أبواي ُمص َّران
على أنني
فاشلة ..فكيف
أتص َّرف معهما؟
الخبيرة األسرية
في «الغارديان» تجيب
اليت | ص09
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رئيس التحرير وليد عبد اللطيف النصف

 23صفحة •  100فلس

ً
اقتراحا لوزير المالية في ليلة استجوابهُ ..ك ْل َف ُته  600مليون دينار قدمه بال دراسة جدوى
رفضت

ُ
ُ
«التأمينات» تجهض عبث «المال العام»
¶ إنشاء شركة تمويل يعني خضوعها لـ«المركزي» وسقوفه
¶ المستفيد يريد ميزة إضافية إلى جانب قروض البنوك

رف ��ض م�ج�ل��س إدارة م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،أم��س ،مقترحًا ل��وزي��ر املالية
ب ��راك ال�ش�ي�ت��ان ك�ل�ف�ت��ه  600م�ل�ي��ون دي �ن��ار،
الفتقاره إلى دراسة جدوى واضراره باملال
العام.
وجاءت نتيجة التصويت في مجلس ادارة
املؤسسة ،بموافقة الوزير منفردًا ،ورفض 9
أعضاء وامتناع مدير التأمينات..
وفسرت مصادر سياسية مقترح الشيتان
ب �م �ح��اول��ة الي �ج��اد م �خ��رج ل�ب�ع��ض ال �ن��واب
االسالميني لدعمه في االستجواب اليوم.
وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق أمس ان
مجلس ادارة «التأمينات» سيجتمع للنظر
في مقترحه ،بانشاء كيان اعتباري مستقل
ي �خ �ت��ص ب��ال �ت �م��وي��ل االس�ل�ام ��ي الص �ح��اب
امل �ع��اش��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة واالف �ت��راض �ي��ة ،على
أن يعمل بمعدل رب��ح تنافسي ال يتجاوز
أسعار السوق ،ويترك الخيار للمستفيدين
بالتعامل وفقًا للنظام القديم أو مع الكيان
الجديد املقترح.

وأوضحت مصادر مطلعة أن مقترح الوزير
يعني إنشاء شركة تمويل اسالمي مملوكة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات ب��رأس �م��ال  600م�ل�ي��ون دي �ن��ار،
وبالتالي عليها أن تحصل على ترخيص
من بنك الكويت املركزي وتخضع لقراراته
ورق��اب �ت��ه ،ب�م��ا ف�ي�ه��ا أس �ع��ار ال �ف��ائ��دة ال�ت��ي
تفرض هامش فائدة بنسبة %3فوق سعر
الخصم.
وأش � ��ارت إل ��ى م �ق �ت��رح س��اب��ق ب �ه��ذا ال �ش��أن
م ��ن خ�ل��ال ت �م��وي��ل م ��ن ي��دف �ع��ون األق �س ��اط
ال �ت ��أم �ي �ن �ي ��ة وامل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن م � ��ن ال� �ب� �ن ��وك،
ع �ب��ر م�ح�ف�ظ��ة ت��دي��ره��ا مل�ص�ل�ح��ة م��ؤس�س��ة
ال�ت��أم�ي�ن��ات ،وف�ق��ًا مل��ا ه��و متبع ف��ي النظام
امل �ص ��رف ��ي م ��ن ت �ع �ل �ي �م��ات وق � � � ��رارات ت�ن�ظ��م
اإلقراض.
ووص� �ف ��ت امل � �ص� ��ادر امل �ق �ت ��رح ب ��امل ��ري ��ب ف��ي
توقيته ،واستند إلى مقترح اخر طرح يوم
 16اك�ت��وب��ر  2019عندما ك��ان وزي ��ر املالية
حينها الدكتور نايف الحجرف ،واملقترح
ال يتواءم مع املتغيرات الحالية ،كون سعر

الفائدة هبط بشكل كبير بسبب تداعيات
جائحة كورونا.
وأ ك ��دت ا مل �ص��ادر ان م�ق�ت��رح ا ل��وز ي��ر و ل��د
ميتًا ،ويشبه مقترح ادارة التمويل من
خ�لال ا ل�ب�ن��وك ،و ت�ل��ك ا مل�ق�ت��ر ح��ات ال تلقى
ً
ق �ب��وال م��ن ا مل�س�ت�ف�ي��د ي��ن ،ا ل��ذ ي��ن ي�ب�ح�ث��ون
ع � ��ن م � �ي� ��زة إ ض� ��ا ف � �ي� ��ة ب ��ا ل� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
ت �م��و ي��ل ب �خ�لاف م��ا ي�ح�ص�ل��ون ع�ل�ي��ه م��ن
ا ل �ب �ن��وك ،أ م��ا ا مل��ؤ س�س��ة ف�ت�ع�ت�ب��ر ا ل�ع��وا ئ��د
ا ل �ت��ي س�ت�ح�ص�ل�ه��ا م��ن ا ل �ب �ن��وك أ ق ��ل م�م��ا
يدره عليها النظام القائم.
وذك � � ��رت امل � �ص� ��ادر أن � ��ه ب �م �ج ��رد ت��أس �ي��س
كيان خ��اض��ع لرقابة «امل��رك��زي» فسيكون
امل �س �ت �ف �ي��د م �ل��زم��ًا ب��ال �س �ق��وف امل �ف��روض��ة
لألقساط ،التي ال تتجاوز  %30للمتقاعد
و %40ل �ل �م��وظ��ف ،ك �م��ا س�ي�خ�ض��ع ل�ن�ظ��ام
«ال � �س� ��اي ن� ��ت» وم� ��ن ي � ��درج ع �ل��ى «ال� �ب�ل�اك
ليست» يمنع تمويله.

الكويت | ص04

ً
ضعيفا
 7أسباب تجعل الرئيس أردوغان

دولي | ص20

اعتماد إرشادات مراحل العودة ال يعني بدءها

رفع العزل عن مناطق «تحت التقييم»
والقرار في إجتماع الخميس
حمد السالمة
بينما اع�ت�م��د مجلس ال � ��وزراء ع ��ودة م��زاول��ة
ال �ت��دري �ب��ات ال �خ��اص��ة ب��األن �ش �ط��ة ال��ري��اض�ي��ة
م��ع ال �ت��زام االش �ت��راط��ات ال�ص�ح�ي��ة وامل��واع�ي��د
امل� � �ح � ��ددة ل� �ه ��ا وف� �ق ��ًا مل� ��راح� ��ل خ� �ط ��ة ال� �ع ��ودة
التدريجية للحياة الطبيعية ،اعتمد املجلس
ك��ذل��ك ف��ي اج�ت�م��اع��ه أم��س دل�ي�ل��ي اإلرش� ��ادات
الخاصة بإعادة فتح أنشطة املرحلتني الثانية
والثالثة من خطة العودة.
وب �ح �س ��ب م � �ص� ��ادر ح �ك��وم �ي��ة ،ف � ��إن اع �ت �م��اد

الدليلني ال يعني اعتماد ب��دء امل��راح��ل وأنها
س�ت�ط�ب��ق رس �م �ي��ا م ��ن األح � ��د امل �ق �ب��ل ،ب ��ل هو
اعتماد إلرشاداتها فقط.
وق��ال��ت امل� �ص ��ادر ل �ـ سبقلا ان ف��ك ال �ع��زل عن
أي م��ن امل �ن��اط��ق امل�ش�م��ول��ة ب��ه ي�ن�ت�ظ��ر تقييم
ً
ال �س �ل �ط��ات ال �ص �ح �ي��ة ،م��رج �ح��ة ات � �خ� ��اذه ف��ي
الجلسة املقبلة ملجلس الوزراء يوم الخميس.
وع��ن إخ �ض��اع م�ن��اط��ق ج��دي��دة ل�ل�ع��زل بسبب
تزايد االصابات بكورونا فيها ،اكدت املصادر
ان السلطات الصحية ايضا هي التي ستطلب
اتخاذ هذا القرار من عدمه.

النائب البنغالي للنيابة:

أهديت مسؤولين أصدقائي
شيكات بـ  150ألف دينار
مبارك حبيب
رغ ��م اس �ت �م ��راره ف ��ي إن �ك ��ار ال �ت �ه��م امل �س �ن��دة
إل � �ي ��ه م� ��ن ت � �ج� ��ارة إق � ��ام � ��ات وغ � �س ��ل أم � ��وال
ورش� � � ��وة ،ف � ��إن ال� �ن ��ائ ��ب ال �ب �ن �غ��ال��ي اع �ت ��رف
خ�ل�ال ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�ن�ي��اب��ة أم��س ب��أن��ه أه��دى
 3أش �خ��اص ،يعملون ف��ي ج�ه��ات حكومية،
ٍّ
شيكات بـ 50ألف دينار لكل منهم.
وأض��اف البنغالي خالل التحقيقات« :هذه
ليست رشوة! لكن تربطني بهم صداقة».

