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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 23صفحة •  100فلس

نواب اإلسالم السياسي ..ستسقط األقنعة!

قضية اليوم

ٌ
ّ
رباني كامل ،وجوهر اإلسالم أحكام
منهج
الدين
ع�ق�ي��دة وأخ�ل�اق وآداب وع �ب��ادة ،وع�لاق��ة خالصة
ناصعة البياض بني املعبود والعابد؛ ومن يستخدم
سلطان هذا الدين لكسب ود حفنة من األص��وات
االنتخابية؛ فليس إال منافق تنطبق عليه جميع
آيات املنافقني وأحكامها في ُمحكم تنزيله.
ه��ذا امل �ب��دأ رف�ع�ت��ه سبقلا م�ن��ذ نشأتها وأعلنته
بالئحة تأسيسها ،وأدان ��ت على م� ّ�ر ال�ع�ق��ود َمن
ي �س �ت �خ��دم ال ��دي ��ن وال �ش��ري �ع��ة أله � ��داف س�ي��اس�ي��ة
حزبية أو فردية ،وال نبالغ بالقول :إن بعض النواب

اإلس�لام �ي�ين «م �م��ن ي�ت�لاع�ب��ون ب��ورق��ة ال�ش��ري�ع��ة»
ي�م�ل�ك��ون م��ن ال��ذك��اء ال �خ��ارق ف��ي ت��وظ�ي��ف ال��دي��ن
ُّ
والتكسب االنتخابي؛ بينما
التخاذ مواقف شعبية
ُه��م في حقيقتهم ،يعقدون الصفقات السياسية
ُ
املشبوهة خلف األبواب املوصدة وتحت الطاوالت
العامرة.
ال �ي��وم؛ ون �ح��ن أم ��ام م�ش�ه��د أش ��د وض��وح��ًا :ن��واب
بعينهم رفعوا رايات الدين والشريعة« ،ما وصفوه
بفوائد التأمينات الربوية» ،وأقسموا اليمني خالل
الشهور املاضية على إق�ص��اء أي وزي��ر ال يوقف

رب��وي��ة ق��روض مؤسسة التأمينات؛ وه��ا ه��م اآلن
يتقلبون ع�ل��ى ص�ف�ي��ح ال�ل�ع�ب��ة ال�س�ي��اس�ي��ة النتنة،
ي ��زي ��دون ج��رع��ة ال �ت �ق��وى ،ف��ي خ �ض��م اس�ت�ع�ج��ال
َ
مناقشة قانوني االستبدال والقرض الحسن في
ي��وم جلسة اس�ت�ج��واب وزي��ر امل��ال�ي��ة؛ ف��ي مواصلة
لسيناريو التضليل ،واالب�ت��زاز السياسي املدفوع
ُّ
بالتكسب االن�ت�خ��اب��ي ،ودغ��دغ��ة امل�ش��اع��ر ،سعيًا
القتناص الفرص واتساقًا مع نهج املساومات الذي
احترفه البعض في اللعبة السياسية مع الحكومة.
ال�ي��وم؛ ون�ح��ن على مسافة  ٢٤س��اع��ة م��ن انعقاد

جلسة االس�ت�ج��واب ،امتزجت واختلطت امل��واق��ف
ً
ً
«ش�ع�ب��وي��ة وأس�ل�م��ة» ألغ ��راض انتخابية وحزبية
ب �ح �ت��ة ..وت��داخ �ل��ت ال �ت �ك �ت �ي �ك��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ملنح
بعض النواب قبلة الحياة االنتخابية ،على حساب
ّ
اس �ت �ق��رار امل��ؤس �س��ات امل��ال �ي��ة وم�ل�اءت �ه��ا ،ول�ع��ل�ن��ا
نراهن على وعي املواطن ،الذي يشاهد بأم عينيه
ه��ذا ال�ع�ب��ث :راق �ب��وا ن��واب�ك��م ،وت�ف�ح�ص��وه��م ج�ي�دًا،
ً
وح��اس�ب��وه��م ك�ي��ف ت�ب��دل��ت ج�ل��وده��م ب�غ�ت��ة؛ ألج��ل
الحفاظ على مناصبهم.

سبقلا

«الوطني» و«بيتك» و«الخليج»

ً
 3بنوك توزع أرباحا نقدية عن 2020

¶ مصادر لـ سبقلا :كل البنوك لم تستفد من قرارات التخفيف الرقابية إلى اليوم ¶ عدد المصارف الموزعة نقداً مرشح للزيادة حال تعافي األسواق وعودة الحياة سريعاً

سالم عبدالغفور وإيمان عطية
توقعت املجموعة املالية «أي إف جي هيرمس» أن توزع
 3بنوك كويتية أرباحًا نقدية عن  ،2020وهي «الوطني»
و«بيتك» و«ال�خ�ل�ي��ج» ،وب�ن��اء على تقديرات املجموعة
للعام الحالي بشأن اإلي��رادات ،ونمو األص��ول املرجحة
باملخاطر وافتراض نفس أرباح األسهم للعام الجاري
ّ
مقارنة بالعام املاضي ،فال مخاطر تتعلق بعدم توزيع
أرباح للبنوك املذكورة ،ومع ذلك ال يمكن التأكد من أن
البنوك لن تستفيد من املصدات الرأسمالية التحوطية.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،كشفت م �ص��ادر م�ص��رف�ي��ة ل �ـ سبقلا «أن��ه
ح �ت��ى ال� �ي ��وم ل ��م ي �س �ت �ف��د أي ب �ن��ك م �ح �ل��ي م ��ن ق � ��رارات
التخفيف الرقابية ال�ص��ادرة عن بنك الكويت املركزي،
وفقًا لتعليمات لجنة ب��ازل املصرفية» ،وك��ان محافظ

مختصر مفيد
الوزير الروضان لم يترك مناسبة
إعالمية إال وأطل بها علينا.
وعندما انهارت البورصة بمليار
ونصف المليار دينار؛ َت َّ
بخرْ.

بنك الكويت املركزي قد أعلن أن ق��رار التوزيع النقدي
«اخ�ت�ي��اري» للبنوك ،بمعنى أن البنوك التي تستفيد
من قرارات التخفيف الرقابية تكون ملزمة بعدم توزيع
أرب��اح نقدية عن  .2020أم��ا تلك التي ال تستفيد منها،
فيمكنها التوزيع ،في حني يمكنها في الحالتني توزيع
أسهم منحة.
وق��ال��ت امل �ص��ادر إن ع��دد ال�ب�ن��وك ال�ت��ي ل��ن تستفيد من
ق � � ��رارات امل ��رك ��زي م��رش �ح��ة ل� �ل ��زي ��ادة ،ك �ل �م��ا اس �ت �ع��ادت
األس � ��واق امل�ح�ل�ي��ة ت�ع��اف�ي�ه��ا س��ري �ع��ًا ،واس �ت��أن �ف��ت بقية
القطاعات أعمالها.
وأوضحت أن التعافي العاملي وزيادة الطلب على النفط
م��ن ش��أن�ه�م��ا ال�ت��أث�ي��ر م�ح�ل�ي��ًا ،بتقليص ع�ج��ز امل��وازن��ة
وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م �ع��دالت اإلن� �ف ��اق االس �ت �ث �م��اري ،ال�ت��ي
تنعكس إيجابًا على القطاع الخاص بما فيها البنوك.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ،اق � �ت ��رح م� �س� �ت� �ش ��ارون م��ال �ي��ون
ل �ـ سبقلا إلع� ��ادة االس �ت �ق��رار إل ��ى ال �س��وق ق �ي��ام هيئة
أس � ��واق امل� ��ال وال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ب ��إص ��دار ب �ي��ان م�ش�ت��رك
حول حقيقة الوضع املالي بالنسبة لتوزيعات األرباح،
وبيان البنوك التي ستكون لديها ال�ق��درة على توزيع
األرب ��اح ع��ن  ،2020كما طالبوا الهيئة ب��إع�لان اآلليات
واإلج� ��راءات التي تضمن ع��دم ات�خ��اذ إج ��راءات قاسية
كإلغاء ت ��داوالت جلسة كاملة ،بحيث ال يمر مثل هذا
القرار إال بناء على إجراءات واضحة لضمان عدم تكرار
ً
ذلك مستقبال.

الهاشم :رأيه مثبت بتقرير «المالية البرلمانية»

الشيتان :استحالة تطبيق «الشريعة» في «االستبدال»
¶  9آالف متقاعد يدفعون قرابة نصف رواتبهم أقساطاً

المحرر البرلماني
اعتمدت لجنة الشؤون املالية البرملانية أمس صيغة
املداولة األولى لتعديل قانون التأمينات االجتماعية
بشأن قانوني االستبدال والقرض الحسن ،على أن
يدرج تقريرها على جلسة الغد.
وأع�ل�ن��ت رئيسة اللجنة ص�ف��اء ال�ه��اش��م أن اللجنة
ان�ت�ه��ت إل��ى ع��دم تطبيق ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة في
االستبدال ،مؤكدة أن «رأي وزي��ر املالية باستحالة
تطبيقها مثبت في التقرير».
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،ق�ل��ل ال �ن��ائ��ب ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي

م��ن ش��أن أي تصريحات تصدر م��ن وزارة املالية
ب �خ �ص��وص «االس� �ت� �ب ��دال» ق �ب��ل أو أث �ن��اء مناقشة
االستجواب املدرج على الجلسة ،محذرًا من مناورة
الوزير في هذا الخصوص.
ّ
ووج��ه العدساني رسالة أمس الى املتقاعدين ،قال
فيها« :أؤكد لكم ان أي تصريحات من وزير املالية
عن االستبدال ،قبل أو أثناء مناقشة االستجواب،
لتقديم ّ
تعهدات ،مثل إنشاء شركة او صندوق أو
ّ
غ�ي��ر ذل��ك م��ن األم� ��ور ،م��ا ه��ي إال ت�ع��ه��دات إلي�ج��اد
مخرج له».
حكوميا ،نفى وزي��ر امل��ال�ي��ة ب��راك الشيتان وج��ود

ّ
ح��االت متعثرة ف��ي س��داد امل�ب��ال��غ املطلوبة عليها،
وفق قسط ربع صافي املعاش التقاعدي (القرض
الحسن) ،كاشفا أن ع��دد املستفيدين من صرف
معاشات تقاعدية ،وفق املادة الخامسة من القانون
 10لسنة ( 2019القرض الحسن) بلغ  48ألفًا و469
شخصًا.
وأض � ��اف ال �ش �ي �ت��ان ردا ع �ل��ى س� ��ؤال ب��رمل��ان��ي «أن
ال�ح��االت التي تعدت قيمة أقساطها ف��ي املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية أكثر م��ن  %40من
معاشاتها التقاعدية ،بلغ عددها  9497حالة».
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التباعد الجسدي في حولي..

ُ
تدافع غير مبرر خالل توزيع «الهالل األحمر» مساعدات غذائية في حولي (تصوير :سيد سليم)

شبهات قانونية وتنفيعات
بحملة ترشيد «الكهرباء»
سعد الشيتي
قال وزير النفط وزير الكهرباء واملاء بالوكالة الدكتور
خالد الفاضل ،انه تسلم تقريرا ،يحتوي على شبهة
تجاوزات وتعد على املال العام ،مشيرا بتغريدة على
تويتر ال��ى ان��ه شكل لجنة لتقصي الحقائق على ان
ت��رف��ع تقريرها خ�لال ّ ٤اي ��ام ،م��ؤك��دا ان��ه سيتابع كل
اإلجراءات القانونية.
وعلمت سبقلا من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء
وامل � ��اء ،ان ح�م�ل��ة ت��رش �ي��د اس �ت �خ��دام ال �ك �ه��رب��اء ل�ه��ذا
ال�ص�ي��ف ،ت ��دور ح��ول�ه��ا ش�ب�ه��ات م�خ��ال�ف��ات قانونية
وتبذير.
وأب ��دت امل �ص��ادر اس�ت�غ��راب�ه��ا م��ن أن��ه ع�ل��ى ال��رغ��م من
وج��ود دائ��رة مختصة ب��اإلع�لام ف��ي ال ��وزارة ،فانه تم
ت�خ�ص�ي��ص م��ا ي �ق��ارب  250أل ��ف دي �ن��ار ك�م�ن��اق�ص��ات

تدور حولها شبهات تنفيع لبعض شركات الدعاية
واإلع�ل��ان غ�ي��ر امل �ع��روف��ة وم ��ن دون ان ي �ك��ون ل�ه��ا اي
خ�ب��رة حقيقية ف��ي ه��ذا امل �ج��ال .واوض �ح��ت امل�ص��ادر
انه تم توجيه الترسية على شركات مغمورة بهدف
تجزئة مبلغ املناقصة على ثالث مناقصات صغيرة
مختلفة بقصد إنقاص قيمتها إلى أقل من  75ألفا لكل
منها وهو الحد الذي ينأى بها جميعًا عن الخضوع
الختصاص الجهاز املركزي للمناقصات العامة.
واف��ادت بان خطورة التجزئة تكمن كذلك في حرمان
جميع ال�ش��رك��ات اإلع�لام�ي��ة املتخصصة وذات الباع
اإلع�ل�ان ��ي ال �ع��ري��ق م��ن امل �ش��ارك��ة ب�س�ب��ب ع ��دم تمكني
ال �ج �ه��از م ��ن ف �ت��ح ب ��اب االش � �ت ��راك ب��امل �ن��اق �ص��ة لغير
املدعوين لها حسب نص املادة  16من نفس القانون.
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تفاصيل مثيرة في قضية النائب البنغالي:

 7مسؤولين َّ
تنعموا برشى المتهم وهداياه!
المحرر األمني
ال تزال مفاجآت قضية النائب البنغالي املتهم باالتجار
في البشر واإلق��ام��ات وغسل األم ��وال ،تتوالى بتفاصيل
م� �ث� �ي ��رة ،ف� �ق ��د ك �ش �ف��ت م � �ص� ��ادر رف� �ي� �ع ��ة ل � �ـ سبقلا أن 7
مسؤولني بارزين ،بعضهم أحيل إلى التقاعد ،وبعضهم
اآلخ��ر على رأس عمله ،في  3جهات حكومية ،هي لجنة
املناقصات ووزارت��ا الداخلية وال�ش��ؤون ،متواطئون مع
املتهم ،وحصلوا منه على رشى وهدايا لتسهيل عملياته
املشبوهة.
وإذ شرع رجال اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة في
تجهيز ملف كامل بتجاوزات هؤالء املسؤولني لتقديمه
إل��ى النيابة ال�ع��ام��ة ،ل��م تستبعد امل �ص��ادر زي ��ادة أسماء
املسؤولني املتواطئني ،أو نقصانها حسب سير تحقيقات

¶ حوَّ ل ماليين الدنانير إلى بنوك أوروبية وخليجية
¶ كان يستعد لنقل عملياته خارج الكويت بعدما شعر بالخطر
¶ تحقيق مع مديرة مصرية في شركته ..وبحث عن مراقب عمال
القضية التي كانت سبقلا أول من كشفها في  12فبراير
املاضي.
ووف��ق امل �ص��ادر ،فقد أظ�ه��رت التحقيقات تحويل املتهم
مبالغ مالية مشبوهة بماليني الدنانير إلى بنوك أوروبية
وأخرى خليجية ،مؤخرًا ،مع شراكته في بنك بنغالدشي
كبير ،وأن��ه ك��ان يستعد لنقل نشاطه وعملياته خ��ارج
الكويت بعد أن نما إلى علمه وضعه تحت املجهر.
وبينما استدعى رج��ال مباحث اإلق��ام��ة م��دي��رة الشؤون

اإلداري ��ة ف��ي الشركة التي يديرها املتهم ،أول م��ن أم��س،
وه ��ي مقيمة م�ص��ري��ة ،وأخ�ض�ع��وه��ا للتحقيق س��اع��ات
عدة ،أشارت املصادر إلى تكثيف البحث عن مراقب عمال
ب�ن�غ��ال��ي إق��ام �ت��ه ع�ل��ى ال �ش��رك��ة ،ورد اس �م��ه ف��ي القضية،
وتبني أنه شريك في جلب العمالة البنغالية ،لقاء مبالغ
مالية كبيرة ،وصدر أمر بمنعه من السفر.

الكويت | ص03

 02الكويت

اإلثنين  23شوال  1441هـ •  15يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16816

مبعوث األمير بحث في بغداد تطورات المنطقة ..وتعزيز التعاون المشترك

َ
الكويت والعراق:توافق حول الملفات العالقة
¶ برهم صالح :عالقتنا متينة ..ومتفائلون بالعمل المشترك

مبعوث األمير مع الحلبوسي

حمد السالمة
في زيارة وصفت بأنها تمثل صفحة جديدة في عالقات
البلدين ،أجرى مبعوث سمو أمير البالد وزير الخارجية
الشيخ أحمد الناصر سلسلة مباحثات في العراق أمس
مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس
ال� �ن ��واب م�ح�م��د ال�ح�ل�ب��وس��ي ورئ �ي��س ال� � ��وزراء مصطفى
الكاظمي ،ووزير الخارجية فؤاد بكي.
وك�ش�ف��ت م �ص��ادر مطلعة ل�ـ سبقلا ان ال�ن��اص��ر ب�ح��ث مع
القيادة العراقية أم��س أه��م امللفات العالقة ب�ين البلدين،
وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة ١٦٢
والتعويضات واملفقودين واألرش�ي��ف الوطني والتبادل
ال �ت �ج��اري .وق��ال��ت امل �ص��ادر ان رس��ال��ة س�م��و األم �ي��ر التي
سلمها الناصر لرئيس الوزراء العراقي تتضمن االشادة
بعالقات البلدين واالصرار على التعاون بينهما في شتى
املجاالت ومواجهة التحديات والظروف الراهنة.
وأض��اف��ت أن ال��رس��ال��ة تضمنت تعبير س�م��و األم �ي��ر عن
ال �ح��رص ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ع�ل�اق��ات ال �ب �ل��دي��ن ،ب�م��ا ي�ص��ب في
مصلحة الشعبني مستقبال.
وب �ح��ث ال�ن��اص��ر ت�ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات ال�ش��ام�ل��ة ب�ين ال�ك��وي��ت
والعراق ،وسبل االرتقاء بها وتكريس التعاون املشترك.
وك��ان الناصر ق��د عقد خ�لال ال��زي��ارة سلسلة ل�ق��اءات مع
الرئيس العراقي برهم صالح وكبار املسؤولني في البلد
الشقيق ،ملناقشة امللفات والقضايا ذات االهتمام املشترك،
وأهم التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية ودعم
الكويت الستقرار العراق ومساندة الخطوات الرامية إلى
تعزيز األمن ومكافحة اإلرهاب.
وج ��رى ال�ت�ب��اح��ث أي �ض��ًا ح ��ول م�ل�ف��ات ال �ت �ع��اون امل�لاح��ي،
وأسفرت املباحثات املشتركة عن التوافق حول العديد من
القضايا العالقة.
وك��ان الرئيس صالح استقبل الناصر والوفد املرافق له
في قصر رئاسة الجمهورية العراقية امس.
ونقل الناصر تحيات سمو أمير البالد وسمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،وحكومة الكويت وشعبها وتمنياتهم له
ب��دوام التوفيق والسداد فيما يقوم به من جهود حثيثة
ودؤوب��ة الستعادة األم��ن واالس�ت�ق��رار لجمهورية العراق
وح �ف��ظ أم ��ن وأم � ��ان ش�ع�ب��ه ال�ش�ق�ي��ق وأص � ��دق أم�ن�ي��ات�ه��م
للعراق وشعبه الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
وج��دد ال�ن��اص��ر ت��أك�ي��ده على تقديم ك��ل ال��دع��م وامل�س��ان��دة
الس�ت�ق��رار البلد الشقيق ،والعمل املشترك لتعزيز األم��ن

الكاظمي لدى تسلمه رسالة األمير من الناصر
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¶ ترسيخ ركائز االستقرار والسلم وتحقيق االزدهار للشعوب
¶ الناصر :كل الدعم الستقرار البلد الشقيق
¶ تنسيق مشترك لتعزيز األمن ومكافحة اإلرهاب
ومكافحة اإلرهاب.
ومن جانبه ،حمل الرئيس برهم صالح وزي��ر الخارجية
نقل خ��ال��ص تحياته إل��ى سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد وس�م��و ولي
ال�ع�ه��د ،وس�م��و رئ�ي��س مجلس ال � ��وزراء ،وع�م�ي��ق تقديره
للمواقف األخوية للكويت ودعمها لكل املبادرات الرامية
إلى تحقيق األمن واالستقرار في املنطقة ،معربا عن أطيب
تمنياته بتقدم وازدهار الكويت ورخاء شعبها الشقيق.

عالقات متينة
وأك ��د ص��ال��ح ح ��رص ال �ع��راق ع�ل��ى اق��ام��ة ع�ل�اق��ات متينة
م��ع ال �ك��وي��ت ان �ط�لاق��ا م��ن االواص � ��ر االخ ��وي ��ة وال��وش��ائ��ج
التاريخية التي تربط الشعبني ،مبينًا أن املراحل املتقدمة
التي قطعها البلدان في التعاون والعمل املشترك تدعو
الى التفاؤل.
ولفت إلى اهمية االنفتاح االقتصادي بني البلدين ،معتبرا
ان االزم� ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة وان �ت �ش��ار جائحة
«ك��ورون��ا» تتطلب م��ن دول املنطقة التنسيق والتكاتف
ل�ت�ج��اوز ه��ذه االوض� ��اع ب�غ�ي��ة ت��رس�ي��خ رك��ائ��ز االس�ت�ق��رار
والسلم وتحقيق االزدهار للشعوب.
وسلم الناصر رسالة خطية من سمو األمير إل��ى رئيس
مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي تتعلق بأواصر
ال �ع�لاق��ات ال��وث�ي�ق��ة ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن وأط ��ر تعزيزها
وتنميتها في مختلف املجاالت وعدد من القضايا محل
االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك .والتقى الناصر ام��س رئ�ي��س مجلس
النواب العراقي محمد الحلبوسي
وتم خالل االجتماع استعراض اواصر العالقات الوثيقة
وامل �م �ي��زة ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن وال�ش�ع�ب�ين وب �ح��ث سبل
تعزيز وتطوير التعاون املشترك في ما بينهما على كل
األص�ع��دة وف��ي مختلف امل�ج��االت بما يصب في مصلحة
البلدين وشعبيهما.

أبرز نتائج المباحثات
أكدت وكالة األنباء العراقية أن المباحثات التي أجراها مبعوث سمو
أمير البالد وزيرالخارجية الشيخ د .أحمد الناصر تناولت الكثير من
القضايا ومنها:

 -1تطورات المنطقة والمستجدات اإلقليمية والدولية.
 -2تعزيز التعاون االقتصادي والتجارة البينية.
 -3تعزيز التعاون في مجاالت الربط الكهربائي.
 -4التنسيق المشترك في مجال مكافحة اإلرهاب.
 -5التنسيق في المجاالت األمنية.
 -6التعاون على صعيد اإلنتاج النفطي والربط الكهربائي.
 -7التوافق على الكثير من الملفات العالقة.
 -8تبادل الخبرات في المجاالت القانونية والتشريعية.
 -9التنسيق في مجاالت مكافحة الجريمة المنظمة.
 -10تأمين الحدود بين البلدين وتعزيز التعاون االستثماري.

الفاضل ش ّكل لجنة لتقصي الحقائق في  4أيام

شبهات تنفيع في ترشيد «الكهرباء»

¶ العسعوسي رفعت تقريراً للوزير بشبهة تجاوزات على المال العام
سعد الشيتي

قال وزير النفط وزير الكهرباء وامل��اء بالوكالة الدكتور
خ��ال��د ال�ف��اض��ل إن��ه تسلم الخميس امل��اض��ي ت�ق��ري�رًا من
وكيلة وزارة الكهرباء املساعدة ملراكز املراقبة والتحكم
والرقابة املهندسة مها العسعوسي ،يحتوي على شبهة
تجاوزات وتعد على املال العام.
ّ
وأضاف الفاضل عبر حسابه على تويتر« :وعليه شكلت
ال �ي��وم (األح � ��د) ل�ج�ن��ة ل�ت�ق�ص��ي ال�ح�ق��ائ��ق ع�ل��ى ان ت��رف��ع
تقريرها خالل ّ ٤أيام ،وسنتبع كل اإلجراءات القانونية».

شبهات مخالفات
وعلمت سبقلا من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء
واملاء ان حملة ترشيد استخدام الكهرباء لهذا الصيف،
ال �ت��ي ت��أت��ي ت��زام �ن��ا م ��ع ت �ح��دي��ات ال�ت�ش�غ�ي��ل امل��رت�ب�ط��ة
بجائحة فيروس كورونا ،ستكون ساخنة ج��دا ،كونها
تدور حولها شبهات مخالفات قانونية وتبذير.
وأبدت املصادر استغرابها من أنه على الرغم من وجود
دائرة مختصة باإلعالم في ال��وزارة ،فإنه تم تخصيص
م��ا ي �ق��ارب  250أل ��ف دي �ن��ار ك�م�ن��اق�ص��ات ت ��دور حولها
شبهات تنفيع لبعض ش��رك��ات ال��دع��اي��ة واإلع�ل�ان غير
امل�ع��روف��ة وم��ن دون ان تكون لها اي خبرة حقيقية في
هذا املجال.
وتابعت :ما يؤكد وجود شبهات تنفيع متعمد وتوجيه
الترسية على شركات مغمورة هو تجزئة مبلغ املناقصة
ال�ب��ال��غ  250ال��ف دي �ن��ار ع�ل��ى ث�ل�اث م�ن��اق�ص��ات صغيرة
مختلفة بقصد إنقاص قيمتها إلى أقل من  75ألفًا لكل
منها ،وه��و الحد ال��ذي ينأى بها جميعًا عن الخضوع
الخ�ت�ص��اص ال�ج�ه��از امل��رك��زي للمناقصات ال�ع��ام��ة بما
ي�خ��ال��ف امل ��ادة  19م��ن ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات رق��م  46لسنة
 2016التي تمنع ذلك.
وأف ��ادت ب��أن خ�ط��ورة ال�ت�ج��زئ��ة تكمن ك��ذل��ك ف��ي ح��رم��ان
ج�م�ي��ع ال �ش��رك��ات اإلع�ل�ام �ي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة وذات ال �ب��اع
اإلعالني العريق من املشاركة ،بسبب عدم تمكني الجهاز

 ..ومع نظيره العراقي فؤاد بكي

�ارات
أش��ار د ً .اح�م��د الناصر إل��ى أن «ه�ن��اك م�س� ٍ
واض � �ح ��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،وخ��ري �ط��ة ط ��ري ��ق ت�م��ت
مناقشتها مع وزارة الخارجية العراقية؛ لتفعيل
عمل وم �ق��ررات اللجنة املشتركة ب�ين البلدين»،
مجددا «ح��رص ب�لاده على إقامة عالقات متينة
م��ع ال �ع��راق ودع �م��ه ف��ي امل �ج��االت ك��اف��ة؛ م��ن أج��ل
تحقيق االستقرار».

قضائيا بقيمة  8.5ماليني دينار ،ووج��ود شبهات
بتقصيرهم ف��ي ت��زوي��د إدارة ال�ف�ت��وى بمستندات
القضية قبل الفصل فيها وصدور الحكم القضائي.
وقال املصدر إن املوقوفني هم وكيل مساعد ومدير
إدارة ورئيس قسم ،وسيجري استدعاؤهم من قبل
إدارة الفتوى للتحقيق معهم قريبا.
وأك � ��د امل� �ص ��در أن ال �ح��ري��ص ل ��ن ي �س �م��ح ب�ح�ص��ول
ت �ج��اوز وت �ع� ّ�د ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام ،م�ض�ي�ف��ًا« :ال مكان
للمتقاعسني ،وستتم محاسبة أي ّ
مقصر ،مهما كان
موقعه».

تبادل خبرات بين البلدين لمواجهة «كورونا»

 3.6مليارات دوالر التبادل التجاري
بين الكويت وفيتنام في 2019

¶ لماذا لم توجه
الحملة اإلعالنية
لتكون من اختصاص
مركز التواصل
الحكومي؟
م��ن فتح ب��اب االش �ت��راك باملناقصة لغير امل��دع��وي��ن لها
بحسب نص امل��ادة  16من نفس القانون ،مما يطلق يد
ال��وزارة لترسيتها على األشخاص  /الشركات املغمورة
امل �ح��ددة ب�ع��د ن �ج��اح اس�ت�ب�ع��اد ال �ش��رك��ات ال�ع��ري�ق��ة ذات
االختصاص.
واضافت :كان باإلمكان توجيه هذه الحملة لتكون من

مسارات واضحة

 3موظفين بـ«الطيران المدني»
خسروا الدولة  8.5ماليين دينار!
َّ
أوق��ف وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون ال�خ��دم��ات وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس االم��ة مبارك الحريص  3مسؤولني
ّ
في االدارة العامة للطيران املدني عن العمل ،وشكل
لجنة برئاسة إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق في
تقاعسهم ع��ن أداء واج�ب��ات�ه��م الوظيفية ،م��ا ّ
خسر
الدولة ماليني الدنانير.
وكشف مصدر مسؤول لـ سبقلا ان إيقاف املوظفني
ج� ��اء ع �ل��ى اث� ��ر خ� �س ��ارة «ال� �ط� �ي ��ران امل ��دن ��ي» ح�ك�م��ا

¶ تخصيص
ربع مليون دينار
مناقصات لشركات
دعاية غير معروفة
وبال خبرة

ش� ��دد رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب ال �ع ��راق ��ي محمد
الحلبوسي ام��س على تعزيز ال�ت�ع��اون املشترك
بني الكويت وبالده.
وذكرت وكالة األنباء العراقية أن «الحلبوسي أكد
خالل اللقاء مع مبعوث سمو األمير الحرص على
تعزيز واستمرار التعاون والتقارب مع الكويت،
في املجاالت كافة ،وبما يخدم مصلحة الشعبني
الشقيقني».
واض ��اف ان��ه «ج��رى خ�لال اللقاء بحث ع��دد من
امل�ل�ف��ات وال�ت�ح��دي��ات ذات االه�ت�م��ام امل�ش�ت��رك بني
البلدين الشقيقني ودول املنطقة ،ومنها تحديات
ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،واألزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ظل
تدهور أسعار النفط ،والتعاون األمني للقضاء
على الفكر املتطرف ،فضال عن مناقشة تفعيل
مخرجات مؤتمر املانحني الدوليني إلعادة إعمار
ال �ع��راق ،وت�ع��زي��ز ال�ت�ج��ارة البينية ،وال�ت�ع��اون في
مجال الطاقة والربط الكهربائي» .ولفت البيان الى
ان «رئيس مجلس النواب َّثمن املواقف اإليجابية
للقيادة الكويتية مع العراق ،وعلى رأسها سمو
األم � �ي� ��ر» ،م �ب��دي��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه «اس �ت �ع��داد
السلطة التشريعية لتذليل العقبات كافة من أجل
استئناف التعاون مع السلطة التشريعية الكويتية
املتمثلة بمجلس األمة».

ُأوقِ فوا عن العمل ولجنة للتحقيق معهم

محمد المصلح

¶ تجزئة مبلغ
المناقصة
على  3مناقصات
صغيرة مختلفة
تفتح أبواب الشك

الحلبوسي:
مواقف إيجابية
للقيادة الكويتية

مي السكري

اختصاص مركز ال�ت��واص��ل الحكومي اإلع�لام��ي التابع
ل�لأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس ال� ��وزراء ال��ذي يتصدى لجميع
ال �ح �م�ل�ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ب �ن �ج��اح ح��ال �ي��ًا ،وال أح� ��د ي�ع�ل��م
حدود نطاق الصالحيات اإلعالمية لهذا املركز لتفادي
ازدواج� �ي ��ة ط ��رح امل �ن��اق �ص��ات اإلع�لام �ي��ة امل�ت�م��اث�ل��ة على
مستوى الحكومة ككل.

ف � ��ي أول م � �ح� ��ادث� ��ات ب �ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ال �ك ��وي �ت ��ي
والفلبيني منذ ت��ول��ي وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ د.
أحمد الناصر منصبه أواخ��ر العام املاضي ،أبدت
فيتنام اس�ت�ع��داده��ا ل�ت�ب��ادل خبراتها م��ع الكويت
ف ��ي م��واج �ه��ة  ،COVID-19ك �م��ا ات �ف��ق ال �ج��ان �ب��ان
على العمل سويا إلع��ادة العمالة الفيتنامية التي
أصيبت بسبب الوباء من الكويت.
وب�ح�س��ب صحيفة  Nhan danالفيتنامية ،ناقش
نائب رئيس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الفيتنامي،
ف��ام بن مينه ،خ�لال محادثات هاتفية مع الناصر
ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة امل� ��اض� ��ي ،س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة وال �ق �ض��اي��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة ذات

االهتمام املشترك.
وأع��رب الجانبان عن ارتياحهما لتطور الصداقة
التقليدية م��ن خ�لال ت�ج��ارة ثنائية االت�ج��اه بلغت
حوالي  3.6مليارات دوالر أميركي العام املاضي،
مؤكدين أولوية تعميق الصداقة الثنائية من خالل
االس�ت�م��رار ف��ي تحقيق االت�ف��اق�ي��ات امل��وق�ع��ة بشكل
فعال ،وتعزيز التبادل للبحث عن حلول لتعميق
الروابط الثنائية ،خاصة بعد السيطرة على الوباء.
ودع ��ا مينه ال�ن��اص��ر ل��زي��ارة فيتنام ال �ع��ام املقبل،
ح� �ي ��ث س �ي �ح �ت �ف��ل ال � �ب � �ل ��دان ب ��ال ��ذك ��رى ال �خ��ام �س��ة
واألربعني للعالقات الدبلوماسية الثنائية ،وقبل
الناصر الدعوة معبرًا عن أمله بالترحيب بنائب
رئ�ي��س ال ��وزراء وزي��ر الخارجية مينه ف��ي الكويت
قريبًا.

الكويت 03
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مفاجآت مثيرة في قضية النائب البنغالي:

تواطؤ  7مسؤولين بارزين
في «المناقصات» و«الداخلية» و«الشؤون»
تكشفت مفاجآت وتفاصيل جديدة في قضية النائب البنغالي المتهم باالتجار في البشر واإلقامات وغسل األموال ،حيث تبين ان 7
مسؤولين بارزين ،بعضهم أحيل الى التقاعد ،وآخرين على رأس عملهم في  3جهات حكومية؛ هي لجنة المناقصات ووزارتا الداخلية
والشؤون ،متواطئون مع المتهم ،وحصلوا على رشى وهدايا لتسهيل عملياته المشبوهة .وكانت سبقلا أول من كشف القضية
في عددها الصادر بتاريخ  12فبراير الماضي.

األربعاء

 18جمادى

اآلخرة  1441هـ •  12فبراير
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«ح� �ي� �ت ��ان» ب �ن
�غ��ال �ي��ن ض �ب��ط أح��ده��م
وغ� � ��ادر اث� �ن �
�ان
ا
ل
�
�
ب
�
�اد ،ي �ش �ك �ل��ون م�ع��ا
شبكة كبيرة
لاتجار
بالبشر
وغسل
األموال.
ووف� ��ق م �ص�
�ادر سبقلا ف ��إن ال�ح�ي�ت��ان
ال � �ث ��اث ��ة ي� �ش� �
غ� �ل ��ون م � ��راك � ��ز م ��رم ��وق ��ة

«نرفض صفقة ال
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رئيس التحرير وليد

عبد اللطيف النصف

خادم ا
لحرمين لصباح لخالد:
عالقاتنا تاري
خية وعلينا تطويرها

¶ يديرون 3
شركات داخل البالد
وجلبوا  20ألف عامل
¶ح
صيلة أش ��رعمالهم من تجارة
اإلقا
مات
و
تجا
وزت
50
مل
ح �س��اس��ة ف ��ي  3ك ��ات
يون دينار
ك �ب ��رى ف��ي البنغالية
ال �ب�
الثاثة أصبح عضو مجلس
�اد ،وق ��د ج�ل�ب��وا أك �ث��ر م��ن

 20أل��ف ن � ��واب ف ��ي ب� �ل �
ع��ام��ل
�ده م� ��ؤخ � �رًا ،إل� ��ى ج��ان��ب
ب �ن �غ��ال��ي ع �ل��ى ع �ق��ود ح�
ك��وم�ي��ة عضويته ف��ي
(ن �ظ��اف�
مجلس إدارة بنك كبير
�ة) م �ق��اب��ل م �ب��ال��غ م��ال �ي��ة
ط��ائ�ل��ة أي�ض��ًا ،وب��ات��ت
زي��ارات��ه إل��ى ال�ك��وي��ت ال
تجاوزت ال� 50مليون دينار.
تتعدى 48
وف �ج��رت امل �ص�
ساعة رغم أنه شريك ومدير
�ادر م�ف��اج��أة م��ن ال�ع�ي��ار
في
الشركة
التي
ال�ث�ق�ي��ل
يعمل
ح
�
�ن
بها في الكويت
ك�ش�ف��ت أن أح�
�د الحيتان منذ زم��ن
بعيد .وكشفت امل �ص��ادر أنه

قرن..
والسالم مازال ممكناً»

مح
مود عباس :القدس
الشر
قية لنا والغربية لهم

أع�
ل��ن الرئيس الفلسطيني
محمود ع�ب��اس رفضه
«صفقة ال�ق��رن» .وق��ال في
كلمة ام��ام مجلس االمن
«ان ال ��رف ��ض ال ��واس ��ع ل �خ �
ط��ة ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي
دونالد ترامب يأتي ملا
تضمنته من مواقف أحادية
الجانب
وم
خالفتها
ال
وم �ب��ادرة ال �س��ام ال صريحة للشرعية الدولية
�ع��رب�ي�
�ة ،وألن �ه��ا أل�غ��ت قانونية
مطالب الشعب الفل
سطيني بحقه املشروع بتقرير
مصيره ونيل حريته وا
ستقاله بدولته ،وشرعت
ما هو غير
قانوني من استيطان و
مصادرة
أراض
وضم
ٍ
لألراضي الفلسطينية.
وأض� ��اف «ص�ف�ق��ة ال �ق��رن
ج ��اءت ل�ت�ص�ف�ي��ة القضية
الفل
سطينية ،وأؤك��د وج��وب
ع��دم اعتبارها أو أي عباس متحدثاً في
جزء منها
مرجعية
دولية
لل
تفاوض
أميركية � إسرائيلية استباقية ،و ألنها صفقة مجلس األمن | أ.ف.ب
سنواجه تطبيقها
ابو مازن
على أرض الواقع» ً .ووجه
حديثه ملستشار الرئيس ا
ألميركي
وصهره
هي الفرصة التي
جاريد كوشنر قائا« :أين
ضيعناها لصنع السام؟ القدس
الشرقية لنا والغربية لهم
وال مانع من التعاون بن
البلدين والعاصمتن».
وت��وج��ه
ال��رئ�ي��س الفلسطيني ا
ل��ى اع�ض��اء مجلس األم �
ألقول إن السام بن ا
�ن ،ق��ائ��ا «جئتكم اليوم
لشعبن الفلسطيني واإل
سرائيلي ال يزال ممكنًا».

ع

ف� ��ور ع �ل��م ه� �
�ذا ال �ن��ائ��ب ب� � ��ورود اس�م��ه
ف��ي تحقيقات
تجريها اإلدارة العامة
للمباحث ا
ال �ب��اد لجنائية حول نشاطه غادر
ق�ب��ل ن
�
ح
�
�و
أ
س
�
ب
�
�وع،
ف
�
ي
�
م��ا ج��رى
إيقاف
ملف الشركة التي يديرها.
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هل بهذه
البساطة ُت َ
غسل
األموال في
الكويت؟

الكويت | ص04
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«بوعزيزي ووهان»
 ..هل يُ
شعل الربيع الصيني؟

جميل إند

رليني (فايننشال تايمز) -

ترجمة :محمد أمين

يواجه الرئيس الصيني ّ
تحديا كبيرا قد ي��ؤدي إلى
عزله من منصبه ،في حال عجزت بالده عن االحتواء بالكف ّعن نشر «اإلشاعات».
الكامل لفيروس
وإذا ت �ع��ذر اح �ت��واء ال �ف �ي�
كورونا املستجد .فالصني
واجهت الدكتور لي يلعب دور �روس ب �س��رع��ة ،ف�ق��د يجعل
ّ
بائع
ا
صعوبات كبيرة في التعاطي
مع
هذا
لخضار
ا
املرض
لتونسي
املتفش
ي،
محمد
والتستر على تداعياته،
ب��وع��زي��زي ،ال��ذي أح��رق
للرأي العام ،ومن ذلك إلى درجة انكشاف خططها
نفسه احتجاجا على بطش
النظام ،فأدى إلى اندالع
ّ
تفشي ال إرسالها مسؤوال صحيا بارزا من األنظمة الحاكمة الربيع العربي الذي أطاح عددا
إلى مكان
في
فيروس
في مدينة ووهان ،لطمأنة
الشرق األوسط ،ما يعني أنه
الرأي
العام بأن املرض
ربما يطيح لي الرئيس
ُ
فأصيب امل�س� «تمكن الوقاية منه والسيطرة وم �م��ا ي��زي��د ال �ض �غ� الصيني تبعا لهذا السيناريو.
عليه»،
�ؤول
�وط ع �
للسخرية من مواقف ا بالفيروس ،وأصبح هدفا ت��اري��خ ب��الده ح��اف��ل ب ل��ى ال��رئ �ي��س ال �ص �ي �ن��ي أن
لحكومة وعدم كفاءتها.
ّ
خلع اإلمبراطور إذا معتقدات ع��ن ح��ق الشعب في
كما
تسبب
ت
و
ف
�
�اة
ع
�
طبيب
ا
�رف
ل
�
ع
�
أن
ي
�
�ون
ل��ي وي��ن لينغ (33
السماء مستاءة ،ومن
عالمات ذل��ك ال�ك��وارث ا
ع��ام��ا) ف��ي ووه ��ان ،األس �ب�
�وع امل��اض ّ��ي ،ب�ع��د إصابته وال� �غ ��زو األج �ن �ب��ي ،و لطبيعية واملجاعة والطاعون
بالفيروس ،بغضبة
ف ��ي
انتشارهّ ،
فوبخته الشعبية ،حيث حذر من الوباء قبل
وق �ت �ن��ا ال �ح��ال��ي «ك ��ورون ��ا»
وصعوبة وضع حد له.
وأج�ب��رت�ه��م ع�ل��ى ال�ت��وسلطات ،هو وع��دد من األطباء،
ق�ي��ع
ع�ل��ى اع �ت��راف��ات وت�ع�ه��دات
دولي | ص24

دد سبقلا الصا

در بتاريخ
 12فبراير 2020

المحرر األمني
قالت م�ص��ادر مطلعة ل�ـ سبقلا إن رج��ال
االدارة ال �ع��ام��ة مل �ب��اح��ث ش� ��ؤون االق��ام��ة
شرعوا في تجهيز ملف كامل بتجاوزات
املسؤولني الكبار في الجهات الحكومية
ال� �ث�ل�اث ل �ت �ق��دي �م��ه ال� ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة،
وذل � ��ك ب ��دع ��م م �ب��اش��ر وك ��ام ��ل م ��ن ن��ائ��ب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
أن ��س ال �ص��ال��ح ،ووك �ي��ل ال� � ��وزارة ال�ف��ري��ق
عصام النهام.
واك� ��دت امل �ص��ادر ان م�ل��ف ال�ق�ض�ي��ة ش��ائ��ك
ومتشعب ،وسيأخذ فترة طويلة للوقوف
ع�ل��ى ك��ل ال�ح�ق��ائ��ق ل��وج��ود أط ��راف ع��دي��دة
مرتبطة بالقضية ،منهم شخصيات بارزة،
الفتة الى ان أسماء املسؤولني املتواطئني
قابلة ل �ل��زي��ادة ،وك��ذل��ك قابلة ل��رف��ع بعض
األس �م ��اء ال �ت��ي وردت ف��ي ال�ق�ض�ي��ة ،وذل��ك
وف��ق سير التحقيقات ،وكشف املتورطني
منهم خالل األيام املقبلة.

تحويالت مشبوهة
وأب �ل �غ��ت امل �ص ��ادر ان ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات كشفت
قيام املتهم بتحويل مبالغ مالية مشبوهة
ب �م�لاي�ين ال ��دن ��ان �ي ��ر ،ال� ��ى ب �ن ��وك أوروب� �ي ��ة
واخرى خليجية أخيرًا ،حيث كان يستعد
ل�ن�ق��ل ن�ش��اط��ه وع�م�ل�ي��ات��ه خ� ��ارج ال�ك��وي��ت،
بعد ان نما الى علمه ورود اسمه في ملف
تجارة االقامات والبشر وغسل األموال.
واضافت املصادر ان رجال مباحث االقامة
اس� �ت ��دع ��وا م ��دي ��رة ال � �ش� ��ؤون اإلداري� � � ��ة ف��ي
ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ي��دي��ره��ا ال �ن��ائ��ب ال�ب�ن�غ��ال��ي،
أول م��ن أم� ��س ،وه ��ي م�ق�ي�م��ة م��ن ال�ج��ال�ي��ة
امل� �ص ��ري ��ة ،واس �ت �م �ع ��وا ال � ��ى إف ��ادت� �ه ��ا ف��ي
القضية ،وأخضعوها للتحقيق على مدار
س��اع��ات ع ��دة ،وت��وص �ل��وا م��ن خ�لال�ه��ا ال��ى
العديد من الخيوط واملعلومات التي تؤكد
تورط املتهم.

متهم هارب
وأش��ارت ال��ى ان البحث ال ي��زال جاريا عن
مراقب عمال من الجالية البنغالية إقامته
على الشركة نفسها ،حيث ورد اسمه في
القضية ،وتبني انه شريك في جلب العمالة

اك��دت امل �ص��ادر ان رج��ال االدارة
ال �ع��ام��ة مل �ب��اح��ث ش� ��ؤون االق��ام��ة
يبذلون جهودًا كبيرة ومضاعفة
م�ن��ذ ف�ت��ح م�ل��ف ت �ج��ارة االق��ام��ات
والبشر على مصراعيه ،ويعملون
ف��ي ع ��دة ات �ج��اه��ات م �ت��وازي��ة في
وق ��ت واح � ��د ،ت�ت�م�ث��ل ف ��ي س��رع��ة
جمع ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات حول
ال �ش��رك��ات امل �ت��ورط��ة ف��ي االت�ج��ار
بالبشر واإلقامات ،والتأكد منها،
واس�ت��دع��اء الضحايا م��ن العمالة
التي دخلت البالد بمقابل مادي
وتوثيق اعترافاتهم ،ومواجهتهم
ب � �م � �س � ��ؤول � ��ي ت � �ل � ��ك ال � �ش � ��رك � ��ات
ومديريها لتقديم ملف متكامل
للنيابة العامة.

حكم تاريخي لـ «الجنا
يات» في قضايا الشرف:

قاتل
المرأة بـ«الشك» يُ عدم!

مبارك حبيب

في حكم
ال�ن��واب تاريخي يتقاطع مع مطالبات
وق��وى
املجتمع امل��دن��ي بتعديل
امل��ادة ال �� 153من
قانون الجزاء الخاصة
ب� �ج ��رائ ��م ال � �ش � �
�رف ،وي �ن �ت �ص��ر ل �ح �ق��وق
ال �ن �س��اء ،وي �ص�
�ب ف��ي خ��ان��ة ح�م��اي�ت�ه��ن
من تسلط
ال �ج �ن ��اي � بعض الرجال ،أكدت محكمة
َ �ات أن ق
��ات ��ل م� �ح ��ارم ��ه ب�س�ب��ب
ُ
«ال ��ش ��ك» ي�ح�ك��م
ع�ل�ي��ه ب ��اإلع ��دام بتهمة
«القتل العمد مع
سبق اإلصرار» ،معلنة
في الوقت
نفسه
أنه
ال يجوز فتح الباب
على م
صراعيه
في
القانون
ال��ذي سمح
ل�ل��رج��ل ب��ال�ق�ت��ل
ف��ي م�ث��ل ه��ذه ال�ج��رائ��م،
وعاقبه
فقط بالحبس  3سنوات.

وبينما قضت ا
ملحكمة ،مؤخرا ،برئاسة
امل �س �ت �ش��ار ع �ب �
�داهلل ال �ع �ث �م��ان ب ��اإلع ��دام
ب �ح ��ق رج � ��ل ق �ت �
�ل اب �ن �ت ��ه ألن � ��ه ش� ��ك ف��ي
س�ل��وك�ه��ا ،ان �ط�
�وى حكمها ع�ل��ى الكثير
م ��ن ال �ن �ت��ائ��ج اإل
ي �ج��اب �ي��ة ال� �ت ��ي ج ��اءت
م ��ن ب ��واب ��ة ال �ق �
ض��اء ،أب ��رزه ��ا ال �ح��د من
مسلسل ال��دم،
وتوجيه رس��ال��ة لكل من
تمسك ب��امل��ادة ال
�� 153م��ن ق��ان��ون الجزاء
التي ي��راه��ا
لجرائم ال معظم القانونين تشريعا
�ش�
�رف،
بأنه
ليس م��ن ح��ق كل
رج��ل يشك
بزوجته
أو
ابنته
أو أم��ه أو
أخ�ت��ه أن
يقتلها،
و
ب
�
ع
�
�د
ذ
ل
�
�ك
ال
يحبس
سوى  3سنوات.
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ح
ظر العمالة الفلبينية
يُ رفع قر ً
ً
يبا
جدا
مي السكري

بعبارة «قريبا
جدا» ،وصف مساعد وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ش �
�ؤون آس �ي ��ا ال �س �ف �ي��ر ع�ل��ي
ال�س�ع�ي��د ال �ت��وق �ي�
�ت امل �ت��وق��ع ل �ل��رف��ع ال�ك�ل��ي
للحظر امل�ف��روض
م��ن الفلبن على إرس��ال
عمالتها إلى الكويت.
واس �ت �ن ��د ال �س �ع �ي�
�د ،خ � ��ال م �ش��ارك �ت��ه ف��ي

اح�ت�ف��ال ال�س�ف��ارة
االي��ران�ي��ة أول م��ن أم��س،
ف ��ي ت �ص��ري �ح��ه ،إل �
�ى «وع � ��د» وزي� ��ر ال�ع�م��ل
ال�ف�ل�ب�ي�ن��ي ب �ع��د ا
ط ��اع ��ه ع �ل��ى اإلج � � ��راءات
املتخذة في قضية
قتل العاملة فيافيندي
وغيرها من ا
لقضايا،
ود
ح
�
�ض
ا
الشاعات
الرائجة في الشارع الفلبيني.

الكويت | ص02

¶ بعضهم سابقون واآلخرون
على رأس عملهم..
وملف كامل بتجاوزاتهم
ً
قريبا
إلى النيابة

مندوبو
الشركات غادروا!

¶ المتهم ّ
حول ماليين
الدنانير إلى بنوك أوروبية
وخليجية ..وشريك
في بنك بنغالدشي كبير
¶ البحث عن مراقب عمال
متوار عن األنظار
بنغالي
ٍ
¶ تحقيقات ماراثونية
مع مديرة الشؤون اإلدارية..
وكبار مسؤولي شركة النائب
¶ على ملف الشركة  9آالف
عامل ..وسيتم الفصل
بين المتهمين وبقية
الموظفين والعمال

النيابة العامة

تحقيقات النيابة:

كان يدفع رشى..
والمرتشون قيد البحث
مبارك حبيب

البنغالية مقابل مبالغ مالية كبيرة ،وال
ي ��زال م �ت��واري��ا ع��ن األن� �ظ ��ار ،الف �ت��ة ال ��ى ان
ع�م�ل�ي��ة ض�ب�ط��ه م�س��أل��ة وق ��ت ال أك �ث��ر بعد
ان وض��ع اس �م��ه ف��ي ق��ائ�م��ة امل�م�ن��وع�ين من
السفر.
ولفتت املصادر الى ان الشركة على ملفها
 9آالف عامل وموظف ،وسيتم الفصل بني
املتهمني واملتورطني مع النائب البنغالي،
وض �ب �ط �ه��م ،وإح��ال �ت �ه��م ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ،ام��ا
باقي املوظفني والعمال فليست لهم عالقة
بالقضية ،ولن توضع قيود أمنية عليهم.

قالت املصادر ان املتهم البنغالي
م�ح�ت�ج��ز ف ��ي زن ��زان ��ة ان �ف ��رادي ��ة،
وي�خ�ض��ع لتحقيقات م��اراث��ون�ي��ة
ع � �ل� ��ى م � � � ��دار ال � �س� ��اع� ��ة ل �ك �ش��ف
ت �ف ��اص �ي ��ل ال �ق �ض �ي ��ة ال �ش ��ائ �ك ��ة،
وأسماء جميع املتهمني.

ً
شكرا..
مباحث اإلقامة

ي يغسل ا
أل
م
وا
ل
ف
ي
ال
ك
وي
ت!
مجرد سؤال

حبس انفرادي

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية النائب
البنغالي املتهم باالتجار بالبشر واالقامات وغسل
األم��وال .وكشف مصدر مطلع ل�ـ سبقلا ان هناك
معلومات ج��دي��دة ق��د تتسبب ف��ي ضبط وإحضار
متهمني آخرين ،بينهم مسؤولون.
وق��ال امل�ص��در ان التحقيقات كشفت ق�ي��ام النائب
البنغالي بتقديم رش��ى الستقدام العمالة م��ن بلده
ال��ى ال�ك��وي��ت ،وب�ن��اء على ذل��ك طالبت النيابة جهاز

املباحث الجنائية بتحريات تكميلية عن هذا األمر
بالتحديد.
وأض� ��اف امل �ص��در ان ورود م�ع�ل��وم��ات ال��رش��ى من
ش��أن��ه ال�ب�ح��ث ع��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن ت�ل�ق��وه��ا ،وف��ي
حال ورد اسم أحدهم سيتم إصدار أوامر بضبطه
وإح �ض��اره ف ��ورًا ،وب��ال �ت��ال��ي س�ت�ص�ب��ح ت�ه��م ال�ن��ائ��ب
ال�ب�ن�غ��ال��ي ه��ي االت �ج��ار ب��ال�ب�ش��ر واالق��ام��ات وغ�س��ل
األموال ،إضافة الى الرشوة.
وأكد املصدر انه ال يوجد اي شخص فوق القانون،
هذه القضية وعدم إفالت اي
وهناك أوامر بمتابعة ّ
من تسول له نفسه بتسلم الرشى من العقاب.

ك� �ش� �ف ��ت امل� � � �ص � � ��ادر أن ب �ع��ض
م�ن��دوب��ي ال �ش��رك��ات ال �ت��ي أحيلت
ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ،وك��ذل��ك ال �ت��ي ت�ح��وم
حولها شبهات تتعلق بضلوعها
ف��ي االت �ج��ار بالبشر واإلق��ام��ات،
غادروا البالد خالل األيام القليلة
املاضية.
وق � � ��ال � � ��ت امل � � � �ص� � � ��ادر ل � � �ـ سبقلا
إن ال� �ج� �ه ��ات األم� �ن� �ي ��ة امل�خ�ت�ص��ة
اكتشفت من خالل التدقيق على
أس �م ��اء امل �ق �ي �م�ين امل �غ ��ادري ��ن ال��ى
أوط��ان �ه��م خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض�ي��ة
ووظ ��ائ� �ف� �ه ��م ،وت� �ب�ي�ن أن ال �ع��دي��د
منهم يشغلون وظ��ائ��ف مندوبي
ش � ��رك � ��ات ك � �ب� ��رى وم� �ت ��وس� �ط ��ة،
وص � �غ� ��رى ،وأغ �ل �ب �ه��م م ��ن أب �ن��اء
الجالية املصرية ،مشيرة ال��ى ان
م�غ��ادرت�ه��م ق��ان��ون�ي��ة ل �ع��دم ادراج
أسمائهم في قائمة املمنوعني من
السفر.

الشركة تحت
قبضة المباحث
كشفت املصادر ان رجال مباحث
اإلقامة تسلموا مفاتيح الشركة،
وم �ن �ع��وا دخ � ��ول أي م� �س ��ؤول او
موظف او عامل اليها ،وذلك عقب
استصدار إذن من النيابة العامة
ب��ال �ت �ح �ف��ظ ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �ل �ف��ات
واملستندات وامل��راس�لات لكشف
مالبسات القضية باألدلة.

وزير الداخلية:

إحالة من يرد اسمه في التحقيقات
إلى النيابة مهما كان منصبه

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
وزير الداخلية ،أنس الصالح ،على ان أمن الكويت خط أحمر ،وان
كل متورط في تجارة االقامات سيحال الى النيابة العامة أيا كان
منصبه.

اكد الصالح ،عبر حسابه في «تويتر» ،ان «أمن
الكويت خ��ط أحمر والحفاظ على أمنها الهدف
األس�م��ى ،وه��ذا م��ا عاهدنا ب��ه سمو أمير البالد
وسمو ول��ي عهده األم�ين وسمو رئيس مجلس
الوزراء والشعب الكويتي الكريم».
واشار الى ان مكافحة «االتجار بالبشر واإلقامة
من األولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة
الداخلية ،والجهود التي يبذلها رج��ال األم��ن في
ه ��ذا امل �ل��ف ال �ش��ائ��ك م��ا ب�ين ال �ع��دي��د م��ن ال�ج�ه��ات
الحكومية حققت الكثير م��ن ال�ت�ق��دم م��ن حيث

مالحقة املشتبه بتورطهم أو م��ن حيث تطوير
التشريعات القائمة».
واض� ��اف« :ف��ي األس��اب �ي��ع امل��اض�ي��ة ب��ذل��ت جهود
ك �ب �ي��رة أح �ي��ي ف�ي�ه��ا رج� ��ال ال��داخ �ل �ي��ة ،وت�ك�ل�ل��ت
م� ��ؤخ� ��را ب ��وض ��ع ال� �ي ��د ع� �ل ��ى واح� � � ��دة م� ��ن أك �ب��ر
قضايا االتجار بالبشر واإلقامة لوافد آسيوي،
حيث كشفت التحريات وج��ود معامالت مالية
مشبوهة قامت بها شبكة من املسؤولني ضعاف
النفوس ،بالتعاون مع الشركات التي سهلت تلك
العمليات».

