اج ل�ع�ي��وب ال�ن�خ��اع الشوكي
ول�ض�م��ور ال�ع�ض�لات (دوش�ي��ن) وغ �ي��ره��ا .وع �ل��ى ال��رغ��م من
لألمراض الوراثية يوفر 3
غالئها الشديد ،فإن مركز الكويت
ً
عالجات جينية حاليًا .ويتوقع مستقبال أن تتوافر عالجات
أخرى الختالالت جينية وأمراض وراثية متعددة.

نتيجة ُّ
لتقدم عالجات الخصوبة وتقنيات الحمل ازدادت نسبة حمل السيدات بعد عمر األربعني عامًا.
وكلما َّ
تقدم عمر الحامل زادت فرصة إصابة جنينها بأمراض وراثية (كأمراض الداون وإدوارد وغيرها)،
بسبب حدوث عيوب في الكروموسومات (انقسام خطأ في كروموسومات خاليا الجنني).
أما ّ
تقدم عمر الزوج فيزيد من فرصة إصابة األجنة بأمراض ناتجة عن طفرات جينية؛ لذا تنصح من
ترغب في الحمل في سن متقدمة بالفحص الجيني قبل الحمل وأثناءه.

الصداع ..رسالة «خطيرة» من المخ
د.والء حافظ
تصف عاملة األعصاب البروفيسورة أماندا إليسون
في كتابها الجديد أن� ً
�واع��ا مختلفة من ال�ص��داع ،وما
ال��ذي يمكن أن يساعد ف��ي تخفيف األل��م ،م��ؤك��دة أن
اإلن �س��ان ي�ح�ت��اج إل ��ى األل ��م ف��ي ح �ي��ات��ه ،ألن ��ه ال�ش��يء
ال��وح�ي��د ال ��ذي ي�خ�ب��ره ب�ص��دق أن ه�ن��اك خ�ط��أ م��ا في
جسمه ،ال سيما «الدماغ».
وأوض �ح��ت أن ��ه ي �ح��دث األل ��م ع�ن��دم��ا ي �ك��ون هناك
ان�ف�ص��ال ب�ين م��ا يحتاجه دم��اغ��ك وم��ا يمكن أن
يجلبه ن�ظ��ام األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ،ال��ذي يحمل ال��دم.
وب��ال�ت��ال��ي ،تتوسع األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة لجلب املزيد
م��ن ال��دم بسرعة ،وه��ذا يمدد ج��دران�ه��ا أكثر من
ال �ل��ازم ،م�م��ا ي ��ؤدي إل ��ى ج ��ذب م�س�ت�ق�ب�لات األل��م
التي تبطنها ،وتشعر بالصداع ،الذي يعد رسالة
«خطيرة» ،فعلى سبيل املثال ،إذا احتاج نظامك
ال �ب �ص��ري إل ��ى ال �ع �م��ل ب �ج��دي��ة أك �ب��ر ألن ��ك نسيت
ارتداء نظاراتك ،فسيتم تحويل املزيد من الدم إلى
املناطق القذالية (ف��ي ال�ج��زء الخلفي م��ن ال��دم��اغ)
ملساعدتك على التأقلم.
(ه��ذا ه��و السبب ف��ي أن ال �ص��داع ال�ن��اج��م ع��ن إجهاد
العني من املرجح أن يشعر به في الجزء الخلفي من
الرأس).
وإل�ي�ك��م ملخص م��ا يمكنكم ال�ق�ي��ام ب��ه ح�ي��ال بعض
األسباب الشائعة للصداع:
 - 1الجفاف
ق�ب��ل ال��وص��ول إل ��ى م�س�ك�ن��ات األل� ��م ،ي�ج��ب أن ي�ك��ون
ً
شيوعا
امل��اء هو املنفذ األول ،ألن أكثر أن��واع الصداع
هو ص��داع الجفاف .يتم التحكم في كمية املياه التي
لدينا في نظامنا عن طريق املهاد (منطقة في قاعدة
ال��دم��اغ ،وال�ت��ي تعمل كمركز ق�ي��ادة لجميع وظائفنا
الالواعية ،مثل التعرق ومستويات الهرمونات) .إذا لم
تكن تشرب ما يكفي ،يتقلص دماغك حرفيًا .يؤدي
ذلك إلى تنشيط مستقبالت األلم القريبة من الدماغ.
يساعد تناول مسكن لأللم في تخفيف األلم ،لكنه ال
يعالج املشكلة.
 - 2الضغوط
ً
ً
ً
إذا شعرت كما ل��و أن هناك شريطا مطاطيا مثبتا
ح ��ول ج�م�ج�م�ت��ك ووزن � ��ا ي�ج�ل��س ف ��وق رأس � ��ك ،فمن
امل�ح�ت�م��ل أن ي �ك��ون ه �ن��اك ت��وت��ر أو ص ��داع ن��ات��ج عن
اإلج �ه��اد .اإلج�ه��اد ه��و استجابة أجسامنا لألحداث
التي تعتبرها أدمغتنا بمنزلة تهديد س��واء كان ذلك
خطرا يهددك أو مطالب كثيرة في العمل.و محاولة
تقليل استجابتنا للضغط هي مفتاح الوقاية .إحدى
تلك الطرق هي التأمل واالسترخاء.

« - 3اآليس كريم»
يتسبب ت�ن��اول االي��س ك��ري��م اح�ي��ان��ا ب��ال�ص��داع أو ما
يسمى ب �ـ «ت�ج�م��د ال��دم��اغ» ،وه ��ذا األل ��م ال �ح��اد الناجم
ع��ن ت �ن��اول ش ��يء م�ج�م��د ي �ح��دث ف��ي ال ��واق ��ع بسبب
املستقبالت الحسية في سقف الفم األعلى عندما يتم
تنشيط حزمة عصبية خلف الفم ،تتواصل بعد ذلك
مع العصب ثالثي التوائم الذي يجلب إشارات األلم من
الرأس والوجه إلى الدماغ.
ول� ��ذا ف��إن �ن��ا ن�ش�ع��ر ع� ��ادة ب��أل��م ال� �ص ��داع ف��ي ال �ص��دغ
أوالجبهة .ولكن هذا النوع من الصداع قصير األجل.
وعليك ت�ف��ادي ت�ن��اول اآلي��س ك��ري��م املجمد ج��دا مرة
واحدة أواملثلجات لتفادي تجميد الدماغ.
 - 4الجيوب األنفية
ي�ع�ت�ق��د ب �ع��ض األط� �ب ��اء أن م��ا ي �ص��ل إل ��ى  %90من
الصداع املرتبط بالجيوب األنفية قد يكون في الواقع
هو الصداع النصفي.
حيث من الصعب التمييز بني االثنني ،على الرغم من
أن أعراض الجسم كله التي تأتي مع الصداع النصفي،
ً
م�ث��ل ال�غ�ث�ي��ان ،ت�م�ي��ل إل��ى أن ت�ك��ون أك�ث��ر ت�ط��رف��ا من
ال�ص��داع املرتبط بالجيوب األنفية .وه��ذا هو الصداع
الذي ً يصفه معظم الناس بأنه «الشقيقة».
ووف��ق��ا ً للتشخيص ،ي�ج��ب أن ي�ك��ون ال �ع�لاج ج��زئ� ً�ي��ا
م��رت�ب��ط��ا بقضيته س ��واء ك ��ان ذل ��ك م �ض� ً�ادا ح�ي� ً
�وي��ا
ل� �ل� �ع ��دوى ال �ب �ك �ت �ي��ري��ة أو م� � �ض � ��ادات ال �ه �ي �س �ت��ام�ين
ً
واضحا ،قم بمالحظة
للحساسية .إذا لم يكن السبب
املحفزات وتجنبها.
متى يكون الصداع «مؤشرًا خطرًا»؟
 - 1ي�ج��ب أال ت�س�ت�ه�ين ب��ال �ص��داع ،خ��اص��ة إذا كنت
تلعب رياضة أو إذا ظهرت أعراض فجأة ،أو إذا كانت
مصحوبة بمشاكل في الكالم أو الرؤية أو الحركة.
 2ق��د ي�ش�ي��ر إل ��ى أن األوع �ي��ة ال��دم��وي��ة ق��د ان�ف�ج��رتوتلفت أنسجة امل��خ ،أو أن هناك ان�س� ً
�دادا في األوعية
الدموية (كما في السكتة الدماغية).
 - 3ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان  -ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ��ه ن��ادر
الحدوث  -يمكن أن يكون الصداع من أع��راض تمدد
األوعية الدموية ،يؤدي الى انتفاخ في األوعية الدموية،
ً
وق��د ينفجر البالون الصغير ،مما يسبب نزيفا في
الدماغ قد يكون مميتا.
 - 4أم��ا اذا تمزق االنتفاخ ،ف��إن ال�ص��داع ال��ذي يحدث
نتيجة ل��ذل��ك ي��وص��ف ب��أن��ه مفاجئ وم��ؤل��م .يمكن أن
ً
ً
تصلبا ف��ي ال��رق�ب��ة ،ون �ف� ً
�ورا ح � ً�ادا من
يسبب أي��ض��ا
الضوء والصوت وقد يسبب الغثيان.
مثل أعراض الصداع النصفي ،لكن في كلتا الحالتني،
ال تتجاهل هذا النوع من الصداع إذا لم تمر به من قبل؛
فزيارة الطبيب ،يمكن أن تنقذ حياتك.
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اضطراب الشخصية ُ
ُ
بالفصام
ل حدة من اإلصابة
الفصامية ..أق ّ

ُ
ً
غالبا ما ُيوصف األشخاص املصابون باضطراب الشخصية
غريبون أو غريبو األطوار ،ولديهم القليل من
بأنهم
الفصامية
ً
العالقات الوثيقة عادة ،إن ُوجدت.
َّ
بشكل عام ،هم ال يفهمون كيف تتشكل العالقات ،أو كيف
يؤثر سلوكهم في اآلخرين .قد يسيئون فهم دوافع اآلخرين
وس�ل��وك�ي��ات�ه��م ،وي�ن�ش��أ ل��دي�ه��م إح �س��اس ك�ب�ي��ر ب �ع��دم الثقة
باآلخرين.
ُّ
قد تؤدي هذه املشكالت إلى قلق شديد وميل لتجنب املواقف
االج �ت �م��اع �ي��ة؛ ح �ي��ث ي �م �ي��ل ال �ش �خ��ص امل� �ص ��اب ب��اض �ط��راب
الشخصية الفصامية إلى اعتناق معتقدات غريبة ،وقد يجد
صعوبة في االستجابة بشكل مناسب لإلشارات االجتماعية.
ً
َّ
عادة ما ُيشخص اضطراب الشخصية الفصامية في مرحلة
مبكرة من البلوغ ،ومن املحتمل أن يستمر طوال العمر ،على
الرغم من أن العالجات مثل العالج باألدوية ،والعالج النفسي
يمكن أن ِّ
تحسن األعراض.
األعراض
يتضمن ع ��ادة اض �ط��راب الشخصية ال�ف�ص��ام��ي األع ��راض
التالية:
 - 1ال��وح��دة وق �ل��ة األص��دق��اء امل�ق��رب�ين خ ��ارج ن �ط��اق العائلة
املقربني.
 - 2ت �ب �ل��د امل� �ش ��اع ��ر أو م � �ح� ��دودة أو ع � ��دم م �ن��اس �ب��ة

االستجابات العاطفية.
واملفرط.
املستمر
 - 3القلق االجتماعي
ً
 - 4التفسير غير الصحيح لألحداث ،مثل الشعور بأن شيئا
مؤذ ًّ
غير ٍّ
فعليا له معنى شخصي مباشر.
ضار أو غير ٍ
 - 5األفكار املهووسة أو املشكوك فيها والشكوك املستمرة
حول والء اآلخرين.
 - 6اإليمان بالقوى الخاصة مثل التخاطر العقلي أو الخرافات.
 - 7تصورات غير عادية ،مثل الشعور بوجود شخص غائب
أو وجود أوهام.
 - 8ارت ��داء امل�لاب��س بطرق غريبة ،مثل الظهور بشكل غير
َ
مهندم أو ارتداء مالبس غير متوافقة بشكل غريب.
 - 9أسلوب غريب في الكالم ،مثل أنماط الكالم الغامضة أو
غير العادية ،أو كثرة االستطراد بشكل غريب أثناء املحادثات
ق��د ت�ظ�ه��ر أع� ��راض وم��ؤش��رات م��رض اض �ط��راب الشخصية
الفصامي ،مثل زيادة االهتمام باألنشطة االنفرادية أو ارتفاع
مستوى القلق االجتماعي في سنوات املراهقة .قد يكون الطفل
ًّ
اجتماعيا مع
ضعيف األداء في املدرسة أو يبدو غير منسجم
أقرانه؛ مما قد ِّ
يؤدي إلى تعرضه للمضايقة أو ُّ
التنمر.
ُ
ُ
اضطراب الشخصية الفصامية في مقابل الفصام
ُ
اض� �ط ��راب ال�ش�خ�ص�ي��ة ال��ف �ص��ام �ي��ة ي�م�ك��ن ب�س�ه��ول��ة ال�خ�ل��ط
ُ
بينه وب�ين ال��ف�ص��ام ال��ذي ه��و م��رض عقلي ش��دي��د يفقد فيه

ُّ
األشخاص االتصال بالواقع (الذهان).
ُ
فبينما ُي�م� ّ�ر امل �ص��اب��ون ب��اض�ط��راب الشخصية الفصامية
بنوبات ذهانية قصيرة يصاحبها ّ
توهمات أو هلوسة ،فهذه
ُ
النوبات ليست متكررة تكرار نوبات الفصام وليست مثلها
في الطول أو ّ
الحدة.
وي��وج��د ف� ��ارق رئ �ي �س��ي آخ ��ر ه��و ًأن امل �ص��اب�ين ب��اض �ط��راب
ُ
الشخصية ال��ف�ص��ام�ي��ة يمكن ع ��ادة توعيتهم ب��ال�ف��ارق بني
ُ
أفكارهم ُامل َّ
ً
شوهة والواقع .ولكن املصابني بالفصام عموما ال
ّ
يمكن فصلهم عن توهماتهم.
وب��ال��رغ��م م��ن ه��ذه ال �ف��وارق ،فيمكن أن يستفيد امل�ص��اب��ون
ُ
ب��اض �ط��راب ُ ال�ش�خ�ص�ي��ة ال��ف�ص��ام�ي��ة م��ن ع�ل�اج��ات مشابهة
ُ
ً
َ
ستخدمة مع مرضى الفصام .وأحيانا ما ُيعد
للعالجات امل
ُ
ُ
الشخصية الفصامية في طيف مع الفصام ولكن
اضطراب
َ
ّ
ُينظر إليه على أنه أقل شدة.

متى تزور الطبيب
ُ
َيطلب مرضى اضطراب الشخصية الفصامية املساعدة
ف�ق� ُ�ط ِب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب األص��دق��اء أو أف ��راد األس� ��رة .أو قد
َيطلبون املساعدة ملعالجة مشكلة أخ��رى مثل االكتئاب.
ُ َ َ َ
نت تشت ِبه في أن أحد األصدقاء أو أحد أفراد األسرة
فإذا ك
ً
ق� ُ�د ي�ك��ون م� ُص��اب��ا ب�ه��ذا االض �ط��راب ،ف��رب�م��ا ت�ق�ت��رح عليه
بلطف أن َيطلب املساعدةَ ،
والب ْدء بزيارة طبيب رعاية أولية

أو أحد اختصاصيي الصحة العقلية.

األسباب
ال �ش �خ �ص �ي��ة ع � �ب� ��ارة ع� ��ن م ��زي ��ج م� ��ن األف � �ك� ��ار وال� �ع ��واط ��ف
ً
مميزا .إنها الطريق الذي تنظر به
والسلوكيات التي تجعلك
إلى العالم الخارجي وتفهمه وترتبط به وكذلك كيفية رؤية
َ
َ
نفسك .تتكون الشخصية في فترة الطفولة ،وتتشكل بمزيج
من امليول الجينية والعوامل البيئية .في النمو الطبيعي ،يتعلم
األط�ف��ال بمرور الوقت التفاعل بشكل مناسب مع اآلخرين
وت �ف �س �ي��ر اإلش � � ��ارات االج �ت �م��اع �ي��ة واالس �ت �ج��اب��ة ل�ل�م��واق��ف
االج�ت�م��اع�ي��ة بشكل م�ن��اس��ب وب �م��رون��ة .وم��ن غ�ي��ر امل�ع��روف
م��ا ال ��ذي ي �ح��دث ل�ش�خ��ص م �ص��اب ب��اض �ط��راب الشخصية
الفصامية على وج��ه اليقني ،ولكن من َّ
املرجح أن التغييرات
في الطريقة التي يعمل بها املخ والوراثيات والتأثيرات البيئية
والسلوكيات املتعلمة قد تضطلع بدور في ذلك.
عوامل الخطورة
قد يزيد خطر إصابتك باضطراب الشخصية الفصامية إذا
كان لديك قريب مصاب بانفصام أو اضطراب نفسي آخر.
املضاعفات
ت � ��زداد خ �ط��ورة اإلص ��اب ��ة ب �م��ا ي �ل��ي ف��ي م �ص��اب��ي اض �ط��راب

الشخصية الفصامية:
 - 1االكتئاب.
 - 2القلق.
 - 3اضطرابات أخرى في الشخصية.
 - 4فصام الشخصية.
 - 5ن��وب��ات ذهانية مؤقتة ،دائ� ً�م��ا م��ا ت�ك��ون نتيجة التعرض
للتوتر.
 - 6محاوالت االنتحار.
 - 7حدوث مشاكل في العمل ،واملدرسة ،ومشاكل اجتماعية
ً
وأيضا في العالقات العاطفية.

املعالجة
غ��ال� ً�ب��ا م��ا يتضمن ع�ل�اج اض �ط��راب الشخصية الفصامية
الجمع بني العالج النفسي ،والعالج باألدوية .يمكن مساعدة
العديد من األشخاص عن طريق العمل ،واألنشطة االجتماعية
التي تناسب أنماط شخصيتهم.
العالج النفسي
ق ��د ي �س��اع��د ال� �ع�ل�اج ال �ن �ف �س��ي ل �ل �م �ص��اب�ين ب��اض �ط��راب
ُ
الشخصية ال��ف�ص��ام�ي��ة ع�ل��ى ُ ال �ب��دء ف��ي ت �ب��ادل ال�ث�ق��ة مع
اآلخرين وتعلم مهارات التأقلم ببناء عالقات قائمة على
الثقة مع املعالج.
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ثقافة وفنون

بعد نجاح التجربة األولى« ..روتانا» تعلن تنظيم  9حفالت جديدة خالل فصل الصيف

الحفالت الغنائية تدخل عهداً جديداً ..وتحقق نجاحاً كبيراً «أونالين»
ال��روي�ش��د ،وخ��ال��د عبدالرحمن ،وه�ن��اك اس�م��اء أخ��رى
سوف يتم اإلعالن عنها بمجرد االتفاق معهم« ،الفتا
ال��ى ان��ه يتمنى م�ش��ارك��ة ال�ف�ن��ان عبداملجيد ع�ب��داهلل،
ول �ك��ن األم ��ر م�ت��وق��ف ع�ل��ى ظ��روف��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة وه��و
مشتاق للجمهور».

محمد علي
أرست شركة روتانا ،بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية،
والمكتب الفني في «مجموعة  ،»MBCقواعد جديدة في التعامل مع الحفالت الغنائية
بزمن كورونا ،عندما قدمت على مدار أربعة أيام متتالية مجموعة من الحفالت حملت
عنوان «معيدين معاكم» ،لتقتحم عالماً جديداً من الحفالت الغنائية متسلحة بنجوم
الشركة ،وبالتعاون مع العديد من المطربين من مختلف انحاء الوطن العربي ،فشارك
بتلك الحفالت محمد عبده ،ونجوى كرم ،وراشد الماجد ،وماجد المهندس ،جرى
عرضها حصرياً على تطبيق «شاهد  »VIPللفيديو حسب الطلب ،حيث تمكن الماليين من
المشاهدين ومحبي الطرب والحفالت من االستمتاع بمشاهدتها من بيوتهم ضمن
إجراءات «التباعد االجتماعي» في ظل الظروف الراهنة.
ذلك التوجه الجديد حقق املرجو منه باتاحة الفرصة أمام
الجمهور ملشاهدة نجمهم املفضل واالستمتاع بأعذب
األلحان والكلمات ،بل إن هناك من استغل الفرصة ليقدم
أغنيات جديدة يهديها لجمهوره ،ولعل ما ملسته روتانا
من اصداء كان السبب وراء استكمال مسيرة الحفالت
تحت شعار «مكملني معكم» ،في إطار املبادرة الترفيهية
األولى من نوعها للحفالت الفنية املباشرة على املسرح
م��ن دون جمهور ،ليستمر برنامج الحفالت املتعاقبة،
التي ّ
تبث حصريًا عبر «شاهد  »VIPلنخبة من نجوم
الغناء في العالم العربي ،حيث تابعنا خالل االيام القليلة
املاضية إطاللة موفقة للفنانة اللبنانية أليسا.
تأثير «كورونا»

وتعليقا على م��ا شهده موسم الحفالت االون الي��ن،

«سالم من السعودية»

اما عن أوبريت «سالم من السعودية» ،الذي شهد
م �ش��ارك��ة  13م �ط��رب��ا ي �ت �غ �ن��ون ب �م �ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،ي�ق��ول ال �ه �ن��دي« :ن ��واة ال�ف�ك��رة ك��ان��ت من
املستشار تركي آل الشيخ ،والفكرة بلورها الشاعر
املبدع عبداهلل ب��راس ،واألغنية بعدما كتب الكالم
كان البد ان نوجد لها ملحنًا بحيث يضع األلحان
بما يناسب ك��ل منطقة ف��ي اململكة ،وبالفعل كان
اختيار أح�م��د الهرمي موفقًا حيث ان�ج��ز األغنية
خ�ل�ال ي ��وم ،ول �ك��ن تسجيل ال�ف�ن��ان�ين واالي �ق��اع��ات
وامل��وس�ي�ق��ى اس�ت�غ��رق ش�ه��را ،وهلل الحمد خرجت
بصورة جميلة في سابقة هي األولى من نوعها أن
يجتمع  13فنانًا في عمل غنائي وطني».

سالم الهندي :كان هناك
تخوّ ف ..ولكن حفالت العيد
شجعتنا على المضي قدما ً
يقول الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات واملرئيات،
سالم الهندي ،في تصريح لـ«راديو روتانا»« :الفنان اذا
لم يغن يمرض ،ألنه اعتاد على الغناء وادخال السعادة
على قلوب محبيه».
وح ��ول ت��أث�ي��ر «ك ��ورون ��ا» ع�ل��ى ق �ط��اع ال�ت��رف�ي��ه بشكل
عام ،والحفالت خاصة ،يوضح« :الحفالت تنتج عنها

عبدالله الرويشد

عبادي الجوهر

تجمعات كبيرة ،وهذا ال يتناسب والتدابير االحترازية
التي اتخذتها جميع دول العالم ملواجهة كورونا ،لذلك
فكرنا أن يتم تنظيم تلك ال�ح�ف�لات (أون الي��ن) وهلل
الحمد توفقنا فيه ،رغ��م أن البعض ك��ان يتخوف من
الفكرة ،إال ان حفالت العيد حققت نجاحا كبيرا ،لذلك
وج��ه رئيس الهيئة العامة للترفيه ،املستشار تركي

آل الشيخ ،ب��إع��ادة تقديم حفالت اخ��رى وبالفعل تم
االستقرار على  9حفالت غير ال�ـ 4التي كانت خالل
ف�ت��رة عيد الفطر امل��اض��ي ،لتستمر ح�ف�لات الصيف
ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ش�ه��ر ي��ول�ي��و امل �ق �ب��ل ،وت�ش�ه��د م�ش��ارك��ة
العديد من النجوم ،بينهم وائ��ل ك�ف��وري ،وأصيل أبو
بكر سالم ،وعبادي الجوهر ،ووليد الشامي ،وعبداهلل

حفالت الصيف
 عبادي الجوهر  18يونيو أصيل أبوبكر ووليد الشامي  25يونيو عبداهلل الرويشد  2يوليو -خالد عبدالرحمن  9يوليو

يروي تجربة األميركيين السود في حرب فيتنام

عن «فرصة القراءة في زمن الوباء»

..Da 5 Bloods
صرخة ضد العنصرية

كيف تستحدث األزمات فرصة لحياة مختلفة؟

الروتين «بروتين» الحياة الصحية

da-5-bloods

رافع البرغوثي
قبل ان تنتهي موجة الغضب
التي تجتاح الواليات المتحدة
والعديد من انحاء العالم،
لمقتل جورج فلويد على يد
شرطة مينيابوليس ،وبعد
الفيلم القصير « 3اخوة» الذي
اطلقه المخرج االميركي
سبايك لي في االول من
الشهر الجاري ،وكان صرخة
ضد العنصرية ،تعرض منصة
نتفليكس في  12يونيو الجاري
فيلم سبايك لي Da 5 Bloods
الذي يروي قصة خمسة
محاربين أميركيين من اصل
افريقي ،شاركوا في حرب
فيتنام ،يعودون الى ذلك البلد،
بعد عشرات السنين ،للبحث
عن رفات قائد مجموعتهم،
الذي قتل هناك ،وعن كنز
دفنوه ،ليجدوا انفسهم في
مواجهة مع الطبيعة والبشر
والذكريات المريرة..

كان سبايك ذو السجل الحافل بمكافحة
ال� �ع� �ن� �ص ��ري ��ة ،ق � ��د ف� � ��از ف �ي �ل �م��ه «ب �ل��اك
ك�لان��زم��ان» ب�ج��ائ��زة األوس �ك��ار ألفضل
سيناريو ،وبالجائزة الكبرى ملهرجان
ك��ان .والفيلم يسلط الضوء على حركة
«ك ��و ك�ل��وك��س ك�ل�ان» ال�ع�ن�ص��ري��ة ،وه��و
م�ق�ت�ب��س ع ��ن ق �ص��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة ل�ض��اب��ط
شرطة أسود اخترق الحركة املذكورة.
وفي « 3اخوة» ربط سبايك بني جرائم
ارتكبتها الشرطة ضد اميركيني سود
م�ت�س��ائ�لا :ه��ل سيتوقف ال�ت��اري��خ عن
تكرار نفسه؟
وي�س�ل��ط س�ب��اي��ك ف��ي فيلمه ال�ج��دي��د
ال�ض��وء على تجربة االميركيني من
اص� ��ل اف ��ري �ق ��ي ف ��ي ح� ��رب ف �ي �ت �ن��ام،
التي ق��ال ان��ه ن��ادرا ما يتم تدريسها
في م��دارس الواليات املتحدة ،ليكون
ف�ي�ل�م��ه تحقيقًا ف��ي م�ع�ن��ى ال��وط�ن�ي��ة
ل�لأم �ي��رك �ي�ين ال� �س ��ود ،ول �ي��س فيلما
حربيا تقليديًا.

فتحية الحداد
ل��م يشكل وب��اء ك��ورون��ا قلقا خاصا بالصحة الجسدية
ف�ق��ط ،ول�ك�ن��ه خ�ل��ق ح��ال��ة م��ن ه�ل��ع ف��ي م��واج�ه��ة ف ��راغ غير
متوقع .تطلب األمر خطا مناعيا أبدع األفراد في صناعته،
ح�ين اع�ت�م��دوا ال�ت��واص��ل م��ع ج�م�ه��ور ال�ف�ن��ون واألدب من
خالل تقنيات حديثة نافسوا بها مؤسسات حكومية في
مجال الثقافة واالعالم.
عديدة هي النماذج التي اعتمدت «االنستغرام اليف» وغيره
م��ن تقنيات لكسر ال�ع��زل��ة ال�ت��ي ف��رض�ه��ا ال��وب��اء ،فجسد
سليمان العبدالهادي (مدرب مهارات القراءة) وغيره أمثلة
لدور املبادرات الثقافية ،حني قدم ورشة أسماها «فرصة
ال� �ق ��راءة ف��ي زم ��ن ال ��وب ��اء ،ك�ي��ف أق �ت �ن �ص �ه��ا؟» .ك��ان��ت تلك
الورشة فرصة للتعامل مع الفراغ كحيز تتحدد معامله من
خالل العناصر التي تشغله وتساهم تدريجيا في تفعيله.

كالي وكنغ
يلفت النظر في  Da 5 Bloodsافتتاح
ال �ف �ي �ل��م ب �م �ق �ت �ط �ف��ات م� ��ن ك �ل��ام ب�ط��ل
امل�لاك �م��ة ال ��ذي ال ي�ن�س��ى م�ح�م��د علي
ك�لاي ،ال��ذي رف��ض االلتحاق بالجيش
االم� �ي ��رك ��ي ،ال � ��ذي ك� ��ان ي �ن �ش��ر امل ��وت
وال� ��دم� ��ار ف ��ي ف �ي �ت �ن��ام ،ق ��ائ�ل�ا ان ت�ل��ك
الحرب ليست حربه ،وان الفيتناميني
لم يؤذوه ،وقد كلفه موقفه سنوات من
شبابه في السجن.
كما يلفت النظر اختتام الفيلم بكلمات
م ��ارت ��ن ل��وث��ر ك �ي �ن��غ ،داع �ي��ة ال�ح�ق��وق
امل��دن �ي��ة ،ال ��ذي وق��ف ض��د العنصرية
والحرب بقوة ،وادى ذلك إلى اغتياله.
وال �ك �ل �م��ات األخ� �ي ��رة ال �ت��ي نسمعها
مقتطفة م��ن خ�ط��اب أل�ق��اه كينغ عام
 ،1967ق �ب��ل ع ��ام واح� ��د م ��ن م�ق�ت�ل��ه،
يقتبس فيها قول الشاعر النغستون
ه�ي��وز «دع أم�ي��رك��ا تكن أم�ي��رك��ا مرة
أخرى».
وي� �ب ��رز ال �ف �ي �ل��م امل� �ف ��ارق ��ة ب�ي�ن إل �ح��اق
األم �ي��رك �ي�ي�ن ال� �س ��ود ب��ال �ج �ي��ش بينما
كانوا محرومني من حقوقهم املدنية،
وفي غابات فيتنام ،يظهر الجنود وهم
يسمعون من اإلذاعة نبأ اغتيال مارتن
ل��وث��ر ك�ي�ن��غ .ك��ذل��ك ن ��رى أح ��د م��ؤي��دي
الرئيس ترامب ،يرتدي قبعة «فلنجعل
أميركا عظيمة مجددًا».
وجدير بالذكر ان النص األصلي للفيلم
الذي ّ
أعده داني بيلسون وبول دي ميو
ك��ان ب�ع�ن��وان  The Last Fourوك��ان
عن محاربني بيض ،وحني عرض على
سبارك لي وجده نصا رائعًا ،كما قال
ف��ي م��ا بعد ،لكنه عدله ل�ي��روي القصة
م��ن منظور امل�ح��ارب�ين ال�ق��دم��اء السود
الذين شاركوا في حرب فيتنام.
اش �ت��رك ف��ي ك�ت��اب��ة ال�س�ي�ن��اري��و للفيلم
دان ��ي ب�ي�ل�س��ون وب ��ول دي�م�ي��و وكيفني
ويلموت وسبايك لي.
وي �ل �ع��ب ادوار ال �ب �ط��ول��ة ف �ي��ه ش��ادوي��ك
بوسمان وبول والتر هوزر وجان رينو
وميالني ثييري.

خلقت العزلة عاملا من الفراغ بدأ مارس املاضي واستمر
أش�ه��را ،فكيف ننظم ال�ف��راغ ون��دي��ر أم��را ل��م نحدد اط��اره؟
يقول العبدالهادي« :سمعنا الكثير ع��ن أش�خ��اص عانوا
م��ن ال �ك��ورون��ا ،ك�ث�ي��رة ه��ي ال�ق�ص��ص ال�ت��ي سمعناها في
األخبار أو في وسائل التواصل االجتماعي .لكن ما لفت
نظري قصة ذكرتها محطة البي بي سي البريطانية في
صفحتها على االنترنت لشاب فلسطيني اسمه محمـد
أبونا موسى ،الذي عاش في يوهان الصينية ،املدينة التي
اع�ت�ب��رت ب ��ؤرة ان�ت�ش��ار ف �ي��روس ك��ورون��ا .ال �ش��اب محمد
عندما ثبتت إصابته تم وضعه في محجر مع مصابني
آخ ��ري ��ن ،ول �ك��ن ه ��ذا ال�ح �ج��ر ل��م ي�ه�م��ل ال �ن��اح �ي��ة النفسية
للمصابني ،فكان اإلص��رار على تواصل املرضى بالحياة
من خالل خلق روتني بديل .املسؤولون الصينيون جعلوا
الرقص والغناء والرياضة ومشاهدة األفالم جزءًا من هذا
الروتني ،وفي مقابل ذلك فرضوا عزلة «انفصال تام عن
األخبار الخارجية».
ويبدو أن مسألة التعامل مع الفراغ تطلبت في البدء التعامل
معه كحيز ،حيث يشير العبدالهادي الى أنه بغض النظر
عن طبيعة النشاط فإن االستمرار في نشاط بذاته كفيل
بخلق الروتني .لقد تشافى محمد أبونا موسى خالل ستة
أيام ،ومن هذه القصة الحقيقية نستفيد أشياء كثيرة ،من
ضمنها أن االنسان إن وض��ع نفسه في روت�ين يستطيع
تجاوز أي شيء وأي أزمة من األزمات.