ولفت البنغالي إلى أن لديه عقود عمل في
ال�ك��وي��ت ،وق��ام ع�ل��ى إث��ره��ا ب��اس�ت�ق��دام نحو
ُ َّ
ً
 20ألف إقامة ،متسائال :كيف أتهم بكل ذلك
بسبب تقديم  12شخصًا شكوى ضدي من
إجمالي العمال الذين جئت بهم إلى البالد؟
وذكر البنغالي ــــ وفق مصدر ــــ أن معامالته
ك��ان��ت ق��ان��ون �ي��ة ،وط ��ال ��ب ب ��إخ�ل�اء س�ب�ي�ل��ه،
ل�ك��ن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة رف�ض��ت ط�ل�ب��ه ،وق��ررت
اس � �ت � �م� ��رار ح �ب �س ��ه م� ��ع م� �ح ��اس ��ب ال �ش ��رك ��ة
(بنغالي).

في العدد
«فزعة» خيرية لس ّكان
مناطق العزل
الكويت

06
سجادة الصالة ..رخصة
دخول المساجد
الكويت

06
«الميد» قليل..
والكيلو بدينارين
الكويت
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«أي خيار يجب أن يخفف األعباء المالية عنهم»

العدساني :مقترح الوزير
ظلم كبير للمتقاعدين
أك��د ال�ن��ائ��ب ري ��اض ال�ع��دس��ان��ي ان خضوع
االس � �ت � �ب� ��دال إل � ��ى رق� ��اب� ��ة ال �ب �ن ��ك امل ��رك ��زي
ب��اع �ت �ب��اره ق��رض��ا ت �ن �ف��ذه ش��رك��ة ت �م��وي��ل،
سيظلم املتقاعدين.
وقال العدساني في تصريح لـ سبقلا «إن
أي اق �ت��راح��ات م��ن دون دراس ��ة ج ��دوى ما
هي إال دم��ار ،ومقترح القرض ال��ذي تنفذه
ش��رك��ة ت �م��وي��ل ،ي�ع�ن��ي أن ح ��د االق� �ت ��راض

سيقدر ب�ـ  % 30م��ن ال��رات��ب مما سيحرم
املتقاعدين من خدمة االقتراض ،وهذا ظلم
كبير للمتقاعدين».
وأض� � � ��اف «ع� �ل ��ى وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة م��واج �ه��ة
االستجواب ،خصوصا أنه طوال فترة توليه
ال��وزارة لم يعمل جاهدا لحل هذه القضية،
وه��و م��ن طلب م��ن اللجنة املالية البرملانية
ت ��أج� �ي ��ل م� ��وض� ��وع م �ن��اق �ش��ة االس� �ت� �ب ��دال

وال �ف��وائ��د ال �ف��اح �ش��ة ال��رب��وي��ة ب�ح�ج��ة أزم��ة
ك��ورون��ا ،وك��ان األص��ل ال�ح��رص ع�ل��ى ه��ذه
القضية وم��ا ترتب عليها م��ن آث��ار سلبية
على املتقاعدين بسبب الفوائد العالية».
وش��دد العدساني على ض��رورة أن يصب
أي مقترح في مصلحة املتقاعدين ،ويخفف
األعباء املالية عنهم ،وعدم تقديم مقترحات
مبعثرة قد تكون آثارها سلبية وعكسية.

شبهات مقترح «ليلة االستجواب»:
¶ بدون دراسة جدوى

¶ يلزم المستبدل بالسقوف

¶ يضر بالمال العام

المصرفية لألقساط

ِّ
يقلص عوائد
¶

¶ قديم منذ أن كان الحجرف وزيراً

«التأمينات»

¶ ال يتواءم مع متغيرات كورونا اقصاديا ً
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عدد سبقلا الصادر بتاريخ  10يونيو 2020

عدد سبقلا الصادر بتاريخ  19مايو 2020

عدد سبقلا الصادر بتاريخ  31مايو 2020

تأكيداً لما نشرته سبقلا عن «مافيا» تستغل ضعف القرار الحكومي وتحتكر السوق

ضبط عصابة كمامات وقفازات ومعقمات
في تأكيدٍ لما ّ
حذرت منه سبقلا ،وقرعت
بشأنه ناقوس الخطر في أكثر من عدد ،حول
ّ
استغلت ضعف القرار الحكومي
«مافيا»
والبطء في استيراد وتوفير لوازم الحماية
الطبية الشخصية من كمامات وقفازات
وغيرها ،وراحت تتالعب بالسوق لتحوّ ل هذه
المستلزمات إلى سوق سوداء ،تتح ّكم في
حاجة الناس وتبتزهم؛ فقد أوقعت وزارة
تخصصت في
الداخلية أمس عصابة كبيرةّ ،
«تصفير» تلك اللوازم من مخازن الصيدليات
لتخزينها وإعادة بيعها من جديد ،بعد
«تعطيش» السوق إليها بأسعار فاحشة،
استغالال ً لحاجة الناس في هذه الظروف
واإلقبال على شراء هذه اللوازم للحماية
من فيروس كورونا.

«الصحة» ِّ
تحذر من مخالفة التعليمات

 3مناطق جديدة
في قائمة األعلى إصابة

عدد سبقلا الصادر بتاريخ  24مايو 2020

محمد إبراهيم
وض��ع رج��ال اإلدارة ال�ع��ام��ة للمباحث الجنائية نهاية
لنشاط عصابة متخصصة ف��ي النصب على أصحاب
الصيدليات عن طريق االتفاق معهم على شراء الكمامات
وال �ق �ف��ازات وامل �ع �ق �م��ات وم ��ن ث��م ت�س�ل��م ال�ب�ض��اع��ة منهم
وتسليمهم شيكًا مزورًا.
وتمكن رجال املباحث الجنائية في البداية من ضبط 3
مقيمني ( لبناني  -مصري  -هندي) من أف��راد العصابة
امل �ك��ون��ة م��ن  12م�ت�ه�م��ًا ،وت �ع��رف��وا ع �ل��ى ب�ق�ي��ة امل�ت�ه�م�ين
الهاربني ،وعمموا بياناتهم على جميع النقاط األمنية
واملنافذ لضبطهم.
وق� ��ال م �ص��در أم �ن��ي رف �ي��ع ل �ـ سبقلا إن ش�خ�ص��ًا يملك
صيدلية ت�ق��دم ب�ب�لاغ إل��ى السلطات األمنية ب��أن تاجرًا
اتفق معه هاتفيًا بأنه يرغب ف��ي ش��راء ك��ل م��ا لديه من
كمية م��ن الكمامات واملعقمات وال�ق�ف��ازات ،وبالفعل تم
االت �ف��اق وال �ب �ي��ع ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن ال�ت��اج��ر أرس ��ل م�ن��دوب��ًا
عنه لتسلم البضاعة ،وبالفعل تسلمها ،وسلمه شيكًا
بقيمتهًا.

قوامها  12متهما ً وتسحب
الكميات من الصيدليات
بشيكات مزورة
وأضاف املصدر أن الشاكي أفاد بأنه وبعد فتح البنوك
ق ��دم ال�ش�ي��ك ل�ل�ب�ن��ك ،ف�ت�ب�ين أن ��ه «م� �ض ��روب» وم � � ّ
�زور وال
صحة له ،موضحًا أنه وبناء على تلك الشكوى قام رجال
اإلدارة العامة للمباحث الجنائية بالوقوف على ما جاء
في أق��وال الشاكي ،وبعد البحث في األسلوب اإلجرامي
املستخدم تبني وجود عدة شكاوى جميعها باألسلوب
نفسه من خالل تقديم شيك بال رصيد.

رصد التحركات
وأش��ار املصدر إلى أن تحريات رجال املباحث دلت على

وج� ��ود م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ع �م��ال��ة وامل �خ �ط�ط�ين ع��دده��م 12
متهمًا يقومون بهذه األعمال ،ونجحوا في النصب على
عدد كبير من أصحاب الصيدليات باألسلوب عينه ،ومن
ثم يبيعون بضاعتهم إلى األسواق املركزية الكبيرة.
وكشف املصدر أنه تم تشكيل فريق عمل متمكن في هذا
املجال وتم رصد التحركات واالتفاقات الجديدة ألفراد
العصابة مع الصيدليات حتى تمكنوا من اإليقاع بثالثة
متهمني بالجرم املشهود وه��م يتسلمون البضاعة من
إح ��دى ال�ص�ي��دل�ي��ات ،وب�ح��وزت�ه��م ال�ش�ي��ك امل� ��زور ،وج��رى
نقلهم إلى مكتب التحقيق في املباحث الجنائية.