وشدد على ان «كل من ورد اسمه في التحقيقات،
سواء أكان مسؤوال حكوميا أو شخصية بارزة،
سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية
وسيحال الى النيابة العامة الستكمال اإلجراءات
إن ثبت تورطه».
وك��ان��ت سبقلا أول م��ن أث� ��ارت ق�ض�ي��ة ال�ن��ائ��ب
البنغالي ،حيث كشفت في عددها الصادر بتاريخ
 12فبراير ،عن وجود « 3حيتان» بنغاليني ضبط
أحدهم ،وغادر اثنان البالد ،يشكلون معا شبكة
كبيرة لالتجار بالبشر وغسل األموال.
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طلبة « »GUSTيطالبون عبر سبقلا بالنظر إلى مستقبلهم التعليمي:

ً
إلكترونيا يعرقل التخرج
تأخر «الصيفي»
يسرا الخشاب

رغ��م إن�ه��ائ�ه��ا ال�ف�ص��ل ال��دراس��ي امل��اض��ي عبر
التعليم اإللكتروني ،فإن الجامعات الخاصة
ل� ��م ت �س �ت �ط��ع اس� �ت� �ك� �م ��ال ال� �ف� �ص ��ل ال� ��دراس� ��ي
الصيفي إلكترونيًا بسبب تأخر ق��رار وزارة
التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي ه��ذا ال �ش��أن ،األم ��ر ال��ذي
يهدد مئات الطلبة بتأخر تخرجهم.
وب �ي �ن �م��ا ت�ت�ج�ه��ز ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ل �ل��دراس��ة
االل�ك�ت��رون�ي��ة ف��ي األس��اب �ي��ع امل�ق�ب�ل��ة ،يستنكر
ع ��دد م��ن األس ��ات ��ذة وال�ط�ل�ب��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ات
الخاصة تأخير ق��رار ع��ودة ال��دراس��ة للفصل
الصيفي في ظل استعداد الجامعات لتطبيق
ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ،وف ��ي ظ��ل م��ا اع �ت �ب��روه «ت�ج��رب��ة
ن��اج �ح��ة» ل�ل�ت�ع�ل�ي��م االل �ك �ت��رون��ي ف ��ي ال�ف�ص��ل
املاضي.
وطالب عدد من الدارسني في جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا عبر سبقلا بالنظر
إل��ى مطالبهم والعمل على استكمال الفصل
الصيفي عن ُبعد قريبًا.
وق� ��ال رئ �ي��س راب� �ط ��ة ط�ل�ب��ة ج��ام �ع��ة ال�خ�ل�ي��ج
ل�ل�ع�ل��وم وال�ت �ك �ن��ول��وج�ي��ا ،ط�ل�ال ال �ص �ق��ر :لقد
أطلقنا حملة «نبيها أونالين» لرفض ممطالة
امل� �س ��ؤول�ي�ن الت� �خ ��اذ ق � ��رار اس �ت �ك �م��ال دراس� ��ة
الفصل الصيفي عن ُبعد بالتعاون مع جميع
الجامعات الخاصة ،كما اجتمعنا مع النائب
ع�م��ر ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي ،ال� ��ذي دع��ان��ا إل ��ى اللجنة
التعليمية ،وق��د ناقشنا اللجنة ،وأوضحنا
لهم أن كثيرًا من الطلبة سيتأخر تخرجهم.
وأض� � � ��اف ال� �ص� �ق ��ر ل � �ـ سبقلا :ق ��دم� �ن ��ا ك �ت��اب��ًا
الستكمال الدراسة ووافق عليه جميع أعضاء
اللجنة التعليمية ،وذل��ك للطلب م��ن ال��وزي��ر
االسراع في تنفيذ القرار ،الفتًا إلى أننا قمنا
بعدد من التحركات لضمان عدم تأخر الطلبة
الذين تقدر أعدادهم باملئات.

أين القرار؟
ومن جانبه ،قال الطالب عبدالرزاق الكاظمي:
لقد بدأنا الفصل الثاني وتوقفنا بعد العيد
ال��وط �ن��ي ب�س�ب��ب أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،ث��م ان�ت�ظ��رن��ا
ل�ح��وال��ي ش�ه��ر ق�ب��ل اس�ت�ك�م��ال دراس ��ة الفصل
أونالين ،وقد انتهينا من الفصل قبل العيد،
مبينا« :كان من املفترض أن نستكمل الدراسة
أون�لاي��ن للفصل الصيفي بعد موافقة وزي��ر
التربية ،وهو ما لم يحدث».
وأب��دى الكاظمي استغرابه م��ن ع��دم املوافقة

رفض طالبي لبطء قرارات استكمال دراسة الفصل الصيفي عن بعد

«التعليم العالي»
لم تصدر قرار استكمال
الدراسة بال مبررات
طالل الصقر :حملة «نبيها
أونالين» لرفض مماطلة
المسؤولين في اتخاذ القرار
الكاظمي :نحن طلبة
ماجستير ولدينا أعمال
وخطط ستتعطل

ع �ل��ى ال �ف �ص��ل ال �ص �ي �ف��ي ب �ع��د امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ال�ف�ص��ل ال �س��اب��ق ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ال �ت��أخ��ر في
اتخاذ ال�ق��رار ي��ؤدي إل��ى تأخر تخرجنا ،فقد
كان من املفترض أن نتخرج في شهر ديسمبر
املقبل ،لكن في ظل عدم طرح مقررات الصيفي
سيتأخر تخرجنا إل��ى شهر م��اي��و م��ن العام
املقبل.
ول�ف��ت ال�ك��اظ�م��ي إل��ى أن �ن��ا كطلبة ماجستير
لدينا وظائف وخطط كثيرة يجب أال تتعطل
بسبب عدم اتخاذ القرار ،مشيرًا إلى أن جميع
األعمال جرى تحويلها إلى النظام االلكتروني
ول��م ي�ت��م إي �ق��اف ال �ح �ي��اة ،ف�ق��د انتقلت جميع
الجامعات إل��ى النظام االلكتروني ،وينطبق
األمر نفسه على جامعة الكويت التي تعطلت
فترات طويلة بسبب تأخر القرار.
وأض � ��اف :أخ�ب��رت�ن��ا ادارة ال�ج��ام�ع��ة أن خطة
ال �ف �ص��ل ال �ص �ي �ف��ي ج ��اه ��زة ،م�ب�ي�ن��ًا أن بعض
ال �ط �ل �ب��ة اع �ت ��رض ��وا ع �ل��ى ال� ��دراس� ��ة اون�ل�اي ��ن،
وحينما تمت تجربتها أيدها جميع الطلبة،
واستفاد من التجربة الجميع.

الجامعة مستعدة
أما الطالب خالد الطراروة فأكد أن الجامعة مستعدة
للتعليم عن ُبعد ،سواء من قبل األساتذة أو الطلبة،
مبينًا أننا بانتظار املوافقة على استكمال الدراسة
أون�لاي��ن ف��ي الفصل الصيفي ،مشيرًا إل��ى أن ع��ددًا
من الطلبة سيتأخرون عن التخرج ،إذ إن الفصل
الصيفي سيختصر م��ا ي �ق��ارب  6أش�ه��ر أو فصال
دراسيا كامال .وأوض��ح الطراروة أن بعض الطلبة
بانتظار التخرج في الفصل الصيفي ،مشيرًا إلى
أن��ه ف��ي الفصل امل��اض��ي استطعنا ان�ج��از ال��دراس��ة
بسالسة من خ�لال ال��دراس��ة اون�لاي��ن ،وكانت أغلب
املواد العلمية متوافرة وسهلة للشرح عن ُبعد.
بدوره ،ذكر الطالب أحمد املاجد أن تجربة الدراسة
االلكترونية كانت ممتازة ،ولم نواجه أي مشكالت
تقنية ،ل��ذا نؤيد استكمال ال��دراس��ة الكترونيًا في
الفصل الصيفي ،خاصة مع توافر ق��درة الجامعة
وع� ��دم م �ع��رف��ة وق ��ت ان �ت �ه��اء ال ��وب ��اء ،ف�ي�م��ا ننتظر
موافقة وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات
الخاصة.

شرباكة
يوسف الشهاب

العتيقي..
شمعة تاريخ انطفأت
ح�ين ش��رع��ت ب��ال�ك�ت��اب��ة ع��ن فقيد ال�ك��وي��ت ال�ع��م عبدالرحمن
العتيقي ،شعرت ان الكلمات بحق الراحل ال تكفي وان العبارة
ال ت�ك��اد تستقصيه ،ف��ال��رج��ل ،رح�م��ه اهلل ،ل��ه ف��ي ك��ل م�ي��دان
حضور وتأثير فاعل ومؤثر ،حتى حني يغادر امليدان يترك
وراءه مساحة من عالمات االستفهام على كل لسان في ذلك
امليدان ،ثم انني كنت امام مفترق طرق جميعها كانت تقودني
الى تفاصيل حياته ،رحمه اهلل ،املمتلئة باألحداث واملواقف بل
واملواجهات ،وكلها كانت من أجل الكويت التي بدأ رحلة حياته
فيها منذ ع��ام  1949م��رورا بالصحة والدبلوماسية والعمل
ال ��وزاري ،وص��وال ال��ى دوره مستشارا بالديوان األم�ي��ري في
عهد األمير الراحل الشيخ جابر األحمد طيب ثراه.
كان اول لقاء مباشر مع العم (ابو انور) عام  1984في منزله
بالنزهة ،وه��و اللقاء ال��ذي تحدث فيه عن حياته ،رحمه اهلل،
وعن املشاركة النفطية ومجلس االمة والوزارة وقضايا عديدة
شملها الجزء األول من كتابي «رجال في تاريخ الكويت» .كان
ذلك اللقاء الذي استغرق أكثر من ساعتني ،تخللته استكانات
الشاي والقهوة ،من اللقاءات التي ال ت��زال عالقة بالذهن ،ملا
كان الحديث فيه مع شخصية تفرض عليك االستعانة بكل
الحواس واالنتباه إلى كل ما يقوله رحمه اهلل.
ك ��ان ال �ع��م ي�ت�ح��دث ح��دي��ث ال��واث��ق واألم �ي�ن ف��ي ن�ق��ل ووص��ف
األحداث واملواقف التي عاش تجاربها ،او تلك التي كان له رأي
مباشر فيها كبداياته مع الدبلوماسية ،وكيال للخارجية بعد
عودته من نيويورك التي كان أول سفير للكويت فيها ،أثناء
عهد الرئيس األس�ب��ق ج��ون كنيدي ،ودوره ف��ي وزارة املالية
والنفط وغير ذلك من املواقع التي شغلها في حياته رحمه اهلل.
الرجال معادن ،تعرفهم من خالل عطاءاتهم املخلصة والوفية،
وتعرفهم في ق��راءة األح��داث وتحليلها ،وتكفي قراءته لنوايا
طاغية العراق بغزو الكويت ،قبل ّايام من تلك الجريمة ،ثم ان
الراحل كان طوال حياته ملء السمع والبصر ،حتى حني ترك
االداء الحكومي كان رمزا لألوفياء من رجاالت الكويت ،الذين
يصعب على الذاكرة نسيانهم ،بل ومن الصعب على صفحات
تاريخ الكويت ان تتجاوز هذا الصنف من الرجال الذين آمنوا
بربهم وأعطوا لوطنهم ،فكانوا شموعا متوهجة ونبراسًا ال
يقتدي ب��ه اال املخلصون ،ف��رح��م اهلل ال�ع��م (اب��و ان ��ور) رحمة
واس�ع��ة على م��ا ق��دم��ه لوطنه ال��ذي اح�ب��ه ح��ب ال��وف��ي واألم�ين
لوطنه ومجتمعه.

• نغزة:
أخ �ي��ار ال��رج��ال ح�ين ي �غ��ادرون ه��ذه ال��دن�ي��ا ي�ت��رك��ون مساحة
كبيرة وأس��ى بفقدانهم ،ألنهم صدقوا ما ع��اه��دوا اهلل عليه،
فظلوا في ذاكرة تاريخ الكويت وسيبقى الفقيد (ابو انور) في
هذه الذاكرة طال عمرك.

«تعليمية» مجلس الوزراء اجتمعت بالقياديين التربويين مطوالً

«التربية» تدخل اختبار
«التعليم اإللكتروني» اليوم
هاني الحمادي
ع �ل �م��ت سبقلا أن ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف��ي
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع �ق��دت األس� �ب ��وع امل��اض��ي،
اجتماعًا موسـعًا بـرئـاسـة وزيـر النفتط د.
خ��ال��د ال �ف��اض��ل وح �ض��ور ع ��دد م��ن ق�ي��ادي��ي
وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال�ج��ام�ع��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
وت � �ن� ��اول االج� �ت� �م ��اع ال �ج �ه��ود واإلج � � � ��راءات
ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ال�ج�ه��ات التعليمية خ�لال
ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ،واالس� �ت� �ع ��دادات امل �ت��واف��رة
في التعامل مع املرحلة املقبلة ،إضافة إلى
ال�ت�ص��ورات املستقبلية وال�ح�ل��ول وال�ب��دائ��ل
امل �ق �ت��رح��ة ف ��ي ح � ��ال اس� �ت� �م ��رار األزم � � ��ة إل��ى
أغسطس املقبل.

واستعرض وكالء التربية والتعليم العالي
أب� ��رز ال �خ �ط��ط وآخ� ��ر ال �ت �ج �ه �ي��زات ال�خ��اص��ة
ب��ان�ط�لاق التعليم اإلل�ك�ت��رون��ي ع��ن ب�ع��د في
الجامعة وامل��دارس ،وإيضاح مسببات عدم
إل��زام �ي��ة امل� �ش ��روع ع �ل��ى م�ت�ع�ل�م��ي ال �ش �ه��ادة
الثانوية.
وف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل ،ت��دخ��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ال �ي��وم ،أول اخ�ت�ب��ار ل�ه��ا ف��ي تنفيذ وتفعيل
التعليم اإللكتروني ،عقب انتهاء القطاعات
املعنية من كل اإلج��راءات التنفيذية للخطة
التشغيلية وت�ج�ه�ي��ز ال�ح�ص��ص ال��دراس �ي��ة
إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ًا ل �ط �ل �ب��ة ال� �ص ��ف ال� �ث ��ان ��ي ع�ش��ر
ورف��ع امل ��واد عبر ق�ن��اة تعليمية على موقع
«اليوتيوب».
وبينما يترقب امليدان التربوي مدى تفاعل

توفير  500مصدر ُّ
تعلم ..و 81ألف سؤال
أعلنت وزارة التربية عن إطالق املنصة التعليمية  https://ekwti.comاليوم (االثنني)،
كمرحلة تدريبية وفقًا ملا كان مقررًا في خطتها لتطبيق التعليم عن بعد ،حيث تم
ً
توفير كل مصادر التعلم الالزمة لبدء التطبيق ،إذ يمثل ذلك دخوال في املرحلة الثالثة
بعد مرحلتي االستعداد والتجهيزات.
ُ
وأشارت التربية في بيان لها إلى أن هذه املرحلة تعد تدريبية ،حيث تقوم فيها عملية
التعليم على الشروحات واملناقشات والواجبات واملشروعات واملشاركات في إطار من
التواصل املستمر بني املعلم وطالبه ،إضافة إلى الوصول إلى مصادر التعلم بمختلف
أن��واع�ه��ا ،وال�ت��ي ت��م تجهيزها ف��ي املنصة التعليمية ،كالتسجيالت املرئية ل�ل��دروس
والعروض التقديمية وأنواع امللفات األخرى.
واك��دت ال ��وزارة توفير أكثر م��ن  500مصدر تعلم ،وإدراج أكثر م��ن  81أل��ف س��ؤال
في مختلف امل��واد ،باإلضافة إلى املعاجم اللغوية ،والدخول إلى الحصص التفاعلية
عبر الفصول االفتراضية ،وذلك في صورة منظمة وفقا لخطط توزيع مناهج املواد
الدراسية ،مع وجود آلية ملتابعة نشاط الطالب تحدد أداءه في عملية التعلم عن بعد.

خطوات إطالق التعليم اإللكتروني عن بعد:
•  15يونيو  2020تفعيل حسابات املعلمني واستمرار تسجيلهم وبدء
تفعيل الصفحات الخاصة بهم.
•  16يونيو استكمال عملية تسجيل املعلمني واالنتهاء منها ،ويشمل ذلك
التعليم الديني والتربية الخاصة.
•  20 - 17يونيو تدريب املوجهني ورؤس��اء األقسام واملعلمني في جميع
املناطق التعليمية على تفاصيل استخدام املنصة التعليمية ،ودليل املتعلم،
من خالل ورش العمل عن بعد.
•  23 - 21يونيو بدء تسجيل طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي
واألدب��ي والتسجيل مفتوح لطلبة التعليم العام والديني والتربية الخاصة،
ويشمل طلبة املراكز املسائية.

طلبة الشهادة الثانوية مع املنصة التعليمية
وال �ق �ن ��اة ال �ت��رب��وي��ة وال �ح �ص��ص ال��دراس �ي��ة
املسجلة ال�ت��ي جهزتها وزارة التربية على
مدار األشهر الثالثة املاضية ،كشفت مصادر
تربوية لـ سبقلا أن ال��وزارة بصدد االنتهاء
م��ن دل�ي��ل إج��رائ��ي ي��وض��ح كيفية اس�ت�خ��دام
الطلبة واملعلمني ورؤس��اء األقسام ومديري
امل��دارس واملراقبني للمنصة التعليمية ومن
املتوقع أن يعلن عنه قريبًا.
وح ��ول آل�ي��ة ال�ع�م��ل ع�ل��ى امل�ن�ص��ة التعليمية
وت� ��واص� ��ل امل �ع �ل �م�ي�ن م ��ع ال �ط �ل �ب��ة ع ��ن ب �ع��د،
أوض � �ح� ��ت امل� � �ص � ��ادر أن امل� � � ��درس امل �ت �ط��وع
سيلتزم بالدخول إلى الحصص االفتراضية
مع الطلبة في املوعد املحدد من قبل موجهي
العموم وف��ق ج��دول زمني معد سلفًا ،حيث
ي �ق ��وم ب� � ��دوره امل� �ن ��وط ف ��ي ع� ��رض امل �ح �ت��وى
اإلل �ك �ت��رون��ي امل �س �ج��ل إل �ك �ت��رون �ي��ًا ،وم ��ن ثم
ي�ت�ل�ق��ى اس �ت �ف �س��ارات امل�ت�ع�ل�م�ين امل �ش��ارك�ين
واإلج��اب��ة عليها ،ول��ن ي�ق��وم ب�ش��رح ال��درس
ً
ك��ام�لا كما أش�ي��ع ،ب��ل األج ��زاء غير املفهومة
من الطلبة.

معلمون متطوعون
وذكرت املصادر أن بعض املناطق التعليمية
ً
شهدت إقباال كبيرًا من املعلمني املتطوعني
ل �ل �ع �م��ل ف ��ي م� �ش ��روع «ال �ت �ع �ل �ي��م ع ��ن ب �ع��د»،
ال س �ي �م��ا م �ن �ط �ق��ة األح� � �م � ��دي ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة،
إذ وص ��ل ع ��دد امل �ش��ارك�ي�ن إل ��ى  480معلمًا
ومعلمة تقريبًا في مختلف املواد الدراسية
األس��اس �ي��ة ،ب�ي�ن�م��ا ل��م ت�ح��ظ م�ن��اط��ق أخ��رى
بعدد كاف من املتطوعني.
وأكدت املصادر رفضها التام ألي محاوالت
ترهيب أو تهديد من بعض مديري ومديرات
م� � ��دارس ب�ت�ق�ي�ي��م ال �ك �ف ��اءة وب �ن��د ال �ت �ع��اون،
إلجبار أو إلزام أي معلم على العمل ،مشددة
على ضرورة استخدام األسلوب التربوي في
التعامل مع مربي األجيال وكذلك الطلبة.
وأوضحت أن وزارة التربية انتهت من تسليم
«اليوزرات» الخاصة بمديري عموم املناطق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وم ��دي ��ري ال� �ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ومراقبي املرحلة الثانوية ومديري ومديرات
املدارس وكذلك رؤساء أقسام املواد الدراسية
للثاني عشر ،حيث سيتاح لهم متابعة سير
العمل إلكترونيًا واالطالع على كل ما يجري
في الفصول التفاعلية وم��دى التزام الطلبة
وامل�ع�ل�م�ين امل�ت�ط��وع�ين ب��امل��واع�ي��د وال ��دروس
املحددة ،مبينة أن البوابة التعليمية تحوي
ج �م �ي��ع ال � � ��دروس واألس� �ئ� �ل ��ة واالخ� �ت� �ب ��ارات
للطلبة وكذلك مواد تعليمية مسجلة مؤخرًا
للمنهج االستثنائي.
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الكويت 05

أمة وبلدي

المجلس متمسك بجلساته ..والحكومة :تمثيل بالحد األدنى

الغانم :جلسة الثالثاء قائمة
تمسك مجلس األمة باستئناف جلساته البرملانية
ال�ت��ي تنطلق غ��دا ال �ث�لاث��اء ،وس��ط إع�ل�ان حكومي
بتمثيل الحد األدنى لتأمني النصاب.
وأكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ،أن الجلسة
امل�ق��ررة غ�دًا (ال�ث�لاث��اء) قائمة ،وسيناقش املجلس
خاللها رسالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد بشأن الجلسات الالحقة.
وق��ال الغانم ،أم��س ،عقب اجتماع ملكتب املجلس:
ناقشنا ع��دة أم��ور ،منها رسالة موجهة من سمو
رئيس مجلس ال��وزراء بخصوص جلسة الثالثاء،
إل � ��ى ج ��ان ��ب رس� ��ال� ��ة س ��اب� �ق ��ة م� ��ن وزي � � ��ر ال �ص �ح��ة
ب �خ �ص��وص امل� ��وض� ��وع ذات� � ��ه ،وأدرج � � ��ت ال��رس��ال��ة
ومرفقاتها ضمن ب�ن��ود ال��رس��ائ��ل ال� ��واردة ليطلع
عليها ال�ن��واب كافة ،على أن تتم مناقشتها خالل
الجلسة املقبلة.
وذك � ��ر أن ف �ح ��وى ال ��رس ��ال ��ة أن ه �ن ��اك م ��ذك ��رة م��ن
ال�س�ل�ط��ات ال�ص�ح�ي��ة امل �ن��وط ب�ه��ا ت�ق��دي��ر األوض ��اع
واألم � ��ور ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال� �ب�ل�اد ،ف�ي�م��ا رس� ��اة وزي��ر
ال �ص �ح��ة ت �ق �ت��رح االج �ت �م��اع « أون الي� ��ن» ع��ن بعد
،وه��ذا ال يمكن تطبيقه على أرض الواقع ،لعوائق
دستورية والئحية عديدة ،وال بد أن يكون هناك

«الصحة» طلبت عقد
الجلسة عن بعد ..وهذا
ال يمكن دستوريا ً أو الئحيا ً
المجلس سيقرر كيفية
استئناف الجلسات ..وسنناقش
رسالة الحكومة خالل الجلسة
«االستبدال» و«القرض الحسن»
على جدول األعمال وبانتظار
تقارير اللجنة المالية التكميلية

اجتماع فعلي على أرض الواقع مكتمل النصاب،
فجلسات املجلس تختلف عن اجتماعات اللجان
التي يجوز فيها االجتهاد.
وأضاف الغانم ان مكتب املجلس قرر إدراج رسالة
س�م��و رئ�ي��س ال � ��وزراء بالتنسيق م�ع��ه ،ب�ن��اء على
ات �ص��االت دائ �م��ة م�ع��ه آخ��ره��ا ال �ي��وم (أم ��س) أث�ن��اء
االج �ت �م ��اع ،الف �ت��ًا إل ��ى أن ال��رس��ال��ة س�ت�ن��اق��ش في
املجلس ،وفي ما يتعلق باملستقبل فالقرار سيكون
ل�ل�م�ج�ل��س م��ن ح�ي��ث ك�ي�ف�ي��ة اس�ت�ئ�ن��اف ال�ج�ل�س��ات
أو ال��دع��وة ل�ج�ل�س��ات خ��اص��ة أو ت��رك األم ��ر ملكتب
امل �ج �ل��س ،ك��ل ه ��ذا س �ي �ق��رره امل �ج �ل��س ع �ن��د ن�ق��اش��ه
رسالة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وع��ن ج��دول األع�م��ال ،أك��د الغانم أن االستجوابني
امل �ق��دم�ين إل ��ى وزي � ��ري ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
وامل��ال �ي��ة م ��درج ��ان ع �ل��ى ج� ��دول األع� �م ��ال ال� ��ذي تم
ت��وزي�ع��ه ،وامل�ه��ل الالئحية واض�ح��ة للجميع ،كما
ت��م ادراج ق��وان�ي�ن واردة م��ن ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
للتصويت عليها في املداولة الثانية ،إضافة إلى
قوانني متعلقة بأزمة كورونا عليها توافق.
وأوض ��ح أن ق��ان��ون االس �ت �ب��دال وال �ق��رض الحسن
م ��درج ع�ل��ى ج ��دول األع� �م ��ال ،م�ت��وق�ع��ًا م��ن اللجنة

املالية االنتهاء من التقارير التكميلية لتدرج على
جدول األعمال ملناقشتها.
وأض��اف الغانم «إذا نوقشت االستجوابات اليوم
(ال � �ث �ل�اث ��اء) ،س�ي�خ�ص��ص ي� ��وم األرب � �ع� ��اء مل�ن��اق�ش��ة
موضوع كورونا ومن ثم بقية القوانني ،وإذا تطلب
األم ��ر ال�ت�م��دي��د إل��ى الخميس فيجب أخ��ذ موافقة
املجلس» ،مشيرًا إلى العديد من الطلبات املدرجة
على ج��دول األعمال ،وأن أي تغيير سيكون بقرار
من املجلس أثناء الجلسة.

التمثيل الحكومي
ح �ك��وم �ي��ا ،أرس � ��ل س �م��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د رس��ال��ة إل ��ى م�ج�ل��س األم��ة
أمس أكد فيها أن الحكومة ستكتفي بالحد األدنى
لحضور أعضائها لتأمني النصاب ال�لازم��ة لعقد
جلسات املجلس ،وذلك لحني استكمال التجهيزات
واالستعدادات والتدابير الصحية الكفيلة بتأمني
االشتراطات الصحية املطلوبة لعقد الجلسات.
وشدد الخالد على حرص الحكومة واستعدادها
للمشاركة في جلسات خاصة  -محددة املوضوع
والزمن  -وتتوافر فيها املتطلبات الصحية.

ثبتت رأي الوزير في تقريرها باستحالة تطبيقها

«المالية» تقر « االستبدال» بال شريعة

كشفت مصادر نيابية أنه ستتم مراعاة
اش �ت ��راط ��ات وزارة ال �ص �ح��ة خ�ل�ال عقد
جلسة الثالثاء ،بحيث يتم إجراء الفحص
على ال�ن��واب ف��ي منازلهم قبيل الجلسة،
ال �ت��زام��ا ب�ج�م�ي��ع اإلج� � ��راءات االح �ت��رازي��ة،
أس��وة بقطاعات الدولة املختلفة ،وحماية
للنواب وموظفي أمانة املجلس.

أثنى على عمل الفرق الرقابية في البلدية

المحري:

زكريا محمد

براك الشيتان

صفاء الهاشم

رياض العدساني

¶ الشيتان :المتقاعدون يسددون القرض الحسن بال تعثر
¶  48ألف مواطن حصلوا على قرض « التأمينات»
¶ العدساني :احذروا ..تعهدات الوزير هدفها إيجاد مخرج له
¶ الهاشم :أنا أول امرأة ُتبطل مجلساً ..ولن يرهبوني عن الحق
¶ بدل بطالة بأثر رجعي في «قانون الجائحة» بمباركة حكومية
أي تصريحات ستصدر ع��ن وزارة املالية
ب �خ �ص��وص «االس � �ت � �ب� ��دال» ق �ب��ل أو أث �ن��اء
مناقشة االستجواب املزمع الى الشيتان.
ّ
ووج � � � � ��ه ال � �ع� ��دس� ��ان� ��ي رس � ��ال � ��ة أم � � ��س ال ��ى
املتقاعدين ،قال لهم فيها« :أؤكد لكم ان أي
تصريحات من وزير املالية عن االستبدال،
قبل أو أثناء مناقشة االستجواب ،لتقديم
ّ
تعهدات ،مثل إنشاء شركة او صندوق أو
ّ
غ�ي��ر ذل ��ك م��ن األم � ��ور ،م��ا ه��ي إال ت�ع��ه��دات
إليجاد مخرج له».
إل� ��ى ذل � ��ك ،أع �ل �ن��ت رئ �ي �س��ة ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
البرملانية صفاء الهاشم ع��ن املوافقة على
ت�ش��ري��ع مل�ع��ال�ج��ة اآلث� ��ار االق �ت �ص��ادي��ة على
س� ��وق ال �ع �م��ل ،ج� � � ّ�راء ج��ائ �ح��ة «ك� ��ورون� ��ا»،
وت �ش��ري��ع آخ ��ر إلع � ��ادة ال�ت�س��وي��ة ال��وق��ائ�ي��ة
والهيكلة املالية (اإلفالس) ،متمنية أن يناال
ت��واف��ق ال�س�ل�ط�ت�ين إلق��راره �م��ا ف��ي الجلسة
امل�ق�ب�ل��ة .وش �ك��رت ال �ه��اش��م «وزي� ��ر ال�ت�ج��ارة
خالد الروضان ،الذي ّقدم نظامًا اقتصاديًا

ً
ت � �ج� ��اري� ��ًا ج� �م� �ي�ل�ا ل� �ل� �ك ��وي ��ت ب �ت �ش��ري �ع��ات
متعددة».
وأك��دت الهاشم عقب اجتماع اللجنة أمس
أن «امل��ال�ي��ة» أح��ال��ت التقريرين التكميليني
ل �ن �ظ��ام االس �ت �ب ��دال وال� �ق ��رض ال �ح �س��ن إل��ى
جدول أعمال الجلسة ،كما هما في املداولة
األول ��ى «م��ع تثبيت رأي وزي��ر املالية ب��راك
ال �ش �ي �ت��ان ،ب��اس �ت �ح��ال��ة ت �ط �ب �ي��ق ال �ش��ري �ع��ة
اإلسالمية في االستبدال».
وق��ال��ت إن ق��ان��ون اإلف�ل�اس الجديد يحافظ
على الكيان االقتصادي وحماية املشاريع
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة ،وامل�ف�ل��س ل��ن يكون
م�ج��رم��ًا ،وي �ع��ادل ب�ين ال��دائ �ن�ين وامل��دي�ن�ين،
م ��ع ت �ع �ي�ين اخ �ت �ص ��اص ق �ض ��ائ ��ي ،م�ت�م�ث��ل
بمحكمة االف�ل�اس ،وتحديد جهة وصفات
للمسؤولني ع��ن التفليسة ك��أم�ين وم��راق��ب
ومفتش عن التفليسة من هيئة اسواق املال،
مشيرة الى ان «املفتش من اقوى الوظائف،
وبوسعك الدخول لحسابات املدين ومراقبة

ّ
التصرف بأمواله
ممتلكاته ،ويتيح للمدين
والحصول على تسهيالت ائتمانية».
ول�ف�ت��ت ال�ه��اش��م ال��ى ان م�ق�ت��رح��ات الحلقة
النقاشية بشأن معالجة اآلثار االقتصادية
انعكست في مناقشة اللجنة لهذا التشريع
في اجتماع امس ،اما املقترحات االخرى من
اصحاب االعمال غير املتعلقة بهذا القانون
ف� �ق ��د أخ � � ��ذت ب ��االع� �ت� �ب ��ار وذه � �ب� ��ت ل �ل �ج��ان
املختصة إلنجاز الالزم بصددها.
وأمل �ح��ت ال��ى ان�ه��ا ت�ت�ش��رف بكونها «امل ��رأة
ال��وح �ي��دة ف��ي امل�ج�ل��س ،ون �ل��ت ث�ق��ة الشعب
ُ
ال �ك��وي �ت��ي  4م � ��رات ،وأن� ��ا أول ام � ��رأة ت�ب�ط��ل
مجلسا ،ول��ي  3ن�ج��اح��ات متتالية بفضل
اهلل ،ث ��م ث �ق��ة أه� ��ل ال �ك ��وي ��ت ،وه � ��ذه رس��ال��ة
مل��ن ي��ود اره��اب��ي ع��ن ق��ول ال�ح��ق ،ال تهمني
ال�ش�خ��وص ،م��ن ينجز أم��دح��ه وأرب ��ت على
كتفه حتى ال��زم�لاء ال�ن��واب ،والشني بأدائه
أضع يدي برقبته وأقولها عالنية وبقسوة،
ومن ينجز ويفعل الزين أمدحه».

البابطين  :كشف من عملوا تحت إمرة النائب البنغالي على رؤوس األشهاد

الفضالة :نشر أسماء النواب المتورِّطين
في تجارة البشر
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال �ف �ض��ال��ة هيئة
م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد (ن � ��زاه � ��ة) ب��ال �ت �ح� ّ�رك
ل �ن �ش��ر أس � �م� ��اء امل � �ت� � ّ
�ورط �ي�ن ف� ��ي ق�ض�ي��ة
ال �ن��ائ��ب اآلس �ي��وي امل�ت�ه��م ب��االت �ج��ار في
ال�ب�ش��ر ،وال�ت��ي أظ�ه��رت إح��دى الصحف
أن ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ف�ي�ه��ا ت�ش�ي��ر ال ��ى ت � ّ
�ورط
أع� �ض ��اء ف ��ي م �ج �ل��س األم� � ��ة ،داع� �ي ��ًا ال��ى
ال��رج��وع ال��ى إق ��رار ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة ونشر
أسماء هؤالء املتورطني.
وق��ال الفضالة أم��س :يجب عدم السكوت
ع��ن ات �ه��ام ن ��واب ف��ي ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة ،وم��ن
مهام «نزاهة» استخراج االقرارات املالية
التي تقدم إليها ،وكان آخرها في فبراير
امل��اض��ي ،قبل ان تتطور أزم��ة «ك��ورون��ا»
في البالد ،ومقارنتها ب��اإلق��رارات املالية
ال �ت��ي ت ��م ت�ق��دي�م�ه��ا م �ن��ذ ب ��داي ��ة دخ��ول�ن��ا
املجلس ،والتأكد من صحة البيانات؛ إذ
ّ
التحرك في القضايا
من غير املعقول عدم
التي تمس الذمة املالية للنواب.

فحص منزلي للنواب

متطلبات «المشاريع الصغرى
والمتوسطة» من أولوياتنا

المحرر البرلماني
ب �ص �ي �غ��ة امل� ��داول� ��ة األول � � ��ى ،وب � � ��رأي م�ث�ب��ت
ل��وزي��ر املالية باستحالة تطبيق الشريعة
اإلس�لام �ي��ة،أق��رت اللجنة امل��ال�ي��ة البرملانية
ف� ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا أم� � ��س ،ت� �ع ��دي�ل�ات ق��ان��ون
التأمينات االجتماعية ،بشأن «االستبدال»،
إضافة إلى «القرض الحسن» ،على أن تدرج
اللجنة تقريريها على جلسة الثالثاء ،وذلك
بعد توقيع  4من أعضاء «املالية» على طلب
استعجال مناقشة القانونني ،الذي وافقت
عليه رئيسة اللجنة صفاء الهاشم.
وك � ��ان � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ق � ��د ت � �ع� � ّ�رض� ��ت م ��ؤخ � �رًا
لضغط ن�ي��اب��ي واس ��ع ل��رف��ع ت�ق��ري��ري�ه��ا عن
«االس �ت �ب ��دال» وخ �ف��ض اس�ت�ق�ط��اع ال�ق��رض
الحسن إلى املجلس إلقراره والتخفيف عن
املتقاعدين معاناتهم.
ف ��ي غ �ض��ون ذل � ��ك ،ق ��ال وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ب ��راك
ال�ش�ي�ت��ان إن ع ��دد امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن ص��رف
معاشات تقاعدية ،وفق املادة الخامسة من
ال�ق��ان��ون  10لسنة ( 2019ال�ق��رض الحسن)
بلغ  48ألفًا و 469شخصًا.
وأك��د الشيتان ،في رد على س��ؤال برملاني،
ّ
عدم وجود حاالت متعثرة في سداد املبالغ
امل �ط �ل��وب��ة ع�ل�ي�ه��ا ،وف ��ق ق �س��ط رب ��ع ص��اف��ي
امل�ع��اش التقاعدي ،مشيرًا إل��ى أن الحاالت
ال�ت��ي ت�ع��دت قيمة أق�س��اط�ه��ا ف��ي املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة أك �ث��ر من
 %40من معاشاتهم التقاعدية ،بلغ عددها
 9497حالة.
ع �ل ��ى ص �ع �ي��د آخ� � ��ر ،أوض � � ��ح ال �ش �ي �ت ��ان أن
مجموع األقساط التي سيتم تأجيلها ،وفقًا
ل �ق��ان��ون ت��أج �ي��ل األق �س ��اط امل�س�ت�ح�ق��ة على
ّ
ص�ن��دوق��ي املتعثرين واألس� ��رة ،يبلغ 19.5
مليون دي�ن��ار ،منها  1.250مليون شهريا
ب��إج �م��ال��ي  7.5م�ل�ايي��ن ع��ن األش �ه��ر ال�س�ت��ة
ّ
بالنسبة إلى صندوق املتعثرين ،ومليونني
ش�ه��ري��ًا ،ب��إج�م��ال��ي  12مليونًا ع��ن األش�ه��ر
الستة لصندوق األسرة.
وق��ال وزي��ر املالية إن��ه ال يمانع من تطبيق
ال�ق��ان��ون ب��أث��ر رج�ع��ي ،ف��ي ح�ين أك��د ات�ح��اد
املصارف قدرة البنوك على تطبيقه باألثر
الرجعي.
ف��ي األث�ن��اء ،قلل النائب ري��اض العدساني

مرزوق الغانم

وش ��دد ع�ل��ى ع��ات��ق «ن��زاه��ة» استحقاق
ب� ��أن ي �ت��م اس �ت �خ ��راج اإلق � � � ��رارات امل��ال �ي��ة
امل �ق��دم��ة ال �ي �ه��ا وم �ق��ارن �ت �ه��ا ب ��اإلق ��رارات
السابقة مل�س��اع��دة النيابة ،موضحًا ان
ه��ذه االت �ه��ام��ات غ�ي��ر م�ق�ب��ول��ة ،ونطالب
ال �ن �ي��اب��ة ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن اس � �م� ��اء ه� ��ؤالء
النواب.
وتابع الفضالة :مثلما ساندنا في الفترة
امل��اض�ي��ة ب�ع��ض ال��ذي��ن ك��ان��وا يطالبون
ّ
ب�ك�ش��ف اس �م��اء ال �ن��واب م�م��ن تضخمت
حساباتهم ،فإن هذا االستحقاق ال يزال
قائمًا اليوم ،ونطالب النيابة والداخلية
بكشف االسماء.
وش � � ��دد ع� �ل ��ى أن م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا
الخطرة املتعلقة بالتركيبة السكانية،
تحدثنا مرارًا وطالبنا الجهات الرقابية
ب��ال �ت �ح� ّ�رك ،وف� ��ي ح� ��ال ل ��م ت �ت �ح��رك تلك
ال �ج �ه��ات ف�س�ن�ت�ح��رك م��ن ن��اح�ي�ت�ن��ا في
امل �ج �ل ��س ل �ل �ك �ش��ف ع� ��ن ه� � ��ؤالء ال� �ن ��واب

يوسف الفضالة

ومحاسبتهم أمام الشعب.
بدوره ،قال النائب عبدالوهاب البابطني:
إن «من رضي بأن يعمل تحت إمرة

ال �ن ��ائ ��ب ال �ب �ن �غ��ال��ي ب �ت �ج ��ارة االق ��ام ��ات
وت� ��داول األم� ��وال امل�ش�ب��وه��ة م��ن ال�ن��واب
واملسؤولني السابقني والحاليني ،وجب
كشفهم على رؤوس األش �ه��اد ليكونوا
ع � �ب� ��رة مل � ��ن ي � �س� ��يء ال� � ��ى دي � �ن� ��ه ووط� �ن ��ه
ون� �ف� �س ��ه ،وي� �ج ��ب أن ُي� �ح ��اس� �ب ��وا أش ��د
الحساب ،ليكونوا مثاال لكل من يخرج
على القانون ويعيث في األرض فسادًا».
من ج�ه�ت��ه ،ط�ل��ب ال�ن��ائ��ب ع �ب��داهلل فهاد
من رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح
الخالد «ترجمة أقواله ال��ى أفعال ،حني
ت�ع� ّ�ه��د ب�ع��دم ح�م��اي��ة ال�ف��اس��دي��ن ،وي��أم��ر
بتحويل من تعامل مع النائب البنغالي
املتهم في قضايا غسل األموال واالتجار
ب��ال �ب �ش��ر» ،داع �ي��ا وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة أن��س
الصالح ال��ى «تطبيق القانون والطلب
م� ��ن امل� �ج� �ل ��س اإلذن ب� ��رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة
حسب الالئحة عن النواب الذين وردت
أسماؤهم في التحقيقات».

أثنى نائب رئيس املجلس البلدي عبداهلل
امل� �ح ��ري ع �ل��ى دور ال� �ف ��رق ال��رق��اب �ي��ة في
البلدية خ�لال جائحة ك��ورون��ا املستجد
وم ��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن ج �ه��ود م �ش �ك��ورة في
ت�ش��دي��د ال��رق��اب��ة ع�ل��ى امل �ح��ال للتأكد من
تطبيقها لقرارات مجلس الوزراء ووزارة
ال �ص �ح��ة ب �ش��أن اإلج� � � ��راءات اإلح �ت��رازي��ة
وال ��وق ��ائ� �ي ��ة ت �ج �ن �ب��ا الن� �ت� �ش ��ار ف �ي ��روس
ك � ��ورون � ��ا وت �ن �ظ �ي��م ال � ��دخ � ��ول ل�ل�اس ��واق
امل��رك��زي��ة وت �ش��دي��د ال��رق��اب��ة ع �ل��ى ن�ظ��اف��ة
املناطق.
وق ��ال امل �ح��ري ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ سبقلا ان
البلدية واملجلس البلدي يعمالن في قارب
واح��د م��ن أج��ل التسهيل على املراجعني
من املواطنني واملقيمني واملستثمرين في
محاولة إلن�ج��از معامالتهم بكل سهولة
ويسرمن خ�لال تعديل اللوائح واألنظمة
وال� �ق ��رارات امل�ع�م��ول ب�ه��ا وت�ح��وي��ل العمل
ال �ي��دوي إل��ى إل�ك�ت��رون��ي وك��ذل��ك النهوض
ف ��ي ت �ط��وي��رال �ب�ل�اد ع �ب��ر إي� �ج ��اد االل� �ي ��ات
املناسبة لجلب املستثمرين االجانب من
خالل املشاريع التي يتم طرحها.
وأضاف املحري أن أعضاء املجلس البلدي
يعملون بجد واجتهاد من أجل مصلحة
الوطن وامل��واط��ن ،ولذلك فإن اهتماماتهم
ت�ن�ص��ب ف��ي ال�ع�م��ل ع�ل��ى م �س��اع��دة جميع
الجهات املعنية في البالد إلقرار طلباتهم
م � ��ن ت �خ �ص �ي ��ص االراض� � � � � ��ي أو ت �س �ه �ي��ل
معامالتهم املرتبطة باملشاريع الكبرى،

عبدالله المحري

م ��ؤك� �دًا ح� ��رص ال �ج �م �ي��ع ع �ل��ى إن� �ج ��از م��ا
يتم عرضه على املجلس من دون تأخير
وخالل املدة املحددة في القانون.
وأك��د امل�ح��ري أن تسهيل عمل الشباب من
أص �ح��اب امل �ش��اري��ع ال�ص�غ��رى وامل�ت��وس�ط��ة
كان من أولويات عمل املجلس الذي يحاول
دائ� �م ��ًا م �س��اع��دة ه� ��ذة ال �ف �ئ��ة م ��ن ال �ش �ب��اب
إلن� � �ج � ��اح م� �ش ��اري� �ع� �ه ��م وت � �ط ��وي ��ره ��ا ب �م��ا
يعود بالنفع عليهم وانعكاسه اإليجابي
ع� �ل ��ى ال� � �ب �ل��اد ،م� �ش� �ي� �رًا إل� � ��ى أن األع � �ض ��اء
ال �ت �ق��وا ب��أص �ح��اب امل �ش��اري��ع ف��ي اك �ث��ر من
ل� �ق ��اء واس� �ت� �م� �ع ��وا ل �ط �ل �ب��ات �ه��م وامل �ش ��اك ��ل
ال �ت��ي ي��واج �ه��ون �ه��ا وت ��م ات� �خ ��اذ ال� �ق ��رارات
واإلج ��راءات الالزمة من أج��ل القضاء على
ما يوقف العثرات التي تواجههم.

القضاء للكويتيين فقط
بعد سنة
حمد الخلف
تقدم  5نواب هم :عبداهلل الكندري والحميدي
السبيعي وعادل الدمخي ومبارك الحجرف
وأسامة الشاهني ،باقتراح بقانون في شأن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام امل ��رس ��وم /231990
بشأن تنظيم القضاء ،بوجوب تولي القضاء
من قبل الكويتيني دون غيرهم.
وبينت املذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون
أن��ه «ب �ع��د م ��رور أك �ث��ر م��ن س�ت�ين ع��ام��ًا على
تنظيم القضاء الحديث في الكويت ،وزيادة
أع� � ��داد ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ق �ب��ول�ي�ن ف ��ي ال �ق �ض��اء
وال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ب �ص��ورة س�ن��وي��ة ،وت��راك��م
ال �خ �ب��رات ل ��دى ال �ق �ض��اة وأع� �ض ��اء ال�ن�ي��اب��ة
ال�ك��وي�ت�ي�ين بمختلف درج��ات �ه��م خ�ل�ال تلك

ال�س�ن��وات ،فقد أضحت الحكمة التشريعية
من النص على جواز تعيني غير الكويتيني
ب �ت �ل��ك ال ��وظ ��ائ ��ف م �ن �ت �ف �ي��ة ،م �م��ا ي�س�ت��وج��ب
التدخل التشريعي واالقتصار على تعيني
الكويتيني دون غيرهم في تلك الوظائف».
وأضافت املذكرة أنه «ألجل ذلك فقد تضمن
ً
ه��ذا ال�ق��ان��ون ت�ع��دي�لا ع�ل��ى امل ��ادة  ١٩بشأن
ش��روط تولى القضاء بالنص على وج��وب
توليه من قبل الكويتيني فقط دون غيرهم،
ك�م��ا أض ��اف م ��ادة ج��دي��دة ت�ض�م�ن��ت ال�ن��ص
على مدة سنة لتطبيق خطة إلحالل القضاة
ً
الكويتيني بجميع املحاكم بدال من القضاة
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين وع �ل��ى أن ي�ت��ول��ى املجلس
األع�ل��ى للقضاء وض��ع وتنفيذ تلك الخطة
بالتنسيق مع وزير العدل».

الدالل :قانون للمدن الذكية
أع�ل��ن ال�ن��ائ��ب محمد ال ��دالل ع��ن تقديمه
اقتراحًا برغبة ،يتضمن تبني الحكومة
م�ف�ه��وم وآل �ي��ات ف�ك��رة امل ��دن ال��ذك�ي��ة ،وم��ا
يشمل ذل��ك م��ن اس�ت�ث�م��ارات ذك�ي��ة لبناء
اإلن �س��ان والتعليم واالق �ت �ص��اد والبيئة
وجميع مناحي ومرافق الدولة الذكية.
ودع��ا ال ��دالل ف��ي اق�ت��راح��ه الحكومة إلى
ص �ي��اغ��ة خ �ط��ة ع �م��ل م �ت��وس �ط��ة امل � ��دى،
وأخ� � � ��رى ب� �ع� �ي ��دة امل � � ��دى ل �ل �ت �ح��ول ن�ح��و
«ال�ح�ك��وم��ة ال��ذك �ي��ة» أو «امل� ��دن ال��ذك �ي��ة»،

على أن تنتهي ه��ذه الخطط م��ن إنجاز
برنامجها في فترة ال تزيد على خمس
سنوات.
واقترح إصدار قانون خاص للمدن الذكية
والحكومة ال��ذك�ي��ة يعهد م��ن خ�لال��ه إلى
وجود جهاز إشرافي على إعداد وتنفيذ
ال �خ �ط��ة امل �ق �ت��رح��ة ل �ل �ت �ح��ول ال �ت��دري �ج��ي
للحكومة الذكية أو اإللكترونية ،تحت
إشراف ومراقبة وتنفيذ الجهاز املركزي
إلدخال التكنولوجيا.
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باسل الصباح ومعه مسؤولون صحيون عقب افتتاح مركز الفنطاس

«الفنطاس التخصصي» نموذج في الرعاية الصحية المتطورة

الصباح :جهود طبية متكاملة
في مواجهة «كورونا»
عبدالرزاق المحسن
ش ��دد وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .ب��اس��ل ال�ص�ب��اح
على استمرار الجهود الطبية املتكاملة
في مواجهة جائحة كورونا.
وع� �ب ��ر ال �ص �ب ��اح خ�ل��ال اف �ت �ت��اح��ه م��رك��ز
ال�ف�ن�ط��اس التخصصي أم ��س ،بحضور
ق� � �ي � ��ادات م �ن �ط �ق��ة األح� � �م � ��دي ال �ص �ح �ي��ة
وم� �س ��ؤول ��ي ت �ع��اون �ي��ة ال� �ف� �ن� �ط ��اس ،ع��ن
اع�ت��زازه بالجهود التي بذلتها الطواقم
الطبية خالل الفترة الحالية للتعامل مع
الوباء ،مشيدًا بالجهود املبذولة إلعداد
وتشغيل م��رك��ز الفنطاس التخصصي،
م��ن ال �ك��وادر الطبية والصحية والفنية

وال�ه�ن��دس�ي��ة وك ��وادر تقنية امل�ع�ل��وم��ات،
ل �ي �ك��ون ه ��ذا ال� �ص ��رح ن �م��وذج��ًا ي�ح�ت��ذى
ف��ي م��واك �ب��ة خ��دم��ات ال��رع��اي��ة الصحية
املتميزة.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال م��دي��ر منطقة األح�م��دي
ال�ص�ح�ي��ة د .أح �م��د ال �ش �ط��ي ،إن اف�ت�ت��اح
م ��رك ��ز ال �ف �ن �ط��اس ال �ت �خ �ص �ص��ي ي�ع�ت�ب��ر
إضافة نوعية أخرى ضمن خطة الوزارة
ل�ت�ع��زي��ز واس �ت��دام��ة وت �ك��ام��ل ال �خ��دم��ات
ال �ص �ح �ي��ة ف� ��ي م �ن �ط �ق��ه األح� � �م � ��دي ،ب�ين
م �س �ت �ش �ف��ى ال � �ع� ��دان وخ � �ط ��وط ال��رع��اي��ة
الصحية األولية.
وبني الشطي أن املركز سيوفر باإلضافة
إلى خدمات طب العائلة و رعاية املسنني

الشطي:
المركز الجديد
يخفف الضغط عن
«عيادات العدان»
أكثر من  ٢٥عيادة تخصصية تشمل في
مرحلتها األولى عيادات العيون واألنف
واألذن والجلدية والباطنية والجراحة

الصباح يستمع إلى شرح حول المركز الصحي

وامل �س��ال��ك وال �ع �ظ��ام ،م��ؤك �دًا أن �ه��ا ق��اب�ل��ة
للتوسع وال�ت�ن��وع بما ي�خ��دم املراجعني
مع املحافظة على جودة ونوعية الخدمة.

تقنية املعلومات
وذك��ر الشطي أن خدمات املركز ستعزز
ن �ج��اح��ات ال � ��وزارة ف��ي اس �ت �خ��دام تقنية
امل �ع �ل��وم��ات ،س � ��واء ف ��ي ح �ج��ز وج��دول��ة
امل ��واع� �ي ��د م ��ن خ �ل��ال أق� �س ��ام م�س�ت�ش�ف��ى
ال � � � � �ع� � � � ��دان ،أو م � � ��ن خ� � �ل� ��ال ال� � �ت � ��واص � ��ل
م � ��ع ال � �خ� ��دم� ��ات امل � �س� ��ان� ��دة ال��رئ �ي �س �ي��ة،
ك��امل�خ�ت�ب��رات وأق �س��ام األش �ع��ة أو أق�س��ام
الصيدلة والخدمات الطبية.
وب�ين أن��ه سيتم اس�ت�خ��دام��ات تطبيقات
م� �ث ��ل  Askل� �ل� �ت ��واص ��ل ب �ي��ن امل ��واط� �ن�ي�ن
امل��رض��ى وأط�ب��ائ�ه��م لتوجيههم إلج��راء
الفحوصات الالزمة ومراجعة عالجهم،
وح�ج��ز م��واع�ي��د ال�ع�ي��ادات التخصصية
وع� � �ي � ��ادات ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة األول� �ي ��ة
تلقائيًا.
ورج ��ح ال�ش�ط��ي أن ي ��ؤدي االف �ت �ت��اح إل��ى
ت�خ�ف�ي��ض إج �م��ال��ي م��راج �ع��ي ال �ع �ي��ادات
التخصصية بمستشفى ال �ع��دان ،حيث
ي�ت��وق��ع أن يستقبل م��رك��ز ال�ف�ن�ط��اس ٢٥
إل��ى  ٣٠من إجمالي عيادات املستشفى،
وه��و ما سيخفف ال��زح��ام ويوفر مواقع
وسعة مكانية إضافية لتقديم خدمات
ال �ع �ي��ادات التخصصية ،ق��اب�ل��ة ل�ل��زي��ادة
وذلك من دون تفريط في الجودة.
وك ��ان ��ت سبقلا ق ��د أش � ��ارت ف ��ي ع��دده��ا
ال � �ص� ��ادر األح� � ��د إل � ��ى أن امل� ��رك� ��ز ج��اه��ز
ل�ل�اف� �ت� �ت ��اح م� ��ن ق� �ب ��ل م� �س ��ؤول ��ي وزارة
ال �ص �ح ��ة ،ب �ع��د أن ت ��م االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ك��ل
تشطيباته األخيرة وتجهيز العيادات.

ل��و ج�ل�س��ت ي��وم��ًا ف��ي غ��رف��ة خ��اف�ت��ة اإلض� ��اءة،
وراق� �ب ��ت ح �ج��م ال� �ظ�ل�ال ال �ت��ي ت �ت �ك��ون ح��ول��ك،
ستالحظ أن كل األشياء التي يقع عليها ذلك
ً
ال�ض��وء الخافت ت��رس��م وراءه ��ا ظ�ل�اال ضخمة
ع�م�لاق��ة ،ف��ي ح�ين ل��و ك��ان��ت ال�غ��رف��ة متوسطة
اإلضاءة ،فان تلك الظالل ستصبح أقل حجمًا،
وعلى العكس من ذلك اذا كانت الحجرة تتكامل
فيها اإلض��اءة فإن الظالل تتقزم وقد تختفي،
ومعنى ذلك أن حجم الظالل يتناسب تناسبًا
عكسيًا مع قوة اإلض��اءة بالغرفة ،فكلما زادت
قوة اإلضاءة قل حجم الظالل وكلما قل حجم
اإلضاءة زاد حجم الظالل.
وهذا هو ما يحدث تمامًا عند محاربة الفساد،
فكلما زادت س�ط��وة ال�ق��ان��ون وت��م إع�م��ال��ه بدقة
وص ��رام ��ة ،ق �ل��ت ال ��رش ��وة وال �ف �س��اد وت �ض��اءل
حجمهما ..وال ننسى أبدًا أن املحسوبية صورة
من صور الفساد بل هي ام الفساد ،وحتى ال
نختلف على معاني املصطلحات البد ان نبني أن
املقصود باملحسوبية ،هو مجاملة شخص على
ح�س��اب ال�ق��ان��ون أو األص��ول مهما ك��ان مقدار
هذه املجاملة ،حتى لو كانت مجرد الوقوف في
ً
طابور ،فلو وقفت في الطابور تنتظر دورك مثال
ثم جاء شخص صاحب نفوذ وأراد أن يجاملك
فطلب منك ان تتقدم في دورك عدة خطوات فان
هذا يعد صورة من صور املحسوبية!
وتبدأ املحسوبية منذ الصغر فلو كنت تشغل
منصبًا م��رم��وق��ًا ،وع ��ودت اب�ن��ك الصغير على
ت�ل�ق��ي امل �ج��ام�ل�ات م �م��ن ي �ح �ي �ط��ون ب ��ك ،ال��ذي��ن
ي�ح��اول��ون التقرب إليك  -ول��و كانت مجامالت
ب �س �ي �ط��ة  -ف ��إن ��ه ل ��ن ي �سل��اه��ا وس �ت �ك �ب��ر م�ع��ه
ويعتادها ،إلى درجة أنه إذا عومل يومًا معاملة
ع��ادي��ة ك��أق��ران��ه ف��إن��ه ي�ش�ع��ر ب ��أن ح �ق��وق��ه قد
َ
ان�ت�ق�ص��ت ،وع�ل��ى ال�ع�ك��س م��ن ذل��ك ل��و غ��رس��ت
ف��ي ال�ط�ف��ل اح �ت��رام ال �ق��ان��ون واح� �ت ��رام ح�ق��وق
الغير ،فإنه سينشأ متمسكًا بالقيم رافضًا اية
مجاملة أو محاباة ،وبهذا نقضي على الفساد
ف��ي م�ه��ده ب��ل وق�ب��ل أن ي��ول��د ،ف�ه��ذه املجامالت
البسيطة ه��ي ب��ذرة ال�ف�س��اد ون ��واة املحسوبية
وال��رش��وة ،وق��د ع��اص��رت تجربة عملية تثبت
صحة هذه املقولة حدثت أمامي مع بنت أختي،
التي كان والدها يشغل منصبًا كبيرًا في وزارة
ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ،ف�ح�ين ك��ان��ت ف��ي ال�ع��اش��رة
م��ن ع�م��ره��ا ،وأث �ن��اء جلوسها ل�ت��ؤدي امتحان
ال �ش �ه��ادة االب �ت��دائ �ي��ة ،اق �ت��رب��ت امل��راق �ب��ة منها
وهمست في أذنها «هل انت ابنة ف�لان؟» ،فلما
أجابتها باإليجاب عادت تهمس في أذنها من
جديد« :ه��ل تحتاجني م�س��اع��دة؟» ،فانتفضت
الطفلة ذات ال�ع�ش��رة أع ��وام وص��اح��ت بصوت
�ال وب��اس�ت�ن�ك��ار« :ت �ق �ص��دي ت�غ�ش�ش�ي�ن��ي؟»،
ع� ٍ
وبطبيعة الحال فوجئت املراقبة بموقف الطفلة
وأص �ب �ح��ت ف��ي ح��ال��ة ي��رث��ى ل �ه��ا ،وح �ت��ى تبعد
الشبهة عن نفسها سارعت الى اإلنكار ،فقالت
للطفلة« :انا أقصد لو أردت طعامًا أو شرابًا»ن
وسكت الجميع متظاهرين باالقتناع!
وف��ي اليوم التالي اشتكت املراقبة لوالد الطفلة

قائلة له« :بنتك فضحتني!» ،وروت له ما حدث
فأفهمها أن ابنته جادة جدًا وال تقبل أي خروج
ع�ل��ى ال �ق��واع��د ،وه ��ي تستعد اس �ت �ع��دادًا جيدًا
ل�لام�ت�ح��ان��ات ،وت�ح�ص��ل ع�ل��ى أع �ل��ى ال��درج��ات
وترتيبها األولى دائمًا على املدرسة ،ولهذا فهي
ال تحتاج ألية مساعدة.
وق ��د روى ل�ن��ا األب ه ��ذه ال��واق �ع��ة وه ��و ف�خ��ور
بابنته لتفوقها ولتمسكها بالقيم ،وتوقع لها
أن تستمر ف��ي ه ��ذا ال�ت�ف��وق واالل� �ت ��زام بالقيم
طوال حياتها ،وكما تنبأ لها تمامًا ظلت ابنته
من األوائل في الدراسة الثانوية الى أن حصلت
على الثانوية العامة بمجموع ( ١٠٣.٥%فقد
كان النظام يسمح للمتفوقني بتجاوز ١٠٠%)
ودخلت كلية الطب وتفوقت فيها فحصلت على
ال�ب�ك��ال��وري��وس بتقدير جيد ج �دًا ،ث��م حصلت
على ماجستير ف��ي األم ��راض الباطنية وك��ان
ترتيبها األول ..وه�ك��ذا حققت ن�ب��وءة وال��ده��ا،
وك��ان��ت وم��ا زال ��ت ف��ي جميع م��راح��ل حياتها
متمسكة باملبادئ بل وزادت تمسكًا بها.
وهذا يدعونا الى إعادة النظر في طريقة تنشئة
أبنائنا ،فال نتساهل معهم في االلتزام بالسير
على الخط املستقيم مهما كانت سنهم صغيرة،
ومهما كان عدم التزامهم يسيرًا ،فاملدرس الذي
ي�ت�ه��اون م��ع ط��ال��ب ارت �ك��ب غ�ش��ًا ف��ي االم�ت�ح��ان
ً
مثال ،يساهم في تقديم فرد فاسد الى املجتمع،
ف�ه��ذا ال�ط��ال��ب ال ��ذي ارت �ك��ب غ�ش��ًا وم��ر ال�ح��ادث
مرور الكرام ،فلم ينتبه اليه أحد ولم ينل عقابًا
على ما اقترفه ،سيستقر في اعتقاده أن الغش
ن��وع م��ن أن ��واع ال�ش�ط��ارة أو ال�ف�ه�ل��وة ،فيستمر
في غيه ويستخدم الغش في كل عمل يتواله،
ً
ف��إذا ت�خ��رج ف��ي كلية ال�ط��ب م�ث�لا وع�م��ل طبيبًا
سيستخدم الغش في عالج املرضى ،واذا تخرج
ف��ي كلية ال�ح�ق��وق وع�م��ل محاميًا سيستخدم
الغش في الدفاع عن موكليه ،واذا تخرج في كلية
الهندسة وعمل مهندسًا سيستخدم الغش في
إقامة املباني ..وهكذا ،فكيف ننتظر من املوظف
أن يرفض الرشوة بعد أن حصل على شهادته،
ك�م��ا ح�ص��ل ع�ل��ى وظ�ي�ف�ت��ه ع� ّ�ن ط��ري��ق ال�غ��ش؟
وكيف نطلب من املدرس أن يعلم األوالد االلتزام
بالسلوك القويم وهو نفسه ال يلتزم به؟
ان ال �ت �غ��اض��ي ع��ن ال �ه �ف��وات ي�ج�ع�ل�ه��ا ت�ت��راك��م
وي�ج�ع��ل ال�ع�ين ت�ع�ت��اد ال�خ�ط��أ ،وب��ال�ت��ال��ي يخلق
ً
جيال ال يحترم القانون وال يبالي به ومن هنا
يعم الفساد وينتشر.
ول� �ه ��ذا ع�ل�ي�ن��ا ان ن�ت�ع�ه��د ال� �ن ��شء م ��ن ص�غ��ره
بالتربية فنعلمه األخ�لاق قبل العلم ،ن��زرع في
وجدانه أال يقبل غير الصدق وال يقول غيره،
يستمع جيدًا لكل ما يقال له أو يعرض عليه،
ثم يفرزه فرزًا ليميز بني ما هو صادق وما هو
ك��اذب ،ليس شرطًا ان يواجه املتحدث بحكمه
على أق��وال��ه ألن ه��ذا يوقعه في املشاكل ،ولكن
يكفيه ان يتحاشى االس�ت�ج��اب��ة إال مل��ا يحس
ب�ص��دق��ه ف �ي��ه ،وروي � �دًا روي � �دًا ن�ن�ش��ئ مجتمعًا
يعيش ف��ي ال�ن��ور ،فنبدد الظلمة حيثما كانت
حتى ال يعشش فيها الفساد!