إدارة األزمات
في وقت ما ،كنا نعتقد أن مصطلح «إدارة األزمات» خاص
باملؤسسات ،ولكن وباء كورونا ،الذي غير مفاهيم عدة،
يجعلنا ندرك أن مسألة «اإلدارة» أضحت أيضا أمرا يهم
الفرد ويؤثر في حياته اليومية والشخصية .الحظر جعلنا
ف��ي مواجهة ع�لاق��ة حسبنا أن�ه��ا روتينية وأن�ن��ا مدركني
لها بحكم «ال�ع��ادة» ،لكن العطلة املفروضة علينا كشفت
لنا أن عالقتنا في البيت تمر ،على ما يبدو ،بأزمة «سوء
إدارة» .عن تلك العالقة تحدث العبدالهادي في البث الذي

تم على االنستغرام ،فقال« :نختلف في عالقتنا مع البيت،
ول�ك��ن ي�ب��دو أن عالقتنا بالبيت م�ت��وت��رة ،فنحن نقضي
أغ�ل��ب ال��وق��ت خ ��ارج ال�ب�ي��ت ،نعمل ث�م��ان��ي س��اع��ات خ��ارج
البيت ،ونحن في الكويت «أهل دواوين» ،هذا عدا انشغالنا
ب��امل��والت وامل �ق��اه��ي ال �ت��ي ص ��ارت ج ��زءًا م��ن ح�ي��ات�ن��ا .في
املقابل ،ما هي عالقتنا بالبيت؟ عندما نقول كلمة «بيت»
أو «منزل» ما الفكرة السلبية أو اإليجابية التي تتبادر إلى
الذهن؟ نعم ،قد يعني البيت األمان ،الراحة والسكن ،ومكان
النوم واألكل ،وأمورًا جعلت من البيت بمنزلة الفندق .البيت
ق��د يكون «العائلة» وال�ع�لاق��ات ،وأي�ض��ا نتفـلكس وألعاب
الفيديو وممارسة الهوايات أو ملجأنا للهدوء ،وقد يكون
البيت «مكان القراءة».

المبادرات الثقافيةٌّ ..
صف أمامي آخر
اح �ت �م��االت ع ��دة ت�ص��ف ع�لاق��ة ت�ح�ت��اج ع�ل��ى األرج� ��ح إل��ى
إعادة صياغة ،وهذه تحتاج إلى وقت بات متاحا في زمن
الكورونا ،وق��ت نجحت بعض امل�ب��ادرات في إدارت��ه ،فكان
ال�ح��ث على ال �ق��راءة ف��رص��ة اقـتنصها ال�ع�ب��دال�ه��ادي ،ال��ذي
ذكرنا بدور املبادرات فقال :هذه الدورة ما هي إال محاولة
لتكريس الجهود ال�ت��ي ت�ق��وم بها ال��دول��ة ودع��وت�ه��ا الناس
للبقاء في البيت أطول فترة واستثمار الوقت .نحن اليوم
نفكر في تقسيم ساعات الحجر املنزلي .نحاول تصنيف
ساعات العزلة ،فنجد أن يومنا يعتمد على ساعات نوم
وأخرى نكون فيها مستيقظني.
يقترح العبدالهادي احتساب ساعات اليوم ،وتحديد الوقت
الذي كسبناه بسبب تعطل األعمال ،سنجد أن ثلث اليوم
تقريبا متاح للهوايات ،ومنها القراءة ،فيما تقسم األوقات
املتاحة إلى ثالثة أقسام ،تتحدد وفق االلتزام بالعائلة أو
االل�ت�ف��ات ال��ى وس��ائ��ل الترفيه وال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،ثم
تخصيص وقت لتطوير الذات بما يعادل ربع اليوم تقريبا.

سينوغرافيا القراءة
وألن ال��زم��ن مرتبط ب��امل�ك��ان ،فقد أش��ار العبدالهادي
إل��ى ب�ي��وت ت�ك��ون فيها ال �ظ��روف غير م��وات�ي��ة للقراءة
ب�ه��دوء ،وأخ��رى يمكن أن يعزل فيها االن�س��ان نفسه
س��اع��ات ل�ل�ق��راءة .الحديث ع��ن امل�ك��ان األن�س��ب للقراءة
يذكرنا ب��امل�س��رح ،حيث تعني السينوغرافيا برسم
املشهد .في ورشة «اقتناص فرصة القراءة» يتحدث
العبدالهادي عما أسماه بـ«البيئة القرائية» واختيار
الزاوية التي تحفز القراءة ،وكذلك أهمية املقعد املريح
أو تهيئة املكان ملن يفضل الجلوس أرض��ا ،فالراحة
هنا ضرورية لالستمرار في القراءة لساعتني أو أكثر.
اإلضاءة أيضا لها معاييرها لتكون عالقتها بالكتاب
مريحة للبصر محدود مدى انعكاسها وتأثير الظل
على القراءة.

القراءة واالستعانة بـ«قاتل اإلزعاج»
فترة العزل فترة الختبار املفاهيم :هل تمنحنا الحياة
حقا فرصة ألن نختار؟ وملاذا تتحول تلك الفرصة إلى
«مواجهة» مع اختياراتنا املصيرية وحتى الهامشية؟
بطريقة غير مباشرة ،تضعنا ورشة «فرصة القراءة في
زمن الوباء ،كيف أقتنصها؟» أمام أسئلة عدة وتفاصيل،
م�ن�ه��ا ط��ري�ق��ة ح�م��ل ال�ك�ت��اب وت��أث�ي��ره��ا ف��ي اس�ت�م��رارن��ا
بالقراءة والتزامنا بها كروتني ،فيشير العبدالهادي إلى
الجلوس خلف مكتب قد يكون األنسب للتحكم بمجلد
ن�ط��ال�ع��ه ،وع ��ودة إل��ى ال�ب�ي��ت وال �ض��وض��اء وت �ع��ذر ه��دوء
من يشاركنا السكن ،فيقترح العبدالهادي اللجوء إلى
التقنيات الحديثة ،وإل��ى ما ُيمسى بـ«قاتل اإلزع��اج» أو
.Noise Killer

انتخاب المخرجة السوداء إيفا دوفورناي في مجلس حكام أكاديمية األوسكار

إيفا دوفورناي

انتخبت املخرجة األميركية السوداء إيفا دوفورناي،
املعروفة بمواقفها وأعمالها املناهضة للعنصرية
عضوًا في مجلس حكام األكاديمية األميركية لفنون
السينما وعلومها املانحة لجوائز األوسكار.
وبات املجلس يضم  26ام��رأة و 12شخصًا ّ
ملونني
من أصل  54عضوًا ،ليعكس ّ
تنوعًا أكبر من أي وقت
مضى ،على ما ذكرت وسائل االعالم املتخصصة.
وك� ��ان أرب� �ع ��ة م � ُ�ن األع� �ض ��اء ال� �ج ��دد امل�ن�ت�خ�ب�ين من
النساء ،في حني أعيد انتخاب املمثلة السوداء ووبي
غولدبرغ.
وقد اشتهرت املخرجة بفضل مسلسل «وين ذاي

س��ي آس» ال ��ذي يستعيد ق�ص��ة حقيقية لخمسة
مراهقني سود ،ومن أصول اميركية التينية اتهموا
خطأ باغتصاب مهرولة ف��ي متنزه سنترال ب��ارك
نهاية الثمانينيات ،والوثائقي «ثرتينث» حول سجن
السود بأعداد كبيرة في الواليات املتحدة.
ّ
وي �ج��دد ث�ل��ث مجلس ال�ح�ك��ام س�ن��وي��ًا ،وت�ت�م��ث��ل فيه
كل القطاعات املهنية في أوس��اط السينما ،ومهمته
تحديد أهداف األكاديمية االستراتيجية.
وان�ت�ق��دت األك��ادي�م�ي��ة ب�ش��دة ف��ي ال�س�ن��وات األخ�ي��رة
بسبب غياب ّ
التنوع ليس فقط في صفوف أعضائها،
بل أيضًا في اختيار املرشحني والفائزين( .أ.ف.ب)
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ألول مرة ُتلغى تداوالت جلسة كاملة في تاريخ السوق الكويتي

«هيئة األسواق» زادت الطين بلة!
أجمعت مصادر استثمارية وقانونية على أن قرار هيئة أسواق المال بإلغاء تداوالت أول من أمس ،قد هدم جهوداً استمرت لسنوات عديدة في بناء الثقة بالسوق
مهب الريح.
ّ
الكويتي محلياً وعالمياً ،وجعل الترقيات التي حصلت عليها ،على المؤشرات العالمية في
وقالت المصادر لـ سبقلا إن نزول أسعار األسهم أمس بشكل كبير يؤكد ،وبعد أن جرى التعقيب من جميع البنوك على خبر اتحاد المصارف ،بشأن إلغاء التوزيعات
النقدية ،أن السوق قد تفاعل سلباً ليس مع خبر اتحاد المصارف فقط ،بل مع قرار الهيئة إلغاء التداوالت أيضاً ،مؤكدة أن حالة انعدام الثقة وعدم اليقين جراء قرار
الهيئة ،كان ضررها على السوق أكبر من تصريح اتحاد المصارف نفسه.
¶ نزول األسعار بعد تعقيب
البنوك يؤكد األثر السلبي
لقرارها ..فالضرر اليوم أكبر!

سالم عبدالغفور

¶ لم ُت َ
لغ جلسة تداول بالكامل
ّ
متقدم
في أي سوق ناشئ أو
من قبل!
¶ قرار «الهيئة» صدر لحماية
المتداولين ..والمتضررون باتوا
أكثر من المستفيدين!
¶ االستناد إلى نص المادة  ٤٤أو
 ٥٧من قانون أسواق المال خطأ
قانوني جسيم

أضافت املصادر  :ألول م��رة في تاريخ السوق الكويتي يتم
إلغاء تداوالت جلسة بالكامل ،على الرغم مما ّ
مر به السوق
منذ انشائه من أزمات وانهيارات ،مبينة أن اإللغاء يعني ان
يتم إل�غ��اء صفقات البيع وال �ش��راء ،وه��و يختلف عما حدث
اثناء االزم��ة املالية العاملية ،عندما جرى وقف السوق يومًا
واحدًا بأمر املحكمة ،موضحة أن الوقف ال يترتب عليه إلغاء
الصفقات التي تمت ،كما يختلف عن الحاالت النادرة التي
تمت اللغاء ال�ت��داوالت عن سهم واح��د بعينه .وذك��رت أنه لم
يحدث في اي سوق ناشئ او متقدم ان جرى إلغاء تداوالت
جلسة بالكامل لكل االس�ه��م وال�ص�ف�ق��ات ،ب��ل ان��ه ف��ي ح��االت
ّ
نادرة وألسباب تتعلق بخطأ تقني جرى إلغاء تداوالت سهم
ّ
او سهمني خالل مدة قصيرة جدًا ال تتعدى دقائق.
وأش��ارت إل��ى أن التبرير ال��ذي ساقته «الهيئة» التخاذ قرار

إلغاء الجلسة ،بهدف حماية املتداولني ،نتج عنه متضررون
أكثر بكثير من املستفيدين؛ إذ إن أسهم البنوك قد انخفضت
ُ
بشكل اكبر من الجلسة التي ألغي فيها ال�ت��داول ،وبالتالي
لم يستفد امل�ت��داول��ون من االل�غ��اء ،بل إن أغلب املتداولني قد
تضرروا بشكل واضح من القرار.
وذك� ��رت ان االس �ت �ن��اد إل ��ى ن��ص امل� ��ادة  ٤٤أو  ٥٧م��ن ق��ان��ون
ّ
أس��واق امل��ال إلل�غ��اء ال �ت��داوالت يمثل خطأ قانونيًا جسيمًا؛
إذ إن هاتني املادتني تشيران الى حاالت معينة ،على سبيل
الحصر ،تستطيع فيها الهيئة اتخاذ ق��رار إلغاء التداوالت،
وخ ��ارج ه��ذه ال �ح��االت ال ي�ج��وز لها ات�خ��اذ مثل ه��ذا ال�ق��رار،
ّ
وتتلخص هذه الحاالت في الكوارث واألزمات واالضطرابات
أو ح��ال��ة م �م��ارس��ة ب�ع��ض امل �ت��داول�ي�ن إي� �ح ��اءات أو إش ��ارات
مضللة.
وتابعت :إذا كان تصريح اتحاد املصارف ال يدخل في هذه
الحاالت ،تكون «الهيئة» قد تجاوزت الصالحيات التي نص

عليها ال�ق��ان��ون ،م��ؤك��دة ع��دم انطباق ه��ذه امل��ادة على اتحاد
امل �ص��ارف؛ اذ ان امل��ادة تشترط ص��دور إي �ح��اءات او اش��ارات
مضللة م��ن بعض امل�ت��داول�ين واالت�ح��اد بطبيعة ال يمكن ان
يكون ضمن املتداولني.
وأشارت إلى أن اتحاد املصارف لم يصدر إيحاءات مضللة،
بل تدخل في مسألة ليست من اختصاصه ،ونشر التصريح
من دون التنسيق بني البنوك ،بحسب ما هو متداول ،وهذا
يختلف عن الحالة املذكورة في املادة  ٤٤من قانون الهيئة.
وأضافت :كشفت إفصاحات البنوك على مسألة عدم توزيع
ارباح للبنوك عن عام  ،٢٠٢٠خطأ قرار الهيئة ،إذ اكدت بعض
البنوك ع��دم توزيع االرب��اح ،أو على االق��ل ان��ه في الغالب لن
يكون هناك توزيع.
وأمل�ح��ت إل��ى أن ات�ح��اد امل �ص��ارف ك��ان فيه ظ��ل م��ن الحقيقة،
وك��ان م��ن املفترض على الهيئة ب��دال م��ن ال�غ��اء ال�ت��داوالت ان
تتحقق من صحة املعلومات ،وتلزم البنوك ب��أن يفصح كل

منها بشكل دق�ي��ق ع��ن أث��ر تطبيق تعليمات البنك امل��رك��زي
ب�ش��أن معايير «ب ��ازل» بشكل تفصيلي لتحقيق الشفافية
والعدالة في السوق .وتساءلت املصادر :إذا كان قرار الهيئة
ب�س�ب��ب ت �ص��ري��ح ات �ح��اد امل� �ص ��ارف ،ال� ��ذي ن �ش��ر ف��ي ال�س��اع��ة
الـ ١١:١٧صباحًا ،فما ذنب من تداول قبل هذا التوقيت؟!
وأض��اف��ت :مل ��اذا ت�ق��وم الهيئة ب��إل�غ��اء ال �ت��داوالت ع��ن االس�ه��م
االخ � � ��رى ب �خ�ل�اف ال� �ب� �ن ��وك؟ ف �ه �ن��اك اس �ه ��م ل ��م ت �ت��أث��ر س�ل�ب��ا
بالتصريح الصحافي الصادر من اتحاد املصارف ،مضيفة:
مل��اذا نعاقب م��ن تعامل على ه��ذه االس�ه��م ،وه��ي ليست لها
عالقة باتحاد املصارف؟!
ولفتت إلى أن هناك الكثير من املتداولني املحليني واالجانب
قد قام أمس ببيع أسهمه في السوق الكويتي ،ثم قام بالشراء
ّ
يتوجب عليه دف��ع قيمة األسهم
ف��ي اس��واق اخ��رى ،وم��ن ث��م
التي اشتراها ،وبالتالي قرار إلغاء التداوالت سوف يحجب
عنه مبلغ بيع االسهم في السوق الكويتي ،ويترتب على ذلك
خسائر كبيرة نتيجة إخفاقه في سداد التزاماته في االسواق
األخرى.
وأش � ��ارت إل ��ى أن ه �ن��اك م �ت��داول�ين م�ح�ل�ي�ين وأج��ان��ب ق��ام��وا
بالبيع ف��ي األس ��واق ال�خ��ارج�ي��ة؛ ألن��ه وج��د ف��رص��ة مناسبة
للشراء عند ن��زول السوق الكويتي في الجلسة التي ألغيت
فيها التدوالت ،ومن ثم سوف تترتب عليه خسائر مضاعفة
في السوقني.

407

¶ حالتان فقط إللغاء التداوالت..
«الكوارث واألزمات» أو ممارسة
إشارات مضللة

ماليين دينار َّ
تبخرت أمس!

ّ
بالتدخل
¶ اتحاد المصارف أخطأ
شأن ليس من اختصاصه..
في
ٍ
لكنه لم يخالف القانون
¶ بد ً
ال من إلغاء التداوالت وجب
ّ
التحقق من المعلومات وإلزام
البنوك بإفصاحات دقيقة

¶صدمت السوق بقرار
ً
قانونيا..
ُوصف بالخطأ
ً
استثماريا
والظالم

¶ إفصاحات البنوك أمس أثبتت
خطأ الهيئة ..في الغالب لن
يكون هناك توزيع
¶ لماذا ُتلغى التداوالت عن
األسهم األخرى بخالف البنوك..
ويُ َ
عاقب المتداولين عليها؟

خسر مؤشر السوق األول أمس  106نقاط ،متراجعًا
 1.9%م��ن خ�ل�ال ت ��داول  111م�ل�ي��ون س�ه��م ،بقيمة
 43.4م�ل�ي��ون دي �ن��ار ع�ل��ى وق��ع ق ��رار هيئة األس ��واق
إلغاء تداوالت أول من أمس ،متجاوزًا بذلك الخسائر
التي ّ
تكبدها بسبب قرار الغاء توزيعات البنوك عن
 .2020في املقابل ،خسر املؤشر العام للسوق أمس
 69نقطة ،بنسبة انخفاض  ،1.4%وذل��ك من خالل
تداول  189مليون سهم ،بقيمة  47مليون دينار ،في
حني بلغت الخسائر السوقية للبورصة  407ماليني
دينار ،مقارنة بخسائر ،بلغت  450مليون دينار في
جلسة أول من أمس ،التي ألغيت.

¶ ضربت ثقة استمر
بناؤها لسنوات..
وجعلت الترقيات
ّ
مهب الريح
في

¶ خسائر كبيرة لحقت
بمستثمرين محليين
وعالميين ..باعوا للشراء في
أسواق أخرى والعكس
البورصة تفاعلت سلباً مع قرار «الهيئة» (تصوير :محمود الفوريكي)

«الوسيط» :ألغينا كل صفقات األربعاء
قالت شركةّ الوسيط لألعمال املالية إنها قامت بعمل إجراءات احترازية
عدة منذ تلقي قرار الهيئة الخاص بإلغاء تداوالت يوم األربعاء ،وقامت
بإلغاء كل الصفقات من نظام التداول الخاص بالشركة ،وكذلك األوامر
التي جرى وضعها على النظام قبل يوم امس (الخميس) ،كما قامت
الشركة بإعادة محافظ العمالء من مبالغ نقدية وأرص��دة أسهم الى
ما كانت عليه قبل بداية جلسة األربعاء التي جرى الغاء كل تداوالتها
ومراجعة بعض منها ،للتأكد من سالمة األرصدة التي جرى تعديلها،
تنفيذًا لقرار هيئة أسواق املال.

عقد محافظ بنك
الكويت المركزي
الدكتور محمد
يوسف الهاشل
امس ،اجتماعا مع
رؤساء مجالس إدارات
البنوك الكويتية
للتباحث حول األوضاع
الراهنة والتطلعات
المستقبلية ،في
إطار متابعة البنك
المستمرة ألوضاع
القطاع المصرفي،
وحرصه الدائم على
تعزيز االستقرار
النقدي واالستقرار
المالي ،وسعيا إلى
ترسيخ متانة القطاع
المصرفي في
مواجهة تداعيات
أزمة كورونا ،وتمكينه
من المساهمة بدور
أكبر في إنجاح جهود
التعافي االقتصادي
على المستوى
الوطني.

الطبطبائي لوزير التجارة :حاسبهم قبل أن ُتحاسب

ً
استغرب النائب عمر الطبطبائي قرار عدم توزيع البنوك األرباح على املساهمني ،متسائال :من صاحب القرار والذي أعلن عنه اثناء
امل��داوالت في سوق األوراق املالية ،وعمومًا جرت العادة أن مثل هذه القرارات تكون بعد إغ�لاق السوق ،منعا للهلع بني املتداولني.
وقال الطبطبائي« :ستترتب على القرار أضرار بمدخرات املتداولني وضرر على سمعة الكويت واقتصادها» ،مطالبًا وزير التجارة
بمحاسبة من ك��ان وراء ه��ذا القرار وتوقيت تسريب الخبر أثناء ال�ت��داوالت« ،وإن ك��ان القرار ص��ادرا عن البنك املركزي أو اتحاد
املصارف يجب أن تكون هناك محاسبة ،أو أننا سنقوم باملحاسبة فهذه مدخرات الناس ،وسوء اإلدارة يجب عدم انعكاسها على
تسير األمور هكذا ،ونحن في الكويت أقدم اقتصاد في املنطقة ،هناك أخطاء وقعت وتجب املحاسبة» .وأضاف:
الناس ،ومن املعيب أن
ُ
ً
متسائال :من ّ
يعوض
الناس تضرروا ،هناك من أصيب بالهلع ،وباع أسهمه بخسارة ،وهناك من اشترى بأسعار رخيصة وسيربح،
ّ
املتسبب «وإال فسنضطر ملحاسبتك».
الناس؟ وتابع الطبطبائي :لن نقبل بذلك ،مطالبا وزير التجارة بمحاسبة

سيل قضايا ضد «الهيئة» و «االتحاد»
أشارت مصادر قانونية إلى أن عددًا من املستثمرين
باشروا الترتيب التخاذ اإلج��راءات القانونية ،لطلب
ال �ت �ع��وي��ض م ��ن ه�ي�ئ��ة األس� � ��واق وات� �ح ��اد امل �ص��ارف
ع��ن األض ��رار التي لحقت بهم ،نتيجة ق��راري إلغاء
التوزيعات ،وإلغاء تداوالت جلسة أول من أمس.

قرار عبثي!
أف ��ادت م �ص��ادر ف��ي ش��رك��ات ال��وس��اط��ة ب��أن جهات
أجنبية تتعامل معها شكت من مشاكل كبيرة لعدم
توافر بيانات اإلغ�لاق واالفتتاح الجديدة ،بسبب أن
انظمتها مبرمجة إلكترونيًا ،ووصف القرار بالعبثي.

 4مكاتب خارج الخدمة

ّ
أفادت املصادر بأن  4مكاتب وساطة لم تتمكن من
مباشرة عملها أمس ،إال بعد الساعة الـ ،9:30لتعديل
األنظمة اإللكترونية لديها ،ما ّ
تسبب في ّ
تذمر الكثير
م��ن ال �ع �م�لاء ال��راغ �ب�ين ف��ي ال�ب�ي��ع أو ال �ش ��راء .وق��ال��ت
املصادر إن مكاتب وساطة أخرى عانت من مشاكل
كبيرة ،نتيجة عدم وفائها بااللتزامات مع العمالء في
األسهم والنقدي ،نتيجة القرار املفاجئ.

«في حال عدم لجوئها إلى االستفادة من تخفيف متطلبات كفاية رأس المال»

«المركزي» :باستطاعة البنوك توزيع
ً
نقدا ومنحة
أرباحها
أش � ��ار «امل� ��رك� ��زي» ف ��ي ب �ي��ان ت �ل �ق��ت سبقلا
ن �س �خ��ة م �ن��ه ام� ��س إل� ��ى أن االل � �ت� ��زام ب��ال�ن�ه��ج
ال�ت�ح��وط��ي وال �س �ي��اس��ات ال�ح�ص�ي�ف��ة مل��واج�ه��ة
مختلف التداعيات والظروف ،وتعاون البنوك
ف��ي ه ��ذا ال� �ش ��أن ،ق��د أدت إل ��ى ت �ع��زي��ز م�ت��ان��ة
ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى م��دى العقد
امل��اض��ي وه�ي��أت ل��ه مواجهة ال�ظ��روف الراهنة
ّ
من موقع ق��وة ،ما مكن بنك الكويت املركزي
من املبادرة إلى اتخاذ إجراءات على مستوى
السياسة النقدية ،وع�ل��ى مستوى السياسة
ال��رق��اب �ي��ة ،م��وف��را ل�ل�ب�ن��وك م�س��اح��ة إق��راض�ي��ة
واس �ع��ة تمكنها م��ن م�ن��ح م��زي��د م��ن التمويل
ل�ل�ك�ي��ان��ات االق �ت �ص��ادي��ة ،ل�ي�س�ه��ل ب��ذل��ك على
القطاع املصرفي القيام بالدور املنوط به في
التعامل م��ع األزم��ة واملساهمة ب��دور إيجابي
في جهود حماية االقتصاد الوطني وتعافيه
بعد األزمة.
وأض� ��اف :ت��أت��ي ال �خ �ط��وات ال�ت��ي ات�خ��ذه��ا بنك
الكويت املركزي لتخفيف املتطلبات الرقابية

بما يتوافق مع تعليماته الصادرة إلى جميع
البنوك الكويتية ف��ي ت��اري��خ  24يونيو 2014
بشأن تطبيق معايير كفاية رأس املال (بازل
 )3ومتطلبات السيولة ،التي تضمنت السماح
للبنوك في الحاالت االستثنائية االستفادة من
املصدات الرأسمالية التحوطية بشكل مؤقت
بعد موافقة بنك الكويت املركزي -وأن للبنكاملركزي في هذه الحاالت أن يضع بعض القيود
فيما يتعلق بتوزيع األرب��اح .كما يتوافق ذلك
مع معايير لجنة بازل للرقابة املصرفية التي
تتيح استخدام املصدات الرأسمالية التحوطية،
التي نصت على أن��ه «عند انخفاض املصدة
التحوطية دون  %2.5تطبق قيود تلقائية على
ت��وزي��ع األرب ��اح الرأسمالية وذل��ك إلع��ادة بناء
املصدة التحوطية».
وأكد البيان أن باستطاعة البنوك توزيع األرباح
النقدية أو أسهم املنحة على مساهميها ،في
حال عدم لجوئها إلى االستفادة من تخفيف
املتطلبات الرقابية للكفاية الرأسمالية .كما

د .محمد الهاشل

أشار البيان إلى أن هذه التوجيهات قد جاءت
ً
في وقت مبكر مراعاة ملبدأ الشفافية وانطالقا
م ��ن ال �ح��اج��ة إل� ��ى امل � �ب� ��ادرة ب��ات �خ��اذ ت��داب �ي��ر
استباقية ملواجهة تداعيات األزمة الحالية في
ظل انعدام اليقني ح��ول مداها الزمني وعمق
آثارها االقتصادية ،وذلك يتسق مع التوجهات
العاملية ف��ي ه��ذا ال�ش��أن وت��وص�ي��ات صندوق
النقد ال��دول��ي ولجنة ب��ازل للرقابة املصرفية،
ح�ي��ث أص ��در ع��دي��د م��ن ال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة في
االق�ت�ص��ادات املتقدمة توجيهات مماثلة إلى
ل�ج�ه��ات ال�خ��اض�ع��ة ل��رق��اب�ت�ه��ا ،وم ��ن ب�ي�ن تلك
ال��دول بريطانيا وال��دول الواقعة ضمن نطاق
رقابة البنك املركزي األوروبي.
واخ�ت�ت��م ال�ب�ي��ان بالتأكيد ع�ل��ى م�ت��ان��ة القطاع
امل�ص��رف��ي وق��درت��ه ع�ل��ى تخطي األزم� ��ة ،كما
س �ي ��واص ��ل ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي رق��اب �ت��ه
اللصيقة للقطاع امل�ص��رف��ي واس �ت �م��راره في
نهج تعزيز االس�ت�ق��رار ال�ن�ق��دي واالس�ت�ق��رار
املالي في دولة الكويت.

ُّ
التحوطي على
¶ نهجه
م����دى  10س���ن���وات ع���ززَّ
َّ
ووف���ر
ق���وة ال���ب���ن���وك..
مساحة إقراضية واسعة
للتعامل مع األزمة
¶ عند انخفاض المصدة
التحوطية دون %2.5
ت��ط��ب��ق ق��ي��ود تلقائية
ع���ل���ى ت����وزي����ع األرب������اح
ً
وفقا لمعايير
الرأسمالية
«بازل »3
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خطوات إلعادة هيكلة األعمال بعد «كورونا»

تحتاج األع�م��ال ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف غير املسبوقة ،أزم��ة
 ،COVID-19إل ��ى دل �ي��ل ع�م�ل��ي أو وص �ف��ة ،إذا ج��از
التعبير ،للقيام بإعادة الهيكلة املناسبة ملعظم جوانب
ال�ش��رك��ة امل��ال�ي��ة واإلداري� � ��ة ،ح�ي��ث يتطلب ب ��دوره وض��ع
أه ��داف ج��دي��دة وخ�ط��ط واس�ت��رات�ي�ج�ي��ات لتحقيق ه��ذه
األهداف.
 5حقائق يجب التسليم بها:
• الحقيقة األول� ��ى :أزم ��ة  COVID-19ه��ي أزم ��ة غير
عادية ،وبالتالي تتطلب حلوال وإجراءات غير عادية.
• الحقيقة ال�ث��ان�ي��ة :ه�ن��اك ب�ع��ض ال�خ�س��ائ��ر واألض ��رار
نتجت عن األزمة والتي ال يمكن تالفيها أو تعويضها،
بل يجب تقبلها والتعامل معها.
• الحقيقة الثالثة :كما أن ل�لأزم��ات ،مهما ك��ان نوعها،
تداعيات سلبية عديدة ،فإنها في املقابل تخلق فرصًا
جديدة تجب االستفادة منها.
• ال�ح�ق�ي�ق��ة ال��راب �ع��ة :ال�ب�ي�ئ��ة االق �ت �ص��ادي��ة م��ا ب�ع��د أزم��ة
 COVID-19تختلف عن تلك التي كانت سائدة قبل
األزمة.
• ال�ح�ق�ي�ق��ة ال�خ��ام�س��ة :ان أس ��وأ م��ا ي�م�ك��ن أن ت �ق��وم به
ال�ش��رك��ات حاليًا ه��و م�ج��رد االن�ت�ظ��ار وع��دم ات�خ��اذ أي
إجراءات سريعة والبدء فورًا بالتخطيط ملا بعد األزمة.
وفيما يلي  3خطوات أساسية إلعادة هيكلة األعمال:

 - 1مراجعة الوضع السابق
على الرغم من أن هذه الخطوة تبدو بديهية وبسيطة،
فإنها مهمة جدًا إلعادة عرض الشركة ككل من منظور
متكامل.
ففي ه��ذه الخطوة تتم مراجعة ن�م��وذج عمل الشركة
السابق بشكل دقيق وبكامل عناصره ،القيمة للعميل
(ال�س�ل�ع��ة أو ال�خ��دم��ة) وم�ع��ادل��ة ال��رب��ح وم ��وارد الشركة
األساسية والعمليات الرئيسية التي تقوم بها الشركة
باستخدام ه��ذه امل��وارد لخلق القيمة للعميل وتحقيق
األرباح والعوائد املستهدفة.
وتتم مراجعة التوجهات االستراتيجية للشركة متمثلة
في مجموعة األهداف التي كانت موضوعة في السابق،
م �ث��ل ال �ح �ص��ة ال �س��وق �ي��ة امل�س�ت�ه��دف��ة وح �ج��م امل�ب�ي�ع��ات
واألرباح املستهدفة وهوامش الربحية وغيرها ،كما تتم
مراجعة استراتيجية الشركة بكل مستوياتها.
ون�ظ�رًا ألهميته تتعني مراجعة رأس امل��ال بكل بنوده،
ً
وتحليله تحليال دقيقًا .ويأتي النقد وإدارة السيولة في

إعادة هيكلة األعمال  -دليل خطوة بخطوة
توجهات االستراتيجية
 االهداف الغايات والخطط -االستراتيجية

نموذج العمل
 القيمة للعميل معادلة الربحية الموارد الرئيسية -العمليات الرئيسية

رأس المال العامل

 النقد المدينون الدائنون المخزون -دورة تحويل النقد

الخطوة األولى مراجعة الوضع السابق
تقييم أثر أزمة COVID -19
على كل جانب من جوانب
الشركة الرئيسية

تجميع ومراجعة
المعلومات المتعلقة
بجوانب الشركة الرئيسية
قبل أزمة COVID -19

الخطوة الثانية عملية تقييم أثر األزمة
الخطوة الثالثة عملية إعادة الهيكلة

إعادة هيكلة/تصميم
كل من جوانب الشركة
الرئيسية والشركة ككل

B

D

إعادة هيكلة شاملة

إعادة هيكلة جزئية

C

A

إعادة هيكلة جزئية
5

ال داعي إلعادة الهيكلة

4

كبير

3

مقدمة رأس املال العامل باعتبار أن النقد هو امللك Cash
 is Kingويعتبر شريان الحياة بالنسبة ألي شركة.
ك�م��ا ي�ت��م ع�م��ل م��راج�ع��ة وت�ح�ل�ي��ل م��ال��ي ل�ل�م��رك��ز امل��ال��ي
للشركة وقائمة الدخل وكذلك قائمة التدفقات النقدية
من واقع البيانات املالية قبل األزمة.