تحقيقات ..واعترافات
وب��ال�ت�ح�ق�ي��ق م�ع�ه��م أق ��روا واع �ت��رف��وا ب��ارت�ك��اب�ه��م واق�ع��ة
ال�ن�ص��ب واالح �ت �ي��ال ،واع �ت��رف��وا ع�ل��ى ق�ي��ام�ه��م ب��ارت�ك��اب
العديد من تلك القضايا ،وأرش��دوا عن أسماء وبيانات
ب �ق �ي��ة امل �ت �ه �م�ي�ن ،ف� �ج ��رى ف� ��رز ق� ��وة م ��ن رج � ��ال امل �ب��اح��ث
لضبطهم ،وقد عثر على كمية من الكمامات واملعقمات
وال �ق �ف��ازات ل��دي�ه��م ،وج ��ار التنسيق م��ع ال�ن�ي��اب��ة إلح��ال��ة
املتهمني إلى جهة االختصاص.

دخ � �ل � ��ت  3م � �ن ��اط ��ق س �ك �ن �ي ��ة ج� � ��دي� � ��دة ،ه ��ي:
ال�ص�ب��اح�ي��ة وال� �ف ��ردوس ،وال�ف�ح�ي�ح�ي��ل ،قائمة
املناطق األع�ل��ى إص��اب��ة بفيروس ك��ورون��ا في
البالد.
وق��رع دخ��ول ه��ذه املناطق إل��ى ج��ان��ب منطقة
سعد العبداهلل نواقيس الخطر إزاء استمرار
ّ
ت�ف��ش��ي «ك ��ورون ��ا» ب�ين امل��واط �ن�ين الكويتيني،
وتواصل ارتفاع عدد اإلصابات به بينهم.
ومن بني  511إصابة جديدة سجلتها الكويت
أم��س ك��ان نصيب الكويتيني منها  243حالة،
بنسبة تصل إلى  %47من إجمالي الحاالت.
وأرج��ع الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة
د.ع � � �ب� � ��داهلل ال� �س� �ن ��د ارت� � �ف � ��اع اإلص� � ��اب� � ��ات ب�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين ،وف��ي امل�ن��اط��ق السكنية ،إل��ى ع��دم
التزام التعليمات الصحية ،ومخالفة إجراءات
ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي امل�ط�ل��وب��ة ل��وق��ف انتشار
العدوى.
ووف � � ��ق ال� �س� �ن ��د ،ارت � �ف� ��ع إج� �م ��ال ��ي اإلص� ��اب� ��ات
املسجلة في البالد أمس إلى  36431حالة ،في
حني جرى تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما
ب� ��امل� ��رض؛ ل �ي �ص �ب��ح م �ج �م��وع ح� � ��االت ال ��وف ��اة
املسجلة  298حالة.
وأوض � ��ح ال �س �ن��د أن ح� ��االت اإلص ��اب ��ة ال� �ـ 511
املسجلة خ�لال  24س��اع��ة ،منها  243كويتيا،
و 81هنديا و 53مصريا ،وبقية ال�ح��االت من
جنسيات أخرى.
وعن أعلى املناطق السكنية من حيث تسجيل
اإلص � ��اب � ��ات ب ��ال� �ف� �ي ��روس ،ذك � ��ر ال� �س� �ن ��د أن �ه��ا

بعد تبكير صيده في المياه اإلقليمية

«الميد» قليل ..والكيلو بدينارين
عبدالرزاق المحسن
ف ��ي اول ي� ��وم ب �ع��د ال� �س� �م ��اح ب �ص �ي��ده ف ��ي امل �ي��اه
االقليمية ،دخلت كميات محدودة جدا من اسماك
امل�ي��د س��وق ش��رق ل�لاس�م��اك ص�ب��اح ام ��س ،بينما
بيع الكيلوغرام منه بدينارين و 1.750دينار ،كما
انتشرت ان��واع اخ��رى من االسماك املستوردة في
بسطات السوق ،وسط حضور متواضع من قبل
املستهلكني.
وقاربت الكميات املتداولة من اسماك امليد امس
الـ 10سالت فقط ،وفق رواد السوق ،لكن يتوقع ان
ت��زداد تدريجيا ،خصوصا ان صيده توقف منذ
ديسمبر املاضي ،كما ان معظم الصيادين خارج
البالد منذ يناير الفائت ،بعد انتهاء موسم صيد
الروبيان ان��ذاك ،وب��دء ازم��ة ك��ورون��ا التي اسفرت
عن اغالق املطارات والرحالت التجارية.
وي ��وج ��د ح��ال �ي��ا م ��ا ي� �ق ��ارب م ��ن  300ل �ن��ج ص�ي��د
راس �ي��ة ب��ال �ن �ق��ع ،ف �ض�لا ع��ن أك �ث��ر م��ن  200ط ��راد،
ج �م �ي��ع ط ��واق �م �ه ��ا م� ��وج� ��ودة خ� � ��ارج ال � �ب�ل��اد ،م��ا
سيجعل موسم الصيد هذا العام صعبًا بالنسبة
للصيادين ،وهو االمر الذي ينعكس على كميات

إقبال متواضع لقلة
المعروض
االسماك التي تدخل لالسواق بشكل عام.
بينما كانت هناك كميات ال بأس بها من االسماك
امل � �س � �ت� ��ودة ف� ��ي ال� �ب� �س� �ط ��ات ،ح� �ي ��ث وص� � ��ل س�ع��ر
كيلوغرام السيباس الى  3.5دنانير ،وبيع الربيان
ال�س�ع��ودي امل�س�ت��زرع ب��دي�ن��اري��ن ون�ص��ف ال��دي�ن��ار
ل�ل�ك�ي�ل��وغ��رام ،و 4دن��ان �ي��ر ل�ل��رب�ي��ان ال�ب��اك�س�ت��ان��ي،
وت� ��راوح� ��ت اس� �ع ��ار ال ��زب� �ي ��دي االي� ��ران� ��ي ب�ي�ن 7.5
و 8.5دي�ن��ار للكيلوغرام ،فضال ع��ن بيع النقرور
االيراني بـ 3دنانير ،والشيم االيراني ب�ـ 2.5دينار
للكيلوغرام.
وشهد السوق اقباال متواضعا من قبل املستهلكني،
الذين ب��ادروا ال��ى حجز مواعيد عن طريق موقع
وزارة التجارة ،لدخول السوق صباحًا.

إقبال محدود على سوق السمك (تصوير :بسام زيدان)

«الصيادين» يطالب
بالصيد في الجون

قلة عرض الميد دفعت إلى شراء أنواع أخرى

قال رئيس االتحاد الكويتي لصيادي األسماك
ظ��اه��ر ال�ص��وي��ان إن امل�ن��اط��ق امل �ح��ددة م��ن قبل
هيئة الزراعة لصيد امليد ال يتوافر فيها املصيد
بكميات وفيرة ،امال مراجعة هذا القرار والسماح
بصيده في جون الكويت وفق ضوابط وشروط
ومواعيد تحددها الجهات الرقابية البحرية التي
تراها هيئة الزراعة مناسبة.
وأضاف الصويان في تصريح أمس أن موافقة
ال�ه�ي�ئ��ة ع�ل��ى ذل ��ك س�ت�خ�ف��ض األس �ع��ار وت��وف��ر
كميات تغطي الطلب الكبير على امليد.
وذكر أن األسعار في أول يوم لصيد امليد جاءت
مرتفعة إل��ى حد ما بسبب قلة امل�ع��روض ،لكن
وزارة التجارة أصدرت قرارا أمس حدد أسعار
بيع امليد إللزام البسطات بها ،وهي:
الكيلو حبة كبيرة بدينار وربع الدينار ،والوسط
ب��دي�ن��ار واح ��د ،والكيلو صغير الحجم ب�ـ 750
فلسا.

شراء أسماك إيرانية

حالتا وفاة و 511إصابة
جديدة وتعافي 772
إصابات الصباحية
والفردوس والفحيحيل
و«سعد العبدالله»
تقرع ناقوس الخطر!
ج��اءت ب��واق��ع  40ف��ي جليب الشيوخ و 29في
الصباحية و 27ب��ال�ف��روان�ي��ة و 21ب��ال�ف��ردوس
و 21بالفحيحيل ،و 20بمنطقة سعد العبداهلل.
وكانت الصحة قد أعلنت في وقت سابق أمس
بلوغ حاالت الشفاء من الفيروس  27531حالة،
بعد تعافي  772إصابة في آخر  24ساعة.
وب�ي��ن ال �س �ن��د أن  184ح ��ال��ة ت�ت�ل�ق��ى ال��رع��اي��ة
ال�ط�ب�ي��ة ف��ي ال�ع�ن��اي��ة امل ��رك ��زة ،ب�ي�ن�م��ا ع ��دد من
يلقون الرعاية الطبية الالزمة 8602 ،حالة.
وذكر السند أن عدد املسحات في  24ساعة بلغ
 2775مسحة ،ليصبح عدد الفحوص 337387
فحصًا.
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زيارة مبعوث األمير إلى العراق

ً
رئيسا لـ«نزاهة»
عبدالعزيز اإلبراهيم

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
أن��س الصالح إن وزي��ر الخارجية الشيخ د .أحمد الناصر أح��اط املجلس علمًا في
مستهل اجتماعه بنتائج ال��زي��ارة التي ق��ام بها إل��ى ال�ع��راق الشقيق أول من أمس،
مبعوثًا من سمو األمير ،والتي استهدفت تسليم رسالة خطية من سموه إلى رئيس
مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي ،تركزت حول العالقات الوثيقة التي تربط
البلدين الشقيقني ،وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف املجاالت ،وعدد من القضايا
محل االهتمام املشترك.