 %0.8من سكان الكويت مصابون بالفيروس

المتحدث باسم «الزراعة» المصرية لـ سبقلا:

«الصحة الوقائية» :شهادات
النتهاء العزل والحجر الصحي

منتجاتنا تغزو العالم
وغير ذلك تشويه للحقيقة

عبدالرزاق المحسن
أك��دت م�ص��ادر مطلعة ف��ي وزارة الصحة
ع��دم ت��وق��ف م��راك��ز ال�ص�ح��ة ال��وق��ائ�ي��ة في
املناطق الصحية عن استقبال املواطنني
امل �ش �ت �ب��ه ب��إص��اب �ت �ه��م ب �ف �ي��روس ك��ورون��ا
واملخالطني ،وممن يتطلب إجراء مسحات
لهم ،وتقديم النصائح خالل فترة عزلهم.
وأض ��اف ��ت امل �ص ��ادر ل �ـ سبقلا أن ال� ��وزارة
لديها  ٣٤م��رك��ز صحة وق��ائ�ي��ة ف��ي عموم
امل �ح��اف �ظ��ات وامل� �ن ��اط ��ق ال �ص �ح �ي��ة ،ح�ي��ث
إنها تستقبل من لديه أع��راض أو يعاني
م��ن ارت �ف��اع درج� ��ات ال� �ح ��رارة أو ال�س�ع��ال
وغيرها ،بهدف إجراء الفحوصات وتقييم
حالة املصابني أيضًا من خ�لال التواصل
الهاتفي ،عالوة على منح شهادات انتهاء
الحجر الصحي والعزل ،ملخاطبة جهات
العمل املرضى الذين تماثلوا للشفاء.
وأش ��ارت امل �ص��ادر إل��ى أن تطبيق خدمة
حجز امل��واع�ي��د إلج��راء املسحات ف��ي تلك
امل� ��راك� ��ز ع ��ن ط ��ري ��ق أح� ��د ال� ��رواب� ��ط ال �ت��ي
ستعلن عنها ال��وزارة الحقًا سيتم البدء
ف �ي �ه��ا األس� �ب ��وع امل �ق �ب��ل ،الف �ت��ة إل� ��ى أن�ه��ا
ستكون متاحة أمام املواطنني واملقيمني
ع �ل��ى ح ��د س � ��واء ،ب �ه��دف م �ح��اص��رة ب��ؤر
الفيروس وال�ح��د م��ن انتشار اإلص��اب��ات،
ول � �ض � �م� ��ان ت� �ن� �ظ� �ي ��م ع� �م� �ل� �ي ��ة اس� �ت� �ق� �ب ��ال
املراجعني ،ووفق مواعيد مسبقة.
من جانب آخر ،أظهرت إحصاءات وزارة
الصحة إصابة  %0.8من قاطني الكويت
ب�ف�ي��روس ك��ورون��ا ،بعد وص��ول إجمالي
ع��دد املصابني إل��ى  35920ح��ال��ة ،بإعالن
 454إص��اب��ة ج��دي��دة أم ��س ،م��ن إج�م��ال��ي
ع��دد السكان البالغ  4ماليني و 420ألف
نسمة.
وت ��راج� �ع ��ت ن �س �ب��ة اإلص � ��اب � ��ات ال �ي��وم �ي��ة
ل �ل �م��واط �ن�ين ب�ي�ن إص ��اب ��ات أم� ��س ،لتبلغ

أخذ المسحات مستمر

454

ً
ً
جديدة..
إصابة
 7وفيات ..وانخفاض
نسبة اإلصابات
اليومية للمواطنين
 ،%42.5ب �ع��د أن ك��ان��ت ق��د ارت �ف �ع��ت أول
م��ن أم ��س (ال �س �ب��ت) إل ��ى ن�س�ب��ة ق�ي��اس�ي��ة،
بلغت  ،%54.6وتراجع أيضًا عدد متلقي
الرعاية في العناية املركزة؛ ليصبح 171

حالة ،بعد ان كان في اليوم السابق ،176
ك �م��ا ب �ل��غ م �ج �م��وع ال� �ح ��االت ال �ت��ي ثبتت
إص��اب �ت �ه��ا ب� ��امل� ��رض ،وم � ��ا زال� � ��ت ت�ت�ل�ق��ى
الرعاية الطبية الالزمة  8865حالة ،بعد
ان ك��ان��ت  9295ح��ال��ة ،ب��ان�خ�ف��اض ق��دره
.430
وارت �ف �ع��ت ن�س�ب��ة إج�م��ال��ي امل�ت�ع��اف�ين إل��ى
 %74.4م��ن إج�م��ال��ي امل �ص��اب�ين ،ف��ي حني
جرى تسجيل  7حاالت وفاة إثر إصابتها
باملرض ،ليصبح مجموع ح��االت الوفاة
 296حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة
د.ع � �ب� ��داهلل ال �س �ن ��د :إن ح � ��االت اإلص ��اب ��ة
تضمنت  193مواطنًا و 68مصريًا ،و41
ه �ن ��دي ��ًا و 35ب �ن �غ�ل�ادش �ي��ا ،وج �ن �س �ي��ات
أخ � ��رى .وج � ��اء امل �ص��اب��ون وف� ��ق امل �ن��اط��ق
ال�ص�ح�ي��ة ،ب��واق��ع  153ح��ال��ة ب��ال�ف��روان�ي��ة
و 107ب��ال �ج �ه��راء و 88ب ��األح �م ��دي و66

بحولي ،و 40بالعاصمة.
وجاءت الفروانية في أعلى قائمة املناطق
ال �س �ك �ن �ي��ة م ��ن ح �ي��ث ت �س �ج �ي��ل اإلص ��اب ��ة
بالفيروس بـ 34إصابة ،وجليب الشيوخ
ب� �ـ ،32وال�ع��ارض�ي��ة ب� �ـ ،23وال�ع�ب��دل��ي ب �ـ،20
والجهراء بـ ،19وخيطان بـ.15
وب �ل��غ م �ج �م��وع م ��ن أن �ه��ى ف �ت��رة ال�ح�ج��ر
الصحي املؤسسي اإللزامي  51شخصًا،
ب �ع��د ال �ق �ي��ام ب �ك��ل اإلج� � � ��راءات ال��وق��ائ �ي��ة،
وال �ت ��أك ��د م ��ن خ �ل��و ج �م �ي��ع ال �ع �ي �ن��ات من
الفيروس.
وزاد ع��دد امل�س�ح��ات ال�ت��ي ت��م ال�ق�ي��ام بها
واملعلنة أم��س إل��ى  2324مسحة ،وارتفع
م �ج �م��وع ع� ��دد ال �ف �ح ��وص إل� ��ى 334612
فحصًا.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت بلوغ عدد
ح��االت ال�ش�ف��اء  26759ح��ال��ة بعد تعافي
 877إصابة خالل الساعات األخيرة.

القاهرة  -محمد عبدالناصر
ب � �ع� ��د ح � ��ال � ��ة ال � � �ج� � ��دل امل � �س � �ت � �م� ��رة ال� �ت ��ي
وص �ل��ت إل ��ى ت �ص��در ه��اش �ت��اغ «م�ق��اط�ع��ة
ال�ف��واك��ه امل�ص��ري��ة» ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��واص��ل
االجتماعي «تويتر» في الكويت ،وتداول
النشطاء العديد من املقاطع التي تشير
إلى فواكه يقال إنها مستوردة من مصر
وغير صالحة لألكل ،ردت وزارة الزراعة
املصرية بأن ما يثار غير صحيح ،حيث
أكدت أن املنتجات الزراعية املصرية آمنة
تمامًا.
وق � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ال ��رس� �م ��ي ب ��اس ��م وزارة
ال��زراع��ة املصرية الدكتور محمد القرش
ف� ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات خ ��اص ��ة ل � �ـ سبقلا ،إن
امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع� �ي ��ة امل� �ص ��ري ��ة ت�خ�ض��ع
ل�ف�ح��وص��ات دق�ي�ق��ة وص ��ارم ��ة ،س ��واء في
م� �ص ��ر أو ف� ��ي ال� � � ��دول امل � �س � �ت� ��وردة ،وإن
ه�ن��اك تنسيقًا ك�ب�ي�رًا بيننا وب�ي�ن ال��دول
امل� � �س� � �ت � ��وردة ال � �ت� ��ي ت� �ض ��ع ه � ��ي األخ� � ��رى
اش� �ت ��راط ��ات ص� ��ارم� ��ة ،وه� ��ي ال ت �ق��ل ع��ن
االشتراطات في مصر التي تضعها على
منتجاتها املصدرة.
وأض��اف القرش أن وزارة ال��زراع��ة تمتلك
م �ع��ام��ل م�ت�ق��دم��ة ت�ع�م��ل ع �ل��ى ف �ح��ص كل
املنتجات املصدرة إلى ال��دول املستوردة
بشكل دق �ي��ق ووف �ق��ًا للمعايير ال�ع��امل�ي��ة،
ً
ك �م��ا أن ال� � � ��وزارة ت �م �ت �ل��ك م �ع �م�لا خ��اص��ًا
بفحص املتبقيات ال �ض��ارة بكل الفواكه
وال � � �خ � � �ض� � ��روات ل� �ل� �ت ��أك ��د م � ��ن ج ��ودت� �ه ��ا
وسالمتها.

دليل الجودة
وحول ما تم تداوله على مواقع التواصل
االجتماعي حول جودة الفاكهة املصرية،
أش ��ار ال �ق��رش إل��ى أن امل�ن�ت�ج��ات املصرية
تغزو دول االتحاد األوروب��ي التي تضع

ش ��روط ��ًا أك� �ث ��ر ص ��رام ��ة ح� ��ول امل �ن �ت �ج��ات
الغذائية املستوردة ،وأن هناك  30سوقًا
ج� ��دي� ��دة ف �ت �ح��ت ل �ل �م �ن �ت �ج��ات امل �ص��ري��ة
نظرًا لجودتها ومطابقتها لكل معايير
ال �ج��ودة واالش �ت��راط��ات ،وه��و دل�ي��ل على
م��دى قيمة وس�لام��ة امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة
املصرية.
وب�ي�ن ال �ق��رش أن امل�ن�ت�ج��ات امل�ص��ري��ة يتم
تسجيلها ع�ب��ر أك ��واد لسهولة تتبعها،
وف� ��ي ح��ال��ة ت ��م إخ� �ط ��ارن ��ا ع ��ن أي منتج
م �ص��ري غ �ي��ر م �ط��اب��ق ل �ل �م��واص �ف��ات يتم
التنسيق ب�ين ال�ج�ه��ات املعنية ،وات�خ��اذ
اإلجراء ات بشكل صارم ألي مخالفة تؤثر
على سالمة املنتج املصري ،لذلك ال يوجد
أي تهاون وكل املنتجات تخضع للرقابة
وال ي�س�م��ح ب�ت�ص��دي��ر أي م�ن�ت��ج م�ص��ري
غير مطابق للمواصفات.

األرقام تنفي
وحول ري املزروعات املصرية ،أكد القرش
أن امل�ن�ت�ج��ات امل�ص��ري��ة امل �ص��درة تخضع
لنظم ري معتمدة ودقيقة داخل الحدائق
وامل � ��زارع ،وأن امل�ع��ام��ل امل�ص��ري��ة امل�ط��ورة
م� ��ؤخ � �رًا ت �ع �م ��ل ع� �ل ��ى ف� �ح ��ص امل� �ب� �ي ��دات
وامل� �ت� �ب� �ق� �ي ��ات ل �ل �م �ن �ت �ج��ات وامل �ح��اص �ي��ل
ال��زراع �ي��ة ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب م��ع امل��واص �ف��ات
ال �ق �ي��اس �ي��ة .وأن �ه��ى ال �ق��رش ت�ص��ري�ح��ات��ه
ب��ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى أن ك ��ل م ��ا ي� �ث ��ار م �ن��اف
للواقع ومحاولة تشويه للحقيقة ،حيث
إن األرق� � ��ام ت��ؤك��د م� ��دى م �ك��ان��ة وس�لام��ة
املنتج املصري الذي يغزو أسواق العالم،
والتي تؤكد األرق��ام زي��ادة الطلب عليها،
حيث بلغت صادرات مصر الزراعية منذ
مطلع عام  2020مليونني ونصف املليون
طن ،أبرزها الخضروات والفواكه ،بينما
وصل إجمالي الصادرات الزراعية إلى 5
ماليني طن سنويا.

الكويت 07
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حشود من المنتظرين لتسلم المساعدات الغذائية (تصوير :سيد سليم)

توزيع المساعدات في حولي..

فوضى فتدافع ..فقوات خاصة
خالد الحطاب
شهد توزيع جمعية الهالل األحمر للسالل
الغذائية على العمال والمحتاجين في
منطقة حولي عصر أمس حالة من الفوضى
والتدافع والهرج والمرج التي استدعت تدخل
القوات الخاصة وتأجيل التوزيع إلى اليوم.

قالت مصادر سبقلا ان اعداد املقيمني الذين
ح� �ض ��روا إل ��ى م��وق��ع ال �ت��وزي��ع ت� �ج ��اوزت ال��ف
ش� �خ ��ص ،ف� ��ي ح �ي�ن ح� �ض ��رت ع� ��رب� ��ات ال� �ه�ل�ال
األح �م��ر ع�ل�اوة ع�ل��ى ت��واج��د أف ��راد م��ن ال�ق��وات
الخاصة ووزارة الداخلية والدفاع املدني.
وع �ل �ل��ت امل� �ص ��ادر م ��ا ج ��رى ب��أن��ه ك ��ان ب�س�ب��ب
االع� � ��داد ال �ك �ب �ي��رة ل �ل �ع �م��ال م �ق��اب��ل ق �ل��ة اع� ��داد
امل� �ن� �ظ� �م�ي�ن م� ��ا ادى ال � ��ى خ � � ��روج ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن

رجال القوات الخاصة يحاولون ضبط االنفالت

¶ البرجس لـ سبقلا :سنعاود توزيع السالل الغذائية اليوم
¶ القوات الخاصة استخدمت القوة للسيطرة على انفالت العمال
¶ عدم التزام العمال بالنظام تسبب في تأجيله
األش �خ��اص ع��ن ط��اب��ور االن �ت �ظ��ار ب��ال��رغ��م من
تواجد البعض فيه من الساعة  2ظهرا.
وذك � � ��رت ان ال � �ق� ��وات ال� �خ ��اص ��ة ق ��ام ��ت ب �ف��ض

أحد األشخاص سقط تحت األقدام

ال�ت�ج�م��ع ب�ع��د ال�ف��وض��ى وال �ت��داف��ع ب��اس�ت�خ��دام
القوة في حني غادر فريق الهالل األحمر.
ف��ي ال �س �ي��اق ،ق��ال��ت االم �ي �ن��ة ال �ع��ام��ة لجمعية

ال � �ه�ل��ال األح � �م� ��ر م� �ه ��ا ال� ��رج� ��س ل � �ـ سبقلا ان
ت ��واج ��ده ��م ف ��ي ح ��ول ��ي ك� ��ان ل �ت ��وزي ��ع ال �س�ل�ال
الغذائية ،لكن تم تأجيله إلى اليوم او استبدال
توزيعات الفترة الصباحية بالليلية.
وك ��ان ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ت �ن��وي ت ��وزي ��ع  1000س�ل��ة
غ ��ذائ� �ي ��ة ع �ل��ى األس� � ��ر امل� �ت� �ض ��ررة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ح��ول��ي ،إال أن ال �ت��داف��ع أدى ال ��ى ت��أج�ي�ل��ه إل��ى
وقت الحق.

البرجس تسلم المساعدات ألحد العمال

بال نظام

نقاش حول الوضع

محاولة التهدئة

!

عمال نالوا مساعداتهم

 08الكويت
من الذاكرة

الخالف الخليجي..
إلى أين؟!

خالد أحمد الطراح
ب ��ادرت مجموعة م��ن املهتمني م��ن م��واط�ن��ي مجلس
التعاون الخليجي بإصدار بيان مدني مناديًا بعودة
اللحمة الخليجية وتخطي ال�ع�ق�ب��ات ،ال�ت��ي يواجهها
امل�ج�ل��س م�ن��ذ  ،2017م��ن اج��ل ال �خ��روج م��ن ال�خ�لاف
ّ
الخليجي دون بريق أمل حتى اليوم لحله!
تهدف امل�ب��ادرة املدنية الخليجية ،ال��ى التعبير مجددًا
عن صادق االمنيات لطي صفحة املاضي السياسي
العليل ،وت�ج��دي��د التذكير اي�ض��ا بمتطلبات مواجهة
التحديات السياسية واالقتصادية ،التي باتت تهدد
أم��ن واستقرار كل ال��دول االع�ض��اء في املجلس دون
اي استثناء.
الخالف الخليجي ..الى اين؟
س � ��ؤال ح�م�ل�ت��ه وم ��ازال ��ت ت �ك��اب��ده ع �ق��ول م�س�ت�ن�ي��رة
وضمائر شعبية من شرائح وفئات املجتمع الخليجي
كافة ،فقد تعدى ه��ذا الهم املثقل بترسبات متراكمة
على مدى سنوات حتى قبل بروز الخالف الخليجي
على السطح قبل ارب��ع س �ن��وات ..ت�ع��دى ه��ذا ال�س��ؤال
النخب الفكرية والثقافية ليشمل كل فرد من األسر
في دول مجلس الخليجي ،السيما األس��ر املتضررة
اجتماعيًا من هذا الخالف.
ق��د ي �ب��دو م�ض�م��ون ال �ب �ي��ان ف�ي��ه ش ��يء او ك�ث�ي��ر من
االجترار للتطلعات نفسها ،لكن كان البد من اعادة
ق��رع اج��راس التذكير والتحذير ايضا من استمرار
ال �خ�لاف ال�خ�ل�ي�ج��ي ..ه �ن��اك اط� ��راف ودول ب��ال�ج��وار
غير العربي متربصة لكل دولة خليجية ..متربصة
بمصير امن واستقرار املنطقة ككل ،وهو ما يحتم
ال��وح��دة ف��ي مواجهة ال�ت�ه��دي��دات ،ال�ت��ي تنتظر لحظة
ً
االنطالق بشكل اكثر وضوحًا ومباشرة!
فقد اصبح افول بعض االنظمة االستبدادية في الوطن
ال �ع��رب��ي ل�ي��س ف��رص��ة ل�ت�ح��رر ش �ع��وب ال� ��دول املعنية
والقوى العاملية واإلقليمية املؤيدة لهذا التغيير ،وإنما
اصبح فرصا لتأزيم العالقات ب�ين بعض حكومات
مجلس التعاون الخليجي م��ن خ�لال تسريب بعض
امل��واد االع�لام�ي��ة على م��راح��ل ،او كلما الح��ت باألفق
مالمح بشائر أمل للتفاهم الخليجي ،بهدف وأد كل
االنفاس املنتظرة النفراج خليجي  -خليجي!
أك� ��اد أج� ��زم ب ��أن ه �ن��اك ش �خ �ص �ي��ات رس �م �ي��ة وغ�ي��ر
رسمية ف��ي دول االع�ض��اء باملجلس الخليجي ،التي
لديها م��ا تقوله ب�ش��أن ال�خ�لاف الخليجي بعقالنية
وحكمة ،ولكن الظروف باتت مفزعة خوفًا من ردود
الفعل الرسمية!
نتمنى من حكومات «الخليج العربي الواحد» ،أال تقيد
ال �ح��راك امل��دن��ي ف��ي دول امل�ج�ل��س ،ب��ل ت�ف�س��ح امل�ج��ال
امام اي تحرك شعبي -مدني قد يجد له حاليًا تأثيرًا
ايجابيًا وسريعًا لدى عدد من العقول ..فمن املؤكد ان
تلد عددًا اكبر في املستقبل القريب والعاجل.
اتمنى ان تمعن االمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي
بهذا االقتراح ،وكذلك املبادرة املدنية الحديثة ،فنوافذ
ال�ع�م��ل امل��دن��ي ق��د ي �ك��ون ل�ه��ا ح��ظ اوف ��ر م��ن ال�ق�ن��وات
الدبلوماسية في معالجة الجمود السياسي ،ومن ثم
تتوافر فرص جديدة للحوار الخليجي تمهيدا لزوال
العقبات.
ينبغي على االمني العام للمجلس د .نايف الحجرف
استثمار فرصة توفير ال��دع��م السياسي للمبادرة
املدنية الحديثة من اجل فتح املجال للحوار الشعبي
 الرسمي وال�ح��وار امل��دن��ي الخليجي اي�ض��ا ،بهدفكسر حاجز الصمت املهيمن على املشهد الخليجي
العام.
فمثل هذا التحرك يتطلب االستعانة بفريق استشاري
 مدني من املوقعني على املبادرة سالفة الذكر من اجلالقيام بجولة خليجية ،بمعية االم�ين العام ..فالظرف
الحالي يتطلب امكانيات سياسية ونقاشية ق��ادرة
على ق�ي��ادة ح��وار ج��دي��د بحيادية م��ن اج��ل مصلحة
شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي.
ينبغي على االخ الحجرف ادراك ان خبرته السياسية
امل�ت��واض�ع��ة ل��ن تسعفه ف��ي ال �خ��روج م��ن دائ ��رة العمل
السياسي التقليدي ،فاملصلحة الخليجية تحتم القبول
بمرئيات براغماتية وقدرات خليجية غير رسمية.

ُك َّتاب وآراء
جرة قلم
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دفاع انتقائي!

ال يملك امل��رء إال أن تتمكن منه الدهشة لدفاع البعض عن وزير
ماليتنا الجديد «ب��راك الشيتان» في مواجهة االستجواب املقدم
ضده من النائب الشاب رياض العدساني! مع أني لم أكن مع النائب
العدساني في كل استجواباته التي ال تحصى وال تعد ،فهو أكثر
نائب في تاريخ مجالس أمتنا لربما يتقدم باستجوابات بعضها
«مأخوذ خيره» ..ولكني ازاء استجوابه لوزير املالية الجديد ،الذي
كان موظفا ب��وزارة املالية ثم مدير ادارة ش��ؤون ّ
القصر سابقًا!
وال أدري م��ا م ��دى خ�ب��رت��ه االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة ال�س��اب�ق��ة ،لكي
يعني ف��ي ذل��ك املنصب الحساس ك��وزي��ر مالية! وق��د ش��اء حظه
أن يعني في تلك ال��وزارة التي تمسك بأموالنا العامة وصناديق
احتياطياتنا ومؤسساتنا امل��ال�ي��ة امل�ت�ع��ددة مثل البنك امل��رك��زي
والتأمينات االجتماعية وغيرها من مؤسسات ،لربما سمع وقرأ
عنها ال��وزي��ر فقط «قبل أن يشرف على ك��ل أم��وره��ا بالصحف
ووسائل االتصال االجتماعي» ..بحيث ان معلوماته عنها ربما ال
تزيد على معلومات رجل الشارع العادي! فالوزير الشاب الجديد
خلفيته سلفية ،وهذه بنظري هي سبب ارتقائه بمناصبه الرفيعة،
وه��و أم��ر عودتنا عليه حكوماتنا الرشيدة في كرمها الحاتمي

باملناصب الرفيعة كمحاصصات سياسية وقبلية وطائفية.
***
لكن كل ذلك سأضعه خلفي ،وسأركز مثلما ركز املدافعون عن
الوزير بمواجهة هذا االستجواب في أنه اتخذ اج��راءات وق��رارات
غير مسبوقة في شؤون وزارته ،بما يمس األموال العامة في طلبه
تحويل املليارات التي تنام عليها مؤسسة البترول ،والتي تخص
احتياطي االجيال ،التي تشرف عليها وزارة املالية ،ونتمنى منه
– أي الوزير – بعد ه��ذا االستجواب ،ال��ذي لن ينجح بنظري في
اقصائه ،أن يستمر ويتابع ما أثاره قبل االستجواب ،ألنه حظي
بشعبية كبيرة بسببه ،وهذه أمور مستحقة نشكره على اثارتها
بشجاعة ،متمنني أن يستمر حتى النهاية ف��ي تلك االتجاهات
الشجاعة.
***
وق ��د الح �ظ �ن��ا أن ك ��ل م ��ن داف � ��ع ع ��ن وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ف ��ي م��واج �ه��ة
االستجواب الحالي ،ركز في دفاعه أنه ال يجوز استجواب الوزير
وذل��ك لقصر م��دة توليه ل �ل��وزارة ( 3أشهر  +ت��داع�ي��ات ك��ورون��ا)
ونحن نتفق معهم في ذل��ك االس��اس من ال��دف��اع ،ولكن – وآه من

علي أحمد البغلي
لكن – هذا الدفاع بقصر مدة تولي الوزير لوزارته ملاذا لم نسمعه
ع�ن��دم��ا ش��د ب�ع��ض ال �ن��واب حيلهم وم�س��ان��دي�ه��م ف��ي اس�ت�ج��واب
الدكتورة غدير أسيري ،ولم يمر عليها أي��ام في وزارتها بسبب
آراء منسوبة لها ص��ادرة منذ  8س�ن��وات؟! ومل��اذا لم نسمع هذا
الدفاع في قضية الوزير املحترف النشط محمد بوشهري الذي
أطيح من أول أيام وزارته بسبب حكم مدني صادر عليه لم يخبر
عنه كرسي اعتراف رئيس الوزارة أو أعضاء املجلس؟!
هذه هي االنتقائية السمجة التي تشوه وجه ديموقراطيتنا أكثر
مما شوهته املمارسات النيابية في السنوات األخ�ي��رة ..ليأتينا
أناس من خارج املجلس لينضموا اليها؟!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

الكالم الحر عبدالرحمن العتيقي..
رجل الدولة الذي روَّ ض بنزاهته السياسة واالقتصاد
في العاشر من أغسطس ع��ام  ،1990وف��ي قاعة يتجمع فيها امللوك
واألم � � ��راء وال� ��رؤس� ��اء ال� �ع ��رب ،ب�ق�ص��ر امل ��ؤت �م ��رات ب�م��دي�ن��ة ن �ص��ر في
العاصمة املصرية القاهرة ،قبل أن يتجهوا جميعًا إلى القاعة الرئيسية
الستكمال القمة العربية الطارئة لبحث الغزو العراقي لدولة الكويت،
فوجئ الرؤساء العرب بصوت يعلو على صوت الزعيم الليبي معمر
القذاقي ويقول له بانفعال «اجلس يا معمر ..اجلس يا معمر ..إذا كان
زعماء الخليج يتجنبون الرد عليك وعلى تطاولك عليهم ألنهم تربوا
على الخلق الكريم ،فأنا سأرد عليك».
وحني سأل القذافي «وأن��ت من تكون؟» رد بحزم «أنت تعرفني جيدًا
وسبق أن تحاورنا كثيرًا ،أنا مواطن كويتي ،ومواطن عربي مجروح
على استعداد لالستعانة بمن يكون لتحرير بلدي من ق��وة غاشمة
احتلت األرض وهتكت العرض وفتكت بأبناء شعبي».
القذافي الذي صعق بهذا الصوت جلس على املقعد ،بعد أن كان يرفض
محاوالت الرئيس املصري محمد حسني مبارك لدفعه للدخول للقاعة،
�ال م�ح��اوالت تمرير ق��رار للقمة قدمته
حيث ك��ان يرفض وبصوت ع� ٍ
ال�س�ع��ودي��ة ي��دي��ن غ��زو ال �ع��راق للكويت ،ويتيح للكويت ودول الخليج
االستعانة بمن يشاؤون إلخراج القوات العراقية من الكويت والحفاظ
على أمن دولهم.
لم يكن ذلك الصوت سوى صوت املستشار في الديوان األميري آنذاك،
وعضو الوفد الكويتي عبدالرحمن العتيقي الذي وافته املنية الجمعة
املاضي.
ه��ذه الواقعة غير املسبوقة لم تنتشر ط��وال عقود؛ ألن العتيقي كان
ً
بالفعل مثاال لرجل الدولة ال��ذي ال يهتم بصنع مجد شخصي بقدر
م��ا ك��ان يهتم بإنجاز املهمة على أكمل وج��ه ،فهذا نهج العتيقي في
كل منصب ت��واله خالل مرحلة النشأة والنهضة التي تعتبر من أهم

املراحل التي مرت بها الكويت الحديثة.
ال �ش��اب ال ��ذي ت�م� َّ�ي��ز م�ن��ذ ال�ص�غ��ر ب�م�ع��رف��ة م�س��ك ال �ح �س��اب��ات ،وال�ل�غ��ة
َّ
اإلنكليزية ،والتميز في مجال انشاء وتنظيم اإلدارات الحكومية لم يتول
وزارت��ي املالية ،والنفط ع��ام  1967اال بعد أن انتقل بني مناصب عدة
أثبت فيها حنكته.
ف�ق��د ك��ان ال�س�ف�ي��ر ال ��ذي ت��ول��ى م�ه�م��ة اق �ن��اع ال ��دول ف��ي األم ��م امل�ت�ح��دة
ب��اس�ت�ق�لال ال �ك��وي��ت ،ح�ي��ث ك��ان ي�ت��ول��ى منصبي س�ف�ي��ر ال�ك��وي��ت في
واش�ن�ط��ن ،ومندوبها ال��دائ��م ف��ي األم��م امل�ت�ح��دة .ث��م انتقل إل��ى منصب
وكيل وزارة الخارجية ع��ام  ،1963وتولى مهمة مساعدة ول��ي العهد
ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح السالم في املفاوضات مع العراق
للوصول التفاقية  1963الحدودية بني البلدين ،التي شهدت أول اعتراف
عراقي بسيادة الكويت واستقاللها ،وهي االتفاقية التي كانت أساس
كل قرارات األمم املتحدة ،ومجلس األمن الدولي التي صدرت عام 1990
ً
ُ
حيث كانت نصوصها املحكمة عائقا أمام محاوالت الرئيس العراقي
صدام حسني إلضفاء الشرعية التاريخية على غزوه للكويت.
النفط ك��ان عصب املالية العامة ف��ي ال�ك��وي��ت ،ول�ه��ذا ك��ان توليه مهام
وزارت ��ي النفط وامل��ال�ي��ة املهمة األك�ب��ر ف��ي حياة عبدالرحمن العتيقي،
حيث استطاع وفق أسلوب العمل الجماعي الذي يؤمن به ويتبعه ،أن
يوفر للكويت استقرارًا ماليًا ط��وال  14عامًا تولى فيها وزارة املالية،
حيث تحولت الدولة لنمط اإلدارة الحديث ،وأنشأت املؤسسات املالية
بشكل منظم ودقيق ،وتمت تنمية الواردات النفطية ليتكون لدى الكويت
احتياطي مالي ضخم بلغ عند مغادرة العتيقي وزارة املالية نحو 100
مليار دينار كويتي.
ك�م��ا نجحت ال�ك��وي��ت ف��ي ع�ه��د العتيقي وزي ��ر ال�ن�ف��ط ،ب�ت��أم�ي��م النفط
الكويتي بالتنسيق مع منظمة أوب��ك ،وعبر سياسة هادئة ومتدرجة

داهم القحطاني
جنبت الكويت التصادم مع دول كبرى وعظمى كان لديها قدر كبير
من النفوذ والتأثير سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.
تواضع العتيقي وتركيزه على أداء مهامه من دون محاولة الترويج
للنفس إعالميًا ،أخفى عن كثيرين معلومة أنه صاحب فكرة إنشاء
صندوق لألجيال املقبلة ،يتم فيه تخصيص نسبة سنوية ثابتة من
ً
إيرادات النفط املتعاظمة ،وذلك لكي تنعم كل األجيال بهذه الثروة بدال
من تبديدها على جيل بعينه.
وال �ع �ت �ي �ق��ي ال � ��ذي ك ��ان ي��رف��ض امل ��د ال� �ث ��وري ال �ع��رب��ي خ �ل�ال حقبتي
الخمسينات والستينات ،وم��ا يعرف بالقومية العربية القائمة على
النهج االشتراكي ،كان يتبنى في املقابل سياسة تطوير البلدان العربية
بهدوء وبطرق علمية ومتدرجة ووفقًا لالنتماء العربي اإلسالمي ،من
دون استيراد النظريات االقتصادية والسياسية من الغرب أو الشرق.
وق��د طبق ذل��ك ً
عمليا ح�ين نجح م��ع آخ��ري��ن ف��ي إن�ش��اء بيت التمويل
الكويتي كتجربة رائ��دة في االقتصاد اإلس�لام��ي ،وه��ي التجربة التي
كانت بداية إلنشاء سلسلة كبيرة من املصارف اإلسالمية في دول
عربية وأجنبية عدة.
س�ي��رة عبدالرحمن العتيقي أك�ب��ر بكثير م��ن أن تختصر ف��ي مقالة
ً
َّ
واحدة ،فالرجل كان بالفعل شخصية نادرة مثلت بصدق مرحلة من
رجال الدولة املؤهلني واملخلصني ،الذين كانوا يعملون بنزاهة وإخالص
ومن دون االلتفات للمصلحة الشخصية ،أو إلى شهوة امل��ال رغم أن
كنوزًا ال تحصى كانت تحت أيديهم.
رحم اهلل عبدالرحمن العتيقي وأسكنه فسيح جناته.

الكراهية التي ستقتلنا ..ال كورونا
ف��ي وق��ت االزم� ��ات ع ��ادة م��ا تنتشر امل�ش��اع��ر السلبية كالخوف
والغضب والحزن والقلق ،وه��ذا ناتج من االحساس بالعجز في
م��واج�ه��ة امل �ج �ه��ول .ف��ي ه��ذه االوض� ��اع ي�ب�ح��ث ال �ن��اس ع ��ادة عمن
يقدم لهم تفسيرا مل��ا يجري م��ع ح��ل ،ويفضل أن يكون بسيطا
وس �ه�لا .طبعا ال�ح�ل��ول السهلة البسيطة ع ��ادة م��ا ت�ك��ون مجرد
أوه � ��ام أو أم �ن �ي��ات .ف��االن �س��ان ك��ائ��ن م�ع�ق��د م�ت �ش��اب��ك ال��رغ �ب��ات
وامل�ش��اع��ر واألف �ك��ار ،ودائ �م��ا م��ا ت�ك��ون امل�ش��اك��ل ن�ت��اج ال�ع��دي��د من
العوامل واألسباب ،لذلك فحلول املشاكل تتطلب جهدا ووقتا .لكن
الستغالل الجو العام الذي تخلقه املشاعر السلبية أثناء األزمات
يلجأ بعض الناس عديمي األخالق الى شيطنة مجموعة من البشر
واستهدافها بشكل جماعي بحمالت كراهية غير أخالقية .الدافع
االس��اس��ي من ه��ذه الحمالت ل��دى من يقودها هو اشباع رغبات
مريضة ف��ي الظهور وف��ي الشهرة ع��ن طريق التنفيس ع��ن عقد
النقص ،والرغبات املرضية في ايذاء اآلخرين من دون أدنى تقدير
فى عواقب أفعالهم.
إن التاريخ االنساني مملوء بنماذج ألشخاص قاموا باستغالل
ضعف الجماهير وخوفها ليقودوها نحو الدمار عبر ايهام الناس
انهم يملكون التفسير الحقيقي والحل النهائي لكل املشاكل .هتلر
مثال ،استغل املشاعر السلبية لدى االمل��ان الناتجة عن هزيمتهم
في الحرب العاملية االولى وخدعهم ،مصورا بأن كل مشاكل أملانيا
ناتجة من اليهود واالقليات االخ��رى .بعد القضاء على اليهود لم
تختف املشاكل بل زادت ،فأوجد ع��دوا آخ��ر وآخ��ر وآخ��ر ..حتى
دخل في حرب كونية ضد العالم انتهت بمقتل املاليني من البسطاء
االبرياء وتدمير الحضارة االنسانية .وقبله وبعده أتى الكثير ممن
أراد أن يحقق مجدا شخصيا من خالل قيادة الجماهير املحبطة

واليائسة عن طريق الكراهية والحقد والوعود الكاذبة.
جمهور حمالت الكراهية ،الذين يستمعون لها ويستجيبون في
العادة ،هم من الناس البسطاء الذين تسهل استثارة مشاعرهم
وتحريضهم وال�ت�لاع��ب ب�ه��م م��ن دون أن ي�ش�ع��روا .فعندما ق��ام
ال �ن��ازي��ون بشيطنة م �ك��ون��ات م��ن ال�ش�ع��ب االمل ��ان ��ي ،وه ��م ال�ي�ه��ود
والشواذ والغجر والسود والشيوعيون ،انتهت املأساة بقتل ماليني
البشر وتدمير أملانيا واغلب اوروب��ا ،كان جل أتباعهم من الجهلة
وأنصاف املتعلمني والفاشلني فى حياتهم الخاصة .وهذا ما حصل
في أواخر الدولة العثمانية ،حيث تمت شيطنة العرب واملسيحيني
والشيعة واالك��راد ،ومن ثم ارتكبت املجازر واملذابح الدموية بحق
ماليني البشر .وقبل بضع سنوات قتل أكثر من مليون انسان في
مجازر روان��دا ،عندما اشتعل الصراع بني الهوتو والتوتسي في
ذلك البلد الفقير بسبب أهله والغني بموارده وثرواته.
م��ن امل�لاح��ظ أن��ه ف��ي ك��ل م��رة تتم شيطنة مجموعة والتحريض
ضدها البد أن تجد نظرية املؤامرة حاضرة بشكل مؤثر ،حيث
يتم ايهام الجماهير اليائسة انها محور الكون ،وان هناك مؤامرة
تدبر في الخفاء للقضاء عليهم .طبعا ككل نظريات امل��ؤام��رة ال
يوجد دليل حقيقي ملموس ،فاملوضوع مجرد اوهام وتخيالت مع
توقعات ،لكنها تالمس العقل البسيط.
مع انتشار الوباء في الكويت بدأت بعض االصوات تشن حمالت
الكراهية في جميع االتجاهات ،حيث بدأ الهجوم ضد مجموعة من
املواطنني ثم تحولوا الستهداف بعض املقيمني ،ومع االسف أجد
أن هذه الحمالت بدأت تؤثر على الناس في الشارع ،وتمهد الطريق
نحو حصول مشاكل حقيقية ،وتشرع لظلم أناس أبرياء.
إن من يقوم بشيطنة املقيمني في الكويت ،سواء استهدف جنسية

استجوابات لزعزعة التضامن الحكومي

بعيدا عن فحوى مواد ومحاور االستجوابات التي قدمت لوزير
التربية بخصوص قراره في عدم إنهاء العام الدراسي ،مقابل
اس�ت�ج��واب وزي��ر املالية بمحاور مختلفة أخ��ذت نصيبها من
التأييد والرفض ل��دى معظم املواطنني ،تعود جلسات مجلس
األم��ة ب�ج��دول أع�م��ال وم�ش��روع��ات ب�ق��وان�ين ،أب��رزه��ا م��ا يتعلق
بالحد م��ن آث��ار أزم��ة ال�ك��ورون��ا على الصعيدين االق�ت�ص��ادي
واالج �ت �م��اع��ي ،واس �ت �ق��رار ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن رب ال�ع�م��ل وال�ع��ام��ل
ومحاولة لتشريع في قانون اإليجارات ،أو القانون املدني فيما
ي�خ��ص ف �ت��رة اإلغ �ل�اق ب�س�ب��ب إع�ل�ان م�ج�ل��س ال � ��وزراء العطلة
االستثنائية مما نتج عنه عدم االنتفاع الكلي أو الجزئي للعني
املؤجرة ،وكال االقتراحني يقتربان من تحقيق العدالة لكن لن
ترضي جميع األطراف وأصحاب العقار الخاص كونها ملكية
خاصة مصونة بقوة الدستور .وفي ص��ورة عامة أي تشريع

حاليا يقر استثناء سيبقى تحت رقابة املحكمة الدستورية
والضمانات العامة ملشروعية أي قانون يهدف للمصلحة العامة.
إن ال�ح��راك ال�ي��وم يقودنا لتحليل ناصيف نصار الفيلسوف
اللبناني في كتابه «منطق السلطة» ،وق��د أشرنا إليه مسبقا،
فالقضية اليوم تشبه مفهوم اإلزاح��ة الكل ،يرغب بالسيطرة
للوصول لسلطة املجتمع مع قرب انتخابات مجلس األمة ،جوهر
هذا الصراع سيطرة قائمة تسعى إلى التلبس بلباس السلطة،
ومن جانب آخر إرادة خاصة تسعى لقيادة املجتمع بحريته
ورض��اه ص��راع يجري على أس��اس الحق ألج��ل إث�ب��ات سلطة
املجتمع ،وهناك من يعتقد أن هذا الصراع طبيعي ونفحة أمل
عظيم ،فالقضايا كبرت وتضخمت كاالستيالء على املال العام،
وقضايا غسل األموال ،وتنفيع في املناقصات ،وطرح عنصري
مزدوج بني الحق والباطل حول التركيبة السكانية وضد تجارة

د .طالل العلي
معينة او شمل الجميع ،انما يسعى لتدمير البلد ،ويمهد الطريق
امام الظلم سواء بعلم أم جهل ،وحتما لن يتوقف عند املقيمني .ما
يزيد املوضوع سوءا أن جمهور هذه الحمالت هم في الغالب من
املراهقني والبسطاء وغير الناضجني ال عقليا وال شعوريا ،وهؤالء
من السهل السيطرة عليهم والتالعب بمشاعرهم ،بالذات مشاعر
الخوف واالن�ت�م��اء ،ليتحولوا ال��ى مجرمني دون إدراك .ان وصف
جماعة معينة باعتبارها تشكل خطرا وبأنها عديمة االخالق وال
يمكن الوثوق بها هو تمهيد للقبول بإيذاء افرادها واالعتداء عليهم
وظلمهم ،تحت مسمى ال��دف��اع عن النفس او حماية الوطن او ما
شابه من معان يتم توظيفها.
كما أن قطع أرزاق الناس بشكل متسرع لالستعراض هو تخريب
لالقتصاد ولن يجلب النفع ألحد .إن عبء التعامل مع هذه األزمة
يقع اوال على عاتق املثقفني ومؤسسات االع�لام ،الذين عليهم ان
يواجهوا حمالت الكراهية ومن يقوم بها في نقاش علمي متزن،
حيث ان أغلب من يقومون بهذه الحمالت هم ممن ال قيمة وال وزن
حقيقيًا لهم في املجتمع ،ولذلك نجدهم يلجؤون ألسماء وهمية
في وسائل التواصل االجتماعي ،لكي يبثوا سمومهم ويمارسوا
م��راه�ق�ت�ه��م م��ن دون أن يتحملوا م�س��ؤول�ي��ة أف�ع��ال�ه��م .ل��ذل��ك ف��إن
تأثيرهم سينتهي بمجرد مناقشة أفكارهم في الضوء.

أخيرا يبقى الشعب الكويتي رغم هذه األزمة الصحية يتفاعل
وينتقد وي �ش��ارك ب��رأي��ه ف��ي جميع القضايا ال�ي��وم�ي��ة ،م��ا عدا
النفس العنصري الذي انتشر في مواقع التواصل يعتبر إساءة
لنا جميعا فالتعميم غير مقبول بتاتا ..وشكرا.
يعقوب عبدالعزيز الصانع
@ylawfirm

اإلقامات ،والحيلولة لتوطني الوظائف العامة واملهمة في السلطة
القضائية وأجهزة الدولة املختلفة .يظن البعض أن أزمة الكورونا
قد انتهت وما تبقى إال اإلصالح الفوري ،لهذا ال نستغرب من
استجوابات لها أهداف انتخابية أو لتفكيك التضامن الوزاري
ومن ثم توجيه التقصير للحكومة.

العم فيصل مبارك القناعي في ذمة اهلل
رحم اهلل العم فيصل القناعي ..وتعجز الكلمات عن رثائه فهو
عميد الصحافة الكويتية والرياضية ،وشغل مناصب محلية
وإقليمية ودولية ،وكان أمني سر جمعية الصحافيني وتشرفت
بالدفاع عنه عندما شطبت عضويته ،وك��ان ه��ذا الحكم األول
كسابقة قضائية طبقت فيها الئحة جمعية الصحافيني ،وثقته
 رحمه اهلل  -محل افتخار لنا وتقدير ال أن�س��اه .إل��ى جناتالخلد بإذن اهلل.
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خبير أسري ينصح :قدمي شكوى رسمية ضده ..حتى يطرد من مكان العمل

خطبني زميل في العمل ثرثار واآلن يعلم الجميع بأسرارنا ..فكيف أتصرف؟
عنك مع زمالئك في العمل ،هذه خيانة كبيرة
يعرفها ِ
ومقززة.
إذا ك��ان ش��ري�ك��ك ال�س��اب��ق ينتهك ال�س�ي��اس��ة الخاصة
ب��ال�ش��رك��ة ،فيجب أن يحاسب على ذل��ك ،وحقيقة أن
امل �ش��رف ال �ع��ام ه��و ص��دي�ق��ه ال ت �ه��م ،ف�ب�م��ا أن ��ه خالف
القواعد فيجب أن يحاسب.
أدرك أن متابعة هذا األمر يمكن أن يجعل بيئة عملك
مرهقة وع��دائ�ي��ة ،لكنني أق�ت��رح أن م�ك��ان العمل ال��ذي
يمكن فيه هضم حقوق النساء ،هو بالفعل مكان معاد
ومرهق لكل موظف.
التهديد بتقديم شكوى إلس�ك��ات ه��ذا ال��رج��ل ال ينفع
معه ،أقترح أن تقدمي شكوى رسمية حتى يطرد من
عمله وينال جزاءه.

ستيف ألموند ،شيريل سترايد «نيويورك تايمز»
ترجمة :محمد مراح
ُ
أرسلت شابة رسالة إلى خبيرين أسريني في صحيفة
نيويورك تايمز تقول فيها:

أن��ا ش��اب��ة ف��ي أواخ ��ر ال�ع�ش��ري�ن�ي��ات ،أع�م��ل ف��ي شركة
مرموقة ،منذ أشهر تعرفت على زميل لي في العمل
ب��دا وكأنه شخص جيد ،رغ��م أن لديه عيوبًا واضحة
فقد ك��ان كثير الكالم ويثرثر دوم��ًا في مكان العمل،
لكني في الحقيقة كنت أكن له بعض الحب ،فكرت مليًا
وفي النهاية قام بخطبتي وقضينا أشهرًا مع بعض،
لكني اكتشفت بالصدفة أن جميع أسرارنا يعلم بها
كل من يعملون معي.
ق��ررت الضغط على قلبي ،وفسخ الخطوبة ،وتحدثت
معه بجدية ،وقد كنت أعلم بطبيعة الثرثرة في مكان
�رارا وت �ك� ً
عملنا ،ل��ذا طلبت منه م � ً
�رارا ت�ق��دي��ري وع��دم
التحدث عما دار بيننا إلى األشخاص الذين يعملون
معنا ،ووعد بعدم مناقشة حياتي الخاصة في مكان
العمل ،لكنه لم يوف بوعده.
بعد ذل��ك بوقت قصير ،اكتشفت أن املشرف العام في
مكان عملنا يعرف كل أسراري التي كشفتها لخطيبي،
ه��ذا األم ��ر دم��رن��ي وأص�ب�ح��ت أخ�ج��ل ك�ث�ي�رًا ف��ي مكان
عملي ،فقدت رغبتي ف��ي ال��ذه��اب إل��ى العمل ،ولكني ال
أري��د أن أخ�س��ر وظيفتي ،النتيجة اآلن ه��ي أن زمالئي
ف��ي العمل يعرفون تفاصيل خاصة عني ،وه��ذا األم��ر
يغيضني ،كان ّ
علي أن أثق في حدسي ،وال أقبل بعالقة
ّ
مع هذا الرجل الثرثار ،الذي تعمد الكذب علي لعدة شهر.
امل�ش��رف ال�ع��ام ف��ي عملنا ،ك��ان يجب عليه أن يعاقبه

ف��ي ح�ين ردت الخبيرة شيريل سترايد على رسالة
الشابة قائلة:

ع�ن��دم��ا ب ��دأ ي�خ�ب��ر ال��زم�ل�اء ع��ن ع�لاق�ت�ن��ا ،ألن ��ه انتهك
سياسة الشركة ،لكن خطيبي صديقه ،لذا لن يحدث
هذا األمر أبدًا ،أريد أن أعرف كيف يمكنني التغلب على
إحساسي بالخيانة والغضب ورغبتي في معاقبة هذا
الرجل على الطريقة غير املحترمة التي عاملني بها؟
أريده أن يعاقب بشكل مناسب النتهاكه سياسة مكان
ال�ع�م��ل ،لكن بصفتي ام ��رأة ف��ي محيط يسيطر عليه

باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي والمراقبة اآللية

علماء يطورون خوارزمية جديدة إلنقاذ حياة مرضى السكر

أع�ت�ق��د أن��ه ي�ج��ب عليك ت�ق��دي��م ش �ك��وى ،ل�ي��س ألن ذل��ك
سيؤدي إلى التراجع عن الضرر الذي تم بالفعل على
إحساسك باألمان في العمل ،ولكن ألنه قد يمنع املزيد
من الضرر.
ي�ب��دو أن��ك متأكدة م��ن أن زميلك ف��ي العمل وخطيبك
السابق انتهك قواعد الشركة ،عندما شارك معلومات
حساسة وسرية عن حياتك الخاصة مع زمالئه في
العمل.
ل�ي��س ف�ق��ط خ�ط�ي�ب��ك ال �س��اب��ق ه��و ال� ��ذي ت�ص��رف
بشكل س�ي��ئ ،فقد ك��ان امل�ش��رف ال�ع��ام متواطئًا
ف��ي ان�ت�ه��اك خصوصيتك أي �ض��ًا ،عليك اللجوء
إلى القنوات الرسمية في الشركة وتقديم شكوى
رس �م �ي��ة ل� ��ردع خ�ط�ي�ب��ك ال �س��اب��ق وامل� �ش ��رف عن
تصرفاتهما.

األم ��ر م��ؤل��م وم�ث�ي��ر للغضب ،األول خ�ي��ان��ة شخصية
بالنظر إلى حقيقة أنك أنهيت العالقة رغم أنك «وقعتي
في حب هذا الرجل» ،يبدو أن ً
جزءا منك كان يأمل أن
يبادلك ه��ذا الرجل بالحب ،لكن خطيبك في الواقع لم
يكن يفعل ذلك.
الشكل الثاني للخيانة هو أن هذا الرجل انتهك ثقتك
من خالل التباهي بتسريب التفاصيل واألسرار التي

ال��ذك��ور ،أع��رف أن متابعة مثل ه��ذا اإلج ��راء سيجعل
بيئة العمل معادية ومرهقة بالنسبة لي ،فكيف يمكن
لي أن أتصرف؟
ورد الخبير األسري ستيف أملوند على رسالة الشابة
ً
قائال:

أنت تتعاملني مع شكلني من أشكال الخيانة هنا ،وهذا
ِ

كثير من النساء يتعرضن له من دون أن يشعرن بحدوثه

«الحمل الكيميائي» ..عالمة جيدة على إمكانية الحمل السريع
د .والء حافظ

الغدد الصماء.
وأوضح املوقع أن األشخاص املصابني بداء السكري
من النوع األول ،ال يستطيع جسمهم إفراز األنسولني
ب�ن�ف�س��ه ،ل��ذا ي�ح�ص�ل��ون عليه ب��اس�ت�م��رار ب��اس�ت�خ��دام
مضخة األنسولني أو من خالل الحقن املتعدد ،ولكن
الخوارزمية التي طورها العلماء ،تستخدم البيانات
التي تم جمعها من شاشة مراقبة الغلوكوز املستمرة،
وأقالم األنسولني الالسلكية لتوجيههم.
وخ�ل�ال ال��دراس��ة تمت م��راق�ب��ة  16شخصًا مصابني
بمرض السكري من النوع األول ملدة  4أسابيع ،حيث
كشفت النتائج أن ال�ن�م��وذج يمكن أن يساعد ه��ؤالء
املرضى في تجنب نوبات نقص السكر التي قد تؤدي
إلى الغيبوبة أو املوت.

أحمد بدر
قال موقع «ساينس ديلي» إن مجموعة من الباحثني
ت�م�ك�ن��وا م��ن اس �ت �خ��دام ت�ق�ن�ي��ات ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي
واملراقبة اآللية ،لوضع خوارزمية تساعد األشخاص
املصابني بمرض السكري من النوع األول في إدارة
مستويات الغلوكوز في أجسامهم.
ون �ق��ل امل��وق��ع ال�ع�ل�م��ي ع��ن أح��د ال�ب��اح�ث�ين ف��ي جامعة
أوري �غ��ون األم�ي��رك�ي��ة للصحة وال �ع �ل��وم ،وه��و نيكول
ت��اي �ل��ور ،م�ع��د ال ��دراس ��ة ،ق��ول��ه إن امل�ج�م��وع��ة صممت
خ��وارزم �ي��ة ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ي ب��اس �ت �خ��دام م�ح��اك
ري ��اض ��ي ،وع �ن��د اس �ت �خ��دام ال �ب �ي��ان��ات ع�ل��ى مصابني
بمرض السكر ،كانت النتائج مشابهة لتوصيات أطباء

مايو كلينك

يطلق مسمى«الحمل الكيميائي» على ح��االت الحمل التي
تجهض مبكرًا خالل األسابيع األولى من حدوث اإلخصاب،
ويسميه األطباء بهذه التسمية ألنه يؤدي إلى ارتفاع نسبة
الهرمونات ،التي تؤثر بدورها في املرأة.
وتتعرض كثير من النساء إلى حالة الحمل الكيميائي ،وقد
ال يشعرن بحدوثه إال عند إج��راء فحص طبي باملوجات
الصوتية ،حيث يستطيع الطبيب رؤية كيس الحمل.
ويحدث الحمل الكيميائي عندما تتحد البويضة والحيوانات
امل �ن��وي��ة ،ول �ك��ن ال ت�ت�ط��ور إل��ى ج �ن�ين .وخ�ل�ال ف �ت��رة الحمل
الكيميائي ،تواجه امل��رأة بعض أع��راض الحمل ،بما في ذلك
غثيان الصباح ،والشعور بالخمول والتعب.
ويقول األطباء إن الحمل الكيميائي يعد عالمة جيدة على
إمكانية الحمل السريع ،ويجب إعادة املحاولة عندما يكون
الزوجان جاهزين.
وجدير بالذكر ،أن الحمل ال يؤدي دائما إلى وجود الطفل،
حيث انه في بعض األحيان قد ينتهي الحمل بسرعة من
تلقاء نفسه .فيحدث نوع مبكر من اإلجهاض ُيعرف باسم
الكيميائي بعد فترة وجيزة من الحمل ،وقد ال تالحظ
الحمل
َ
املرأة ذلك إال إذا أجرت فحصًا باملوجات فوق الصوتية.
وق��د ال تنتج ع��ن الحمل الكيميائي أع��راض ف��ي كثير من
األحيان ،وإذا حدثت فتكون إفرازات بسيطة بعد أسبوع من
املوعد املنتظر لـ«الطمث» ،وتشنجات أو تقلصات متوسطة
الشدة أسفل البطن ،وف��ي بعض الحاالت قد يحدث نزيف
بسيط.
وق��د ال ت�ع��رف امل��رأة أن�ه��ا ح��ام��ل ،كما أن م��ن غير ال��واض��ح
ع��دد م��رات ح��دوث الحمل الكيميائي ،لكن األطباء يقولون
إنها شائعة.
وب�س�ب��ب االخ �ت �ب��ارات ش��دي��دة ال�ت�ط��ور امل�س�ت�خ��دم��ة ال�ي��وم،

أصبح الناس اآلن أكثر وعيًا باإلجهاض املبكر.
ووف ��ق م��ان �ش��ره م��وق��ع  insiderي�م�ك��ن أن ي �ح��دث الحمل
ال�ك�ي�م�ي��ائ��ي ل �ع��دة أس� �ب ��اب ،ول �ك��ن أك �ث��ره��ا ش �ي��وع��ًا يتعلق
بمشاكل الكروموسومات في البويضة أو الحيوانات املنوية
عند الرجل.
ف�ع��ادة أث�ن��اء الحمل ،تقوم امل��رأة بتمرير  23كروموسوما
ويسهم شريكها بـ 23أخرى ،ما مجموعه  46كروموسوما،
لكن ف��ي بعض األح �ي��ان ي�ك��ون ه��ذا ال�ع��دد مرتفعا ج��دا أو
منخفضا جدا ،مما قد يؤدي إلى الحمل الكيميائي.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ن�ص��ف ح ��االت اإلج �ه��اض ال�ت��ي تحدث
خ�لال األش�ه��ر الثالثة األول ��ى -أو  13أس�ب� ً
�وع��ا م��ن الحمل-
تحدث ألن البويضة أو الحيوانات املنوية تحمل عددا غير
طبيعي من الكروموسومات.
وق��د يرجع الحمل الكيميائي أيضا إل��ى تخطي امل��رأة سن

الـ ،35أو عدم وجود ما يكفي من هرمون البروجسترون في
جسمها للحفاظ على الحمل ،أو لنحافة امل��رأة الشديدة ،أو
لوجود مشاكل في الرحم نفسه.
وت �س �ت �ط �ي��ع م �ع �ظ��م ال �ن �س ��اء ال �ح �م��ل ب �ع��د ح � ��دوث ال�ح�م��ل
الكيميائي ،وف��ي كثير م��ن األح�ي��ان يحدث الحمل الجديد
خ�ل�ال ف �ت��رة ق �ص �ي��رة م��ن اإلج� �ه ��اض ،وق ��د ت �ك��ون ال�ف�ت��رة
أسبوعني فقط.
وف��ي ب�ع��ض ال �ح��االت ق��د ينصح الطبيب بتأخير محاولة
الحمل لسبب يراه.
لكن ال يعني حدوث الحمل الكيميائي أنه سيؤثر سلبًا في
فرص الحمل التالي ،بل على العكس ،يمكن اعتبار الحمل
الكيميائي عالمة إيجابية على ح��دوث اإلخ�ص��اب ،وق��درة
الحمل على بلوغ مرحلة معينة ،ووجود فرص لنجاح الحمل
التالي.