 - 2تقييم أثر أزمة «كورونا»
لقد أث��رت أزم��ة «كورونا» واإلج��راءات املتعلقة بها على
الشركات بأحد اتجاهني أو كالهما معًا .االتجاه األول
ه��و ت�ل��ك اآلث� ��ار ال�س�ل�ب�ي��ة ذات ال�ط�ب�ي�ع��ة امل��ؤق�ت��ة أو غير
املستمرة ،والتي من املتوقع أن تزول بمجرد إعادة فتح
االقتصاد والسماح لألعمال بإعادة مزاولة أنشطتها.
االتجاه الثاني هو تلك اآلثار السلبية ذات الطبيعة الدائمة
أو املستمرة ،ومن املؤكد أن هذه اآلثار ستستمر حتى
بعد فتح االقتصاد ومباشرة األعمال ألنشطتها .وفي
هذه الخطوة يتم تحديد حجم األثر وطبيعته ،مؤقت أم
دائم.

يتم بحث مدى تأثر منتجات الشركة (القيمة للعميل)
ب��األزم��ة وتداعياتها ،وفيما إذا كانت ال ت��زال مناسبة
للعميل وتلقى رواجًا في السوق على ضوء املستجدات
التي أفرزتها األزم��ة .علمًا ب��أن أي تأثير ف��ي منتجات
ال �ش��رك��ة س�ي�ك��ون ل��ه ف��ي األغ �ل��ب ت��أث�ي��ر ف��ي ال�ع�ن��اص��ر
األخ ��رى ف��ي ن�م��وذج ال�ع�م��ل ،مثل اإلي� ��رادات والتكاليف
وموارد الشركة وعملياتها.
قد يطرأ تغيير على التوجهات االستراتيجية للشركة،
ً
فمثال ستجد الشركة بأن عددًا من األهداف التي كانت
موضوعة في السابق لم يعد باإلمكان تحقيقها ،وعليه
يتم ف��ي ه��ذه الخطوة تقييم أث��ر األزم ��ة على مجموعة
األه ��داف التي ك��ان يجب تحقيقها .وينطبق ذل��ك على
الخطط واالستراتيجيات التي كانت موضوعة لتحقيق
أهداف الشركة.
وم��ن امل��ؤك��د أن ال�ن�ق��د ه��و ال�ب�ن��د األك �ث��ر ت��أث �رًا ب��األزم��ة،
وهنا يتعني على الشركة تقييم األثر بدقة في التدفقات
ال�ن�ق��دي��ة ل�ل�ش��رك��ة ،وب �ن��ود رأس امل ��ال ال �ع��ام��ل األخ ��رى

تأثيرات متباينة للعقار الخليجي

قطاع العقار الخليجي يعد محركاً رئيسياً للنمو االقتصادي بالمنطقة على مدى عقود

حسام علم الدين

فقدان الوظائف
وعدم اليقين االقتصادي
يقلالن الطلب
وق��د يستمر ه��ذا االن �خ �ف��اض ف��ي األس�ع��ار
حتى .2021
ونقلت عن ماثيو باملر املدير اإلداري لشركة
أل�ف��اري��ز آن��د م��ارس��ل ل�لاس�ش��ارات ف��ي دب��ي:
«ه�ن��اك انكماش كبير ف��ي ال�س��وق العقاري
ف ��ي اإلم� � � ��ارة ،ل �ك �ن��ه م �ن �ط �ق��ي م ��ع إج� � ��راءات
اإلغالق التي فرضها كورونا ،ومن املؤسف
أن فقدان الوظائف في املرحلة املقبلة وعدم
ال�ي�ق�ين االق �ت �ص��ادي س�ي�ق�ل�لان ال�ط�ل��ب على
معظم فئات األص��ول ،أبرزها العقارات في
املدى القريب».
ول� �ف ��ت م��اث �ي ��و إل � ��ى أن ال� �ف� �ن ��ادق ب ��دوره ��ا
ت �ح �ت��اج إل � ��ى م� �ح� �ف ��زات ل �ت �خ �ف �ي��ف ال �ق �ي��ود
وع��ودة النشاط تدريجيا واستعادة الثقة
االق �ت �ص ��ادي ��ة ورغ� �ب ��ة ال �س �ي��اح ف ��ي ال�س�ف��ر
م � �ج� ��ددا ،م �ت��وق �ع��ا ع� � ��ودة ح� � ��ذرة ل �ل �ن �ش��اط
العقاري في دب��ي في نهاية العام الحالي،
ومن املحتمل أن تكون أسرع من التوقعات
ف��ي ح ��ال ت��م ال �ت��وص��ل ل�ل�ق��اح ض��د ف�ي��روس
كورونا.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،ق ��ال ��ت ل �ي �ن �ي��ت آب � � ��اد م ��دي ��رة
األبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر»
ف��ي دب� ��ي« :إن ال �ش��رك��ة س� ّ�ج �ل��ت ان�خ�ف��اض��ا

ف��ي ح�ج��م عمليات ال�ب�ح��ث ال�ت��ي ي�ق��وم بها
املستهلكون ،وم��ع ذل��ك ل��م تتغير األس�ع��ار
كثيرا خالل أزمة كورونا ،علما بأن األسعار
قبل أزم��ة ال�ف�ي��روس ك��ان��ت ق��د ب��دأت تشهد
اس �ت �ق��رارا ف��ي ب �ع��ض م �ن��اط��ق دب ��ي وظ�ل��ت
مستقرة إلى اآلن».
ق��ال ج��وزي��ف كليندينست رئ �ي��س مجلس
إدارة م�ج�م��وع��ة كليندينست ال �ت��ي ت�ط��ور
م � �ش� ��روع� ��ا ف � ��ي دب � � ��ي ب �ق �ي �م��ة  5م� �ل� �ي ��ارات
دوالر« :س�ت�ش�ه��د ب�ع��ض ال ��دول الخليجية
ت��أث �ي��را أع �م��ق م ��ن غ �ي��ره��ا ن �ظ��را ل�ل�ع��وام��ل
االقتصادية واالجتماعية ،واع�ت�م��ادا على
كيفية اس�ت�ع��ادة امل�ط��وري��ن العقاريني لثقة
املستثمرين في كل بلد».
وأض� � ��اف« :ن �ظ ��را ألن دب ��ي ه ��ي م ��ن األك �ث��ر
تنظيما لسوقها ال�ع�ق��اري ع��امل�ي��ا ،فأتوقع
أن يتعافى قطاعها ال�ع�ق��اري بشكل أس��رع
من غيرها ،كما أتوقع انتعاش الطلب على
األسعار ذات األسعار املعقولة بشكل أسرع
من العقارات الفاخرة في اإلمارة».
وش��دد كليندينست على ح��اج��ة املطورين
إل ��ى ال �ت��أك��د م ��ن أن ل��دي �ه��م ن �م ��وذج أع �م��ال
م �س �ت��دام��ًا م ��ن خ�ل�ال ال �ت��وق �ع��ات ل�ل�ت�ع��رض
للمخاطر التي قد تواجه مشاريعهم.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ،ق� � ��ال ع� ��اط� ��ف رح � �م� ��ن امل ��دي ��ر
والشريك في شركة دان��وب للعقارات« :أهم
ش ��يء خ �ل�ال األزم � ��ة ال �ح��ال �ي��ة ه ��و ال�ح�ف��اظ
ع�ل��ى ت�م��اس��ك ال�ق�ط��اع ال �ع �ق��اري ،وال �ح��د من
األض � ��رار وم��واص �ل��ة امل �ض��ي ق��دم��ا ،نحتاج
بصفتنا مطورين عقاريني إلى التركيز على
استمرار تسويق املشاريع العقارية التي تم
إطالقها قبل أزمة كورونا».
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مدى األثر

أثر
دائم
اثر
مؤقت

1
ضئيل

(املدينون – املخزون – الدائنون).
وع�ل��ى ض��وء التحليل امل��ال��ي للبيانات امل��ال�ي��ة للشركة
املعدة تمامًا قبل اندالع األزمة وتأثر نشاط الشركة ،من
املفيد أن يتم اعداد بيانات مالية حديثة للشركة ،بحيث
يكون من السهل قياس م��دى تأثر مركزها املالي من
موجودات والتزامات وكذلك االيرادات والتكاليف واألهم
التدفقات النقدية نتيجة األزمة.

للعميل ،معادلة الربحية ،وامل��وارد والعمليات .ويترتب
على إع��ادة تصميم نموذج عمل الشركة ،إع��ادة النظر
ف��ي أه � ��داف ال �ش��رك��ة ع �ل��ى امل� ��دى ال�ق�ص�ي��ر وامل �ت��وس��ط
والطويل ،وكذلك خططها واستراتيجيتها.
وب�ن� ً�اء على نتائج تقييم األث��ر واخ�ت�ب��ار إع��ادة الهيكلة
حسب املخطط ،يتعني على الشركة تطوير إدارة رأس
امل ��ال ال�ع��ام��ل ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع ن �م��وذج ال�ع�م��ل ال�ج��دي��د
وتوجهات الشركة االستراتيجية ،إضافة إلى الظروف
امل �س �ت �ج��دة ف ��ي ال� �س ��وق ،م �ث��ل االخ� �ت�ل�ال ف ��ي سلسلة
التوريد .وتأتي كفاءة إدارة النقد والسيولة في مقدمة
األولويات بالنسبة إلدارة رأس املال العامل .وينطبق ذلك
على بنود رأس املال العامل األخرى.
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تعزيز السيولة

¶ بعض الخسائر واألضرار ال يمكن تالفيها أو تعويضها ..بل يجب تقبلها والتعامل معها
ً
حاليا
¶ االنتظار وعدم اتخاذ إجراءات سريعة ..أسوأ ما يمكن أن تقوم به الشركات

« :»S&Pاعتماداً على الظروف المحلية لكل بلد

رأت وك��ال��ة س�ت��ان��درد ان��د ب��ورز للتصنيف
االئ� �ت� �م ��ان ��ي أن ت �ف �ش��ي ف � �ي� ��روس ك ��ورون ��ا
ي�ل�ق��ي ب �ظ�لال��ه ب �ق��وة ع �ل��ى ق �ط��اع ال �ع �ق��ارات
الخليجية وعلى أعمال املطورين العقاريني
وم�ش��اري�ع�ه��م املستقبلية ،ب�ع��دم��ا ك��ان ه��ذا
القطاع محركا رئيسيا للنمو االقتصادي
خالل العقود املاضية في املنطقة ،موضحة
أن القطاعات العقارية الخليجية ستشهد
ت��أث �ي��رات م�ت�ن��وع��ة اع �ت �م��ادا ع�ل��ى ال �ظ��روف
املحلية لكل بلد ومدة استمرار األزمة.
وقالت الوكالة في تقرير حديث نقله غلف
ب�ي��زن��س« :إن ال�ق�ط��اع ال�ع�ق��اري ف��ي الخليج
ك��ان م��ن أك�ث��ر القطاعات ت�ض��ررا م��ن األزم��ة
املالية العاملية في  ،2008إال أنه عاد ونهض
منذ ذلك الحني مع قرب تنظيم دبي ملعرض
إكسبو  ،2020لكن تفشي ف�ي��روس كورونا
ع ��اد وأح �ب ��ط ال �ق �ط��اع ع �م��وم��ًا واإلم ��ارات ��ي
خ�ص��وص��ًا ،ت��زام�ن��ا م��ع ب��داي��ة ال��رب��ع الثاني
ّ
ال� � ��ذي ع� � ��ادة م ��ا ي �ش��ك��ل م��وس �م��ا مل�ب�ي�ع��ات
عقارية قوية».
وأوضحت «ستاندرد اند ب��ورز» أن ضعف
ال �ن �ش��اط االق �ت �ص ��ادي وإج� � � ��راءات اإلغ�ل�اق
ال �ت ��ي ف��رض �ه��ا ف� �ي ��روس ك ��ورن ��ا س �ي��ؤث��ران
ع �ل��ى ال �ع��رض وال �ط �ل��ب ل �ل �ع �ق��ارات امل�ن�ش��أة
ح��دي �ث��ًا ف ��ي  ،2020م �ش �ي��رة ال� ��ى أن ت�ف��اق��م
الخلل الحالي للعرض والطلب في القطاع
ال�ع�ق��اري خ�ص��وص��ا ف��ي دب��ي س �ي��ؤدي إل��ى
ه �ب��وط ال�ط�ل��ب ال��دول��ي ع�ل��ى ال �ع �ق��ارات في
اإلم � � ��ارات ،وق ��د ت�ن�خ�ف��ض أس �ع��ار امل�س��اك��ن
ب�ش�ك��ل أك �ث��ر ح ��دة م��ن ال�ت��وق�ع��ات ال�س��اب�ق��ة،

الوضع المالي
 االصول االستثمارات -هيكل رأس المال

مخطط تحديد مدى إعادة الهيكلة المطلوبة

يعتمد م��دى حاجة الشركة إل��ى إع��ادة هيكلة أو إع��ادة
تصميم أي جانب من الجوانب الرئيسية إل��ى اإلجابة
ع�ل��ى س��ؤال�ين ج��وه��ري�ين وه �م��ا :ه��ل ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ذل��ك
الجانب كبير أم ضئيل؟ وهل التأثير على ذلك الجانب
مؤقت أم دائم ؟
وع �ل��ى ض��وء نتيجة اخ�ت�ب��ار إع ��ادة هيكلة  /تصميم
نموذج عمل الشركة حسب املخطط ،قد تضطر الشركة
إلى إع��ادة تصميم نموذج العمل بكل عناصره؛ القيمة

ّ
لعل من أهم القضايا في إعادة هيكلة املركز املالي هو
تعزيز سيولة الشركة وتدفقاتها النقدية ،والتخلص
م��ن األص ��ول ال��رأس�م��ال�ي��ة غ�ي��ر املنتجة واالس�ت�ث�م��ارات
غ�ي��ر امل��رب �ح��ة ،وإع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي م�س��اه�م��ات ال�ش��رك��ة
في الشركات التابعة والزميلة ،وإع��ادة هيكلة مديونية
والتزامات الشركة قصيرة وطويلة األجل ،والوصول إلى
التشكيلة األنسب لهيكل رأس امل��ال ،وإع��ادة النظر في
بعض التكاليف الثابتة.
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«الوطني» :رغم بوادر التعافي العالمي بدعم رفع قيود اإلغالق

عدم يقين حول استدامة االنتعاش
ق ��ال ت�ق��ري��ر ل�ب�ن��ك ال �ك��وي��ت ال��وط �ن��ي إن األس ��واق
امل��ال�ي��ة ش�ه��دت ً
أداء ق��وي��ًا م��رة أخ��رى خ�لال شهر
مايو على خلفية التخفيف التدريجي لعمليات
اإلغ� �ل��اق ورف � ��ع ال �ق �ي��ود امل �ف ��روض ��ة ع �ل��ى ال�س�ف��ر
الحتواء تفشي فيروس كورونا املستجد ،وكذلك
اإلع�لان عن ح��زم التحفيز االقتصادي الجديدة،
وص ��دور ال�ب�ي��ان��ات االق�ت�ص��ادي��ة األك�ث��ر إيجابية
نوعا ما  -وإن كانت ال تزال ضعيفة للغاية ،حيث
ارتفع مؤشر ستاندرد آن��د ب��ورز األميركي على
سبيل املثال بنسبة  %5تقريبا في مايو وهو اآلن
على بعد  6%فقط من مستوى الذروة الذي بلغه
في منتصف فبراير – فيما يعد كافيا الستنتاج
انفصال أداء األس�ه��م ع��ن امل�ق��وم��ات االقتصادية
التي ال ت��زال ضعيفة .وف��ي ذات ال��وق��ت ،واصلت
عائدات السندات الحكومية الرئيسية تراجعها
ال�ش��دي��د ف��ي ظ��ل اق�ب��ال «ال �ف��درال��ي» على شرائها
سعيًا نحو دع��م االق�ت�ص��اد .كما واص�ل��ت أسعار
ال�ن�ف��ط انتعاشها ال �ق��وي م��ن أدن ��ى مستوياتها
ال �ت��ي سجلتها خ�ل�ال ش�ه��ر أب��ري��ل ،ح�ي��ث ارت�ف��ع
س �ع��ر م ��زي ��ج خ � ��ام ب ��رن ��ت م �ت �خ �ط �ي��ًا ح ��اج ��ز 40
دوالرًا للبرميل ع�ل��ى خلفية تحسن املعنويات
بخصوص الطلب ،إال أن األهم من ذلك ما قامت
به األوبك وحلفاؤها من إجراءات الخفض الكبير
لحصص اإلن �ت��اج ب ��دءًا م��ن ش�ه��ر م��اي��و ال�ت��ي تم
تمديدها في أوائل يونيو.

وتيرة بطيئة
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أع �م��ال ال�ش�غ��ب واالح�ت�ج��اج��ات
ال�ت��ي ان�ت�ش��رت ف��ي ك��ل أن �ح��اء ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
م �ن��ذ أواخ � ��ر ش �ه��ر م��اي��و امل ��اض ��ي ،ف ��إن ال �ت �ف��اؤل
ب �ش��أن ال �ت �ع��اف��ي االق �ت �ص ��ادي ق ��د ع ��اد ن��وع��ًا ما
ف ��ي ظ ��ل رف� ��ع ق �ي ��ود ال �ح �ظ��ر ت��دري �ج �ي��ًا وإع � ��ادة
فتح األع �م��ال ال�ت�ج��اري��ة وب��دء تطبيق سياسات
ال�ت�ح�ف�ي��ز االق �ت �ص ��ادي ،ه ��ذا إل ��ى ج��ان��ب ص��دور
ب �ي��ان��ات اق �ت �ص��ادي��ة ف��اق��ت ال �ت��وق �ع��ات ،إذ أظ�ه��ر
مؤشر مديري املشتريات الصادر عن معهد إدارة
التوريدات ( )ISMلكال القطاعني الصناعي وغير
الصناعي بوادر تعافي األنشطة االقتصادية وإن
كانت ق��راءة امل��ؤش��ري��ن ل��م تتجاوز  43و 45على

معدل البطالة في أوروبا والواليات المتحدة

أداء
األسواق المالية تسجل ً
قويا ً في مايو إثر التخفيف
التدريجي لإلجراءات ورفع
قيود السفر

()%

سياسات أوروبية جديدة

النظرة التفاؤلية لالقتصاد
األميركي تعود مجدداً رغم
الشغب واالحتجاجات بدعم
من بيانات إيجابية للوظائف
عالمات على انتعاش
منطقة اليورو وسط تحسن
المؤشرات بشكل طفيف
واستقرار معدالت البطالة
التوالي في مايو أي إنهما ما زاال عند مستويات
تتسق مع استمرار حالة االنكماش االقتصادي
الحاد.
ك �م��ا ك��ان��ت ه �ن��اك أي �ض��ًا ب �ع��ض ب � ��وادر ال �ت �ف��اؤل
التي ج��اءت على خلفية ظهور بيانات مفاجئة
م��ن س��وق ال�ع�م��ل وال�ت��ي كشفت ع��ن ارت �ف��اع ع��دد
الوظائف غير الزراعية بواقع  2.5مليون وظيفة
ف��ي م��اي��و ،م�م��ا أدى إل ��ى إرب� ��اك ال�ت��وق�ع��ات التي
رج �ح��ت ت��راج�ع�ه��ا ع�ل��ى ن�ح��و ح ��اد ي�ص��ل إل ��ى 8
م�ل�اي�ي�ن وظ �ي �ف��ة ،ل�ي�س�ه��م ذل ��ك ف ��ي ت�م�ك�ين س��وق
العمل االميركي من استعادة جزء من  20.7مليون
وظيفة التي تم خسارتها في أبريل ،لذلك ،تراجع
معدل البطالة إلى  %13.3مقابل  %14.7في الشهر
السابق .وعلى الرغم من تسليط بعض املحللني

األض� � � ��واء ع �ل��ى إم � �ك ��ان وج� � ��ود ب �ع��ض ال �ع �ي��وب
التي تشوب ه��ذا االستطالع إال أن البيانات في
ظ��اه��ره��ا ت�ش�ي��ر إل ��ى ع ��ودة امل��وظ �ف�ين امل�س��رح�ين
إل��ى ال�ع�م��ل ب�م�ع��دالت ج�ي��دة ف��ي ظ��ل إع ��ادة فتح
االعمال مجددًا خاصة بالنسبة لقطاع الخدمات
الترفيهية املتضرر بشدة.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ،ال ت ��زال ح��ال��ة ع��دم اليقني
تحيط بمدى صالبة واس�ت��دام��ة ه��ذا االنتعاش.
وم ��ن ب�ي�ن أه ��م امل �خ��اوف ب �ش��أن إم �ك��ان اس�ت�م��رار
معدالت البطالة عند مستويات مرتفعة للغاية
ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ،ال �س �ي��اس��ة ال �ت��ي ت�ت�ب�ع�ه��ا ال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة ف ��ي ص� ��رف ش �ي �ك��ات اإلع ��ان ��ة م �ب��اش��رة
للمواطنني (ول�ي��س فقط ألص�ح��اب ال�ع�م��ل) مما
قد يثني البعض عن العودة إل��ى العمل ويسهم

ف��ي إض�ع��اف عالقاتهم م��ع الشركات التي كانوا
يعملون بها سابقًا .كما يمكن أن تتصاعد تلك
امل� �خ ��اوف إذا ن �ج��ح ال �ح ��زب ال��دي �م��وق��راط��ي في
دف��ع مجلس ال�ن��واب لتبني خطة تمديد إعانات
ال�ب�ط��ال��ة ك�ج��زء م��ن ح��زم��ة التحفيز االق�ت�ص��ادي
ال�ج��دي��دة ،وإن ك��ان نفس اإلج ��راء ق��د يضمن من
ال�ن��اح�ي��ة ال�ن�ظ��ري��ة ت�ع��زي��ز ق��وة اإلن �ف��اق ملساعدة
االقتصاد على التعافي .ومن جهة أخرى ،ال يزال
الناتج املحلي اإلجمالي في الربع الثاني من عام
 2020يشهد انكماشًا تاريخيًا بنسبة  %40أو
أكثر على أساس سنوي بعد تراجعه بنسبة %5
في الربع األول من العام الحالي.
بدأت الحياة تعود من جديد للنشاط االقتصادي
ف��ي ك��ل ان �ح��اء أوروب� ��ا ف��ي ظ��ل تخفيف عمليات

«كي بي إم جي» :عصر جديد من الخدمات المصرفية

البنوك المحلية تتطور بوتيرة سريعة ً
جدا
أص� ��درت «ك ��ي ب��ي إم ج ��ي» م��ؤخ� ً�را النسخة
الخامسة من تقرير «نتائج البنوك املدرجة
في دول مجلس التعاون الخليجي» ،وال��ذي
يتضمن تحليل ال�ن�ت��ائ��ج امل �ن �ش��ورة للبنوك
التجارية املدرجة في املنطقة للسنة املنتهية
في  31ديسمبر .2019
التقرير بعنوان «عصر جديد م��ن الخدمات
املصرفية» أظهر أن القطاع املصرفي الكويتي
ش�ه��د ن �م� ً�وا ص�ح� ً�ي��ا بنسبة  8.2ف��ي امل�ئ��ة في
إج �م��ال��ي األص� � ��ول م ��ع ان �خ �ف��اض ح� ��دي ف��ي
صافي األرب��اح بنسبة  0.9ف��ي امل�ئ��ة ،ويرجع
ذل � ��ك ب �ش �ك��ل أس ��اس ��ي إل � ��ى ارت � �ف� ��اع خ �س��ائ��ر
االئ �ت �م��ان امل�ت��وق�ع��ة ف��ي ع ��ام  .2019وق ��د ك��ان
لاً
نمو القطاع غير النفطي معتد بنسبة 2.5
في املئة في عام  ،2019مما أدى إلى استقرار
اإلن � �ف ��اق االس �ت �ه�ل�اك��ي ودع � ��م ن �م��و األص� ��ول
املصرفية.
وت �م �ت��ع ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ال �ك��وي �ت��ي ب�م�ع��دل
رأس �م��ال��ي ج �ي��د ،ح �ي��ث ب �ل��غ م �ت��وس��ط م�ع��دل
كفاية رأس امل��ال  %18ف��ي ع��ام  .2019وظلت
نسبة ال �ق��روض املتعثرة للقطاع منخفضة
بواقع  %1.3في ديسمبر .2019
وي ��واص ��ل ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي امل �ح �ل��ي إث �ب��ات
ق� ��وت� ��ه وم � ��رون� � �ت � ��ه ،ح� �ي ��ث ش � �ه� ��دت ال� �ب� �ن ��وك
الكويتية ً
نموا في قاعدة أصولها بنسبة 8.2
باملئة على ال��رغ��م م��ن ضغوط السيولة .كما
عكست معنويات ال�س��وق ه��ذه امل�ق��وم��ات مع
ارتفاع أسعار أسهم جميع البنوك املدرجة،

% 8.2

نمواً في إجمالي األصول..
ونسبة القروض المتعثرة
 ..%1.3و  %18متوسط
معدل كفاية رأس المال
بنهاية 2019
غاندي :لن تنجح سوى
المصارف المرنة والنشطة
في مواجهة األزمة
باستثناء بنك واح��د ،والتي أظهرت اتجاهًا
ت �ص��اع��دي��ًا ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ه ��ذا االت �ج��اه
ان�ع�ك��س ف��ي ع ��ام  2020ب�م�ت��وس��ط ان�خ�ف��اض
ق��دره  %24في أسعار أسهم البنوك املدرجة
في الكويت للفترة من  1يناير  2020إلى 30
أبريل .2020
وفي حديثه عن التقرير ،علق بافيش غاندي،
الشريك ورئيس الخدمات املالية لشركة كي

بافيش غاندي

ً
ب��ي إم ج��ي ف��ي ال�ك��وي��ت ،ق��ائ�لا« :االت�ج��اه��ات
املالية التي تم تحديدها من خ�لال تحليلنا
إيجابية إل��ى ح��د كبير ،ال�ت��ي تعتبر مؤثرة
ب�ش�ك��ل خ ��اص ب��ال�ن�ظ��ر ل �ل �ظ��روف السياسية
واالقتصادية الفريدة التي شهدتها املنطقة
ف��ي ال �س �ن��وات األخ �ي ��رة ،م�م��ا ي�ع�ك��س امل��رون��ة
املستمرة للقطاع املصرفي».
م��ن ن��اح �ي��ة أخ � ��رى ،ف ��إن وب� ��اء ك ��ورون ��ا ال��ذي
ي ��واج �ه ��ه ال �ع ��ال ��م م �ن��ذ ب ��داي ��ة ع� ��ام  2020ل��ه
ت��أث �ي��ر غ �ي��ر م �س �ب��وق ع �ل��ى األس � � ��واق امل��ال �ي��ة
ً
ً
ً
ً
فريدا للقطاع
وضعا
ومحليا ويخلق
عامليا
بسبب اآلث��ار املترتبة على ن�م��اذج التشغيل
وامل��وظ�ف�ين وامل ��وردي��ن وال�ع�م�لاء وان�خ�ف��اض

أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط وه � ��ي ال� �ع ��وام ��ل ال� �ت ��ي أث ��رت
جميعها في النتائج املالية.
ي�ت�ف��ق ال �خ �ب��راء امل�ص��رف�ي��ون ع�ل��ى أن ال�ق�ط��اع
س ��وف ي�ت�ع��ام��ل م��ع آث� ��ار ه ��ذه ال �ج��ائ �ح��ة في
امل �س �ت �ق �ب��ل ال� �ق ��ري ��ب ،ب �م��ا ي � ��ؤدي إل� ��ى ت �ط��ور
القطاع امل�ص��رف��ي ،ول��ن تنجح س��وى البنوك
امل ��رن ��ة وال �ن �ش �ط��ة ال �ت ��ي ت ��رغ ��ب ف ��ي ال �ت �ح��ول
وتأمني قوتها املالية للنمو في املستقبل.
وبالتطلع إلى مستقبل قطاع الخدمات املالية
ف��ي ض��وء ال�ج��ائ�ح��ة ال�ح��ال�ي��ة ال�ت��ي ن�م��ر بها،
ً
علق غاندي قائال« :إننا نشهد تطور البنوك
بوتيرة أسرع من أي وقت مضى وفي بعض
ال �ح ��االت ت �ح��ول ن �م��اذج أع�م��ال�ه��م وال��دخ��ول
ف ��ي ع �ص��ر ج��دي��د م ��ن ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة،
سواء من خالل استخدام الذكاء االصطناعي
( )AIأو ميكنة العمليات الروبوتية ()RPA
نتوقع للبنوك مواصلة السعي بقوة للتقدم
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي واس �ت �خ��دام م�ن�ص��ات األع �م��ال
امل �ب �ت �ك��رة ،م��ن خ�ل�ال ال �ش��راك��ة وال �ت �ع��اون مع
مختلف شركات التكنولوجيا املالية».
في غضون ذلك تم تعزيز الجهات املقرضة في
دول مجلس التعاون الخليجي بسرعة ،حيث
ان�ه��م يسعون للبقاء ف��ي املشهد التنافسي.
في عام  ،2019إذ شهدت معظم دول مجلس
التعاون الخليجي عمليات دمج أو محادثات
للدمج ،في كل من القطاع املصرفي التقليدي
واإلس�ل�ام��ي ،مما أدى إل��ى إن�ش��اء مؤسسات
مالية أكبر وأقوى وأكثر مرونة.

عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن 2019

الخالد« :طفل المستقبل» تواصل ريادتها
ق��ال رئ�ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة ط�ف��ل املستقبل الترفيهية
العقارية وائل أحمد سعود الخالد ،إن النتائج التي تحققت
خ�لال ع��ام  2019تعكس م��دى إص ��رار الشركة ف��ي املحافظة
على ريادتها في مجال صناعة الترفيه العائلي اآلم��ن في
الصاالت املغلقة واملدينة املائية الترفيهية ،وذلك رغم الركود
االقتصادي ،حيث استطاعت الشركة أن تحقق نتائج طيبة
على مستوى اإليرادات التشغيلية للمجموعة ،والتي ظهرت
جليًا م��ن خ�لال نتائج أع�م��ال السنة املالية املنتهية ف��ي 31
دي�س�م�ب��ر  ،2019ل�ك��ن ون �ظ �رًا ل��زي��ادة م �ص��اري��ف اإله�ل�اك��ات
وتكلفة التمويل نظير تطبيق املعيار الدولى للتقارير املالية
رقم ( 16عقود اإليجار) ب� ً
�دء ا من  1يناير  ،2019فقد تأثرت
صافي نتائج املجموعة بطريقة مؤثرة خالل العام الحالي.
جاء ذلك في كلمة الخالد بالتقرير السنوي للجمعية العامة
العادية للسنة املالية املنتهية في  31ديسمبر  ،2019والذي
استعرض فيه كل نتائج املجموعة عن السنة املالية املنتهية
ف��ي  31ديسمبر  .2019واع�ت�م��دت خ�لال اجتماع العمومية
توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرب��اح للمساهمني عن
السنة املالية املاضية .وأشار إلى أن انخفاض صافي الربح
لعام ُ 2019يعزى إلى ما يلي:

1

ب��ال��رغ��م م��ن ان�خ�ف��اض ص��اف��ى رب��ح املجموعة بنسبة
 %69حافظت الشركة علي نسبة االيرادات التشغيلية
مما يعكس حرص اإلدارة التنفيذية على ثبات األداء
التشغيلي للشركة.

القوى العاملة .ويتمثل أح��د التفسيرات ملرونة
س��وق العمل ف��ي فعالية ب��رام��ج دع��م األج��ور في
ك��ل أن �ح��اء امل�ن�ط�ق��ة ،إذ ت��م ت�م�ك�ين ال �ش��رك��ات من
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ق��واه��ا ال �ع��ام�ل��ة ع �ل��ى ال��رغ��م من
انخفاض اإلي��رادات .إال أن الخطر يتمثل هنا في
أن��ه إذا ل��م يعد الطلب على نفس ال��وظ��ائ��ف كما
ُ
كان سابقًا ،فسيكون وقتها قد أسيء تخصيص
أموال الدعم.

2

زيادة فى مصاريف اإلهالكات وتكلفة التمويل نظير
تطبيق املعيار الدولى للتقارير املالية رقم .16

3

العمل على تكوين بعض املخصصات الالزمة تماشيًا
م��ع امل �ع �ي��ار ال��دول��ى ل�ل�ت�ق��اري��ر امل��ال �ي��ة رق ��م ( 9ن �م��وذج
خسائر اإلئتمان املتوقعة) الزالة التحفظ الوارد بتقرير
م��راق��ب الحسابات للسنة املنتهية ف��ي /31/122018
وكذلك املعلومات املرحلية خالل عام .2019

4

زي��ادة االش�ت��راك��ات السنوية لشركة ب��ورص��ة الكويت
للشركات املدرجة.

5

زي� � ��ادة ف ��ى ب �ع��ض امل �ص ��اري ��ف ال �ع �م��وم �ي��ة واإلداري � � ��ة
وإيجارات املواقع الجديدة.

6

غلق بعض الفروع مؤقتًا للتطوير والتجديد ،مما أثر
في ايرادات الشركة.

7

ت��م اف�ت�ت��اح ع��دد م��ن ال �ف��روع ال�ج��دي��دة ب��دول��ة الكويت
خ�ل�ال ع ��ام  ،2019م�م��ا أدى ال ��ى زي� ��ادة التكاليف
التشغيلية بعام .2019

8

ان �خ �ف��اض ن�ت��ائ��ج أع �م��ال ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ب�ص��ورة
ملحوظة م�ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام امل��اض��ي ،وب��ال�ت��ال��ي انخفض
صافي ربح املجموعة.