واف��ق مجلس ال��وزراء على مشروع مرسوم بتعيني رئيس للهيئة العامة ملكافحة
الفساد «نزاهة» ونائب للرئيس ،وأعضاء مجلس األمناء ،وذلك على النحو التالي:
عبدالعزيز اإلبراهيم  -رئيسا ،املستشار ن��واف املهمل  -نائبا للرئيس ،وعضوية
كل من :خالد الخالد ،د .مشاعل الهاجري ،املستشار حسام بهبهاني ،نواف البدر،
عبدالعزيز املنصور .ورفع املجلس مشروع املرسوم إلى سمو أمير البالد ،متمنيًا
لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم ،كما ّ
عبر املجلس عن شكره وتقديره ألعضاء
مجلس أمناء الهيئة السابقني على ما قدموه من جهود مخلصة.

تأبين العتيقي

ّأبن مجلس ال��وزراء املغفور له بإذن اهلل تعالى وزير املالية األسبق واملستشار في
الديوان األميري عبدالرحمن سالم العتيقي ال��ذي انتقل إلى رحمة اهلل تعالى يوم
الجمعة املاضي.
وق��ال املجلس إن��ه إذ يستذكر بالتقدير ج�ه��وده املخلصة وإس�ه��ام��ات��ه الوطنية
بمختلف املناصب التي تقلدها خ�لال مسيرة عطائه الحافلة باإلنجازات لخدمة
قضايا وطننا العزيز ،ليتوجه إلى املولى عز وجل بالدعاء بأن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

مجلس الوزراء لجهات الدولة مجدداً:

َ
لز ُموا أصحاب األعمال بتذاكر المخالفين
أ ِ
¶ تحديد قيمة تكاليف سفر المقيمين الذين جرى إجالؤهم من «اإليواء»

ش��دد مجلس ال� ��وزراء على ض ��رورة إل��زام
أص � �ح ��اب األع � �م� ��ال ب ��دف ��ع ت �ك��ال �ي��ف س�ف��ر
املقيمني املخالفني الذين على كفالتهم.
وك� �ل ��ف امل� �ج� �ل ��س خ �ل��ال اج� �ت� �م ��اع ��ه ام ��س
ب ��رئ ��اس ��ة س �م��و ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د،
الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق
مع وزارات الداخلية والخارجية واملالية،
لتحديد قيمة التكلفة املطلوبة لكل عامل
م ��ن ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة امل�ن�ت�ه�ي��ة ع�ق��وده��م
وم �خ��ال �ف��ي ق��ان��ون اإلق ��ام ��ة وال ��ذي ��ن ج��رى
إج�ل�اؤه ��م م ��ن م ��راك ��ز اإلي � � ��واء ،م ��ع ال �ت��زام
جميع أص�ح��اب العمل ب��دف��ع قيمة تذاكر
سفر تلك العمالة.
وجدد املجلس دعوة املواطنني واملقيمني
إل� � ��ى ض � � � ��رورة االل � � �ت� � ��زام ب ��االش� �ت ��راط ��ات
ال �ص �ح �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��اي �ي��ر وم ��ؤش ��رات
االن �ت �ق��ال إل ��ى امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن خطة
العودة التدريجية للحياة الطبيعية لحني
احتواء وباء كورونا والقضاء عليه.
وواف� � ��ق ع �ل��ى ع � ��ودة م� ��زاول� ��ة ال �ت��دري �ب��ات
الخاصة باألنشطة الرياضية مع االلتزام
باالشتراطات الصحية واملواعيد املحددة
ملزاولة األنشطة وفقًا ملراحل خطة العودة
التدريجية للحياة الطبيعية.

مستجدات الفيروس
ث��م ش ��رح وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال�ش�ي��خ د .ب��اس��ل
ال �ص �ب��اح ل�ل�م�ج�ل��س م �س �ت �ج��دات ال��وض��ع
الصحي في البالد ج��راء انتشار فيروس
ك��ورون��ا امل�س�ت�ج��د م��ن واق ��ع اإلح �ص��اءات
املتعلقة بأعداد حاالت اإلصابات والشفاء
وال ��وف ��اة ف��ي م�خ�ت�ل��ف م�ح��اف�ظ��ات ال �ب�لاد،
حيث تبني ارت�ف��اع ح��االت الشفاء بنسبة
ت� � �ج � ��اوزت  75 %م� �ق ��اب ��ل ت� ��زاي� ��د ح� ��االت
اإلصابات في بعض املناطق غير املعزولة.
وت��اب��ع مجلس ال � ��وزراء آخ��ر امل�س�ت�ج��دات
ع �ل��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن ال� �ع�ل�اج ��ي وال ��وق ��ائ ��ي
وال � �خ� ��دم� ��ات ال �ل��وج �س �ت �ي��ة ذات ال �ص �ل��ة
بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا

تهنئة ملك المغرب
بنجاح العملية
الجراحية

عودة مزاولة التدريبات
الرياضية مع مراعاة
االشتراطات الصحية
والمواعيد المحددة

ب�ع��ث س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد برقية
تهنئة إل��ى العاهل املغربي امللك
محمد السادس ،بنجاح العملية
التي أجراها وتكللت بالتوفيق،
ً
س � ��ائ �ل��ا اهلل أن ي� �ن� �ع ��م ع �ل �ي��ه
بسرعة الشفاء وموفور الصحة
والعافية.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األح �م��د ،ورئ�ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
الخالد برقيتني مماثلتني.

 % 75حاالت التعافي
من كورونا ..وتزايد
اإلصابات في مناطق
غير معزولة
إعادة تخطيط الحركة
المرورية في الموقع
الجنوبي لمجمع
الوزارات
املستجد ،واستعرض التوصيات املقدمة
من اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا».
وأح� � �ي � ��ط امل� �ج� �ل ��س ع �ل �م ��ًا ب �ط �ل ��ب وزارة
الخارجية ب�ش��أن ع��ودة أع�ض��اء البعثات
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة امل� �ع� �ت� �م ��دة ل� � ��دى ال� �ب�ل�اد
وأس��ره��م العالقني في ال�خ��ارج والراغبني
بالعودة إلى البالد.
واع � �ت � �م� ��د امل� �ج� �ل ��س دل� �ي� �ل ��ي اإلرش � � � � ��ادات
ال� �خ ��اص ��ة ب� ��إع� ��ادة ف �ت��ح أن �ش �ط��ة ك ��ل م��ن
امل��رح �ل �ت�ي�ن ال �ث��ان �ي��ة وال �ث��ال �ث��ة م ��ن خ�ط��ة
ال � �ع � ��ودة ت ��دري� �ج� �ي ��ًا ل �ل �ح �ي��اة ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة

الخالد مترئساً اجتماع مجلس الوزراء عبر االتصال المرئي

«الخارجية» تطلب عودة أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى البالد وأسرهم
اعتماد إرشادات فتح أنشطة المرحلتين الثانية والثالثة من عودة الحياة
املقدمني واملعدين من قبل األمانة العامة
ملجلس الوزراء.

مجمع الوزارات
ومن جانب آخر ،ت��دارس مجلس ال��وزراء
ت��وص �ي��ة ل�ج�ن��ة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ب�ش��أن
إعادة تخطيط الحركة املرورية في املوقع
الجنوبي ملبنى مجمع ال� ��وزارات الكائن
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة امل � ��رق � ��اب ،وك� �ل ��ف امل��ؤس �س��ة
ال�ع��ام��ة للرعاية السكنية بالتنسيق مع
ك��ل م ��ن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ل �س��رع��ة ات �خ��اذ

ك��ل اإلج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال�ح�ل��ول
ال �ع��اج �ل��ة وامل��رح �ل �ي��ة وال ��دائ� �م ��ة مل�ع��ال�ج��ة
مشكلة االزدح��ام امل��روري في ه��ذا املوقع،
وم ��واف ��اة م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��أي��ة م�ع��وق��ات
ق��د تعترض سير العمل بمشروع إع��ادة
تخطيط الحركة املرورية بتلك املنطقة.
كما بحث مجلس ال��وزراء شؤون مجلس
األم� ��ة ،خ��اص��ة م��ا ت�ع�ل��ق بجلسة مجلس
األم��ة امل��زم��ع عقدها ال�ي��وم وغ �دًا ملناقشة
االس �ت �ج��واب�ي�ن امل �ق��دم�ي�ن ل ��وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ووزي � � ��ر امل��ال �ي��ة

وكذلك مناقشة تطورات فيروس كورونا
املستجد.
واستعرض املجلس بهذا الصدد رسالة
س �م��و رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء امل��وج �ه��ة
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة ب � �ش ��أن ح �ض��ور
ال �ح �ك��وم��ة ب��ال �ح��د األدن � ��ى م ��ن أع�ض��ائ�ه��ا
ل �ت��أم�ين ال �ن �ص��اب ال �ل��ازم ل�ع�ق��د ال�ج�ل�س��ة،
وذل��ك ال�ت��زام��ًا ب��االش�ت��راط��ات الصحية ،ال
س�ي�م��ا ال �ت �ب��اع��د واس �ت �ك �م��ال ال�ت�ج�ه�ي��زات
وال � �ت� ��داب � �ي� ��ر ال� �ص �ح� �ي ��ة امل� �ط� �ل ��وب ��ة ل �ع �ق��د
الجلسات.