إذا أظهرت النتائج أن لديك أجساماً مضادة ..فذلك يعني أنك أصبت بـ«كورونا» فيما مضى

كيف تختلف اختبارات األجسام المضادة عن االختبارات التشخيصية؟
في ظل كثرة األخبار التي يتم تداولها عن اختبارات مرض
َ
املستغرب أن يكتنف
فيروس كورونا «كوفيد  ،»19ليس من
الغموض بعض االختبارات والفروقات بينها.
اختبار األج�س��ام امل�ض��ادة يحدد م��ا إذا كنت ق��د أصبت في
املاضي بكوفيد  ،19وما إذا كان جسمك يحتوي ً
حاليا على
أجسام مضادة للفيروس.
في املقابل ،يحدد اختبار تشخيص كوفيد  19ما إذا كنت
مصابا ً
ً
حاليا باملرض.
إليك ما تحتاج إلى معرفته عن هذا االختبار:

وخ�ل�ال االخ�ت�ب��ار ،ال��ذي ي�ش��ار إل�ي��ه اخ�ت�ص� ً�ارا ب� �ـ ،PCRيقوم
موظف الصحة بجمع سائل م��ن مسحة أنفية أو حلقية أو
من اللعاب.
قد تتاح النتائج في غضون دقائق إذا تم تحليلها في نفس
امل��وق��ع ،أو خ�لال ي��وم إل��ى يومني إذا ت��م إرسالها إل��ى مختبر
خارجي .تعتبر االختبارات الجزيئية دقيقة ج� ً�دا عندما يتم
إج��راؤه��ا بشكل صحيح م��ن قبل اختصاصي ف��ي الرعاية
الصحية ،ولكن يبدو أن االختبار السريع ال يكشف بعض
الحاالت.

م��ت��ى ي��ت��م اخ��ت��ب��ار األج���س���ام امل���ض���ادة؟ ومل�����اذا ُي��ع��ت َ��ب��ر
ً
مهما؟
ً
يتم إج��راء َ اختبار األج�س��ام امل�ض��ادة ،امل�ع��روف أي��ض��ا باسم
االختبار امل ْصلي أو اختبار السيرولوجيا ،بعد الشفاء التام
من فيروس كورونا.
ً
اعتمادا
قد تتفاوت أهلية األش�خ��اص لتلقي االختبار ،وذل��ك
على توفر الفحوصات .يأخذ اختصاصي الرعاية الصحية
عينة م��ن ال ��دم ،وي�ت��م ذل��ك ع ��ادة ع��ن ط��ري��ق وخ��ز اإلص �ب��ع أو
سحب الدم من وريد في الذراع ،ثم يتم اختبار العينة لتحديد
ما إذا قام جسمك بتكوين أجسام مضادة للفيروس.
ُينتج الجهاز املناعي هذه األجسام املضادة — وهي بروتينات
ضرورية ً
جدا ملكافحة الفيروس والتخلص منه.

 - 2اختبار املستضدات

لديك بعض املناعة
ً
إذا أظهرت نتائج االختبار أن لديك أجساما مضادة ،فإن ذلك
يشير إلى احتمال أنك قد أصبت بكوفيد  19فيما مضى .قد
ً
يعني ذل��ك أيضا أن لديك بعض املناعة .لكن منظمة الصحة
ال�ع��امل�ي��ة ت�ح��ذر م��ن ع��دم وج ��ود أدل ��ة ع�ل��ى م��ا إذا ك��ان وج��ود
ً
مجددا
األج�س��ام امل�ض��ادة يعني أن��ك ُم� َ�ح� َّ�ص� ٌ�ن ض��د اإلص��اب��ة
بكوفيد .19
فمستوى املناعة ومدتها غير معروفني بعد .في نهاية املطاف،

ستكشف ال��دراس��ات ال�ج��اري��ة م��زي� ً�دا م��ن البيانات ح��ول هذا
ِ
األمر.
يؤثر توقيت ونوع اختبار األجسام املضادة على دقة النتائج.
إذا خضعت لالختبار في مرحلة مبكرة ً
جدا أثناء اإلصابة،
وهي مرحلة ال تكون االستجابة املناعية فيها مكتملة ،فقد
ال يكتشف االخ �ت �ب��ار وج ��ود األج �س��ام امل �ض��ادة ،ول��ذل��ك قد
ً
تضطر إل��ى االن�ت�ظ��ار ع��دة أي��ام قبل إج��راء االخ�ت�ب��ار .أي��ض��ا،
ّ
صرحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية  FDAببعض اختبارات
ً
األج �س��ام امل �ض��ادة وتحققت منها ،ول�ك��ن ت��وج��د ح��ال��ي��ا عدة
اختبارات مشكوك بدقتها في األسواق.
التبرع بالبالزما
إح��دى الفوائد األخ��رى امل��رج��وة م��ن إج��راء اختبار األجسام
املضادة بدقة هي أن األشخاص الذين تعافوا من كوفيد 19
ق��د ي�ك��ون��ون مؤهلني للتبرع ب��ال�ب�لازم��ا ،وه��ي ج��زء م��ن ال��دم.
يمكن استخدام هذه البالزما لعالج أشخاص آخرين مصابني

ْ
بأعراض خطيرة وتعزيز القدرة على محاربة الفيروسُ .يط ِلق
األطباء على هذه األجسام املضادة بالزما النقاهة .في الواليات
امل�ت�ح��دة ،يعكف ال�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى ب��رن��ام��ج االس�ت�خ��دام امل��وس��ع
الخاص بكوفيد  19على استقطاب املتطوعني للمشاركة في
ُ
َ
ستخدم ً
حاليا ملحاولة
هذه الدراسة العالجية الواعدة ،والتي ت
عالج بعض الحاالت الشديدة على أساس تجريبي.
ما االختبارات املستخدمة لتشخيص كوفيد 19؟
واف� �ق ��ت إدارة ال� �غ ��ذاء وال� � � ��دواء األم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى ن��وع�ي�ن من
االختبارات التشخيصية لكوفيد  ،19وهما:
• االختبار الجزيئي.
• اختبار املستضدات.
 - 1االختبار الجزيئي
يكشف هذا االختبار عن املادة الوراثية للفيروس باستخدام
تقنية مخبرية تسمى تفاعل البوليميراز املتسلسل.

يكشف ه��ذا االخ�ت�ب��ار ال�ج��دي��د ع��ن بعض ال�ب��روت�ي�ن��ات التي
تشكل ً
جزءا من الفيروس املسبب لكوفيد .19
باستخدام مسحة أنفية أو حلقية للحصول على عينة سائلة،
يمكن أن تظهر نتائج اخ�ت�ب��ارات املستضدات خ�لال دقائق.
ً
نظرا ألن ه��ذه الطريقة أس��رع من االختبارات الجزيئية وأقل
تكلفة منهاَ ،يعتبر بعض الخبراء أن اختبارات املستضدات
عملية أكثر لفحص أعداد كبيرة من الناس.
ت�ع�ت�ب��ر ن�ت�ي�ج��ة اخ �ت �ب��ار امل �س �ت �ض��دات دق�ي�ق��ة ج � ً�دا إذا ك��ان��ت
إيجابية ،ولكن هناك احتمال متزايد للحصول على نتائج
سلبية كاذبة  -مما يعني أن الحصول على نتيجة سلبية أمر
ً
مصابا بالفيروس.
وارد حتى لو كنت
الخالصة أن اختبارات املستضدات ليست بنفس حساسية
االختبارات الجزيئية في الكشف عن املرض .وبحسب الحالة،
ق��د ي��وص��ي الطبيب ب��إج��راء اختبار جزيئي لتأكيد النتيجة
السلبية الختبار املستضدات.
الفحص التشخيصي

ً
في الوقت الراهن ،ال يقترح األطباء عادة إجراء فحص كوفيد
�راض امل ��رض أو إذا
19
التشخيصي إال إذا ك��ان��ت ل��دي��ك أع � ًل�اً
ً
شخصا م�ص� ً�اب��ا ب��ه .لتكون م��ؤه� لتلقي اختبار
خ��ال�ط� َ�ت

األجسام املضادة ،يجب أن تتعافى ً
تماما من كوفيد  .19ولكن
ْ
وفي عدد محدود من املجتمعات ،يتم شمل األشخاص الذين
ُ
�أي من أع��راض كوفيد  19في االختبارات .وقد
لم يصابوا ب� ٍ
كانت نتائج بعضهم إيجابية ،مما يعني أنهم قد كانوا على
األرجح مصابني بكوفيد  19في وقت ما.
الحد من انتشار الوباء
ع�ن��د إت��اح��ة اخ �ت �ب��ارات ك��وف�ي��د  19التشخيصية ع�ل��ى نطاق
أوسع ،يمكن لألشخاص الذين تثبت إصابتهم الحصول على
الرعاية في وقت مبكر إذا كانت لديهم أعراض .كما يمكن تتبع
املخالطني والبدء بإجراءات العزل الذاتي والحجر الصحي على
نحو أسرع للمساعدة في إيقاف انتشار الفيروس.
التباعد االجتماعي
لكن ال يوجد اختبار دقيق بنسبة  %100ف��ي الكشف عن
كوفيد  .19فمن املمكن الحصول على نتيجة اختبار سلبية
م��ع أن��ك ف��ي ال��واق��ع م�ص��اب (نتيجة سلبية ك��اذب��ة) .ل ��ذا ،من
ال �ض��روري االس �ت �م��رار ف��ي ات �ب��اع إرش� ��ادات م��راك��ز مكافحة
األم��راض والوقاية منها بخصوص كوفيد  ،19مثل التباعد
االجتماعي ،وذلك حتى إشعار آخر.
اختبارات األجسام املضادة
عندما تصبح اخ�ت�ب��ارات األج �س��ام امل �ض��ادة الدقيقة متاحة
ع �ل��ى ن �ط��اق واس � ��ع ،س�ت�ع�ط�ي�ن��ا ال �ن �ت��ائ��ج م ��ؤش � ً�را ح ��ول ع��دد
األشخاص الذين أصيبوا بكوفيد  19ثم تعافوا منه ،بما في
ذلك أولئك الذين لم يصابوا بأعراض .ويساعد هذا في تحديد
األشخاص الذين قد تكون لديهم مناعة ضد املرض.
ً
وي�م�ك��ن أن ي�س��اع��د ذل��ك أي��ض��ا ف��ي ت�ت� ّ�ب��ع امل�خ��ال�ط�ين لتحديد
األش � �خ� ��اص امل �ح �ت �م��ل ت �ع��رض �ه��م ل� �ل� �ع ��دوى ومل� �ع ��رف ��ة م��دى
ان�ت�ش��ار امل ��رض .ستساعد ك��ل ه��ذه ال�ب�ي��ان��ات ع�ل��ى تحسني
إستراتيجيات الحد من انتشار جائحة كوفيد .19
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التئام شمل األسر والحميمية واأللفة ..من أهم مكاسب أزمة «كورونا»

فهد العبدالمحسن لـ سبقلا :أدوار الشر ال تؤثر على حياتي
عن سعادته ونفسه في املقام األول ،يريد ان يكون
ان��س��ان��ا م��ح��اف��ظ��ا ف��ي م��ن��زل��ه ،بينما ف��ي تعامالته
مع من حوله وخ��ارج نطاق االس��رة يبدو متحررا،
ل��ذا ف��إن تلك الشخصية امل��رك��ب��ة ك��ان��ت تحتاج الى
مجهود كبير لتظهر بتلك الصورة».

محمد علي

لفت الفنان الدكتور فهد
العبدالمحسن األنظار هذا العام الى
دوره في مسلسل «وكأن شيئاً لم
يكن» ،عندما جسد شخصية سلطان
بتمكن كبير ،موظفا خبرته االكاديمية
كعضو هيئة تدريس بالمعهد العالي
للفنون المسرحية وموهبته كممثل
متمكن من ادواته ،واستطاع ان
يأسر الجمهور بأداء استثنائي نال
االستحسان .في حديثه لـ سبقلا
قال العبدالمحسن :ان أدوار الشر
ال تؤثر على حياته ،وانه يخلع عباءة
اي شخصية يجسدها بمجرد انتهاء
العمل ،مبدياً رأيه في تكدس االعمال
الدرامية خالل شهر رمضان فقط وهنا
التفاصيل:
أكد الفنان فهد العبداملحسن ان نمط الحياة تغير مع
أزم��ة ك��ورون��ا ،وق��ال« :أت��اح��ت الفترة املاضية الفرصة
امام الكثيرين ملراجعة انفسهم ونمط حياتهم ،كما ان
التئام شمل األسرة والحميمية واأللفة من اهم مكاسب
ذلك الظرف االستثنائي» ،الفتا الى ان االنسان دائما
ما يكون محكوما باألمل ،وهو ال��ذي يمنحه التفاؤل،
متوجها بالتحية والشكر ال��ى الصفوف األمامية من
الذين يقفون في مواجهة هذا الوباء.
وح���ول غ��ي��اب امل��س��رح ي��ق��ول« :دائ��م��ا م��ا قبل رمضان
وفي البدايات نبدأ بروفات املسرح ،ولكن تبدل الوضع

أدوار الشر

فهد العبد المحسن وجاسم النبهان في «ال موسيقى في االحمدي»

■ أخلع عباءة الشخصية التي أجسدها في أي عمل درامي بمجرد انتهاء التصوير
هذا العام مع إلغاء العروض املسرحية».
محطات ومواقف

يتوقف العبداملحسن عند مشاركته الرمضانية في
مسلسل «وك���أن شيئًا ل��م يكن» وي��ق��ول« :منذ الوهلة

األولى لقراءة النص ملست ان االحداث تقع بني حقبتني
هما التسعينات بكل تفاصيلها وصوال الى األلفينات،
وم��ن عايش الحقبتني وه��و يشاهد املسلسل سوف
يشعر ان اح��داث ال��ـ 20عاما املاضية تمر ام��ام عينيه،
م��ح��ط��ات وم���واق���ف ك��ث��ي��رة ي��زخ��ر ب��ه��ا امل��س��ل��س��ل ،وم��ا
استفزني في العمل ايضا ان عالقات الشخصيات هي

اعتبر «كوفيد  »19 -درساً أخالقياً للبشرية جمعاء

Spotlight

حمود الشايجي لـ سبقلا:
الشعبوية والعنصرية هما «الجائحة» األشد فتكاً
مهاب نصر

هل تشكل الكوارث بالضرورة حافز اً النطواء
البشر على أنفسهم وخوفهم من اآلخر؟ أليس
من المحتمل أنها ،على العكس تماما ،قد
تضعنا أمام ضرورة التضامن ،حين يصبح مصير
كل فرد متعلقا باآلخر؟ هنا أحد تحديات الجائحة
التي داهمت البشرية مؤخرا ممثلة في وباء
ال يميز بين لون البشرة وال العرق وال المكانة.
حمود الشايجي
الروائي والشاعر حمود الشايجي اعتبر ،في حواره
مع سبقلا ،أن وباء «كورونا» فرصة الكتساب درس أخالقي غير
مسبوق ،محذرا من أن تجاهله قد يفضي إلى ما هو أكثر هوال.
صاحب «جليلة» ،و«شيخ الخطاطين» ،تحدث لـ سبقلا أيضا
عن العزلة والحجر ،اختياريا كان أو إجباريا ،وكيف يصل شاطئه
بالتأمل اإلنساني الواسع.
■ ش �ك �ل��ت ج��ائ �ح��ة «ك � ��ورون � ��ا» ن ��وع ��ا م��ن
التحدي األخ�لاق��ي ..برأيك هل ك��ان الكتاب
واملثقفون قادرين على استخالص حكمة
أخالقية جديدة في هذا الظرف؟
ـ أعتقد أن على الجميع أن يستخلص هذه الحكمة
األخ�ل�اق���ي���ة ،ألن ه����ذه ال��ج��ائ��ح��ة أع��ط��ت ال��ب��ش��ري��ة
جمعاء درسا لو لم يؤخذ بعني االعتبار فسوف
ندخل إلى مرحلة أكثر قتامة ،بل أكثر شراسة.
ف��ال��ت��ه��دي��د ال����ذي واج����ه ال���ك���رة األرض���ي���ة ك��ل��ه��ا لم
ي��س��ت��ث ِ��ن أح����دا ،وع���دم االس��ت��ث��ن��اء عليه أن يوقظ
ش��ي��ئ��ًا ف���ي داخ����ل ك���ل واح����د م��ن��ا إن ك���ان مثقفا
أو غير مثقف ،فالتهديد امل��ش��ت��رك ال���ذي أص��اب
الجميع أدخل كل من على الكوكب في حالة وعي
جديدة ،وعي جماعي تضامني وعي يقوم على
أهمية دور الفرد في الجماعة ودور الجماعة في
ال��ف��رد ،ف��أي خطأ يرتكبه ال��واح��د ممكن أن يدفع
ثمنه الجميع ،هذه املفاهيم رغم وجودها قديما،
ف��إن��ه��ا ل���م ت��ك��ن س����وى أح��ل��ام خ��ط��ه��ا ال��ف�لاس��ف��ة
واملفكرون وبددتها الرأسمالية الشرسة ،فدمرت
��أت أي
انسانيتنا وروح التضامن بداخلنا ،فلم ي ِ
خطر ف��ي العصر الحديث يهدد ال��ك��رة األرضية
جمعاء في الوقت نفسه كما فعل فيروس كورونا
(كوفيد.)-19
لكن م��ا يخيفني أكثر م��ن ال��ف��ي��روس نفسه هو
إضاعة الفرصة لنتوحد بإنسانيتنا ،فال أستطيع
أن أن��ك��ر تخوفي م��ن خ��وف ال��ن��اس بعضهم من
بعض ،الذي جعلهم أكثر شعبوية وأكثر عنصرية،
فإن تفهمت هذا األمر من الناحية النفسية فإني
ال أستطيع أن أغمض عيني عنها ،وال أقدر إال أن
أدق ناقوس الخطر بأنها ستكون هي الجائحة
القادمة التي سوف تفتك في اإلنسانية أكثر من
أي ف��ي��روس .فلم ي��ه��دد اإلن��س��ان��ي��ة كلها مثل ما
يهددها فيروس عنصرية اإلنسان.
عشت أكثر من عزلة
■ باعتبارك كاتبًا وروائ�ي��ًا هل تعتبر أن
فترة الحجر كانت مفيدة؟ أهي مربكة أم

كل مرة أدخل
في حالة العزلة االختيارية
أو الحجر اإلجباري استعين
عليها بالتأمل
ما يخيفني أكثر من
الفيروس هو إضاعة
الفرصة لنتوحد بإنسانيتنا
معينة على التأمل؟ كيف افدت منها؟
ـ����ـ ف����ي ح���ي���ات���ي ال���ش���خ���ص���ي���ة ع���ش���ت أك����ث����ر م��ن
مرحلة دخلت فيها بالعزلة والحجر؛ فإصابتي
ً
باللمفوما مثال منذ سنتني أدخلتني ف��ي هذا
ال��ح��ج��ر وه����ذه ال��ع��زل��ة ،ل��ك��ن��ه��ا ك��ان��ت ذات ط��اب��ع
شخصي أك��ث��ر م��ن ك��ون��ه��ا ذات ط��اب��ع جماعي
ك��ون ّ��ي كما نعيشه ال��ي��وم ،وف��ي ك��ل م��رة أدخ��ل
في حالة العزلة االختيارية أو الحجر اإلجباري،
اس��ت��ع�ين عليها ب��ال��ت��أم��ل ،ل��ك��ن ه���ذه امل���رة ص��ار
التأمل أكبر مما ك��ان عليه بالسابق ،فلم يعد
التأمل خاصا ومحدودا ،بل صار أوسع وكونيا
أك���ث���ر ،ف��ت��ش��ك��ي��ل األف���ك���ار م��ث�لا ص����ار مختلفا
واستبدالها أيضا صار مختلفا ،تحديد املواقف
ص���ار م��خ��ت��ل��ف��ا ،وح��ت��ى ع���دم ات��خ��اذ أي موقف
صار مسببا بوعي مختلف.
ه���ذه ال��ج��ائ��ح��ة م��ن أك��ب��ر ال��ف��رص ال��ت��ي نقلتني
فكريا وروحيا ،وأدخلتني في وعي جديد.
أشكال جديدة
■ ك� �ي ��ف ت� �ت� �ص ��ور اس� �ت� �ئ� �ن ��اف األن �ش �ط��ة

انعكاس للحياة الواقعية تمر بفترة مد وجزر».
اما عن الشخصية التي جسدها فيقول« :اذا اردت
ان أف��س��ر ك��م��م��ث��ل ال��ح��ال��ة ال��ت��ي ي��ع��ي��ش��ه��ا س��ل��ط��ان
وس��ل��وك��ه ف���ي امل���ن���زل ي��م��ك��ن��ن��ي ال���ق���ول ان����ه شخص
حبيس افكار معينة تدفعه الى الهاوية ،كما ان لديه
خ��ص��اال سيئة مثل االن��ان��ي��ة ،كما ان��ه دائ���م البحث

ويؤكد العبداملحسن ان ادوار الشر التي يجسدها ال
ت��ؤث��ر على حياته ،واض���اف« :أه��ي��ئ نفسي وأتعايش
م��ع الشخصية خ�لال فترة التصوير فقط ،وبمجرد
انتهاء العمل اخلع عباءة الدور واعود ملمارسة حياتي
الطبيعية ،ولكن الصعوبة التي تواجهني في االقناع
وان اوصل الشخصية للمشاهد ،السيما تلك االدوار
املركبة».
واش���ار ال��ى ان لكل ممثل تكنيكًا مختلفًا يستخدمه
خ�ل�ال ال��ت��ص��وي��ر ،وي��ج��ب ان ت��ك��ون ل��دي��ه ال���ق���درة على
الفصل ب�ين م��ا يجسده م��ن ادوار وب�ين ال��واق��ع ،قائال:
«املمثل املحترف يستطيع ان يفصل وان يفرق ايضا
بني اكثر من (كاراكتر) يجسده في الوقت نفسه بني
اكثر من عمل».
ام����ا ع���ن رأي�����ه ف���ي ت���ك���دس االع���م���ال ال���درام���ي���ة خ�لال
شهر رمضان فيوضح« :اغلب األعمال التي حققت
م��ش��اه��دة كبيرة بالنسبة ل��ي ع��رض��ت خ���ارج شهر
رم����ض����ان ،وف����ي رأي�����ي ال��ش��خ��ص��ي ال أح���ب���ذ ع��رض
االعمال باملوسم الدرامي الرمضاني ،انما اتطلع الن
يتوافر االن��ت��اج على م��دار ال��ع��ام ،ويتم ايضا عرض
امل��س��ل��س�لات ط����وال ال���ع���ام ،الس��ي��م��ا ان ه��ن��اك ق��اع��دة
كبيرة تنتظر ع���روض ال��درام��ا الكويتية ،س���واء في
الخليج او الوطن العربي بشكل عام.
وعن مشاركته العام املاضي مع الفنان داود حسني في
مسلسل «موضي قطعة من ذهب» ،قال العبداملحسن
إن العمل مع الفنان داود حسني متعة كبيرة« ،واتطلع
لتكرار ال��ت��ع��اون مستقبال» ،مشيدا بفريق عمله في
مسلسل «وكأن شيئا لم يكن».

اعداد  -محمد علي

هدى حسين:
موافقة مبدئيا ً على «خاطفة الدمام»
كشفت الفنانة هدى حسني في بث مباشر عبر
حسابها على «انستغرام» عن موافقتها بشكل
مبدئي على تجسيد شخصية «خاطفة الدمام»
في عمل درامي خليجي ،وذلك بعدما عرضت
عليها ف��ك��رة ال��ع��م��ل م��ن ق��ب��ل ك��ات��ب��ة س��ع��ودي��ة،
وابدت استعدادها للمشاركة في بطولة العمل،
وق��ال��ت «ه��ن��اك م��ؤل��ف��ة س��ع��ودي��ة ت��ح��دث��ت معي
عن تجسيد شخصية خاطفة الدمام في عمل

درامي ،ولقد وافقت من حيث املبدأ ،لكن هناك
بعض االش��ي��اء املهمة التي يجب البدء بالعمل
عليها؛ منها ترتيبات ودراس��ة القضية بشكل
جيد ،وخطوط الشخصية التي يجب وضعها
في االعتبار وما ي��ردده الناس عنها» ،وتعتبر
ق��ص��ة «خ���اط���ف���ة ال����دم����ام» م���ن ق��ض��اي��ا خطف
األط���ف���ال ال���ت���ي أث�����ارت ردود ف��ع��ل واس���ع���ة في
اململكة العربية السعودية والخليج العربي.

جورج وسوف ينفي إصابته بـ«كورونا»
نفى الفنان السوري جورج وسوف ما تناقله
البعض م��ن اصابته بفيروس ك��ورون��ا ،وق��ال
ج������ورج ع���ب���ر ح���س���اب���ه ال���رس���م���ي ع���ل���ى م��وق��ع
فيسبوك «مل��ا أصحى وش��وف ع��دد كبير من
االت��ص��االت ب��ق��ول خير ش��و اإلش��اع��ة ال��ي��وم».
وأض��اف قائال «أتمنى من الصحافة الكريمة
ال��ت��أك��د م��ن امل��ع��ل��وم��ات ق��ب��ل ن��ش��ره��ا أو نقلها
من موقع إل��ى آخ��ر» ،وف��ق قوله .وأك��د وسوف
ف���ي ن��ه��اي��ة رس��ال��ت��ه «أن����ا ب��ص��ح��ة ج��ي��دة ج���دًا،

الثقافية الرسمية وغيرها لو فرض مبدأ
التعايش مع الوباء؟
ـ��ـ م��ن الجميل ان األن��ش��ط��ة الثقافية ل لاً��م تتوقف
خالل الفترة السابقة بل اتخذت أشكا جديدة،
وص��ارت أكثر تنوعا ،أما ما يخص استئنافها
بشكلها الطبيعي السابق ،فاعتقد أن صاحب
القرار بهذه املسألة هو السلطات الصحية ،فهي
من ستحدد االشتراطات اآلمنة لهذا االستئناف.

وآخ��ر اعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص،
وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط،
كل كالم آخر بكون أكاذيب وإشاعات» ،على
حد قوله.
وك���ان���ت وس���ائ���ل إع��ل�ام ع���دي���دة ت��ن��اول��ت أن��ب��اء
عن احتمال إصابة الفنان السوري بفيروس
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د «ك��وف��ي��د  ،»19وأن حالته
الصحية متدهورة ،وهو ما نفاه وسوف جملة
وتفصيال.

ريفز وموس:
القصة الرائعة أعادتنا إلى «ماتريكس»

الخبرة والخيال
■ قرأنا العديد من الروايات التي تتحدث
عن الكوارث البيئية أو الجوائح ،ونهاية
الحياة ..ما الذي يمكن أن تضيفه الخبرة
ال �ع �م �ل �ي��ة وال ��واق �ع �ي ��ة اآلن إل� ��ى ال �خ �ي��ال
الروائي السابق؟
ـ لكتابة رواي��ة أو أي عمل إبداعي على األفكار
أن تختمر بشكل جيد بالوعي والالوعي ،ومن
امل��ب��ك��ر ج����دا ال��ح��دي��ث ع���ن ك��ت��اب��ات ت��ت��ك��ل��م عن
الجائحة ،باألخص لو كانت كتابات إبداعية ،أما
ما يخص الخبرة العملية والواقعية فأي حدث
ممكن االستفادة منه في تطور الخيال الروائي،
ف��ك��ي��ف ل���و ك����ان ه����ذا ال���ح���دث ب��ح��ج��م ال��ج��ائ��ح��ة
التي نعيشها هذه األيام ،لذلك أستطيع أن أرى
واألعمال
تحوالت في املسار الفكري للروايات
لاً
اإلبداعية الجديدة ،لكني ال أتوقع أن نرى أعما
عظيمة ستتحدث عن املوضوع خالل السنوات
القليلة املقبلة.
مشروع جديد
■ هل ساعدتك ساعات البقاء في املنزل
ع� �ل ��ى ال � �ب� ��دء ب� �م� �ش ��روع ج � ��دي � ��د ..رواي � ��ة
جديدة مثال؟
ـ��ـ بالفعل ه��ن��اك م��ش��روع ك��ت��اب��ي ك��ن��ت أستعد
ل���ه ق��ب��ل ال���ج���ائ���ح���ة ،وك���ن���ت م��ح��ت��اج��ا ل��ف��س��ح��ة
من الوقت للتمكن منه واإلمل��ام بتأمالته قبل
الشروع فيه.

أع��ل��ن املمثالن الكنديان كيانو ري��ف��ز وك���اري آن
م���وس ،ب��ط�لا األج�����زاء ال��ث�لاث��ة م��ن سلسلة أف�لام
الخيال العلمي الشهيرة «م��ات��ري��ك��س» ،ان سبب
عودتهما للمشاركة في جزء راب��ع من السلسلة
هو جمال القصة والسيناريو.
وق����ال ري��ف��ز ،ال����ذي ل��ع��ب دور «ن���ي���و» ،ف��ي مقابلة
م����ع م���ج���ل���ة «ام�����ب�����اي�����ر» :إن «الن�������ا وت���ش���اوس���ك���ي
كتبت سيناريو جميال وق��ص��ة رائ��ع��ة أث���رت في
مشاعري».
وأض���اف« :ه���ذا ه��و السبب الوحيد للقيام بذلك.
ال���ع���م���ل م��ع��ه��ا م�����رة أخ������رى أم�����ر رائ��������ع» .وم��ض��ى
قائال«:لقد كانت مميزة حقا ،وأعتقد أن القصة
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى أش��ي��اء ذات م��غ��زى م��ه��م يمكن أن
نقولها ،ويمكننا أخذ بعض األفكار املفيدة منها».
وقالت كاري آن موس ،التي لعبت دور «ترينتي»:
إنها فوجئت مثل الجمهور باستئناف سلسلة

م��ات��ري��ك��س .وأض���اف���ت« :ل���م أف��ك��ر أب���دا أن ذل���ك قد
يحدث ،لم يخطر ببالي على اإلطالق» ،مؤكدة أنها
ال تستطيع مقاومة هذه الفرصة.
وأش���ارت ال��ى ان القصة تتمتع «بعمق ال يصدق
وبكل الفن الذي يمكنك تخيله ،كنت أشعر أن هذه
هدية ،لقد كانت مثيرة للغاية».
وتدور قصة الفيلم حول «نيو  -كيانو ريفز» الذي
يصبح آخر آمال البشر ،ألنه الوحيد القادر على
فعل املعجزات ،وهو يحاول أن ينقذ مدينة زيون
من حصار اآلالت الذكية لها .ومن النجوم الذين
يشاركون في الفيلم املنتظر جادا بينكيت سميث
ف��ي دور «ن��ي��وب��ي» ،والم���ب���رت وي��ل��س��ون ف��ي دور
«ميروفنجيون».
وجدير بالذكر ان��ه تم تأجيل موعد ع��رض The
 Matrix 4ال���ى  2022ل��ت��أخ��ر ال��ت��ص��وي��ر بسبب
جائحة كورونا.
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منطقة أبو فطيرة
أرض فضاء  400م

2

شارع واحد  -داخلي

القيمة التقديرية للعقار كما في فبراير 2020

KD 265,000

اإلثنين  23شوال  1441هـ •  15يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد alqabas.com . 16816

لماذا تتقاعس «المالية» عن تحصيلها؟!

 1.8مليار دينار
ّ
مستحقات حكومية

!

«منسية»

إبراهيم محمد
في وق��ت تجاهد الحكومة إليجاد مصادر إضافية
للدخل ،سواء عبر الدفع باتجاه إق��رار قانون الدين
ال� �ع ��ام أو امل �ط��ال �ب��ة ب �ت �ح��وي��ل األرب� � ��اح امل �ح �ت �ج��زة،
لتعزيز سيولة ص�ن��دوق االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام ال��ذي
يواجه خطر التصفية ،هناك مستحقات حكومية
«منسية» ،تالمس قيمتها ملياري دينار ،يفترض
تحصيلها ف��ي ه ��ذه ال �ظ ��روف إلن �ع��اش ص�ن��دوق
االحتياطي بالسيولة وتخفيف الضغوط املالية
ال �ت ��ي ف��رض �ت �ه��ا أزم � ��ة «ك � ��ورون � ��ا» .ووف� �ق ��ًا ألرق� ��ام
ص � � ��ادرة ع ��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة ،ب �ل��غ ح �ج��م ال ��دي ��ون
املستحقة للحكومة بنهاية ف�ب��راي��ر امل��اض��ي 1.8
مليار دينار ،بزيادة نسبتها  %22عما هو مسجل
في بداية السنة املالية  .2020 /2019حيث كانت
قيمة الديون تقدر بحوالي  1.5مليار دينار آنذاك.
ّ
وأك��دت مصادر لـ سبقلا ان جهات حكومية عده
تدرس اتخاذ اجراءات حازمة خالل الفترة املقبلة
ل�ت�ح�ص�ي��ل م��دي��ون �ي��ات �ه��ا امل� �ت ��أخ ��رة ،ب �ه ��دف دع��م
اي ��رادات امل��وازن��ة ،مشيرة ال��ى ان ج�ه��وده��ا تقابل
ب��ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل �ع� ّ�وق��ات اإلدراي � ��ة وال�ب�ي��روق��راط�ي��ة
وال �ق��ان��ون�ي��ة ،وت �س��اء ل��ت امل �ص��ادر :مل ��اذا تتقاعس
وزارة املالية عن تحصيل هذه املستحقات لتعزيز
مالية الدولة؟ وتشمل الديون املستحقة للحكومة:
 - 1ق�ض��اي��ا م �ت��داول��ة ب��امل �ح��اك��م ب��ان�ت �ظ��ار ص��دور
أحكام نهائية بشأنها.
 - 2مستحقات على األف��راد بسبب صرف مرتبات
أو مكافآت أو عالوات للموظفني من دون وجه حق.
 - 3مستحقات ل� ��وزارة ال�ن�ف��ط ع�ل��ى ب�ع��ض ال��دول
ُ
ملنحها فترة سماح لتسديد ما استحق عن مبيع
النفط الكويتي.
 - 4املستحقات الضريبية على بعض الشركات
الكبيرة التي تزاول نشاطها في الكويت.
 - 5مستحقات وزارة الكهرباء واملاء تجاه الشركات
واملؤسسات واألفراد عن رسوم الكهرباء واملاء.
 - 6ج� �ه ��ات ح �ك��وم �ي��ة ت� �ص ��رف م �ب��ال��غ ب��ال �خ �ط��أ،
وتكتشف ذلك متأخرة ،وربما بعد سنوات عدة.
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن وج� � ��ود ق� � ��رار ح �ك��وم��ي س��اب��ق
بضرورة تحصيل تلك الديون ،فإن االرقام تكشف
تقاعسًا في تفعيل ذلك القرار ،االمر الذي أدى الى
زي ��ادة ارق ��ام ال��دي��ون املستحقة بشكل كبير ج��دا،
بلغت نسبته  %22منذ بداية العام املالي /2019

ارتفع حجمها %22
مقارنة باألرقام
المسجلة في بداية
2020 /2019
إخفاقات في الجهود
المبذولة لزيادة
التحصيل والجباية منذ
سنوات عدة
ّ
متأخرة بعد أعوام عديدة
¶ جهات حكومية تصرف مبالغ بالخطأ ..وتكتشف ذلك
¶ «المحاسبة» ّ
لتحمل المسؤولية
ّ
حذر من خطورة الوضع ..ودعا «المالية» و«المراقبين الماليين»
 ،2020ووف �ق��ًا مل �ص��ادر م�ت��اب�ع��ة ف��ان األم ��ر يكشف
إخفاقات في الجهود التي ُبذلت لزيادة التحصيل
والجباية في مدى السنوات املاضية.
لكن االوض��اع ّ
تغيرت اآلن في ظل الصعوبة التي
ت��واج�ه�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ت��وف�ي��ر ال�س�ي��ول��ة ال�لازم��ة
لسد عجز املوازنة ومواجهة فيروس كورونا الذي

ادى ايضا ال��ى انخفاض كبير ف��ي اس�ع��ار النفط،
وت�ق��ول م�ص��ادر متابعة ل�ـ سبقلا ان ازم��ة الديون
الحكومية آخذة بالتمدد منذ  10سنوات من دون
حل جذري ،فبعدما كان رصيدها  773مليونًا في
العام املالي  2011 /2010راح يرتفع تدريجيًا في
كل سنة حتى بلغ  1.8مليار في أقل من  10سنوات.

وك ��ان دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ن�ب��ه ال�ح�ك��وم��ة ف��ي تقرير
س��اب��ق ل��ه م��ن خ �ط��ورة ال ��وض ��ع ،داع �ي��ا ال ��ى ق�ي��ام
وزارة امل��ال�ي��ة وج �ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين بمتابعة
م��دى ال�ت��زام الجهات بتطبيق التعليمات املالية،
وإجراء القيود املحاسبية الصحيحة بالسجالت،
ومتابعة الجهات بتحصيل املديونيات لتعزيز

ميزانية ال��دول��ة ب �م��وارد إي��رادات �ه��ا وع��دم تساقط
تلك الديون بالتقادم ،من خالل إيجاد آليات فاعلة،
وذل��ك حفاظًا على امل��ال ال �ع��ام ،ملمحا ال��ى تدني
معدل تحصيل تلك املديونيات ،مع صرف الكثير
من املبالغ من دون وجه حق بالوزارات واإلدارات
الحكومية ،نتيجة ضعف نظم الرقابة الداخلية
ع�ل��ى تنفيذ امل �ي��زان �ي��ة ،وت��أخ��ر اك�ت�ش��اف م��ا ج��رى
صرفه بالخطأ ألكثر من سنة مالية ،بسبب ضعف
إج��راءات التدقيق واملتابعة ب��ال��وزارات والجهات
الحكومية .وخلص فحص الديوان إلى جملة من
النتائج ،تتمثل في ما يلي:
 ض �ع��ف ن �ظ��م ال ��رق ��اب ��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذامليزانية ،ترتب عليه صرف الكثير من املبالغ من
دون وجه حق بالوزارات واالدارات الحكومية.
 ضعف إج ��راءات التدقيق واملتابعة ب��ال��وزاراتّ
واالدارات الحكومية ،م��ا ت��رت��ب عليه ال�ت��أخ��ر في
اكتشاف م��ا ج��رى ص��رف��ه بالخطأ ألك�ث��ر م��ن سنة
مالية وإثبات املديونيات.
 ع � ��دم ق� �ي ��ام ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال � � � � ��وزارات واالداراتال�ح�ك��وم�ي��ة بقيد ب�ع��ض امل��دي��ون�ي��ات بالسجالت،
وعليه ف��إن رص�ي��د ه��ذا ال�ح�س��اب ال ّ
يعبر تعبيرًا
ّ
ص��ادق��ًا ع��ن حقيقتها ،وت��ؤث��ر سلبًا ارص ��دة ه��ذا
الحساب لظهورها بأقل من قيمتها.
 ت � �ف� ��اوت ارص� � � ��دة ح� �س ��اب ال � ��دي � ��ون امل �س �ت �ح �ق��ةل�ل�ح�ك��وم��ة ال �ظ��اه��ر ب��ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل�ل��دول��ة
ع��ن االرص� ��دة ال��دف�ت��ري��ة ،ف��ي الكثير م��ن ال� ��وزارات
واالدارات الحكومية.
 ضعف التنسيق بني االدارات املعنية (الشؤوناالداري ��ة ،الشؤون القانونية ،الشؤون املالية) في
ال� ��وزارات واالدارات الحكومية يترتب عليه عدم
اظهار املديونيات على حقيقتها.
 ضعف االجراءات املتخذة في الوزارات واالداراتال �ح �ك��وم �ي��ة ب� �ش ��أن ت �ح �ص �ي��ل او ت �س��وي��ة امل �ب��ال��غ
ّ
املقيدة بحساب الديون املستحقة للحكومة ،األمر
ال��ذي أدى ال��ى ب�ق��اء الكثير م��ن االرص ��دة م��ن دون
ت�س��وي��ة م�ن��ذ س �ن��وات م��ال�ي��ة ع ��دة ،وه ��و م��ا ترتب
عليه تضخمها م��ن سنة مالية ألخ ��رى؛ ليصبح
بعض االرصدة من الديون املعدومة التي يصعب
تحصيلها.
 ض� �ع ��ف ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي��ن ال � � � � � ��وزارات واالداراتال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ت �ح �ص �ي��ل وت �س��وي��ة امل��دي��ون �ي��ات
املتراكمة ،منذ سنوات مالية عدة ،املتبادلة بينهم.

«بلومبيرغ» :بمجرد االنتهاء من أزمة «كورونا»

رفضت مطالبهم بزيادة نسبة
تخفيض اإليجارات إلى %50

«أوبك» تقترب من كسب المعركة ضد النفط الصخري

«تعاونيات»
ل
ُتنذر محا َّ
ً
استثمارية باإلخالء

حسام علم الدين
ب�م�ج��رد خ ��روج س��وق ال�ن�ف��ط ال�ع��امل�ي��ة م��ن االزم��ة
ال �ن��ات �ج��ة ع ��ن ت�ف�ش��ي ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا ،س�ي�ب��دو
واضحًا مدى اعتماد االس��واق على نفط «اوب��ك»،
وذل� � ��ك ب �ع��دم��ا ت �خ �ل��ت امل �ن �ظ �م��ة وح �ل �ف��ائ �ه��ا ع��ن
حصتها ف��ي ال�س��وق ف��ي م�ح��اول��ة ل��دع��م األس�ع��ار
وت �خ �ف �ي��ض االن � �ت ��اج ب �م�ل�اي�ي�ن ال �ب��رام �ي��ل ي��وم�ي��ًا
ملواجهة تأثير الفيروس وانعكاساته على انتاج
املصانع.
وفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ ،امضت
م�ن�ظ�م��ة «اوب � ��ك» ال �س �ن��وات ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة في
ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن ح �ص��ص س��وق �ي��ة ل �ت �ع��وي��ض وف ��رة
النفط ال�ت��ي اطلقها النفط ال�ص�خ��ري االم�ي��رك��ي،
علما ان خبراء نفطيني كانوا قد توقعوا ان «اوبك»
ستحتاج ال��ى خفض االن�ت��اج اكثر ف��ي السنوات
املقبلة ،لكن االضرابات الحالية في صناعة النفط
ال �ص �خ��ري األم �ي��رك��ي ق ��د ت�م�ن��ح امل �ن �ظ �م��ة ف��رص��ة
كبيرة في السوق النفطية ،ويرى بعض املحللني
ان املنظمة قد تحيي مكانتها السابقة في السوق،
ت��زام �ن��ا م��ع ت�ع�ط��ل م �ش��اري��ع اس�ت�ث�م��اري��ة نفطية
أميركية مهمة بسبب انخفاض االسعار.
وت�ق��ول ميشيل ديالفيغنا م��دي��رة اب �ح��اث قطاع
الطاقة في«غولدمن ساكس» :من ناحية الحصة
ال�س��وق�ي��ة ال�ن�ف�ط�ي��ة ف ��إن «اوب � ��ك» س�ت�ك��ون راب�ح��ة
بشكل واضح في السنوات املقبلة ،وكل الظروف
ت��أت��ي مل�ص�ل�ح��ة امل �ن �ظ �م��ة وح �ل �ف��ائ �ه��ا ف ��ي ن�ه��اي��ة
امل�ط��اف .وأض��اف��ت :لكن على «اوب��ك» التعامل مع
ذل��ك بحذر ألن التحذيرات تكاثرت خ�لال الفترة
امل��اض�ي��ة م��ن ان االن�خ�ف��اض ف��ي االس�ت�ث�م��ار ال��ذي
اعقب انهيار سوق النفط في  2014سيترك فجوة
في العرض لتملؤها «اوبك» اال ان ذلك لم يحدث
أبدًا.
ومن السابق ألوانه معرفة ما اذا كانت التوقعات
ب�ش��أن اب �ق��اء ت�ح��دي��د س�ق��ف ل�لان�ت��اج ح�ت��ى نهاية
العام الحالي ستثبت انها مختلفة ام ال هذه املرة،
لكن املؤشرات االولية توضح بالفعل ان «اوب��ك»
قد تخرج من الجولة الحالية لتخفيضات االنتاج
ب��وض��ع أق��وى م��ن ال �ج��والت السابقة ،م��ذك��رة بأن
مراقبني للسوق النفطية كانوا قد توقعوا سابقا
ب� ��أن ال �ط �ل��ب ع �ل��ى خ� ��ام «اوب � � ��ك» س �ي �ت �ض��اءل مع

علي الخالدي

¶ «غولدمان ساكس» :ظروف األسواق تصب في مصلحة المنظمة وحلفائها لجهة الحصة السوقية
¶ «سيتي غروب» :الفترة المقبلة ستشهد نمواً في الطلب على خامات «أوبك»

¶ انهيار أسعار النفط يقلب طموحات الرئيس األميركي في هيمنة الطاقة األميركية على القطاع عالمياً
¶  %60تراجع االستثمار في المشاريع النفطية األميركية الطويلة األجل في  5سنوات
استمرار منافسيها ف��ي النمو .م��ن جهته ،توقع
اد م��ورس رئيس قسم ابحاث السلع في «سيتي
غ � ��روب» ان ت �ت �ح��ول ت��وق �ع��ات ان �خ �ف��اض ال�ط�ل��ب
على نفط منظمة «أوب��ك» الى النمو ،الفتا الى ان
التهديد الكبير من نمو االنتاج االميركي البالغ
م�ل�ي��ون ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ا ورب �م��ا س�ي��زي��د ح�ت��ى ع��ام
 2025على االقل ،ال يزال موجودًا.
ووف�ق��ا لتقرير «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ،ف��إن ان�ه�ي��ار اسعار
النفط يقلب طموحات الرئيس االميركي دونالد
ترامب في هيمنة الطاقة االميركية على القطاع
عامليا .وذلك بعد انخفاض انتاج النفط الصخري
االميركي بنسبة  %15في الشهرين املاضيني الى
ما يزيد قليال على  11مليون برميل يوميا وفقا
للبيانات الحكومية االم�ي��رك�ي��ة .وم��ع انخفاض
االنفاق في قطاع النفط الصخري االميركي الى
ال �ن �ص��ف وف ��ق ت �ق��دي��رات س��اب �ق��ة ل��وك��ال��ة ال�ط��اق��ة

ال��دول �ي��ة ف� ��إن االس � ��وأ س �ي �ك��ون ق ��ادم ��ا مستقبال
لصناعة النفط الصخري االميركي.
وبحسب «غولدمان ساكس» ،هناك مشكلة اكبر
من تباطؤ قطاع النفط الصخري االميركي ،وهي
ان�خ�ف��اض بنسبة  60%ف��ي االس�ت�ث�م��ار السنوي
باملشاريع طويلة االجل خالل السنوات الخمسة
املاضية الى  37مليار دوالر ،ويشير البنك الى ان
ضعف االستثمار ف��ي مشاريع النفط الصخري
االم �ي��رك��ي س�ي�ك��ون واض �ح��ا ف��ي ال �ع��ام امل�ق�ب��ل ما
يؤدي الى توقف نمو العرض خارج «اوبك».
ووف� �ق ��ا ل ��وك ��ال ��ة ال� �ط ��اق ��ة ال ��دول� �ي ��ة ف � ��إن ال ��رك ��ود
االق � �ت � �ص� ��ادي زاد م� ��ن ال� �ض� �غ ��وط ع �ل ��ى ال �ق �ط��اع
النفطي وس��اه��م بشكل رئيسي بتقليل اجمالي
استثمارات النفط والغاز بنحو  250مليار دوالر،
اضافة الى اعالن شركات نفطية كبيرة مثل «بي
ب��ي» و«اك�س��ون موبيل» ع��ن تخفيضات اضافية

في انفاقها الرأسمالي بمليارات الدوالرات.
وم ��ع ذل ��ك ،ن�ق�ل��ت «ب�ل��وم�ب�ي��رغ» ع��ن ب�ي��ر نيسفني
رئ� �ي ��س ق �س ��م ال �ت �ح �ل �ي�ل�ات ال �ن �ف �ط �ي��ة ف� ��ي ش��رك��ة
«ريستاد» النفطية :ان تقليص االستثمارات في
القطاع النفطي في ظل الركود االقتصادي الحالي
سيمهد الطريق لنقص في االمدادات في السنوات
املقبلة ،وفي تلك البيئة التشغيلية لقطاع النفط
قد تكون دول في اوبك (تمتلك احتياطات نفطية
ض�خ�م��ة وت �ك��ال �ي��ف ان �ت��اج اق� ��ل) م �ث��ل ال�س�ع��ودي��ة
واالم� � � ��ارات ف ��ي وض ��ع اف �ض��ل ل�ل�اس �ت �ح��واذ على
حصص اضافية في السوق النفطية.
وأض ��اف «ان ت��أج�ي��ل االس �ت �ث �م��ارات النفطية في
الدورة الحالية لالنتاج النفطي اوجدت الظروف
لضعف معروض الخام حتى  ،2025ودول اوبك
م��ن ال�ش��رق االوس��ط ستكون حاسمة ف��ي س��د اي
ثغرة في االنتاج قد تحدث مستقبال».

ّ
أك � ��د ع � ��دد م ��ن م �س �ت �ث �م��ري امل � �ح� ��ال ف ��ي ب�ع��ض
ّ
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة أن �ه��م ت �ل��ق��وا إن � ��ذارات
ش �ف �ه �ي��ة ب � ��اإلخ �ل��اء ،ف� ��ي ح � ��ال ع � ��دم س ��داده ��م
ّ
األج ��رة ال�ش�ه��ري��ة مل�ح��ال�ه��م .وب� ّ�ي�ن��وا ان مجلس
ال� � � ��وزراء واف � ��ق ع �ل��ى ت��وص �ي��ة وزارة ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة ب��إع�ف��اء
الجمعيات التعاونية
االس � �ت � �ه �ل�اك � �ي ��ة ،ب �م��ا
ن � �س � �ب � �ت� ��ه  %30م ��ن
اتحاد
االي � �ج� ��ارات ال�خ��اص��ة
ب��أم�لاك ال��دول��ة ،وذل��ك الجمعيات:
اع� � �ت� � �ب � ��ارا م� � ��ن ش �ه��ر
م � � ��ارس وح � �ت� ��ى آخ ��ر زيادة الخصم
عام .2020
بيد «الشؤون»
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،رف �ض��ت
الجمعيات التعاونية
التنازل عن اي نسبة
م��ن حصتها ف��ي اإلي �ج��ار ع�ل��ى غ ��رار م��ا فعلته
ال ��دول ��ة ،مل �س��اع��دة امل�س�ت�ث�م��ري��ن ع �ل��ى م��واج�ه��ة
ّ
ت��داع �ي��ات األزم � ��ة ،ع�ل�م��ًا ب ��أن م�ع�ظ�م�ه��م ت��وق��ف
ن� �ش ��اط ��ه ،ف� ��ي ح �ي�ن ك ��ان ��ت ال �ج �م �ع �ي��ات ض�م��ن
األنشطة التي واصلت نشاطها خالل الحظرين
الجزئي والكلي ،بل ان مبيعاتها خالل األشهر
الـ 3املاضية قد توازي إيرادات عام كامل.
ّ
وط��ال��ب املستثمرون وزارة ال �ش��ؤون بالتدخل
ل��دى الجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة لتخفيض األج��رة
الشهرية لحدود  %50على االق��ل ،اقتداء بعدد
من مؤسسات ال��دول��ة والقطاع ال�خ��اص ،الذين
قاموا بتخفيض األجرة الشهرية على املؤجرين
بنسب م�ت�ف��اوت��ة ،أقلها حسم  %50م��ن االج��رة
املقررة شهريا ،وملدة  6أشهر.
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال م �ص ��در م� �س ��ؤول ف ��ي ات �ح��اد
الجمعيات التعاونية ان تخفيض األج ��رة ،او
االع �ف��اء م��ن تسديدها ،تحكمه ق��وان�ين ،وليس
بيد اتحاد الجمعيات او التعاونيات التي تقوم
بالتأجير للمستثمرين ،مشيرًا إل��ى أن وزارة
الشؤون هي صاحبة القرار بهذا الشأن.

اقتصاد 13

اإلثنين  23شوال  1441هـ •  15يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16816

وقعت وثيقة التزام مع «الرعاية السكنية»

«األرجان» :تطوير  145ألف متر
في «جابر األحمد»
ق��ال��ت ش��رك��ة األرج ��ان العاملية ال�ع�ق��اري��ة :إن
التحالف ،ال��ذي ت�ق��وده ،ق��ام بتوقيع وثيقة
التزام مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ب��ال �ك��وي��ت ل �ت �ط��وي��ر وإدارة م ��رك ��ز أع �م��ال
وم �س ��اح ��ات ت �ج��اري��ة مل� �ش ��روع ت� �ج ��اري في
مدينة جابر األحمد السكنية على مساحة
إجمالية  145329مترًا مربعًا ،حيث تندرج
ه � ��ذه ال� �ف ��رص ��ة االس �ت �ث �م ��اري ��ة ت �ح��ت ن �ظ��ام
ال� �ش ��راك ��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال� �ع ��ام وال� �خ ��اص
مل� ��دة اس �ت �ث �م��اري��ة ،ت �م �ت��د إل� ��ى  25ع��ام��ًا من
ت��اري��خ ال�ت�ش�غ�ي��ل ال �ت �ج��اري ل�ع�ق��د ال�ف��رص��ة
االستثمارية.

وق ��ال ��ت ال� �ش ��رك ��ة ف ��ي ب� �ي ��ان ل� �ل� �ب ��ورص ��ة :إن
امل � �ش� ��روع س �ي �ن �ت��ج ع �ن��ه ح � ��ال ت��وق �ي��ع ع�ق��د
ال� �ش ��راك ��ة ،ت�ح�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة ،يتم
إدراج� �ه ��ا ض �م��ن ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة للشركة
خالل مدة حق االنتفاع.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أف �ص �ح ��ت ش ��رك ��ة امل �ج �م��وع��ة
املشتركة عن أن شركتها التابعة «املشتركة
ال �ع��امل �ي��ة ال �ع �ق��اري��ة» ق��ام��ت ب�ت��وق�ي��ع وث�ي�ق��ة
االل� �ت ��زام ل�ل�ت�ح��ال��ف ب �ق �ي��ادة ش��رك��ة األرج ��ان
العاملية العقارية.
وأوضحت أنه سيتم تحقيق أرب��اح ،يجري
إدراجها في ميزانية السنوات املقبلة.

متخصص
ِّ
رأي
محمد بدر الجوعان

رأسمال الدولة ..سمعتها!
ي�ع�ت�ب��ر ع ��ام  2003ن�ق�ط��ة ت �ح��ول ف ��ي االق �ت �ص��اد ال��وط�ن��ي
الكويتي ،تغيرت فيه العجلة االق�ت�ص��ادي��ة وب��دأت بالتحرر
من اإلنفاق الحكومي مع وجود خطط ومشاريع رأسمالية
كبيرة إل��ى ج��ان��ب وج��ود ح��رك��ة ان�ف�ت��اح اق�ت�ص��ادي نسبي.
وشهدت هذه النقلة نوعية انفتاحا في مختلف القطاعات،
بعدما كانت الكويت شبه مغلقة في الفترة ما بعد التحرير،
حيث طغى التفكير األمني على كل جوانب الحياة بما فيها
القطاعات االقتصادية ول��م يكن متاحا ممارسة أي نشاط
فيها ،كما ل��م يكن هناك أي تنمية للقطاعات االقتصادية
بصورة صحيحة ،وشهد االقتصاد آنذاك حالة من الجمود
وتوقف النمو وأخذ بالتراجع .وبما أن جميع القطاعات كانت
تعتمد بصورة اساسية على اإلنفاق الحكومي ،فإذا انفقت
الحكومة نشط االقتصاد ،وإذا أحجمت الحكومة عن اإلنفاق
تراجع النشاط االقتصادي بشكل الفت.
آلية التغيير ف��ي التعاطي الحكومي تجاه االقتصاد كانت
بعدم االرتكاز فقط على اإلنفاق الحكومي ،بل ايجاد بدائل
تدفع العجلة االقتصادية إلى األمام من خالل االنفتاح على
القطاع الخاص وجعله املحرك الرئيسي لعجلة االقتصاد،
في حني يكون دور الحكومة املنظم والرقيب .فانفتحت على
إثر ذلك قطاعات عديدة في االقتصاد وانتعشت ،ففي قطاع
ً
البنوك أوال ،تأسس بنك بوبيان وبنك وربة ،وكان أيضًا قرار
تحويل تعامالت البنك األهلي املتحد الجديد آن��ذاك لتتوافق
مع املبادئ اإلسالمية ،وبات متاحًا للبنوك األجنبية أن تعمل
ف��ي ال�س��وق املحلي وف�ق��ا للقانون ال�ج��دي��د ال��ذي واف��ق عليه
مجلس األمة .وكذلك كان إقرار قانون الصحافة سنة 2006
وفتح الباب أمام إعطاء تراخيص إص��دار الصحف ،بعد أن
كان متوقفًا.