وأوض��ح أن��ه خ�لال األع��وام املاضية وال�ع��ام الحالي قامت
اإلدارة التنفيذية وتحت اش��راف وموافقة مجلس اإلدارة
بتنفيذ ال�خ�ط��ة ال�ت�ط��وي��ري��ة ال�ش��ام�ل��ة ل�ك��ل ف ��روع أنشطة
ال�ش��رك��ة وف��روع�ه��ا .وق��د ت��م ال�ب��دء خ�لال نهاية ع��ام 2018
وال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ب��ال�ع�م��ل ع �ل��ى اع � ��داد ال�ت�ص��ام�ي��م وط�ل��ب
األل�ع��اب ال�لازم��ة لتطوير ف��رع ك��ارت��ون ن��ت وورك ،وق��د تم
تجديد اتفاقية امتياز العالمة التجارية ملدة  10سنوات.
ومن املتوقع االنتهاء من تطوير وافتتاح الفرع خالل عام
.2020
وأض � ��اف :خ�ل�ال ال �ع��ام ال �ح��ال��ي  2019اس �ت �ط��اع��ت ش��رك��ة
ال �ج��زي��رة امل �ش��روع��ات الترفيهية ب�ت��وق�ي��ع ع�ق��د استغالل
امل ��وق ��ع ال� �ك ��ائ ��ن ب �م �ن �ط �ق��ة ال ��واج� �ه ��ة ال �ب �ح��ري��ة ل�ت�ش�غ�ي��ل
(األك ��واب ��ارك –  )Aqua Parkم��وق��ع رق��م (ح )-1م��ع شركة
امل�ش��روع��ات السياحية ،وذل��ك بعد ف��وزه��ا ب��امل��زاي��دة ،مما
س�ي �ك��ون ل��ه أث ��ر اي �ج��اب��ي م�س�ت�ق�ب�ل��ي ب �ع��د ت �ط��وي��ر امل��وق��ع
وإعادة تشغيله.
وذك��ر أن ف��ري��ق العمل بالشركة ت��وج��ه للبحث ع��ن فرص
استثمارية بديلة لتنويع مجاالت ومصادر دخل الشركة،
وكذلك العمل على اعداد الدراسات الالزمة لفتح نشاطات
جديدة وشرائح جديدة من العمالء واألس��واق الجديدة.
وب �ن� ً
�اء ع�ل�ي��ه وح��رص��ًا م��ن م�ج�ل��س اإلدارة ع�ل��ى مصلحة
امل �س��اه �م�ي�ن ،ف �ق��د أوص � ��ى امل �ج �ل��س ب �ع ��دم ت ��وزي ��ع أرب� ��اح
للمساهمني عن السنة املالية املنتهية في /2019/12.31

ال �ح �ظ��ر ون �ت��ج ع ��ن ذل ��ك ت �ع��اف��ي م��ؤش��ر م��دي��ري
امل �ش �ت ��ري ��ات امل ��رك ��ب مل �ن �ط �ق��ة ال � �ي� ��ورو م ��ن أدن ��ى
مستوياته التي بلغت  13.6في أبريل ،حيث ارتفع
في مايو إلى  31.9نقطة ،فيما يشير إلى تحسنه
وإن كان ال يزال ضعيفًا .كما صدرت أنباء جيدة
ً
حتى اآلن بشأن معدل البطالة ،الذي ارتفع قليال
في أبريل إل��ى  %7.3مقابل املستوى املسجل ما
ق�ب��ل األزم ��ة ال�ب��ال��غ  %7.2ف��ي ف�ب��راي��ر وذل ��ك على
ال��رغ��م م��ن ان �خ �ف��اض ال �ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
بنسبة  ،%3.8على أساس ربع سنوي ،في الربع
األول وتوقع انخفاضه بنسبة  %10أو أكثر في
الربع الثاني من العام.
أما في إيطاليا ،فقد تراجع هذا املعدل وإن كان
ال يعكس س��وى ت��رك ع��دد كبير م��ن األش�خ��اص

ي �ش �ي��ر ت �ق��ري��ر «ال ��وط� �ن ��ي» إل � ��ى دالئ � ��ل ع �ل��ى أن
السياسات االقتصادية أصبحت أكثر نشاطًا،
إذ أعلن البنك امل��رك��زي األوروب��ي في يونيو أنه
سيعزز حجم برنامج ال�ط��وارئ ملواجهة تفشي
فيروس كورونا البالغة قيمته  750مليار يورو
لتبلغ قيمته االجمالية  1.35تريليون يورو ،كما
س�ي�ق��وم ب�ت�م��دي��د ب��رن��ام��ج ش ��راء األص� ��ول حتى
ي��ون�ي��و  2021ع �ل��ى أق ��ل ت �ق��دي��ر (ك� ��ان م��ن امل �ق��رر
انتهاؤه سابقًا في نهاية عام  ،)2020فيما تعد
خ �ط��وة ه��ادف��ة إل ��ى اس �ت �ع��ادة ال �ن �م��و وال �ح �ف��اظ
على خفض تكاليف االقتراض خاصة بالنسبة
للبلدان الضعيفة مثل إيطاليا وأسبانيا .وبرر
ال�ب�ن��ك ذل��ك ب�خ�ف��ض ت��وق�ع��ات��ه ل�ك�لا م��ن م�ع��دالت
ال�ن�م��و وال�ت�ض�خ��م :إذ ي�ش�ه��د اإلن �ت��اج اإلقليمي
اآلن ان�ك�م��اش��ًا ب�ن�س�ب��ة  %8.7ف��ي ال �ع��ام ال�ح��ال��ي
( %+0.8في مارس) وال يبدو أنه سوف يتعافى
إل��ى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا
امل�س�ت�ج��د ح�ت��ى ع ��ام  .2023ك�م��ا ي�ت��وق��ع ت��راج��ع
م�ع��دل التضخم إل��ى  %0.3ف�ق��ط ه��ذا ال �ع��ام وأن
يصل إل��ى  %0.8ف��ي ع��ام  ،2021أي أدن��ى بكثير
م ��ن م �س �ت��وى  %2امل �س �ت �ه ��دف .وي �ش �ي��ر أت �ب��اع
ال �س �ي��اس��ات ال�ن�ق��دي��ة ال�ت�ي�س�ي��ري��ة إل ��ى أن البنك
امل ��رك ��زي األوروب� � ��ي ل��م ي��ردع��ه ص ��دور ح�ك��م من
املحكمة الدستورية األملانية في مايو بأن البنك
قد تجاوز صالحيته بإصدار برنامج التيسير
ال�ك�م��ي ف��ي وق��ت س��اب��ق (وال� ��ذي ال ي ��زال ق��ائ�م��ًا)
وهو األمر الذي إن لم يتم دحضه بنحو مناسب
فقد يؤدي في النهاية إلى انهيار الدعم الخاص
بالعملة املوحدة.

رأي قانوني
المحامي  /عبدالرزاق عبدالله
E-mail: azq@aaplf.com

اشتراكات األندية والمعاهد
الصحية في ظل أزمة كورونا
م��ا زال��ت أزم��ة ك��ورون��ا تخيم بظاللها على
امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي وغ �ي��ره م��ن املجتمعات
األخ � ��رى ،وم�ع�ه��ا ال� �ق ��رارات ال �ت��ي تتخذها
الحكومة الكويتية ما زالت تتصاعد بشكل
ً
ت��دري �ج��ي أم�ل�ا ف��ي ال �ح��د م��ن ان �ت �ش��ار ه��ذا
الوباء القاتل بني املقيمني على أرض الكويت
من مواطنني ووافدين.
ومما ال ش��ك فيه أن ق��رار الحكومة بوقف
ع�م��ل ال�ع��دي��د م��ن األن�ش�ط��ة وإغ�ل�اق أم��اك��ن
التسوق واألندية واملعاهد الصحية ومراكز
وص� ��االت ال�ت��رف�ي��ه  -وه ��ي ت�ع��د بطبيعتها
متنفسًا للكثيرين  -ك��ان أم�رًا الزم��ًا للحد
من انتقال العدوى بني مرتادي هذه األماكن
م��ن م�ح�ب��ي م �م��ارس��ة ال��ري��اض��ة وال�ت��رف�ي��ه
وغيرهم.
ومل ��ا ك��ان��ت م�ع �ظ��م ه ��ذه األن ��دي ��ة وامل �ع��اه��د
ال� �ص� �ح� �ي ��ة وم � ��راك � ��ز وص� � � � ��االت ال �ت��رف �ي��ه
ُيتطلب االس�ت�ف��ادة م��ن خدماتها أن يكون
الشخص عضوًا بها عن طريق استيفائه
لالشتراطات التي تحددها وتقديمه األوراق
املطلوبة وأدائ��ه لالشتراكات الالزمة لقيده
ك�ع�ض��و ب �ه��ا ،ف �ي �ث��ور ال �ت �س��اؤل ح ��ول أث��ر
األزم��ة الراهنة والقرارات الصادرة بشأنها
حول مصير هذه العضويات واالشتراكات
املتعلقة بها.
بمطالعتنا لقانون ال��ري��اض��ة الكويتي رقم
 87لسنة  ،2017ن�ج��د أن��ه ق��ام ف��ي ال�ب��داي��ة
بتعريف النادي الرياضي بأنه كل كيان يتم
إن�ش��اؤه مل��دة غير م�ح��دودة ،بغرض تنظيم
أو ممارسة الرياضة وال يهدف إلى تحقيق
ال��رب��ح بصفة أساسية .وباستكمال ق��راءة
نصوص ه��ذا القانون نجد أن��ه لم يتعرض
لهذه الفرضية التي يكون أع�ض��اء النادي
فيها قد أدوا اشتراكاتهم الدورية  -بصورة
س�ن��وي��ة غ��ال�ب��ًا  -م��ن دون اس�ت�ف��ادت�ه��م من
مقابل هذه االشتراكات لفترة معينة ،وقد
تماثل موقف ق��ان��ون ال�ت�ج��ارة الكويتي مع
موقف قانون الرياضة في هذا الشأن.
وإزاء ص �م��ت ك � � ٍ�ل م ��ن ق ��ان ��ون ال��ري��اض��ة
وق��ان��ون ال�ت�ج��ارة ب�ش��أن ه��ذا ال��وض��ع ،نجد
أن�ف�س�ن��ا م�ض�ط��ري��ن إل ��ى ال �ل �ج��وء ل�ل�ق��ان��ون
املدني  -باعتباره الشريعة العامة التي يلجأ
إليها عند خلو القوانني الخاصة من حكم
للمسألة املعروضة  -وبصفة خاصة املادة
 215من ه��ذا القانون التي تتعرض لآلثار
املترتبة على استحالة تنفيذ االلتزام لوجود
سبب أجنبي.
وب�ت �ح �ل �ي��ل ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال� �ن ��ادي وال �ع �ض��و
نجد أنها عالقة تعاقدية ،يكون كل طرف
فيها دائنًا ومدينًا في الوقت ذاته ،فالنادي
دائ��ن بمقابل االش�ت��راك وم��دي��ن بالخدمات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ق��دم �ه��ا،
وب��امل �ق��اب��ل ف ��إن ال �ع �ض��و ي �ع��د دائ �ن ��ًا ب�ه��ذه
الخدمات ومدينًا بمقابل االشتراك.

وبتطبيق نص امل��ادة  215مدني على هذه
ال�ع�لاق��ة ف��ي ظ��ل ال �ظ��روف ال��راه�ن��ة ،نجد أن
ال �ت��زام ال �ن��ادي بتقديم خ��دم��ات��ه الرياضية
ً
والترفيهية ألعضائه قد أضحى مستحيال
لسبب أجنبي يتمثل في قرار الدولة بإغالق
األن ��دي ��ة ب�س�ب��ب ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا .ل �ك��ن ملا
كانت ه��ذه االستحالة مؤقتة وستنقضي
 إن شاء اهلل  -بانقضاء سببها وبمجردإع�ل�ان ال��دول��ة إع ��ادة ف�ت��ح ه��ذه األن��دي��ة م��رة
أخ��رى ،فإنه يترتب على ذلك عدم انقضاء
هذه العالقة التعاقدية بقوة القانون ،وإنما
مجرد وقف االلتزامات املتقابلة للطرفني -
ال�ن��ادي والعضو  -خ�لال فترة االستحالة؛
فيتوقف ال�ن��ادي عن توفير خدماته خالل
ف �ت��رة اإلغ�ل��اق ،وب��ال�ت�ب�ع�ي��ة يتحلل العضو
من التزامه املقابل بأداء االشتراك عن هذه
الفترة.
وب�ع��د ان�ق�ض��اء ه��ذه ال�ف�ت��رة ي�ك��ون للعضو
 ب��اع�ت�ب��اره ال��دائ��ن ب��االل�ت��زام ال��ذي أضحىً
مستحيال  -ال�خ�ي��ار ب�ين أم��ري��ن إم��ا فسخ
العقد أو االستمرار فيه ،حيث تنص الفقرة
الثانية م��ن امل��ادة  215مدني على أن��ه« :إن
كانت االستحالة جزئية ،كان للدائن بحسب
األحوال ،أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن
التنفيذ ،أو أن يطلب فسخ العقد».
وبالنظر إل��ى أن معظم  -إن ل��م يكن ك��ل -
األن��دي��ة ت�ش�ت��رط أداء م�ق��اب��ل االش �ت��راك��ات
ب �ش �ك��ل م� �ق ��دم ،ب��ال �ت��ال��ي ي �ك��ون ف ��ي رأي �ن��ا
لألعضاء ف��ي ه��ذه األن��دي��ة اس�ت��رداد املبالغ
املؤداة عن فترة وقف العقد:
 - 1إم��ا بشكل مباشر :عن طريق مطالبة
ال �ن��ادي ب �ه��ا ،ك�م��ا ل��و ك ��ان م�ب�ل��غ االش �ت��راك
ال�س�ن��وي  3000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي واس�ت�م��رت
ف�ت��رة إغ�ل�اق ال �ن��ادي أرب �ع��ة أش �ه��ر ،فيكون
للعضو مطالبة ال �ن��ادي ب��رد مبلغ (1000
دينار كويتي) وهو ما يمثل املقابل املدفوع
مسبقًا عن فترة التوقف.
 - 2أو ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م �ب��اش��ر :ع ��ن ط��ري��ق
إضافة هذه الفترة إلى مدة العضوية بجعل
مدة العضوية املؤدى عنها االشتراك عامًا
ً ً
وأربعة أشهر مثال بدال من عام واحد.
ف��ي النهاية ،وترتيبًا على م��ا س�ب��ق ،نهيب
بمجالس إدارات األندية الرياضية والقائمني
على إدارة املعاهد الصحية ومراكز وصاالت
الترفيه وجميع األماكن التي تقدم خدماتها
ال��ري��اض �ي��ة وال�ت��رف�ي�ه�ي��ة ل�ل�ج�م�ه��ور م�ق��اب��ل
اشتراكات دوري��ة ،التعاون من أجل تجاوز
ه� ��ذه األزم� � ��ة ب��أخ��ف األض� � � ��رار ،وب�ت�ط�ب�ي��ق
ن �ص��وص وأح �ك��ام ال �ق��ان��ون ف��ي م��ا يتعلق
بالعضويات واالش �ت��راك��ات ال�خ��اص��ة بهذه
األماكن ،وذلك بعدم تحصيل اشتراكات عن
فترة اإلغالق  -إن لم يكن قد تم تحصيلها -
أو برد ما تم تحصيله منها بما يعادل فترة
اإلغالق كما سبق أن أوضحنا.
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«لوفيغارو» :نهج الكويت األكثر حزماً

الخليج يرتب أوراقه بال وافدين!
قطر ّ
تخفض العمالة األجنبية
في القطاع العام % 30

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن دول الخليج تعاني من اعتمادها
على األجانب ،وإن أزمة وباء كورونا أحيت النقاش بشأن العمل في هذه
الدول .لكن التصريحات األكثر حزماً بشأن مستقبل العمالة األجنبية في
المنطقة صدرت من الكويت ،التي قررت تقليص أكثر من ثلث الوافدين.
غير أن استبدال العمالة األجنبية يواجه عدة مشاكل بحسب تقرير
الصحيفة الفرنسية ،التي أشارت إلى أن دول الخليج ليس كلها على
متن قارب واحد.

أظ �ه��رت وث�ي�ق��ة ل� ��وزارة امل��ال�ي��ة ال�ق�ط��ري��ة اطلعت
عليها رويترز أن قطر وجهت الوزارات وجميع
الكيانات الحكومية والعامة إلى خفض تكاليف
املوظفني غير القطريني بنسبة  30في املئة من
أول يونيو .تضمنت الوثيقة أيضًا تخفيضات
أخ��رى تشمل مزايا املوظفني القطريني ،وذلك
ف��ي وق��ت ي�ع��ان��ي ف�ي��ه أك�ب��ر ب�ل��د م�ص��در للغاز
الطبيعي املسال في العالم من تداعيات التباطؤ
االقتصادي الناتج عن فيروس كورونا والذي
أضعف الطلب على الطاقة.
وق ��ال ��ت ال��وث �ي �ق��ة إن م��وظ �ف��ي ال �ح �ك��وم��ة غ�ي��ر
القطريني َس ُيمنحون فترة سماح تبلغ شهرين
في حالة فسخ تعاقداتهم؛ وبالنسبة للموظفني
ال �ق �ط��ري�ي�ن ،ف �س �ي �ت��وق��ف م �ن��ح ال� �ب ��دل ال �ن �ق��دي
ل�ل�ع�ط�لات ،وك��ذل��ك ال��دف �ع��ات امل �ق��دم��ة ع ��دا تلك
الخاصة بالزواج ،حسبما ذكرته الوثيقة.
وقالت ال ��وزارة إن��ه يجب إخطار مكتب رئيس
ال ��وزراء إذا ك��ان أي ك�ي��ان حكومي ي��رغ��ب في
اس �ت �ب �ق��اء م��وظ��ف ب �ع��د ب �ل��وغ��ه س ��ن ال �س �ت�ين.
(رويترز)

سليمة لبال
أوض� �ح ��ت «ل ��وف� �ي� �غ ��ارو» أن دول ال�خ�ل�ي��ج
ت�م�ك�ن��ت م��ن ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى وب� ��اء ك��ورون��ا
نسبيًا ،وأن �ه��ا أدرك ��ت هشاشتها وتسعى
اآلن إلى تقليص عدد العمال األجانب الذين
يعيشون ظروفًا سيئة.
وكشفت الصحيفة أن التصريحات األكثر
ح��زم��ًا ص ��درت م�ث��ل ال �ع��ادة م��ن ال�ك��وي��ت ،إذ
صرح رئيس ال��وزراء الشيخ صباح الخالد
في لقائه مع رؤساء تحرير الصحف املحلية
أن ع��دد األجانب ال يمكن أن يمثل أكثر من
ثلث عدد السكان وأن الكويت تواجه تحديًا
الستعادة توازن التركيبة السكانية.
وذك� ��رت ال�ص�ح�ي�ف��ة أن اس �ت �ب��دال امل��واط�ن�ين
ب ��األج ��ان ��ب ي �ص �ط��دم ب� �ع ��دة م� �ش ��اك ��ل ،وأن
ك��ل دول ال�خ�ل�ي��ج ليست ع�ل��ى ق ��ارب واح��د.
وقال الباحث مارك مارتينار للصحيفة إن
ال �ن �م��وذج ال يطبق ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع .وأض��اف
«يبدو استبدال العمالة املحلية باألجانب
ض� � � � ��رورة ف � ��ي ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ب� �س� �ب ��ب ن �س �ب��ة
البطالة الكبيرة ،وهو أيضًا وسيلة لتجنب
االض �ط��راب��ات االج�ت�م��اع�ي��ة .وبالنسبة إل��ى
ال� �ك ��وي ��ت ،ف � ��إن ال ��رغ� �ب ��ة ف� ��ي ت �ق �ل �ي��ص ع ��دد
السكان بمقدار مليونني م��ن األج��ان��ب تعد
أم �رًا شعبويًا ..كيف يمكن لبلد أن يتخلى
عن هذا العدد من البشر الذين يستهلكون
ويخلقون الثروة».
ً
ول �ف �ت��ت ال �ص �ح �ي �ف��ة ،ن �ق�ل�ا ع ��ن دب �ل��وم��اس��ي

البطالة في السعودية
تفرض «سعودة» الوظائف
«كورونا» أحيا النقاش بشأن
الوظائف في الخليج
قطر واإلمارات استغلتا
اإلغالق لتدريب كوادرهما
العمالة الوافدة في الخليج تواجه أزمة كورونا

فرنسي في منطقة الخليج ،إلى أن كل الدول
الخليجية تعتمد على العمالة األجنبية،
ل� �ك ��ن ف� ��ي ق� �ط ��ر واإلم� � � � � � ��ارات ،ح� �ي ��ث ي�ش�ك��ل
املواطنون نسبة  10في املائة فقط من تعداد
السكان ،تبدو العالقة مع األجانب مقبولة.
وت ��اب ��ع ه ��ذا ال��دب �ل��وم��اس��ي «ف ��ي دب ��ي على
سبيل املثال ،ال ُينظر إلى األجنبي على أنه
شخص مثير للمشاكل ،لقد استطاعت دبي
ب�ف�ض��ل ت �ط��وره��ا أن تستقطب ال �ع��دي��د من
الوظائف البنكية واملالية بمرتبات عالية،
ما سمح بنمو العقار وقطاعات أخرى».
وذكرت الصحيفة أن أزمة وباء كورونا كان

لها تداعيات على املنطقة ،إذ أعلنت شركة
طيران اإلمارات تسريح  600طيار ،معظمهم
م��ن األج��ان��ب ،ولكن ف��ي اإلم ��ارات أو قطر ال
ي��وج��د ب��دي��ل ل�لأج��ان��ب ،ع�ك��س ال�س�ع��ودي��ة،
ح �ي��ث ت �ع��د ال� ��دول� ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال��وح �ي��دة
التي يتفوق فيها ع��دد املواطنني على عدد
األج ��ان ��ب ( 20م �ل �ي��ون س �ع��ودي م �ق��اب��ل 10
ماليني أجنبي).
وق � � ��ال رج � ��ل أع � �م� ��ال س � �ع� ��ودي ل�ل�ص�ح�ي�ف��ة
الفرنسية إن السعودية تسعى إلى التخلص
من اعتمادها على األجانب الذين يحتلون
مناصب مسؤولية لتكليف الشباب الذين

يمثلون  70في املئة من السكان ،لكن ليس
ه� �ن ��اك ج� �ه ��ود ل �ت �ق �ل �ي��ص اع� �ت� �م ��اده ��ا ع�ل��ى
ال �ع �م��ال��ة ال �ب��اك �س �ت��ان �ي��ة وال �ف �ل �ب �ي �ن �ي��ة ال�ت��ي
ساهمت ف��ي انتشار امل��رض بسبب ظ��روف
سكنها ال�ه�ش��ة ،ك�م��ا أن�ه��ا ت �م��ارس مهنًا ال
يرغب السعوديون في ممارستها.
وخ�ل�ال األس��اب �ي��ع امل��اض�ي��ة غ ��ادر  180أل��ف
ب��اك �س �ت��ان��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
وعادوا إلى بالدهم عبر مطار جدة.

نقل املهارات
وذك� � ��رت «ل ��وف� �ي� �غ ��ارو» أن ب� ��طء االق �ت �ص��اد

س�ي��دف��ع األج��ان��ب إل��ى م �غ��ادرة ال�س�ع��ودي��ة،
ما سيسمح بـ «سعودة» الوظائف بسرعة.
ون�ق�ل��ت ع��ن رج��ل أع �م��ال ف��ي ال��ري��اض قوله
«سيصب ذلك في مصلحة الوظائف اإلدارية
املتوسطة ف��ي السياحة على سبيل املثال،
وهذا يتفق مع أهداف ولي العهد محمد بن
س�ل�م��ان ،ال��ذي يسعى إل��ى تطوير اقتصاد
ق��ائ��م ع �ل��ى ق�ي�م��ة م �ض��اف��ة ع��ال �ي��ة ،فاململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ت ��رغ ��ب ف ��ي أن ت �ك��ون
املساهم األول عامليًا في التكنولوجيا».
غير أن دبلوماسيًا فرنسيًا في الخليج أكد
للصحيفة أن الوظائف في القطاع الخاص

ل ��ن ت �ه��م س ��وى أق �ل �ي��ة م ��ن ال �س �ك��ان ول�ف�ت��رة
طويلة ،ألن املواطنني يفضلون دومًا العمل
اإلداري بسبب الرواتب واألمان الوظيفي.
وس � � �ع � � �ي� � ��ًا م� � �ن� � �ه � ��ا مل� � �ع � ��ال� � �ج � ��ة االخ� � � �ت� �ل ��ال
ال � ��دي� � �م � ��وغ � ��راف � ��ي ،ان � �ت � �ه� ��زت ك � ��ل م � ��ن ق �ط��ر
واإلم � � � ��ارات أزم � ��ة وب � ��اء ك ��ورون ��ا مل�ض��اع�ف��ة
عقود  Build Operate Transferمع شركائها،
ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ن �ق��ل امل � �ه ��ارات ،م��ا ي�س�م��ح لها
ب�ت��دري��ب ك��وادره��ا .وي �ق��ول م ��ارك مارتيناز
«لهذا السبب استثمرت اإلمارات في الذكاء
الصناعي واألتمتة ،ما يقلص حاجتها إلى
األيدي العاملة األجنبية».

صندوق النقد الدولي:

 10تريليونات دوالر ُأنفقت على أزمة كورونا
ق ��ال ��ت م ��دي ��رة ص � �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي
كريستالينا جورجيفا إن الحكومات في
أن�ح��اء ال�ع��ال��م أن�ف�ق��ت ع�ش��رة تريليونات
دوالر على اإلج��راءات املالية املتخذة في
مواجهة جائحة فيروس كورنا املستجد
وتداعياتها االقتصادية ،لكن ثمة حاجة
ملزيد من الجهود الكبيرة.

وأوض � � �ح� � ��ت ف � ��ي ت� ��دوي � �ن� ��ة ع� �ل ��ى م��وق��ع
الصندوق أمس أن تقديرات جديدة تفيد
بأن ما يصل إلى  100مليون شخص قد
ينزلقون إلى الفقر املدقع بسبب األزم��ة،
وأن زيادة اإلنفاق ينبغي أن تنصب على
الحد من فقد الوظائف والحيلولة دون
تنامي عدم املساواة.

وأضافت أنه بغية النهوض بتعاف أكثر
ً
ش �م��وال ،ي�ن�ب�غ��ي أن ت��رك��ز االس �ت �ث �م��ارات
ع �ل��ى ت�ح�س�ين ت��واف��ر ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ،وت �ق��وي��ة ض �م��ان��ات ال�ح�م��اي��ة
امل �ن��اخ �ي��ة ،وت ��وس �ي ��ع إت ��اح ��ة امل �ن �ت �ج��ات
املالية والتكنولوجيا لألسر املنخفضة
الدخل والشركات الصغيرة( .رويترز)

«لوفتهانزا» تنوي إلغاء  22ألف وظيفة
هل فعال صناديق الثروة السيادية معطف اليوم الممطر؟

«يوروموني» :غير السيولة واالسترداد

فرص االستثمار..
التحدي األكبر للصناديق السيادية
وليد منصور
أح��د األم ��ور ال�لاف�ت��ة ل�لان�ت�ب��اه لجائحة
ك ��ورون ��ا ،وامل ��ذاب ��ح االق �ت �ص��ادي��ة ال�ت��ي
س �ب �ب �ت �ه��ا ،ه ��ي أن �ه��ا ل ��م ت��دف��ع ال �ب �ل��دان
إل��ى السحب م��ن األم��وال التي أنشأتها
ل�ت��وف�ي��ر امل��رون��ة ف��ي ل�ح�ظ��ات م�ث��ل ه��ذه
ً
تماما.
وأص � � ��در امل� �ن� �ت ��دى ال� ��دول� ��ي ل �ص �ن��ادي��ق
الثروة السيادية وشركة ستيت ستريت
ً
أخيرا أبحاثا تظهر أن صناديق الثروة
ال� �س� �ي ��ادي ��ة ل� ��م ت �ق ��م ب �ت �ص �ف �ي��ة واس �ع ��ة
ال�ن�ط��اق ل�ت��وف�ي��ر ال�س�ي��ول��ة للحكومات،
على الرغم من التوقعات واسعة النطاق
بأنها ستقوم بذلك.
وأج� � � � � ��اب م � ��وق � ��ع «ي � � ��وروم � � ��ون � � ��ي» ع��ن
ال � �ت � �س� ��اؤل :مل� � ��اذا ي �ج��ب أن ي� �ك ��ون ه��ذا
األم � � � ��ر؟ ق� ��ائ �ل�ا «ج� ��زئ � �ي� ��ًا ،ه� � ��ذا ب �س �ب��ب
دروس األزم��ة املالية العاملية ،إذ قامت
العديد م��ن صناديق ال�ث��روة السيادية
ف��ي ذاك ال��وق��ت ،ال�ت��ي ك��ان��ت ف��ي الغالب
ً
تعقيدا من اليوم ،بتصفية
أصغر وأقل
ال �ص �ن��ادي��ق ل�ل�ت�ع��ام��ل م ��ع أزم� ��ة ال �ي��وم،
ً
غالبا عن طريق بيع األسهم ،والنتيجة
أنها كانت خسائر عميقة».
وأض� ��اف «ل �ك��ن ه ��ذه امل� ��رة ،ك��ان��ت ه�ن��اك
ُ
ً
حاجة إل��ى التمويل ،امل�ل�اك ذه�ب��وا ب��دال
م��ن ذل ��ك إل ��ى أس � ��واق ال��دي��ن ل�ل�ح�ص��ول
على االق�ت��راض الرخيص امل�ت��اح ،حيث
استخدمت ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول النفطية
ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ص �ن��ادي��ق ث� ��روة س �ي��ادي��ة،
ً
األك� �ث ��ر وض � ً
�وح ��ا ف ��ي ال �خ �ل �ي��ج وأي��ض��ا

دول الخليج
استخدمت السندات
الدولية لتغطية العجز
في الميزانية
دروس األزمة المالية
العالمية دفعت
الصناديق لعدم
توفير السيولة
كازاخستان ،السندات الدولية لتغطية
العجز في امليزانية».
ً
تماما عن املوقف
ه��ذا الوضع مختلف
الذي توقعه معهد التمويل الدولي في
م��ارس ،عندما ق��ال إن صناديق الثروة
ال �س �ي��ادي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ي�م�ك��ن أن تشهد
ان�خ�ف��اض أص��ول�ه��ا ب�م�ق��دار  296مليار
دوالر بحلول نهاية عام  ،2020بقيمة 80
مليار دوالر منها في عمليات السحب.
ً
ب��دال من ذل��ك ،تحدثت مراجعة املنتدى
ال ��دول ��ي ل �ص �ن��ادي��ق ال� �ث ��روة ال �س �ي��ادي��ة
ع � ��ن ت � �ح ��دي ��ات أخ � � ��رى غ� �ي ��ر ال �س �ي��ول��ة
واالس�ت��رداد ،حيث يبدو أن أكبرها هو
ال�ع�ث��ور على أم��اك��ن ج�ي��دة ل��وض��ع امل��ال

للعمل ،وال يقتصر األم��ر على الغياب
ال� �ب ��ائ ��س ل �ل �ع��ائ��د ف� ��ي ال � ��دي � ��ون ع��ال �ي��ة
ال �ج ��ودة ،ح�ي��ث إن �ه��ا أط��روح��ة بسيطة
ً
جدا لتقرير أن العائدات األفضل تكمن
ف ��ي أس � � ��واق ال� ��دي� ��ون ال� �خ ��اص ��ة األك �ث��ر
سيولة والتي يتعذر الوصول إليها ،في
األسهم الخاصة والبنية التحتية ،لكن
تنفيذه شيء آخر.

ركود
ت�ش�ي��ر ال�ب�ي��ان��ات ال �ت��ي ن�ش��ره��ا امل�ن�ت��دى
الدولي لصناديق الثروة السيادية في
وق��ت س��اب��ق ،إل��ى أن ع��دد االستثمارات
ً
امل�ب��اش��رة ال�ت��ي ت��م ال�ك�ش��ف عنها علنا،
وال � �ت� ��ي ق ��ام ��ت ب �ه ��ا ص� �ن ��ادي ��ق ال� �ث ��روة
ال �س �ي��ادي��ة ،ق��د ان�خ�ف��ض ح�ج��م األس�ه��م
املستثمرة من  54.3مليار دوالر في عام
 2017إلى  35مليار دوالر في عام .2019
ك �م��ا ان �خ �ف��ض ح �ج��م االس �ت �ث �م ��ار ل�ك��ل
ص� �ف� �ق ��ة ،وب� �ل� �غ ��ت ال� �ق� �ي� �م ��ة امل �ت��وس �ط��ة
الستثمار رأس امل��ال الخاص لصندوق
الثروة السيادية في عام  2019نحو 25
مليون دوالر ،أي أقل من نصف الرقم في
عام .2016
وإذا ك ��ان ه �ن��اك ج��ان��ب م �ش��رق ،فهناك
دليل على أن صناديق الثروة السيادية
تم وضعها بعناية وده��اء في مواجهة
ج��ائ�ح��ة ال�ف�ي��روس��ات ال�ت��اج�ي��ة .وبشكل
ع ��ام ،تميل إل��ى تفضيل التكنولوجيا
واالتصاالت والبنية التحتية والرعاية
الصحية (ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ك��ان أداؤه��ا
أفضل خالل الوباء حتى اآلن).