مدير جامعة الكويت باإلنابة د.فايز الظفيري لـ سبقلا:

نستطيع قبول  10آالف مستجد العام المقبل

َّ
أتوقع أن يستمر التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي األول
¶
أميرة بن طرف
اعلن مدير جامعة الكويت باالنابة د .فايز
الظفيري أن القدرة االستيعابية للجامعة
للعام الدراسي املقبل  ،2021 - 2020تصل
ال ��ى  10آالف ط��ال��ب وط��ال �ب��ة م�س�ت�ج��دي��ن،
حيث سبق ان تمكنت الجامعة م��ن قبول
مثل هذا العدد.
وقال الظفيري ،في تصريح للقبس ،ان من
امل�ت��وق��ع ان ي�ت�خ��رج م��ا ال ي�ق��ل ع��ن  4آالف
طالب وطالبة من الجامعة عند استئناف
ال �ف �ص��ل ال� ��دراس� ��ي ال �ث��ان��ي ف ��ي اغ�س�ط��س
املقبل ،الفتا ال��ى ان ه��ذا العدد سيزيد من
امكانيات الجامعة في قبول املستجدين،
م� ��ؤك� ��دا ان م ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
املختلفة ف��ي ال�ك��وي��ت ستكون ق ��ادرة على
استيعاب كل مخرجات الثانوية العامة.

زيادة الطاقة
الى ذل��ك ،بينت مصادر مطلعة ،ان مباني
مدينة صباح السالم الجامعية  -الشدادية
ساهمت ب��زي��ادة الطاقة االستيعابية في
جامعة الكويت ،خاصة ان املباني الحالية

ن�ع��ى ال ��دي ��وان األم �ي��ري أم��س
امل� �غ� �ف ��ور ل �ه��ا ال �ش �ي �خ��ة ه�ي��ا
ع�ب��داهلل العلي امل��ال��ك الصباح
ع ��ن ع �م��ر ي �ن��اه��ز  87ع��ام��ًا،
وس� �ي ��وارى ج�ث�م��ان�ه��ا ال �ث��رى
صباح اليوم (الثالثاء).
وح � � � � ��دد ال� � � ��دي� � � ��وان ه� ��وات� ��ف
ال �ت �ع��ازي (رس ��ائ ��ل ن �ص �ي��ة):
ل� � �ل � ��رج � ��ال- 65552000 :
وللنساء.99764429 :

الناصر بحث العالقات
مع نظيرته الكينية
ت �ل �ق��ى وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ د .أح �م��د
ً
ال �ن��اص��ر ،أم ��س ،ات �ص��اال م��رئ�ي��ًا م��ن وزي ��رة
ال�خ��ارج�ي��ة الكينية راش �ي��ل أوور أوم��ام��و،
قدمت خالله شرحًا آلخر التطورات املتعلقة
ب�ت��رش��ح ب�ل�اده��ا ل�ع�ض��وي��ة غ�ي��ر دائ �م��ة في
مجلس األمن لعامي .2022 - 2021
كما ج��رى خ�لال االت�ص��ال أيضًا بحث آخر
تطورات تفشي كورونا حول العالم وسبل
تعزيز التعاون املشترك بني البلدين نحو
التصدي لتداعياته .وشدد الجانبان خالل
االتصال على أهمية تضافر الجهود الدولية
مل��واج�ه��ة تبعات ه��ذه الجائحة وال�ح��د من
انتشارها وض��رورة دعم املنظمات الدولية
املتخصصة في هذا املجال.
كما تناول االتصال أوجه العالقات الثنائية
ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن وأط� ��ر
تعزيزها وتنميتها في مختلف املجاالت،
باإلضافة إلى مناقشة آخر التطورات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.

إجراءات تنفيذية لخطة
العودة التدريجية

الخيار املتاح
وعن ملف التعليم عن بعد ،كشف الظفيري
ان اللجان املعنية تعمل على تهيئة البيئة
ال��دراس�ي��ة املناسبة ف��ي ح��ال ت��م استئناف
ال��دراس��ة ف��ي اغسطس ع��ن ب�ع��د ،مبينا ان
ت��وق�ع��ات��ه ت�ش�ي��ر ال ��ى ان ال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن بعد
س �ي �ك��ون ال �خ �ي��ار امل� �ت ��اح ،ن �ظ��را ل �ل �ظ��روف
ال�ص�ح�ي��ة وي �ت��وق��ع ان ي�م�ت��د ال�ت�ع�ل�ي��م عن
بعد حتى الفصل الدراسي االول من العام
الدراسي املقبل .2021 - 2020
واكد الظفيري ان الجامعة بصدد اعتماد
التعليم ع��ن ب�ع��د ك ��أداة م�س��ان��دة للتعليم
ال �ت �ق �ل �ي��دي ،ح �ي��ث ت � ��درس ام �ك��ان �ي��ة اق� ��رار
مقررات يدرسها الطالب وفق التطبيقات
املعتمدة حتى يكون مهيئا لهذا النوع من
التعليم.

الديوان األميري
نعى هيا الصباح

َّ
وطورت تقنيات التعليم
مصادر :مباني الشدادية رفعت الطاقة االستيعابية للجامعة..
م��ا زال� ��ت ت �ح��ت ت �ص��رف ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت،
ب��ال�ت��ال��ي ل��ن ت��واج��ه االدارة ال�ج��ام�ع�ي��ة اي
ازم ��ة س�ع��ة م�ك��ان�ي��ة ف��ي ح ��ال ق �ب��ول اع ��داد
كبيرة من الطلبة العام املقبل ،بل ستتمكن
اي�ض��ا م��ن تحقيق ال�ت�ب��اع��د ال�ج�س��دي بني
الطلبة ،خ��اص��ة بعد ان�ت�ق��ال  6كليات الى
ح��رم ال�ش��دادي��ة .واش ��ارت ال��ى ان الجامعة
كانت قد خططت مع االنتقال الى الشدادية

ع��ام  ،2019ال��ى اع�ت�م��اد ال �ج��داول املركزية
بمعنى امكانية استفادة الكليات املختلفة
من كل القاعات املتاحة وعدم حصرها في
ق��اع��ات�ه��ا ف �ق��ط .واك� ��دت م �ص��ادر ان بعض
الكليات التي انتقلت الى مباني الشدادية
اب ��دت اس �ت �ع��داده��ا ل�ق�ب��ول اع� ��داد اك �ب��ر من
السابق ،خاصة مع وج��ود تقنيات تعليم
حديثة في املباني.

الالفي لـ سبقلا« :الحياتية» مستعدة
لقبول ِضعف عدد طلبتها
بني القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية د .أحمد الالفي ان الكلية على استعداد لقبول
ضعف عدد طلبتها الحالي في العام الدراسي املقبل ،مبينا ان الطاقة االستيعابية للكلية
ارتفعت مع املبنى الجديد ،فضال عن كادر تدريسي قادر على استيعاب الزيادة في عدد
الطلبة.