ّ
صحية
منافسة

ُ
ُ
وفي قطاعات حيوية أخرى كذلك فتح قطاع التأمني للمنافسة
بعد أن كان مغلقًا على عدد محدود من الشركات فقط ،حتى
إن شركات أجنبية دخلت الى السوق املحلي وصار لدينا في
ّ
صحية وأسعار مغرية للمستفيد من
قطاع التأمني منافسة
أبناء الشعب إن كان فردًا أو تاجرًا.
ً
واالنفتاح شمل أيضًا شركات اإلنترنت واالتصاالت ،فضال
ع��ن ف�ت��ح امل �ج��ال ل�ت��أس�ي��س م��زي��د م��ن ش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار،
وال� �ف� �ن ��ادق ،وك ��ان ��ت ال �خ �ط��ة ت �ش �م��ل ف �ت��ح أب� � ��واب امل�ن��اف�س��ة
وال�ت�خ�ص�ي��ص ل�ت�ص��ل إل ��ى ت�خ�ص�ي��ص م��راف��ق ف��ي امل��وان��ئ
واملطار وتتحول الحقًا من إدارة الدولة إلى القطاع الخاص.
وكل ما تم من غير بقية الخطة ،فهو بال شك عبارة عن نقلة
نوعية وتحرك جيد في االتجاه الصحيح ،وك��ان لنتائجها

إفصاحات
«وربة» :موافقة
على إصدار صكوك
بـ 150مليون دينار
أعلن بنك وربة عن حصوله على
م��واف�ق��ة هيئة أس ��واق امل ��ال ،أول
من أمس ،على ما ورد في نشرة
االك � �ت � �ت� ��اب ال � �خ ��اص ��ة ب� ��إص� ��دار
ص�ك��وك ال ت�ت�ج��اوز  150مليون
دينار كويتي.
وأوض � � � � � � ��ح ال� � �ب� � �ن � ��ك ف� � � ��ي ب � �ي� ��ان
للبورصة أن تلك الصكوك تأتي
ضمن برنامج إص��دار الصكوك
ب� �ق� �ي� �م ��ة ال ت � �ت � �ج� ��اوز م� �ل� �ي ��اري
دوالر أم�ي��رك��ي ،أو بما يعادلها
بالعمالت األخرى.

«المشتركة» :عقد
بـ 24.9مليون دينار
أفادت شركة املجموعة املشتركة
ل � �ل � �م � �ق� ��اوالت ب� �ت ��وق� �ي ��ع إح � ��دى
شركاتها التابعة بأبوظبي عقد
م�ن��اق�ص��ة ب�ق�ي�م��ة  295.8مليون
درهم إماراتي بما ُيعادل 24.95
م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار ( 81.2م �ل �ي��ون
دوالر).
وق ��ال ��ت «امل� �ش� �ت ��رك ��ة» ف ��ي ب �ي��ان
ل �ل �ب��ورص��ة أم� ��س إن امل �ن��اق �ص��ة
ت� �م ��ت ت ��رس� �ي� �ت� �ه ��ا ع� �ل ��ى ش��رك��ة
املجموعة املشتركة للمقاوالت
اإلم � � ��ارات ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�م�ج�م��وع��ة
والتنفيذ ملصلحة امل��ال��ك شركة
أب� ��وظ � �ب� ��ي ل� �ل� �خ ��دم ��ات ال� �ع ��ام ��ة
«مساندة».

ِّ
تطور
«أجيليتي»
مخازن في «صباح
األحمد السكنية»
قالت شركة أجيليتي للمخازن
ال�ع�م��وم�ي��ة إن �ه��ا أب��رم��ت وث�ي�ق��ة
ال� � �ت � ��زام م� ��ع امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ل �ت �ط��وي��ر
منطقة مخازن ومنطقة حرفية،
باإلضافة إل��ى سكن عمال على
م�س��اح��ة  1.2م�ل�ي��ون م�ت��ر م��رب��ع
بمدينة صباح األحمد السكنية.
وب� ّ�ي �ن��ت «أج �ي �ل �ي �ت��ي» ف ��ي ب�ي��ان
ل�ل�ب��ورص��ة أن ال��وث�ي�ق��ة ال �ت��ي تم
توقيعها م��ع «السكنية» ف��ي ما
ّ
يتعلق ب��ال�ف��رص��ة االستثمارية
ُ
 S2ملدة استثمارية محددة بـ30
سنة ،تبدأ م��ن ت��اري��خ التشغيل
ال � �ت � �ج� ��اري ل� �ل� �ف ��رص ��ة ،م �ش �ي��رة
إل � ��ى أن األث� � ��ر امل� ��ال� ��ي ل �ل �ف��رص��ة
ُ
االس � �ت � �ث � �م ��اري ��ة امل � � �ش� � ��ار إل �ي �ه��ا
ال ي �م �ك��ن ت� �ح ��دي ��ده ف� ��ي ال ��وق ��ت
الحالي.

لدينا فرصة لمعالجة الخلل
االقتصادي وعبور األزمة
والتأسيس لمرحلة جديدة
لسنا بحاجة إلى «فزعة»
قصيرة المدى ..بل لرؤية واضحة
ووقف الهدر والفساد
أثر جيد على االقتصاد ،ويتبني هذا بقراءة بحثية لألرقام
وامل ��ؤش ��رات ف��ي االق �ت �ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ( 2007أي دورة
اقتصادية تأخذ بني  3إلى  4سنوات وبعدها نلتمس نتائج
هذه السياسات عمليًا) ،فلذلك يتبني أن مسار التنمية آنذاك
وأرق��ام الناتج قياسًا بعدد السكان كان متفوقًا وقريبًا ملا
يتحقق ف��ي الهند وال�ص�ين ف��ي وق�ت��ه ،كما أن الناتج املحلي
اإلجمالي في الكويت وصل إلى  32مليار دوالر في ،2007
وه��و أعلى م��ن معدل ال�ص�ين ،وك��ان لفائض امل��وازن��ة العامة
ال��ذي يشكل  %23.4من هذا الناتج في  ،2007أثر إيجابي
على املالية العامة ،حيث وصل حجم الفوائض إلى  25مليار
دينار في  5سنوات ،ومع ذلك كانت معدالت التضخم تبلغ
في حينها  %5.9ومقارنة بدول الخليج املجاورة فإن املعدل
ال ي��زال منطقيًا ،وك��ان القطاع الخاص يساهم بنحو %30
م��ن حجم ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ،وك��ان��ت ه��ذه النسبة مرتفعة عن
قبل ..إلى أن أتت األزم��ة املالية العاملية في  2008وكان على
القطاع ال�خ��اص إع��ادة بناء نفسه م�ج��ددًا وه��و م��ا ت��م فعله
خ�لال السنوات العشر املاضية ،ولكن على هيئة املبادرين
وأصحاب املشاريع الصغيرة معتمدين في ذلك على دخول
التكنولوجيا إل��ى األس��واق الناشئة ،فأصبحت هناك طفرة
في عدد الشركات الصغيرة وأصبح لدينا سوق جديد ينمو
بسرعة كبيرة لفت أنظار كبار املستثمرين الذين استحوذوا
على م�ش��اري��ع كويتية صغيرة ف��ي ق�ط��اع��ات التجزئة مثل
طلبات وك��اري��دج وبوتيكات وغيرها الكثير ،فالعمل الحر
وال�ق�ط��اع ال�خ��اص دائ�م��ًا م��ا يجد فرصة للتعافي والتجديد
والتطوير بعد كل أزمة..

ضريبة الفساد
ولكن ..بعد كل هذا العمل املثير لالنتباه اقتصاديًا باألرقام

ِّ
متخصص في الشؤون االقتصادية
m.aljouan@alqabas.com
Twitter:@aljouan

وال��وق��ائ��ع ،ك��ان لعام  2003جانب آخ��ر أكثر ظالمية ،حيث
شهدت أسواق النفط العاملية أكبر حركة صعود في االسعار
ام�ت��دت إل��ى أع��وام ع��دي��دة ،انتعشت خاللها الخزينة العامة
ل�ل��دول��ة وانتعشت معها ج�ي��وب «امل�ف�س��دي��ن» ال��ذي��ن شهدت
اعدادهم زيادة كبيرة.
املؤلم في كل هذا أن نسب الفساد املالي في ازدياد مطرد ،ولم
تؤثر فيها أزمة اقتصادية وال أزمة صحية ،واألكثر أملًا أننا
كشعب تعايشنا مع الفساد وتغيرت نبرتنا تجاهه من الال
مهادنة إل��ى اإلن�ك��ار ،ولالسف لم ت��ردع املؤسسات الرقابية
كوحدة التحريات املالية و«نزاهة» تلك املمارسات الفاحشة
بالتعدي السافر على أموال العامة ومقدرات البلد ،فقط في
آخر  6شهور تفجرت  3قضايا كبيرة لها عالقة باملال العام
وشبهات فساد وغسل أموال!
وم ��ن امل��ؤس��ف أي �ض��ًا أن ي�ت�ص��در اس ��م ال �ك��وي��ت صفحات
صحف عاملية مثل «نيويورك تايمز وول ستريت جورنال»
ليس بغرض إنجاز مالي محقق أو استثمار استراتيجي،
بل الرتباطها بفضائح وجرائم مالية دولية تنعكس سلبًا
على مركزها املالي وعلى سمعتها ،كما انها لها اثر كبير
ف��ي ن�ظ��رة ب�ع��ض م��ؤس�س��ات التصنيف االئ�ت�م��ان�ي��ة ملكانة
البالد.

ال مفر من اإلصالح
ل �ق��د ع��اص��ر االق �ت �ص��اد امل �ح �ل��ي ع � ��ددًا م ��ن األزم� � ��ات على
م��ر ال�ع�ص��ور واألزم �ن��ة وب ��ات م��ؤك �دًا ب��أن عقلية االن�ف�ت��اح
االق�ت�ص��ادي ال��ذي ب��دأت ف��ي ع��ام  2003رغ��م بطئها كانت
جديرة بخلق ديناميكية جديدة في االقتصاد وجعله أكثر
مرونة ملواجهة األزم ��ات ،إال أن األزم��ة الحالية الناتجة عن
أزم��ة ك��ورون��ا الصحية وان�خ�ف��اض أس�ع��ار النفط يجب أن
ال يصاحبها أزم��ة ثقة تزعزع سمعة الكويت في األس��واق
ال�ع��امل�ي��ة .فنحن ال �ي��وم لسنا ب�ح��اج��ة إل��ى «ف��زع��ة» قصيرة
امل ��دى ،ن�ح��ن ب�ح��اج��ة إل��ى رؤي ��ة اق�ت�ص��ادي��ة م��ن امل�س��ؤول�ين
واملتخصصني وجمعيات النفع العام االقتصادية واملالية
وأص�ح��اب ال�ق��رار لوضع خريطة طريق واضحة لإلصالح
االقتصادي وحزمة اقتصادية مالية متكاملة ملعالجة الخلل
في االقتصاد الكويتي على غرار ما حصل في  2003تمكنه
من عبور األزم��ة والتأسيس ملرحلة جديدة في االقتصاد
الوطني ومبنية على قوة القانون ومتانة القطاع الخاص.
وه��ذا ال يتحقق من دون ثقافة الوعي االقتصادي من قبل
ال��دول��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة ،وت�س��وي��ق ملف اإلص�ل�اح بشكل مهني
مدعم باألرقام الواضحة حتى ال نعطي مجاال لتناقل األرقام
الخاطئة والتصورات غير االقتصادية.
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عموميتها انتخبت مجلس إدارة جديداً

«أعيان لإلجارة» ..تقدم ملحوظ
في معايير الحوكمة
■ الغانم :خسائر الشركة تعود إلى انخفاض قيمة استثمار في «زميلة»

فهد الغانم متوسطاً «عمومية أعيان»

ان� �ت� �خ� �ب ��ت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة
ال� �ع ��ادي ��ة ل �ش ��رك ��ة أع � �ي� ��ان ل�ل�إج ��ارة
واالستثمار بالتزكية مجلس إدارة
ج� ��دي� ��دًا ل �ل �ف �ت��رة م� ��ن  ٢٠٢٠وح �ت��ى
 ٢٠٢٢يتألف م��ن :شركة أوالد علي
الغانم للتجارة العامة وامل�ق��اوالت
وي�م�ث�ل�ه��ا ف�ه��د ع�ل��ي ث�ن�ي��ان ال�غ��ان��م،
ش��رك��ة ب �ي�ت��ك ك��اب �ي �ت��ال ل�لاس�ت�ث�م��ار
ويمثلها عبد العزيز ناصر املرزوق،
ب �ي��ت ال �ت �م��وي��ل ال �ك��وي �ت��ي وي �م �ث �ل��ه
ري��اض ناصر ال�ب��در ،منصور حمد
امل� �ب ��ارك (ع ��ن ن �ف �س��ه) ،ط�ل�ال محمد
رض ��ا ب�ه�ب�ه��ان��ي (م �س �ت �ق��ل) ،ن��اص��ر
ابراهيم بورسلي عن نفسه ،مهند
محمد الصانع (مستقل).
وت � � �ح� � ��دث رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ادارة
ال � �ش� ��رك� ��ة ف � �ه� ��د ع � �ل� ��ي ال � �غ� ��ان� ��م ع��ن

«أعيان» استمرت
في االمتثال بتطبيق
المتطلبات الرقابية
ووضع نظم الرقابة
الداخلية المطلوبة

ال� �ن� �ت ��ائ ��ج امل ��ال� �ي ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ة ،ح �ي��ث
حققت الشركة األم «أعيان لإلجارة
واالس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار» خ� � �س � ��ارة ص ��اف �ي ��ة
مقدارها  14.6مليون دينار للسنة
امل �ن �ت �ه �ي��ة ف ��ي  31دي �س �م �ب��ر .2019
وق ��د ب �ل�غ��ت خ �س��ارة ال �س �ه��م 18.23
ف �ل �س ��ا ،ب �ي �ن �م��ا ح� �ق ��وق امل �س��اه �م�ين
 68.4مليون دينار ،كما بنهاية عام
 2019م �ق��ارن��ة ب �ح �ق��وق امل�س��اه�م�ين
بنهاية عام  2018والتي كانت 81.8

امتثال رقابي
تطرق فهد الغانم إلى التقدم املحرز بشأن معايير وقواعد الحوكمة لدى
الشركة ،حيث استمرت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار في االمتثال
بتطبيق املتطلبات الرقابية ووضع نظم الرقابة الداخلية املطلوبة.

مليون دينار.
وت� �ع ��ود ال� �خ� �س ��ارة ال� �ت ��ي ت�ك�ب��دت�ه��ا
ال � � �ش� � ��رك� � ��ة ب � �ش � �ك� ��ل أس � � ��اس � � ��ي إل � ��ى
ت� �س� �ج� �ي ��ل خ� �س ��ائ ��ر ان � �خ � �ف� ��اض ف��ي
ال �ق �ي �م��ة ب �ل �غ��ت  12.7م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ض �م �ن �ه��ا م �ب �ل��غ  8.5م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
متعلق ب��ان�خ�ف��اض قيمة استثمار
الشركة ل��دى شركة أب�ي��ار للتطوير
ال �ع �ق��اري إح ��دى ال �ش��رك��ات ال��زم�ي�ل��ة
وك��ذل��ك ت�ح�م��ل ال �ش��رك��ة األم أع �ي��ان
لإلجارة واالستثمار لحصة بلغت
 5.9م�ل��اي�ي��ن دي� � �ن � ��ار م � ��ن خ �س��ائ��ر
ش��رك��ة أب �ي��ار .وم��ن ث��م ف��إن إجمالي
االن� � �ك � �ش � ��اف وخ � � �س� � ��ارة ان� �خ� �ف ��اض
القيمة امل��رت�ب�ط��ة ب��ال�ش��رك��ة الزميلة
«أب� � �ي � ��ار» ق� ��د ب �ل �غ��ت  14.4م �ل �ي��ون
دينار.

خطط مساعدة
مليارية لقطاع
السيارات بأوروبا
أع� � � �ل � � ��ن رئ� � � �ي � � ��س ال� � � � � � � ��وزراء
األس�ب��ان��ي ب�ي��درو سانشيز
األح� � � � ��د ت� �خ� �ص� �ي ��ص 3.75
مليارات ي��ورو ضمن خطة
مل � �س� ��اع� ��دة ق � �ط� ��اع ص �ن��اع��ة
السيارات ،الذي يمثل إحدى
ركائز االقتصاد ،واملتضرر
ب�ش��دة م��ن ف�ي��روس ك��ورون��ا
املستجد.
وق ��ال س��ان�ش�ي��ز ف��ي خطاب
متلفز إن «الحكومة عملت
ي��دا بيد م��ع القطاع لوضع
ّ
خ� ��ط� ��ة ك� ��ام � �ل� ��ة ،ت �س �ت �ج �ي��ب
ح � ��اج � ��ات � ��ه ،وت � �س � ��اع � ��د ف��ي
ت � �ح � �ق � �ي ��ق ان � � �ت � � �ق � ��ال ب �ي �ئ��ي
ع � ��اج � ��ل» .وأض� � � ��اف رئ �ي��س
ال � � � � � � ��وزراء االش � � �ت� � ��راك� � ��ي ان
الخطة التي ستقدم رسميًا
اإلث � � �ن �ي ��ن «س � � �ت � � �م� � � ّ�ول ع �ب��ر
موازنة ،تبلغ  3.75مليارات
يورو».
ووف� � � ��ق س ��ان� �ش� �ي ��ز ،ت �ش �م��ل
ال� � � � �خ� � � � �ط � � � ��ة «ت� � � � �م � � � ��وي � �ل� ��ات
م��وج �ه��ة ل �ت �ج��دي��د أس �ط��ول
امل� ��رك � �ب� ��ات م � ��ع م� �س ��اع ��دات
م � �خ � �ص � �ص� ��ة ل� � �ل� � �س� � �ي � ��ارات
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة» ،لكنها تضم
أي� �ض ��ا م� �س ��اع ��دات ل�ل�ب�ح��ث
واالبتكار وحوافز ضريبية
لتحسني تنافسية القطاع.
وي �ت �م��اش��ى ال ��دع ��م امل��وج��ه
لشراء السيارات الكهربائية
م��ع خ�ط��ة االن �ت �ق��ال البيئي
ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة،
وتأمل األخيرة في أن تكون
جميع ال �س �ي��ارات ال�ج��دي��دة
ف� � ��ي ال � � �ب� �ل��اد «خ � ��ال� � �ي � ��ة م��ن
االنبعاثات» بحلول .2040
وأعلن سانشيز أيضًا خطة
دعم لقطاع السياحة ،سيتم
تقديمها الخميس .ويشكل
هذا القطاع  12في املئة من
إج� �م ��ال ��ي ال� �ن ��ات ��ج امل �ح �ل��ي،
وق��د ت�ض��رر ب�ش��دة م��ن أزم��ة
«ك ��وف� �ي ��د ـ �ـ �ـ �ـ  .»19وي �ع �ت �ب��ر
ق� �ط ��اع ص �ن��اع��ة ال �س �ي ��ارات
إح � � � � ��دى رك� � ��ائ� � ��ز اق � �ت � �ص ��اد
ّ
أسبانيا ،ثاني أكبر مصنع
أوروبي بعد أملانيا.
ّ
وذك � � ��ر س��ان �ش �ي��ز ب � ��أن ه��ذا
ّ
ال �ق �ط��اع ي��وف��ر  10ف��ي امل�ئ��ة
من إجمالي الناتج املحلي،
ُ
وخ� �م ��س ص� � � ��ادرات ال �ب�ل�اد
وي��وظ��ف م�ل�ي��ون��ي شخص
بشكل مباشر وغير مباشر.
(أ.ف.ب)

 4دروس مالية َّ
تعلمها
العالم من األزمة
إن توفير المال وتحديد الميزانية
والتحكم في النفقات والتعرف
على األدوات التي تستخدمها
البنوك ،والتي نتعامل معها ،من
الدروس التي تعلمناها بفضل
جائحة كورونا ،كيف ذلك؟
يقول تقرير بموقع «فينانثاس
بيرسوناليس» :ما قبل جائحة
كورونا كان معظم السكان
يتبعون روتينهم اليومي من
الذهاب إلى العمل ومشاركة
األوقات مع العائلة واألصدقاء
والتسوق باستخدام بطاقة
االئتمان وغيرها من األنشطة ،لكن
الفيروس غيّر حياة الجميع وشلّ
االقتصاد .وهذه الدروس المالية
األربعة لهذه الجائحة:

فيروس كورونا غ َّير العادات المالية

ّ
التحلي ببعد النظر
-1

 -2التع ُّرف على خدمات البنوك

الكثير م��ن األش�خ��اص فوجئوا بالحجر
الصحي دون أن يكون لديهم أي مدخرات
ج� �ي ��دة ،وي� �ق ��ول ف��اب �ي��و ت �ش��اف��ارو م��دي��ر
ش��رك��ة خ��وري �س �ك��وب غ� ��روب ،إن ��ه يجب
علينا في هذه األيام االدخار أو االستثمار
دائما ،ألن هذه األموال اإلضافية يمكن أن
تنقذنا في أي وقت.
ع �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ،ب ��إم �ك��ان��ك ت��وف �ي��ر
م�ص��اري��ف التنقل أو ت �ن��اول ال�ط�ع��ام في
ال �خ��ارج أو م��ا ك�ن��ت تنفقه ع�ل��ى الترفيه
والسفر واملالبس والسلع غير الضرورية،
وإنشاء حساب للطوارئ .وإذا كان لديك
بالفعل م��دخ��رات ول��م يتأثر دخ�ل��ك ،فقد
ح� ��ان ال ��وق ��ت ل�ل�ت�ف�ك�ي��ر ف ��ي االس �ت �ث �م��ار
وال �ب �ح��ث ع��ن ال �خ �ي��ارات امل��ال �ي��ة امل�ن��اس�ب��ة
لتشغيل أموالك لتستمر في زيادة دخلك.
ودائما ما كنا نفكر في النفقات الكبيرة
ف �ق��ط م�ث��ل اإلي �ج ��ار أو ال��ره��ن ال �ع �ق��اري،
وال� �خ ��دم ��ات ال� �ع ��ام ��ة ،وال� �ن� �ق ��ل ،وأق� �س ��اط
القروض ،غافلني عن النفقات األخرى.
ولقد تخلص أغلبية األشخاص اآلن من
النفقات الجانبية ،مثل تناول ال�غ��داء في
املطاعم والوجبات الخفيفة والقهوة خالل
س��اع��ات ال�ع�م��ل ،ال�ت��ي ت��ؤث��ر ب�لا ش��ك في
ميزانيتهم وتؤدي في بعض األحيان إلى
انتهاء ال��رات��ب قبل ان�ص��رام الشهر ،لكن
في هذه الظروف ،أصبحت امليزانية حال
جيدا ملعرفة أين تذهب أموالنا بالضبط،
وم� �ق ��دار امل� ��ال ال� ��ذي ن�ن�ف�ق��ه ف ��ي ال�ش�ه��ر،
وفيما يمكن أن نتقشف.

ل��م ي�ت��رك ال�ح�ج��ر ال�ص�ح��ي ل�ن��ا خ �ي��ارا آخ��ر غير
استخدام التكنولوجيا إلجراء مختلف املعامالت
امل ��ال� �ي ��ة ،س � ��واء امل ��دف ��وع ��ات ع �ب��ر اإلن� �ت ��رن ��ت أو
التحويالت والطلبات التي كنا نجريها شخصيا
مسبقا.

 -3تعزيز البنية التكنولوجية
ه ��ذه ال �ف �ت��رة ب�م�ن��زل��ة ت �ح��د ،ألن ��ه ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ال �خ �ي��ارات ال �ت��ي ك��ان��ت م �ت��اح��ة أم��ام �ن��ا ب��ال�ف�ع��ل
لتسهيل حياة العمالء ،كان علينا تعزيز البنية
التحتية التكنولوجية وتوضيح كيفية استخدام
هذه الوسائل اإللكترونية.

 -4التح ُّ
كم في النفقات
ل �ق��د ت �غ �ي��رت أول��وي��ات �ن��ا ع �م��ا ك��ان��ت ع �ل �ي��ه قبل
الجائحة ،حيث ل��م نكن نتخيل أن يأتي ي��وم ال
نكون فيه قادرين على الخروج في عطلة نهاية
األسبوع أو شراء املالبس التي أعجبتنا في أحد
املتاجر.
وب��دال م��ن ذل��ك أصبحنا نهتم برفاهية األس��رة
ون�ف�ك��ر ف��ي كيفية تغطية ج�م�ي��ع االح�ت�ي��اج��ات
األساسية دون إنفاق الكثير من املال .وفي هذه
اللحظة ،علينا التوقف عن التفكير في الكماليات.
ويشدد مدير شركة خوريسكوب غ��روب على
ض��رورة تعلم ال��دروس واالستفادة من الفرص
لتنظيم مستقبلنا بأفضل طريقة ممكنة ،وأهم
شيء هو مواصلة العمل الجاد واتخاذ التدابير
االستباقية( .الجزيرة نت)
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 4أسباب وراء تسريح العمالة
 - 1خفض النفقات
أح � ��د أب� � ��رز األس � �ب� ��اب ال��رئ �ي �س �ي��ة وراء ق �ي��ام
الشركات بتسريح العمال هو خفض النفقات،
خاصة حني تتراكم الديون على الشركات أو
تتراجع أرباحها بسبب انخفاض املبيعات.
 - 2خفض العمالة
قد تقوم الشركات بخفض العمالة في حالة
م��ا إذا ك��ان��ت ل��دي�ه��ا ع�م��ال��ة زائ� ��دة ،أو بسبب
رغ �ب��ة ال �ش��رك��ة ف��ي ال�ت�خ�ل��ص م��ن وظ��ائ��ف ال
ت�ح�ت��اج إل�ي�ه��ا ،أو ل��وج��ود ق �ي��ادة ج��دي��دة في
الشركة وتغير اتجاهها وخططها ،مما يؤدي
إلى إعادة تغيير املسميات واملهام الوظيفية،
ً
ويترتب على ذلك أيضا تسريح العمالة التي
تجدها الشركة زائدة في هذه الحالة.
 - 3نقل المقر
قد يتسبب نقل مقر الشركة أو أحد مواقعها

ف��ي تسريح ع��دد كبير م��ن ال�ع�م��ال ،مما قد
ي��ؤث��ر على ال ��روح املعنوية لباقي العمال،
ل��ذل��ك ينبغي على ال�ش��رك��ة إذا م��ا اضطرت
ل�ل�ق�ي��ام ب��ذل��ك أن ت �ب��دي اه �ت �م� ً
ً
حقيقيا
�ام��ا
بمساعدة العمال وإم��داده��م ب��امل��وارد التي
تساعدهم في تجاوز هذه األزمة ،وإال فإنها
تخاطر باإلضرار بسمعتها.
 - 4عمليات االندماج واالستحواذ
ق��د ي�ت�س�ب��ب ب�ي��ع ال �ش��رك��ة أو دم�ج�ه��ا مع
ش��رك��ة أخ� ��رى ف��ي ت�غ�ي��ر ال �ق �ي��ادة وت�غ�ي��ر
اتجاه الشركة وأهدافها وخططها ،وقد
ً
يتسبب ذل��ك ف��ي تسريح العمالة أي��ض��ا،
وف ��ي ه ��ذه ال �ح��ال��ة ي �ج��ب وض ��ع م�ع��اي�ي��ر
موضوعية وواضحة للعمال الذين سيتم
ً
تسريحهم أوال ،بما في ذلك معايير مثل
األقدمية وال�ك�ف��اء ة( .هيوسنت كرونيكل،
أرقام)

ريادة
إيمان الموسوي

7

خطوات لتعافي المشروعات الصغيرة

تحت شعار إنقاذ األرواح اختار العالم إغالق العديد من روافد االقتصاد في تجربة
بشرية غير مسبوقة ،هزت عالم األعمال بشركاته الكبيرة والصغيرة على حد
سواء ،تجربة أحدثت عادات جديدة أو ما يطلق عليه  ،New Normalsوهو مصطلح
اقتصادي يطلق على الظروف الموضوعية التي كانت في السابق غير طبيعية ثم
أصبحت بفعل حدث ما أمرا شائعا ،كالظروف المالية أو التغييرات السلوكية التي
طرأت على الحالة البشرية بعد جائحة كوفيد .١٩
شيء من الذعر والقلق يصيب أصحاب املشروعات
الصغيرة ،وخاصة تلك التي بدأت للتو في التجديف
ف ��ي ع��ال��م األع� �م ��ال ،ف �ه��ي األك �ث ��ر ح�س��اس�ي��ة وت��أث��را
ب��األزم��ة ،ف��أرق��ام الحسابات املصرفية تثير قلقًا في
ف�ت��رة اإلغ�ل�اق ال�ع��ام ،ووق��ف عصب الحياة م��ن إي��راد
املبيعات م��ع بقاء االل�ت��زام��ات ينذر بتحديات صعبة
لعبور هذا النفق املظلم.
وحتى تتعافى األع�م��ال من أزمتها  ،عليها أن تفهم
املعايير الجديدة لواقع اليوم ،وتدرك أن العادات الجديدة
التي نشأت بفعل الجائحة ه��ي ن��واة تصميم نماذج
األعمال الجديدة ،حيث ان نماذج األعمال القديمة لم
تعد صالحة لعالم اليوم ولن تعود يوما كما كانت في
السابق ،لذا فإن من يعتقد أنه يستطيع أن يستمر في
أعماله التي صممت لعصر أصبح من املاضي عليه أن
يعيد حساباته ويغير من أسلوب تفكيره في استدامة
األعمال.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن اخ�ت�لاف املنتجات وال�خ��دم��ات التي
تقدمها املشروعات الصغيرة فإنها تتشابه في أنماط
تحولها لنماذج عمل جديدة مناسبة للواقع الجديد،
وقد ناقشناها في العديد من منتديات ريادة األعمال
وط��رح�ه��ا ب�ع��ض م�ف�ك��ري ري ��ادة األع �م��ال م�ث��ل بالنك
وأسترفالدر ،ويمكننا تلخيصها في  7خطوات:
 - ١تقييم الوضع الحالي
ما يصلح وما ال يصلح

يشمل تقييم نموذج العمل القديم بالتركيز على
هيكل التكاليف واملنتج امل�ق��دم وق�ن��وات التوصيل
وال �ع �م �ل �ي��ات واألن �ش �ط��ة وج �م �ي��ع امل� � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
وامل ��ادي ��ة ،وأي �ض��ا ال�ب�ح��ث ع��ن ف �ج��وات ف��ي ال�س��وق
الحالي ،وسبل تعديل املنتجات والخدمات لتواكب
االحتياجات غير املشبعة ،والبحث ع��ن ابتكارات
وح �ل��ول ق�ص�ي��رة امل ��دى ل�ت�ع��دي��ل ال �ن �م��وذج ال�ح��ال��ي،
ُ
يهدف التقييم إلى معرفة ماذا نبقي وماذا نستغني
عنه في نموذجنا الجديد.

«سنام العقارية»:
تأجيل انتخاب
مجلس إدارة جديد
أف � ��ادت ش��رك��ة س �ن��ام ال�ع�ق��اري��ة
ب� � � ��أن م � ��وع � ��د ع � �ق� ��د ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية العادية املقرر لها 21
ي��ون �ي��وال �ج��اري ،وف ��ي ح ��ال ع��دم
اكتمال النصاب القانوني تؤجل
ل �ـ  26م ��ن ال �ش �ه��ر ن �ف �س��ه ،على
أن ي�ك��ون الحضور والتصويت
للمساهمني عن طريق الوسائل
االلكترونية فقط نظرا للظروف
االحترازية التي تمر بها البالد.
وأوضحت الشركة أنه لم يتقدم
أحدة بصحيفة الحالة الجنائية
للترشح لعضوية مجلس إدارة
«سنام» وذل��ك حتى تاريخ بدء
ال�ت�ص��وي��ت اإلل�ك�ت��رون��ي تنفيذًا
ملتطلبات ال�ب�ن��د  11م��ن ج��دول
أع � �م� ��ال ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
«م ��وض ��وع ه ��ذا ال �ك �ت��اب» ن�ظ�رًا
للظروف االح�ت��رازي��ة ال�ت��ي تمر
ب �ه��ا ال � �ب �ل�اد ،وب� �ن ��اء ع �ل��ى ذل��ك
س�ي�ت��م ت��أج �ي��ل م�ن��اق�ش��ة ال�ب�ن��د
رق� ��م  11وال � �خ� ��اص ب��ان �ت �خ��اب
مجلس إدارة ج��دي��د مل��دة ثالث
س �ن ��وات ض �م��ن ج� ��دول أع �م��ال
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة امل ��ذك ��ورة
أع� � �ل� ��اه وذل� � � � ��ك ل � �ح �ي�ن ان� �ت� �ه ��اء
اإلج � ��راءات االح �ت��رازي��ة وتمكن
ال � �ش ��رك ��ة م � ��ن ع� �ق ��د ع �م��وم �ي��ة
جديدة لالنتخابات ،وعليه فإنه
ووف��ق ن��ص امل��ادة  181فقرة 2
م��ن ق��ان��ون ال �ش��رك��ات يستمر
مجلس إدارة ال�ش��رك��ة الحالي
في القيام بمهامه لحني انتخاب
مجلس إدارة جديد.

العراق يتفق مع
شركات نفط كبرى
لزيادة خفض اإلنتاج
اتفق ال�ع��راق مع شركات نفط
ك�ب �ي��رة ت��دي��ر ح �ق��ول��ه النفطية
العمالقة في جنوب البالد على
زيادة خفض انتاج النفط الخام
ف��ي يونيو ،وذل��ك وف��ق م��ا قال
م�س��ؤول��ون ع��راق�ي��ون يعملون
ف��ي ت�ل��ك ال �ح �ق��ول ل �ـ«روي �ت��رز»
أم��س .وأش��ارت إلى أن االتفاق
ج ��اء م ��ع ل ��وك أوي� ��ل ال��روس �ي��ة
على خفض اإلن�ت��اج م��ن حقل
غرب القرنة  2النفطي  50ألف
برميل يوميا لخفض اإلن�ت��اج
إلى  275ألف برميل يوميا في
يونيو.
وت � �ه� ��دف ب � �غ� ��داد إل � ��ى ت �ع��زي��ز
ال � �ت � ��زام � �ه � ��ا ب ��ال� �ت� �خ �ف �ي� �ض ��ات
املستهدفة في إنتاجها النفطي
بموجب اتفاق عاملي مع «أوبك»
وحلفائها لخفض إنتاج النفط.
(رويترز)

 - ٢اكتشاف العادات الجديدة
للعمالء New Normals
قد يغفل الكثير من رواد األعمال هذه النقطة الجوهرية
وال �ت��ي ت�ع��د ح�ج��ر ال��زاوي��ة ف��ي ن�ج��اح أي ن �م��اذج عمل
مبتكرة وه��ي التحقق م��ن وض��ع ال�ع�م�لاء وع��ادات�ه��م
ال �س �ل��وك �ي��ة ال� �ج ��دي ��دة وأن � �م� ��اط ح �ي��ات �ه��م امل �س �ت �ج��دة
وح��اج��ات �ه��م امل �س �ت �ح��دث��ة ،الب ��د م��ن ال �ت��واص��ل معهم
وف�ه��م مشكالتهم الحقيقية ب�ع�ي��دا ع��ن التخمينات
والفرضيات حول حاجاتهم وأولوياتهم .من املهم طرح
أسئلة للعمالء ملعرفة ما إذا كانوا ال يزالون مهتمني
بما تقدمه؟ وكيف يريدون أن تقدمه؟ للحصول على
إج��اب��ات يمكن إج��راء استطالعات ال��رأي في وسائل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ،وي�م�ك��ن اس �ت �خ��دام تطبيقات
االجتماعات االفتراضية لعمل مقابالت والبحث بعمق
لفهم واكتشاف شريحة عمالئك.
 - ٣اختبارات سريعة
للتحقق من النموذج الجديد

من الخطأ أن تشرع بتحسني الخدمات والعمليات بناء
على توقعات وأفكار تدور برأسك من دون أن تسمح
لعمالئك ب��إخ�ب��ارك م ��اذا ي��ري��دون ب��ال�ض�ب��ط ،ال تبدد
طاقتك في تصميم منتج غير مرغوب ،بعد تواصلك
مع العمالء ستظهر أمامك ف��رص وحاجات واضحة
أسرع ببناء نموذجك على أساسها بسرعة من خالل
ت�ن�ف�ي��ذ م�ن�ت�ج��ات اخ �ت �ب��ار أول �ي��ة MVP: Minimum
 Viable Productأو خ��دم��ات اخ�ت�ب��ار أول �ي��ة MVS:
 ،Minimum Viable Serviceي�م�ك�ن��ك اس �ت �خ��دام
أدوات اخ�ت�ب��ار أخ��رى أرخ��ص وأس ��رع ،اب��دأ التجارب
باستخدام أق��ل م��وارد ممكنة ثم ت��درج في اختبارات
أعلى كلفة ودقة.
وق� ��د ي �ح �ت��اج ب �ع��ض رواد األع� �م ��ال إل� ��ى االس �ت �ع��ان��ة
ب ��إرش ��ادات متخصصي ري� ��ادة األع �م��ال ل�ت��زوي��ده��م
ببعض أدوات تصميم نماذج العمل واختباراتها.

مستشار ريادة األعمال وابتكار نماذج العمل
انستغرام@dr.emsa :
إيميلcontact@emanalmousawi.com :

 - ٤إعادة تصميم المنتجات
والخدمات والعروض

إن سرعة التحول لنموذج عمل مناسب يعتمد على
س��رع�ت��ك ف��ي ت�ح��وي��ل م�لاح �ظ��ات وآراء ال �ع �م�لاء إل��ى
تصاميم جديدة ملنتجاتك وخدماتك ،بمعنى استخدام
نتائج االختبارات في تعديل الخلل في نموذج العمل
وتحسني العمليات.
 - ٥اختبار قنوات الوصول لشرائح العمالء

أح��دث��ت الجائحة تغييرا كبيرا ف��ي ق�ن��وات التواصل
والتوصيل ،لذا من األهمية بمكان اختبار كل خيارات
التواصل املتاحة ،بمعنى أن تعرض ما تقدمه في كل
قناة تحتمل وج��ود شريحة م��ن عمالئك فيها ،مثل
ق �ن��وات ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ك��االن�س�ت�غ��رام وتويتر
وف �ي �س �ب��وك ،ك ��ذل ��ك ت �ق��دي��م رس ��ائ ��ل وع� � ��روض ع�ب��ر
يوتيوب ،اجعل عروضك ورسائلك بسيطة وممتعة
وسهلة الوصول لنقطة الشراء قدر اإلمكان.
 - ٦وضع عدة بدائل لنموذج العمل

ال يكفي أن يكون لديك تصور واح��د لتعديل نموذج
ال�ع�م��ل ،فالعالم يتغير ب��اس�ت�م��رار ،وف�ح��ص النموذج
واختبار البدائل عملية مستمرة ،ات��رك األج��زاء التي
تعمل بشكل جيد ف��ي نموذجك وأس��رع بتطوير ما
يحتاج لتغيير ،اختر األدوات والعمليات التي تناسب
السياق الحالي في شركتك.
 - ٧مشاركة تجربتك داخل مجتمعك

األعمال تزدهر باملشاركة ،وعندما تشارك عمالءك
أو ن �ظ��راءك ف��ي ال�ق�ط��اع ال��ذي تعمل ب��ه أو م��وردي��ك أو
املسؤولني في منظومتك قد تحصل على معلومات
واقتراحات لتحسني نموذجك ،أو قد تلهمك قصص
اآلخ��ري��ن الت�ج��اه��ات ج��دي��دة ،وق��د تساهم م��ن خالل
تجربتك في إثراء الفكر الريادي الجمعي.
وقد كثرت مثل تلك املشاركات مؤخرا في تطبيقات
التواصل مثل زوم ومن خالل انستغرام اليف.
ال يزال التعافي أمرًا ممكنًا في ظل تصميم جديد مرن
لنماذج األعمال يتوافق مع الواقع الجديد واملستقبل
الضبابي ،لقد انقرضت الديناصورات التي لم تتكيف
م��ع ت�غ�ي��ر ب�ي�ئ�ت�ه��ا ،ال �ح �ي��اة ت �ج��ري اآلن ،ف��اص �ن��ع ما
يناسبها اآلن!
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حظر دخول األجانب إلى الصين فاقم األزمة

ضربة لألعمال التجارية العالمية
أدى الحظر على السفر ،الذي فرضته
الصين الحتواء تفشي فيروس كورونا
المستجد ،إلى أضرار بالغة بالنسبة
للشركات األجنبية والمدارس
الدولية ،بينما علق كثيرون ممن
يخشون على مستقبلهم كرؤساء
تنفيذيين ومد ّرسين وطلبة في
بلدانهم األصلية.
تم تطبيق حظر على دخول معظم األجانب إلى البالد
في مارس ،مع تسارع تفشي الفيروس خارج البالد،
لتتشتت العديد من العائالت بينما تواجه الشركات
ص��ع��وب��ات ف���ي م��واص��ل��ة ع��م��ل��ه��ا ف���ي غ��ي��اب م��وظ��ف�ين
أساسيني.
وعلق في الخارج حتى أولئك الذين يحملون إقامات
سارية ،أو أذون عمل ،أو من يديرون أعماال تجارية،
في حني زاد اكتشاف إصابات في بكني نهاية األسبوع
الشكوك بشأن موعد رفع القيود.
مؤسسة «فريكونسي لإلعالن واملناسبات»
وعلقت
ِ
ج��ي��س��ي ل��ي��م ف���ي س��ن��غ��اف��ورة م��ن��ذ س���اف���رت إل��ي��ه��ا في
ّ
يناير؛ وقالت لـ«فرانس برس» إن الحظر «شكل صدمة
حقيقية ل��ي» ،مشيرة إلى أن شركتها التي تتخذ من
مدينة تشنغدو م��ق��را ل��ه��ا ،ل��م تحقق أي إي����رادات في
األشهر الثالثة األول��ى من ال��ع��ام ،إذ وض��ع الفيروس
ّ
للتجمعات واملناسبات.
حدا
ُ
وكان من املقرر أن تعود ليم في فبراير عندما فرض
حجر صحي ّ
مدته  14يوما على القادمني من الخارج،
ّ
فأجلت عودتها بانتظار رفع اإلج��راء .وبدال من ذلك،
فرض الحظر فلم يعد بإمكانها العودة إطالقا.
ومن املتوقع أن تتحسن األعمال التجارية في الشهور
املقبلة ،لكن ليس بإمكان ليم لقاء املتعاملني بينما
تخشى من ّ
تكبدها مزيدا من الخسائر في حال طالت
ّ
مدة بقائها في الخارج.
ورغ�����م أن ال���ص�ي�ن أس���س���ت ق���ن���وات م���ع ب��ع��ض ال����دول
ل��ت��س��ري��ع ع�����ودة امل���وظ���ف�ي�ن األس���اس���ي�ي�ن ف���ي األع���م���ال
ّ
التجارية ،فان العملية ال تزال معقدة وتحتاج لرسالة
دعوة وموافقة من وزارة الخارجية.
ودع���ا رئ��ي��س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف��ي الصني
جون مور هذا األسبوع ،إلى نظام يسمح للمواطنني
ال���ب���ري���ط���ان���ي�ي�ن امل���ق���ي���م�ي�ن ف����ي ال����ص��ي�ن ب����ال����ع����ودة م��ع
ع��ائ�لات��ه��م؛ وق���ال «ي��ج��ع��ل ع���دد م��ت��زاي��د م��ن ال��ش��رك��ات
البريطانية الصني مركزها اإلقليمي وتحولها مركزا
ملسؤوليها التنفيذيني ب��أدوار في أنحاء املنطقة .في
ظل البيئة الحالية ،ال يمكن االستمرار بذلك».
وت��وص��ل اس��ت��ط�لاع أج��رت��ه غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة األميركية
في مايو إلى أن  90في املئة من  109شركات أعضاء،

ً
حزمة إغاثية
ترامب يدرس
جديدة بتريليوني دوالر
أفاد املستشار التجاري للبيت األبيض ،بيتر
نافارو ،بأن الرئيس األميركي دونالد ترامب
يدرس حزمة إغاثية جديدة بمبلغ ال يقل عن
تريليوني دوالر.
ول����ف����ت ن�����اف�����ارو إل������ى ال����ح����زم����ة االق���ت���ص���ادي���ة
ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة ف����ي ح�������واره م����ع ش��ب��ك��ة ف���وك���س،
قائال إن الرئيس مهتم جدا في أمر ال يقل عن
تريليوني دوالر.
وأع����رب ن���اف���ارو ع��ن ت��ط��ل��ع��ات ال��ب��ي��ت األب��ي��ض
ل����رؤي����ة ت��خ��ف��ي��ض ك��ب��ي��ر ف����ي ال���ض���رائ���ب ع��ل��ى
ال��روات��ب ،والتركيز على إع���ادة جلب وظائف
ف��ي مجال الصناعة م��رة أخ��رى إل��ى ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ،وذل����ك ض��م��ن أي ق��ان��ون إغ��اث��ي يتم
سنه في الكونغرس ،وفق مجلة بوليتيكو.

الصين أسست قنوات مع بعض الدول لتسريع عودة الموظفين األساسيين

وأعمال تجارية تضررت باضطرابات السفر العاملية،
وه����و م���ا ش��ك��ل م���ص���در ق��ل��ق رئ��ي��س��ي��ا .وأف�������ادت أك��ث��ر
م���ن ن��ص��ف��ه��ا ب���أن ع���دم ق��درت��ه��ا ع��ل��ى إع�����ادة امل��وظ��ف�ين
ّ
املغتربني إلى الصني يشكل مصدر قلق آخر.
ب��دوره ،أضاف رئيس غرفة تجارة االتحاد األوروب��ي
ف��ي ال��ص�ين ج����ورج ووت��ك��ه أن م��وس��م ال��ت��وظ��ي��ف ب��دأ،
وه��ي الفترة التي تنقل فيها الشركات ما يقارب من
مئة موظف إلى مناصب جديدة.
وق���ال ل��ف��ران��س ب��رس «ل��ك��ن ق��د ي��ك��ون (إب��ق��اء املوظفني
في الصني) أمرا صعبا للغاية ،إذ إن الكثير من أفراد
ال��ع��ائ�لات ت��ف ّ��رق��وا ،ق��د ينهي ال��ع��دي��د م��ن األش��خ��اص
مهامهم قبل أوانها ويعودون إلى بلدانهم»؛ وأضاف
«كيف يمكننا جعل الصني مكانا ج ّ��ي��دا للعيش في
وق��ت توقفت رح�لات ال��ط��ي��ران ،بينما ظ��روف الحجر
غير مناسبة ويصعب الحصول على تأشيرات؟».

أزمة مدارس

ّ
«أم����ر ال ي��م��ك��ن ت��ج��ن��ب��ه» ع��ل��ق ط��ل��ب��ة امل�����دارس ال��دول��ي��ة
ّ
ومدرسوها في الخارج كذلك ،وقال مور «هناك عدد
ّ
كبير م��ن امل���درس�ي�ن ال��ب��ري��ط��ان��ي�ين ال��ذي��ن ب��ق��وا خ��ارج
ّ
الصني» ،وهو ما يشكل تحديا للمدارس في استئناف
الدروس وجها لوجه.

الشركات تواجه صعوبات
في غياب موظفين أساسيين
 %90من األعمال التجارية تضررت
باضطرابات السفر العالمية
المدارس الدولية
قد ال تكون في موقع يسمح
لها بردّ األقساط
وتابع «م��ا لم يتم حل ه��ذه املسألة عبر جعل الصني
مكانا يسمح للعائالت القادمة من الخارج مع أطفالها
بمواصلة العمل ،فسنشهد تراجعا في جاذبية الصني
كمكان يمكن االرتباط به ملدة طويلة».
كما طالب بعض األهالي باسترجاع رسوم الدراسة

ّ
الباهظة نظرا لعدم التمكن م��ن استئناف ال���دروس،
وهو ما فاقم مشاكل املدارس املالية.
وقال والد طالب في املدرسة الفرنسية الدولية في
بكني ،يدعى كريم فنسنت بيرادا ،إن األزمة حصلت
ف��ي اللحظة التي ك��ان م��ن املفترض أن ندفع رس��وم
الفصل الثاني ،مضيفا أن بعض األهالي يشعرون
ب���ال���غ���ض���ب ل���دف���ع���ه���م ال�����رس�����وم م���ق���اب���ل دروس ع��ب��ر
اإلنترنت.
واستثمرت امل��دارس الدولية بشكل ضخم في الصني
خ��ل�ال ال���س���ن���وات األخ����ي����رة ،ع��ل��ى أم����ل االس���ت���ف���ادة من
الطلب من املغتربني والعائالت الصينية الثرية التي
تسعى لتوفير تعليم بمستوى دولي ألبنائها.
ووف�����ق م���رك���ز «آي إس س���ي ري���س���ي���رت���ش» ل�لأب��ح��اث
امل��رت��ب��ط��ة ب����امل����دارس ،ارت���ف���ع ع���دد امل������دارس األج��ن��ب��ي��ة
املستقلة في الصني من سبعة في  2012إل��ى  74هذا
ال��ع��ام ،ل��ك��ن امل����دارس ال��دول��ي��ة ك��ان��ت ت��واج��ه تحديات
حتى قبل ظهور كورونا ج ّ��راء تراجع عدد املغتربني
املقيمني في الصني في السنوات األخيرة.
ّ
وح����ذر رئ��ي��س ق��س��م األب��ح��اث امل��ي��دان��ي��ة ل���دى «آي إس
إت��ش ريسيرتش» س��ام ف��ري��زر ،من أن بعض امل��دارس
قد ال تكون في موقع يسمح لها برد األقساط أو تقديم
أي خصومات أو ّ
تحمل أي خسائر مالية( .أ ف ب)

ألمانيا:
 500مليون يورو
لدعم التدريب المهني
أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن أملانيا
ت��ع��ت��زم إت���اح���ة  500م��ل��ي��ون ي����ورو ( 563مليون
دوالر) للشركات ،للحيلولة دون انهيار أنشطة
التدريب املهني بسبب جائحة فيروس كورونا.
وواف����ق����ت ح���ك���وم���ة امل���س���ت���ش���ارة أن���ج���ي�ل�ا م��ي��رك��ل
بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية 880
مليار ي��ورو ،لتخفيف تداعيات إج��راءات الغلق
ال���ع���ام امل���ف���روض���ة الح���ت���واء ال��ج��ائ��ح��ة ،ف���ي حني
يستعد أك��ب��ر اق��ت��ص��اد ف��ي أوروب����ا ألس���وأ رك��ود
منذ الحرب العاملية الثانية.
وجاء في مسودة الخطة ،املقرر أن توافق عليها
حكومة ميركل ي��وم األرب��ع��اء« ،علينا منع أزم��ة
كوفيد -19من أن تهدد املستقبل املهني لليافعني
وتوفير العمالة املاهرة».
ويشمل البرنامج حافز تدريب يصل إلى ثالثة
آالف ي�����ورو ل��ل��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة
املتضررة بشدة م��ن األزم���ة .وستكون املساعدة
م��ت��اح��ة أي��ض��ا ل��ل��ش��رك��ات ال��ت��ي ت��ت�لاف��ى تشغيل
امل��ت��درب�ين ،ضمن ب��رام��ج لخفض س��اع��ات العمل
أو التي توظف متدربني من شركات مفلسة.

فيينا في الصدارة

أكثر  10مدن صديقة للبيئة
في ظل التغير المناخي الذي يشهده العالم ،تسعى المزيد من
الدول لالتجاه نحو االستدامة والطاقة المتجددة من أجل الحد من
انبعاثات الغازات الدفيئة التي تساهم في زيادة درجة حرارة األرض،
وهناك بالفعل مدن اتخذت خطوات عديدة في هذا االتجاه ،مثل
مدينة فيينا التي تصدرت قائمة أكثر المدن اخضرا ًرا في العالم هذا
ً
وفقا لشركة «ريزونانس كونسلتانسي».
العام ،وذلك
وقد اعتمدت «ريزونانس كونسلتانسي» في تقييمها ألكثر المدن
اخضرا ًرا في العالم على عدة معايير ،بما في ذلك النسبة المئوية
للمساحات الخضراء العامة في المدينة ،والنسبة المئوية الستخدام
الطاقة المتجددة ،والنسبة المئوية للسكان الذين يستخدمون
المواصالت العامة للذهاب إلى عملهم.
كما وضعت الشركة في اعتبارها ً
أيضا عند التقييم مستوى تلوث
الهواء ،ومتوسط استهالك الفرد للمياه ،ومدى توافر أماكن
مناسبة للمشي في المدينة ،ومدى توافر عمليات إعادة التدوير،
ومدى توافر السماد العضوي ،وعدد أسواق المزارعين في المدينة،
وفيما يلي أبرز المدن األكثر اخضرا ًرا في العالم:

 - 1فيينا
ت��ط��ب��ق م��دي��ن��ة ف��ي��ي��ن��ا ع��اص��م��ة ال��ن��م��س��ا أف���ك ً
���ارا
جديدة في القدرة على التنقل والحدائق العامة،
كما تلتزم املدينة بمفهوم املساحات الخضراء
م��ن��ذ ع��ق��ود ،إذ ي��وج��د ب��ه��ا ال��ع��دي��د م��ن ال��ح��دائ��ق
القديمة ،مثل حديقة «سيتي بارك» املستوحاة
من الحدائق اإلنكليزية والتي افتتحتها فيينا
ع����ام  ،1862وم����ن األش����ي����اء ال�ل�اف���ت���ة ل��ل��ن��ظ��ر ف��ي
امل��دي��ن��ة أن ن��ح��و ن��ص��ف س��ك��ان��ه��ا ل��دي��ه��م بطاقة
نقل سنوية.

 - 2ميونخ
تأتي مدينة ميونخ األملانية في املركز الثاني،
ح��ي��ث ي��ع��د ا مل��ش��ي ب��ه��ا إ ح���دى أ ه���م األو ل���و ي���ات،
ك��م��ا ي���و ج���د ب��ه��ا ن���ظ���ام ن��ق��ل ج��ي��د و ي���ع���د أ ك��ث��ر
ً
استخداما ،وتشير التقديرات إلى
نظم النقل
أن االستثمار في البنية التحتية مثل السكة
الحديد فائقة السرعة  ،U-Bahnسوف يساهم
ف��ي ا ن��خ��ف��اض ش��راء ا ل��س��ي��ارات ف��ي ا مل��د ي��ن��ة في
املستقبل ،كما تتميز املدينة بهواء نقي.

العاصمة النمساوية تصدرت قائمة أكثر المدن اخضرا ًرا في العالم

 - 3برلين

ً
ج��اءت مدينة برلني األمل��ان��ي��ة ف��ي امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ،ويعد املشي أي��ض��ا م��ن أول��وي��ات
املدينة بفضل توافر األماكن العامة املفتوحة والحدائق بكثرة ،كما يهتم سكان
املدينة بالبيئة للغاية؛ إذ إنهم يستخدمون أقل كمية من املياه للفرد في أوروبا،
ويعتمدون على وسائل املواصالت العامة في تنقالتهم.

 - 4مدريد
تأتي مدريد عاصمة أسبانيا في املركز الرابع بفضل امتالكها مساحات خضراء
كثيرة ،مثل الحديقة النباتية امللكية مدريد التي تم تشييدها في  17أكتوبر عام
ً
 ،1755وتمتد على مساحة  20فدانا ،كما توفر املدينة العديد من األماكن للمشي ،مثل
ً
شارع غران فيا الذي يعد من أكثر الشوارع أمنا ومتعة للتنزه.

 - 5ساو باولو
ت��ح��ت��وي م��دي��ن��ة س��او ب��اول��و ال��ب��رازي��ل��ي��ة ع��ل��ى ع��دد كبير م��ن أس���واق امل��زارع�ين،
ً
استخداما للطاقة املتجددة في العالم ،وتضم املدينة
كما أنها من أكثر املدن
أك��ب��ر ع��دد م��ن ال��س��ك��ان امل��ن��ح��دري��ن م��ن أص��ل إي��ط��ال��ي ،ك��م��ا ت��ض��م أك��ب��ر ع��دد من
ً
السكان املنحدرين من أصل ياباني ،ويعيش بها أيضا عدد كبير من السكان
العرب معظمهم من املهاجرين اللبنانيني والسوريني ،وتأتي املدينة في املركز
الخامس في القائمة.

 - 6مانشستر
ج��اءت مدينة مانشستر اإلنكليزية
في املركز السادس ،وتعد من أفضل
امل���������دن ل���ل���م���ش���ي ب���ف���ض���ل ش����وارع����ه����ا
ال��ت��ي ي��م��ت��زج ف��ي��ه��ا ال��ف��ن ب��ال��ت��اري��خ،
ك����م����ا ي���س���ت���خ���دم س���ك���ان���ه���ا وس����ائ����ل
املواصالت العامة على نطاق واسع،
وت��ع��د مانشستر م��ن ب�ين أك��ث��ر امل��دن
ً
استخداما لوسائل النقل
األوروبية
ال����ع����ام ،ك��م��ا ي���وج���د ب��ه��ا ال���ع���دي���د من
أسواق املزارعني.

 - 7لشبونة
ت��ض��م م��د ي��ن��ة ل��ش��ب��و ن��ة ا ل��ب��ر ت��غ��ا ل��ي��ة
ع ً
��دد ا ك��ب��ي ً��ر ا م��ن أ س��واق ا مل��زار ع�ين،
ك����م����ا أن ل����د ي����ه����ا ب������را م������ج ط����م����وح
خ������ا ص������ة ب������األ س������م������دة ا ل����ع����ض����و ي����ة
وإ ع���������ادة ا ل����ت����دو ي����ر ،و ت����ع����د س���ا ب���ع
ً
اخضرار ا في العالم في
أكثر املدن
.2020

 - 8سنغافورة
تضم سنغافورة الكثير من الحدائق ،والتي من أشهرها حدائق الخليج،
ال��ت��ي تتكون م��ن م��ئ��ات األف��دن��ة م��ن ال��ح��دائ��ق وس��ط امل��دي��ن��ة ،وال تستهدف
املدينة من زي��ادة املساحات الخضراء تحقيق املظهر الجمالي فقط؛ إذ إن
ق���ادة امل��دي��ن��ة ي��ق��وم��ون بتطوير ال��ح��دائ��ق لتكون ح��دائ��ق عالجية مصممة
لكبار السن.

 - 9أمستردام
ً
سيرا
تشتهر مدينة أمستردام عاصمة هولندا بسهولة الحركة بها إم��ا
أو باستخدام الدراجات ،وتوجد بها ممرات مائية وجميع أنواع القوارب
ً
املائية ،مما يجعل وسائل املواصالت العامة بها متنوعة وممتعة أيضا،
وتأتي في املركز التاسع في القائمة.