أعلنت لوفتهانزا شركة الطيران األوروبية
األول��ى ال�ت��ي تعاني أزم��ة منذ انتشار وب��اء
كوفيد ،-19أنها تنوي إلغاء  22ألف وظيفة
في العالم ،تمثل  16في املئة من موظفيها؛
وق��ال��ت ال �ش��رك��ة «س �ي �ك��ون ل��دي �ن��ا ع� ��ددا أق��ل
ب �ـ 22أل��ف وظيفة ب ��دوام ك��ام��ل ف��ي مجموعة
لوفتهانزا ،نصفها في أملانيا».
وأوض � �ح� ��ت ال� �ش ��رك ��ة أن� �ه ��ا ت �س �ع��ى إل � ��ى أن
تتجنب ق ��در اإلم �ك��ان ع�م�ل�ي��ات ت�س��ري��ح من

دون ت �ع ��وي �ض ��ات ،ب �ف �ض��ل ت ��داب� �ي ��ر ب �ط��ال��ة
ج��زئ�ي��ة وات �ف��اق��ات ي�ج��ري ال �ت �ف��اوض عليها
مع النقابات .وتوظف املجموعة التي تملك
أيضًا شركات الخطوط الجوية السويسرية
ال��دول�ي��ة وال�خ�ط��وط النمساوية والخطوط
ال �ج��وي��ة ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة وش ��رك ��ة ي��ورووي �ن �غ��ز
املنخفضة التكلفة 135 ،أل��ف شخص حول
العالم .ومطلع يونيو ،قدر مدير املجموعة
ك� ��ارس�ت��ن س� �ف ��ور ب �ع �ش ��رة آالف ف �ق ��ط ع ��دد

ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي سيجري إل�غ��اؤه��ا؛ لكن من
الواضح أن الطلب على النقل الجوي سوف
ي�ن�ت�ع��ش ب�ش�ك��ل ب �ط��يء ،وف ��ق ال �ش��رك��ة ال�ت��ي
تنوي أيضًا التخلي عن  100طائرة من أصل
ّ
ّ
 763طائرة تشكل أسطولها .وأثر الوباء في
ال�ش��رك��ة األوروب� �ي ��ة األول ��ى ل�ل�ط�ي��ران بشكل
كبير كما على كل القطاع الجوي ،وسجلت
لوفتهانزا خسارة صافية بقيمة  2.1مليار
يورو في الفصل األول من عام ( .2020أ ف ب)
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عقوبات أميركية على مسؤولين بـ«الجنائية الدولية»
أصدر الرئيس األميركي دونالد ترامب قرارًا يجيز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في
املحكمة الجنائية الدولية يشارك بشكل مباشر في أي تحقيق أو مالحقة ألف��راد أميركيني من
دون موافقة واشنطن .وقال البيت األبيض إن الرئيس قد أذن أيضًا بزيادة قيود منح التأشيرات
لتشمل املسؤولني في «الجنائية» وأفراد أسرهم .وتشمل العقوبات املشاركني بشكل مباشر في
التحقيق بشأن ج��رائ��م ح��رب محتملة ف��ي أفغانستان .واتهمت واشنطن روس�ي��ا بـ«استخدام»
املحكمة خدمة ملصالحها الخاصة و «التشجيع» على تحقيقات قضائية دولية بحق عسكريني
أميركيني( .رويترز)
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يرى المتظاهرين «إرهابيين» وجنراالت الرقيق تراثاً

ترامب يواصل النهج العدائي ضد االحتجاجات
ّ
َ
فسأتدخل
لمسؤولي سياتل :استعيدا المدينة ..وإال
■ الرئيس
■ رفض تغيير مسميات قواعد عسكرية :احترموا جيشنا
■ إسقاط تمثال ديفيس في فرجينيا ..وقاموس ِّ
يعدل تعريف العنصرية
خالد جان سيز
عاد الرئيس األميركي دونالد ترامب
أم � � ��س ،إل � ��ى ال � �ت � �ش � ُّ�دد ف� ��ي ال �ت �ع��اط��ي
م � ��ع االح � �ت � �ج� ��اج� ��ات ال � �ت� ��ي أش �ع �ل �ه��ا
م �ق �ت��ل ج � ��ورج ف �ل ��وي ��د ،ح �ي��ث وص��ف
امل �ت �ظ��اه��ري��ن ب��أن �ه��م «إره� ��اب � �ي� ��ون»،
ّ
ِّ
م � �ح� ��ذرًا م ��ن ال� �ت ��دخ ��ل ب �ن �ف �س��ه ل��وق��ف
الحراك.
وب � �ع ��د أن اح � �ت ��ل امل� �ح� �ت� �ج ��ون ج� ��زءا
م��ن وس ��ط س�ي��ات��ل ب��والي��ة واش�ن�ط��ن،
وأق � ��ام � ��وا ت �ج� ّ�م �ع��ا «م �س �ت �ق�ل�ا» ب �ه��م،
غ� � ّ�رد ت ��رام ��ب« :ل �ق��د اح �ت��ل إره��اب �ي��ون
داخليون سياتل التي يسيطر عليها.
ب��ال �ط �ب��ع ،دي �م��وق��راط �ي��ون ي �س��اري��ون
متطرفون».
وكتب عن مدخل ه��ذه املنطقة« :أنتم
ت � � �غ� � ��ادرون اآلن أراض � � � ��ي ال � ��والي � ��ات
املتحدة» ،في إشارة اعتبرها ترامب،
على م��ا ي�ب��دو« ،م�ح��اول��ة انفصالية»
عن البالد.
وانتقد حاكم واشنطن ،جاي إنسلي
وع � �م� ��دة امل� ��دي � �ن� ��ة ،ج �ي �ن��ي دورك � � � ��ان.
ّ
وحضهما على اتخاذ إج��راءات أكثر
حسمًا ض��د أع �م��ال ال�ش�غ��ب .وق ��ال إن
«ح��اك��م ال��والي��ة ال�ي�س��اري الراديكالي
ّ
يتعرضان للسخرية
وع�م��دة سياتل
وال �ت�لاع��ب ع�ل��ى م�س�ت��وى ،ل��م تشهده

ب�لادن��ا العظيمة م��ن ق �ب��ل» .وأض ��اف:
«استعيدا مدينتكما اآلن .إذا لم تفعال
ذلك ،فسأفعل .هذه ليست لعبة .يجب
إي �ق��اف ه� ��ؤالء األن��ارك �ي�ي�ن القبيحني
على الفورّ .
تحركا بسرعة».

ُعد إلى مخبئك

ّ
ورد ح��اك��م والي� ��ة واش �ن �ط��ن وع �م��دة
س�ي��ات��ل ،ال�ت��ي تنتمي إل�ي�ه��ا سريعا،
ع�ل��ى ت �ه��دي��دات ت��رام��ب« :ه ��ذا ال��رج��ل
ال �ع��اج��ز ع ��ن ال �ح �ك��م ي �ج��ب أن ي�ب�ق��ى
بعيدا عن شأن والية واشنطن».
ّ
وغردت عمدة سياتل« :اجعلنا آمنني،
وعد إلى مخبئك».
وك ��ان ت��رام��ب ق��د وج ��ه ان �ت �ق��ادات من
ق �ب��ل ل �ع �م��دة م�ي�ن�ي��اب��ول�ي��س ج��اك��وب
ف ��راي ب�ع��د اح �ت�لال امل�ت�ظ��اه��ري��ن أح��د
م � �ق� ��رات ال� �ش ��رط ��ة ف� ��ي أع � �ق� ��اب وف� ��اة
ف�ل��وي��د .ووص�ف��ه ب��أن��ه «ع�م��دة اليسار
الراديكالي الضعيف ّ
جدًا».

رفض إعادة التسمية
ف� ��ي س � �ي� ��اق م� �ت� �ص ��ل ،أع � �ل� ��ن ت� ��رام� ��ب:
«ال �ب �ع��ض اق� �ت ��رح إع� � ��ادة ت �س �م �ي��ة م��ا
يصل إلى عشر من قواعدنا العسكرية
األس� � �ط � ��وري � ��ة» .وأض� � � � ��اف :إن «ه� ��ذه
ال� �ق ��واع ��د ال �ع �س �ك��ري��ة أص �ب �ح��ت اآلن
ج��زءا من ال�ت��راث األميركي العظيم»،

«القاعدة» يحاول استغالل االضطرابات
يحاول تنظيم القاعدة استغالل االضطرابات الحالية في الواليات املتحدة،
من خالل التواصل مع كل من املسلمني وغير املسلمني لتقديم نفسه على
أنه «نصير املظلومني» ،وفق تقرير لفرانك غاردنر محرر الشؤون األمنية
في «بي بي سي» .ويستخدم أحدث إصدار من مجلة أمة واحدة اإللكترونية
التابعة للتنظيم ،الصورة الشهيرة للدقائق األخيرة من حياة جورج فلويد،
باإلضافة إلى لوحة رسمها فنان الغرافيتي بانكسي ،بهدف بث رسالة دعم
غير مرغوب فيه للمتظاهرين في شوارع الواليات املتحدة.
وتتنبأ النسخة اإلنكليزية م��ن امل�ج�ل��ة ،ال�ت��ي تستهدف ب��وض��وح الجمهور
األميركي املحلي ،ب��ال��زوال الوشيك للواليات املتحدة ونظامها السياسي،
وكذلك اقتصادها ومجتمعها .وجاء في اإلصدار أن «االحتجاجات املسلحة
مستعرة في أنحاء أميركا ،ويبدو ّأن حربًا أهلية ب��دأت في الظهور» .ومن
إحدى رسائلها أنه« :حتى الديموقراطيني ال تمكنهم مساعدتك ،لكن نحن
يمكننا ذلك».
ّ
التطرف في جامعة كينغز كوليدج لندن،
ويقول مدير املركز الدولي لدراسة
شيراز ماهرّ :إن تنظيم القاعدة يحاول أن يثبت أنه ال يزال يتمتع بدور على
املسرح العاملي ،بعد ان خطف «داعش» األنظار منه.
ّ
ويحذر رؤساء أجهزة مخابرات غربية منذ أشهر من ّأن تنظيم القاعدة لم
يختف ،بل كان ينتظر الفرص املناسبة.

إنجازات جديدة

ّ
وف� ��ي ت ��واص ��ل ل�ل�إن� �ج ��ازات امل�ت�ع��ل�ق��ة
ب� � �م� � �ح � ��ارب � ��ة ال� � �ع� � �ن� � �ص � ��ري � ��ة ،أس � �ق� ��ط
م � � �ت � � �ظ � � ��اه � � ��رون ت � � �م � � �ث� � ��ال ال � ��رئ� � �ي � ��س
ال� �ك ��ون� �ف ��درال ��ي ال� �س ��اب ��ق ج �ي �ف��رس��ون
دي �ف �ي��س ع �ل��ى ط� ��ول ش � ��ارع ال�ن�ص��ب
ال � �ت ��ذك ��اري ال �ش �ه �ي��ر ف ��ي ري �ت �ش �م��ون
ب��والي��ة فرجينيا ،وح�ض��رت الشرطة
إلى مكان الحادث.
وديفيس ( )1889 – 1808هو الرئيس
الوحيد للواليات الكونفدرالية ،حيث
تولى هذا املنصب من عام  1861إلى
عام .1865
ف � ��ي غ � �ض� ��ون ذل� � � ��ك ،أدخ� � � ��ل ق ��ام ��وس
«ميريام ــــ وبستر» األميركي الواسع
ً
االنتشار تعديال على تعريفه لكلمة
ّ
ال�ع�ن�ص��ري��ة ،ب�ع��د ت�ل��ق��ي رس��ال��ة دع��ت
إلى أن يتضمن التعريف اإلشارة إلى
«الظلم املنتظم».
ب� � � ��دوره ،ق � ��ال ال� �ج� �ن ��رال م� � ��ارك م�ي�ل��ي
رئ �ي��س ه�ي�ئ��ة األرك� � ��ان امل �ش �ت��رك��ة إن��ه
ارت�ك��ب خطأ باالنضمام ل�ت��رام��ب في
ال�س�ي��ر إل ��ى ك�ن�ي�س��ة الل �ت �ق��اط ال�ص��ور
بعدما فرقت السلطات محتجني قرب
البيت األبيض بالغاز املسيل للدموع
وال��رص��اص املطاطي .وأض��اف ميلي:
«م� � ��ا ك� � ��ان ي �ن �ب �غ��ي أن أك � � ��ون ه� �ن ��اك.
وج� ��ودي ف��ي ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة وف ��ي ه��ذه
ال �ظ��روف ت ��رك ان�ط�ب��اع��ا ب ��أن الجيش
يشارك في السياسات الداخلية».
وس� � ��ار م �ي �ل��ي ووزي � � ��ر ال� ��دف� ��اع م ��ارك
إس�ب��ر م��ع ال��رئ�ي��س الجمهوري خالل
رحلته املفاجئة إل��ى كنيسة القديس
يوحنا التاريخية في األول من الشهر
ال �ج��اري ،ال�ت��ي رف��ع خ�لال�ه��ا اإلنجيل
من أجل التقاط الصور.
وأطلقت أج�ه��زة إن�ف��اذ القانون الغاز
املسيل للدموع وال��رص��اص املطاطي
ل �ت �ف��ري��ق م �ح �ت �ج�ين ك� ��ان� ��وا س�ل�م�ي�ين
ب � � �ص� � ��ورة ك � �ب � �ي� ��رة ث� � ��م ع � �ب� ��ر ت� ��رام� ��ب
الشارع متجها إلى الكنيسة ،ما أثار
ت �ن��دي��دا م ��ن ال��دي �م �ق��راط �ي�ين وب�ع��ض
الجمهوريني.
وقال ميلي« :بصفتي ضابطا يرتدي
ال��زي الرسمي ،كان ذلك خطأ تعلمت
منه ،وآمل حقا أن نتمكن جميعنا من
أخذ العبرة منه».

الجائحة تدفع األميركيين
ِّ
المنجمين
إلى أحضان
 % 30منهم
يعتقدون أن الفلك
يؤثر في حياتهم
الكثير من املسؤولني السياسيني رسائل
متناقضة ح��ول ت�ط��ور ال��وض��ع ،ازدادت
ال ��زي ��ارات مل��واق��ع ت�ن�ج�ي��م م�ث��ل «أس �ت��رو.
كوم» و«كافيه أسترولوجي».
وت �ت �ق��اض��ى ج �ي �ن��ي ل �ي �ن��ش  150دوالرا
ل �ل �س��اع��ة «ل � �ق� ��راءة» ال �ف �ل��ك .وق� ��د كسبت
زب��ائ��ن ج ��دد ب�ع�ي��د إج� � ��راءات ال �ع��زل في
ن �ي��وي��ورك .وق��ال��ت ل�ي�ن��ش وه ��ي منجمة
منذ  50عاما« :البعض خسر عمله ويريد
أن يعرف ما الذي ينتظره ،والكثير يريد
االنتقال إلى مكان آخر».
وب��ات��ت لينش ت�ج��ري االس�ت�ش��ارات عبر
زوم وسكايب وواتساب مع أنها تفضل
أن ت��رى ال �ن��اس شخصيا .وت��ؤك��د «ه��ذا
أف�ض��ل ألن�ن��ي اس�ت�ط�ي��ع أن أري �ه��م حركة
الكواكب على الشاشة.
وتقول آن اورتيلي ،وهي منجمة معروفة
أخرى في نيويورك ،إن عائداتها ازدادت

متﺜﺎل روﺑﺮت ﻣﻴﻠﻴﻐﺎن ،ﺗﺎﺟﺮ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ ،أزﻳﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻨﺎري وارف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻼﻣﻌﺔ ﰲ ﻟﻨﺪن  -ﰲ ﺧﻄﻮة ﻫﻲ اﻷﺣﺪث ﺿﺪ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﻮدﻳﺔ

ّ
ّ
مشددا على أن إدارته «لن تنظر حتى
ف ��ي ه ��ذا االح� �ت� �م ��ال» ،وخ �ت��م ب��ال�ق��ول
«احترموا جيشنا!».

ُّ
توقعات قاتمة ..وأخرى ال تخلو من الفكاهة

يلجأ الكثير من األميركيني إلى منجمني
ل �ل �ح �ص��ول ع �ل ��ى أج� ��وب� ��ة ح � ��ول أس �ئ �ل��ة
خ�ل�ق�ت�ه��ا ح��ال��ة ع ��دم ال �ي �ق�ين وامل �خ ��اوف
امل��رت�ب�ط��ة ب�ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،م �ث��ل ،متى
سيجهز ال�ل�ق��اح؟ ه��ل أغ� ّ�ي��ر مقر إقامتي
لتجنب موجة جديدة من اإلصابات؟ هل
سأجد عمال؟
م �ي �ش �ي��ل ب� �ي ��ل ( 54ع� ��ام� ��ا) اس� �ت� �ش ��ارت
املنجمة جيني لينش وهي معروفة في
هذا الوسط في نيويورك عندما توفيت
وال��دت �ه��ا ج� ��راء ال �ف �ي ��روس ،وأوض �ح ��ت:
«وج � ��دت ن�ف�س��ي غ ��ارق ��ة ف ��ي ح �ق��ل ط��اق��ة
سام جدا» .واستنادا إلى تاريخ والدتها
وم �ك��ان �ه��ا وس��اع �ت �ه��ا ،ق��ال��ت ل �ه��ا جيني
لينش إن ع��ام  2021هو الوقت املناسب
لتحقيق حلمها بالعيش في الخارج.
وي �ع �ت �ب��ر ال�ت�ن�ج�ي��م ق �ط��اع��ا ل ��ه ث �ق �ل��ه في
ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة .ف �ن �ح��و  %30م��ن
األميركيني يعتقدون أن ح��رك��ة النجوم
وال � �ك� ��واك� ��ب ت ��ؤث ��ر ف� ��ي ح� �ي ��ات� �ه ��م ،وف ��ق
اس �ت �ط�لاع أج� ��راه ع ��ام  2017م�ع�ه��د بيو
ريسيرتش سنتر .ف��ي ع��ام  ،2018أنفق
األم � �ي ��رك � �ي ��ون  2.2م� �ل� �ي ��ار دوالر ع�ل��ى
امل �ن �ج �م�ين وف� ��ق ش ��رك ��ة إي �ب �ي��س وورل� ��د
لدراسات السوق.
وم ��ع ت�ع�م�ي��م إج� � ��راءات ال �ع��زل وت��وج�ي��ه

متﺎﺛﻴﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﳌﺜرية ﻟﻠﺠﺪل

بنسبة  %25مع الجائحة.
وق��د ارتفع الطلب ألن الكثير من الناس
ي �ش �ك �ك��ون ب��ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال � �ص� ��ادرة ع��ن
املسؤولني السياسيني على ما تؤكد.
وت�ف�ي��د ب��أن املنجمني ك��ان��وا ع�ل��ى دراي��ة
ب ��أن ك ��ارث ��ة س�ت�ح��ل ه ��ذه ال �س �ن��ة بسبب
ال �ت �ق��ارب ف��ي ي�ن��اي��ر امل��اض��ي ب�ين بلوتو
وزح � ��ل وك ��وك ��ب ال � �ج� ��دي .وأدى ح �ل��ول
املشتري في فبراير إلى مزيد من التأزم
في الوضع.
اصطفاف الكواكب بهذه الطريقة «نادر
ج ��دا» ع�ل��ى م��ا ت�ق��ول املنجمة الستينية
التي تكشف عن توقعات قاتمة.
وتوضح «سيظهر الفيروس من جديد..
وس�ي�ك��ون م��ا ش�ه��دن��اه ح�ت��ى اآلن مزحة
مقارنة بما سيحصل».
وم ��ع أن ك�لام �ه��ا ق ��د ي�ث�ي��ر ال ��ذع ��ر ،فهي
توصي بتخزين املواد الغذائية وترى أن
اللقاح قد يستغرق سنتني.
وي ��دل ��ي ك ��ل ع � � ّ�راف ب ��دل ��وه ب �ت��وق �ع��ات ال
تخلو أحيانا من الفكاهة .ويقول ّ
العراف
دي��ري��ك كاليبر «اآلن وق��د خ�ب��ر الجميع
ف�ت��رة ال�ع��زل أرى إص�لاح��ا للسجون مع
إيالء أهمية أكبر لبرامج إعادة التأهيل».
وي�ض�ي��ف أن امل�ص��اف�ح��ة ب��ال�ي��د ستغيب
لسنوات وتعود على شكل موضة.

روﺑﺮت ﻣﻴﻠﻴﻐﺎن )أﻋﲆ اﻟﻴﺴﺎر( .ﻋﻤﺪة ﻟﻨﺪن ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن )اﻟﺼﻮرة ﰲ اﻹﻃﺎر( أﻋﻠﻦ ﻋﻦ إﺟﺮاء
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ أي اﻟﺘامﺛﻴﻞ واﻟﻠﻮﺣﺎت وأﺳامء اﻟﺸﻮارع اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ إزاﻟﺘﻬﺎ أو ﺗﻐﻴريﻫﺎ
إدوارد ﻛﻮﻟﺴﺘﻮن:
ﰲ  7ﺣﺰﻳﺮان )ﻳﻮﻧﻴﻮ( ،اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ
أﺳﻘﻄﻮا متﺜﺎل ﺗﺎﺟﺮ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﰲ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ وأﻟﻘﻮه ﰲ اﳌﻴﻨﺎء
اﻟﺴري ﺟﻮن ﻛﺎس :متﺜﺎل ﻟﻠﻌﻀﻮ
ﰲ اﻟﴩﻛﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  -اﻟﺘﻲ
ﻧﻘﻠﺖ اﻟﻌﺒﻴﺪ إﱃ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ اﻟﺨﺎﺿﻊ
ﻟﻼﺳﺘﻌامر
اﻟﱪﻳﻄﺎين -ﰲ
ﺷﺎرع ﺟﻮري
ﺳﱰﻳﺖ ﰲ
ﻟﻨﺪن

آﺛﺎر أﺧﺮى ﻣﺜرية ﻟﻠﺠﺪل ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

اﳌﺼﺪرReuters, CNN, UCL :

ﺳﻴﺴﻴﻞ رودس :اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون
ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺘﻤﺜﺎل ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ
أورﻳﻴﻞ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد.
ﻳُﻨﻈﺮ إﱃ رودس ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪس
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﴫي ﰲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
آﻻف اﻟﻄﻼب اﺳﺘﻔﺎدوا ﻣﻦ اﳌﻨﺢ
اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ رودس ﻷﻛﺴﻔﻮرد
روﺑﺮت ﻛﻠﻴﻒ :دﻋﻮات ﻹزاﻟﺔ
اﻟﺘﻤﺜﺎل ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﴍوزﺑﺮي.
ﴍﻛﺔ اﻟﻬﻨﺪ اﻟﴩﻗﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
”ﻛﻼﻳﻒ اﻟﻬﻨﺪ“ )ﻛام ﻛﺎن ﻣﻌﺮوﻓًﺎ
أﻳﻀً ﺎ( ﻣﺴﺆوﻻً ﻓﻴﻬﺎ ،ﺳﻴﻄﺮت
ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻐﺎل
اﻟﺼﻮر :أب ،ﺟﺘﻲ

ﺗﻮﻣﺎس ﻏﺎي:
متﺜﺎل ﰲ ﻓﻨﺎء
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﻏﺎي ،اﻟﺘﻲ
أﺳﺴﻬﺎ.
ﺻﻨﻊ ﺛﺮوﺗﻪ
ﻣﻦ ﺗﺠﺎرة
اﻟﻌﺒﻴﺪ
وﻳﻠﻴﺎم ﺑﻴﻜﻔﻮرد :ﻋﻤﺪة ﻟﻨﺪن
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺪﻳﻪ متﺜﺎل ﰲ ﻣﺒﻨﻰ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﻀﺨﻤﺔ أﺗﺖ ﻣﻦ
ﻣﺰارع اﻟﺴﻜﺮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺒﻴﺪ ،ﰲ ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ
ﻋﻤﻮد ﻧﻴﻠﺴﻮن:
دﻋﻮات ﻹزاﻟﺔ اﻟﻨﺼﺐ
اﻟﺘﺬﻛﺎري ﰲ ﻣﻴﺪان
ﺗﺮاﻓﺎﻟﻐﺎر ﺳﻜﻮﻳﺮ
ﰲ ﻟﻨﺪن ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﻴﻠﺴﻮن
ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﰲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
 GRAPHIC NEWSﺟﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻴﻮز

«ليفربول» ُتزيل اسم رئيس وزراء عن مبنى جامعي
وافقت جامعة ليفربول البريطانية على إعادة تسمية مبنى ،يحمل اسم رئيس الوزراء السابق ،ويليام غالدستون؛ بسبب آرائه حول العبودية.
وكان غالدستون من معارضي قانون «إلغاء العبودية» في البرملان ،ألن عائلته كانت تمتلك مزارع فيها ،يعمل العبيد في البحر الكاريبيّ .
ووجه
الطلبة رسالة مفتوحة ،جاء فيها «أن الخطوة ستظهر تضامننا ورفضنا الضطهاد السود» .وقالت الجامعة إنها ستعمل مع الطلبة «لالتفاق
على اسم بديل مناسب» .وكانت جرت إعادة بناء قاعة غالدستون مؤخرًا مع االحتفاظ باالسم .ويجادل الطلبة حول هذه القضية ،ألنه حسب
رأيهم ،ال ينبغي تكريم أناس استفادوا من تجارة الرق .وتأتي هذه الخطوة بعد اندالع االحتجاجات بعد وفاة االميركي جورج فلويد ،وتحطيم
تمثال تاجر الرقيق ،إدوارد كولستون ،في بريستول.

تسجل مليوني إصابة
تسارع للجائحة في أفريقيا ..وأميركا
ِّ

 4عوامل خطر تنبئ بأشد إصابات
ً
فتكا
«كورونا»
وج ��د أط �ب��اء ف��ي ك��وري��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة أس�ب��اب��ا
قد تجعل بعض مرضى كوفيد -19الناجم
ع��ن ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،أك �ث��ر ت��أث��را
باملرض من غيرهم ،وقال األستاذ في املركز
الطبي بجامعة يونغنام آن جون هونغ في
الدراسة التي نشرتها مجلة العلوم الطبية
ال�ك��وري��ة إن م��رض ال�س�ك��ري وارت �ف��اع درج��ة
ح��رارة الجسم وقلة نسبة تشبع األكسجني
وإصابات القلب املوجودة مسبقا يمكن أن
ت��ؤدي إل��ى اإلص��اب��ات ال�ش��دي��دة ،ون�ظ��را ألن
ه ��ؤالء امل��رض��ى ق��د ي �ك��ون��ون أك �ب��ر س�ن��ا من
غيرهم ،فهم أك�ث��ر ع��رض��ة لإلصابة بمرض
ال� �س� �ك ��ري وان � �خ � �ف ��اض ت �ش �ب��ع األك� �س� �ج�ي�ن،
والذين يعانون من ثالثة من عوامل الخطر
األرب � �ع � ��ة ع �ل ��ى األق � � ��ل ت� �ع ��رض ��وا إلص ��اب ��ات
شديدة.

ديزني تفتح أبوابها
إل� ��ى ذل � ��ك ،ت�س�ت�م��ر ال � ��دول ف ��ي رف� ��ع االغ �ل�اق
وف��ق م �ب��ادئ صحية ج��دي��دة ل�ت�ف��ادي تفاقم
الجائحة ،وأعلنت ديزني عن خطط إلع��ادة
فتح دي��زن��ي الن��د وم��دي�ن��ة م�غ��ام��رات ديزني
كاليفورنيا ف��ي  17ي��ول�ي��و .وق��ال��ت صحيفة
واش� �ن� �ط ��ن ب ��وس ��ت إن «أس � �ع� ��د م� �ك ��ان ع�ل��ى
األرض» ،كما تسمي ديزني نفسها ،لن يكون
بعد اآلن واحدا من أكثر األماكن الفارغة في
العالم اعتبارا م��ن يوليو .وتخطط الشركة
إلع ��ادة ال�ف�ت��ح ع�ل��ى م��راح��ل ،إذ ي �ب��دأ مجمع

ديزني« :أسعد مكان
على األرض» يفتح
أبوابه مجدَّ داً
ال�ت�س��وق وال�ط�ع��ام ف��ي وس��ط م��دي�ن��ة دي��زن��ي
العمل عبر اإلنترنت في  9يوليو ،فيما تفتح
بعض الفنادق أبوابها  23يوليو .والشركة
ق��ري�ب��ة أك �ث��ر م��ن إع� ��ادة ف�ت��ح ج�م�ي��ع ح��دائ��ق
ديزني في العالم.

ّ
والسياح األجانب
مصر

ب � ��دوره � ��ا ق ��ال ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة امل� �ص ��ري ��ة إن �ه��ا
ستسمح «بالسياحة ال��واف��دة والطيران في
املحافظات السياحية األقل إصابة بفيروس
ك � ��ورون � ��ا» اع� �ت� �ب ��ارا م ��ن أول ي ��ول� �ي ��و .ف�ي�م��ا
استأنفت ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة التركية بعض
ال ��رح�ل�ات ال��دول �ي��ة إل ��ى أمل��ان �ي��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا
وه��ول �ن��دا وس ��وي� �س ��را .وأوص � ��ت امل�ف��وض�ي��ة
األوروب �ي��ة ام��س ال��دول األع�ض��اء ف��ي منطقة
«شنغن» وال��دول املرتبطة بها برفع القيود
ال�ح��دودي��ة بينها منتصف يونيو ال�ج��اري،
لكنها أوصت كذلك تمديد قيود السفر خارج
االتحاد حتى نهاية الشهر.

وف� ��ي ط��وك �ي��و ت �ع �ت��زم ال �ح �ك��وم��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة
ال�س�م��اح لجميع ال�ش��رك��ات ب��ال�ع��ودة للعمل
اعتبارا من  19يونيو.

«تسارع» في إفريقيا
في غضون ذلك ،قالت منظمة الصحة العاملية
إن جائحة ك��ورون��ا «ت�ت�س��ارع» ف��ي إفريقيا،
حيث تنتشر في العواصم التي وصلت إليها
مع املسافرين ،لكن ال يبدو أن هناك الكثير
من اإلص��اب��ات الخطيرة أو الوفيات التي ال
ي�ت��م رص��ده��ا .وق��ال��ت إن ع�ش��ر دول تتصدر
الجائحة في إفريقيا حيث تشكل  75باملئة
م��ن ب�ين ح��وال��ي  200أل��ف إص��اب��ة ف��ي ال�ق��ارة
ال �ت��ي س �ج �ل��ت  5000ح��ال��ة وف � ��اة .وس�ج�ل��ت
جنوب إفريقيا ربع اإلصابات.
وس�ج�ل��ت روس �ي��ا أم ��س  8780ح��ال��ة إص��اب��ة
ج��دي��دة ل�ي��رت�ف��ع ع ��دد اإلص ��اب ��ات ف��ي ال�ب�لاد
إل � ��ى أك� �ث ��ر م ��ن ن �ص��ف م �ل �ي��ون إص� ��اب� ��ة .ف��ي
وق ��ت ت�خ�ط��ى ع ��دد اإلص ��اب ��ات ف��ي ال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة ع �ت �ب��ة امل �ل �ي ��ون�ي�ن ،ح �س��ب ج��ام �ع��ة
جونز هوبكينز مع تسجيل  113ألف وفاة،
وح� ��ذر ع �ل �م��اء أم �ي��رك �ي��ون م��ن أن ن �ح��و 100
أل��ف ش�خ��ص آخ��ري��ن ق��د ي�م��وت��ون ب�ح�ل��ول 7
سبتمبر.
ُ
وف�ت�ح��ت ش��واط��ئ م�ي��ام��ي أم ��ام ال�ع��ام��ة بعد
نحو ثالثة أشهر من اإلغالق.
في املقابل بلغت حصيلة الوفيات في أميركا
الالتينية ومنطقة الكاريبي سبعني ألفا.
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أكد مجيد يحيى مدير مكتب برنامج األغذية العالمي
في اإلمارات العربية المتحدة ،ممثل البرنامج لدى دول
مجلس التعاون الخليجي أن «كورونا» تحدٍ يتطلب استجابة
استثنائية وجماعية حاسمة وجريئة ترتكز على روح
التضامن الدولي ،وروح المسؤولية المشتركة للقضاء على
الفيروس في جميع معاقله.