أص��در دي��وان الخدمة املدنية أمس تعميمًا
ب�ش��أن اإلج ��راءات التنفيذية ل��وض��ع أحكام
دليل سياسات وإج ��راءات وق��واع��د العودة
ال �ت��دري �ج �ي��ة ل�ل�ع�م��ل امل �ع �ت �م��دة م ��ن مجلس
ال��وزراء ،الفتا إلى أن العمل بموجب الدليل
يستلزم اتخاذ كل جهة حكومية على حدة
إجراءات التنفيذ.
وح� ��دد ال ��دي ��وان ف��ي ال�ت�ع�م�ي��م ال� ��ذي ن�ش��ره
ع�ل��ى ح�س��اب��ه ف��ي ان�س�ت�غ��رام لتلك الجهات
جملة من اإلج��راءات تتضمن إعداد جداول
ب��أس�م��اء ال�ع��ام�ل�ين امل ��دوري ��ن أس�ب��وع�ي��ًا ،أو
بنظام العمل عن بعد ،والعاملني طوال أيام
األسبوع بال تدوير.
وطلب التعميم م��ن الجهات إع��داد ج��داول
ب��أس�م��اء امل��وظ�ف�ين ال��ذي��ن أع�ف��وا م��ن ال ��دوام،
وإب�ل�اغ املكلفني ب��ال�ع�م��ل ،وك��ذل��ك م��ن تقرر
إعفاؤهم م��ن العمل بحسب ال�ج��داول التي
ت�ع��ده��ا ك��ل ج�ه��ة ح�ك��وم�ي��ة ب��اس �ت �خ��دام كل
وس��ائ��ل االت �ص��ال امل�م�ك�ن��ة .وف��ي م��ا يخص
ت �ح ��دي ��د ع � ��دد س� ��اع� ��ات وم ��واع� �ي ��د ال� � ��دوام
(الحضور واالنصراف) ،نّ
بي الديوان أن ذلك
وف��ق اح�ت�ي��اج��ات ك��ل ج�ه��ة ،ع�ل��ى أال يسمح
لغير ال��واردة أسماؤهم في جداول املكلفني
بالحضور الى مقر العمل.
وخ� �ت ��م ب � �ض � ��رورة «ع � � ��دم اإلخ� �ل� ��ال ب��ال �ح��د
األق� �ص ��ى ل �ع��دد ال �ع��ام �ل�ي�ن ،وب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات
الصحية واالجراءات االحترازية».
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أمة وبلدي

الشيتان :فل ُ
لغ «االستبدال» لو س ُيدخلنا في متاهة شرعية
ن
ِ

متراخ
المالية..
وزير
«المالية»:
ٍ

¶ تعديالت اللجنة ّ
خفضت كلفة االستبدال وأقساط الحاالت القائمة
أدرج رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم على جلسة اليوم
(الثالثاء) تقريري اللجنة المالية
واالقتصادية ،األول بشأن خفض
استقطاع القرض الحسن واإلبقاء
عليه ،كما جاء في المداولة
األولى ،حيث يكون السداد على
 70شهرا ،ونسبة االستقطاع
 ،%10واآلخر تعديل قانون
التأمينات االجتماعية (االستبدال)
في مداولته الثانية ،والذي تضمن
التعديالت ورأي وزير المالية ورأي
اللجنة.
وانتهت اللجنة المالية في
تقريرها إلى تحميل وزير المالية
براك الشيتان مسؤولية التراخي
في حسم موضوع االستبدال،
مشيرة إلى أن نتائج الفحص
االكتواري أسفرت عن تحقيق
نظام االستبدال توازناً مالياً،
يحمل الخزانة العامة أي
ال ِّ
أعباء مالية إضافية وال صناديق
المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية.

حمد الخلف
أكدت اللجنة أن إق��رار التعديل بالجدوال الجديدة
املقترحة في تقريرها سيحقق فوائد بالنسبة الى
ّ
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن ،ت�ت�م��ث��ل ف��ي خ�ف��ض كلفة االس �ت �ب��دال،
حيث سيحصل املستبدل على مبلغ أكبر مما كان
يحصل عليه ،وفق الجداول السابقة.
وذك ��رت أن تعديل اللجنة يقضي ب��إع��ادة تسوية
قيمة الجزء املستبدل من املعاش التقاعدي الفعلي
أو االفتراضي لحاالت االستبدال القائمة عن املدة
املتبقية من املدة األصلية لالستبدال والسن بتاريخ
العمل بالقانون ،موضحة أن «من قام باالستبدال
وم��ا زال اس�ت�ب��دال��ه ق��ائ�م��ا فسيتم تخفيض املبلغ
املتبقي ،األم��ر ال��ذي سينعكس على القسط امللتزم
ب �س ��داده ،ب�ح�ي��ث ي�ق��ل ال�ق�س��ط ال �ج��دي��د ع��ن القسط
القديم ،وفق القانون الجديد».
حكوميًا ،أكد وزير املالية ّ
تمسك الحكومة بالتعديل
الذي تقدمت به في جلسة  18فبراير املاضي أثناء
مناقشة املداولة األولى للقانون ،مشيرا إلى أنه «إذا
كان نظام االستبدال سيخلق مشكلة ويدخلنا في
متاهة شرعية فنحن نقترح إلغاء هذا النظام».
وذك��ر أن التعديل ال��ذي يقضي باستبدال الجدول
رقم  2املرفق بقانون التأمينات االجتماعية بآخر،
يحدد القيمة االستبدالية وفقا لنسبة تتراوح بني
 %4و %6أم��ر ال يمكن تحقيقه ،حيث إن ال�ج��دول
م��رت �ب��ط ب� ��دراس� ��ات اك� �ت ��واري ��ة ،ت �ق��وم ع �ل��ى أس ��اس
معدالت األعمال وعوائد االستثمار لتمكني نظام
االس �ت �ب��دال م��ن اس�ت�ي�ع��اب التكلفة م��ن دون تأثير
سلبي في التوازن املالي للنظام.
وب��ال �ن �س �ب��ة ال � ��ى ق ��ان ��ون االس � �ت � �ب� ��دال ،ف �ق��د ق��دم��ت
تعديالت عدة عليه؛ أبرزها تعديل حكومي ،يهدف
إلى إعادة صياغة النص ،الذي انتهت إليه اللجنة
ف ��ي ت �ق��ري��ره��ا ال� �س ��اب ��ق ،وال� � ��ذي ج� ��رى ال �ت �ص��وي��ت
عليه ف��ي امل��داول��ة األول ��ى ،وضبطها بما يتفق مع
نصوص ق��ان��ون التأمينات االجتماعية ،وتعديل
ن�ي��اب��ي م �ق� ّ�دم م��ن ال�ع�ض��و ع �ب��داهلل ف �ه��اد وآخ��ري��ن،
ويهدف إلى تنفيذ االستبدال ،وفق أحكام الشريعة

«السلطة الرابعة» تحضر الجلسات
وجه رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم األمانة العامة للمجلس بالسماح
للصحافة واإلع �ل�ام (ال�س�ل�ط��ة ال��راب �ع��ة) ب�ح�ض��ور ك��ل ج�ل�س��ات املجلس
العلنية ،مع االلتزام بكل اإلجراء ات االحترازية الصحية.

براك الشيتان

اإلس�لام�ي��ة ،وأال يتجاوز هامش االس�ت�ب��دال نسبة
 ،%6وإع ��ادة تسوية املبالغ املتبقية بالنسبة الى
ح��االت االستبدال القائمة عند تاريخ العمل بهذا
القانون.
إض��اف��ة إل ��ى ت�ع��دي�ل�ين م�ق��دم�ين م��ن ال �ن��ائ��ب ص�لاح
خورشيد؛ بهدف تحديد القيمة االستبدالية ،وفق
نسبة تتراوح بني ( %4و ،)%6وإعادة تسوية قيمة
ال�ج��زء املستبدل م��ن امل�ع��اش التقاعدي الفعلي أو
االف�ت��راض��ي ل�ح��االت االس�ت�ب��دال القائمة م��ن تاريخ
ال�ح�ص��ول ع�ل�ي��ه ،ع�ل��ى أن تتحمل ال �خ��زان��ة العامة
األعباء املالية املترتبة على ذلك ،أما التعديل الثاني
ف�ي�ه��دف إل��ى إل �غ��اء ال �ج��دول رق��م  2امل��رف��ق بقانون
التأمينات االجتماعية.

رأي الحكومة
وتضمن التقرير ال��رأي الحكومي ،حيث أك��د وزير
تمسك الحكومة بالتعديل ال��ذي ّ
املالية ّ
تقدمت به
فهو األنسب واألفضل ورفضها للتعديالت املقدمة
من النواب ،حيث اعتبر أن تعديالت النواب ال تتفق

مع أحكام الشريعة لذكرها «هامشًا» ،والذي يعني
فائدة ،أي إنه أصبح قرضًا وليس نظاما تكافليا،
والن نظام التأمينات االجتماعية نظام عام ،يغطي
أخ �ط��ار امل ��رض وال �ع �ج��ز وال �ش �ي �خ��وخ��ة ،ويختص
بصرف معاشات وأنصبة ،يصعب معها تطبيق
أحكام الشريعة اإلسالمية؛ ذلك أن املعاشات ممولة
بنسبة  %20فقط (ص��اح��ب العمل وامل� ّ
�ؤم��ن عليه)
والباقي يأتي من نشاط املؤسسة واستثماراتها،
فضال ع��ن أن املعاشات التي تصرف للمستحقني
ّ
توزع بني الورثة بالتساوي بخالف حكم الشريعة
اإلس�لام�ي��ة ،وال ت��ورث ل�ه��م ،ب��ل يقف صرفها وفق
األح �ك��ام امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ق��ان��ون التأمينات
االجتماعية ،إض��اف��ة إل��ى أن ف�ت��وی وزارة األوق��اف
الصادرة في سنة  2010قضت بأن نظام االستبدال
غير متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
كما ّ
شدد الوزير على أهمية نظام االستبدال ،ملا له
ّ
املؤمن عليهم واملتقاعدين
من فائدة بالنسبة الى
وأن ال�ج��دول امل��رف��ق م��ع التعديل مبني على عائد
استثمار  %6يصل إلى  %7.8في الحاالت املتقدمة
في العمر.
وذك � ��رت ال�ل�ج�ن��ة أن ��ه ن �ظ �رًا ال ��ى أه �م �ي��ة االس �ت �ب��دال
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ورغ� �ب ��ة م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ف��ي
الوصول إل��ى صيغة توافقية مع الحكومة ،عقدت
اللجنة اجتماعا آخ��ر ب�ت��اري��خ  10م��اي��و ،بحضور
وزي��ر املالية وممثلي املؤسسة العامة للتأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ،إال أن ال��وزي��ر أب ��دى ع��دم رغ�ب�ت��ه في