 - 10واشنطن دي سي
كان املركز العاشر من نصيب واشنطن دي سي ،عاصمة الواليات املتحدة
األميركية ،والتي تشتهر باملساحات الخضراء الكثيرة ،وقد ساهم مشروع
 Wharfال��ب��ال��غ��ة تكلفته  2.5م��ل��ي��ار دوالر ف��ي تشييد امل��زي��د م��ن ال��ح��دائ��ق
ً
أيضا ع ً
ً
كبيرا من
��ددا
واألماكن العامة باملدينة ،وتضم واشنطن دي سي
أسواق املزارعني( .ريزونانس كونسلتانسي ،أرقام)
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«الوطني» :سياسات «الفدرالي» تدعم ارتفاع الدوالر

نهج الثالثينيات مستقبل أسعار الفائدة
¶ توقعات قاتمة لالقتصاد األميركي خالل السنوات القادمة
ت��رق�ب��ت األس � ��واق ص��دورن �ب��رة إي�ج��اب�ي��ة نوعًا
م��ا م��ن اج�ت�م��اع مجلس االح�ت�ي��اط��ي ال�ف��درال��ي
ع �ل��ى أم� ��ل رؤي � ��ة ت ��وق �ع ��ات م ��ن ق �ب��ل ص��ان�ع��ي
ال �س �ي ��اس ��ات ب �م��ا ي �ش �ي��ر إل � ��ى ح� � ��دوث ت �ح��ول
ف��ي االق�ت�ص��اد األم�ي��رك��ي ب�ع��د ص��دم��ة جائحة
فيروس كورونا املستجد وف��ي ظل االنتعاش
املبكر لسوق الوظائف وارتفاع أسواق األسهم،
إال أن ��ه ع��وض��ًا ع ��ن ذل� ��ك ،أك ��د رئ �ي��س مجلس
االح�ت �ي��اط��ي ال �ف��درال��ي ج �ي��روم ب ��اول وص�ن��اع
السياسة النقدية تقديراتهم القاتمة لآلفاق
االق �ت �ص��ادي��ة ل �ل �ب�لاد ف ��ي ال �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة،
مؤكدين احتياج األوضاع االقتصادية للمزيد
م��ن ال��دع��م م��ن الجهة التنظيمية على ام�ت��داد
األفق االقتصادي.
وي �ش �ي��ر ال �ت �ق��ري��ر األس� �ب ��وع ��ي ل �ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
الوطني إلى إبقاء االحتياطي الفدرالي أسعار
ال �ف ��ائ ��دة م ��ن دون ت �غ �ي �ي��ر وت �ع �ه��د ب��ال �ح �ف��اظ
على حزم التحفيز االقتصادي غير املسبوقة
حتى يتمكن االق�ت�ص��اد م��ن «ت�ج��اوز األح��داث
األخ � � � �ي � � ��رة» .وص� � � ��رح ج� � �ي � ��روم ب� � � ��اول رئ �ي��س
مجلس االحتياطي الفدرالي للصحافيني بأن
التوقعات الحالية تشير إلى عدم رفع أسعار
الفائدة خالل العام الحالي أو عام  .2021وقال:
«ال نفكر في رفع أسعار الفائدة على اإلطالق،
ب��ل ان �ن��ا ال ن�ف�ك��ر ف��ي ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي رف��ع أس�ع��ار
ال �ف��ائ��دة» .وأع�ل�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ف��درال�ي��ة للسوق
املفتوحة أنها «ملتزمة باستخدام كل األدوات
امل�ت��اح��ة ل��دي�ه��ا ل��دع��م االق�ت�ص��اد األم�ي��رك��ي في
هذا الوقت الصعب» .كما عارض البنك تطبيق
أسعار الفائدة السلبية ،وذل��ك على الرغم من
ت��زاي��د اآلراء ال�ت��ي ت��دع��م مثل تلك التوجهات.
وت ��وق ��ع ج �م �ي��ع م �س ��ؤول ��ي ب �ن��ك االح �ت �ي��اط��ي
الفدرالي باستثناء اثنني أن يبقى سعر الفائدة
الرئيسي قريبًا من الصفر حتى عام .2022

نهج الثالثينيات
وف��ي ديسمبر  ،2019ت��وق��ع ق ��ادة االحتياطي
الفدرالي نمو االقتصاد األميركي بحوالي %2
للعام الحالي وأن يستقر معدل البطالة عند
مستوى  .%3.5إال انه خالل االجتماع األخير،
ص � ��درت ت ��وق �ع ��ات ج ��دي ��دة ت �ش �ي��ر إل � ��ى ت��وق��ع
انكماش االقتصاد بنسبة  %6.5في عام 2020
وان تصل معدالت البطالة إلى  %9.3نزوال من
 %13.3في مايو قبل أن تتراجع إلى  %6.5في
ع��ام  .2021وأك ��د ب ��اول أن «امل �س��ار املستقبلي
ل�لاق �ت �ص��اد ي �ح�ي��ط ب ��ه ق ��در ك�ب �ي��ر م ��ن ان �ع��دام
اليقني وال يزال يعتمد إلى حد كبير على مسار
الوباء».
وأض��اف ب��اول أن االحتياطي الفدرالي يدرس
«أش �ك ��اال ص��ري �ح��ة» م��ن ال�ت��وج�ي��ه املستقبلي
بشأن أسعار الفائدة وشراء األصول في اطار
مجموعة أدوات��ه التقليدية ملواجهة األزم��ات،
هذا باإلضافة إلى نهج يعود إلى الثالثينيات
م��ن ال�ق��رن امل��اض��ي يتضمن اس�ت�ه��داف أسعار
ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ط��ول منحنى ال �ع��ائ��د ،وذك ��ر أن
فائدة ما يسمى «التحكم في منحنى العائد»
تظل «محط التساؤالت».
كشفت البيانات الصادرة يوم األربعاء املاضي
ع��ن ت��راج��ع أس �ع��ار املستهلكني ف��ي ال��والي��ات
املتحدة للشهر الثالث على التوالي في مايو،
حيث انخفضت بنسبة  %0.1الشهر املاضي
بعد انخفاض بنسبة  %0.8في أبريل .وأظهر
التقرير أن الطلب ظل ضعيفا في ظل الركود
الناتج عن جائحة فيروس كورونا املستجد.

على الرغم من أن
كثيرين ينظرون إلى
قائمة الطعام باعتبارها
وسيلة تعرض من خاللها
المطاعم أنواع الطعام
الذي تقدمه وأسعاره،
فإن آخرين يرون أن قائمة
الطعام تلعب دورا أكثر
أهمية من ذلك ،ومن
بين المناصرين لهذا الرأي
أليسون بيرلمان مؤلفة
كتاب May We Suggest
الذي يتحدث عن مدى
تأثير قوائم الطعام في
اختيارات الزبائن.
وقامت بيرلمان بزيارة
عشرات المطاعم
وتحليل الكثير من قوائم
الطعام ،وأجرت مقابالت
مع أصحاب المطاعم
الستكشاف كيف
يستخدم مالك المطاعم
قوائم الطعام كأداة
تسويق تؤثر في خيارات
الزبائن ،وفيما يلي أبرز ما
وصلت إليه:

انبساط صيني
ارتفع الفائض التجاري الصيني إلى مستوى
قياسي بلغ  62.93مليار دوالر في مايو في
أعقاب تسجيله لفائض بقيمة  45.34مليار
دوالر ف��ي أب ��ري ��ل .وي �م �ث��ل ه ��ذا ال��رق��م أع�ل��ى
املستويات القياسية على اإلط�ل�اق ،كما أنه
يتخطى توقعات بلوغه  39مليار دوالر .أما
بالنسبة إل��ى ال �ص��ادرات ال�ت��ي ت��أث��رت سلبًا
ب �م �س �ت��وي��ات ال �ط �ل��ب وذل � ��ك ع �ل��ى ال ��رغ ��م من
تلقيها دعمًا من زيادة مبيعات املستلزمات
ال �ط �ب �ي��ة ،ف �ق��د ت��راج �ع��ت ب �م �ع��دالت أق� ��ل م��ن
املتوقع ،حيث انخفضت بنسبة  3.3في املئة
على أساس سنوي في مايو .من جهة أخرى،
انخفضت الواردات بنسبة  16.7في املئة على
أس��اس س�ن��وي ،ف��ي م��ا يعد انخفاضًا أكثر
ح��دة م��ن املتوقع .وبالنسبة إل��ى السلع التي
تقوم الصني بشرائها واالعتماد عليها مثل
النفط الخام والغاز الطبيعي وف��ول الصويا،
ف�ق��د ان�خ�ف�ض��ت أس �ع��اره��ا ب�ش�ك��ل م�ل�ح��وظ
على خلفية تفشي الوباء العاملي .وأدى ذلك
إلى نمو احتياطياتها من النقد األجنبي إلى
 3.1017تريليونات دوالر بنهاية مايو.
التوقعات الحالية تشير إلى عدم رفع أسعار الفائدة خالل العام الحالي

التعافي بشكل كامل
قد ال يتحقق حتى نهاية
العام المقبل
إشارات على عدم رفع أسعار
الفائدة خالل  2020ــ 2021
تراجع أسعار المستهلكين في
الواليات المتحدة في مايو
ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين
األميركيين الشهر الماضي
 1.54مليون أميركي تقدموا
بطلبات إعانة بطالة
األسبوع الماضي
تقلص اقتصاد المملكة
المتحدة بنسبة قياسية بلغت
 %20.4في أبريل
«المركزي األوروبي» يتوقع تراجع
اقتصاد «اليورو» بنسبة %8.7

وتعرضت األس�ع��ار للضغوط بصفة رئيسية
نتيجة ل�ت��راج��ع تكلفة ال�ب�ن��زي��ن بنسبة %3.5
وال �ت��ي أع�ق�ب��ت ان�خ�ف��اض��ًا ب�ن�س�ب��ة  20.6%في
أبريل.
ف ��ي امل �ق ��اب ��ل ،ان �ت �ع �ش��ت أس� �ع ��ار امل �ن �ت �ج�ين ف��ي
مايو ،حيث ارتفع املؤشر بنسبة  %0.4مقارنة
ب �م �س �ت��وي��ات ال �ش �ه��ر ال �س ��اب ��ق .وت � �ج ��اوز ه��ذا
ال�ن�م��و ال �ت��وق �ع��ات ب��زي��ادة ق��دره��ا  %0.1وه��و
األمر الذي اعتبره االقتصاديون إشارة إلى أن
أس��وأ مرحلة من مراحل االنكماش الناتج عن
تداعيات أزمة فيروس كورونا قد مرت بالفعل.
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ت�ل��ك ال�ب�ي��ان��ات اظ �ه��رت في
أب ��ري ��ل امل ��اض ��ي ان �خ �ف ��اض أس� �ع ��ار امل�ن�ت�ج�ين
ب�ن�س�ب��ة  %1.3ف�ي�م��ا ي�ع��د أع �ل��ى م �ع��دل ت��راج��ع
شهري منذ عام .2009
أم � ��ا ع �ل��ى ص �ع �ي��د س � ��وق ال� �ع� �م ��ل ،ف �ب �ل��غ ع��دد
األميركيني املتقدمني للحصول على إعانات
البطالة األولية  1.54مليون فرد في األسبوع
املنتهي في  6يونيو ،وك��ان رق��م طلبات إعانة
ً
ال�ب�ط��ال��ة األول �ي��ة أف �ض��ل ق�ل�ي�لا م��ن ال�ت��وق�ع��ات
البالغة  1.55مليون طلب ،كما ان��ه تراجع عن
مستويات األس�ب��وع السابق التي بلغت 1.89
مليون طلب .وظ��ل ع��دد طلبات اعانة البطالة

فوق مستوى  20مليون طلب بما يعزز الرأي
ال�ق��ائ��ل ان س��وق ال�ع�م��ل ق��د ي�س�ت�غ��رق س�ن��وات
ل�ل�ت�ع��اف��ي م��ن ت��داع �ي��ات ال ��وب ��اء ح�ت��ى ف��ي ظل
إعادة فتح أنشطة األعمال .ويأتي أحدث تقرير
لطلبات اعانة البطالة بعد أن أظهرت البيانات
إضافة الشركات األميركية  2.5مليون وظيفة
بشكل غير متوقع خ�لال شهر مايو بما أدى
إل��ى ان�خ�ف��اض م�ع��دل ال�ب�ط��ال��ة م��ن  %14.7إل��ى
 .%13.3إال انه في ظل هذا التراجع فإن معدالت
ال �ب �ط��ال��ة األم �ي��رك �ي��ة ال ت� ��زال أع �ل��ى ب�ك�ث�ي��ر من
مستويات ال ��ذروة ال�ت��ي سجلتها بعد األزم��ة
املالية العاملية في عامي 2008ــ .2009وقد حذر
مسؤولو االحتياطي الفدرالي من فقدان املزيد
من الوظائف باإلضافة إلى أولئك الذين عانوا
في الشهرين األولني من بداية ظهور الجائحة،
كما حذروا من أن تعافي االقتصاد بشكل كامل
قد ال يتحقق حتى نهاية العام املقبل.

استجابة األسواق
استهلت األسهم األميركية تداوالت األسبوع
ب�م�ح��و ب �ع��ض م��ن خ �س��ائ��ره��ا ب �ع��د م�لاح�ظ��ة
ب� �ع ��ض ب� � � � ��وادر االن � �ت � �ع� ��اش األول � � �ي � � ��ة ،وب � ��دأ
املستثمرون أيضًا ف��ي التخلص م��ن ال��دوالر

انكماش ياباني
تقلص الناتج املحلي اإلجمالي لليابان بمعدالت أقل من التقديرات األولية للربع األول من
عام  ،2020حيث انكمش االقتصاد بنسبة  2.2في املئة سنويا ،في ما يعد أفضل بكثير
من التقديرات األولية لالنكماش بنسبة  3.4في املئة .إال أن اليابان شهدت ربعني متتاليني
من التراجع ،وتشير التوقعات إلى أداء أسوأ في الربع الثاني من عام  .2020ورفع رئيس
الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ الوطنية منذ أسبوعني قبل املوعد املحدد بقليل ،ويركز
في الوقت الحالي على تسريع وتيرة التعافي االقتصادي .إال أن عودة ظهور الفيروس
في طوكيو تشير إلى أن اإلنفاق االستهالكي قد يظل ضعيفًا لبعض الوقت بينما تكافح
أسواق التصدير أيضًا إلعادة فتحها.

األم �ي��رك��ي ف��ي ظ��ل ارت �ف��اع ال �ش �ع��ور ب��األم��ان.
واتخذت تلك التوجهات اتجاها معاكسًا بعد
إعالن االحتياطي الفدرالي عن سياساته بما
أعاد معنويات تجنب املخاطر للسيطرة على
االسواق ،وطالت األسهم ضغوطا بيعية على
م ��دار األي� ��ام ال �ث�لاث��ة امل��اض �ي��ة وس�ج�ل��ت أك�ب��ر
خ�س��ائ��ره��ا ي��وم ال�خ�م�ي��س .ح�ي��ث ف�ق��د مؤشر
داو جونز الصناعي نسبة  %6.9من قيمته أو
ما يعادل  1800نقطة ،فيما يعد أعمق خسائر
يسجلها خ�لال ي��وم واح��د منذ ث�لاث��ة أشهر،
وانهى املؤشر ت��داوالت األس�ب��وع بانخفاض
ً
ب�ل�غ��ت ن�س�ب�ت��ه  %7.22وص� ��وال إل ��ى مستوى
 25.605.5نقطة .من جهة أخ��رى ،شهد مؤشر
ً
ستاندرد أند بورز  500اتجاها مماثال وانهى
ت��داوالت��ه بخسائر أسبوعية بلغت نسبتها
 %6.24مغلقًا عند مستوى  3.041.3نقطة .أما
بالنسبة للدوالر االميركي ،فقد حلق لألعلى
بدعم من اقبال املستثمرين على عمالت املالذ
اآلم� ��ن ،ح�ي��ث أن �ه��ى م��ؤش��ر ال � ��دوالر ت ��داوالت
ً
األس � �ب� ��وع م��رت �ف �ع��ًا ب �ن �س �ب��ة  %1.42وص� ��وال
إل��ى  .97.319م��ن جهة أخ��رى ،ت��راج��ع الجنيه
اإلسترليني مقابل ال��دوالر األميركي وانهى
ت ��داوالت األس�ب��وع عند مستوى  ،1.2540في
حني تراجع اليورو لينهي ت��داوالت األسبوع
م�غ�ل�ق��ًا ع �ن��د م �س �ت��وى  .1.1260وت �ع ��زى تلك
ال �ت �ح ��رك ��ات الن �ع� �ق ��اد اج� �ت �م ��اع االح �ت �ي��اط��ي
الفدرالي باإلضافة إلى عدد كبير من العوامل
األخرى بما في ذلك املخاوف املتعلقة بظهور
م��وج��ة ث��ان�ي��ة م��ن ح ��االت اإلص��اب��ة ب�ف�ي��روس
ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج��د ف ��ي ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة،
األم��ر ال��ذي دف��ع املستثمرين إل��ى البحث عن
استثمارات املالذ اآلمن في الدوالر األميركي،
إلى جانب الني الياباني والفرنك السويسري.

موقف «املركزي» األوروبي
صرحت كريستني الغارد في خطابها الذي

أل �ق �ت��ه ي ��وم االث �ن�ي�ن امل ��اض ��ي ب ��أن «ج��ائ�ح��ة
ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د (ك��وف �ي��د )19 -
وإجراءات احتواء انتشار الفيروس تسببت
ف��ي ان �ك �م��اش اق �ت �ص��ادي غ �ي��ر م �س �ب��وق في
م�ن�ط�ق��ة ال� �ي ��ورو» .وت �ن��اول��ت رئ�ي�س��ة البنك
املركزي األوروبي االنتقادات التي وجهتها
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة األمل��ان�ي��ة ب��أن برنامج
شراء السندات بهدف رفع معدالت التضخم
ع�ل��ى م ��دار ال �س �ن��وات ال�خ�م��س امل��اض �ي��ة قد
تكون له آثار جانبية غير متناسبة .ومضت
للدفاع ع��ن أح��دث ال�خ�ط��وات ال�ت��ي اتخذها
«امل��رك��زي» األوروب� ��ي قائلة إن ال �ق��رار ال��ذي
ت��م ات �خ��اذه م��ؤخ �رًا ف��ي م��ا ي�ت�ع�ل��ق بتعزيز
وت �م��دي��د ب��رن��ام��ج ش ��راء ال �س �ن��دات ال �ط��ارئ
ب�م�ق��دار  600م�ل�ي��ار ي ��ورو ليصل إل��ى 1.35
ت��ري�ل�ي��ون ي ��ورو يعتبر «إي�ج��اب�ي��ًا للغاية».
إال أن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي األوروب � ��ي ي�ت��وق��ع أن
ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 8.7
في املئة خالل العام الجاري.
أظ �ه��رت ب�ي��ان��ات ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي اإلج�م��ال��ي
للمملكة امل�ت�ح��دة أن االق �ت �ص��اد ق��د تقلص
ب�ن�س�ب��ة ق�ي��اس�ي��ة ب�ل�غ��ت  20.4ف��ي امل �ئ��ة في
أب ��ري ��ل ن �ت �ي �ج��ة ل �ت �ف �ش��ي ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا
امل� �س� �ت� �ج ��د .وي� �م� �ث ��ل ه� � ��ذا ال � �ت� ��راج� ��ع أع �م��ق
م� �س� �ت ��وي ��ات االن � �ك � �م� ��اش ال � �ت� ��ي ي �س �ج �ل �ه��ا
االق�ت�ص��اد ال�ب��ري�ط��ان��ي م�ن��ذ ب��داي��ة تسجيل
ال �ب �ي �ن��ات ال �ش �ه��ري��ة ف��ي ع ��ام  ،1997وي�ت�ب��ع
االن �خ �ف��اض ال�ق�ي��اس��ي ال�س��اب��ق بنسبة 5.7
ف��ي امل �ئ��ة امل�س�ج��ل ف��ي م� ��ارس .وت�ع�ن��ي تلك
ال �ق��راءات أن��ه بحلول نهاية أب��ري��ل انكمش
االقتصاد بنسبة  25في املئة تقريبًا مقارنة
بمستويات ف�ب��راي��ر .وأظ�ه��رت استطالعات
ال��رأي التي أجرتها وكالة رويترز أن معدل
ال�ت��راج��ع ق��د ت�ج��اوز توقعات االقتصاديني
أن يسجل االق�ت�ص��اد ال�ب��ري�ط��ان��ي انكماشًا
بنسبة  18.4في املئة.

قائمة الطعام ..نجاح المطاعم
 - 1نوع المطعم يحدِّ د
شكل تصميم القائمة

�اه مشهور،
خصيصا ل�ت�ن��اول ط�ع��ام ط � ِ
وت �ك��ون ق��ائ�م��ة امل�ط�ع��م ف��ي ه ��ذه ال�ح��ال��ة
م �خ �ت �ل �ف��ة ت� �م ��ام ��ا ع � ��ن ق � ��وائ � ��م ال� �ط� �ع ��ام
ف��ي ب��اق��ي امل �ط��اع��م ،ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ال�ل�غ��ة
املستخدمة بها ونوع الخط.

ف � ��ي ح �ي��ن ق � ��د ت� �ن� �ط ��وي ق � ��وائ � ��م ط �ع��ام
امل �ط��اع��م ال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة ع�ل��ى األوص� ��اف
التقليدية للطعام م�ث��ل امل�ق�ب�لات ،ف��إن
ق ��وائ ��م ال �ط �ع��ام غ �ي��ر ال �ك�لاس �ي �ك �ي��ة قد
تضم فئات طعام بأسماء جديدة وغير
تقليدية مثل «السناكس» أو «الوجبات
الخفيفة».

 - 8الوضوح
يمكن أن يساعد خفض ع��دد العناصر
في القائمة ،وترتيب أصناف الطعام في
فئات بنظام ،على سهولة قراءة القائمة،
ما يمكن الزبائن من رؤية كل املعروض
بها ،وبالتالي طلب أصناف متنوعة.

 - 2نوع الخدمة
ت � �ف� ��اض� ��ل ج� �م� �ي ��ع امل � �ط � ��اع � ��م ب� �ي��ن ت �ق ��دي ��م
س �ع��ر م��رت �ف��ع وب �ي�ن ج� ��ذب ع� ��دد ك �ب �ي��ر من
األشخاص ،ومعظم املطاعم تختار تقديم
خ��دم��ات س��ري�ع��ة ب�س�ع��ر م�ن�خ�ف��ض ل�ج��ذب
امل��زي��د م��ن ال��زب��ائ��ن ،ب�ي�ن�م��ا امل �ط��اع��م ال�ت��ي
تقدم خدمات جيدة وتهتم بكل ما يحتاجه
ال ��زب ��ائ ��ن ،ف��إن �ه��ا ت �ح��دد أس� �ع ��ارا م��رت�ف�ع��ة
تتناسب مع خدماتها.

 - 3الوجبة والوقت
يحتاج الزبائن ال��ذي��ن يرغبون ف��ي وجبة
غ � ��داء س��ري �ع��ة خ�ل��ال أي � ��ام األس � �ب� ��وع إل��ى
قائمة ط�ع��ام بها عناصر أق��ل ،ألن الوقت
الذي يستغرقه الزبون في فحص القائمة
واس � �ت � �ش ��ارة ال � �ن� ��ادل ي ��ؤث ��ر ف ��ي ال��رب �ح �ي��ة
ويبطء الخدمة.

 - 9شكل القائمة

 - 4قائمة أكبر وأكثر تنوُّ عا ً

 - 5الدقة والنظافة

امل�ط��اع��م ال�ت��ي تستهدف ج��ذب شرائح
س��وق �ي��ة م �ت �ع��ددة ،ت �ق��دم ق��ائ �م��ة ط�ع��ام
كبيرة ومتنوعة لتلبية أذواق جميع
الزبائن ،فعلى سبيل املثال إذا اعترض
ش�خ��ص واح ��د ف��ي مجموعة أو داخ��ل
أسرة على اختيار املطعم ،ألنه ال يقدم
الطعام ال��ذي يحبه ،فحينها سيخسر
امل �ط �ع��م امل �ج �م��وع��ة أو األس � � ��رة ك �ل �ه��ا،
وب��ال �ت��ال��ي إذا ل ��م ت �ق��دم ه� ��ذه امل �ط��اع��م
قائمة متنوعة ،فإنها ستخسر ع��ددا
كبيرا من الزبائن.

ألن ق��وائ��م الطعام أداة تسويقية ،فمن املهم
أن ت�ك��ون نظيفة ودق�ي �ق��ة ،إذ ي�ج��ب أن يقدم
ً
املطعم األصناف املوجودة بها فعال ،كما أنه
من املهم تحديث أسعار الطعام في القائمة،
حتى ال يتفاجأ الزبائن بأسعار جديدة غير
املوجودة في القائمة ،فمثل هذه األمور تؤثر
ف��ي ت�ج��رب��ة امل �س �ت �خ��دم ،وت �ح��دد م��ا إذا ك��ان
سيكرر زيارة املطعم أم ال.

 - 6حجم القائمة
ي �ج��ب أن ت �ك��ون ق��ائ �م��ة ال �ط �ع��ام ط��وي�ل��ة

أو متنوعة لجذب انتباه الزبائن ،وفي
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ل �ي �س��ت ط��وي �ل��ة ل �ل �غ��اي��ة،
ح �ت��ى ي �س �ه��ل ال� �ع� �ث ��ور ع �ل��ى ال �ع �ن��اص��ر
ال�ت��ي تحقق رب�ح��ا ،وتلجأ امل�ط��اع��م إلى
ال�ع�ن��اوي��ن لتسهل على ال��زب��ائ��ن التنقل
بني صفحاتها بسرعة.

 - 7قوائم الطعام الراقية
ت �ج��ذب م �ث��ل ه� ��ذه ال� �ق ��وائ ��م األش �خ��اص
ال��ذي��ن ي��ري��دون تجربة مختلفة وراق�ي��ة،
أو األث ��ري ��اء ال��ذي��ن س�ي��ذه�ب��ون للمطعم

يجب أن يتوافق ما تعد به املطاعم في
ً
قوائمها م��ع م��ا تقدمه ف�ع�لا ،وف��ي حني
تناسب القوائم التي تحتوي على صور
بعض املطاعم ،ف��إن القوائم في املطاعم
الفخمة ال تحتوي على صور عادة.

 - 10التسعير
كلما كانت قائمة الطعام جيدة ،تشتت
ان �ت �ب��اه ال��زب��ائ��ن ع��ن أس �ع��ار ال��وج �ب��ات،
وق��د تقنع القائمة وتصميمها الزبائن
ب��أن الوجبات تستحق سعرها ،وتقوم
العديد من املطاعم بتصغير حجم خط
األسعار في القائمة( .ذا أتالنتيك ،أوبن
تايبل ،أرقام)
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BUSINESS

ستشارك في بناء حوكمة ال مركزية لتكنولوجيا DLT

«زين» تنضم لـ«هيديرا هاشغراف»..
وتستعد لحقبة المعامالت والرموز المشفرة
أعلنت مجموعة «زي��ن» انضمامها إل��ى مجلس إدارة
«هيديرا هاشغراف»  ،Hedera Hashgraphوهي شبكة
تستهدف قطاع املؤسسات ،وتعتمد على تقنية دفتر
ال �ح �س��اب��ات امل � ��وزع أو «ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا دف �ت��ر األس �ت��اذ
امل � ��وزع»  DLTال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال� �ـ «ب�ل��وك
تشني».
وك �ش �ف��ت م �ج �م��وع��ة زي ��ن ف ��ي ب �ي��ان ص �ح��اف��ي أن �ه��ا أول
شركة في املنطقة تنضم إلى هذا املشروع ،لتشارك أكبر
مجتمع للمبتكرين على مستوى العالم ،حيث يشارك
ف��ي مجلس إدارة «ه�ي��دي��را ه��اش�غ��راف» ش��رك��ات عاملية
م��ن ك��ل ال�ق�ط��اع��اتBoeing، Deutsche Telekom، DLA :
Piper، FIS (WorldPay)، Google، IBM، LG Electronics،
Magalu،Nomura،Swirlds،Swisscom Blockchain،Tata
 ،Communications، University College Londonو .Wipro

خطط لضمان موثوقية العمل
وأوض� �ح ��ت «زي � ��ن» ال �ت��ي ت �م �ل��ك وت ��دي ��ر  8ش�ب�ك��ات
ات � �ص� ��االت م �ت �ط ��ورة ف ��ي أس� � ��واق ال� �ش ��رق األوس� ��ط
وأف��ري �ق �ي��ا ،أن م �ه��ام ع �م��ل م�ج�ل��س إدارة «ه �ي��دي��را
ه ��اش� �غ ��راف» ت�ت�م�ث��ل ف ��ي وض� ��ع ال �خ �ط��ط ال�ع�م�ل�ي��ة
ل �ض �م��ان م��وث��وق �ي��ة ال �ع �م��ل ،وق� �ي ��ادة ص �ن��ع ال� �ق ��رار،
ح�ي��ث ت ��وف ��ر Hedera Hashgraphال�ج�ي��ل ال�ت��ال��ي من
ال �ح �س��اب��ات امل ��وزع ��ة ،وه ��و أس ��رع وأك �ث��ر أم��ان��ًا من
أنظمة الـ  blockchainsالتقليدية.
وأف � � � ��ادت امل �ج �م��وع��ة ب � ��أن امل � �ش� ��روع ي ��وف ��ر ط��ري �ق��ة
جديدة ملجتمعات األفراد والشركات التي ال يعرف
أفرادها بعضهم البعض أو يثقون بعضهم ببعض
للتعاون ب��أم��ان وال�ت�ع��ام��ل عبر اإلن�ت��رن��ت م��ن دون
الحاجة إلى وسيط موثوق به ،مبينة أنها من خالل
هذا التعاون ستكتسب رؤى مبتكرة في عملياتها
الرقمية حول االتجاهات والتطبيقات في مجاالت
دفتر الحسابات امل��وزع  ،DLTحيث ستكون قادرة
ع �ل��ى ت�ق�ي�ي��م ال �ف��رص امل �ت��اح��ة ل�ت�ط��وي��ر منتجاتها
مستقبال.
وأكدت زين أنها بصفتها مؤسسة دولية رائدة في
ق�ط��اع ال�خ��دم��ات ال��رق�م�ي��ة ،فإنها تبحث باستمرار
ع��ن أف�ض��ل ال�خ�ي��ارات التكنولوجية ال�ت��ي يمكن أن
توفر من خاللها حلوال جديدة لعمالئها من األفراد
وال �ش��رك��ات ،وب�م��ا أن منصة «ه�ي��دي��را ه��اش�غ��راف»
الحاصلة على براءة اختراع تعالج القضايا البيئية
ذات األه�م�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،ح�ي��ث إن ن �ظ��ام ال�ط��اق��ة لها
فعال للغاية ،نظرا الستخدام جزء من الطاقة التي
تستخدمها منصات الـ  ،blockchainفإن ذلك التوجه
ي �ت �م��اش��ى م ��ع ع �ض��وي��ة م �ج�م��وع��ة زي ��ن وال �ت��زام �ه��ا
ب�م�ش��روع ال�ك�ش��ف امل�ب�ك��ر ع��ن ال �ك��رب��ون ،ال ��ذي يوفر
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إطارا إلعداد التقارير املوجهة ملعالجة تغير املناخ.
الجدير بالذكر أن رؤي��ة «هيديرا هاشغراف» تتمثل
في توفير إنترنت أكثر أمانًا لتمكني املجتمعات من
إنشاء عوالم مشتركة وتطويرها بشكل جماعي في
الفضاء اإلل�ك�ت��رون��ي ،وم��ن ث��م مساعدة املطورين في
بناء تطبيقات موثوقة تمكن األشخاص من ممارسة
ال�ع�م��ل وال �ت��رف �ي��ه م �ع��ا ،وت�م�ك�ين أي �ض��ا امل�س�ت�خ��دم�ين
النهائيني من شراء وبيع السلع والخدمات بسهولة
وأم ��ان ،دون تكليف مؤسسة مركزية ب��االط�لاع على
الخصوصية والبيانات.

 4ركائز

بدر الخرافي:
الواقع الذي فرضته االبتكارات
التكنولوجية يتطلب
أدوات حاكمة جديدة
تقنية دفتر الحسابات
الموزع تتضمن ايضا ً تكنولوجيا
«بلوك تشين»
«زين» أول شركة
في المنطقة تنضم
لمجلس إدارة «هيديرا»
مع شركات عالمية
«هيديرا» توفر إنترنت آمنا ً
لتمكين المجتمعات
من إنشاء عوالم مشتركة
في الفضاء اإللكتروني

مشاركة تثري أهداف «هيديرا»
قال الرئيس التنفيذي لشركة  Hedera Hashgraphمانس هارمون «يسعدنا انضمام مجموعة
زين إلى مجلس إدارة الشركة ،نظرا ملا تتمتع به من سجل حافل من املبادرات واالبتكارات في
أسواق الشرق األوسط وأفريقيا ،حيث تمتلك رصيدًا غنيًا من الخدمات واملنتجات املتطورة
في قطاع الخدمات الرقمية» .وأضاف هارمون قائال «مجموعة زين هي املؤسسة األولى التي
انضمت إلينا من منطقة الشرق األوس��ط ،ونتطلع إل��ى أن تثري ه��ذه املشاركة رؤي��ة وأه��داف
الشركة ،وبالنظر إلى بصمتها الجغرافية الواسعة في أسواق املنطقة ،نأمل أن تستفيد زين من
فرص التشارك في تقنية دفتر الحسابات املوزع ،واكتساب معرفة مباشرة بالتقنيات الجديدة،
وحاالت االستخدام التي تم تطويرها على شبكتنا».
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة  Hedera Hashgraphسيعمل على رسم خريطة الطريق التقنية
للشبكة ،وسيوفر الخبرات التجارية إلدارة العمليات التجارية ،والخبرات الالزمة في مجاالت
االقتصاد وأسواق العمالت إلدارة العمالت املشفرة ،باإلضافة إلى الخبرات القانونية للمساعدة
في التنقل في البيئات التنظيمية املتطورة في األسواق العاملية ،ويهدف مجلس اإلدارة إلى بناء
حوكمة المركزية لتكنولوجيا دفتر الحسابات املوزع.

ك �م ��ا ت� �ه ��دف رؤي� �ت� �ه ��ا إل � ��ى ال �ت ��رك �ي ��ز ع �ل ��ى م �ع��ال �ج��ة
أرب �ع��ة ت�ح��دي��ات أس��اس�ي��ة الع�ت�م��اد دف�ت��ر ال�ح�س��اب��ات
امل ��وزع  DLTوه��ي :التكنولوجيا ،األم ��ن ،االس�ت�ق��رار،
وال �ح��وك �م��ة ،وم ��ن أج ��ل تحقيق ه ��ذه ال��رؤي��ة يتطلب
أن يحكمها مجموعة واس�ع��ة م��ن قطاعات مختلفة،
واملوزعة على مناطق جغرافية.
وتستخدم تكنولوجيا دفتر الحسابات امل��وزع DLT
خ��وارزم �ي��ة إج �م��اع تستند إل��ى ه��اش �غ��راف للسماح
ألف��رع متعددة م��ن الكتل عوضا ع��ن سلسلة واح��دة،
وذل� ��ك وف ��ق ن �ظ��ام رق �م��ي ل�ح�ف��ظ ال �س �ج�لات ال�خ��اص��ة
بمالكي أصول معينة ،والتأكد من توازن الحسابات،
وت �ع �م��ل ه� ��ذه ال �ت �ق �ن �ي��ة ب� ��دال م ��ن امل �ن �ظ��وم��ة امل��رك��زي��ة
املستخدمة واملتعارف عليها ،كما تقوم هذه التقنية
ب��ال�س�م��اح للجميع داخ ��ل ه��ذه اآلل �ي��ة ب��االط�لاع على
املعامالت واملوافقة عليها ،حيث يقوم النظام بحفظ
ال �ب �ي��ان��ات م ��ؤرخ ��ة ل �ك��ل امل �ع ��ام�ل�ات ف ��ي س �ج��ل دف�ت��ر
الحسابات املشفر.

دور االقتصاد الرقمي
وأعرب نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
مل �ج �م��وع��ة زي � ��ن ،ب� ��در ن��اص��ر ال �خ ��راف ��ي ع ��ن س �ع��ادت��ه
الن�ض�م��ام مجموعة زي��ن إل��ى مجلس إدارة «هيديرا
ه��اش �غ��راف» ال ��ذي ي �ش��ارك ف�ي��ه ق��ائ�م��ة م��ن ال�ش��رك��ات
األك� �ث ��ر اب �ت �ك ��ارا ف ��ي ال �ع ��ال��م ،وق � ��ال «ي �ت �ط �ل��ع مجلس
إدارة امل �ش ��روع إل ��ى ت��وف�ي��ر ت�ق�ن�ي��ة دف �ت��ر ال�ح�س��اب��ات
امل��وزع  DLTالقادرة على تسهيل عمليات املدفوعات
وتخزين امللفات ودعم العقود الذكية ،التي يحتاجها
تطور االقتصاد الرقمي».
وت��اب��ع الخرافي قائال «ال��واق��ع الجديد ال��ذي فرضته
االبتكارات التكنولوجية من خالل الذكاء االصطناعي
وإنترنت األش�ي��اء ،والعديد م��ن التطبيقات األخ��رى،
تطلب أدوات حاكمة جديدة تتماشى مع هذا املشهد
املتطور ،لتفتح م�ج��االت أوس��ع ف��ي معامالت األف��راد
وامل��ؤس�س��ات على الشبكة ،وت��واك��ب ف��ي نفس الوقت
االت�ج��اه��ات الرقمية ل�لأس��واق العاملية ،وه��ذا ب��دوره
يتماشى مع توجهاتنا في مجموعة زي��ن ،ونظرتنا
املتفائلة لخدماتنا الرقمية».
وأوض� � ��ح ال� �خ ��راف ��ي ق ��ائ�ل�ا «ه � ��ذه ال �ت �ق �ن �ي��ة امل �ت �ط��ورة
توفر عنصري الثقة واألم��ان ،ولذلك هي تساعد في
تحسني سلسلة القيمة للمؤسسات واألف � ��راد ،وم��ن
جانبنا نتطلع من خالل انضمامنا إلى مجلس إدارة
«ه�ي��دي��را ه��اش�غ��راف» إل��ى أن نصبح ج��زءا م��ن رؤي��ة
هذا املشروع ،وأن نحقق االستفادة األمثل من فرص
التعاون مع مؤسسات عاملية في مختلف القطاعات
واملجاالت».
وت��اب��ع ق��ائ�لا «ك �م��ا ن��أم��ل أن ت�س��اه��م م�ش��ارك�ت�ن��ا في
«هيديرا هاشغراف» في دفع االبتكارات التكنولوجية
وم� �ج ��االت ال �ت �ج��ارة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وق �ط ��اع امل �ش��اري��ع
واألعمال في أسواق منطقة الشرق األوسط ،وأن تعزز
أيضا من مبادراتنا على واجهة التطبيقات الخاصة
ب �ن��ا ،ال �ت��ي ن �ق��دم م��ن خ�لال �ه��ا ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال �ي��ة،
ال�ص�ح��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،إن�ت��رن��ت األش �ي��اء ،وتطبيقات
الجيل الخامس ،باإلضافة إلى حلول الطائرات بدون
طيار ،وجميعها مجاالت قابلة للتطور والتحسن مع
تكنولوجيا دفتر الحسابات املوزع».

بقيمة  2.4مليون دوالر لمكافحة «كوفيد»19 -

ابتداء من الغد في مقره الرئيسي
ً

«التجاري» يستأنف سحوباته
األسبوعية والشهرية
أع �ل��ن ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ال �ك��وي �ت��ي ع ��ن م �ع��اودة
تنظيم سحوبات النجمة األسبوعية والشهرية
وك ��ذل ��ك ال �س �ح��وب��ات امل��رت �ب �ط��ة ب �ح �م �ل��ة «أك �ث��ر
م��ن رات� ��ب» ،ب��اإلض��اف��ة ال��ى س�ح��وب��ات ال�ج��وائ��ز
امل��رت�ب�ط��ة ب�ح�س��اب ال�ش�ب��اب  YOUال ��ذي طرحه
البنك مؤخرًا.
ه ��ذا وق ��د ق ��رر ال �ب �ن��ك اس �ت �ئ �ن��اف وت�ن�ظ�ي��م ه��ذه
السحوبات يوم غد ٍ الثالثاء املوافق  16يونيو
 2020في مبناه الرئيسي بحضور ممثل وزارة
ال�ت�ج��ارة والصناعة م��ع االل �ت��زام باالشتراطات
وامل �ع��اي �ي��ر ال �ص �ح �ي��ة وال��وق��ائ �ي��ة امل �ت �م �ث �ل��ة في
التباعد االجتماعي بناء على توصيات الجهات
الصحية.
وبهذه املناسبة ،صرحت املدير العامة بالوكالة،
لقطاع الخدمات املصرفية ،هنادي املسلم قائلة
«إن��ه ملن دواع��ي سرورنا في البنك التجاري أن
ن�ع�ل��ن ل�ع�م�لائ�ن��ا ال �ك ��رام ع��ن ت�ن�ظ�ي��م س�ح��وب��ات
حساب النجمة األسبوعية والشهرية» ،منوهة
ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد ال ��ى أن ال �ب �ن��ك س ��وف ي�ب��اش��ر
بإجراء كل السحوبات التي كانت قد توقفت في
الفترة املاضية بسبب تفشي ف�ي��روس كورونا
املستجد وما تبعه من تعطيل األعمال.
وتابعت املسلم موضحة أن البنك س��وف يقوم
ب�ت�ن�ظ�ي��م  17س �ح �ب��ًا ل �ح �س��اب ال �ن �ج �م��ة م ��ا بني
سحب أسبوعى على جائزة  5000دينار كويتي
وال �س �ح��وب��ات ال�ش�ه��ري��ة ع�ل��ى ج��ائ��زة ال �ـ 20000
دي �ن��ار ك��وي�ت��ي وك��ذل��ك ك��ل ال�س�ح��وب��ات املؤجلة
ع�ل��ى ح�م�ل��ة ت�ح��وي��ل ال��روات��ب «أك �ث��ر م��ن رات��ب»
وس�ح��وب��ات ال�ج��وائ��ز املرتبطة بحساب ،YOU
على أن تغطي هذه السحوبات الفترة من شهر
ابريل وحتى شهر يونيو.
واختتمت املسلم حديثها متمنية أن يحالف
التوفيق عمالء البنك التجاري للفوز ف��ي هذه
ال �س �ح��وب��ات ،م��ؤك��دة ف��ي ذات ال��وق��ت أن البنك
وم� �ن ��ذ ت �ف �ش��ي ف� �ي ��روس ك� ��ورون� ��ا امل �س �ت �ج��د ق��د
ح ��رص ع�ل��ى ال �ت��واص��ل م��ع ع�م�لائ��ه ل�ت�ق��دي��م كل

هنادي المسلم

المسلم :سنقوم
بتنظيم  17سحبا ً
لحساب النجمة
عودة السحوبات المؤجلة
لحملة «أكثر من راتب»
وحساب You
ً
ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ف �ض�ل�ا عن
اطالعهم على أحدث املستجدات املرتبطة بعمل
ال�ف��روع وغيرها م��ن األم��ور ع��ن طريق منصات
التواصل االجتماعي املختلفة ،متمنية للجميع
الصحة والسالمة.

عودة السحوبات المؤجلة من ابريل حتى يونيو

لدعم جهود مكافحة كورونا

«أوتوماك» تضع  85سيارة
في خدمة «الداخلية»

«هيونداي» تقدم معدات طبية
وأدوات حماية لدول المنطقة
أعلنت شركة هيونداي موتور عن
مساهمتها بمعدات طبية وأدوات
حماية شخصية بقيمة  2.4مليون
دوالر ل � � ��دول ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق
األوس � ��ط وأف��ري �ق �ي��ا ل��دع��م ال�ج�ه��ود
التي يبذلها الجميع واملساعدة في
التصدي لجائحة «كوفيد .»19 -
وت� �ك� �ث ��ف «ه � � �ي � ��ون � ��داي» ج� �ه ��وده ��ا
للمساعدة ،ال سيما مع تأثر مئات
اآلالف في جميع أنحاء العالم ،وذلك
ب �ش��رائ �ه��ا ألك �ث��ر م ��ن  603آالف من
املعدات الطبية للعاملني في خطوط
ال��دف��اع األم��ام�ي��ة ملواجهة «كوفيد -
 »19وك��ذل��ك امل��واط�ن�ين ف��ي  37دول��ة
في الشرق األوسط وأفريقيا.
وت� �ش� �م ��ل م� �س ��اه� �م ��ة «ه � �ي� ��ون� ��داي»
ت��وزي��ع  445أل��ف ك�م��ام��ة و 100أل��ف
ق � �ن� ��اع ل �ل �م �ت �خ �ص �ص�ي�ن ،و 25أل ��ف
مطهر ي��دوي و 32500ب��دل��ة واق�ي��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى  43س�ي��ارة إس�ع��اف،
وسيتم توزيع هذه املساهمات عن
ط��ري��ق امل�ن�ظ�م��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وغير
الحكومية املعنية.
وت��أت��ي ه��ذه امل�س��اه�م��ات ك�ج��زء من
ال �ت��زام «ه �ي��ون��داي» ب�ت�ق��دي��م ال��دع��م
للمجتمعات والشعوب في املنطقة،
ح �ي��ث ع�م�ل��ت ال �ش��رك��ة ع��ن ك�ث��ب مع
ال� �ح� �ك ��وم ��ات وال � �ش� ��رك� ��اء مل �ك��اف �ح��ة

بانغ سون جيونغ نائب رئيس هيونداي للشرق األوسط وأفريقيا

¶ كمامات وأقنعة ومعقمات
و 43سيارة إسعاف
ج ��ائ� �ح ��ة «ك� ��وف � �ي� ��د  ،»19 -ودع � ��م
الجهود العاملية للحد م��ن انتشار
الفيروس.
وكانت «هيونداي» خالل األسابيع
امل ��اض �ي ��ة ،ق ��د س ��اع ��دت امل�ح�ت��اج�ين
ح ��ول ال �ع��ال��م م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ب��رع��ات
واملساهمة باملعدات الطبية ومواد
الحماية الشخصية.
وأش� ��ار ب��ان��غ س ��ون ج �ي��ون��غ ،ن��ائ��ب

رئ �ي��س ه �ي��ون��داي ل�ل�ش��رق األوس ��ط
وأفريقيا إل��ى أهمية تكاتف جهود
الجميع ف��ي م��واج�ه��ة ه��ذا التحدي
لعاملي بقوله« :رأي�ن��ا في األسابيع
القليلة املاضية كيف اجتاح تأثير
ف �ي��روس ك��وف�ي��د  19 -جميع أن�ح��اء
العالم وأثر على حياة مئات اآلالف
م��ن ال �ن��اس .ول�ط��امل��ا ك��ان��ت ال��رع��اي��ة
اإلن�س��ان�ي��ة دائ� ً�م��ا ف��ي ص�م�ي��م رؤي��ة

ش��رك��ة ه �ي��ون��داي ،وق��دم��ت ال�ش��رك��ة
العديد من املساعدات عبر تاريخها
ل�ل�م�ح�ت��اج�ين ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال �ب �ل��دان
حول العالم ،لذا لم نكن لنتردد في
تقديم املساعدة خالل هذه الظروف،
ونفخر بتقديم دعمنا لدول منطقة
ال � �ش� ��رق األوس � � ��ط وأف ��ري� �ق� �ي ��ا ال �ت��ي
تضررت بشدة من هذا الوباء».
وأض� � ��اف« :ت ��أت ��ي م �س��اه �م��ات �ن��ا من
مطهرات اليد وأقنعة الوجه ومعدات
ال � �ح � �م� ��اي� ��ة وس� � � �ي � � ��ارات اإلس� � �ع � ��اف
كسبيل إلحداث أثر إيجابي في هذه
املجتمعات ،ونعتقد أننا بالتعاون
والعمل معًا يمكننا التغلب على أي
ش ��يء ،ون��أم��ل أن تنتهي الجائحة
قريبًا ليتمكن الناس من العودة إلى
حياتهم اليومية».
ت �ت �ض �م��ن م� � �ب � ��ادرات «ه � �ي� ��ون� ��داي»،
التي سعت إلحداث فرق اجتماعي،
امل � �س ��اع ��دة ف� ��ي ت ��وص� �ي ��ل إم� � � ��دادات
ال� � �ط � ��وارئ ل �ل �م �ن �ش��آت ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
ال�ص�ين ،وإط�ل�اق ب��رن��ام��ج Hyundai
 Solidarity Transportلتوفير النقل
ل� �ك� �ب ��ار ال� �س ��ن وامل �ت �خ �ص �ص�ي�ن ف��ي
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال� �ب ��رازي ��ل،
وت ��وف� �ي ��ر أس � �ط� ��ول م� ��ن م��رك �ب��ات �ه��ا
ل�ل�م�ت�ط��وع�ين وال �ع �م�لاء ف��ي الحجر
الصحي الذاتي في اململكة املتحدة.

مبنى شركة «أوتوماك»

ف��ي خ�ط��وة ت�ه��دف إل��ى املساهمة ف��ي الجهود
ال �ح �ث �ي �ث��ة ال � �ت ��ي ت �ب ��ذل �ه ��ا ح� �ك ��وم ��ة ال �ك��وي��ت
الرشيدة في سبيل مواجهة ومكافحة فيروس
كورونا املستجد (كوفيد  ،)19 -وتقديرًا منها
ل �ل �ع �ط��اءات وال�ت�ض�ح�ي��ات امل�س�ت�م��رة م��ن قبل
العاملني ف��ي الصفوف األم��ام�ي��ة م��ن مختلف
ال �ج �ه ��ات وال� �ق� �ط ��اع ��ات وال� �ش ��رائ ��ح مل��واج �ه��ة
ه��ذا ال��وب��اء ،وم��ن بينهم ع�ن��اص��ر ق��وى األم��ن
وال �ش��رط��ة ال �ت��اب �ع��ون ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ،فقد
أعلنت شركة «أوت��وم��اك ل�ل�س�ي��ارات» ،ال��رائ��دة
ف��ي ت�ق��دي��م ح �ل��ول ال �ن �ق��ل ،أن �ه��ا ق��دم��ت م��ؤخ�رًا
عدد  ٨٥آلية ومركبة مختلفة لوزارة الداخلية
ووضعتها بني يديها لخدمتها.
وجاءت هذه املبادرة من «أوتوماك» من جهة
تعبيرًا منها َ
عما يغمرها من مشاعر الشكر
والعرفان بالجميل لوزارة الداخلية وأبنائها
م��ن أف��راد ق��وى األم��ن وال�ش��رط��ة على الجهود
املميزة التي بذلوها وما زالوا يبذلونها خالل
فترتي الحظر الجزئي والشامل وف��ي جميع
املناطق عامة واملناطق املعزولة خاصة ،سعيًا
م�ن�ه��م ل �ض �م��ان ت�ط�ب�ي��ق وح �س��ن س �ي��ر ال�ع�م��ل
باإلجراءات الصحية التي وضعتها الحكومة

ب �ن��اء ع�ل��ى ت��وص �ي��ات وزارة ال �ص �ح��ة ،ب�ه��دف
م�ح��اص��رة ال��وب��اء وال �ح��د م��ن تفشي ال�ع��دوى
والتقليل قدر املستطاع من ظروف ومسببات
ان �ت �ش��اره ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال �خ��دم��ات ال�ك�ب�ي��رة
الجليلة التي يقدمونها باستمرار للمواطنني
واملقيمني على حد سواء في ظل هذه املحنة.
ومن جهة أخرى لتأكيد رغبتها الصادقة في
تقديم كل دعم ممكن لجهود الجهات األمنية
ال� �ت ��ي ب � ��دأت م �ن��ذ ال� �س ��اع ��ات األول � � ��ى ل�ظ�ه��ور
ه��ذا ال��وب��اء ف��ي ال�ك��وي��ت وم��ا زال ��وا ح�ت��ى اآلن
وبطاقتهم القصوى ،لضمان احترام وتطبيق
اإلج � ��راءات واالح� �ت ��رازات ال�ص�ح�ي��ة ف��ي شتى
امل �ي��ادي��ن وع �ل��ى ك��ل األص� �ع ��دة ،س� ��واء ف��ي ما
يتعلق بحظر ال�ت�ج��ول على ال�ط��رق��ات ،أو ما
يتعلق بتطبيق وحسن سير العمل بتعليمات
ال �س�ل�ام ��ة وال �ص �ح ��ة ال �خ ��اص ��ة ب��ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية وامل��راك��ز التجارية ،ه��ذا باإلضافة
إل ��ى س �ه��ره��م ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق األم� ��ن وال �س�لام��ة
وسالسة العمل في املطار واملحاجر الصحية
ومراكز اإلي��واء وأيضًا في املستشفيات وغير
ذلك من األعمال والجهود الطيبة وامللموسة
لهم في مختلف املواقع وامليادين.

19

ظريف يتنبأ :ترامب قد يفوز باالنتخابات
قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إنه ما زال أمام الرئيس األميركي دونالد ترامب
فرصة جيدة إلع��ادة انتخابه بفضل قاعدة دعمه القوية ،على الرغم من تراجع التأييد له في
األشهر األخيرة ،موضحًا« :أكبر خطأ في العلوم اإلنسانية هو التنبؤ ،خصوصًا في الظروف
غير املستقرة والخطيرة .لكن اسمحوا لي أن أتوقع أن فرص إعادة انتخاب ترامب ال تزال أكثر
من  50في املئة .بالطبع فرصته تراجعت بشكل خطير مقارنة بما ك��ان عليه الحال قبل ما
بني أربعة وخمسة أشهر» .وأضاف ظريف« :ترامب لديه قاعدة تتراوح بني  30و 35في املئة لم
تتحرك ،وبما أن هذه القاعدة لم تتحرك ،فال تزال هناك فرصة إلعادة انتخابه».
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مقتل مواطن أسود في أتالنتا يؤكد استمرار عدائيتها

تغيير منهجية
الشرطة األميركية..
عمل شاق

¶ يجب إصالحها
بقرار فدرالي..
ال عبر مبادرات فردية
للواليات
¶ ضباط شرطة
يستقيلون :يعاملوننا
أسوأ من الكالب
¶ «تايم» :حلول فاترة

بعد نحو أسبوعين فقط من مقتل جورج فلويد ،الذي فجّ رت وفاته احتجاجات ال تزال
مستمرة ،كشف حادث جديد لمقتل رجل أسود في الواليات المتحدة ،أن الشرطة األميركية
ترسخ عبر عقود ،ما يثير تساؤال ً حول مشاريع إصالحها
تعاني من مشكالت بنيوية ،ومن نهج ّ
التي أطلقت أخيراً ،فإلى اآلن هي مبادرات فردية من واليات ،ويبدو أنه إذا لم يتم النهوض
باإلصالح على مستوى شرطة أميركا فدرالياً فإن حوادث القتل ستستمر ،ما سيسعّ ر
االحتجاجات أكثر ،و ُيدخل البالد في نفق مجهول.
خالد جان سيز
رغ ��م ك��ل االح �ت �ج��اج��ات واالن� �ت� �ق ��ادات ل�ل�ش��رط��ة،
التي أعقبت وفاة فلويد ،قتل ،السبت ،ريتشارد
ب ��روك� ��س ،األم� �ي ��رك ��ي م ��ن أص � ��ول أف��ري �ق �ي��ة ،ف��ي
أتالنتا عاصمة والية جورجيا ،عن طريق إطالق
الرصاص عليه من قبل شرطيني.
وأض ��رم محتجون على مقتله ال�ن�ي��ران ف��ي أحد
مطاعم سلسلة «وي�ن��دي��ز» للوجبات السريعة،
كما أغلقوا طريقًا سريعًا أمام املطعم الذي قتل
قربه الشاب ،في وقت وصل فيه عناصر القوات
ال �خ ��اص ��ة  SWATإل� ��ى ش � � ��وارع أت�ل�ان �ت ��ا ل�ف��ض
التظاهرات.
م��ن جهتها ،أعلنت رئيسة بلدية املدينة كيشا
النس بوتومز أن الشرطي الذي أصاب بروكس
أعفي من مهامه ،بينما ذكرت شبكة «ايه بي سي
نيوز» أن الشرطي غاريت رولف طرد ،بينما تم
تعليق مهام شرطي آخر.
وك ��ان ت�ق��ري��ر رس�م��ي ذك��ر أن ب��روك��س ن��ام داخ��ل
سيارته عند مدخل مطعم للوجبات السريعة،
ف��ات�ص��ل م��وظ�ف��و امل�ط�ع��م ب��ال�ش��رط��ة ألن سيارته
ك ��ان ��ت ت �ع ��رق ��ل ط ��ري ��ق ال� ��زب� ��ائ� ��ن .وق � � ��ال م�ك�ت��ب
ّ
التحقيقات ف��ي والي ��ة ج��ورج�ي��ا إن ال��رج��ل ك��ان
مخمورًا وق� َ
�اوم عندما حاولت الشرطة اعتقاله.
ُ
ّ
وأش��ار التقرير إلى أن تسجيالت املراقبة تظهر
ّ
أن ب��روك��س وخ�ل�ال م�ح��اول��ة ت�ص� ّ�دي��ه للعناصر
ّ
«أم� �س ��ك ب �م �س��دس ت� �ي ��زر» ص��اع��ق ي �ع��ود ألح��د
ال �ش��رط� ّ�ي�ين «وه � ��رب» وأث �ن ��اء م �ط��اردت��ه ،ال�ت�ف��ت
نحو أح��د العناصر موجهًا امل �س� ّ�دس الصاعق
ّ
ب��ات�ج��اه��ه ،فاستخدم العنصر س�لاح��ه وأص��اب
بروكس في مقتل .وقال املحامون الذين يمثلون
أس ��رة ال�ض�ح�ي��ة إن ب��روك��س أب لطفلة صغيرة
كانت ستحتفل بعيد ميالدها يوم السبت.
ف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ،وف ��ي م ��ا ي�ع�ك��س امل�ش�ك�لات
امل �ت ��زاي ��دة ال �ت��ي ت ��واج ��ه ج �ه��از ال �ش��رط��ة امل�ت�ه��م
باستخدام العنف الشديد ضد املواطنني السود،
وس � ��ط م �ط��ال �ب��ات ب ��إص�ل�اح ��ه ،ق � ��دم  10ض �ب��اط
م ��ن ف ��رق ��ة ال �ت��دخ��ل ال �س��ري��ع ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ش��رط��ة
ف ��ي م�ق��اط�ع��ة ب� � ��روارد ج �ن��وب��ي والي� ��ة ف �ل��وري��دا،
استقاالتهم ،مشتكني من التجهيز البسيط الذي
يقدم لهم ،والقيود التي تحد من قدرتهم على أداء
مهامهم .وق��ال��وا إن مسؤولي املدينة يفضلون
س�ل�ام ��ة ال� �ك�ل�اب ع �ل��ى س�ل�ام ��ة أع� �ض ��اء ال �ف��ري��ق

األمني ،األم��ر ال��ذي أث��ار قلقهم واستياءهم ،في
تلميح إلى أن السلطات تخلت عنهم.

مشكلة بنيوية
ويبدو أن الشرطة األميركية تعاني من ازدواج
امل �ع��اي �ي��ر ،ف �ه��ي ال ت �ت �ع��ام��ل م ��ع االح �ت �ج��اج��ات
املناهضة للعنصرية بالشكل نفسه الذي تتعامل
ب��ه م��ع اح�ت�ج��اج��ات ال�ح��رك��ات اليمينية .وتقول
الناشطة الحقوقية واملؤرخة األميركية روكسان
دن �ب��ر أورت� �ي ��ز ،ف��ي ح� ��وار م��ع «ه �س �ب��ري��س» إن��ه
«يبدو أن ثقافة دوريات العبيد» وهم مجموعات
منظمة من الرجال البيض الذين كانوا يفرضون
االنضباط على السود «لم تختف ،بل مستمرة
ب��أش�ك��ال أخ ��رى .العنصرية بنيوية ف��ي أج�ه��زة
الشرطة ،وفي أحيان كثيرة يطلق أفراد الشرطة
من البيض النار على رجل يكون في الغالب من
السود ،وحينما يتم سؤالهم عن ذلك ،ال يقدمون
مبررات منطقية ملا قاموا به».

الوالئية ومرجعية القرار
واعتاد كثير من عناصر الشرطة إلى االستماع
لقادتهم في النقابات أكثر من تنفيذهم ألوام��ر
رؤس��ائ�ه��م ف��ي العمل ،وتلقى نقابات الشرطة -
ال�ت��ي تتمتع بسلطات واس�ع��ة  -دع�م��ا حكوميا
ف��ي ك��ل والي� ��ة ،ف�ن�ص��ف امل�ي��زان�ي��ة ف��ي أي مدينة
ب��ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ي��ذه��ب إل��ى ال �ش��رط��ة؛ وتتم
االس�ت�ج��اب��ة لجميع ط�ل�ب��ات�ه��م امل��ال �ي��ة .وي �ك� ّ�رس
الرئيس دون��ال��د ت��رام��ب ه��ذه املنهجية للشرطة
ع�ب��ر س�ي��اس��ات��ه ال��داع �م��ة ل�ح�ق��وق�ه��ا وت�م��وي�ل�ه��ا،
والرافضة ملطالب املحتجني في إصالحها.