7

وفي حوار مع سبقلا ،أفاد يحيى بأن األسواق العالمية
للحبوب األساسية جيدة العرض ،واألسعار مستقرة بشكل
عام ،موضحا أن الجائحة لم تس ّبب حتى اآلن ارتفاعا كبيرا
في أسعار اإلمدادات الغذائية.
ولفت إلى أن برنامج األغذية العالمي يوفر حالياً مساعدات
غذائية مباشرة ّ
تمثل شريان الحياة لنحو  100مليون
شخص ،منهم  30مليونا يعتمدون على مساعدات
البرنامج بشكل كلي للبقاء على قيد الحياة .وفي ما يلي
تفاصيل الحوار:

370

مليون شخص قد ينزلقون
إلى مستوى الجوع الحاد
بحلول نهاية العام
ماليين آخرين في المنطقة
لن يضمنوا قوت يومهم
بسبب آثار الفيروس
مليون طفل حرموا
من الوجبات المغذية
بسبب إقفال المدارس

مدير مكتب «األغذية العالمي» في اإلمارات ممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون

مجيد يحيى لـ سبقلا:

«كورونا» قد ّ
يجوع  30مليون إنسان
● ب��داي��ة ،ش�ه��دن��ا وسمعنا ال�ع��دي��د من

أف� ��ري � �ق � �ي� ��ا ،ق � ��د يجد  7م�ل��اي�ي��ن ش �خ��ص
إضافيني أنفسهم غير قادرين على ضمان
ق ��وت يومهم ب�س�ب��ب اآلث � ��ار االج�ت�م��اع�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ل �ل�ج��ائ �ح��ة ،م��ا ي �ه��دد ب��رف��ع
العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعانون
من ان�ع��دام األم��ن الغذائي في املنطقة إلى
 47مليون شخص.

ال �ت��وق �ع��ات ب��اح�ت�م��ال ت�س�ب��ب ال�ج��ائ�ح��ة ¶ دول شرق أفريقيا قد
ف��ي ارت�ف��اع كبير ف��ي أس�ع��ار االم��دادات تعاني الجوع وتفشي
الغذائية ،ما رأيكم في ذلك؟
ف �ع�لا ،ك��ان��ت ه �ن��اك ال �ع��دي��د م��ن ال�ت��وق�ع��ات الجراد الصحراوي
ال�ت��ي تفيد ب��اح�ت�م��ال تسبب ال�ج��ائ�ح��ة في والفيضانات

ارت� �ف ��اع ك�ب�ي��ر ف��ي أس �ع��ار امل � ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة
نتيجة نقص العرض  ،غير أنه حتى اآلن،
ال تزال األسواق العاملية للحبوب األساسية
ج �ي��دة ال �ع��رض واألس �ع��ار م�س�ت�ق��رة بشكل
ع ��ام .وم ��ن امل �ت��وق��ع أن ت�ظ��ل أس �ع��ار ال �غ��ذاء
ف��ي ال �س��وق ال�ع��امل�ي��ة م�س�ت�ق��رة ع�ل��ى ن�ط��اق
واس ��ع خ�ل�ال ع ��ام  .2020وي �ع��زى ذل ��ك إل��ى
االن �خ �ف��اض امل �ل �ح��وظ ف��ي ال�ط�ل��ب وارت �ف��اع
كميات املخزون الغذائي .أما على املستوى
املحلي ،فمن املمكن أن تعاني بعض املناطق
م ��ن م �ش��اك��ل ت�ت�ع�ل��ق ب �ن �ق��ص ت��وف��ر ال �غ��ذاء
وارت� �ف ��اع األس� �ع ��ار نتيجة ب ��طء أوت�ع�ط��ل
سالسل التوريد واستمرار إغالق الحدود،
ولجوء العديد من البلدان املصدرة لألغذية
إل��ى تدابير حمائية كفرض قيود تجارية
وحظر الصادرات وفرض نطام الحصص،
في محاولة لتخفيف الضغط على أسواق
امل� � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة وح �م��اي��ة األم ��ن
الغذائي الوطني.

¶ أقام برنامج األغذية
العالمي مراكز لالستجابة
اإلنسانية العالمية في
مناطق عدة
¶ خطط للشراء اآلجل
والتخزين المسبق لألغذية
والنقد التي تكفي لمدة
ثالثة أشهر

ّ
أعلنا عن حاجتنا لملياري
¶
● ح ��ذر ب��رن��ام��ج األغ ��ذي ��ة ال �ع��امل��ي من
احتمال حصول مجاعات كبيرة بسبب دوالر للقيام بعمليات
«كورونا» فهل تحدثنا عن
ذلك؟ غذائية الشراء اآلجل لألغذية
ي��وف��ر ال�ب��رن��ام��ج ح��ال�ي��ا م �س��اع��دات

مباشرة تشكل ش��ري��ان الحياة لنحو 100
م �ل �ي��ون ش �خ��ص .وي �ش �م��ل ه ��ذا  30م�ل�ي��ون
شخص يعتمدون على مساعدات البرنامج
بشكل كلي للبقاء على قيد الحياة .وإذا فقد
البرنامج تمويله أو ق��درت��ه على الوصول
إل��ى ه��ؤالء األش�خ��اص ،فقد ي��ؤدي ذل��ك إلى
تعرض نحو ثالثمائة أل��ف إن�س��ان للموت
ج��وع��ًا ك��ل ي��وم ع�ل��ى م��دى أش �ه��ر ،وعندها
س �ي �ض �ط��ر ال �ع��ال��م مل��واج �ه��ة م ��ا ه ��و أس ��وأ
وأخطر من الجائحة الصحية الحالية.
وتظهر تحليالتنا أن أك�ث��ر م��ن رب��ع مليار
ش�خ��ص ق��د ي�ن��زل�ق��ون إل��ى م�س�ت��وى ال�ج��وع
ال� � �ح � ��اد ب� �ح� �ل ��ول ن� �ه ��اي ��ة ال � � �ع � ��ام .وي �ش �م��ل
ه ��ذا ال �ت �ق��دي��ر  135م �ل �ي��ون ش �خ��ص ك��ان��وا
ي� �ع ��ان ��ون م� ��ن ال � �ج� ��وع ال � �ح� ��اد خ� �ل��ال ع ��ام
 ،2019ب��اإلض��اف��ة إل��ى  130مليون شخص
انزلقوا إلى حالة الجوع الحاد هذا العام،
م��ا يرفع ال�ع��دد اإلجمالي إلى  265مليون
شخص يعانون من الجوع وان�ع��دام األمن
الغذائي الحاد .وهم أيضا يعانون من آثار
النزاعات والصراعات وتأثير الجائحة في
م�ن��اط��ق م�ث��ل ال�ي�م��ن وج�م�ه��وري��ة الكونغو
الديمقراطية ،وج�ن��وب ال�س��ودان وس��وري��ا.
وب � ��دون امل �س��اع��دات امل �ن �ق��ذة ل�ل�ح�ي��اة ال�ت��ي

● هل لك ان تخبرنا عن الخطوات التي
يقوم بها برنامج األغذية العاملي لدعم
هذه الدول الفقيرة؟

ي �ق��دم �ه��ا لهم ب ��رن ��ام ��ج األغ� ��ذي� ��ة ال �ع��امل��ي
وشركاؤه ،فمن املمكن أن يتعرض ما يقارب
 300ألف من هؤالء األشخاص للوفاة يوميا
على مدى األشهر الثالثة القادمة.

● ماهي ال��دول التي تتوقعون ان يتأثر
ام �ن �ه��ا ال �غ ��ذائ ��ي ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر بسبب
الجائحة؟

ف � ��ي أس � � ��وأ ال � �س � �ي � �ن ��اري ��وه ��ات ،ق � ��د ن �ش �ه��د
مجاعات في نحو ثالثني دولة .وفي الواقع،
لدينا بالفعل في عشر من هذه الدول أكثر
من مليون شخص في كل دول��ة على وشك

مجيد يحيى

امل �ج��اع��ة .وه ��ذا ن��ات��ج ف��ي م�ن��اط��ق ع��دة عن
الصراع ،ما يحتم علينا وعلى العالم أجمع
االت �ح��اد وال �ع �م��ل ع�ل��ى ح�م��اي��ة ه ��ذه ال ��دول
ال��واق�ع��ة ت�ح��ت وط ��أة ال �ص��راع م��ن االن ��زالق
أك �ث ��ر ن �ح��و ح ��اف ��ة امل �ج��اع��ة ب �س �ب��ب «وب� ��اء
الجوع» الناتج عن الجائحة.
ومن حيث التوزيع الجغرافي ،من املتوقع
أن ن� ��رى ت �ف��اق �م��ا ل �ل �ت �ه��دي��د ال �ث�ل�اث��ي ال ��ذي
تعاني منه دول شرق أفريقيا بسبب أزمة
ال �ج��وع ال� �ح ��ادة م �ث��ل ت �ل��ك ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا
جنوب السودان والصومال ،وتفشي الجراد

ال�ص�ح��راوي امل��دم��ر للمحاصيل ف��ي بعض
ً
ال �ب �ل��دان ،ف�ض�لا ع��ن ال�ف�ي�ض��ان��ات ال��واس�ع��ة
ال �ن �ط��اق ف ��ي ج�م�ي��ع أن� �ح ��اء امل �ن �ط �ق��ة .وه��و
تهديد س�ي��زداد خطورة بسبب التداعيات
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ال �ن��اج �م��ة عن
ال��وب��اء .وي�ق��در برنامج األغ��ذي��ة العاملي أن
ع��دد األش�خ��اص ال��ذي��ن يعانون م��ن انعدام
األم ��ن ال�غ��ذائ��ي ال �ح��اد ف��ي دول املنطقة قد
يتضاعف تقريبًا.
أما في دول الجنوب األفريقي ،فإن الجائحة
ال�ص�ح�ي��ة س�ت��زي��د م��ن ح��دة ال �ج��وع الناتج

ع��ن آث ��ار ال�ج�ف��اف امل�ت��واص��ل والفيضانات
وال�ص��راع��ات واألزم ��ات االق�ت�ص��ادي��ة .حيث
م��ن امل �ت��وق��ع أن ي �س��اه��م ال ��وب ��اء ف��ي ت�ف��اق��م
املشاكل الهيكلية العميقة الجذور الكامنة
وراء أزم ��ات ال�ج��وع ال�ت��ي طويلة األم��د في
املنطقة.
وف��ي غ��رب أف��ري�ق�ي��ا ،سيتسبب ال��وب��اء في
ت�ف��اق��م امل��زي��ج امل��دم��ر ال ��ذي ت�ش�ه��ده املنطقة
من عوامل الصراع املسلح والنزوح وتغير
املناخ.
أم� ��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال� �ش ��رق األوس� � ��ط وش �م��ال

اإلصابات قد تزداد في دول النزوح
أف ��اد يحيى ب��أن اإلص��اب��ات ب �ـ«ك��ورون��ا» ق��د ت ��زداد ق��ري�ب��ًا في
الدول التي تشهد نزوحا والجئني وتستقبل مخيمات ،كونها
من أكثر املجتمعات ضعفًا وهشاشة ،وعندئذ يصبح التأثير
ً
الذي يحدثه انتشار الفيروس على صحة الناس مهوال ،وذلك
ألسباب عدة منها ،مثال أن الناس في هذه املجتمعات الفقيرة
يعيشون في بيئة سكنية مزدحمة ،ما يجعل عملية املحافظة

نحاول تفادي تدهور الوضع
في المخيمات
في تعليق على املساعدات الغذائية املقدمة في منطقتنا ملاليني النازحني
بسبب الحروب ،وما إذا كانت تأثرت بأزمة «كورونا» ،قال يحيى« :يعمل
البرنامج على تفادي تدهور الوضع وتفاقمه في هذه املجتمعات من خالل
مضاعفة الجهود الرامية الى الحد من تزاحم املوجودين في نقاط توزيع
األغذية ،عن طريق زيادة عدد مواقع التوزيع وزيادة جدولة دورات التوزيع؛
باإلضافة إلى تركيب مرافق مراقبة وزيادة ممارسات النظافة (مثل وضع
أم��اك��ن لغسل ال�ي��دي��ن)؛ وال�ت�ح��ول م��ن ت��وزي��ع األغ��ذي��ة ال��ى اس�ت�خ��دام النقد
والقسائم حني يكون ذلك ممكنا (والتي تمثل فعال مكونا متزايد األهمية
من املساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج األغذية العاملي)».
وتابع يحيى« :تجري مراقبة األس��واق الغذائية املتوافرة للمستفيدين من
امل�س��اع��دات ال�ت��ي نقدمها لضمان اس�ت�م��رار عملها وع��دم ت��أث��ره��ا بشكل
كبير باآلثار االقتصادية للوباء العاملي؛ ودراسة الكيفية التي يمكننا من
خاللها التحقق من حصول األط�ف��ال املستهدفني في الوجبات املدرسية
التي يقدمها برنامج األغذية العاملي ،الذين ال يمكنهم الحصول على تلك
الوجبات بسبب إغالق املدارس ،على املساعدة في منازلهم أو من خالل أي
آلية أخرى الزمة ،مثل تقديم حصص غذائية منزلية وتوصيل املساعدات
إلى املنازل لنحو  8ماليني طفل كانوا يتلقون وجباتهم في امل��دارس التي
تم إغالقها اآلن بسبب الوباء».

على املسافة املطلوبة ما بني األشخاص صعبة للغاية ويزيد
م��ن ف ��رص س��رع��ة ان�ت�ش��ار ال �ف �ي��روس (خ��اص��ة ف��ي مخيمات
الالجئني ومستوطنات النازحني داخليا  .)IDPsأضف إلى ذلك
أن إمكانات الحصول على وسائل النظافة والتعقيم محدودة
لديهم .كما أن األنظمة الصحية في ه��ذه ااملجتمعات ضعيفة
وغير مجهزة للتعامل مع مثل هذا الوباء .إضافة إلى أن تدابير

البقاء في املنازل وغيرها من اإلج��راءات االحترازية والوقائية
الالزمة للحد من انتشار الفيروس تسبب فقدان سبل العيش
ّ
وخ�س��ارة املداخيل ،ما يمثل كارثة بالنسبة لهذه املجتمعات
الفقيرة واملحتاجة التي تعيش على ما تكسبه من قوت يومي
وال تملك أي م��دخ��رات ،وتفتقد فرصة االس�ت�ف��ادة م��ن برامج
املساعدة االجتماعية التي قد تكون غير متوافرة في األساس.

محاور استجابة البرنامج لالحتياجات عقب الجائحة

أدى إق �ف��ال امل� ��دارس إل ��ى ت�غ�ي��ب  1.6مليار
ط� �ف ��ل وط� ��ال� ��ب ع� ��ن ف �ص��ول �ه��م امل ��درس� �ي ��ة،
وب��ذل��ك ت �ع��رض م��ا ي �ق��رب م��ن  370م�ل�ي��ون
ط �ف��ل ل �ل �ح��رم��ان م ��ن ال ��وج� �ب ��ات امل��درس �ي��ة
امل �غ��ذي��ة ال �ت��ي ك ��ان ي�ق��دم�ه��ا ل�ه��م ال�ب��رن��ام��ج
داخ ��ل امل� � ��دارس .ل��ذل��ك ،ف�ف��ي امل �ن��اط��ق ال�ت��ي
ت��وق�ف��ت ف�ي�ه��ا ال��وج �ب��ات امل��درس �ي��ة امل�غ��ذي��ة
ب�س�ب��ب إغ�ل��اق امل � � ��دارس ،ي�ع�م��ل ال �ب��رن��ام��ج
على استبدالها بحصص غذائية منزلية،
حيثما أمكن ذلك.
كما يقوم البرنامج بتنفيذ خطط للشراء
اآلج��ل وال�ت�خ��زي��ن املسبق ل�لأغ��ذي��ة والنقد
ال �ت��ي ت�ك�ف��ي مل ��دة ث�ل�اث��ة أش �ه��ر للمحافظة
ع �ل��ى س �ي��ر ب ��رام ��ج امل� �س ��اع ��دات ال �غ��ذائ �ي��ة
األساسية التي تتصدر أولويات البرنامج.
وذل ��ك ب�ه��دف ت�خ��زي��ن امل �س��اع��دات وتجهيز
االح �ت �ي��اط �ي��ات ال �غ��ذائ �ي��ة امل �ن �ق��ذة ل�ل�ح�ي��اة،
وح � �م ��اي ��ة ال � �ف � �ئ ��ات األش� � � ��د اح� �ت� �ي ��اج ��ًا م��ن
ت��داع �ي��ات ت��وق��ف س�لاس��ل اإلم � ��داد ،ونقص
ال �س �ل��ع ،واألض � � ��رار االق �ت �ص��ادي��ة وح� ��االت
اإلغالق.
وأق � � ��ام ب ��رن ��ام ��ج األغ� ��ذي� ��ة ال� �ع ��امل ��ي م ��راك ��ز
لالستجابة اإلنسانية العاملية في غوانغزو
(في الصني) ولييج (في بلجيكا) ودبي (في
اإلمارات العربية املتحدة) حيث يتم تجهيز
اإلم��دادات ،ويعمل حاليًا على إنشاء مراكز
إقليمية في كل من إثيوبيا وغانا وجنوب
أفريقيا وم��ال�ي��زي��ا وبنما ودب ��ي .وستقوم
هذه املراكز بتسيير ما يصل إلى  350رحلة
لنقل الركاب و 350رحلة شحن شهريًا.

● م ��ا ال ��دع ��م ال � ��ذي ي �ح �ت��اج��ه ب��رن��ام��ج
األغ ��ذي ��ة ال �ع��امل��ي ح��ال �ي��ًا مل �ن��ع ح�ص��ول
مجاعة في بعض الدول؟

ــ كنا قد أعلنا عن حاجتنا امللحة مللياري
دوالر للتمكن م��ن القيام بعمليات الشراء
اآلج��ل للمواد الغذائية ال�لازم��ة خ�لال فترة
ثالثة أشهر ،وبشكل دوري كل ثالثة أشهر،
لتغطية االح�ت�ي��اج��ات ال�غ��ذائ�ي��ة للمناطق
األكثر معاناة من الجوع حول العالم.
م ��ن ال � �ض � ��روري وال� �ع ��اج ��ل أن ن �ت �ح��د م�ع��ًا
كمجتمع دول��ي لنهزم هذا امل��رض ونحمي
ال � ��دول وامل �ج �ت �م �ع��ات األك �ث��ر اح �ت �ي��اج��ًا من
تأثيراته املدمرة املحتملة.
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األسد يقيل رئيس حكومته بسبب انهيار االقتصاد السوري

استنفار أمني في درعا ..والسويداء تنتفض لليوم الرابع
محرر الشؤون الدولية
أع �ف��ى ال��رئ �ي��س ال� �س ��وري ب �ش��ار األس � ��د أم��س
رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ع �م��اد خ�م�ي��س م��ن منصبه
ّ
الذي يتواله منذ عام  ،2016وكلف وزير املوارد
امل��ال�ي��ة حسني ع��رن��وس بمهام رئ�ي��س ال ��وزراء
ح �ت��ى اج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ش�ه��ر
امل �ق �ب��ل .وأوص� ��ى األس ��د ف��ي م��رس��وم رئ��اس��ي،
نشره اإلعالم الرسمي ،بأن «تستمر الحكومة
ب��أع �م��ال �ه��ا ل �ح�ي�ن ان� �ت� �خ ��اب م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب
الجديد في  19يوليو» .وك��ان خميس تعرض
النتقادات من النواب املوالني لالسد االسبوع
امل��اض��ي ،ف��ي ح�ي�ن ح ��اول دف ��ع امل�س��ؤول�ي��ة عن
نفسه وتحميلها للعقوبات االم�ي��رك�ي��ة على
سوريا.
وت�ع�ي��ش س��وري��ا ع�ل��ى وق ��ع ت�ص��اع��د م�ع��دالت
الفقر وتجاوزها عتبة  80في املئة ،بالتزامن
مع انهيار تاريخي لليرة أما الدوالر.
في غضون ذلك ،يشهد جنوبي سوريا عالمات
على التمرد مع توقع ان تواجه القوات املوالية
للنظام ن��وع��ا م��ن ع��دم االس�ت�ق��رار ف��ي الشمال
ال �ش ��رق ��ي .وك �ش �ف��ت م� �ص ��ادر أم� ��س ع ��ن ح�ش��د
ق� ��وات ال �ن �ظ��ام امل��زي��د م��ن ال �ت �ع��زي��زات األم�ن�ي��ة
ف��ي مدينة درع��ا جنوبي ال�ب�لاد ،بالتزامن مع
خروج عدد من التظاهرات في مناطق متفرقة
م��ن املحافظة ،احتجاجًا على س��وء االوض��اع
املعيشية وللمطالبة برحيل رأس النظام بشار
األس ��د .ون�ش��ر النظام مجموعات م��ن الجنود
التابعني للفرقة ال��راب�ع��ة ال�ت��ي ي�ق��وده��ا ماهر
األس ��د ،ف��ي االح �ي��اء القديمة م��ن مدينة درع��ا،
ت�ح�س�ب��ًا الت �س��اع دائ� ��رة االح �ت �ج��اج��ات ،وس��ط

واشنطن :نضغط إلنهاء التدخل وسحب المرتزقة

تركيا تشترط
هدنة «أممية» في ليبيا

آلية روسية على طريق «إم  »4الذي يربط شمال سوريا بحلب والالذقية ضمن دورية مشتركة مع القوات التركية (أ ف ب)

حالة استنفار داخل امليليشيات.
أم ��ا ف��ي م��دي�ن��ة ال �س��وي��داء ،ف�ق��د ح�ش��د ال�ن�ظ��ام
كل الفرق واملنظمات الطالبية التابعة لحزب
البعث ال�ح��اك��م ،لتنفيذ مسيرات م��ؤي��دة ،غير
أن ه��ذا االم��ر ل��م يثن امل�ئ��ات م��ن ال�س��وري�ين في
امل��دي�ن��ة ال�ت��ي يغلب ال ��دروز على سكانها إلى
ال � �خ ��روج إل� ��ى ال � �ش� ��وارع وامل �ط��ال �ب��ة ب��إس �ق��اط
الرئيس بشار األس��د .وتقول مقيمة وناشطة
ت��دع��ى ن � ��ورا ال �ب��اش��ا« :امل �ح �ت �ج��ون ي�ط��ال�ب��ون
ب��ال �ح��ري��ة وإس� �ق ��اط ال �ن �ظ��ام ن�ت�ي�ج��ة ال�غ�ض��ب
ال �ش �ع �ب��ي م� ��ن ت� ��ده� ��ور ال� ��وض� ��ع االق� �ت� �ص ��ادي

واالجتماعي واألمني والسياسي».

َّ
األسد يترنح
وب�ين العقوبات الدولية واألزم��ة االقتصادية
وال �خ�لاف��ات داخ ��ل الكتلة ال�ت��ي تحكم ال�ب�لاد،
ووسط انتقادات موسكو وطهران والتظاهرات
الشعبية يجد النظام نفسه محاطا باملصائب
من كل حدب وص��وب ،وها هو الرئيس األسد
يترنح بعد عشرين سنة في السلطة ،بحسب
ما قالت ام��س افتتاحية صحيفة ليبراسيون

الفرنسية.
ون �ب �ه��ت ال�ص�ح�ي�ف��ة إل ��ى أن «ق ��ان ��ون ق�ي�ص��ر»
ب �م �ن��زل��ة ح �ب��ل ي �ل �ت��ف ح � ��ول ع �ن��ق االق �ت �ص��اد
ال �س��وري ول�ك�ن��ه ل�ي��س ال�ك��ارث��ة ال��وح�ي��دة التي
يجب أن يواجهها بشار ال��ذي ل��م يكد يتذوق
ان � �ت � �ص ��اره ال �ع �س �ك ��ري ح �ت ��ى ت ��راك� �م ��ت ع�ل�ي��ه
املصائب.
وقالت الصحيفة إن هناك مجاال آخر يثير قلق
ال�ن�ظ��ام ،وه��و ب��ال�خ�ص��وص ع��دم ال��رض��ا ال��ذي
أبداه الحليفان اللذان يدين لهما األسد ببقائه،
وهما إيران وروسيا.

الحريري يهاجم تيار رئيس الجمهورية:

وضع أعراف على رئاسة حكومة لبنان لن يمر
ت�ت��زاي��د امل��ؤش��رات ال �ت��ي ت��دل ع�ل��ى ان عاصفة
ّ
ستهب قريبا على املنطقة ،ولبنان من
كبيرة
ض�م�ن�ه��ا ،ف��ي ح�ي�ن ي�س�ع��ى ب �ع��ض امل �س��ؤول�ين
�ات ج��دي��دة ت��ؤم��ن ق ��درا من
إل ��ى ارس � � ِ�اء ت ��وازن � ٍ
االستقرار في ظل الترنح املتزايد لالقتصاد،
وال �ح��زم األم�ي��رك��ي م��ع اي ��ران وس��وري��ا وح��زب
اهلل ،ال��ذي «سيزيد الطني ب�ل��ة» ،ف��ي املقابل ،ال
ت��زال مجموعات من الثوار تتحرك أم��ام املقار
ال��رس �م �ي��ة م ��ن ش �م��ال��ي ل �ب �ن��ان إل� ��ى ج�ن��وب�ي��ه،
وت �ق �ط��ع ال� �ط ��رق ��ات اح �ت �ج ��اج ��ا ،ودع � ��ت أم��س
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة م�ي�ش��ال ع��ون إل��ى توقيع
التشكيالت القضائية ،بهدف تأمني استقاللية
القضاء.
ول�ف�ت��ت ت�غ��ري��دة ل�ل�ن��ائ��ب جميل ال�س�ي��د ح��ذر
ف �ي �ه��ا م ��ن ع �س �ك��رة ال �س �ل �ط��ة ،ق ��ائ�ل�ا«:ال� �ي ��وم
اإلف�لاس واض��ح ،ويبدو أن األم��ور تتجه إلى
عسكرة السلطة ،ليس ألن الجيش هو الحل،

حاملو سندات دين
لبنانية كانوا سيحجزون
على ناقلة نفط
بل ألنه ال حل».
وغداة التوصية التي ّ
أعدتها لجنة الدراسات
ف��ي «ال �ح��زب ال�ج�م�ه��وري» ف��ي ام�ي��رك��ا بفرض
ع �ق��وب��ات ع �ل��ى ك ��ل وزراء «ح � ��زب اهلل» ،وم��ن
ي �ق��دم��ون أن�ف�س�ه��م ع�ل��ى أن �ه��م م�س�ت�ق�ل��ون وه��م
داعمون للحزب ،استقبل رئيس الجمهورية،
السفيرة االميركية دوروث��ي شيا التي شددت
ع� �ل ��ى دع � ��م ب�ل��اده� ��ا ال � �خ � �ط� ��وات اإلص�ل�اح� �ي ��ة

للحكومة .وليس بعيدًا عقد اجتماع بعيدا عن
االض��واء في وزارة الخارجية للجنة الوزارية
املكلفة دراسة تداعيات قانون قيصر.
في حني قال وزير الطاقة ريمون غجر إن لبنان
ك ��ان س�ي�ش�ه��د ح �ج��ز ح��ام �ل��ي س� �ن ��دات دول �ي��ة
على ناقلة للنفط بسبب أزمة الديون الحادة.
كما أظ�ه��رت ب�ي��ان��ات م��ن وزارة امل��ال�ي��ة تراجع
حصيلة الضرائب  12.5باملئة في الربع األول
من .2020

الحريري يعود
وب� �ع ��د س� �ك ��وت ط� ��وي� ��ل ،ع � ��اد ال ��رئ� �ي ��س س�ع��د
الحريري إلى الساحة السياسية بقوة ،واعتبر
أم��س ان االنهيار االقتصادي مستمر ،مشيرًا
إل � ��ى أن ح �ك��وم��ة ح� �س ��ان دي� � ��اب اوح� � ��ت أن �ه��ا
ت�ك�ن��وق��راط وخ��ال�ي��ة م��ن األح� ��زاب فأعطيناها
ف��رص��ة ال �ـ«م �ئ��ة ي ��وم» ول ��م ن��ر م�ن�ه��ا أي ش��يء.

واعتبر أن األعراف التي يسعى التيار الوطني
ال �ح��ر ،م��ن دون ان يسميه ،ال��ى تكريسها في
رئاسة الحكومة لن تمر ،وصالحيات رئاسة
ال �ح �ك��وم��ة م �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي ال��دس �ت��ور،
ول �ك��ن ه �ن��اك ن��ائ �ب��ة رئ �ي��س ح �ك��وم��ة ت �م��ارس
صالحياتها م��ن ال �س��راي��ا ،وه ��ذا أم��ر ل��ن يمر،
وإذا أرادوا وض��ع أح��د ف��ي ال�س��راي��ا فسنضع
أح� ��دا ف��ي ال �ق �ص��ر ال �ج �م �ه��وري .ك �م��ا ل �ف��ت إل��ى
ّ
أن��ه ال يطلب ال �ع��ودة إل��ى الحكومة والجميع
يعرف شروطه .وشدد الحريري على أن هناك
أن��اس��ا ي��ري��دون دم��ا ،ول�ك��ن نحن أك�ب��ر وعلينا
أن نركز على االع�ت��دال والعيش املشترك وما
حصل السبت امل��اض��ي إن ��زالق خطير .مشددًا
على ض��رورة ال�ت��زام لبنان النأي بالنفس عن
ال �ص��راع االق�ل�ي�م��ي .وق��ال ال �ح��ري��ري »:فليعمل
سمير جعجع مصلحته وأنا أعمل مصلحتي..
وبهاء أخي الكبير».

َّ
سيتأجج
صراع أميركا وإيران في العراق
امل� ��رك� ��زي� ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق
األوس��ط« :أعتقد أن حكومة العراق ستطلب
إبقاء قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف».
وأف��اد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن
إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتبر الوجود
األم�ي��رك��ي حصنا ض��د ال�ن�ف��وذ اإلي��ران��ي في
العراق ،وتريد أن تبقي على قوة كبيرة هناك.
ول �ف �ت��ت إل ��ى أن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ت��ري��د أن
تشهد انخفاضا في نفوذ إي��ران في العراق،
وت � �ض ��اؤال ف ��ي ال �ع�ل�اق ��ات االق �ت �ص��ادي��ة ب�ين
العراق وإيران.

خالد جان سيز

رسالة صاروخية
جانب من الحوار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

األولى هناك األشخاص املناسبون في املكان
املناسب وفي الوقت املناسب».

الرسائل الصاروخية من
طهران واحتمال عودة
تمسك
ُّ
«داعش» تعنيان
أميركا بالبقاء

سفينة إلى ليبيا
وت � ��دع � ��م ت ��رك � �ي ��ا ح � �ك ��وم ��ة «ال � ��وف � ��اق
الوطني» التي يرأسها فايز السراج،
واملعترف بها من األم��م املتحدة ،ضد
القوات املوالية للمشير خليفة حفتر،
رجل الشرق القوي.
وأم � � ��س ،أك � ��د االت � �ح� ��اد األوروب � � � ��ي أن
فرقاطة يونانية حاولت ،منذ يومني،
إي� �ق ��اف س �ف �ي �ن��ة ح��رب �ي��ة ت ��رك� �ي ��ة ،إث��ر
االشتباه في نقلها أسلحة إلى ليبيا.