مناقشة هذا املوضوع ،وطلبت التأجيل والتركيز
على مناقشة املوضوعات الخاصة بأزمة جائحة
«كورونا» فقط.
وب ��دوره ��ا ،ارت� ��أت ال�ل�ج�ن��ة ن�ظ��ر ه ��ذا امل��وض��وع في
اج�ت�م��اع�ه��ا امل�ن�ع�ق��د ب �ت��اري��خ  14ال �ش �ه��ر ال �ج��اري،
وق��ررت حسم م��وض��وع االس�ت�ب��دال ف��ي ظ��ل تراخي
الوزير ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس األمة املوقر،
حيث أسفرت نتائج الفحص االكتواري عن تحقيق
ّ
يحمل الخزانة
ن�ظ��ام االس�ت�ب��دال ت��وازن��ا م��ال�ي��ا ،ال
ال �ع��ام��ة أي أع� �ب ��اء م��ال �ي��ة إض��اف �ي��ة ،وال ص�ن��ادي��ق
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
ك �م��ا أوص � ��ى ال �خ �ب �ي��ر ب �ت �ع��دي��ل ج � ��دول م �ع��ام�لات
االس �ت �ب��دال ب�م��ا ي �ت��واءم م��ع م�ع��دل ال�ع��ائ��د وم�ع��دل
الوفاة املستخدم.
وبعد مناقشة جميع التعديالت املقدمة من النواب
وب �ع��ض أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ق � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة امل��واف �ق��ة
بإجماع آراء األعضاء الحاضرين على النص ،كما
جاء في املداولة األول��ى وإحالة التعديالت املقدمة
إلى املجلس للتصويت عليها.
ثانيًا :أحيط الفريق علما بتأخر اج��راءات االف��راج
ال�ج�م��رك��ي ع��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة بسبب ال�ن�ق��ص في
ع� ��دد امل �خ �ت �ب��رات امل �خ �ت �ص��ة ب��ال �ف �ح��ص ،وت�ك�ل�ي��ف
الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع معهد
ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث العلمية ل��دراس��ة م��دى إمكانية
االس�ت�ف��ادة م��ن مختبرات املعهد الج��راء الفحوص
الالزمة للمواد الغذائية.

«القرض الحسن» مقبول نيابياً ..مرفوض حكومياً

ً
شهرا  ..واالستقطاع %10
السداد 70
ان�ت�ه��ت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة من
إع ��داد ت�ق��ري��ره��ا ع��ن خ�ف��ض استقطاع
ال�ق��رض الحسن بحيث ي�ك��ون ال�س��داد
على  70شهرًا بنسبة استقطاع تبلغ
 % 10ب ��دع ��م ن� �ي ��اب ��ي ،ف �ي �م��ا َت � َ
�واص ��ل
املوقف الحكومي الرافض للقانون.
وك��ان��ت «امل��ال �ي��ة» ق��د أط�ل�ع��ت املجلس
ع�ل��ى ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم م��ن ال �ن��ائ��ب ب��در
امل � �ل ��ا ،م� �ش� �ي ��رة ال� � ��ى ان� � ��ه ي � �ه� ��دف إل ��ى
وجوبية صرف املعاشات املقدمة بما
ال ي �ج��اوز املستحق ل�ص��اح��ب امل�ع��اش
التقاعدي عن  70شهرًا مقدمًا ،بدال من
أن تكون جوازية.
وت �ض �م��ن ال �ت �ق��ري��ر رأي وزي� ��ر امل��ال �ي��ة،
ال��ذي أك��د أن الحكومة ت��راع��ي تحقيق
ال� � � �ت � � ��وازن ب �ي��ن اس� � �ت � ��دام � ��ة امل ��ؤس� �س ��ة
ّ
ّ
املؤمن عليهم ،وهو ما تحقق
وظروف
ع �ن��دم��ا واف �ق �ن��ا ع �ل��ى ت �ق��دي��م  7أم �ث��ال
الراتب للمتقاعدين ،شريطة أن يكون
السداد بواقع .%25
وتابع ال��وزي��ر ،وف��ق التقرير :ان «كلفة
ه��ذا ال�ق��ان��ون ق��درت آن��ذاك ب �ـ 94مليون

وزير المالية :الكلفة
ستكون باهظة على
«التأمينات» ..بواقع
 193مليون دينار
دي� � �ن � ��ار ف � ��ي ح � � ��ال اس� � �ت� � �ف � ��ادة ج �م �ي��ع
امل�ت�ق��اع��دي��ن ،ال �ب��ال��غ ع��دده��م  140أل��ف
متقاعد ع�ن��د تطبيق ال �ق��ان��ون ،وه��ذه
ّ
تتحملها املؤسسة بالكامل ،أما
الكلفة
تخفيض قسط ال �س��داد فستنتج عنه
تكاليف إضافية ،ال تستطيع مؤسسة
ّ
تحملها ،وه��ذه الكلفة غير
التأمينات
ّ
ّ
تتغير بتغير أعداد املتقاعدين،
ثابتة،
األمر الذي يؤثر في استدامة صناديق
التأمينات ،حيث ّ
تقدر كلفة تخفيض
قيمة األقساط ب �ـ 161مليون دينار إذا

كانت نسبة االستقطاع  ،%12.5و193
مليون دينار إذا كانت النسبة .%10
وق ��ال أي �ض��ا« :إض��اف��ة إل��ى ذل ��ك ،فإننا
ال ن��ري��د إره� ��اق امل�ت�ق��اع��د ب��ال�ك�ث�ي��ر من
ال ��دي ��ون ،ال �ت��ي ت�ت�م�ث��ل ف��ي االس �ت �ب��دال
وامل� �ع ��اش ��ات امل� �ق ��دم ��ة ،وغ �ي ��ر ذل� ��ك م��ن
ال�ق��روض البنكية ،ال�ت��ي م��ن املمكن أن
ّ
يتعثر معها».

رأي «املالية»
ب� ��دوره� ��ا ،رأت ال �ل �ج �ن��ة ان «م� ��ا ي�خ��ص
ال�ت�ع��دي��ل ب��أن ص��رف امل�ع��اش��ات املقدمة
ه ��ي ع�م�ل�ي��ة ج ��وازي ��ة ل �ص��اح��ب امل �ع��اش
ال�ت�ق��اع��دي ،وم��ن األف �ض��ل أن ت�ظ��ل بهذا
النحو ،أم��ا النسبة فهي م�ح��ددة بنص
ّ
امل � ��ادة  ،%10وذل � ��ك ي �ح��ق��ق ال� �ه ��دف من
ال�ت�ع��دي��ل امل �ق��دم ،وع�ل�ي��ه أص ��رت اللجنة
على القانون الذي سبق أن انتهت إليه،
ووافق عليه املجلس في املداولة األولى،
وبالتالي تكون مدة السداد على سبعني
شهرًا ،بنسبة استقطاع  ،%10بموافقة
إجماع األعضاء الحاضرين».

المال :للمتقاعد صرف %10
من صافي المعاش
أكدت املذكرة اإليضاحية للقانون على أن ارتفاع قيمة األقساط املفروضة على
املتقاعدين سبب اضرارًا بهم وزيادة أعباء االلتزامات الواقعة عليهم ،خصوصًا
أن رواتبهم بالكاد تكفي معيشتهم ،ما استوجب التدخل التشريعي ملعالجة
هذا الخلل.
وتطرق تقرير اللجنة إلى اقتراح النائب بدر املال ،حيث تقدم باقتراح ينص على أنه
«يحق لصاحب املعاش التقاعدي أن يطلب صرف  %10من صافي املعاش التقاعدي
بما ال يجاوز املستحق له عن  70شهرًا مقدمًا على أن يكون السداد بواقع  %10من
صافي املعاش التقاعدي».