فشل املعالجة
وت�ح��دث��ت مجلة ت��اي��م ع��ن ع�ق��ود م��ن ال�ف�ش��ل في
م�ع��ال�ج��ة امل �ش��اك��ل ال�ن�ظ��ام�ي��ة ال �ت��ي ي�ع��ان��ي قسم
شرطة مينيابوليس ،الفتة إلى «الحلول الفاترة»
بحق املخالفني «التي اقترحها القادة املحليون:
فتح التحقيقات ،وطرد ضباط الشرطة ،والوعد
بإجراء املزيد من اإلصالحات».
واس�ت�ع��رض��ت «ت��اي��م» س�ت��ة تحقيقات وت�ق��اري��ر
حكومية في مينيابوليس تظهر أن «اإلصالحات
نفسها تمت التوصية بها م ��رارا وت �ك��رارا على
مدى العقدين املاضيني في جهاز الشرطة لزيادة
امل�س��اء ل��ة وال�ح��د م��ن ان�ت�ه��اك��ات اس�ت�خ��دام القوة

وبناء ثقة املجتمع ،مع القليل على ما يبدو من
التنفيذ» .وتضيف املجلة انه «من الصعب طرق
ابواب وزارة العدل في إدارة دونالد ترامب ،على
املستوى الفدرالي ،إلعادة تأهيل إدارات الشرطة
املتهمني بارتكاب انتهاكات منهجية.
ف �ف��ي أع� �ق ��اب وف � ��اة ف �ل��وي��د ،ل ��م ي �ت �ط��رق ت��رام��ب
ً
لقضايا العنصرية والظلم ،وب��دال م��ن ذل��ك ركز
غضبه على االحتجاجات .وتراجعت إدارته عن
سلسلة م��ن اإلص�لاح��ات التي وضعها الرئيس
السابق باراك أوباما لتسهيل تدخل وزارة العدل
في قوات الشرطة اإلشكالية.
فعلى مدى السنوات الثالث املاضية ،قامت إدارة
ت��رام��ب ب�ت�خ�ف�ي��ف ال �ق �ي��ود ع�ل��ى أق �س��ام ال�ش��رط��ة

بحق المخالفين..
والحديث عن اإلصالح
يتكرر
املحلية ،مما أدى إلى تراجع العديد من إجراءات
إصالح الشرطة الرئيسية التي دافع عنها أوباما
لتحسني م�س��اء ل��ة ال�ش��رط��ة .وق��ال رئ�ي��س اتحاد
شرطة مينيابوليس بوب كرول في تجمع مؤيد
ل �ت��رام��ب ف��ي وق ��ت س��اب��ق« :ك��ان��ت إدارة أوب��ام��ا
تقييد الشرطة ..وأول ش��يء فعله ترامب عندما
تولى منصبه هو تغيير ذلك ..ترك رجال الشرطة
يقومون بعملهم ،ويضعون األص�ف��اد في ايدي
املجرمني».
وف ��ي وق ��ت س��اب��ق م��ن ه ��ذا ال �ع��ام ،ش�ك��ل ال�ن��ائ��ب
ال�ع��ام لجنة وطنية ل��دراس��ة القضايا ف��ي مجال
ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ،ل�ك��ن ج�م�ي��ع أع�ض��ائ�ه��ا ك��ان��وا
م��ن مؤسسات إن�ف��اذ القانون ال��ذي��ن يتجاهلون

ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة امل �ه�م��ة وم �ن �ظ��ورات ال �ح��ري��ات
املدنية ،واستبعدت منها اي منظمة حقوقية.
وتقول كانيا بينيت عضو املجلس التشريعي
األع �ل��ى الت �ح��اد ال �ح��ري��ات امل��دن �ي��ة األم �ي��رك��ي ان
وزارة ال �ع��دل أش ��ارت ب��وض��وح إل��ى أن�ه��ا ليست
صاحبة االختصاص عن سوء تصرف الشرطة.
وق ��ال ب�ع��ض ك�ب��ار أع �ض��اء إدارة ت��رام��ب أن�ه��م ال
ي �ع �ت �ق��دون أن ه �ن��اك م �ش �ك�لات ن �ظ��ام �ي��ة يتعني
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف�ي�ه��ا .وق ��ال م�س�ت�ش��ار األم ��ن ال�ق��وم��ي
روبرت أوبراين إنه ال «يعتقد بوجود عنصرية
نظامية» ف��ي تطبيق ال�ق��ان��ون .وأض ��اف« :هناك
القليل م��ن التفاح السيئ ال��ذي يعطي سلطات
ً
فظيعا».
تطبيق القانون اسمًا

وف��ي تقرير ع��ام  2015وج��دت وزارة ال�ع��دل أنه
تم التحقيق في  %21فقط من شكاوى السلوك
ً
تقريبا
في وزارة الدفاع ،حيث تم رفض نصفها
والباقي أدى إل��ى «اع��ادة تأهيل» ،وه��و برنامج
ً
يسمح للضباط بتلقي معلومات محدثة ب��دال
م��ن االي �ق ��اف ع��ن ال �ع �م��ل .ك�م��ا أن اإلح�ص��ائ�ي��ات
املتعلقة باالنضباط تتحدث عن نفسها ،فأقسى
نظام عقوبة هو ايقاف عن العمل ملدة  40ساعة.
وي� �ب ��دو أن إص �ل��اح ال �ش ��رط ��ة ل ��ن ي �ت �ح �ق��ق ع�ب��ر
م�ب��ادرات ف��ردي��ة ل�ل��والي��ات ،مثل التي تخوضها
واش �ن �ط��ن ال �ع��اص �م��ة ون� �ي ��وي ��ورك ،ب ��ل ي �ج��ب أن
يكون مشروعا فدراليا يطول ك��ل جهاز شرطة
في أميركا.

التظاهرات العالمية ضد العنصرية تتواصل

عناصر شرطة فرنسيون يحتجون على تقييد عملهم
العنصرية ،على
االحتجاجات األميركية ضد ّ
خلفية مقتل م��وط��ن اس ��ود ،س��ل�ط��ت ال�ض��وء
ع �ل��ى امل� �م ��ارس ��ات ال �ع �ن �ص��ري��ة ل �ل �ش��رط��ة في
أم�ي��رك��ا ،وان�ت�ق��ل تأثيرها إل��ى ال �خ��ارج ،حيث
ال ت� ��زال دول ع ��دة ت�ش�ه��د ت �ظ��اه��رات م �ن��ددة
بالعنصرية ،ومنتقدة لسلوكيات الشرطة في
دولها.
وك��ان��ت القضية ح��اض��رة ف��ي ف��رن�س��ا ،حيث
تجمعت العشرات من سيارات الشرطة عند
قوس النصر في تحد للحكومة ،بعد أيام من
تعهدها «بعدم التسامح نهائيا» مع العنصرية
بني موظفي إنفاذ القانون.
وع � � ��رض ت �ل �ف ��زي ��ون (ب� � � � � � ��ي.إف.إم) ع �ش ��رات
املركبات املتوقفة وهي تطلق صافرات اإلنذار
واألضواء الزرقاء أمام النصب التذكاري ،الذي
شهد اضطرابات في  2018عقب احتجاجات
«السترات الصفراء».
وك � ��ان ع �ن��اص��ر ش ��رط ��ة ف ��ي م� ��دن ف��رن�س�ي��ة
ع��دة رم��وا األص�ف��اد على األرض ،تعبيرًا عن
غ �ض �ب �ه��م م ��ن ت �ص��ري �ح��ات وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ك��ري�س�ت��وف ك��اس�ت�ن��ان�ي��ر ال�ت��ي ق��ال ف�ي�ه��ا إن��ه

عناصر من الشرطة الفرنسية يحتجون تحت قوس النصر في باريس على قرار يقيد مهامهم (ا ف ب)

«سيتم التخلي عن طريقة الخنق» ،أي القبض
على شخص من رقبته ،موضحًا أنه لن يتم
تدريسها بعد اآلن في مدارس الشرطة
والدرك بفرنسا ،باعتبار أنها طريقة تنطوي
وف� � � � � � ��ي
على مخاطر ،على حد قوله.
ب��ري�ط��ان�ي��ا ،أع�ل�ن��ت ال�ش��رط��ة اع�ت�ق��ال أك�ث��ر من
 100شخص ،بعد نشوب سلسلة احتجاجات

ع�ن�ي�ف��ة ف��ي ل �ن��دن ،ح�ي��ث ه��اج��م امل�ت�ظ��اه��رون
ال �ش��رط��ة .وان�ت�ق��د ص ��ادق خ ��ان ،ع�م��دة ل�ن��دن،
م �ش��اه��د االش� �ت� �ب ��اك ��ات ب �ي�ن ال� �ش ��رط ��ة وم��ن
وصفهم باملتطرفني اليمينيني ،وغرد« :املاليني
م��ن س�ك��ان ل�ن��دن ي�ش�ع��رون ب��االش�م�ئ��زاز من
املشاهد املخزية للعنف والتدنيس والعنصرية
التي أظهرها املتطرفون اليمينيون».

وترافقت االحتجاجات في العالم مع حمالت
إلزال��ة نصب وتماثيل ترمز إل��ى شخصيات
ع�ن�ص��ري��ة ،وف ��ي ج��دي��د ذل ��ك ،ت �ع��رض تمثال
الصحافي اإليطالي الشهير إندرو مونتانيلي
ل �ل �ت �خ��ري��ب ،وط� �ل ��ي ب� �ط�ل�اء أح � �م ��ر ،ع �ل��ى ي��د
مجهولني في حديقة تحمل اسمه أيضا في
ميالنو.

مايكل دافنبورت وكارلو بالدوتشي*

بريطانيا وإيطاليا في طليعة الدول المكافحة للتغير المناخي
يواجه العالم تحديا كبيراً يتمثل في كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا
المستجد ،وهي ليست أزمة صحية فحسب ،بل أزمة ستغير وجه االقتصاد العالمي
وربما لالبد .وباإلضافة الى كوفيد  19 -نواجه أزمة أخرى هي تغ ّير المناخ بشكل سريع.
سوف تشعر الكويت ودول الخليج بتلك التأثيرات
بشكل أكبر من أج��زاء أخرى من العالم ،فالصيف
ق��د أص�ب��ح أط��ول وأك�ث��ر ح ��رارة ،وارت �ف��اع منسوب
سطح البحر قد يؤدي مستقبال الى تأثير كارثي
في املدن املوجودة على خط الساحل ،كما ان األمن
الغذائي واملائي في خطر.
كما هو الحال في العديد من املناسبات العاملية،
ف �ق��د ت��م ت��أج �ي��ل م��ؤت �م��ر األم� ��م امل �ت �ح��دة ال �س��ادس
والعشرين املعني بتغير امل�ن��اخ «ك��وب ( »26ال��ذي
تستضيفه بشكل م�ش�ت��رك بريطانيا وإي�ط��ال�ي��ا)
وال��ذي ك��ان م�ق��ررًا ع�ق��ده ف��ي مدينة غالسكو ،الى
نوفمبر  ،2021ول�ك��ن التصدي مل��وض��وع امل�ن��اخ ال
يحتمل االنتظار.
ي�ت��وج��ب علينا م��ن أج��ل تجنب ال�ث��أث�ي��رات األش��د
خطورة للتغير املناخي ،تخفيض كمية االنبعاثات
الكربونية .وخ�لال مؤتمر «ك��وب  »21ع��ام 2015

اإلنتاج النظيف للنفط
وتنويع مصادر الدخل
سيحميان الكويت من
صدمات اقتصادية مستقبلية
زيادة إنتاج الطاقة المتجددة
إلى  %15من إجمالي مصادر
الطاقة خطوة مهمة

ت��م ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة ب��اري��س ال�ت��ي ت�ه��دف ال��ى
اإلبقاء على معدل ارتفاع درجة الحرارة العاملية أقل
بكثير من درجتني مئويتني .إن االلتزامات الدولية
بتخفيض انبعاثات الكربون حاليا ال ت��زال بعيدة
جدا عن تحقيق الهدف املنشود ،حيث يتوجب على
البلدان ان تتقدم باهداف أكثر طموحا لتخفيضها.
سوف نغتنم من اآلن وحتى نوفمبر  2021جميع
الفرص الدولية املتاحة لزيادة الطموحات والحشد
ال ��دول ��ي ب �م��ا ف ��ي ذل� ��ك م �ج �م��وع��ة ال �ع �ش��ري��ن تحت
الرئاسة اإليطالية ومجموعة السبع تحت الرئاسة
البريطانية.
س� ��وف ت� �ق ��وم ال �ح �ك ��وم ��ات ب �ت �ق �ي �ي��م ت��أث �ي��ر أزم ��ة
ك��وف �ي��د-19ع �ل��ى اق �ت �ص��ادات �ه��ا ،وب��ال�ن�س�ب��ة للعديد
منها فإن ذلك سيشكل فرصة لتغيير السياسات
ّ
واالستراتيجيات وال�ت��ي يجب أن ت��رك��ز على دعم
انتعاش نظيف وشامل وق��وي وم��رن على أساس
م �ب��ادئ ات�ف��اق�ي��ة ب��اري��س ل�ل�م�ن��اخ واه � ��داف التنمية
املستدامة.
تأتي بريطانيا وإيطاليا في طليعة الدول املكافحة
للتغير املناخي ،فبريطانيا تحصل وبشكل منتظم
على اكثر من  %50من متطلباتها اليومية املتعلقة

ب��ال �ط��اق��ة م��ن م �ص��ادر ط��اق��ة م�ن�خ�ف�ض��ة ال �ك��رب��ون
(الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية) ،ومنذ
 1990ان�خ�ف�ض��ت ان �ب �ع��اث��ات امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة من
ثاني أكسيد الكربون بحوالي  %38أي أس��رع من
أي دول��ة متقدمة أخ ��رى .وإيطاليا ه��ي ث��ان��ي اكبر
دولة مصنعة في أوروبا ومع ذلك فهي لديها اعلى
استهالك اجمالي للطاقة املتجددة واق��ل انبعاثات
للفرد الواحد في أوروبا .ومنذ سنة  1990تمكنت
إيطاليا من تخفيض انبعاثاتها بنسبة ( %17من
 516الى  428مليون طن من ثاني أكسيد الكربون).
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ك��وي��ت ف ��إن ت�خ�ف�ي��ض االن �ب �ع��اث��ات قد
يبدو وكانه تهديد الستقاللها االقتصادي ،ولكننا
وجدنا خالل جائحة كورونا والهبوط في أسعار
النفط ،ان االعتماد على سلعة واحدة ينطوي على
املخاطرة .ان جعل انتاج النفط انظف والتنويع الذي
يشمل منتجات أخ��رى س��وف يحمي الكويت من
ص��دم��ات اقتصادية مستقبلية .ان رؤي��ة الكويت
 2035تقدم بالفعل خريطة طريق لكيفية تحقيق
ذل� ��ك .ان ال �ه��دف امل�ت�م�ث��ل ف��ي زي� ��ادة ان �ت��اج ال�ط��اق��ة
املتجددة ال��ى  %15من مصادر الطاقة هو خطوة
م �ه �م��ة ،وه �ن ��اك االن إم �ك��ان �ي��ة ل�ج�ع��ل ال �س �ي��اس��ات

كارلو بالدوتشي

مايكل دافنبورت

املستدامة القائمة على تخفيض الكربون جزءا من
السياسات لتحسني البناء والنقل العام وسالسل
ال�ت��وري��د .ان الهيئة العامة لالستثمار ف��ي الكويت
وبشكل يثير االع�ج��اب ك��ان��ت ف��ي طليعة الهيئات
التي تبنت مبادرة «الكوكب ال��واح��د» والتي تهدف
ال��ى دم��ج خطط ال�ح��د م��ن مخاطر تغير امل�ن��اخ في
االستثمار.
سوف نعمل معا للتحقق من التعامل مع التحديات
املترابطة واملتمثلة في الصحة العامة والتغير املناخي
والتنوع البيولوجي ،علما ان القرارات التي نتخذها
اليوم ستشكل اما أساسا لنمو صحي ومستدام
وشامل او ستؤدي الى استمرار االنبعاثات امللوثة
لعقود كثيرة قادمة .نحن بحاجة لحماية الطبيعة
واملحافظة عليها وتخفيض تعرضنا للفيروسات
القاتلة وتأثيرات املناخ .ان تحقيق انتعاش نظيف
ومستدام وقائم على أساس العلم سيخلق وظائف
في صناعات املستقبل مع التغلب على التحديات.
ان هذه االزمة هي بمنزلة فرصة نادرة إلعادة البناء
بشكل افضل.
* سفيرا بريطانيا وإيطاليا لدى الكويت
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األسد تحت الضغط قبل أيام من «قيصر» ..والروس يريدون التسوية

ً
إيران تتحرَّك لتحفظ وجودا لها في سوريا
وليد قرضاب
هناك من يقول إن الرئيس الروسي فالديمير
بوتني «يمد ي��ده لتركيا وسيفه على إي��ران»،
ّ
في ما يتعلق الصراع الدائر في سوريا ،والذي
بات يأخذ منعطفات جديدة مع اقتراب دخول
العقوبات االميركية الحازمة التي سيأتي بها
ق��ان��ون «ق�ي�ص��ر» بعد ي��وم�ين ،حيث سيفرض
ع� �ق ��وب ��ات ش ��دي� ��دة ع �ل��ى ن� �ظ ��ام ب� �ش ��ار األس� ��د
وحلفائه في ايران ولبنان وموسكو ،ويتزامن
ذل��ك م��ع ض�غ��وط أخ��رى ي�ت�ع� ّ�رض لها النظام،
أب��رزه��ا ت��زاي��د حالة االح�ت�ق��ان ،ال��ذي ّ
عبر عنه
َّ
سوريون في تظاهرات مثلت صدمة للسلطات
بمحافظة السويداء ،والتراجع الكبير في قيمة
ال �ل �ي��رة ،وق ��ال م��وق��غ ف��وي��س أوف ام �ي��رك��ا :إن
األسد يشعر بالضغط جراء هذا االنهيار غير
املسبوق .كما قالت صحيفة التايمز إن األسد
ي��واج��ه أك�ب��ر ت�ح� ٍّ�د ل��ه ع�ب��ر م��زي��ج م��ن األزم ��ات،
وإن «ما فعله الوضع االقتصادي من انخفاض
شعبيته في ستة أشهر ،لم يتحقق طوال فترة
الحرب» ،في وقت يشعر بأن القيادة الروسية
بدأت تسحب البساط من تحته لتتركه يقع في
ساعة تحددها التطورات املقبلة املتسارعة.
وتشير التوقعات إلى أن النظام يعيش صدمة
تنذر بانهياره ،كما أن املراقبني يشيرون إلى
أن األس ��د ب��ات ع�ل��ى ح��اف��ة ال �ه��اوي��ة .وسيكون
يوم األربعاء قاسيا عليه ،وفق مجلة فورين
بوليسي.
وف��ي مؤشر على املساعي الروسية للتوصل
إل � ��ى ت �س��وي��ة س �ي��اس �ي��ة ف ��ي س ��وري ��ا ال ي ��زال
ي��رف �ض �ه��ا األس � ��د وم� ��ن خ �ل �ف��ه اي� � ��ران و«ح� ��زب
اهلل» ،أج��ل وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة س�ي��رغ��ي الف��روف
ووزي ��ر ال��دف��اع س�ي��رغ��ي ش��وي�غ��و زي ��ارة كانت
م �ق ��ررة ام ��س إل ��ى ت��رك �ي��ا ل�ب�ح��ث امل �س �ت �ج��دات
والخطوات الالحقة ال سيما في ادلب .غير ان
تأجيل الزيارة تزامن مع وصول وزير خارجية
ايران محمد جواد ظريف إلى أنقرة في زيارة
رسمية تستمر ليومني وت��أت��ي ،بالتزامن مع
تصعيد ال�ح��دي��ث ع��ن وج ��ود ات �ف��اق روس ��ي ــــ
تركي ـــــ أميركي ،إلخراج امليليشيات اإليرانية
من سوريا ،واستبدال بها ق��وات مدعومة من
روسيا ،ال سيما في املنطقة الشرقية املحاذية
للعراق.
مصدر ّ
مقرب من رئاسة الجمهورية التركية
كشف أن الوزيرين الروسيني كانا سيجريان
مناقشات مع نظيريهما التركيني حول سبل
التسوية السياسية ف��ي س��وري��ا ،الفتًا إل��ى أن
التسريبات األول�ي��ة ح��ول زي��ارة ظريف تشير
إل ��ى أن إي� ��ران ت�س�ع��ى إل ��ى ال ��وص ��ول لتسوية
تحفظ لها وج��ودًا ما ،في ظل تنامي الضغط
الدولي إلخراجها بالكامل.
وف ��ي غ �ض��ون ذل� ��ك ،ي �ح��اول ال �ن �ظ��ام ال �س��وري

الكولومبي أليكس صعب
بقبضة «الرأس األخضر»

اعتقال رجل
«حزب الله» في
أميركا الجنوبية

سوريون مؤيدون لألسد يتظاهرون في دمشق ..دعماً له ورفضاً للعقوبات األميركية (أ.ف.ب)

ال �ت �ص �ع �ي��د ف ��ي ادل� � ��ب ،ح �ي��ث اس �ت �ه��دف أم��س
ّ
ب � �غ ��ارات ج ��وي��ة م �ك��ث �ف��ة ،ج �ب��ل ال � ��زاوي � ��ة ،ب�ع��د
م �ن �ت �ص ��ف ل� �ي ��ل ال � �س � �ب� ��ت ،م �س �ت �ه ��دف ��ا ق � ��وات
امل�ع��ارض��ة ،ف��ي وق��ت تشهد فيه املنطقة ذاتها
إقامة نقطة مراقبة تركية جديدة.

ماهر َّ
يتمرد

كما دخلت روسيا في ٍّ
تحد مباشر مع ماهر
األس��د ،شقيق الرئيس  ،بعدما طالبت قواته
ُ
التي تعد إحدى أبرز ركائز النظام ،باالنسحاب
من مواقعها والعودة إلى ثكناتها في دمشق،
ل� �ك ��ن م ��اه ��ر رف � ��ض االن � �ص � �ي� ��اع وأم � � ��ر ب�ع��ض
ّ
بالتوجه
ال��وح��دات ف��ي ال�ف��رق��ة ال�ت��ي ي�ق��وده��ا
إل��ى إدل��ب ،األم��ر ال��ذي رفضته عناصر الفرقة

ظريف في أنقرة بمهمة
ليست سهلة ..وتأجيل
زيارة الفروف وشويغو
ممن هم من عناصر املصالحات التي انضمت
م��ؤخ �رًا ب�ع��د ان �س �ح��اب ف�ص��ائ��ل م �ع��ارض��ة من
درعا وحمص وحلب.
ول � � ��دى روس � �ي� ��ا م �خ �ط��ط ي� �ه ��دف إل � ��ى ت �ق��وي��ة

ت�ش�ك�ي�لات ع�س�ك��ري��ة ،أن�ش��أت�ه��ا ع�ق��ب تدخلها
العسكري املباشر ،وكان من بني أهدافها زيادة
تأثيرها العسكري في حساب نفوذ طهران.
ويرى متابعون للشأن السوري أن التهديدات
األميركية الجدية عبر قانون قيصر تلقفتها
م��وس �ك��و وت �ع �م��ل اآلن ع �ل��ى امل� �ي ��دان ل�ت��رت�ي��ب
االم��ور العسكرية واللوجستية بشكل يوحد
ال� �ق ��رار ال �ع �س �ك��ري ت �ح��ت إم��رت �ه��ا ،ك �م��ا يمهد
ل �ف��رض ال �ت �س��وي��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ��ام ،ال س �ي �م��ا أن
التصريحات االميركية األخيرة حملت رسائل
ت�ه��دي��د م�ب��اش��رة إل ��ى ،ب�ش��ار األس ��د ،ب�ض��رورة
االنخراط بجدية في الحل السياسي أو ّ
تحمل
م��زي��د م��ن ال �ض �غ��وط .وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ي��رى
تشارلز ليستر في تقرير ملجلة بوليتيكو أنه

واشنطن تطالب بإخراج المرتزقة األجانب

اإلغالق بسبب الوباء أبعد  1500مليون عن مدارسهم

القلق من الفقر يطغى على الخوف
من «كورونا»
بدأ الخوف العاملي من وباء كورونا ينحسر بعد
أن بدأت اإلصابات بفيروس «كورونا» تقل ،في
وق��ت ب��دأت امل�خ��اوف ت��زداد م��ن الفقر والبطالة،
ّ
نتيجة التداعيات التي خلفتها عمليات اإلغالق
ال�ط��وي�ل��ة ،ال س�ي�م��ا ب�ع��د ان ك�ش��ف ت�ق��ري��ر نشره
املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلنمائي التابع
لجامعة األمم املتحدة أن تفشي الوباء قد يدفع
ن�ح��و  400م�ل�ي��ون ش�خ��ص إل ��ى ح��ال��ة م��ن الفقر
املدقع ،ليرتفع عدد من يعيشون في الفقر املدقع
إلى أكثر من  1.1مليار إنسان.
وف� ��ي ه� ��ذا ال � �ص ��دد ،ك �ش��ف اس �ت �ط�ل�اع مل��ؤس�س��ة
إبسوس لألبحاث أن  %55من العينة املستطلعة
رأت ف��ي «ك��ورون��ا» أكبر مشكلة ت��واج��ه بالدها،
وذل� ��ك ب �ت��راج��ع ع��ن االس �ت �ط�ل�اع ال �س��اب��ق ،حيث
كانت النسبة  .%63وعلى رأس الدول القلقة من
كوفيد -19جاءت ماليزيا بنسبة  ،%74واليابان
ب �ـ ،%73وبريطانيا ب �ـ ،%71وك��ان الفيروس على
رأس القائمة ف��ي  18دول��ة م��ن أص��ل  27شملها
االستطالع ،متراجعا عن الشهر املاضي ،حيث
كان كذلك في  24دولة.
وجاء التغيير كبيرا في ست دول ،رأت أن مشكلة
البطالة مقلقة أكثر م��ن «ك��وف�ي��د »-19ووضعها
الناس هناك في املرتبة األولى ،وهذه الدول هي:
األرجنتني ،وإيطاليا ،وجنوب أفريقيا ،وكوريا
الجنوبية ،وأسبانيا ،وتركيا.
وع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ب�ط��ال��ة ،ك��ان ال�ق�ل��ق ع��امل�ي��ا هو
األع �ل ��ى م �ن��ذ خ �م��س س �ن ��وات ج ��اء ع �ل��ى ال�ن�ح��و
اآلت ��ي :أسبانيا بنسبة  ،%66وإيطاليا ب �ـ،%65
وجنوب أفريقيا بـ.%60
وع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �ت �ف��اؤل ب��امل�س�ت�ق�ب��ل ،ق ��ال معظم
املستطلعة آراؤه��م إن بالدهم تسير في االتجاه
الخاطئ بنسبة  ،%55فيما قال الـ  %45اآلخرون
إنها تسير في االتجاه الصحيح ،وهو اختالف
ك�ب�ي��ر ع��ن االس �ت �ط�لاع��ات ال �س��اب �ق��ة .وج� ��اء على
رأس القائمة ال�س�ع��ودي��ون ،ال��ذي��ن ق��ال��وا بنسبة
 %91إن ب�لاده��م ت�س�ي��ر ف��ي االت �ج��اه الصحيح،
يليهم الهنود بـ ،%72ثم ماليزيا بـ %68وفي ذيل
القائمة تشيلي بنسبة  %24فقط.

ترك املدارس
وفي سياق متصل ،يثير «كورونا» مخاوف من
إج�ب��ار ماليني األط�ف��ال على ت��رك ال��دراس��ة .وأك��د
ت�ق��ري��ر ل�ص�ح�ي�ف��ة واش �ن �ط��ن ب��وس��ت أن اإلغ�ل�اق

العاملي العام أجبر مليارًا ونصف مليار تلميذ
ع�ل��ى ت ��رك م��دارس �ه��م ح ��ول ال �ع��ال��م ،م�ن��ذ م��ارس
املاضي ،وفقًا لصندوق األم��م املتحدة للطفولة،
من بينهم  111مليون فتاة في دول العالم األقل
تطورًا.
وأف � � ��اد ت �ق ��ري ��ر ص � ��در ف� ��ي أب� ��ري� ��ل م� ��ن ص �ن ��دوق
م �ل��اال ،ال � ��ذي ح �ل��ل ب �ي��ان��ات م ��ن أزم � ��ة «إي� �ب ��وال»
ف ��ي س �ي��رال �ي��ون ،ب��أن��ه م ��ن امل �ت��وق��ع أن تتسبب
اضطرابات «كورونا» في تأخير أو إيقاف تعليم
نحو  10ماليني فتاة في سن الدراسة اإلعدادية.
ٌ
وقالت فتيات من نيجيريا وليبيريا عبر مقابلةٍ
هاتفيةٍ إنهن يخشني أن يتأخرن أو ُيجبرن على
باضطرابات
مستشهدات
ت��رك ال��دراس��ة تمامًا،
ٍ
ٍ
تبعات اقتصاديةٍ لإلغالق.
في بالدهن أو
ٍ
ويقول الخبراء إن اآلباء في األمم األكثر تحفظًا
أولويات في تعليم أبنائهم .وفي
يميلون لوضع
ٍ
وسط وغرب أفريقيا يستطيع  %73من الفتيان
ً
فوق سن  15سنة القراءة ،باملقارنة مع  %60من
الفتيات في نفس الفئة العمرية.
وت � �ق ��ول ل �ي �ل��ى ج� � ��اد ،م �م �ث �ل��ة ال �ي��ون �ي �س �ي��ف ف��ي

نسب متضاعفة

عمليات اإلغالق
الطويلة خلفت تداعيات
اقتصادية كبيرة
ً
ليبيريا ،التي كانت بؤرة لتفشي إيبوال ،إن ذلك
ُ
ً
يجعل األسر حني تفقد دخلها أكثر ميال إلنفاق
ُ
م�ي��زان�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ع�ل��ى ال�ص�ب�ي��ان .وت�ض�ي��ف أن
ٌ
التعليم ع��ن ُب�ع� ٍ�د ه��و اآلخ��ر ُم��ره��ق ف��وق ال�ع��ادة
للفتيات ،الالتي ُيتوقع منهن في الغالب تحمل
أعباء الطبخ ،والتنظيف ،ورع��اي��ة األط�ف��ال .كما
ً
أن�ه��ن ك��ذل��ك أك�ث��ر ع��رض��ة ل�لاس�ت�غ�لال الجنسي،
ُ
والحمل ،وزواج الق ّصر خ�لال فترة التوقف عن
بكثير
ال��دراس��ة .وتضيف ليلى« :امل ��دارس أك�ث��ر
ًٍ
من مجرد بيئةٍ للتعلم ،إنها توفر بيئة حامية
للفتيات».

تتوفر ألميركا اآلن فرصة ،يجب أن تستغلها
رفقة حلفائها في أوروبا والشرق األوسط في
جهد دبلوماسي للبدء في تغييرات حقيقية
وإال فإن البلد قد يشتعل من جديد .موضحًا
أن هناك ثالثة سيناريوهات ،أولها أن األسد
ي�م�ك��ن أن ي �ح��ول س��وري��ا إل ��ى ك��وري��ا شمالية
وأن يعزل البالد عن االقتصاد العاملي ويعزز
مكانته كمنبوذ عاملي.
ك �م��ا ي�م�ك��ن ل �س��وري��ا أن ت��أخ��ذ م�ن�ع�ط�ف��ا نحو
األس � ��وأ ق��د ي�ن�ت��ج ع �ن��ه دول� ��ة ف��اش �ل��ة م��ن ن��وع
الصومال .وفي السيناريو الثالث ،قد تؤدي
األزم ��ة ال��داخ�ل�ي��ة االستثنائية إل��ى تغيير في
القمة ،لذلك يرى حتى بعض املوالني لألسد أن
هذه اللحظة تمثل بالفعل تهديدا لبقائه.

اع �ت �ق �ل��ت س �ل �ط��ات ج �م �ه��وري��ة ال ��رأس
األخ �ض��ر ،ب �ن��اء ع�ل��ى م��ذك��رة توقيف
أم �ي��رك �ي��ة ،رج ��ل األع �م��ال ال�ك��ول��وم�ب��ي
أليكس صعب ،املتهم بإجراء تعامالت،
وص �ف �ت �ه��ا وزارة ال� �ع ��دل االم �ي��رك �ي��ة
ب��أن �ه��ا ف ��اس ��دة م ��ع ح �ك��وم��ة ال��رئ �ي��س
الفنزويلي نيكوالس مادورو .محامية
ص�ع��ب ،م��اري��ا دومينيجيز ،ق��ال��ت إنه
«ت��م توقيفه بموجب (ن�ش��رة حمراء)
ص� ��ادرة ع��ن اإلن �ت��رب��ول ،وامل �ت �ه��م في
م� �ي ��ام ��ي ب �ت �ه �م��ة غ� �س ��ل أم � � � � ��وال ،ف��ي
األرخبيل الواقع في املحيط األطلسي،
م ��ن دون إع� �ط ��اء ت �ف��اص �ي��ل أخ � ��رى»،
ُ
مشيرة إل��ى أن «صعب اعتقل عندما
كانت طائرته متوقفة ّ
للتزود بالوقود
على منت رحلة بني كراكاس وإي��ران».
ال �س �ل �ط��ات األم �ي��رك �ي��ة رص� ��دت رج��ل
اي ��ران ص�ع��ب ع�ل��ى رادار ،ق�ب��ل بضع
س �ن ��وات ب �ع��د ت��وق �ي��ع ع ��دد ك�ب�ي��ر من
العقود مع حكومة مادورو.
وت�ت��اب��ع التحقيقات ال�ف��درال�ي��ة أنشطة
م �ع � ّ�ي �ن ��ة ي � �ق� ��وم ب� �ه ��ا ص� �ع ��ب ت��رت �ب��ط
ب �ع �م �ل �ي��ات ت �م��وي��ل مل�ي�ل�ي�ش�ي��ا «ح ��زب
ّ
اهلل» ،ال��ذي تصنفه واش�ن�ط��ن منظمة
إره ��اب� �ي ��ة؛ اذ ت �ش �ي��ر امل �ع �ل��وم��ات إل��ى
أن ص� �ع ��ب ه � ��و رج� � ��ل «ح� � � ��زب اهلل»
ف��ي أم�ي��رك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة ،وي �ش��رف على
عمليات غير مشروعة ،هدفها توفير
األم ��وال لتمويل أنشطة ال�ح��زب .ففي
مواجهة نقص العمالت األجنبية أوائل
عام  ،2018منح مادورو لرجل «حزب
اهلل» (ص �ع��ب) ،اح �ت �ك��ارًا لبيع ال��ذه��ب
امل�س�ت�خ��رج ب�ش�ك��ل غ�ي��ر ش��رع��ي من
مناطق ف��ي جنوب فنزويالّ .
ورحبت
امل�ع��ارض��ة الفنزويلية ب��رئ��اس��ة خ��وان
جوايدو باعتقال صعب ،مشيرة إلى
ّ
أن «اعتقاله يمثل ضربة قوية لهيكلية
النظام ،ويظهر أن الفنزويليني ليسوا
وحدهم ،وأنه مع مادورو ال مستقبل،
وال حتى لداعميه».

ووفقًا لتقرير صندوق مالال ،فإن  %8من الفتيات
ف��ي ليبيريا قبل تفشي وب��اء إي�ب��وال ل��م يدخلن
املدرسة االبتدائية .تلك النسبة تضاعفت ثالث
مرات بعد أزمة «كورونا».
ٍ
ٌ
وف ��ي غ�ي�ن�ي��ا ،ب� ��ؤرة أخ ��رى ل�ل�ت�ف�ش��ي ،ف ��إن ف��رص
الفتيات أقل بنحو  %25عن فرص الصبيان في
العودة للدراسة بعد أن تعود األمور لطبيعتها.
أم��ا ف��ي سيراليون ،فقد قفزت نسب الحمل بني
امل��راه�ق��ات لتصل إل��ى  %65ف��ي بعض املناطق.
وان�خ�ف�ض��ت ن�س�ب��ة االن �ض �م��ام ل�ل�م��درس��ة بنحو
ٌ
 %16بني  4800فتاة َّ
تتبعتهن دراسة أخرى.
وف � ��ي وق � ��ت ت �ف �ش��ي إي � �ب ��وال م �ن �ع��ت س �ي��رال �ي��ون
الفتيات الحوامل من دخول املدارس.
إل ��ى ذل� ��ك ،أع �ل �ن��ت ش��رك��ة ال �ص �ن��اع��ات ال��دوائ �ي��ة
ّ
البريطانية «أسترازينيكا» أن�ه��ا وق�ع��ت عقودًا
مع إيطاليا وأملانيا وفرنسا وهولندا لتزويدها
ب �ل �ق��اح ض ��د ال �ف �ي ��روس ،ع �ل��ى أن ت �ب��دأ بتسليم
العقار مع نهاية .2020

دعم جديد للتسوية السياسية
في ليبيا
م� � ��ع ت� �ج� �م� �ي ��د م � �ع� ��رك� ��ة س� � � � ��رت ،وال � � �ح� � ��راك
الدبلوماسي الحثيث لحل األزم��ة الليبية
ً
سياسيًا ،ي��رى مراقبون أن اتفاقًا محتمال
ب�ين روس�ي��ا وتركيا ق��د ُي َ
نجز قريبًا ،م��ا لم
ت�ح��دث انتكاسة بعد تأجيل زي ��ارة مقررة
ل ��وزي ��ري ال �خ��ارج �ي��ة وال� ��دف� ��اع ال��روس �ي�ي�ن
س�ي��ري�غ��ي الف� ��روف وس�ي��رغ��ي ش��وي�غ��و إل��ى
أن � �ق� ��رة .وق� ��د ي �م �ث��ل االت � �ف� ��اق امل �ح �ت �م��ل ب�ين
الالعبني االساسيني ،دعمًا للجهود الدولية
ال �ه��ادف��ة إل��ى وق��ف ال �ن��ار وت�ح�ق�ي��ق تسوية
س �ي��اس �ي��ة ،ت��زام �ن ��ًا م ��ع ت��أك �ي��د ال �خ��ارج �ي��ة
األميركية أن املحادثات السياسية واألمنية
ال �ت��ي ت �ق��وده��ا األم� ��م امل �ت �ح��دة وم �ب��اح �ث��ات
برلني هي األطر املتفق عليها دوليا ملتابعة
ح ��ل األزم � � ��ة ال �ل �ي �ب �ي��ة ،وان� � ��ه ي �ج��ب إخ � ��راج
امل ��رت ��زق ��ة وامل �ق��ات �ل�ي�ن األج ��ان ��ب م ��ن ل�ي�ب�ي��ا.
ويأتي التأكيد األميركي عقب دع��وة انقرة
لواشنطن إلى لعب دور في انهاء االزمة.
وفي السياق ،رأت صحيفة صنداي تلغراف
ال �ب ��ري �ط ��ان �ي ��ة أن امل� ��راق � �ب �ي�ن ع� �ل ��ى األرض
اس �ت �ن �ت �ج��وا أن ان �س �ح ��اب م �ق��ات �ل��ي ش��رك��ة
«ف��اغ �ن��ر» األم �ن �ي��ة ال��روس �ي��ة م��ن ط��راب�ل��س،
ال �ش �ه��ر امل� ��اض� ��ي ،ع �ل��ى ن� �ط ��اق واس � � ��ع ،م��ن
أم� ��ام ق� ��وات ح �ك��وم��ة ال ��وف ��اق امل��دع��وم��ة من
ً
أنقرة ،يعد دليال على أن الرئيس الروسي
ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين وال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج��ب
طيب أردوغان قد توصال إلى أسس لصفقة
قد تفضي إلى حل.
لكن تأجيل زيارة الف ��روف وش��وي�ج��و إلى
اج ��ل غ�ي��ر م�س�م��ى ط ��رح ع�ل�ام��ات اس�ت�ف�ه��ام
حول امكانية حدوث ذلك.

طبيعة الصفقة
ووفق «صنداي تايمز» ،فالصفقة تقود إلى
تقسيم ليبيا ،ع�ب��ر اح�ت�ف��اظ ال�ج�ي��ش ال��ذي
يقوده املشير خليفة حفتر بالسيطرة على
الجزء الشرقي من البالد ،وتوطيد حكومة
ال��وف��اق ال��وط �ن��ي امل��دع��وم��ة ال�س�ي�ط��رة على
مناطقها في الغرب.
وت �ب �ق��ى س� ��رت امل ��وق ��ع ال �خ�ل�اف ��ي .وي��وض��ح
م��راق �ب��ون أن روس �ي��ا وم�ص��ر وق ��وات حفتر
ترى أنها ضرورية ألمن «الهالل النفطي»،
م� ��ردف �ي�ن أن � ��ه م� ��ن امل� ��رج� ��ح أن ت �ق ��ات ��ل ه ��ذه
األطراف بمرارة لالحتفاظ بها.

املبادرة الجزائرية
وفي إطار تدعيم التسوية السياسية ،رحبت

المبادرة الجزائرية
ْ
دفعٌ لجهود القاهرة..
وبوادر ترحيب من
«الوفاق»
«صنداي تلغراف»:
انسحاب مقاتلي
«فاغنر» من طرابلس
يشي بتفاهم بين
أنقرة وموسكو
حكومة «الوفاق» بأي مبادرات إلنهاء األزمة
وتوحيد مؤسسات الدولة في ليبيا ،شرط
أن تحترم هذه املبادرات «السيادة الوطنية
ومدنية السلطة» .ويأتي هذا اإلعالن بينما
تتواصل املساعي الدبلوماسية للبحث عن
حل سياسي ،حيث أعلنت الجزائر دعمها
مل �س ��اع ��ي ال � ��وص � ��ول إل � ��ى ح� ��ل «ب� �ع� �ي ��دا ع��ن
التدخالت العسكرية األجنبية».
وك��ان الرئيس ال�ج��زائ��ري عبداملجيد تبون
أع��رب ،السبت ،عن استعداد بالده ملساعدة
ال�ل�ي�ب�ي�ين ف ��ي ال �ت��وص��ل إل� ��ى ح ��ل س�ي��اس��ي
ي�ل��م شملهم .ك�م��ا رح�ب��ت واش�ن�ط��ن بمبادة
م�ص��ر ل��وق��ف ال �ن��ار ب��رع��اي��ة األم ��م امل�ت�ح��دة،
داعية جميع األطراف إلى االنخراط بجدية
في محادثات  ،5+5مشيرة إل��ى أن الوجود
ال�ع�س�ك��ري ال��روس��ي ف��ي ال �ج �ف��رة وس ��رت ال
يساعد على الحل.
يذكر أن اللجنة العسكرية املشتركة 5( 5+5
أع�ض��اء م��ن الجيش الليبي و 5أع�ض��اء من
ق ��وات ح�ك��وم��ة ال ��وف ��اق) أق ��رت ض�م��ن ح��وار
ج �ن �ي��ف ف ��ي ف �ب��راي��ر ب �ه ��دف ال ��وص ��ول إل��ى
وق ��ف إط�ل�اق ن ��ار دائ� ��م .وامل �س��ار العسكري
واح � � ��د م � ��ن ث �ل�اث� ��ة م � � �س� � ��ارات ،إل� � ��ى ج��ان��ب
امل�س��اري��ن ال�س�ي��اس��ي واالق �ت �ص��ادي ،تهدف
إل��ى استكمال ما توصل إليه مؤتمر برلني
ّ
حول ليبيا ،إال أن اللجنة العسكرية علقت
َ
أع �م��ال �ه��ا ع �ق��ب ج��ول��ت��ي م �ح��ادث��ات بسبب
خالفات.

21

ساوثغيت :وافقت على تخفيض راتبي
قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم إنه وافق على الفور ومن دون كثير من
التفكير على تخفيض راتبه ،بنسبة  30في املئة ملساعدة االتحاد االنكليزي للعبة الشعبية على
التأثيرات املالية ألزم��ة فيروس كوفيد ــــ  .19وق��ال االتحاد االنكليزي إن غياب املباريات
تجاوز ّ
الدولية وتوقف مباريات الكأس املحلية سيتسببان في خسائر مالية بقيمة  100مليون جنيه
إسترليني ( 125.42مليون دوالر) ،وإن ساوثغيت كان من بني كبار املسؤولني الذين وافقوا على
خفض رواتبهم ملدة ثالثة أشهر بداية من أبريل ،للمساعدة في تجاوز هذه األزمة.
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خالد الغانم :توافق بين األندية
على استئناف كل األلعاب
أك� � ��د رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س إدارة ن � ��ادي
ال �ك��وي��ت خ��ال��د ال �غ��ان��م أن م�س��ؤول��ي
االن ��دي ��ة أش � ��ادوا ب��ال�ج�ل�س��ة ال��ودي��ة،
س� � ��واء ال� �ت ��ي ج �م �ع �ت �ه��م ب �ب �ع �ض �ه��م،
أو م��ع امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة
للرياضة حمود فليطح ،االم��ر الذي
كان له اكبر االثر على وجود توافق
بني الجميع على القضايا الرياضية
ب �ش �ك��ل ع� � ��ام ،واس� �ت� �ئ� �ن ��اف ال �ن �ش��اط
ال ��ري ��اض ��ي ل �ل �م��وس��م ال � �ج� ��اري ل�ك��ل
األلعاب.
ووج� ��ه ال �غ��ان��م ال �ش �ك��ر إل ��ى ف�ل�ي�ط��ح،
ع� �ل ��ى دع � ��وت � ��ه ال� � ��ودي� � ��ة واالخ � ��وي � ��ة
ملجالس إدارات االندية.
وق��ال الغانم ،في تصريح صحافي:
«ت� � �ب � ��ادل م� �س ��ؤول ��و االن � ��دي � ��ة خ�ل�ال
الجلسة ال��ودي��ة وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر في

خالد الغانم

العديد من األم��ور بشكل ودي جدا،
والتباحث في الظروف الحالية فيما

يخص فيروس ك��ورون��ا ،االم��ر الذي
ي�ع�ك��س ال�ع�لاق��ة ال�ق��وي��ة ال �ت��ي تربط

االندية ببعضها».
وت� ��اب� ��ع« :ع� �ك ��ف د .ح� �م ��ود ف�ل�ي�ط��ح،
منذ توليه منصبه الحالي ،على لم
شمل األس��رة الرياضية ،إل��ى جانب
ح��رص��ه ال �ش��دي��د ع �ل��ى دع ��م االن��دي��ة
واملنتخبات الوطنية دون استثناء،
وعمله الدائم على تذليل كل العقبات
والصعاب التي تواجهها».
وش ��دد ع�ل��ى أن فليطح ي�ع��د صمام
أمان للرياضة الكويتية ،بما يقدمه
من دعم واس��داء النصائح للجميع،
مبينا أن العالقة التي تربط فليطح
ب ��االن ��دي ��ة واالت� � �ح � ��ادات ال��ري��اض �ي��ة
رائعة ،وتقوم على االحترام املتبادل
والعمل من اج��ل االرت�ق��اء بالرياضة
ال �ك��وي �ت �ي��ة دون ال� �ت ��دخ ��ل ف ��ي ع�م��ل
مجالس إدارات االتحاد واألندية.

ُ
ّ
«صناعة النجم» ..أسس ومتطلبات
سعد عايد
مع اقتراب ختام املسيرة الحافلة لالعب بدر املطوع في املالعب
ً
املحلية ،يطرح ال�ش��ارع الرياضي س��ؤاال مشروعًا« :ه��ل سنرى
س �ط��وع ن�ج��م اس�ت�ث�ن��ائ��ي ج��دي��د ف��ي ال �ك��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة؟» .وعلى
الرغم من أن «ال» هي اإلجابة املطروحة أكثر ،خصوصًا أن واقع
ّ
ّ
و«التخبطات» التي نعيشها ال تبشر بذلك ،فإن
الكرة املحلية،
«التفاؤل» ال بد أن يكون حاضرًا ،خصوصًا أن ال أحد يشك في
لاّ
أن الكويت و دة للمواهب ،وق� ّ�دم��ت أخ�ي�رًا ع��ددًا م��ن الالعبني؛
مثل مبارك الفنيني الذي ينتظر منه الكثير في املالعب ،وكذلك
ّ
قدمت عددًا ال ُيستهان به من الالعبني ،الذين خانتهم الظروف
واإلص��اب��ات؛ مثل عبدالعزيز املشعان وسيف الحشان ومحمد
ّ
الفهد وب��در ط��ارق ..وغيرهم .ولتجنب تلك ال�ظ��روف وتحقيق
الشروط الواجبة لصناعة نجم علينا تطبيق ع��دد من النقاط
ِّ
ّ
التي سنلخصها ،وفي ما يلي متطلبات صناعة النجوم:
■ مضاعفة االهتمام بقاعدة البراعم والناشئني في األندية.
■ مشاركة فرق امل��دارس في مسابقات اتحاد الكرة الستقطاب
أبرز املواهب.
■ إيجاد حلول للتواصل بني أكاديميات الكرة واألن��دي��ة حول
الالعبني.
■ ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رات ت �ف��اه��م م��ع أن��دي��ة ع��امل �ي��ة الس �ت �ض��اف��ة أب��رز
املواهب الناشئة.
■ متابعة حالة املوهوب صحيًا ولياقيًا والتواصل مع عائلته
لتطبيق الخطة بشكل متكامل.
■ وضع أساس نفسي للموهوب لكيفية التعامل مع النجومية
والضغوط الجماهيرية.
ّ
يشجعه على
■ تجهيز عقود مجزية للموهوب ،حتى يجد ما
االستمرار في املالعب.
■ على األندية إيجاد ك��وادر تدريبية وفنية ق��ادرة على تنفيذ
خطط تأسيس النجوم.

العب يسجل
ً
هدفا بعد موته!

تأجيل بطولة غرب آسيا
ق ��رر ات �ح��اد غ ��رب آس �ي��ا ل �ك��رة ال �ق��دم ت��أج�ي��ل
النسخة ال�ع��اش��رة لبطولة غ��رب آس�ي��ا التي
كان من املقرر ان تستضيفها اإلمارات مطلع
 ،2021على خلفية ازدح ��ام ال �ج��دول ال�ق��اري
ب�س�ب��ب ت �ب �ع��ات ف �ي��روس ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د،
بحسب ما أفاد مسؤول إماراتي أمس.
وأك ��د األم �ي�ن ال �ع��ام ل�لات �ح��اد امل�ح�ل��ي محمد
الظاهري ان البطولة التي كانت مقررة بني
ال �ث��ان��ي وال �خ��ام��س ع �ش��ر م ��ن ي �ن��اي��ر ،2021
ت ��م إرج� ��اؤه� ��ا ال� ��ى م��وع��د غ �ي��ر م� �ح ��دد ،بعد
االجتماع ال��ذي عقده اتحاد غ��رب آسيا عبر
تقنية االتصال بالفيديو.
وق ��ال «ت �ق��رر ت��أج�ي��ل ال�ب�ط��ول��ة بسبب تغيير
م� ��واع � �ي� ��د ب� � �ط � ��والت وم � �س� ��اب � �ق� ��ات االت � �ح� ��اد
اآلس�ي��وي لكرة ال�ق��دم والتصفيات املشتركة
امل��ؤه �ل��ة إل� ��ى ن �ه��ائ �ي��ات ك� ��أس ال �ع��ال��م 2022
(ف��ي قطر) ونهائيات ك��أس آسيا ( 2023في
الصني)».
وأش � ��ار ال ��ى ان االت� �ح ��اد اإلم� ��ارات� ��ي سيعقد
«اج� �ت� �م ��اع ��ات ت �ن �س �ي �ق �ي��ة م� ��ع ات � �ح� ��اد غ ��رب

آس� �ي ��ا م ��ن أج � ��ل ت �ح��دي��د م ��واع� �ي ��د م�ق�ت��رح��ة
إلق��ام��ة ال�ب�ط��ول��ة ،بحيث ت�ك��ون مناسبة لكل
املنتخبات املشاركة».
واس �ت �ض��اف ال� �ع ��راق ال�ن�س�خ��ة ال �ت��اس �ع��ة في
 2019وأح��رزت البحرين اللقب بفوزها على
صاحب الضيافة  - 1صفر.
وك ��ان م��ن امل�ت��وق��ع م�ش��ارك��ة املنتخبات ال �ـ12
امل �ن �ض �م��ة الت� �ح ��اد غ� ��رب آس �ي��ا ف ��ي ال�ن�س�خ��ة
العاشرة ،ألول م��رة في تاريخ البطولة التي
انطلقت عام .2000
وأدى ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ال��ى تعليق
الغالبية العظمى م��ن النشاطات الرياضية
ح ��ول ال �ع��ال��م ،ب �م��ا ف�ي�ه��ا م �س��اب �ق��ات األن��دي��ة
ل�لات �ح��اد اآلس� �ي ��وي وال �ت �ص �ف �ي��ات امل��زدوج��ة
للمنتخبات.
وأع� �ل ��ن االت� �ح ��اد ال� �ق ��اري األس� �ب ��وع امل��اض��ي
ان امل��واع �ي��د امل�ق�ت��رح��ة الس�ت�ك�م��ال م�ب��اري��ات
ال�ت�ص�ف�ي��ات امل ��زدوج ��ة س �ت �ك��ون ف��ي أك�ت��وب��ر
ون��وف �م �ب��ر ،ب �ع��دم��ا ك��ان��ت م �ق��ررة ف��ي م��ارس
ويونيو.

البياوي يرحل عن «العدالة»
أعلن ن��ادي العدالة صاحب املركز األخير
ف��ي ال� ��دوري ال�س�ع��ودي ل�ك��رة ال �ق��دم رحيل
مدربه التونسي ناصيف البياوي.
وق��ال «ال�ع��دال��ة» ف��ي بيان عبر حسابه في
«تويتر»« :ق��دم املدير الفني للفريق األول
ل �ك��رة ال �ق��دم ال�ت��ون�س��ي ن��اص�ي��ف ال�ب�ي��اوي
اع � �ت� ��ذاره ع ��ن ق� �ي ��ادة ال �ف��ري��ق ف ��ي امل��رح �ل��ة
امل� �ق� �ب� �ل ��ة ،رغ � ��م م � �ح � ��اوالت اإلدارة ل�ث�ن�ي��ه
ع��ن ق� ��راره امل �ف��اج��ئ ،م�ع�ل�لا ذل��ك ب��أن فترة

إع ��داد ال�ف��ري��ق للفترة املقبلة غ�ي��ر كافية،
خصوصًا أن املراحل الثماني املتبقية في
دوري املحترفني ال�س�ع��ودي ستقام خالل
ش�ه��ر واح ��د ف�ق��ط ،إض��اف��ة إل��ى أن األج ��واء
ستكون حارة ّ
جدًا».
وأض� � ��اف «ق ��دم ��ت إدارة ال � �ن� ��ادي خ��ال��ص
الشكر والثناء للمدير الفني املعتذر على
جهوده مع الفريق طيلة الفترة املاضية،
ونتمنى له التوفيق في الفترة املقبلة».

الزمالك ّ
يمدد عقد مدربه كارتيرون
أع�ل��ن ن ��ادي ال��زم��ال��ك امل �ص��ري ل�ك��رة ال�ق��دم
ت �م��دي��د ع �ق��د م ��درب ��ه ال �ف��رن �س��ي ب��ات��ري��س
كارتيرون ملدة موسم واحد حتى  2020ـــ
.2021
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك
ص ��ورة ل�ك��ارت�ي��رون خ�ل�ال اح�ت�ف��ال��ه بلقب
الكأس السوبر االفريقية مع «األب�ي��ض»،
وأخ ��رى تجمعه باملستشار اح�م��د جالل
ابراهيم نائب رئيس النادي اثناء التوقيع
ع �ل��ى ال �ع �ق��د ال �ج��دي��د ب�ت�ع�ل�ي��ق «ب��ات��ري��س
كارتيرون معنا ملدة موسم آخر».
وأض ��اف «ت�م�ن��وا ح�ظ��ا ج�ي��دا مل��درب�ن��ا في
مواصلة حصد البطوالت».
وت��ول��ى ك��ارت �ي��رون ق �ي��ادة ال��زم��ال��ك خلفا

بدر المطوع يقود هجمة للقادسية

فوز مصيري ألوغسبورغ
ح�ق��ق أوغ �س �ب��ورغ ف ��وزا م�ص�ي��ري��ا الس �ت �م��راره
ف��ي دوري ال��درج��ة األول��ى األمل��ان��ي لكرة القدم،
وذل��ك بتغلبه على مضيفه ماينتس  1-صفر
ف��ي امل��رح�ل��ة ال �ح��ادي��ة وال �ث�لاث�ين ال �ت��ي ك� ّ�رس��ت
أفضلية ال�ف��رق ال��زائ��رة ف��ي ظ��ل اللعب بغياب
الجمهور منذ ال�ع��ودة بعد توقف منذ مارس
بسبب فيروس كورونا املستجد.
ودخل أوغسبورغ اللقاء في املركز الرابع عشر
مباشرة أمام ماينتس بفارق نقطة ،لكنه نجح
ف��ي تحقيق ف��وزه الثاني ف��ي س��ت م��راح��ل منذ
اس �ت �ئ �ن��اف امل ��وس ��م م�ن�ت�ص��ف م ��اي ��و ،م�ب�ت�ع��دا
بفارق سبع نقاط عن منطقة الخطر قبل ثالث
مراحل على ختام املوسم ،وذل��ك بفضل هدف

للصربي ميتشو ،ال��ذي أقيل من منصبه
ل �س��وء ال �ن �ت��ائ��ج م �ط �ل��ع امل ��وس ��م ال �ح��ال��ي.
وحقق الفرنسي مع الزمالك لقبي الكأس
ال �س��وب��ر األف��ري �ق �ي��ة ب �ف��وزه ع�ل��ى ال�ت��رج��ي
ال� �ت ��ون� �س ��ي  1 /3ب��ال �ع��اص �م��ة ال �ق �ط��ري��ة
(الدوحة) ،والكأس السوبر املصرية على
حساب غريمه التقليدي األهلي بركالت
ال �ت��رج �ي��ح ب��ال �ع��اص �م��ة االم ��ارات� �ي ��ة (اب ��و
ظبي).
كما قاد الزمالك إلى الدور نصف النهائي
مل �س��اب �ق��ة دوري أب� �ط ��ال أف ��ري �ق �ي ��ا ،ح�ي��ث
سيالقي الرجاء الرياضي املغربي ،بعدما
تخطى الترجي التونسي ف��ي ال��دور ربع
النهائي.