أنقرة ترفض
«إعالن القاهرة»
وتدعو واشنطن
إلى دور أنشط
فرقاطة
يونانية تفشل
في إيقاف
سفينة تركية
متجهة إلى ليبيا
وك� �ش� �ف ��ت ش �ب �ك ��ة «س� � ��ي إن إن» أن
ال �ف��رق��اط��ة ال �ي��ون��ان �ي��ة «س�ب�ي�ت�س��اي»
حذرت سفينة «سيركني» التي كانت
ترافقها ثالث فرقاطات تركية ،مردفة
أن السفينة كانت ترفع علم تنزانيا
ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة غ � � ��رب ج � ��زي � ��رة ك ��ري ��ت
البحرية التي تخضع ملراقبة العملية
األوروب �ي��ة «إي��ري �ن��ي» ،وك��ان��ت تتجه
نحو ليبيا.
وح� �ي��ن ح� ��اول� ��ت م ��روح� �ي ��ة ي��ون��ان �ي��ة
االق�ت��راب من «سيركني» ،تلقت مكاملة
من فرقاطة تركية مفادها أن «السفينة
تحت حماية الدولة التركية» .وعندها،
عادت املروحية اليونانية إلى فرقاطة
«س�ب�ي�ت�س��اي» واس �ت �م��رت ف��ي عملها
املعتاد.
ُي ��ذك ��ر أن س �ف��ن ال� �ق ��وة األوروب� � �ي � ��ة ال
يمكنها التدخل بالقوة ومنع السفن
املصحوبة بسفن حربية تابعة لبلد
ث ��ال ��ث ،م ��ا ي �ج �ع��ل ع �م �ل �ي��ات امل��راق �ب��ة
البحرية تلك صعبة للغاية.
يأتي هذا بعد أن كشف موقع «فاليت
رادار» اإلي� �ط ��ال ��ي ،ف ��ي وق� ��ت س��اب��ق،
اق�ت��راب ث�لاث ط��ائ��رات شحن عسكرية
تركية وسفينة على متنها أسلحة من
غرب ليبيا( .أ ف ب ،رويترز)

َّ
تتفلت
تعاني من عوز مالي ..وميليشياتها

مع عزم واشنطن إبقاء قواتها

ل��م ت��رش��ح أي م�ع�ل��وم��ات ع��ن ع ��زم ال��والي��ات
املتحدة تخفيض أو سحب قواتها من العراق،
وذل��ك م��ع ب��دء جلسة ال�ح��وار اإلستراتيجي،
أمس ،بينها وبني بغداد.
وع �ق��ب اغ �ت �ي��ال ق��ائ��د ف �ي �ل��ق ال� �ق ��دس ال �ت��اب��ع
للحرس ال �ث��وري ق��اس��م سليماني ،ونتيجة
م �ع��ان��ات �ه��ا م ��ن ض �غ��وط م��ال �ي��ة ت �ح��ول دون
دع ��م م�ي�ل�ي�ش�ي��ات�ه��ا ،ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ال�ع�ق��وب��ات
األميركية ،تواجه إي��ران صعوبة في تثبيت
حضورها في العراق ،لكن مراقبني يرون أن
إبقاء القوات األميركية في العراق سيؤجج
الصراع بني واشنطن وطهران ،موضحني أن
العراق بلد إستراتيجي في املعادلة ..وفي ما
يلي قراءة في تطورات امللف:
ال�ح��وار ال��ذي بدأته واشنطن مع بغداد عبر
دائ ��رة تلفزيونية مغلقة ،ج��اء عقب وص��ول
رئيس املخابرات العراقية السابق مصطفى
ال �ك��اظ �م��ي امل � �ع ��روف ب �ع�ل�اق��ات��ه ال �ج �ي��دة م��ع
األم�ي��رك�ي�ين وح�ل�ف��ائ�ه��م ال �ع��رب ،إل ��ى رئ��اس��ة
ال�ح�ك��وم��ة ،وأي�ض��ًا ان�ك�ف��اء الفصائل املوالية
إليران حتى اللحظة.
ول � ��م ي �ن �ج��ح س �ل �ف��ه ع� � ��ادل ع �ب��د امل � �ه ��دي ف��ي
تحصيل دع��وة ل��زي��ارة واشنطن خ�لال أكثر
من عام في السلطة ،لكن الكاظمي الذي تولى
م�ه�م��ات��ه م �ن��ذ أش �ه��ر ع� ��دة ،ت�ل�ق��ى دع� ��وة إل��ى
البيت األبيض خالل العام الجاري ،بحسب
م��ا أك��د م �س��ؤوالن حكوميان ل��وك��ال��ة فرانس
برس.
وي ��ؤك ��د أح� ��د امل �س ��ؤول�ي�ن أن� ��ه «ك ��ان ��ت ه�ن��اك
مشكلة ثقة مع الحكومة القديمة ،اآلن تغيرت
األمور».
يقول روبرت فورد من معهد الشرق األوسط
إن ��ه «ل ��ن ي �ع��اد ت�ع��ري��ف ال �ع�لاق��ات األم�ي��رك�ي��ة
العراقية بأكملها بني ليلة وضحاها» .لكن
الدبلوماسي األميركي السابق ال��ذي شارك
هو نفسه في «الحوار اإلستراتيجي» األخير
ب�ي�ن ال �ط ��رف�ي�ن ع� ��ام  2008ي �ض �ي��ف« :ل �ل �م��رة

ٌ
َم� �ي ��ل ت��رك��ي إل� ��ى ال �ت �ه��دئ��ة ف ��ي ليبيا
أض �ي��ف ،أم ��س ،إل ��ى ال�ج�ه��ود ال��دول�ي��ة
إلن� � �ه � ��اء األزم � � � � ��ة ،ح� �ي ��ث أع � �ل� ��ن وزي � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة م��ول��ود ت�ش��اوي��ش أوغ �ل��و:
«ي� �م� �ك ��ن أن ي� �ك ��ون ل ��دي� �ن ��ا وق � ��ف ن ��ار
م �ل��زم ب��رع��اي��ة األم� ��م امل� �ت� �ح ��دة» .لكنه
رف��ض دع��وة مصر إل��ى الهدنة (إع�لان
ال �ق��اه��رة)« :ن�ع�ت�ق��د أن ال��دع��وة ل��وق��ف
النار ولدت ميتة ،إنها ليست واقعية
وليست صادقة».
من جهة ثانية ،قال تشاويش أوغلو إن
على للواليات املتحدة أن تلعب دورا
أنشط في ليبيا سواء في التوصل إلى
وق��ف للنار أو امل�ح��ادث��ات السياسية.
وأضاف أن مشاركة الواليات املتحدة،
ال �ع �ض��و ف ��ي ح �ل��ف ش� �م ��ال األط �ل �س��ي
(ن��ات��و) مهم لحماية مصالح الحلف،
مردفا أن مسؤولني أتراكا وأميركيني
سيناقشون الخطوات املحتملة ،وفقا
مل��ا ات�ف��ق عليه ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي رج��ب
ط �ي��ب أردوغ � � � ��ان ون �ظ �ي ��ره األم �ي��رك��ي
دون��ال��د ت��رام��ب خ�لال ات�ص��ال هاتفي،
اإلثنني.
ب � ��دوره � ��ا ،أف � � ��ادت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
األم �ي��رك �ي��ة« :ن �ض �غ��ط ع �ل��ى األط � ��راف
ك��اف��ة ل �ل �ع��ودة إل ��ى امل �س��ار ال�س�ي��اس��ي
برعاية أممية ،وندعو إلنهاء التدخل
الخارجي في ليبيا وسحب املرتزقة»
وأع �ل �ن��ت ب�ع�ث��ة األم� ��م امل �ت �ح��دة ل�ل��دع��م
ف ��ي ل �ي �ب �ي��ا ان �ع �ق��اد ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ال �ث��ة
ل� �ل� �م� �ح ��ادث ��ات ال� �ل� �ي� �ب� �ي ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
املشتركة ،بني وفدي «الوفاق» وقوات
حفتر.
ولم يصدر عن طرفي النزاع أي تعليق
رسمي حول إعالن األمم املتحدة.

القوات باقية
وقال املبعوث األميركي الخاص إلى املنطقة
ج�ي�م��س ج �ي �ف��ري« :س�ن�س�ت�م��ر ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة
ع �ل��ى ال� �ق ��وات ط��امل��ا أن ال �ح �ك��وم��ة ال �ع��راق �ي��ة
مستعدة ل��وج��ود ال �ق��وات األم�ي��رك�ي��ة وق��وات
التحالف في البالد ..وهذه هي سياستنا».
ك ��ذل ��ك ،ق ��ال ك�ي�ن�ي��ث م��اك �ن��زي ق��ائ��د ال �ق �ي��ادة

هوك :إيران فقدت نفوذها في العراق
اعتبر املبعوث األميركي الخاص بإيران برايان هوك أن «إي��ران فقدت نفوذها في
العراق» ،مردفًا« :ال فرق بني املعتدلني واملتشددين في إيران ،وإستراتيجيتنا تجاهها
ترتكز على العقوبات والعزلة والتهديد بالردع عسكريًا».
وعن امتدادات إيران في سوريا ،قال هوك« :هدفنا إخراج امليليشيات اإليرانية من
سوريا ،ولن نساهم بإعمار سوريا قبل أن نرى إيران خارجها».
وعن لبنان ،أوضح هوك« :الشعب اللبناني يعاني من الفساد الذي ّ
سببه حزب اهلل،
ونحن راضون عن نتائج تداعيات العقوبات على حزب اهلل».
وحول اليمن ،أفاد هوك« :واشنطن تضغط لوقف أي تمويل إيراني للحوثيني .ال نريد
أن نرى نسخة من حزب اهلل على حدود السعودية».

وفي ما اعتبر رسالة من طهران ،قبل انطالق
ال � �ح� ��وار ،س �ق��ط ص� ��اروخ� ��ان م �س ��اء اإلث �ن�ي�ن
واألربعاء ،أحدهما قرب مطار بغداد الدولي،
ح �ي��ث ي �ت �م��رك��ز ج �ن ��ود أم �ي ��رك �ي ��ون ،واآلخ� ��ر
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �خ �ض��راء ح �ي��ث م �ق��ر ال �س �ف��ارة
األميركية.
ل �ك��ن ال�ل�ه�ج��ة ال �ي��وم أق ��ل ع��دوان �ي��ة .وأع�ل�ن��ت
ك �ت��ائ��ب ح� ��زب اهلل ،ال �ف �ص �ي��ل األك� �ث ��ر م� ��واالة
إلي��ران ،أنها لن تصدر موقفًا إال بعد انتهاء
جلسة الحوار بني بغداد وواشنطن.
وي �ق��ول ف ��ورد إن «ه ��ذا االن�ك�ف��اء (للفصائل)
يمنح ال�ك��اظ�م��ي واألم�ي��رك�ي�ين م�س��اح��ة أكبر
للمناورة».

عودة «داعش»
وذك��رت «نيويورك تايمز» أن��ه «بينما يقول
العراقيون إن بإمكانهم القيام بالقتال على
األرض ب��أن �ف �س �ه��م ض ��د داع � � ��ش ،ل �ك �ن �ه��م م��ا
زالوا ّ
يعبرون عن حاجتهم إلى املساعدة في
االستطالع والدعم الجوي والتدريب.
وفي هذا اإلطار ،أعلنت خلية اإلعالم األمني
م �ق �ت��ل ج� �ن ��دي وإص� ��اب� ��ة  3آخ� ��ري� ��ن ،ن�ت�ي�ج��ة
سقوط قذيفة هاون على مركبة كانت تقلهم
ف��ي قرية العطشانة التابعة لقضاء داق��وق،
ج�ن��وب��ي م�ح��اف�ظ��ة ك��رك��وك ،وس ��ط أن �ب��اء عن
إطالق عناصر «داعش» لها.

إيران تسترضي زعماء «الحشد» بخواتم فضة!
في أبريل املاضي ،قام القائد الجديد لفيلق
ال �ق��دس ال �ت��اب��ع ل�ل�ح��رس ال �ث ��وري اإلي��ران��ي
إسماعيل قآني بزيارته األول��ى إلى بغداد،
ّ
وتوقعت امليليشيات العراقية املوالية إليران
توزيع األموال ،كما هو معتاد في مثل هذه
ال��زي��ارات ،لكن قآني ّ
خيب أملهم ،وأحضر
لهم «خواتم فضية».
في زيارته الثانية للعراق ،ك��ان على قآني
ال �ت �ق� ّ�دم ب�ط�ل��ب ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��أش �ي��رة،
وه��و أم��ر لم يسمع به في زم��ن قائد فيلق
القدس السابق قاسم سليماني ،في خطوة
ج��ري�ئ��ة م��ن ق�ب��ل ح�ك��وم��ة ب �غ��داد ال�ج��دي��دة،
التي تسعى فعليا إل��ى تقييد حرية إي��ران
في التنقل داخل العراق.
وت��وض��ح ال��رواي��ات ال�ت��ي نقلها مسؤولون
ع��راق �ي��ون ع ��دة ل��وك��ال��ة أس��وش �ي �ت��د ب��رس،
صراعات إيران للمحافظة على سيطرتها
على امليليشيات العراقية بعد ستة أشهر
من اغتيال سليماني وأبو مهدي املهندس
في هجوم بطائرة أميركية من دون طيار.
وف ��ي ال��وق ��ت ذات � ��ه ،ت�س�ع��ى إي � ��ران ج��اه��دة
ملواجهة التداعيات االقتصادية للعقوبات
ّ
األميركية وتفشي «كورونا».
ّ
وم � ��ع غ� �ي ��اب ش �خ �ص �ي��ات م � ��ؤث � ��رة ،م�ث��ل

س�ل�ي�م��ان��ي وامل �ه �ن��دس ل�ت��وح�ي��د ال�ف�ص��ائ��ل
املتباينة ،ظ�ه��رت ان�ق�س��ام��ات ف��ي صفوف
ق ��وات «ال�ح�ش��د ال�ش�ع�ب��ي» ،امل�ظ�ل��ة الشاملة
للقوات الشيعية ،كما ّ
تسبب مقتلهما في
تعطيل م�س��ار إض �ف��اء ال�ط��اب��ع املؤسسي
على امليليشيات ،التي كان املهندس يخطط
لها بدقة بمباركة سليماني.
وق��ال ف�ن��ار ح ��داد ،ب��اح��ث ف��ي ال �ع��راق« :مع
رح �ي��ل امل �ه �ن��دس ال رك �ي��زة ت� ��دور ح��ول�ه��ا
سياسات الحشد الشعبي».
وحسب ثالثة مسؤولني ،أخبر قآني قادة
امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات خ�ل�ال اج �ت �م��اع أب ��ري ��ل ،أن�ه��م
سيضطرون في الوقت الحالي إلى االعتماد
على تمويل الدولة العراقية ،في إشارة إلى
األزمة االقتصادية اإليرانية.
ووف � ��ق م �ي��زان �ي��ة ال� �ع ��راق  ،2019حصلت
َ
ملياري دوالر
ميليشيات «الحشد» على
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ،لكنها ال ت � ّ
�وزع ب��ال�ت�س��اوي
على الفصائل.
وص � ّ�رح م �س��ؤوالن ع��راق�ي��ان م�ق� ّ�رب��ان من
امليليشيات بأن الجماعات األصغر حجمًا
امل��دع��وم��ة م��ن إي� ��ران ت�ع�ت�م��د ع�ل� ّ�ى وس��ائ��ل
أخ��رى غير رسمية للدخل ،وتتلقى دعما
من إيران ،يقدر بنحو  3ـــــ  9ماليني دوالر.

نشرتها وكالة السلطة القضائية

أول صورة للواشي بسليماني
ن�ش��رت بعض وك ��االت األن �ب��اء اإلي��ران�ي��ة،
ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك وك ��ال ��ة «م � �ي� ��زان» ال �ت��اب �ع��ة
ل �ل �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ،ص� � ��ورة مل �ح �م��ود
موسوي مجد ،الذي ُحكم عليه باإلعدام
بتهمة «التجسس».
وفي تصريح يعاكس ما أعلنت سابقًا،
ق��ال��ت «م �ي��زان» ،أم ��س ،إن «إح ��دى التهم
املوجهة إلى هذا الشخص كانت اإلعالن
ع��ن م�ك��ان م��رور (ال�ق��ائ��د السابق لفيلق
ال �ق��دس ال�ت��اب��ع ل�ل�ح��رس ال �ث��وري) قاسم
س �ل �ي �م��ان��ي وإق� ��ام � �ت� ��ه» وب� �ع ��ض ال� �ق ��ادة
العسكريني في فترات مختلفة لـ«وكالة
املخابرات املركزية األميركية» (سي آي
إيه) واملوساد اإلسرائيلي.
وف��ي وق��ت سابق ،أف��ادت الوكالة بأنه تم

اعتقال مجد في  10أكتوبر  ،2018قبل
ُ
م�ق�ت��ل س�ل�ي�م��ان��ي ،م�ض�ي�ف��ة أن ت �ه �م��ه ال
ع�لاق��ة لها بمقتل القائد السابق لفيلق
القدس.
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«كورونا» يقود بورتو لصدارة الدوري
هز املكسيكي جيسوس كورونا الشباك للمباراة الثانية على التوالي ليقود بورتو بعشرة
العبني للعودة لالنتصارات وصدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بالفوز  1ـ صفر على ضيفه
ماريتيمو .ورفع بورتو رصيده إلى  63نقطة من  26مباراة متقدما بنقطتني على بنفيكا قبل
ثماني جوالت من النهاية .ومنح كورونا التقدم لصاحب األرض في الدقيقة السادسة عندما
سدد كرة من داخل منطقة الجزاء في الزاوية العليا محرزا هدفه الرابع هذا املوسم.
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«الكرة» يطلب عودة تدريبات «األزرق» فقط!
¶ إقامة التدريبات بإجراءات مشددة وعزل الالعبين

ال شك ان تحرك اتحاد الكرة باتجاه عودة تدريبات املنتخب الوطني
االول ل �ك��رة ال �ق��دم ي�ب�ق��ى مطلبًا منطقيًا وف �ق��ًا ل �ل �ض��رورة وتغليبًا
للمصلحة العامة للبالد ،من خالل محاولة الحفاظ على اآلم��ال في
التصفيات املوحدة املؤهلة الى مونديال قطر وكأس آسيا في الصني.
تحرك االتحاد جاء كخطة بديلة في ظل عدم وضوح الرؤية الخاصة
ب�م�ح��اوالت ال�ع��ودة م��ن قبل اللجنة الثالثية ،وم�ن��ح األول��وي��ة ل�لازرق
وجماهيره ،وهو امر يفترض ان يالقي كل الدعم من قبل الجميع،
سواء على مستوى االندية او الجماهير ومسؤولي اللجنة الثالثية،
السيما ان آمال املنتخب مازالت قائمة ،باالضافة الى إقدام املنتخبات
املنافسة على ترتيب أوراق �ه��ا ،وآخ��ره��ا املنتخب االردن ��ي ال��ذي أقر
عودته للتدريبات االسبوع املقبل ،بل امتد االمر لتثبيت لقاء تجريبي
امام املنتخب ُ
العماني.
متابع

عمر بركات
علمت سبقلا ان اتحاد الكرة قرر مخاطبة
الهيئة العامة للرياضة واللجنة االوملبية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ،للسعي ب��دوره��ا ل���دى الجهات
املعنية م��ن خ�لال اللجنة الثالثية لعودة
ال��ن��ش��اط ال��ك��روي ،على مستوى تدريبات
منتخبنا الوطني االول لكرة القدم ،وذلك
في ظل عدم وضوح الرؤية الخاصة بعودة
النشاط الرياضي بشكل عام في ظل عدم
م��ن��اق��ش��ة االم�����ر م���ن ق��ب��ل م��ج��ل��س ال������وزراء
ك��م��ا ك���ان م��ت��وق��ع��ًا ف���ي اج��ت��م��اع��ه ال��س��اب��ق،
باالضافة ال��ى ع��دم اص���دار اي ق���رار ،س��واء
بتعديل موعد ع��ودة الرياضة لتكون في
املرحلة الخامسة من خطة وزارة الصحة
للعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي،
ً
ب��دال مما تم اق��راره سابقًا بعودتها ضمن
املرحلة الخامسة.
وي����أت����ي ت����ح����رك االت�����ح�����اد ك���خ���ط���وة الن���ق���اذ
م���ا ي��م��ك��ن ان����ق����اذه وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ح��ظ��وظ
املنتخب في التصفيات االسيوية املوحدة
املؤهلة الى نهائيات كأس العالم  2022في
قطر ،وك��أس اسيا  2023في الصني ،والتي
تستأنف في الثامن من اكتوبر املقبل ،حيث
يلتقي منتخبنا مضيفه االسترالي ويعقبه
ف���ي ال���ث���ال���ث ع��ش��ر م��ن��ه م���واج���ه���ة امل��ن��ت��خ��ب
ً
االردن���ي ،ويبقى الفوز في املباراتني كفيال
بمنح منتخبنا االفضلية لبلوغ املونديال،
خاصة ف��ي ظ��ل لقاء واح��د سيكون متبقيًا
ام�������ام امل���ن���ت���خ���ب ال����ت����اي����وان����ي وي���ب���ق���ى ش��ب��ه
مضمون النتيجة.

توفير الوقت والظروف املالئمة
ك��م��ا ي���أت���ي ط��ل��ب االت����ح����اد ل��ت��وف��ي��ر ال��وق��ت
املطلوب وال��ظ��روف املالئمة للجهاز الفني
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب ،ب���ق���ي���ادة ال���وط���ن���ي ث���ام���ر ع��ن��اد
ل��ل��وق��وف على ال��ق��وام الرئيسي للمنتخب،
وم��ن ث��م اعتماد القائمة النهائية لالعبني
ال��ذي��ن سيتم االعتماد عليهم ف��ي اللقاءات
ال����ث��ل�اث����ة ،وه�����و م����ا ل����ن ي���ت���أت���ى اال ب���اق���ام���ة
ال���ت���دري���ب���ات ال���داخ���ل���ي���ة ك��م��رح��ل��ة م��ب��دئ��ي��ة،
وم���ن ث��م تنظيم اك��ث��ر م��ن معسكر خ��ارج��ي
تتخللها م��واج��ه��ات ت��ج��ري��ب��ي��ة للمنتخب
اس�����ت�����ع�����دادًا ل���ل���ت���ص���ف���ي���ات ،االم�������ر ال�������ذي ق��د
ي��س��ت��وج��ب اس��ت��ق��رار االم����ور خ�ل�ال شهرين
على اقل تقدير ،تحسبًا الصابات طارئة في
ظل االنقطاع الطويل عن التدريب.
وس��ي��ك��ون م��ق��ت��رح او م��ط��ل��ب ات��ح��اد ال��ك��رة

األولوية للمنتخب

العربي يخاطب الهيئة
ً
استعدادا لعودة النشاط
حكم عبدالمولى

األزرق واألبيض اإلماراتي في لقاء سابق

ال��خ��اص ب��ع��ودة ت��دري��ب��ات االزرق مقترنًا
ب��ال��ع��دي��د م���ن االج�������راءات االح���ت���رازي���ة ،من
خ���ل��ال اش�����ت�����راط ت���وف���ي���ر االط�����ق�����م ال��ط��ب��ي��ة
امل���ت���خ���ص���ص���ة ل���ف���ح���ص ال��ل�اع����ب��ي�ن ب��ش��ك��ل
يومي لتفادي تعرض اي منهم لالصابة
ب��ف��ي��روس ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د ،ع��ل�اوة على
اغ���ل��اق ال���ت���دري���ب���ات ب���ع���ي���دًا ع����ن ال��ح��ض��ور
ال��ج��م��اه��ي��ري واس��ت��ح��داث االل��ي��ة املطلوبة
للتعامل االعالمي مع االمر.

عزل الالعبني
كما تتضمن خطة االت��ح��اد اق��ام��ة معسكر
مغلق يتم خالله ع��زل الالعبني بشكل تام،
واقتصار تحركاتهم على التوجه من ملعب
ال��ت��دري��ب ال���ى ف��ن��دق االق���ام���ة وال��ع��ك��س ،مع
التشديد على عزل غرف اقامتهم عن بقية
النزالء في الفندق تجنبًا لالختالط بحاالت
مصابة.

 ..ويرغب في مواجهة اإلمارات
سعد عايد
تلقى االتحاد االماراتي لكرة القدم طلبًا من االتحاد الكويتي لخوض لقاء ودي قبل
عودة قطار مباريات التصفيات اآلسيوية املزدوجة واملؤهلة الى كأس العالم في قطر
 2022وكأس آسيا في الصني  ،2023وفق ما ذكرت وسائل إعالم إماراتية.
ولن يبت االتحاد اإلماراتي بشأن املوافقة على هذا الطلب من عدمه حتى يعني مدربًا
جديدًا ،حيث ال ي��زال الفريق من دون م��درب منذ ديسمبر املاضي بعد إقالة املدرب
الهولندي بيرت ف��ان مارفيك ،وم��ن املقرر ان يحسم ه��ذا املنصب خ�لال األسبوعني
املقبلني ،حيث تبدو أسهم امل��درب الصربي فوك رازوفيتش والروماني كوزمني هي
االعلى في هذا السباق.
ويأتي طلب اللقاء ال��ودي من «األزرق» استعدادًا لخوض مبارياته الحاسمة ضمن
املجموعة الثانية امام منتخبات استراليا واالردن والصني تايبيه أيام  8و 13أكتوبر
و 12نوفمبر املقبلني.

أع��ل��ن أم�ين ال��س��ر ال��ع��ام ل��ل��ن��ادي ال��ع��رب��ي ،ف���ؤاد امل��زي��دي ،ان مجلس اإلدارة خاطب
الهيئة العامة للرياضة رسميًا بشأن إف��ادة النادي وتزويده بإرشادات السالمة
الصحية في حال عودة النشاط الرياضي في  28الجاري.
وأض����اف امل���زي���دي ان ال���ن���ادي ال��ع��رب��ي ف��ي ان��ت��ظ��ار رد ال��ه��ي��ئ��ة الت��خ��اذ اإلج�����راءات
االح��ت��رازي��ة لحماية الالعبني واألج��ه��زة الفنية واإلداري����ة م��ن التعرض لإلصابة
بفيروس كورونا ،مشيرا إلى ان دور الهيئة ارش��اد األندية بالطرق والتعليمات
ً
الوقائية طبقًا للمعايير الطبية التي تضعها وزارة الصحة ،فضال عن قيام جهات
مختصة بتعقيم اماكن التدريب واألجهزة الرياضية قبل ع��ودة النشاط ووضع
الالفتات إلرشاد الالعبني.
وأكد املزيدي ان مجلس إدارة النادي العربي يؤيد استكمال املوسم الكروي ،خاصة
ان مسابقة ال��دوري لم تتبق منها سوى أرب��ع مراحل ،وبطولة كأس سمو االمير
أمامها ثالثة ادوار ،ومن الصعب ان نهدر جهود األندية بإلغاء املوسم الرياضي،
رافضا طلب البعض بعدم استكمال املوسم والعودة الى دوري الدمج في املوسم
املقبل ،مضيفا ان غالبية دول العالم قررت عودة تدريبات ومسابقات الكرة ومن
دون جمهور .وقال ان عودة مباريات الكرة تعد أفضل إعداد ملنتخبنا الوطني لكرة
القدم ال��ذي يستعد للتصفيات امل��زدوج��ة املؤهلة لنهائيات ك��أس العالم في قطر
 2020وأمم آسيا  2023في الصني.
وأشار املزيدي الى ان مدرب الفريق األول لكرة القدم البوسني داركو سيصل إلى
البالد يوليو املقبل لقيادة األخضر ،حيث يقضي حاليا إج��ازة في ب�لاده ،وأشار
الى رفضة تقليص عدد املحترفني إلى أربعة فقط ،موضحًا ان تواجد املحترفني
الخمسة فرصة الكتساب الخبرة ،كما حدث في النادي العربي.

صالح« ..كريم»

األسبوع المقبل

«األبطال» على طاولة «يويفا»
أع��ل��ن االت��ح��اد األوروب����ي ل��ك��رة ال��ق��دم (يويفا)
أمس ،أن نظام وروزنامة مسابقة دوري أبطال
أوروب������ا مل��وس��م  ،2019/2020امل��ع��ل��ق بسبب
فيروس كورونا املستجد واملتوقع استئنافها
ف��ي أغ��س��ط��س ،س��ي��ك��ون��ان ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال
اجتماعه الحاسم يومي األربعاء والخميس
املقبلني.
ك���م���ا س��ت��ت��م امل���ص���ادق���ة ع���ل���ى امل������دن امل��ض��ي��ف��ة
ل���ك���أس أوروب�������ا  ،2020ال���ت���ي ت��أج��ل��ت بسبب
فيروس «كوفيد  »19 -إلى العام املقبل ،وذلك
خ�لال اج��ت��م��اع عبر مؤتمر بالفيديو للجنة
التنفيذية للهيئة القارية.
وال ت��زال إسطنبول رسميًا مسرحًا للمباراة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م��س��اب��ق��ة ال���ق���اري���ة ال��ع��ري��ق��ة ه��ذا
امل���وس���م ،ل��ك��ن ال���وب���اء غ ّ��ي��ر ال���وض���ع وت��ط��رق��ت
وسائل اإلعالم إلى مدن فرانكفورت ولشبونة
ومدريد وموسكو كبدائل محتملة.
وذك�����رت ه��ي��ئ��ة اإلذاع������ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة (ب����ي بي
س���ي) أن ال��ع��اص��م��ة ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة ت��ب��دو األوف���ر
حظًا الستضافة النهائي.
وب���ح���س���ب وس����ائ����ل اإلع����ل���ام ،ي��م��ك��ن ل�لات��ح��اد
األوروب�������ي ل��ل��ع��ب��ة أن ي��ت��ص ّ��ور ن��ظ��ام��ًا مكثفًا
ل��ل��م��ب��اري��ات امل��ت��ب��ق��ي��ة ف���ي امل��س��اب��ق��ة م���ن خ�لال

وأتاالنتا اإليطالي واليبزيغ األملاني وباريس
سان جيرمان الفرنسي.

 4مباريات متبقية

مصير دوري األبطال سيتحدد األسبوع المقبل

خ��وض��ه��ا ف���ي م��ل��ع��ب واح����د وب��ن��ظ��ام امل���ب���اراة
ً
الواحدة اعتبارًا من ال��دور ربع النهائي بدال
من النظام التقليدي بالذهاب واإلياب ،وربما
م��ن خ�ل�ال ج��م��ع ال��ف��رق الثمانية امل��ت��أه��ل��ة في
مدينة واحدة.

ولحظة ت��وق��ف النشاط ال��ك��روي بسبب وب��اء
«ك���وف���ي���د  »19 -ف����ي م������ارس امل����اض����ي ،ك��ان��ت
م��س��اب��ق��ة دوري أب��ط��ال أوروب�����ا ف��ي دور ثمن
ال���ن���ه���ائ���ي ،م����ع ض���م���ان أرب����ع����ة ف�����رق ب��ل��وغ��ه��ا
رب��ع النهائي ه��ي أتلتيكو م��دري��د األسباني

وتبقى أربع مباريات من ذهاب ثمن النهائي:
يوفنتوس اإليطالي وليون الفرنسي (صفر1/
ذه������اب������ا) ،ب���رش���ل���ون���ة األس����ب����ان����ي ون���اب���ول���ي
اإليطالي ( ،)1/1ومانشستر سيتي اإلنكليزي
وريال مدريد األسباني ( ،)1/2وبايرن ميونخ
األملاني وتشلسي اإلنكليزي (/3صفر).
وأوض������ح «ي���وي���ف���ا» أن����ه ب��خ��ص��وص ال��ن��س��خ��ة
السادسة عشرة من كأس أوروبا التي كان من
املقرر إجراؤها في  12الحالي في  12مدينة،
ظهرت شكوك حول قدرة «عدد قليل» من املدن
املضيفة على الوفاء بالتزامها.
وأض���������اف أن ال���ق���ائ���م���ة ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل��ل��م�لاع��ب
املختارة ستعرف األربعاء املقبل.
وخالل االجتماع ،سيناقش االتحاد األوروبي
أي��ض��ًا اس��ت��م��رار أو إن��ه��اء مسابقتي ال���دوري
األوروبي (يوروبا ليغ) ودوري أبطال أوروبا
للسيدات ،والتي تم تعليقها أيضًا ،باإلضافة
إل����ى ن��س��خ��ة  2020/2021م���ن دوري أب��ط��ال
أوروبا للرجال.

التصفيات اآلسيوية المزدوجة

عودة مبدئية للمنافسات
الرياضية المصرية

منتخب العراق يستأنف تدريباته
ي����س����ت����أن����ف امل����ن����ت����خ����ب ال������ع������راق������ي ل����ك����رة
ال���ق���دم األح�����د امل��ق��ب��ل ،ت��دري��ب��ات��ه امل��ت��ع��ل��ق��ة
ب���ت���ح���ض���ي���رات���ه ل���ل���ت���ص���ف���ي���ات اآلس����ي����وي����ة
امل��زدوج��ة املؤهلة إل��ى مونديال  2022في
قطر وك���أس آس��ي��ا  2023ف��ي ال��ص�ين ،وفق
بيان للهيئة املؤقتة املكلفة ب���إدارة مهام
االتحاد العراقي.
وذك�����ر ال���ب���ي���ان «ال��س��ل��وف��ي��ن��ي س��ت��ري��ش��ك��و
ك�����ات�����ان�����ي�����ت�����ش ،م�����������درب م����ن����ت����خ����ب أس�������ود
الرافدين ،استدعى قائمة أولية ضمت 34

العبًا للتجمع في الرابع عشر من الشهر
ال��ج��اري ،استعدادًا للتصفيات اآلسيوية
امل����زدوج����ة ال���ت���ي س��ت��س��ت��أن��ف خ��ل�ال شهر
أكتوبر املقبل».
ولم يتطرق البيان اإلعالمي للهيئة املؤقتة
إلى اإلجراءات الصحية واالحترازية التي
يفترض أن تتخذ في إطار تدابير مواجهة
الظروف الصحية الراهنة بتفشي فيروس
كورونا املستجد .كما لم يتم اإلع�لان عن
م��ك��ان ه����ذا ال��ت��ج��م��ع ال����ذي ي��س��ت��م��ر ل��غ��اي��ة

الحادي عشر من يوليو املقبل.
وينتظر أن ي��ق��ود ال��دول��ي ال��س��اب��ق رحيم
حميد أحد أعضاء الطاقم الفني املساعد
ت���دري���ب���ات امل��ن��ت��خ��ب ف���ي ال���وق���ت ال��ح��اض��ر
ب��س��ب��ب ت��واج��د امل����درب ك��ات��ان��ي��ت��ش خ��ارج
البالد.
ووف���ق التوقيتات ال��ج��دي��دة ال��ت��ي حددها
االت����ح����اد اآلس����ي����وي امل��ت��ص��ل��ة ب��اس��ت��ك��م��ال
ال���ت���ص���ف���ي���ات ،ي����واج����ه امل��ن��ت��خ��ب ال���ع���راق���ي
م��ض��ي��ف��ه م��ن��ت��خ��ب ه����ون����غ ك����ون����غ ف����ي 13

صالح في محطة الوقود

نشر أحد مشجعي ليفربول ،عبر حسابه في موقع «تويتر» ،موقفًا رائعًا حدث معه
عندما التقى مع الدولي املصري محمد صالح نجم «الريدز» ،بالصدفة في محطة
ساينس بيري إحدى محطات التزود بالوقود في املدينة.
وقال املشجع العاشق لفريق مدينته :قام محمد صالح بدفع ثمن الوقود لجميع
األشخاص الذين كانوا موجودين في محطة البترول عن طيب خاطر ،كما حرص
على تبادل السالم معهم عن بعد بابتسامة زادت من رقي املوقف ،ليثبت من جديد
أنه أحد أيقونات الفريق طيلة تاريخه.