توسع
ِّ
سويسرا
تحقيقات الفساد مع بالتر

سجله قبل انقضاء دقيقة من عمر اللقاء ،عبر
فلوريان نييدرلشنر.
وه ��ي امل ��رة ال�ث��ال�ث��ة ه ��ذا امل��وس��م ال �ت��ي يسجل
ف�ي�ه��ا أوغ �س �ب ��ورغ ه��دف��ا ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة األول ��ى
م ��ن ال �ل �ق��اء ،م� �ع ��ادال ب��ذل��ك ان� �ج ��ازا ل ��م يحققه
سابقا س��وى دوي�س�ب��ورغ م��وس��م 1975-1974
وس� ��ارب� ��روك� ��ن م ��وس ��م  1986-1985ب�ح�س��ب
«أوبتا» لالحصاءات الرياضية.
وب� �ع ��د أن ي �ل �ت �ق��ي ه��وف �ن �ه��اي��م ف ��ي امل��رح �ل��ة
املقبلة ،يخوض أوغسبورغ مواجهة قد تقرر
موسمه ضد فورتونا دوسلدورف السادس
ع�ش��ر ،قبل أن يختتم امل �ش��وار أم��ام اليبزيغ
على أرضه.
سويسرا ما زالت تواصل تحقيقاتها مع بالتر

نيمار يعود إلى باريس
زمالء الراحل يحتضنون نعشه

أشعل مقطع فيديو ملراهقني يسجلون هدفا بعد ارتداد
الكرة من تابوت موضوع على األرض مواقع التواصل
االجتماعي في أميركا الالتينية.
اصطحب مجموعة من املراهقني نعش زميلهم بفريق
كرة القدم ألكسندر مارتينيز البالغ من العمر  16عاما
إلى املكان الذي اعتادوا اللعب فيه معه وجعلوه يسجل
هدفه األخير بعد جنازته بضرب الكرة في النعش قبل
دخولها املرمى كنوع من التكريم له حسب معتقداتهم.
ُ
وق� �ت ��ل م��ارت �ي �ن �ي��ز ف ��ي امل �ك �س �ي��ك ي ��وم ال �ث�ل�اث��اء امل��اض��ي
برصاص الشرطة بعد اشتباههم فيه وه��و يسير مع
اثنني من زمالئه ،وأقيمت مراسم جنازته الخميس.
يذكر أنها ليست املرة األولى التي يقوم فيها مشجعون
م��ن أميركا الجنوبية بتكريم صديقهم م��ن خ�لال كرة
ال�ق��دم ،ففي ال�ع��ام امل��اض��ي حمل أل�ت��راس فريق كوكوتا
ديبورتيفو الكولومبي نعش صديقهم الذي توفي أثناء
مشاركته في مباراة لكرة القدم عن  17عاما ،وذهبوا به
إلى امللعب ملشاهدة مباراة الفريق ضد فريق إنفيغادو.
وال �غ��ري��ب أن ف��ري�ق�ه��م ك ��ان م �ت��أخ��را ب �ه��دف ق�ب��ل دخ��ول
نعشه إلى امللعب ،وبعد وصوله تعادل كوكوتا وانتهت
املباراة 1ــ.1

ع ��اد ال �ن �ج��م ال �ب��رازي �ل��ي ن �ي �م��ار إل ��ى ال�ع��اص�م��ة
ال�ف��رن�س�ي��ة ب �ع��د غ �ي��اب ن �ح��و ث�لاث��ة أش �ه��ر في
ظ��ل أزم ��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د ،تمهيدًا
الستئناف فريقه باريس سان جرمان تمارينه
اس�ت�ع��دادًا للمراحل املقبلة م��ن منافسات كرة
القدم ،بحسب تقارير صحافية محلية.
وأش � � � ��ارت ت� �ق ��اري ��ر م �ن �ه��ا ل�ص�ح�ي�ف�ت��ي
«ليكيب» و«لو باريزيان» ،إلى أن أغلى
العب في العالم عاد من مدينة ريو
دي ج��ان �ي��رو ال �ب��رازي �ل �ي��ة ع�ل��ى منت
طائرة خاصة حطت في باريس بعد
ظهر السبت.
وك� � ��ان ن �ي �م��ار ق ��د ع � ��اد إل � ��ى ب� �ل��اده ف��ي
م�ن�ت�ص��ف م� ��ارس م��ع ت�ع�ل�ي��ق م�ن��اف�س��ات
كرة القدم في فرنسا بسبب فيروس
ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د ،ق �ب��ل أن ت�ع�ل��ن
راب �ط��ة ال � ��دوري ف��ي أواخ� ��ر الشهر
التالي ،إنهاء املوسم
ب �ش �ك��ل م�ب�ك��ر
وت� � � � �ت � � � ��وي � � � ��ج
س��ان جيرمان
املتصدر باللقب.
وم � ��ن امل� �ق ��رر أن ي�س�ت��أن��ف
س � ��ان ج� �ي ��رم ��ان ب ��إش ��راف

م ��درب ��ه األمل� ��ان� ��ي ت ��وم ��اس ت ��وخ ��ل ،ت �م��اري �ن��ه
اعتبارًا من  22يونيو ،تمهيدًا ألسابيع مكثفة
متوقعة في أغسطس.
ويتوقع أن يستكمل خالل هذا الشهر االتحاد
األوروب��ي لكرة القدم (يويفا) مسابقة دوري
األب � �ط� ��ال ال� �ت ��ي ب �ل��غ ال �ف ��ري ��ق ال �ف��رن �س��ي
دورها ربع النهائي.
ك� �م ��ا س� �ي� �ك ��ون ع� �ل ��ى س� � ��ان ج �ي��رم��ان
ال � �ت � �ح � �ض � �ي� ��ر الن � � � �ط� �ل� ��اق م� ��وس� ��م
/2021 2020من ال��دوري الفرنسي،
والذي ُحدد موعد مبدئي له هو 23
أغسطس.
وب�ل��غ س��ان ج�ي��رم��ان أي�ض��ًا نهائي
مسابقتي األن��دي��ة املحليتني ملوسم
/2020 ،2019أي ك� ��أس ال��راب �ط��ة
(ض��د ل�ي��ون) وك��أس فرنسا (ضد
س � ��ان � ��ت إت� � � �ي � � ��ان) .وت � � ��م ت��أج �ي��ل
امل� � � �ب � � ��ارات� �ي ��ن
ا لنها ئيتني
ب� � � � �س� � � � �ب � � � ��ب
ف � � � � � �ي� � � � � ��روس
ك� � � � � � ��ورون� � � � � � ��ا،
وي �ح �ت �م��ل أن ت �ق��ام��ا أي�ض��ًا
خالل أغسطس املقبل.

َّ
وسعت النيابة العامة السويسرية تحقيقا
بحق الرئيس السابق لالتحاد الدولي لكرة
ال� �ق ��دم (ف �ي �ف��ا) ال �س��وي �س��ري ج ��وزي ��ف ب�لات��ر
لالشتباه في سوء االدارة الجنائية لألموال،
قبل عقد من الزمن ،بخصوص قرض بقيمة
مليون دوالر التحاد ترينيداد وتوباغو.
ويرتبط التحقيق الذي فتح الشهر املاضي،
ب ��ال� �ق ��رض ال � � ��ذي م �ن �ح��ه «ال� �ف� �ي� �ف ��ا» الت� �ح ��اد
ترينيداد وتوباغو عام  2010من دون فوائد،
وم � ��ن دون ض� �م ��ان ��ات ،وس� ��رع� ��ان م� ��ا ج ��رى
إلغاؤه ،واعتباره «دعما».
وي�ع��د ه��ذا التحقيق األح��دث ضمن سلسلة
من االدع��اء ات عن مدفوعات في غير محلها
مرتبطة بـ «الفيفا» لنائب الرئيس السابق
ل�لات�ح��اد ال��دول��ي ال�ت��ري�ن�ي��دادي ج��اك وارن ��ر،
الذي أوقف مدى الحياة وهو يكافح من أجل
ع��دم تسليمه إل��ى ال��والي��ات املتحدة من قبل
بلده.
وأك� ��د م�ك�ت��ب امل��دع��ي ال �ع��ام ال �س��وي �س��ري في
بيان له أنه مدد في مايو املنصرم «االجراء ات
الجنائية» ضد الرئيس السابق لـ «الفيفا».
وأوضح أن اثنني آخرين من كبار املسؤولني
ال �س��اب �ق�ين ف ��ي «ال �ف �ي �ف��ا» ه �م��ا األم�ي��ن ال �ع��ام
السابق الفرنسي جيروم فالك واملدير املالي
السابق لـ «الفيفا» األمل��ان��ي م��ارك��وس كاتنر
مستهدفان ايضا.

وقال متحدث باسم مكتب املدعي في رسالة
إل�ك�ت��رون�ي��ة إن ه��ذه «ل�ي�س��ت دع ��وى جنائية
ج��دي��دة ض��د ج��وزي��ف ب�لات��ر ،ب��ل ه��ي إضافة
إلى اإلجراء ات الجنائية الشاملة ضده».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،ق� ��ال ب�ل�ات��ر ( 84ع ��ام ��ًا) ل��وك��ال��ة
ُ
ف ��ران ��س ب � ��رس« :أب� �ل� �غ ��ت ب ��االت� �ه ��ام وأرف� ��ض
مضمونه تماما».
وتأتي أنباء املحطة الجديدة من التحقيقات،
ب�ع��د أن أغ�ل�ق��ت ال�ل�ج�ن��ة االس�ت�ش��اري��ة الشهر
امل� ��اض� ��ي ت �ح �ق �ي �ق��ا م� ��ن ت �ح �ق �ي �ق�ين ف�ت�ح�ه�م��ا
االت� � �ح � ��اد ال � ��دول � ��ي ض � ��د ب �ل�ات� ��ر ع� � ��ام 2015
«لالشتباه في اإلدارة غير العادلة وخيانة
الثقة».
ُ
ّ
وأغلق تحقيق ،يتعلق بمنح بالتر االتحاد
َ
ال �ك��اري �ب��ي ح �ق��وق ال �ب��ث مل��ون��دي��ال��ي ج�ن��وب
افريقيا  2010وال�ب��رازي��ل  ،2014بمبلغ 600
أل� ��ف دوالر أم� �ي ��رك ��ي ،أي أدن � ��ى ب �ك �ث �ي��ر م��ن
قيمتها السوقية .وكان هذا العقد الذي جرى
ف�س�خ��ه ع ��ام  ،2011س�ي�ت�ي��ح ل��وارن��ر تحقيق
أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق.
وأكد مكتب املدعي العام أن الجوانب األخرى
من االج��راء ات الجنائية للتحقيق «ال تتأثر
ب �ق��رار وق ��ف ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات» ب��ال �ج��زء امل�ت�ع�ل��ق
بحقوق النقل التليفزيوني.
وأض ��اف ف��ي ب�ي��ان «ان اإلج� ��راء ات الجنائية
ضد املتهمني ستستمر».
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ميسي ..غير
ميسي مسجالً الهدف الرابع لبرشلونة (أ.ف.ب)

ل� � ��م ي � �م � �ن ��ع امل � �ظ � �ه� ��ر ال� � �ج � ��دي � ��د ل �ل �ن �ج��م
األرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي
برشلونة من التألق ،بعد أن قاد البرشا
إل��ى تحقيق ف��وز ب��رب��اع�ي��ة نظيفة على
ح� �س ��اب ُم �ض �ي �ف��ه ري � � ��ال م� ��اي� ��ورك� ��ا ف��ي
ملعب «إيبيروستار» ،ضمن منافسات
األسبوع  28من ال��دوري األسباني لكرة
القدم.
وظ� �ه ��رت أول � ��ى مل �س��ات ل �ي��ون �ي��ل ميسي
الحاسمة ف��ي الدقيقة  ،37عندما خدع
م��داف �ع��ي م��اي��ورك��ا ،وت �م �ك��ن م��ن إع �ط��اء
زم �ي �ل��ه ال ��دن� �م ��ارك ��ي م ��ارت ��ن ب��ري �ث��وي��ت

سجل وصنع ..وأثار الجدل
¶ ّ
ك ��رة م�ت�ق�ن��ة ،وال� ��ذي أس�ك�ن�ه��ا ف��ي شباك
هدف يحرزه
أصحاب األرض ،وبات أول
ٍ
مع البارسا في الليغا منذ انضمامه في
فبراير املاضي.
وواص ��ل ميسي نثر س�ح��ره ف��ي الشوط
الثاني م��ن امل �ب��اراة أم��ام ري��ال مايوركا،
بعد أن ق��دم ك��رة رائ�ع��ة لزميله ج��وردي
أل �ب��ا ،ال� ��ذي ت�م�ك��ن م��ن ت �ع��زي��ز النتيجة

مل �ص �ل �ح��ة ب��رش �ل��ون��ة ب� �ه ��دف ث ��ال ��ث ف��ي
الدقيقة  ،79ليستمر نجوم «البلوغرانا»
في بحثهم عن الهدف الرابع.
وقبل انتهاء الوقت اإلضافي للمواجهة،
تمكن «البرغوث» األرجنتيني من إحراز
الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة ،93
بعدما استطاع إسكان الكرة في شباك
حارس مايوركا الذي لم يستطع صدها،

ل� �ي ��واص ��ل م �ي �س��ي ت ��رب� �ع ��ه ع� �ل ��ى ع ��رش
ّ
هدافي الليغا برصيد  20هدفًا.
وب �ع��د إط �ل��اق ال �ح �ك��م ص ��اف ��رة ال�ن�ه��اي��ة
ُم �ع �ل �ن��ًا ف ��وز ب��رش �ل��ون��ة ب��أرب �ع��ة أه ��داف
م�ق��اب��ل ال ش ��يء ،ت��وج��ه ن�ج��وم الفريقني
إل� ��ى غ� ��رف خ �ل��ع امل �ل�اب� ��س ،ل �ك��ن م�ي�س��ي
ت � �ص� ��رف ب �ش �ك ��ل م �ث �ي ��ر ل � �ل � �ج ��دل ،رب �م��ا
ي �ت �ع��رض ل �ع �ق��وب��ة ب �س �ب �ب��ه ،ب �ع��دم��ا ق��ام
بإعطاء قميصه ألح��د العبي مايوركا،
على الرغم من عدم سماح البروتوكول
ال�ط�ب��ي ب��ذل��ك ،م��ن أج��ل ع��دم ن�ق��ل ع��دوى
فيروس كورونا الجديد.
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جديدا
قياسيا
رقما
 ..ويحقق
بتسجيله هدفًا في مرمى مايوركا ،حقق النجم األرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة
رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري األسباني لكرة القدم.
صنع ميسي هدفني ملارتن بريثوايت وجوردي ألبا قبل أن يضع اسمه في سجل الهدافني
في الوقت بدل الضائع من املباراة .ورفع ميسي رصيده إلى  20هدفًا هذا املوسم ليبتعد أكثر
في صدارة هدافي الليغا وبفارق ستة أهداف عن الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد،
كما يتصدر ميسي قائمة صناع األهداف في الليغا بـ 14تمريرة حاسمة ،أي إنه ساهم بـ34
هدفًا هذا املوسم في البطولة األسبانية.
كما بات «الساحر» األرجنتيني أول العب في تاريخ الليغا الذي يسجل  20هدفًا أو أكثر في
 12موسمًا متتاليًا.

مقتحم الملعب :تجربة رائعة!

سيتيين ..متفائل

فوجئ مشاهدو مباراة برشلونة وريال مايوركا بمشهد اقتحام مشجع أرض امللعب ،رغم
منع الجماهير واإلجراءات األمنية املشددة ،بهدف التقاط صورة تذكارية مع ليونيل ميسي.
ففي الدقيقة الـ ،54عند تقدم البرشا /2صفر ،توقف اللعب في استاد مايوركا ،بعد أن تسلل
شاب بهدوء إلى داخل أرض امللعب ،ووقف باحثًا عن ميسي ،ثم ركض نحوه.
وتوصل برنامج «البارتيداثو» في محطة «كادينا كوبي» إلى املقتحم الجريء ملعرفة كيف
تسلل إلى امللعب ،رغم كل اإلج��راءات املشددة في املباراة التي انتهت بفوز الزائر الكتالوني
برباعية.
وق��ال ال��ش��اب« :ق��ف��زت م��ن س��ور يرتفع مترين ،كانت تجربة رائ��ع��ة ،حلمي ك��ان ص��ورة مع
ميسي ،توجهت نحوه والتقطت بعض الصور ،لكن الشرطة أجبرتني على حذف الصور».
ولم يتمالك املشجع دموعه في أثناء مغادرة امللعب برفقة رج��ال األم��ن بعد تحقيق حلمه،
لكنه وضع الليغا ومسؤولي االستاد في موقف محرج في أول جولة بعد استئناف النشاط.

أبدى امل��درب كيكي سيتيني تفاؤله ب��األداء القوي الذي قدمه فريقه برشلونة
املتصدر وبطل املوسمني املاضيني ،وأتاح له تحقيق فوز كبير على مضيفه
مايوركا برباعية.
وقال سيتيني في تصريحات بعد الفوز «كان ثمة العديد من الشكوك حول
اإلجابات التي سنقدمها (في العودة إلى املنافسات بعد توقف طويل) .لم يكن
أحد واثقًا مما سيحدث».
وتابع «لكن الجميع (الالعبني) أظهروا دقة في التعامل مع الكرة ،بالطبع في
بعض املرات كان يمكننا تفادي خسارتها ،كان يمكننا السيطرة بشكل أكبر،
لكن كل ذلك سيكون على ما يرام حني يتحسن ملسنا للكرة ،ومع الوقت».
وشدد امل��درب على أن «الفوز باملباراة بهذه الطريقة يعطينا الكثير من الثقة
بمواصلة األفضلية التي نتمتع بها».

رجال األمن خالل إلقاء القبض على المشجع

مرتينز ..تاريخي

إيطاليا تأمل في عودة الجماهير

أصبح البلجيكي دريس مرتينز أفضل هداف في تاريخ فريقه نابولي بتسجيله
هدف التعادل في مرمى إنتر ميالن (.)1/1
وسجل مرتينز الهدف في الدقيقة  ،41بعدما كان الدنماركي كريستيان إريكسن
منح التقدم للضيوف في الدقيقة الثانية.
ورف��ع املهاجم الدولي البالغ من العمر  33عامًا رصيده مع الفريق الجنوبي إلى
 122هدفًا في جميع املسابقات ،ليتفوق على أسطورتي الفريق السلوفاكي ماريك
هامسيك ( )121واألرجنتيني دييغو مارادونا (.)115
وانتقل مرتينز إلى نابولي قادمًا من إيندهوفن عام  2013وأطلق عليه املشجعون
اسم «تشيرو» ،وهو اسم شائع بشكل كبير في املدينة.

يأمل االتحاد اإليطالي لكرة القدم في ع��ودة بعض الجماهير على األق��ل إلى املالعب
الشهر املقبل لو استمر تراجع معدل اإلصابة بفيروس كورونا في البالد.
وتعود منافسات الدوري في  20يونيو.
وفي الوقت الحالي تقام كل املباريات من دون جماهير.
وقال غابرييلي جرافينا رئيس االتحاد اإليطالي في مقابلة مع محطة ديجاي اإلذاعية
«قطعنا الخطوات األخيرة تجاه دحض أي شكوك بشأن استئناف املوسم».
«أنا سعيد لكن هناك قطعة ناقصة وهي وجود الجماهير وأتمنى عودتها في أسرع
وقت .أتمنى أن يكون ذلك في بداية يوليو خالل األسبوع األول أو منتصف يوليو على
األقل».

تعقيدات الجدولة ال تثني مشجعي ليفربول

جاذبية «البريميرليغ» تحت اختبار «كورونا»
ينتهي بعد غد األربعاء انتظار امتد لنحو 100
ي��وم م��ن دون منافسات ك��رة ال�ق��دم اإلنكليزية،
ب �ع��د ال �ت��وق��ف ال �ق �س��ري ال � ��ذي ف��رض��ه ف �ي��روس
ك ��ورون ��ا امل�س�ت�ج��د ،ف��ي ع ��ودة م�خ�ت�ل�ف��ة الشكل
س�ت�ك��ون م�ح��ط أن �ظ��ار ف��ي م ��دن ال �ع��ال��م ،حالها
كحال االهتمام املحلي بها.
حجز الدوري اإلنكليزي املمتاز مكانة له كأغلى
بطولة وطنية للعبة الشعبية حول العالم ،مع
مئات املاليني من املتابعني من الهند والصني،
م��رورًا بالشرق األوس��ط وأفريقيا واألميركتني،
وطبعًا القارة العجوز.

غياب نكهة كرة القدم
ت �ح��ذو إن�ك�ل�ت��را ح ��ذو ال �ب �ط��والت األخ� ��رى ال�ت��ي
استأنفت نشاطها ،ال سيما الكبرى منها ،من
خ�لال خ��وض امل�ب��اري��ات خلف أب ��واب م��وص��دة.
لكن جاذبية الكرة اإلنكليزية وصخب مالعبها،
م ��ن أن �ف �ي �ل��د إل� ��ى أول � ��د ت� ��راف� ��ورد و«االت � �ح� ��اد»
و«اإلم� ��ارات» ،والعالقة الوثيقة ب�ين املشجعني
والالعبني ،تثير مخاوف من شكل مختلف أو
ج��اذب�ي��ة أق��ل للعبة ،ف��ي غ�ي��اب م��ن يمنحونها
نكهتها.
وقال الفرنسي أرسني فينغر ،مدير تطوير الكرة
ف��ي االت �ح��اد ال��دول��ي (ف �ي �ف��ا) وامل � ��درب ال�س��اب��ق
لنادي أرسنال «إن ما يجعل ك��رة القدم مميزة
في إنكلترا هو طريقة تفاعل الناس مع اللعبة».
وأض � ��اف ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات مل��وق��ع «ذا أث�ل�ت�ي��ك»
اإللكتروني ،أن إنكلترا «أف�ض��ل بلد ف��ي العالم
من ناحية تفاعل املشجعني مع ما يحصل على
أرضية امللعب .لهذا أعتقد أنها (بطولة إنكلترا)
ستكون األكثر تأثرًا بهذا الغياب».
على صعيد النتيجة ،يبدو اللقب معقودًا هذا
ال �ع��ام ل�ل�ي�ف��رب��ول م��ن دون أي م �ن��ازع .فالفريق

جماهير ليفربول متلهفة إلحراز اللقب الغائب عنها منذ  30عاماً

األحمر الباحث عن تتويجه األول في البطولة
اإلنكليزية منذ ع��ام  ،1990يتصدر ب�ف��ارق 25
نقطة ع��ن بطل املوسمني املاضيني مانشستر
سيتي .وفي حال خسر األخير مباراته املؤجلة
ض��د أرس� �ن ��ال ،وال �ت��ي س�ت �ق��ام ف��ي ال �ي��وم األول
للعودة (األربعاء) ،سيكون ليفربول أمام فرصة
ذهبية لحسم اللقب ،في حال فاز على مضيفه
إيفرتون األح��د .وتتبقى  92م�ب��اراة م��ن موسم
( 2019/2020ع �ب ��ارة ع��ن ت �س��ع م��راح��ل ك��ام�ل��ة
ومباراتني مؤجلتني) .لكن رابطة الدوري ترغب
في إنهائه بحلول أواخ��ر يوليو ،ما سيدفعها
إل� ��ى ج ��دول ��ة امل� �ب ��اري ��ات ب �ش �ك��ل م �ك �ث��ف ي�ش�م��ل
ً
مراحل خالل األسبوع بدال من نهايته فقط.
ه��ذه ال�ج��دول��ة ال�ج��دي��دة ل��ن تصب ف��ي مصلحة
س �ك��ان دول ش��رق آس �ي��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ،إذ

ستقام في وقت مبكر جدًا بالنسبة إليهم ،وفي
أيام عمل ،ما قد يحد من قدرتهم على متابعتها.

تعويضات بـ 107ماليني
وبحسب التقارير ،ستحصل ال�ق�ن��وات الناقلة
على تعويض قدره  107ماليني جنيه إسترليني
بسبب التغيير في جدولة املباريات ،وانعكاسه
املحتمل على إقبال املشاهدين.
على الرغم من ذلك ،فإن املشجعني اآلسيويني ال
يزالون يترقبون ع��ودة ال��دوري ،ال سيما منهم
ّ
م��ن ي �م��ن��ون ال�ن�ف��س ب�ل�ق��ب أول ل�ل�ي�ف��رب��ول بعد
عقود االنتظار .على الرغم من ذل��ك ،ف��إن الكرة
اإلن�ك�ل�ي��زي��ة س�ت�ك��ون أم ��ام ت �ح��دي اإلب �ق��اء على
جاذبية املنافسة ونديتها أم��ام مدرجات تردد
صدى الغياب الجماهيري.

وستوفر القنوات للمشاهدين الذين يتابعون
امل� � �ب � ��اري � ��ات م � ��ن م � �ن� ��ازل � �ه� ��م ،خ � �ي� ��ار إرف ��اق � �ه ��ا
بتسجيالت مسبقة ل�ل�ه�ت��اف��ات ،ع�ل�ه��ا تعوض
بعضًا من غياب الجمهور.
ل �ك��ن م �س��ؤول��ي ال �ل �ع �ب��ة ف ��ي إن �ك �ل �ت��را ي �ق��ارب��ون
األم� ��ور م��ن م�ن�ظ��ور م�خ�ت�ل��ف .ف�م�ج��رد ال �ع��ودة،
بعد كل الجدل ال��ذي دار حولها ،وفي بالد هي
من األكثر تأثرًا في العالم بـ «كوفيد  »19 -على
صعيد الوفيات ،هي خطوة إيجابية.
ك �م��ا ي � ��رى ه� � ��ؤالء أن ال � �ع� ��ودة اإلن �ك �ل �ي��زي��ة ل��ن
ت �ك��ون م�خ�ت�ل�ف��ة ع ��ن ال �ب��ون��دس �ل �ي �غ��ا األمل��ان �ي��ة،
ال�ل�ي�غ��ا األس�ب��ان�ي��ة ،و«س �ي��ري أ» اإلي�ط��ال�ي��ة ،إذ
إن م�ب��اري��ات ك��ل ه��ذه ال�ب�ط��والت ت�ق��ام م��ن دون
ج�م�ه��ور ،وب��ال�ت��ال��ي ال أفضلية ألي منها على
البريميرليغ.

مباراتا اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري األسباني (المرحلة الثامنة والعشرون)
ليفانتي × أشبيلية

مساء
8.30
ً

beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × غرناطة

مساء
11.00
ً

beIN Sports HD 3

غاتوسو :اللعب
في ظل الوباء صعب
أق � ��ر ج� �ي� �ن ��ارو غ ��ات ��وس ��و م� ��درب
نابولي بأن اللعب في ظل لوائح
ف� �ي ��روس ك ��ورون ��ا ل �ي��س ب��األم��ر
ال�ج�ي��د أو ال�س�ه��ل ،ب�ع��دم��ا ف��رض
ف��ري �ق��ه ال �ت �ع��ادل  1/1ع �ل��ى إن�ت��ر
م �ي�لان ل�ي�ب�ل��غ امل� �ب ��اراة النهائية
ل �ك��أس إي�ط��ال�ي��ا ل �ك��رة ال �ق��دم ،في
م� �ب ��ارات ��ه األول � � ��ى ب �ع��د ال �ت��وق��ف
لثالثة أشهر.
وق��ال غاتوسو بعد إي��اب نصف
نهائي امل�س��اب�ق��ة ،ال��ذي أق�ي��م من
دون ج�م��اه�ي��ر وف ��ي ظ ��ل ل��وائ��ح
ص�ح�ي��ة ص��ارم��ة «ل ��م ي �ك��ن األم��ر
ً
سهال بعد  95يومًا».
وت ��اب ��ع «ك� ��ل ش� ��يء ك� ��ان غ��ري �ب��ًا،
وأبلى الالعبون والجهاز الفني
ب �ل�اء ح �س �ن��ًا ف ��ي ك ��ل م ��ا ف�ع�ل�ن��اه
ال �ل �ي �ل��ة .ك ��ل ش � ��يء ت �غ �ي��ر ،ح�ت��ى
القدوم إلى امللعب كان مختلفًا».
وأض��اف في إش��ارة إل��ى حصيلة
وف � �ي� ��ات ال� �ف� �ي ��روس امل �م �ي ��ت ف��ي
إيطاليا ،والتي تبلغ حوالي  35غاتوسو خالل مباراة فريقه أمام إنتر (رويترز)
أل��ف ش�خ��ص ،أن «ال �ح�ف��اظ على
ً
مسافة ليس سهال وليس لطيفًا .لكن كل االحترام آلالف الناس الذين فقدناهم،
إنه شيء مدمر».
وك��ان الع��ب ال��وس��ط السابق سعيدًا ب��أداء فريقه ،رغ��م أن��ه ق��ال إن ه��دف إنتر
الذي جاء في الدقيقة الثانية وسجله كريستيان إريكسن بتسديدة مباشرة
من ركلة ركنية ،كان «سخيفًا» .وقال غاتوسو «لم يكن خطأ (الحارس) ديفيد
أوسبينا ،ك��ان خطأ في طريقة وق��وف ال��دف��اع .لكن الفريق أبلى ب�لاء حسنًا،
نجحنا في استكمال ما توقفنا عنده قبل  95يومًا».
من جانبه ،قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر إن فريقه «استحق املزيد» على مدار
مباراتي الذهاب واإلياب اللتني خسرهما فريقه  2/1في النتيجة اإلجمالية.
وضرب نابولي موعدًا مع يوفنتوس األربعاء املقبل في النهائي الذي سيقام
على امللعب األوملبي في روما.

الحرارة

اإلثنين

الطقس
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شديد الحرارة والرياح متقلبة االتجاه إلى
شمالية غربية إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ 28
كلم /ساعة).
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أعلى مد
البحـــــــر

7.37
ً
صباحا

أدنى جزر

3.13

1.48 12.53 7.12
مساءً

ً
صباحا

فجر

الصــــالة

ً
ظهرا

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

3.22
عصر

6.49 4.49
شروق

مغرب

8.21 11.48
ظهر

عشاء

كالم الناس
عبدالله بشارة

أحمد الصراف
a.alsarraf@alqabas.com.kw

الشيتان والتمويل
ثارت أخيرًا ضجة في أوساط املال والسياسة تعلقت
ب�ق��رار وزي��ر امل��ال�ي��ة ب��راك ال�ش�ي�ت��ان ب �ض��رورة وج��ود
تمثيل «عادل وحقيقي» لنسبة تملك الحكومة في أية
شركة مساهمة ،وهذا ما لم يكن متبعا كالعادة ،إال
في حاالت قليلة .وجاء القرار على خلفية عدد ممثلي
الحكومة في مجلس إدارة بيت التمويل ،فحصتها
امل�ب��اش��رة وغ�ي��ر امل�ب��اش��رة ف��ي ملكية امل �ص��رف تبلغ
 ،%48ول �ك��ن تمثيلها ف��ي م�ج�ل��س اإلدارة ال يمثل
الواقع ،ومنصب الرئيس يعود للقطاع الخاص.
وح � ��دث ذل ��ك أله �م �ي��ة امل� �ص ��رف ال �ح �ي��وي��ة م ��ن ج�ه��ة،
ولسابق تاريخه وارتباطه بجهات «سياسية دينية»
كانت لها حظوة فقدتها مع اإلدارة الحالية.

***
أستطيع ال�ح�ك��م ،م��ن واق��ع تجربتي الشخصية ،أن
ما يسعى ال��وزي��ر الشيتان لتحقيقه غير عملي وال
منطقي ،بالرغم من اتفاقي معه ب��أن من يمتلك في
ش��رك��ة أو مؤسسة ف��إن��ه يستحق ق��درا م��ن التمثيل
يساوي ملكيته ...ولكن!
ما يحدث على أرض الواقع أن عملية اختيار الحكومة
ملمثليها ف��ي م�ج��ال��س إدارات ال �ش��رك��ات ت�ت��م غالبا
ألسباب عديدة ال عالقة لها بالكفاءة ،بل كترضيات

5

س�ي��اس�ي��ة ،ه ��ذا ع�ل��ى اف �ت��راض وج ��ود م��ا ي�ك�ف��ي من
ال�ك�ف��اءات ل��دى الحكومة أص�لا إلدارة مصالحها أو
تمثيلها في عشرات الشركات .ومع افتراض أن مالك
األسهم ،من القطاع الخاص ،ليسوا على قدر كاف من
املسؤولية على «حاللهم» وال خبرة لديهم ،وهو عكس
الواقع في غالب األحيان.

***
ت�ع�ت�ب��ر أس � ��رة «ب ��ورت� �م ��ان» م ��ن األس � ��ر ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
اليهودية الثرية ،حيث تمتلك أجزاء كبيرة من منطقة
 W1حيث تقع مرابع الكويتيني ،من مصارف وفنادق
وشقق وكازينوهات وغيرها.
وب ��ال ��رغ ��م م ��ن ك �ب��ر ح �ج��م األس� � ��رة ف��إن �ه��ا اخ �ت ��ارت
كفاءات من غير أبنائها إلدارة مصالحها ،دون النظر
لخلفيات ه ��ؤالء وج�ن�س�ي��ات�ه��م ،ول�لأس��رة ال�ح��ق في
إنهاء خدماتهم في أية لحظة ،وه��ذا أفضل من قيام
من ال يمتلك الكفاءة بإدارة «الحالل» ملجرد أنه االبن
األكبر ،ويصعب عزله غالبا.
م��ا يحدث م��ع ب��ورت�م��ان ،ال��ذي ملسته شخصيا على
مدى سنوات من تعاملي معها ،يحدث ما يماثله في
العديد من الشركات العاملية األخرى .فرئيس غوغل
مثال ،الشركة األكبر في العالم ت��دار من قبل سندار

بيشاي  ،Sundar Pichaiالهندي األص��ل ،الذي ربما
ال يملك أية نسبة فعالة في الشركة ،ولكن كفاءته هي
التي أكسبته الوظيفة.

***
أنا لست ضد قرار وزير املالية من ناحية املبدأ ،ولكن
ظ��روف البلد السياسية ،وال�ت�ج��ارب امل��ري��رة السابقة
التي مررنا بها تدفعني لرفض ما يود تحقيقه ،فال
ضمان في أن من سيعني رئيسا للمصرف سيكون
أكثر كفاءة وحرصا من الرئيس الحالي ،أو أال يكون
منتميا لحزب ديني مثال.
وبالتالي الحل األفضل في الظروف الحالية ،من وجهة
نظري ،يتمثل في:
 1ـ إبقاء منصب الرئيس بيد القطاع الخاص.
 2ـ تمثيل ال�ح�ك��وم��ة ف��ي م�ج�ل��س اإلدارة بحصتها
نفسها في ملكية املصرف.
 3ـ مراقبة تصرفات الرئيس من قبل مالكي الحصة
الحكومية األك�ب��ر ،والتوصية بعزله ،إن تطلب األمر
ذلك.
نتمنى ع�ل��ى رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��دخ��ل ووق��ف ه��ذا
ال�ق��رار ال��ذي يفتقد الحصافة ت�م��ام��ا ،وس�ت�ك��ون له
آثار كارثية.

مليونيرة شابة :األزمات تصنع فرصة قوية

نصائح الستثمار ِّ
جيد خالل أزمة «كورونا»
ً
 - 1االقتصاد الخام يبني عم ً
قويا:
ال

أحمد بدر
ناتالي م��ادي��را كوفيلد ..مليونيرة أميركية شابة،
ت�خ��رج��ت م��ن ج��ام�ع��ة ه ��وارد امل �ع��روف��ة ،متخصصة
في إدارة األع�م��ال ،لتبدأ رحلة البحث عن استثمار
خ��اص ب�ه��ا ،ول�ك��ن األم ��ر اس�ت�غ��رق س �ن��وات ،ق�ب��ل أن
تغير استراتيجيتها تمامًا ،لتدرك الحقًا أن األزمات
يمكنها أن تصنع فرصة قوية لالستثمار ،مثل أزمة
كورونا الحالية ،التي أدت ألزمة اقتصادية.
تقول مجلة بيزنس إنسايدر إن ناتالي كانت تفعل
م��ا قالته الكتب ،تتواصل م��ع املستثمرين ،ولكنها
ً
كثيرًا ما كانت تجد نفسها تتلقى عروضًا ب��دال من
أن تطرح العروض .ولكنها – بعد عشر سنوات من
تخرجها – تدير اآلن مركزًا باسم «ووكر ليجاسي»،
الذي سمي باسم أول مليونيرة عصامية ،في مطلع

فبينما يبدو الوقت الحالي سيئًا لتأسيس عمل جديد،
ولكنه يمكن أن يكون اللحظة األفضل لبدء االستثمار.
ً
بحثا عن المال:
 - 2فتش في خزانتك
إذا كنت متأثرًا بأزمة كورونا اقتصاديا ،فتش عن
أي شيء يمكن تحويله ألصول أو ألموال.
 - 3استطلع آراء من حولك أو ً
ال:
القرن.
وض�ع��ت ن��ات��ال��ي خ�لاص��ة تجربتها ،ف��ي  5نصائح،
تنقلها املجلة األميركية ،إل��ى الراغبني ف��ي تحقيق
وصناعة استثمار جيد ،ويخشون ذلك في ظل أزمة
اق�ت�ص��ادي��ة نتجت ع��ن تفشي وب ��اء ك��ورون��ا ،وه��ذه
النصائح تمثلت في:

وهو أمر مجاني ،عليك القيام به قبل البدء ،من خالل
تحديد هدفك وسؤال من حولك عن إمكانية شرائه.
 - 4تفاعل مع الناس بأسلوب شيِّ ق:
لتترك صدى لدى الناس ،خالل مرحلة استطالع اآلراء،
عليك أن تستمع أكثر مما تتحدث ،لتفهم توجهاتهم.
 - 5ابدأ عملك.

« »M8 GTEو« ..»i8سيارتان بمح ّركين كهربائيين لألطفال

« »BMWتجذب عمالءها منذ الصغر
أحمد عبدالفتاح
تدرك شركات السيارات قوة العالمة التجارية على
جذب املستهلكني ،حيث تتميز السيارات الحديثة
ب�ج��ودة عالية اآلن ،وبعضها تشترك ف��ي ّ
مكونات
امل �ح� ّ�رك وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا؛ ل��ذل��ك ت�ك��ون امل�ف��اض�ل��ة بني
التصميم والعالمة التجارية.
ل��ذا ،فهي

الوفيات
● مريم يعقوب الشراح 72( ،عامًا) ،شيعت،
ت.97862955 :
● دانة عبدالله سالم الطويل 70( ،عامًا)،
شيعت ،ت.55566990 :
● أحمد رياض عبدالرضا الهزيم 29( ،عامًا)،
شيع ،ت.66669648 :

تبحث عن أفضل طريقة لجعل عمالئها مدمنني لها
منذ الصغر.
وقالت مجلة فوربس األميركية :إن عمالقة صناعة
السيارات األملانية « »BMWأدركت هذه الحقيقة؛ لذا
ّ
وجهت جزءًا من نشاطها لألطفال ،فأضافت مؤخرًا
بعض العناصر إلى مجموعة Lifestyle Kids« ،2020
 ،»Collectionمثل س�ي��ارة « »M8 GTEالكهربائية،
ّ
وه��ي نسخة مصغرة من « ،»M8 GTEوالتي تأتي
ّ
مع أبواب عملية ،وإضاءات واقعية ومحرك رياضي.
ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ذل ��ك ،ق��دم��ت «ب ��ي.إم.دب �ل �ي ��و» أي�ض��ًا
ال �س �ي��ارة « ،»i8وه ��ي ن�س�خ��ة األط� �ف ��ال من
السيارة الكوبيه املكشوفة الكهربائية
الهجينة ،والتي تأتي ّ
مزودة بمحرك
ك� �ه ��رب ��ائ ��ي ي � �ص� ��در ص� � ��وت امل� �ح ��رك
الحقيقي ،مع تأثيرات إضاءة وأبواب

العالمات التجارية أصبح عليها عبء بذل جهد أكبر

اإلعجاب والمتابعة مهمان
في مرحلة ما بعد الوباء

● علي عبدالحسين محمد غ��ل��وم49( ،
عامًا) ،شيع ،ت.67777537 :

إسالم شكري

● سليمان روض���ان ح��م��ود ال��روض��ان76( ،
عامًا) ،شيع ،ت.66666804 :

كشفت دراسة حديثة ،أجرتها شركة تحليل
ال� �ب� �ي ��ان ��ات «غ� �ل ��وب ��ال دات� � � ��ا» ،أن ال �ع�ل�ام��ات
ال�ت�ج��اري��ة للبيع ب��ال�ت�ج��زئ��ة ،أص �ب��ح عليها
عبء بذل جهد أكبر ،إلثارة إعجاب عمالئها،
على مواقع التواصل االجتماعي ،حيث إن
مرحلة ما بعد كورونا ،ستكون اإلعجابات
واملتابعات خاللها أكثر قيمة.
وأوض� �ح ��ت ال ��دراس ��ة ،ال �ت��ي ن�ش��رت�ه��ا مجلة
بيزنس إنسايدر ،أنه في ظل بقاء الكثيرين
حول العالم في منازلهم أثناء تفشي جائحة
كورونا ،فإنهم يقضون معظم أوقاتهم على
اإلنترنت ،ويتفاعلون مع وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي ،وه ��و م ��ا خ �ل��ق ف��رص��ة ل�ت�ج��ار
التجزئة املغامرين لتنمية شبكة عمالئهم.
وق��ال��ت ال��دراس��ة إن  %49.3م��ن املستهلكني،
ال��ذي��ن ش�م�ل�ه��م االس �ت �ط�ل�اع ،ح ��ول م�س��اح��ة
ال �ب �ي��ع ب��ال �ت �ج��زئ��ة ،ق��ال��وا إن �ه��م ي�س�ت�ث�م��رون
امل ��زي ��د م ��ن ال ��وق ��ت ع �ل��ى وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل

● رضية عبدالرضا حسين تقي ،أرملة صالح
ع �ب��دال��رس��ول ال �ص �ف��ار 68( ،ع ��ام ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ت:
.55731313 - 97964593
● مكي عبدالله علي الحجيرات 85( ،عامًا)،
شيع ،ت.94902224 - 65199088 - 99761103 :
● سهيلة يوسف سالم بوغيث ،زوج ��ة
أح�م��د ع �ب��داهلل امل��ري�خ��ي 60( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ت:
.99331302 - 66611676 - 99608282
● حصة عيد علي ،أرم �ل��ة ع�ب��دال�ه��ادي سعيد
ال �ه��اج��ري 76( ،ع��ام��ًا) ،ش�ي�ع��ت ،ت- 97876686 :
.97853087
● جواهر محمد رضا ،أرملة نصير قمبر محمد
جعفر 98( ،عامًا) ،شعيت ،ت.99625871 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

تعمل بشكل جيد.
وأوضحت املجلة أن كال الطرازين لديه بطارية 12
ف��ول�ت��ًا ،ويمكن أن تصل سرعتها إل��ى  2.5ميل في
الساعة ،باإلضافة إلى الركوب لبضع ساعات بني
الشحنات ،مع تقدير وقت شحن البطارية بني  8و12
ساعة .كما يحتوي الطرازان أيضًا على واجهة MP3
م � � � � � �ل � � � � � �ف� � � � � ��ات
م ��دم � �ج ��ة ،ت � �ق� ��وم ب �ت �ش �غ �ي��ل
والصوت.
امل � � ��وس� � � �ي� � � �ق � � ��ى

االجتماعي ،حيث أجريت ه��ذه ال��دراس��ة في
الفترة ما بني  12و 17مايو ،على عينة من
 500شخص ،يعيشون في  11دولة.
ول �ل ��اس � � �ت � � �ف� � ��ادة م � � ��ن ال � � � ��وج � � � ��ود امل� � �ت � ��زاي � ��د
للمستهلكني على اإلنترنت ،تحتاج متاجر
التجزئة إل��ى تعزيز نشاطها على وسائل
التواصل االجتماعي للترويج للتسوق عبر
اإلن�ت��رن��ت ،حيث ق��ال��ت غ�ل��وب��ال دات��ا إن ذلك
سيساعدهم في بناء قاعدة عمالء مخلصة،
لتعويض ضعف الطلب على املنتجات غير
الضرورية.

a.bishara@alqabas.com.kw

الشيخ عبدالله السالم..
وفلسفة الدستور
حبًا في االختصار ..أكتب ما يلي:
أوال  -زار امل��رح��وم ال�ش�ي��خ ع �ب��داهلل ال�س��ال��م،
حاكم ال�ك��وي��ت ،ب�غ��داد ف��ي مايو  ،1958قابل
هناك جميع املسؤولني ،ملكًا ووصيًا ورئيس
ال� ��وزراء ،ورف��ض مقترح ان�ض�م��ام ال�ك��وي��ت –
كدولة مستقلة – لالتحاد الهاشمي ،والتقى
السفير البريطاني ،وحمله احتجاجًا قويًا
لبحث شؤون كويتية مع بغداد من دون إذن
أو ع�ل��م م�ن��ه ،وب�ل�ا ت�ف��وي��ض ،وك ��ان ال ��رد ب��أن
الشيخ عبداهلل السالم يقرر نيابة عن الكويت
م��ا ي��ري��د ،وه ��و مستقل ت �م��ام��ًا ،ل�ك��ن مجرد
رغبة تراها بريطانيا في مصلحة الكويت.
ثانيًا -عاد الشيخ عبداهلل السالم إلى الكويت،
متأثرًا وقلقًا ،األول بسبب تحركات لم يعلم
بها ،والثانية ألن��ه شعر بأوضاع بغداد غير
مريحة وب�لا آليات ملواجهة ال��وض��ع ،وضياع
الحيلة م��ن ي��دي امل�س��ؤول�ين ال��ذي��ن ل��م ي�ق��رأوا
الوضع اإلقليمي جيدًا.
ث��ال �ث��ًا -ب ��دأ ال �ش �ي��خ ع �ب��داهلل ال �س��ال��م يستعد
الس �ت �ق�لال ال �ك��وي��ت وت�ح�ض�ي�رًا ل��ذل��ك أج��رى
أربع مقابالت مع املقيم السياسي البريطاني
خ�لال األشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر
م��ن ع��ام  ،1958ع �ق��دت جميعها ف��ي قصر
دسمان ودائمًا في الساعة السابعة والنصف
صباحًا ،وفيها عبر الشيخ عبداهلل عن قلقه
م��ن األوض ��اع اإلقليمية ،ال سيما بعد ث��ورة
ال�ع��راق ف��ي يوليو  ،1958بعد زي��ارت��ه لبغداد
بشهرين ،وط��ال��ب رسميًا بموقف بريطاني
واض ��ح ،ألن��ه رس��م خطة الس�ت�ق�لال الكويت،
وي ��ري ��د ال �ت��أك��د م ��ن ال �ت��راب��ط م ��ع ب��ري�ط��ان�ي��ا،
وإدخالها في أجواء واضطرابات املنطقة.
كانت ه��ذه ال�ل�ق��اءات التاريخية تقتصر على
الشيخ عبداهلل السالم بحضوركل من السيد
بدر املال سكرتير الحكومة ،والسيد أشرف
لطفي ،سكرتير اإلدارة ،تولى الترجمة ونقل
الرسائل املتبادلة بني الطرفني.
ن� �ش ��رت ص �ح �ي �ف��ة سبقلا م �ح ��اض ��ر ه ��ذه
ال� �ل� �ق ��اءات ب��ال �ت �ع��اون م ��ع م ��رك ��ز ال� ��دراس� ��ات
وال�ب�ح��وث ال�ك��وي�ت�ي��ة ،ووزع ال �ك��راس م��ع ع��دد
سبقلا في ذلك اليوم.
أع� �ل ��ن االس� �ت� �ق�ل�ال ف� ��ي  19ي ��ون �ي ��و ،1961
وتالحقت األزم��ات مع ادع��اءات رئيس وزراء
ال �ع��راق ع�ب��دال�ك��ري��م ق��اس��م ،وت �ص��دى الشيخ
ع � �ب ��داهلل ال� �س ��ال ��م ل �ل�أزم ��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��دي��ن،
خ ��ارج ��ي ل �ك �س��ب م ��وق ��ف ع ��رب ��ي ج �م��اع��ي،
ودعم دولي ،وكان أول الداعمني امللك سعود،
ً
رافضًا ومرسال كتيبة من ألف جندي للدفاع
عسكريًا وسياسيًا ،ولحقه دعم من الرئيس
جمال عبدالناصر ،وتوجه الشيخ عبداهلل إلى
جامعة الدول العربية للعضوية ،لكنه وبحكمة
راسخة ،تعامل مع إحالل قوات عربية رمزية
ً
بدال من القوات البريطانية ،لكن التوجه لألمم
امل�ت�ح��دة ت��أخ��ر ع��ام�ين بسبب ص ��راع الكبار
في الحرب الباردة ،واعتراض موسكو نكاية
ببريطانيا ،واختفت املشكلة مع سقوط نظام
قاسم.
راب �ع��ًا  -ت�ع��ام��ل ال�ش�ي��خ ع �ب��داهلل ال �س��ال��م في
ال��داخ��ل ب��أس�ل��وب ال�ص��اب��ر وامل �ج��رب ،فوسع
امل � �ش� ��اورات م ��ع رج � ��ال ال �ك ��وي ��ت ،م�س�ت�ف�ي�دًا
من ال��دروس التي عرفها في تاريخ الكويت،
ورس��م خريطة إع��داد ال��دس�ت��ور ،منطلقًا من
وض��ع الكويت على درب املشاركة الشعبية
عبر دس�ت��ور ي��ؤم��ن ه��ذا ال �ه��دف ،إي�م��ان��ًا منه
ب ��أن ال��دس �ت��ور ي��وف��ر ص�ي�غ��ة امل �ش��ارك��ة في
إدارة الكويت ،بأسلوب ثنائية تجمع األسرة
وممثلي الشعب املنتخبني ،من أج��ل ضمان
وح� ��دة وط �ن �ي��ة ن��اب �ع��ة م ��ن ت ��داخ ��ل ال �ط��رف�ين،
س �ج �ل �ه��ا ال� �ت ��اري ��خ م �ن��ذ والدة ال �ك ��وي ��ت ف��ي
منتصف القرن الثامن عشر ،وتشابكهما في
التغلب على قسوة الحياة ،باالندفاع البحري
التاريخي للحصول على ما يضمن استمرار
الحياة.
خ��ام �س��ًا -أص �ب��ح ال �ن �ه��ج ال �ب��رمل��ان��ي ال��وص�ف��ة
اآلمنة لتجذير ال��وح��دة الوطنية ،وف��ق صيغة
املشاركة ،فالبرملان شريك واألعضاء تجسيد
للشراكة ،م��ع قناعة مشتركة باالبتعاد عن
ك��ل م��ا ي ��ؤذي ال��وح��دة ،ورف ��ض أي إج ��راء أو
اق �ت��راح ي ��ؤذي أي ط��رف منهما – مؤسسة
الحكم والشريك البرملاني -مع التزام بالحفاظ
على صحة املسيرة الدستورية.
ب �ه��ذه ال� ��روح أب �ح��رت سفينة ال �ك��وي��ت ،ب��والء
ت��ام ملعاني امل�ش��ارك��ة ،فالسفينة التي تسير
ف ��ي ب �ح��ر ه��ائ��ج وم �ض �ط��رب ل ��ن ت �ص��ل إل��ى
ساحل األمان ،خاصة أن البحر ليس مملوءًا
باألعاصير فقط ،وإنما أيضًا بالتربص ،ال
سيما أن الكويت ط��ول عمرها وردة يسعى
الكثيرون لقطفها.
س � ��ادس � ��ًا -ت ��وف ��ي ال �ش �ي ��خ ع � �ب� ��داهلل ال �س��ال��م
ف��ي ن��وف�م�ب��ر  ،1965وم ��ن ج ��اء ب �ع��ده ،خ��رج
م��ن ش�ب�ك��ة ال �ت��واف��ق ال��دس �ت��وري ،م�م��ن يملك
املكونات التي تتطلبها الكويت ،رجاحة عقل،
وحسن بصيرة ،وإيمانه بالتالقي التاريخي
الذي يجسده الدستور.
آم ��ن ش �ع��ب ال �ك��وي��ت ب��ال��دس �ت��ور واع �ت �ب��روه
ت��رس��ان��ة ال�ب�ق��اء ووص�ف��ة االس�ت�م��رار وس�لاح
الكويت في تحديات الزمن ،وحضن التعبئة
الشعبية الوطنية في وجه من يتطاول رأيناه
في الغزو وف��ي كل أزم��ة يثبت الدستور بأن
ال �ك��وي��ت أص �ل��ب م��ن األزم � ��ات وع�ص�ي��ًا على

التخويفات والتهديدات.
سابعًا  -يضم الدستور في أحشائه أسمى
امل �ب��ادئ االن �س��ان �ي��ة ،ال �ح��ري��ة ف��ي إط ��ار حكم
ال � �ق� ��ان� ��ون ،وف� �ص ��ل ال� �س� �ل� �ط ��ات ،واس �ت �ق�ل�ال
القضاء ،وسيادة العقل ،والتالحم انطالقًا من
وح��دة املصير ،فالكويت بال دستور تتعرى
ومع الدستور تتعالى.
ثامنًا -ألن الدستور حكم املشاركة ،فواقعه
يملي ع�ل��ى الجميع ح�س��ن ال�ت�ص��رف وطيب
املعاملة ،ورقة املفردات ،وإزالة سوء الفهم عبر
التحاور والتواصل.
هنا يأتي دور الوزير املحلل الذي يشغل اآلن
وزارة اإلع�ل�ام م��ع اإلش ��راف ع�ل��ى مسؤولية
الزراعة.
ف�ق��راءت��ي ل�ل��دس�ت��ور أن ي�ك��ون ال��وزي��ر املحلل
ممثل البرملان داخ��ل مجلس ال��وزراء ،وممثل
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء داخ� ��ل ال �ب��رمل��ان ،ي�ن�ق��ل إل��ى
مجلس ال ��وزراء أول��وي��ات ال �ن��واب ومرئياتهم
وم �ق �ت��رح��ات �ه��م ،وي �ن �ق��ل إل ��ى ال� �ن ��واب ق� ��رارات
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وخ �ل �ف �ي��ة ه � ��ذه ال � �ق� ��رارات
وم �س �ب �ب��ات �ه��ا ،ودور ال� �ب ��رمل ��ان ف� ��ي ح �ل �ه��ا،
ويشارك في اجتماعات مكتب الرئاسة املكون
من الرئيس ومساعديه ،بما يضمن املسار
امل�ن�ط�ق��ي ال�ع��اق��ل ل �ش��ؤون ال��دول��ة ،ه��و املحلل
ال �ض��ام��ن ب ��أن ال �ب��رمل��ان ش��ري��ك ف��ي م ��داوالت
مجلس الوزراء ،وهو املراقب وعني الطرفني.
تاسعًا  -يتيح الدستور لجميع األعضاء في
مجلس األم��ة كل أب��واب الشفافية وك��ل الحق
في معرفة تفاصيل ق��رارات مجلس ال��وزراء،
ب�ل�ا ح��واج��ز ،م��ن أب� ��واب م�ف�ت��وح��ة م��ن هيئة
الحكم ،من سمو األمير ومن سمو ولي العهد
ومن سمو رئيس الوزراء ،ومن جميع الوزراء
م �م��ا ي�ج�ع��ل االس �ت �ج��واب��ات ف��ائ �ض��ًا غليظًا،
حصيلة اإلض��رار فيه أكثر من فوائده ،وهو
ع�ن�ص��ر غ�ل�ي��ظ ب �ظ�لال سلبية وم��ؤذي��ة على
اللوحة الراسخة واملتوهجة للوحدة الوطنية.
عاشرًا  -لدي قناعة بأن املادة التي توفر لنائب
واح��د حق استجواب ال��وزراء ال تتماشى مع
مفهوم الشراكة الثنائية الدائمة لحكم الكويت،
وأن �ه��ا تفتح درب ��ًا ت�خ��رج م�ن��ه ن��زع��ات ف��ردي��ة
يغيب عنها واقع الشراكة االيجابية املثمرة.
وأت� �ص ��ور ال ب ��د م ��ن ت��وس �ي��ع امل �ش��ارك��ة في
م �ف �ه��وم االس � �ت � �ج� ��واب ،م ��ن ش �خ��ص ي�ط�ل��ب
االس�ت �ج��واب إل��ى ع�ش��رة ن ��واب ض�م��ان��ًا لثقل
املبادرة وتأكيدًا لخلوها من نزعات شخصية
خاصة ،وأن يتطلب طرح الثقة  24نائبًا وليس
عشرة نواب كما هي حال اليوم.
ه��ذه تعديالت ليست على جواهر الدستور،
وإن � �م� ��ا ع �ل ��ى اج � � � � ��راءات ال �ت �ط �ب �ي��ق ،وت �م �ك��ن
معالجتها إذا برزت قناعة األغلبية بها ،وإذا
نالت الدعم من الرأي العام.
أخيرًا  -أثبت رئيس املجلس بأنه مستوعب
ملفهوم الشراكة في ثنائية الحكم ،وسار وفق
وثيقة الدستور التي خرجت من حكمة الشيخ
عبداهلل السالم ،وعلى وعي بدوره في التهدئة
واالبتعاد عن متفجرات السياسة ،وإنصافًا
لرؤساء سابقني فقد كان هذا الوعي متواجدًا
بعضهم بقوة واآلخرين باعتدال.
ستتعافى ال�ك��وي��ت م��ن ك��ورون��ا ،وع�س��ى أن
ت �ك��ون س�ل�ام��ة ه�ي�ك�ل�ه��ا ال �س �ي��اس��ي ب�ن�ق��اوة
جسدها الصحي.

في وفاة املرحوم
عبدالرحمن العتيقي
ف��ي ال�ي��وم الثاني م��ن ال�غ��زو ،الجمعة ،الثالث
من أغسطس  ،1990كنت في مطار الرياض
اس�ت�ق�ب��ل امل �س �ت �ش��ار ع �ب��دال��رح �م��ن العتيقي
عائدًا من األردن لينضم إلى القيادة املتواجدة
ف��ي ال��دم��ام ،ك��ان م�س�ت��اءًا م��ن أج ��واء األردن،
وقال لي سأبقى مع الشيخ جابر األحمد إلى
ح�ين ع��ودت��ه إل��ى قصر دس�م��ان ..وك��ان وفيًا
لهذا التعهد ،فظل بقرب األمير الشيخ جابر
طوال فترة إقامته في شيراتون الطائف.
كنت أذه��ب ك��ل ي��وم أح��د إل��ى الطائف ألج��ده
جالسًا بتصميم بجانب األمير ،كان تجسيدًا
لرجل املواقف.
اختارني مديرًا ملكتبه وقدم لي رعاية بمودة
وشجعني ألدير مكتب الوزير «سمو األمير
الشيخ صباح» ورأيته في أزم��ة النفط 1974
عندما جاء إلى األمم املتحدة ونظمنا له ً
لقاء
َ
واس �ع��ًا ف��ي ن �ي��وي��ورك ،ال �ت�ق��ى خ�لال��ه رج ��ال
الصحافة وكان يتقبل الرأي اآلخر.
كان ملتزمًا مبادئ الدين وطنيًا كويتيًا ،تولى
وك��ال��ة ال�خ��ارج�ي��ة وال�ك�ث�ي��ري��ن م��ن مساعديه
م �ت��أث��رون ب�ح��رك��ة ال�ق��وم�ي�ين ال �ع��رب ،تعايش
م �ع �ه��م ب ��اح� �ت ��رام م� �ت� �ب ��ادل ،وأص� �ب ��ح وزي � �رًا
ل�ل�م��ال�ي��ة ،ووزي � �رًا ل�ل�ن�ف��ط ،م�ح��ارب��ًا ف��ي أج��واء
السبعينيات ،وطنيًا صادقًا داخ��ل غوغائية
عربية ،في القمة العربية في أغسطس ،1990
تصدى لسخافات القذافي وس��دد له لكمات
االستنكار ،فاستغرب ال�ق��ذاف��ي ج��رأت��ه ،كان
رواي��ة ب��دأت باالعتماد على ال��ذات ،واستمرت
بقوة الذات واإليمان باملواقف وشجاعة الرأي.
حاولت التواصل معه منذ عام ففشلت ،فقد
ط ��وى ت�ل��ك ال�ص�ف�ح��ة ال�ص��اخ�ب��ة م��ن ح�ي��ات��ه،
وتوفى بهدوء ،كما أراد.
رحم اهلل عبدالرحمن العتيقي ،فقد كان ابن
ال�ك��وي��ت ف��ي ك��ل امل �س ��ارات ..وع��زاءن��ا ألس��رة
الفقيد وللكويت كلها.