أك��ت��وب��ر ويستقبل نظيره ال��ك��م��ب��ودي في
 12نوفمبر ،قبل خمسة أي���ام على موعد
مباراته األخيرة أم��ام نظيره اإليراني في
العاصمة طهران.
ويتصدر منتخب أس��ود الرافدين ترتيب
املجموعة الثالثة برصيد  11نقطة أم��ام
البحرين بفارق نقطتني ،ويحل املنتخب
اإليراني ثالثًا برصيد  6نقاط مع مباراة
أق���������ل ،ث������م ه�����ون�����غ ك�����ون�����غ ب���خ���م���س ن���ق���اط
فمنتخب كمبوديا خامسًا بنقطة واحدة.

أعلن وزير الشباب والرياضة املصري اشرف صبحي موعد عودة االندية ومراكز
الشباب فتح اب��واب�ه��ا ف��ي  15يونيو ال�ج��اري لتجهيز وتطهير امل�لاع��ب وات�خ��اذ كل
االجراءات االحترازية ،تمهيدا لعودة التمارين الجماعية والفردية في األول من يوليو
املقبل ،بعد تعليق املنافسات منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
واشار الى ان بداية اغسطس املقبل سيكون موعدا مقترحا لعودة النشاط الرياضي
كامال ،حيث ستحصل األن��دي��ة على فترة إع��داد مل��دة شهر قبل انطالق املنافسات
في مختلف االلعاب .واضاف ان املوقف النهائي من موعد العودة سيتحدد االسبوع
املقبل .وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية ،ان مجلس الوزراء في اجتماعه ناقش
سبل ع��ودة النشاط الرياضي في اط��ار ح��رص ال��دول��ة علي ع��ودة الشباب ملمارسة
النشاط الرياضي مرة أخرى ،ولكن بإجراءات احترازية محددة ،بتواجد وحدة طبية
داخل كل مؤسسة رياضية.
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عالمية

يواجه مونشنغالدباخ غداً

اللقب الثالثون ينتظر «البافاري»
تخفيف القيود الصحية في «البوندسليغا»
أعلنت راب�ط��ة ال��دوري واالت�ح��اد األمل��ان��ي لكرة ال�ق��دم ،ب��دء تخفيف اإلج ��راءات الصحية
املرافقة ملباريات البوندسليغا ،عبر خطوات أبرزها عدم إلزام الالعبني الجالسني على
مقاعد البدالء بوضع الكمامات الواقية بعد اآلن.
وأصبحت أملانيا في  16مايو ،أول بطولة كرة قدم كبرى في أوروبا تستكمل املنافسات
املحلية ،بعد تعليقها منذ مارس املاضي ،بسبب تبعات فيروس كورونا املستجد.
وأتت هذه العودة خلف أبواب موصدة بوجه املشجعني ،ومع إج��راءات صحية صارمة
على الالعبني وأف��راد الجهاز الفني وك��ل املعنيني باملباريات .لكن سلطات ك��رة القدم
األملانية أعلنت البدء في تخفيف اإلج��راءات .وعليه ،لن يعود لزامًا على الجالسني على
دكة البدالء وضع الكمامات كما جرت العادة منذ استئناف املباريات.
كما سيسمح ملسؤولي األندية الحاضرين في املنصة بإزالة الكمامة.
وستكون إزالة الكمامة متاحة متى بات املعنيون «قد أصبحوا على مسافة  1.5متر على
األقل من الشخص األقرب إليهم».
وضمن إج��راءات تخفيف القيود ،رفعت سلطات اللعبة العدد األقصى ملمثلي وسائل
اإلعالم املسموح بتواجدهم في امللعب ،من  13إلى  26شخصًا.

المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري األسباني (المرحلة الثامنة والعشرون)
غرناطة × خيتافي

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

فالنسيا × ليفانتي

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري األلماني (المرحلة الحادية والثالثون)
 9.30مساء

هوفنهايم × اليبزيغ

beIN Sports HD 5

كأس إيطاليا (نصف النهائي – إياب)
يوفنتوس × ميالن

-

 10.00مساء

 ..وغــــداً
الدوري األسباني (المرحلة الثامنة والعشرون)

العبو بايرن يحتفلون بالفوز على إينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا (رويترز)

ي �م �ل��ك ب ��اي ��رن م �ي��ون��خ ف��رص��ة ال �ت �ت��وي��ج غ �دًا
ال� �س� �ب ��ت ،ب �ل �ق �ب��ه ال� �ث ��ام ��ن ت ��وال� �ي ��ًا وال �ث�ل�اث�ي�ن
ف� ��ي ت ��اري� �خ ��ه ف� ��ي ح� � ��ال ف � � ��وزه ع� �ل ��ى ض�ي�ف��ه
بوروسيا مونشنغالدباخ (الرابع) وخسارة
م �ط��ارده امل�ب��اش��ر ب��وروس�ي��ا دورت�م��ون��د على
أرض مضيفه ف��ورت��ون��ا دوس �ل��دورف امل�ه��دد
ب��ال�ه�ب��وط ف��ي امل��رح �ل��ة ال �ث�لاث�ين م��ن ال ��دوري
األملاني لكرة القدم.
ح� �ت ��ى ت� � �ع � ��ادل دورت� � �م � ��ون � ��د وف� � � ��وز ال � �ن� ��ادي
البافاري سيمنح األخير اللقب نظريًا ،بسبب
ف� ��ارق األه� � ��داف ال �ك�ب�ي��ر راه �ن ��ًا ب�ي�ن ال�ط��رف�ين
( +14ل�ب��اي��رن) ،قبل ث�لاث م��راح��ل على ختام
البوندسليغا ال�ت��ي اس�ت�ع��ادت أن�ف��اس�ه��ا في

 16مايو املاضي ،بعد تعليق لنحو شهرين
بسبب فيروس كورونا املستجد.
كانت العودة مثالية لبايرن ،فأكمل من حيث
ان �ت �ه��ى ق �ب��ل ف �ت��رة ال �ت �ع �ل �ي��ق ،راف �ع ��ًا رص �ي��ده
إل��ى تسعة انتصارات متتالية ،ومبتعدًا عن
دورت�م��ون��د ب�ف��ارق سبع ن�ق��اط ،علمًا بأنهما
التقيا قبل ثالث مراحل وعاد بايرن فائزًا من
دورتموند بهدف مهاجمه الفتاك البولندي
روبرت ليفاندوفسكي.
ل� �ك ��ن م ��واج� �ه ��ة م ��ون� �ش� �ن� �غ�ل�ادب ��اخ ،ال �ح��ال��م
بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ،إذ يتساوي
راهنًا في عدد النقاط ( )56مع باير ليفركوزن
(ال �خ��ام��س) ،سيغيب عنها م�ت�ص��در ترتيب

الهدافني ليفاندوفسكي وأفضل ّ
ممرر توماس
مولر ( 20مرة حاسمة) بسبب اإليقاف.
ك �م��ا ي �ح��وم ال �ش��ك ح� ��ول م �ش��ارك��ة امل �ه��اج��م-
ال �ج �ن��اح ال�ص�ل��ب س �ي��رج غ �ن��اب��ري ( 12ه��دف��ًا
و 10تمريرات حاسمة) ،بعد تعرضه إلصابة
بسيطة ه��ذا األس�ب��وع ف��ي ال�ت�م��اري��ن ،أبعدته
عن الفوز على إينتراخت فرانكفورت  2/1في
نصف نهائي مسابقة الكأس.
وتحدث مولر بعد الفوز على فرانكفورت عن
إره��اق الالعبني «ل��م نلعب جيدًا ف��ي الشوط
الثاني أو نتمكن م��ن الضغط على الخصم.
ي� �ع ��ود ذل � ��ك إل � ��ى اإلره � � � ��اق ف� ��ي األس �ب ��وع�ي�ن
األخ �ي��ري��ن .ل�ك��ن ت�ت�ب�ق��ى ل�ن��ا م �ب��اري��ات مهمة

وي �ج��ب أن ن�ض�م��ن ل�ق��ب ال � ��دوري وه ��و ه��دف
كبير لنا».
وعلى غ��رار بايرن ،سيفتقد مونشنغالدباخ
مهاجمه الفرنسي الحسن بليا امل�ط��رود من
ال �خ �س��ارة األخ� �ي ��رة ض��د ف ��راي� �ب ��ورغ ،ل�ي�ع� ّ�ول
ع �ل ��ى امل� �ه ��اج ��م ال �ف ��رن �س ��ي اآلخ � � ��ر م ��ارك ��وس
ت��ورام (صاحب أربعة أه��داف في آخر خمس
مباريات).
وي ��أم ��ل ب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن ف ��ي االس �ت �ف ��ادة من
م��واج �ه��ة ب��وروس �ي��ا ال �ص �ع �ب��ة ،ع �ن��دم��ا يحل
األحد على شالكه الجريح والذي لم يحقق أي
ف��وز منذ  17يناير وح�ص��د نقطة يتيمة في
آخر خمس مباريات.

جماهير غفيرة..
في زمن كورونا

حضور جماهيري كبير في لقاء بارتيزان وسرفينا (ا.ف.ب)

ان� �ت� �ه ��ت ح� ��ال� ��ة ال �ت �ع �ط ��ش ال� � �ك � ��روي ل �ل �ج �م��اه �ي��ر
اإلي�ط��ال�ي��ة ،ال�ت��ي ستتجمع أم��ام ش��اش��ات التلفاز
ملتابعة امل �ب��اراة املرتقبة ب�ين يوفنتوس وضيفه
ميالن ،ال�ي��وم ،في إي��اب قبل نهائي ك��أس إيطاليا
لكرة القدم.
منذ أكثر م��ن  3أشهر م��ن توقف النشاط الكروي
بسبب تداعيات انتشار ف�ي��روس ك��ورون��ا ،تتذكر
الجماهير ليلة منتصف فبراير امل��اض��ي ،حينما
س� �ج ��ل ك��ري �س �ت �ي��ان��و رون � ��ال � ��دو ه � ��دف ال� �ت� �ع ��ادل
م��ن ض��رب��ة ج� ��زاء ف��ي ال��دق��ائ��ق األخ �ي ��رة ليخطف
يوفنتوس التعادل ( 1ــ  ،)1بعد طرد العب ميالن
ثيو هيرنانديز في مباراة الذهاب.
وتم تأجيل مباراة اإلياب والتي كانت تحدد لها 4
م��ارس املاضي في مدينة تورينو اإليطالية ،بعد
ذل��ك ب �ـ 5أي��ام توقفت منافسات ال ��دوري اإليطالي
بعد اتخاذ الحكومة قرار اإلغالق العام.
واتجه املشجعون ملتابعة نجومهم املفضلني وهم
ي �ت��درب��ون ف��ي امل �ن��زل ح�ت��ى أوائ� ��ل م��اي��و امل��اض��ي،
حينما أعيد افتتاح معسكرات تدريب األندية.
وتستمر إج ��راءات مكافحة ال�ع��دوى ف��ي إيطاليا،
وإن ك��ان ج��رى تخفيفها ،ول��م تعد ك��رة القدم كما
ك��ان��ت ،م��ع وج ��ود ب��روت��وك��والت ص��ارم��ة لألندية
وعدم السماح بوجود الجماهير في املالعب ،لكن
الوباء لم يقلل من جاذبية اللعبة.

ورغ� ��م ذل ��ك س�ي�ف�ت�ق��د م�ح�ب��و م �ي�ل�ان ن �ج��م ال�ف��ري��ق
السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،الذي يعاني من
إصابة عضلية لينضم ال��ى الغائبني عن املباراة،
برفقة ثيو هيرنانديز والع��ب ال��وس��ط صامويل
كاستييخو.
ويتطلع ستيفانو بيولي ،مدرب ميالن لالعتماد
على خدمات الكرواتي أنتي ريبيتش ،الذي سجل
هدفا في مباراة الذهاب ،بمفرده في خط الهجوم.
بينما يعتمد ماوريسيو ساري ،مدرب يوفنتوس،
ع�ل��ى ال�ب��رت�غ��ال��ي رون ��ال ��دو واألرج �ن �ت �ي �ن��ي ب��اول��و
ديباال في الخط األم��ام��ي ،في الوقت ال��ذي يعاني
األرجنتيني غونزالو هيغواين من إصابة تعرض
ل�ه��ا ف��ي ال �ت��دري �ب��ات .واس �ت �ف��اد امل ��داف ��ع امل�خ�ض��رم
ج��ورج�ي��و كيليني م��ن ف�ت��رة اإلغ�ل�اق ال�ع��ام بشكل
كامل بعد تعافيه عقب إجرائه جراحة في الركبة،
لكن من املرجح غيابه عن املباراة.
بينما سيخوض األس�ط��ورة جيانلويجي بوفون
( 42ع ��ام ��ا) ح � ��ارس م ��رم ��ى ي��وف �ن �ت��وس امل � �ب ��اراة،
باعتباره صاحب الدور الرئيسي في مركزه خالل
بطولة الكأس.
وم��ر يوفنتوس بفترة صعبة ف��ي فبرايراملاضي،
حيث لم يتألق في مباراة الذهاب بميالنو ،لكنه
حقق  3انتصارات متتالية في الدوري ،كان آخرها
فوزه ( 2ــ صفر) على ضيفه إنتر ميالن.

سيلتا فيغو × فياريال

 6.00مساء

beIN Sports HD 3

ليغانيس × بلد الوليد

 8.00مساء

beIN Sports HD 3

ريال مايوركا × برشلونة

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري األلماني (المرحلة الحادية والثالثون)
فورتونا دوسلدورف × دورتموند

 4.30مساء

beIN Sports HD 1

بادربورن × فيردر بريمن

 4.30مساء

beIN Sports HD 2

هيرتا برلين × آينتراخت

 4.30مساء

beIN Sports HD 5

بايرن ميونخ × مونشنغالدباخ

 7.30مساء

beIN Sports HD 5

كأس ايطاليا (نصف النهائي – إياب)
نابولي × انتر ميالن

 10.00مساء

-

رونالدو يثير الجدل

شهدت املباراة التي جمعت بارتيزان بلغراد بضيفه سرفينا زفيزدا ،في الدور نصف
النهائي لكأس صربيا لكرة القدم ،حضورا جماهيريا غفيرا في مدرجات امللعب.
ول��م يمنع انتشار وب��اء ك��ورون��ا ،جماهير بارتيزان ،من ال�ق��دوم بكثافة إل��ى امللعب،
ملؤازرة فريقهم ودعمه.
وانطلقت اح�ت�ف��االت صاخبة ف��ي امل��درج��ات ،ف��ي الدقيقة  ،59بعدما سجل بيبراس
ناتشو ،هدف الفوز والوحيد في املباراة ألصحاب األرض ،حيث أشعل املشجعون
املفرقعات واأللعاب النارية ،وتعالت صيحاتهم وأهازيجهم فرحا بالفوز.
وتأهل بارتيزان للمباراة النهائية لكأس صربيا ،ليضرب موعدا مع فويفودينا،
الذي تغلب على مضيفه تشوكاريتشكي ستانكوم ،بهدف من دون رد.
وكانت الحكومة الصربية ،سمحت بعودة املشجعني ملدرجات املالعب ،اعتبارا من
األسبوع املاضي ،وذلك بالتزامن مع تخفيف إجراءات العزل العام في البالد.

يوفنتوس وميالن يعيدان الروح إلى إيطاليا

« ..نارية»

!

إسبانيول × ديبورتيفو أالفيس

 3.00عصراً

beIN Sports HD 3

رونالدو مع مالكة أحد المطاعم في ماديرا

غ � ��ادر ال �ن �ج��م ال �ب��رت �غ��ال��ي ك��ري�س�ت�ي��ان��و
رون��ال��دو ،مهاجم ي��وف�ن�ت��وس ،األرب �ع��اء،
إي �ط��ال �ي��ا ف ��ي رح �ل ��ة ع �ل��ى م�ت�ن ط��ائ��رت��ه
ال� � �خ � ��اص � ��ة م� �ت� �ج� �ه ��ًا إل � � � ��ى ال � �ب� ��رت � �غ� ��ال،
وب��ال �ت �ح��دي��د إل ��ى م�س�ق��ط رأس� ��ه ج��زي��رة
ماديرا.
وذك��رت تقارير إعالمية أن «ال��دون» قرر
ال�س�ف��ر إل��ى م��ادي��را ملتابعة األع �م��ال في
منزله الفخم الجديد هناك ،ال��ذي تصل
تكلفته إلى نحو  8ماليني يورو ،والواقع
في منطقة ريفية جميلة في «كوينتا دا
مارينا».
ويخطط أفضل الع��ب ف��ي العالم خمس
م��رات لجعل ه��ذا امل�ن��زل العائلي مكانه
املفضل بعد اعتزاله كرة القدم.
وغ� ��ادر رون ��ال ��دو إي�ط��ال�ي��ا رغ ��م ان �خ��راط
الع � �ب � ��ي ي� ��وف � �ن � �ت� ��وس ف � ��ي ال � �ت� ��دري � �ب� ��ات

اس�ت�ع��دادا الستئناف ال ��دوري اإليطالي
اع �ت �ب��ار م ��ن  20ي��ون �ي��و ال� �ج ��اري ،ول�ك��ن
قبل ه��ذا امل��وع��د سيخوض رف��اق النجم
البرتغالي مباراة مهمة ومصيرية ضد
ميالن ،اليوم.
ول��م تمر زي��ارة رون��ال��دو لبالده من دون
أن تثير ضجة في وسائل اإلعالم املحلية
وم ��واق ��ع ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،حيث
ت �ن��اق��ل ب �ع��ض ال� � ��رواد ص � ��ورة ل ��رون ��ادو
يظهر فيها مع أح��د املشجعني من دون
كمامة ،وهو ما اعتبروه خرقًا لإلجراءات
االحترازية املتبعة في البرتغال للتصدي
النتشار فيروس كورونا.
أما فئة أخرى من الرواد ،فقد دافعت عن
رونالدو ،موضحة أن األخير اضطر الى
ن��زع كمامته الل�ت�ق��اط ص ��ورة م��ع مالكة
أحد املطاعم في ماديرا.

الجماهير تهاجم منزل مالك باناثينايكوس
ذك��رت الشرطة اليونانية أن نحو  100م��ن مشجعي ف��ري��ق باناثينايكوس لكرة
السلة الغاضبني هاجموا منزل مالك النادي ديميتريس جياناكوبولوس ،حيث
قام رجل األعمال الثري ببث االعتداء مباشرة عبر تطبيق إنستغرام.
وكان جياناكوبولوس ( 46عامًا) أعلن أنه سيعرض الفريق للبيع بقيمة  25مليون
يورو ( 29مليون دوالر) .ووصل املشجعون على منت دراجات نارية ورشقوا املنزل
الكائن في ضاحية كيفيسيا الفخمة شمال أثينا بالحجارة ،كما كتبوا شعارات
على الجدران املجاورة ،ليغادروا بعد ذلك قبل وصول الشرطة إلى املكان ،حيث لم
يتم اعتقال أي شخص ولم يبلغ عن أي أضرار لحقت باملنزل.
وقال جياناكوبولوس إن الهجوم نفذه مشجعون متشددون من مجموعة «البوابة
 »13وزعم أنهم كانوا يحملون السكاكني والعتالت.
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سنعوسيات

الحرارة
الطقس

30

الصغرى

47

الكبرى

الرطوبة

%22

شديد الحرارة مع فرصة للغبار على المناطق
المكشوفة والرياح شمالية غربية إلى معتدلة
السرعة ( 20ـــ  45كلم /ساعة).

منجد البدر ..في ذمة الله

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

11.18 10.18 3.29 5.18
ً
ظهرا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

حالة البحر :خفيف إلى معتدل الموج ( 1ـــ  3أقدام).
مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

3.13
فجر

الصــــالة

3.22
عصر

6.48 4.48
شروق

مغرب

8.20 11.48
ظهر

عشاء

في سبقلا بريميوم
 - 1980عبدالرحمن العوضي ألوائل الثانوية:
عليكم بالتواضع وعدم الغرور بالمعرفة

محمد ناصر السنعوسي
m.alsanousi@alqabas.com.kw

لتجربة األذان الموحد
لم يأمر الشرع برفع الصوت مطلقًا إال في األذان،
ب �ش��رط أن ي �ك��ون امل � ��ؤذن ن ��دي ال �ص ��وت رخ�ي��م
الجرس ،ويتم ذلك من دون مكبر ،فإذًا استخدام
املكبر واألمر في املساجد يترك أحيانًا ألمزجة
عامل املسجد وال رقابة وال محاسبة ،وكذا الحال
ي �ت��رك ق �ي��اس ال �ص��وت ل�ي�ح�ص��ل ع �ل��ى م�ك�ب��رات
ص ��وت أض �خ��م ..وق ��د تفضلت وزارة األوق ��اف
وأعلنت ذلك مرارًا في الصحف ،ولكن من ينفذه.
ملاذا ال تبدأ وزارة األوقاف خالل الشهور املقبلة
ت�ط�ب�ي��ق ت �ج��رب��ة ج ��دي ��دة ل �ل��أذان امل ��وح ��د داخ ��ل
بعض املساجد في إح��دى املحافظات ،للقضاء
ع�ل��ى ت��داخ��ل امل �ك��روف��ون��ات امل�ن�ت�ش��رة وال �ت��ي قد
تسبب العديد من املشكالت للسكان املحيطني
باملسجد؟.
واألمر ال يحتاج إلى فتوى فيما يتعلق بمكبرات
الصوت ،ألن القرآن الكريم أصدر حكمه املسبق
مهما ك��ان م �ص��دره ،وف� اَ�ي
ب�ت�ح��ري��م ك��ل إزع ��اج
اَ
اَ َ
َل ِت َك وَل
القرآن جاء قوله تعالى «وَل ت ْج َه ْر ِبص
َٰ
اً
َ
ُ َ
تخ ِاف ْت ِب َها َو ْاب��ت� ِ�غ َب�ْي�نَْ ذ ِل� َ�ك َس ِبيل» ..وقد نهى
الشرع عن الصياح والنواح والنعي بكل صوره.

العرض والطلب
ت�ك��رار ق��واع��د االخ�ت�ي��ار ال يبشر ب�ج��دي��د ،ليس
لدينا ف��ي ال�ك��وي��ت ق��اع��دة ب�ي��ان��ات تشتمل على
أسماء الكفاءات في شتى املجاالت .مؤسسات
الدولة الكويتية لم تعدم الكفاءات عبر أية مرحلة
من مراحل تاريخها ،فاملبدعون والقادرون على
التطوير واملخلصون في عملهم موجودون في
ك��ل زم ��ان وم �ك��ان ف��ي ه��ذا ال�ب�ل��د .ل�ك��ن ال �س��ؤال:
م��ن يشير إل �ي �ه��م ..وي��وف��ر ب�ي��ان��ات عنهم حتى
تتمكن الحكومة من اختيار أكفأ العناصر في
صفوفها؟ ال أح��د .معظم أه��ل ال��دي��رة يؤمنون
بأن الطلب على الشطارة والواسطة يفوق الطلب
على «الكفاءة» ،وأن أهل الثقة غلبوا أهل الكفاءة،
وبالتالي فاالهتمام أو التفاؤل بوزير جديد ليس
ل��ه معنى م��ن ال�ن��اح�ي��ة املنطقية (ش��ال��وا محمد
جابوا أحمد)! وال�س��ؤال :هل يتم كسر القاعدة
ويتم اختيار أسماء تتوافر فيها شروط الكفاءة
والقدرة؟.

ً
متسلمة جائزتها من الدكتور العوضي
إحدى الطالبات

المغفور له بإذن الله منجد البدر

صورة أرشيفية للفقيد في 1976

غ�ي��ب ا مل��وت أ م��س ،أ ح��د ر ج��االت ا ل�ك��و ي��ت م�ن�ج��د ا ل�ب��در
ا ل� �ق� �ن ��ا ع ��ي ،وا ل � ��د ا ل ��و ك� �ي ��ل ا مل� �س ��ا ع ��د ل � �ش ��ؤون األدو ي � ��ة
بوزارة الصحة الدكتور عبد اهلل البدر.
و ف� � � ��ور ن � �ع ��ي وزارة ا ل � �ص � �ح ��ة ل� �ل� �ف� �ق� �ي ��د ،ا س� �ت ��ذ ك ��ر ت ��ه
ش � �خ � �ص � �ي� ��ات م� � ��ن م� �خ� �ت� �ل ��ف األ ط� � � �ي � � ��اف ا ل� �س� �ي ��ا س� �ي ��ة
واالقتصادية ،مشيدة بمناقبه.
و ع � ��زى ر ئ� �ي ��س م �ج �ل��س األ م � ��ة م� � ��رزوق ا ل� �غ ��ا ن ��م أ س ��رة
ً
ا ل �ب��در ،ق��ا ئ�لا « خ��ا ل��ص ا ل �ع��زاء و ص ��ادق ا مل��وا س��اة إ ل��ى
آل ا ل� �ب ��در ا ل �ق �ن��ا ع��ي ب ��و ف ��اة ا مل �غ �ف��ور ل ��ه م �ن �ج��د ا ل �ب��در
ا ل �ق �ن��ا ع��ي ،و ن� �س ��أل اهلل ج �ل��ت ق ��در ت ��ه ل �ل �ف �ق �ي��د ا ل �غ��ا ل��ي
ا ل ��ر ح� �م ��ة ا ل ��وا س� �ع ��ة و ل� ��ذو ي� ��ه و م �ح �ب �ي��ه ا ل �ك �ث ��ر ج �م �ي��ل
الصبر والسلوان ،إنه سميع مجيب».
و ن�ع��ى وز ي��ر ا ل�ص�ح��ة ا ل�ش�ي��خ ا ل��د ك�ت��ور ب��ا س��ل ا ل�ص�ب��اح
ً
ا ل �ف �ق �ي��د « س��ا ئ�ل�ا ا مل��و ل��ى ع��ز و ج ��ل أن ي �ت�غ�م��ده ب��وا س��ع
ر ح�م�ت��ه ،و ع�ظ�ي��م م�غ�ف��ر ت��ه ،وأن ي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح ج�ن��ا ت��ه،
ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق��ال ا ل�ك��ا ت��ب أ ح�م��د ا ل�ص��راف « غ��ادر دنيانا
ا ل� �ي ��وم م �ن �ج��د خ ��ا ل ��د ا ل� �ب ��در ،وا ل � ��د ا ل ��د ك� �ت ��ور اإل ن �س ��ان
عبداهلل البدر ،وابن املرحوم بدر البدر ،رائد الطيران
وأول طيار كويتي».
وأ ض��اف ا ل�ص��راف « ل��م تتح ل��ي ف��ر ص��ة معرفة ا مل��ر ح��وم
م�ن�ج��د ع��ن ك �ث��ب ،و ل �ك��ن ف��و ج�ئ��ت ب�ك��م ا ل�ث�ن��اء ع�ل�ي��ه م��ن
أ ص��د ق��اء وشخصيات لها ثقلها واحترامها ،الرحمة
له والصبر ألسرته ،ولعائلة الجناعات».
ك�م��ا ن �ع��اه ا ل�ن��ا ئ��ب ا ل�س��ا ب��ق خ��ا ل��د س�ل�ط��ان ب��ن ع�ي�س��ى:
«ر ح� � ��م اهلل م �ن �ج��د ا ل � �ب� ��در ش ��ا ب ��ًا ن� �ش ��أ ف� ��ي ط ��ا ع ��ة اهلل
مستقيمًا في حياته صادقًا في إخالصه لوطنه قويًا

ف��ي ق��ول ا ل�ح��ق ال ي�ن�ح�ن��ي ل�ف�س��اد ،ا س��أل اهلل ع��ز و ج��ل
أن ي�غ�ف��ر ل��ه و ي��د خ�ل��ه م��ع ا ل�ص��ا ل�ح�ين وأن ي�ج�ع��ل ق�ب��ره
رو ض� ��ة م ��ن ر ي� ��اض ا ل �ج �ن��ة وأن ي��د خ �ل��ه ا ل �ج �ن��ة ب�غ�ي��ر
حساب وال عقاب».
ب ��دوره ،ق��ال ا ل �ن��ا ئ��ب ا ل �س��ا ب��ق م �ب��ارك ا ل��دو ي �ل��ة «ا ن�ت�ق��ل
ا ل ��ى ر ح �م��ة اهلل ت �ع��ا ل��ى األخ وا ل �ص��د ي��ق م �ن �ج��د ا ل �ب��در
ر ح �م��ة اهلل ع �ل �ي��ه ،ع��ر ف �ت��ه م �ت �م �ي��زًا ب�ع�م�ل��ه و ت�خ�ص�ص��ه
ا ل�ع�ل�م��ي ف��ي وزارة ا ل��د ف��اع و ل��ذ ل��ك ت�م��ت اال س�ت�ف��ادة من
خ �ب��ر ت��ه ف ��ي ل �ج��ان ا ل �ت �ح �ق �ي��ق ا ل �ب��ر مل��ا ن �ي��ة ف ��ي م�ج�ل��س
األمة ،وبالذات لجان تحقيق صفقات األسلحة والتي
ت�م�ك�ن��ا م��ن خ�لا ل�ه��ا م��ن إ ل �غ��اء أ ك�ث��ر م��ن ص�ف�ق��ة ف��ا س��دة
في حينها».
و ق��د ت��رك ا ل�ف�ق�ي��د وراء ه س �ي��رة ح�س�ن��ة وذ ك ��رى ط�ي�ب��ة،
ب�ك��ل ا مل�ج��االت ا ل�ت��ي ع�م��ل ب�ه��ا ،و ك��ان ن�م��وذ ج��ًا يحتذى
في العمل والعطاء ،وضرب أروع األمثلة في اإلخالص
والتفاني والتضحية للدفاع عن أرض الوطن.
وتخرج الراحل في كلية القيادة واألركان «لفينورث»،
وشارك في وضع خطة الدفاع عن الكويت أثناء فترة
ا ل�غ��زو ا ل�ع��را ق��ي ا ل�غ��ا ش��م ،و ك��ان ضمن ف��ر ي��ق ا ل�ط��وارئ،
ح �ت��ى ت� �ح ��ررت ا ل � �ب �ل�اد ،ك �م��ا س ��ا ه ��م ف ��ي إ ع� � ��ادة ب �ن��اء
الجيش الكويتي ،و ك��ان مستشارًا للجنة تحقيق في
تجاوزات وزارة الدفاع.
و س�ي��وارى ج�ث�م��ان ا ل�ب��در ا ل�ث��رى ف��ي ا ل�س��ا ع��ة التاسعة
صباح اليوم ،بمقبرة الصليبيخات.
وسبقلا ا ل �ت��ي آ مل �ه��ا ه ��ذا ا مل �ص��اب ا ل �ج �ل��ل ،ت �ت �ق��دم م��ن
أ س� � ��رة ا ل� ��را ح� ��ل ب� �خ ��ا ل ��ص ا ل � �ت � �ع� ��ازي ،دا ع � �ي� ��ة ل �ل �ف �ق �ي��د
بالرحمة ،وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

التقطت ع��دس��ة سبقلا ف��ي ع��دده��ا ال �ص��ادر ف��ي  17يونيو  ،1980ص��ورًا
لحفل أوائ��ل ال�ط�لاب والطالبات م��ن الثانوية العامة ،بقسميها العلمي
واألدب � ��ي ،وت �ح��ت رع��اي��ة ال��دك �ت��ور ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ع��وض��ي وزي ��ر الصحة
ال�ع��ام��ة وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ب��ال�ن�ي��اب��ة ،ح�ي��ث اس�ت�ه��ل ال�ع��وض��ي كلمته متمنيًا
للطالب والطالبات التوفيق والنجاح في مرحلتهم الجديدة ،وأوصاهم
باألخالق والتواضع.
وفي ما يلي نص الخبر:
تحت رع��اي��ة ال��دك�ت��ور عبدالرحمن العوضي وزي��ر الصحة العامة وزي��ر
ً
التربية بالنيابة أقامت وزارة التربية حفال تكريميًا لــ  24طالبًا وطالبة
من أوائل الثانوية العامة بقسميها العلمي واألدبي صباح أمس بمبنى
إدارة النشاط املدرسي على مسرح روضة بلقيس.
ح �ض��ر ال �ح �ف��ل ب �ع��ض وك �ل��اء ال � � � ��وزارة ،وم ��دي ��رو اإلدارات ،وامل ��راق� �ب ��ون
واملوجهون بوزارة التربية وأولياء أمور الطلبة املحتفى بهم.
الدكتور العوضي ألقى كلمة في الحفل قال فيها« :نحن إذ نودعكم من
مرحلة م��ن حياتكم ،وأن�ت��م تستعدون ل�ب��دء مرحلة ج��دي��دة م��ن حياتكم
الجامعية ال�ت��ي تؤهلكم للحياة العملية وامل�ه�ن�ي��ة املتخصصة ،فإننا
نتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائمني ،وأوصيكم بعدم الغرور باملعرفة».

لقراءة النص كام ً
ال ..اشترك في سبقلا بريميوم:
www.alqabas.com/premium

الوفيات
● منجد بدر خالد القناعي 68( ،ع��ام��ًا) ،التشييع ص�ب��اح ال�ي��وم ،ت:
.66611663 - 66631777
● مضحي جهجاه البصمان 62( ،عامًا) ،شيع ،ت.99677803 :
● ليلى حجي حسين الرشيدي ،أرملة عبدالعالي كاظم الجبوري،
( 70عامًا) ،شيعت.
● هيا عايد ناصر العازمي 76( ،عامًا) ،شيعت ،ت.99612271 :
● زينات إسماعيل محمد إبراهيم ،أرملة نايف سعود العويهان،
( 72عامًا) ،شيعت ،ت.50296639 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