بدر المال

إغالق  136مح ً
ال في الفروانية
وج � �ه ��ت ال � �ف� ��رق ال ��رق ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ب �ل��دي��ة
محافظة الفروانية خ�لال جوالتها في
شهر مايو امل��اض��ي وضمن اإلج ��راءات
االح �ت��رازي��ة وال��وق��ائ�ي��ة ال�ت��ي اتخذتها
ت �ج �ن �ب��ا الن � �ت � �ش� ��ار ف� � �ي � ��روس ك� ��ورون� ��ا
امل �س �ت �ج��د  1085إن � � ��ذارا ل �ل �ب �ق��االت ف��ي
مناطق السكن االستثماري واألس��واق
امل ��رك ��زي ��ة امل� ��وازي� ��ة وم� �ح�ل�ات ت��وص�ي��ل
الوجبات الغذائية واملطاعم ،والتفتيش

ع �ل��ى ع �م��ال ت��وص �ي��ل امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة،
إل��ى جانب إخ�لاء ع�ق��ارات من األنشطة
التجارية والحرفية املستخدمة في غير
الغرض املرخص من أجله ،وتحرير361
ً
مخالفة وإغالق  136محال.
ورف� � �ع � ��ت ال� � �ف � ��رق  60م ��رك � �ب ��ة م �ه �م �ل��ة
وس� � � �ك � � ��راب � � ��ًا ،وت� � � �ح � � ��ري � � ��ر 11م� �خ ��ال� �ف ��ة
للمرسوم بحظر بعض األفعال املضرة
ب��ال �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة وامل � ��زروع � ��ات ،و12

مخالفة لالئحة النظافة العامة ونقل
النفايات ،و 9مخالفات إشغاالت طرق،
وح �ج��ز 16ص�ن��دوق��ًا ل�ج�م��ع ال�ت�ب��رع��ات،
وت �ح��ري��ر  5م �خ��ال �ف��ات ل �ب��اع��ة ج��ائ�ل�ين،
وغسل وتعقيم  93356حاوية مختلفة
ً
األحجام وسالال.
وأص� � ��درت  15ت��رخ �ي �ص��ًا ل �ل �ب �ن��اء ،و98
م �ع��ام �ل��ة إن �ه ��اء إش� � ��راف ،و 12م�ع��ام�ل��ة
إيصال تيار كهربائي.

الثالثاء  24شوال  1441هـ •  16يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16817

الكويت 05

مجلس أمة

«المالية» تق ّر قانون «جائحة كورونا»:

ً
مليونا لخدمة  51ألف مواطن ..بأثر رجعي
240
¶ خفض الرواتب بين العامل ورب العمل ..والوزير يحدد القطاعات المستفيدة
واف�ق��ت لجنة ال �ش��ؤون املالية البرملانية،
ب��اإلج �م��اع ،ع�ل��ى م �ش��روع ال�ق��ان��ون امل�ق��دم
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ح ��ول اآلث� ��ار امل�ت��رت�ب��ة على
ج��ائ �ح��ة ك� ��ورون� ��ا ،ع �ل��ى ان ت �ع��د ت �ق��ري �رًا
يتضمن الشق املالي والكلفة املالية.
وق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ �ب��ة ص �ف��اء
ال�ه��اش��م ع�ق��ب اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة أم ��س ،إن
الشق املالي في مشروع القانون الحكومي
اختصاص أصيل للجنة ،مبينة انه جرى
االس �ت �م��اع ال ��ى وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر الحكومية
ممثلة ف��ي وزي� ��رة ال �ش��ؤون االق�ت�ص��ادي��ة
م��ري��م العقيل ،ول��م يكن ه�ن��اك خ�لاف في
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح��ول ه��ذا ال �ق��ان��ون ،لكن
اللجنة أصرت على ان يكون بأثر رجعي،
وتبلغ كلفته  240مليون دينار ويستفيد
منه  51048مواطنا.
وأش ��ارت إل��ى أن القانون وقتي واللجنة
ت� �ن� �ت� �ظ ��ر ص� � � � ��دور م � ��رس � ��وم � ��ه والئ� �ح� �ت ��ه
التنفيذية وتسابق الزمن إلق��راره ،مبينة
أن جائحة كورونا من املمكن أن تختفي
وم��ن ال� ��وارد أي�ض��ا أن ت�ع��ود م��رة أخ��رى،
وأن اللجنة ت��ري��د األث��ر الفعلي ال��واض��ح
ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ال � ��ذي ي�ن�ع�ك��س على
املواطنني العاملني في القطاع الخاص.

تعويض بأثر رجعي
وأك � � � ��دت ال � �ه� ��اش� ��م أن ال � �ق� ��ان� ��ون ي ��راع ��ي
الكويتيني العاملني في القطاع الخاص
ويقدم الدعم املتمثل بمقدار الفرق ما بني

الهاشم :سداد قيمة
ما يخفض من راتب الكويتيين
العاملين في «الخاص»
صرف التأمين ضد البطالة
لـ 6أشهر ..والتمديد
لمن انتهت مدة صرفهم

آلية الصرف لرواد األعمال
ذك���رت النائبة ص��ف��اء الهاشم ان اللجنة املالية
تلقت اقتراحا م��ن أح��د امل��ب��ادري��ن ،على خلفية
الندوة التي أقامتها اللجنة مؤخرًا ،وتم توجيه
االق��ت��راح ال��ذي يتعلق بآلية الصرف للمبادرين
ورواد األعمال ،الى رئيس البنك املركزي لدراسته
والنظر فيه .وأكدت اهتمامها بجميع املالحظات
ال��ت��ي ق��دم��ت ف��ي ال���ن���دوة آن�����ذاك ،الف��ت��ة إل���ى عقد
سلسلة من اللقاءات مستقبال وع��دم االكتفاء
بتلك الندوة ،وإق��رار عدد من القوانني ملساعدة
اصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

الراتب الكامل وما سيتم تخفيضه.
واش� ��ارت إل��ى أن ال�ت�ع��وي��ض س�ي�ت��م بأثر
رج �ع��ي إلص � ��رار ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ذل� ��ك ،وأن
القانون عبارة عن  8م��واد ارت��أت اللجنة
أن يتم التركيز فيها على الدعم الحكومي
امل �ق��دم ل��رف��ع دع��م ال�ع�م��ال��ة وال�ت��أم�ين ضد
البطالة.

تأمني ضد البطالة
وأوضحت أنه سيتم صرف التأمني ضد
البطالة ملدة  6أشهر ،وسيتم التمديد ملن
انتهت مدة صرفهم اثناء الجائحة.
وبينت ان تخفيض الراتب ومنح اإلجازة
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ل ��ن ي �ك��ون��ا خ��اض�ع�ين
لتدخل الوزير قبل ان يكون هناك اتفاق
بني رب العمل والعامل ،مؤكدة أن اللجنة
أبقت على أن يتم األم��ر باالتفاق بني رب
العمل والعامل فقط دون تدخل أحد.
وقالت ان الكلفة املالية لقانون «جائحة
كورونا» تبلغ  240مليون دينار ويخدم
 51048م ��واط� �ن ��ا ي �ع �م �ل��ون ف� ��ي ال �ق �ط��اع
ال� �خ ��اص ،الف �ت��ة ال ��ى أن ال ��وزي ��ر ف ��ي ه��ذا
ال �ق��ان��ون ي�س�ت�ط�ي��ع ان ي �ح��دد ال�ق�ط��اع��ات
املشمولة وغير املشمولة.
وأش � � ��ارت إل� ��ى ق �ط��اع��ات ح �ق �ق��ت أرب ��اح��ا
ك� �ب� �ي ��رة اث � �ن � ��اء األزم � � � � ��ة ،ب �ي �ن �م��ا خ �س��رت
قطاعات أخرى بالكامل ،لذلك فإن الوزير
ه��و م��ن ي �ح��دد م��ن ل��ه األول ��وي ��ة ويشمله
القانون.

الهاشم والمطيري ودميثير والدوسري خالل اجتماع اللجنة أمس

ال تعارُض مع قانون العمل األهلي
كشفت رئيسة اللجنة املالية واالقتصادية صفاء الهاشم أن قانون «جائحة كورونا» الذي وافقت عليه اللجنة أمس،
جاء بشكل منفصل عن قانون العمل في القطاع األهلي «حتى ال يكون هناك شبهة تعارض بني القانونيني».
وأضافت الهاشم في تصريح لـ سبقلا ان «القانون بشكل عام يعطي الحكومة الحق بزيادة الدعم املقدم للمواطنني
العاملني في القطاع الخاص ،وهو حق متاح لجميع الدول» ،مؤكدة أن «الحديث بان القانون ظالم غير صحيح اطالقا؛
ألنه يتلخص في رفع دعم العمالة واستمرار صرف بدل البطالة ،كما أنه لم يشر لكلمة كويتيني كي ال يكون هناك ظلم
أو تفرقة» .وتابعت ان «جميع دول العالم شرعت قوانني مشابهة لهذا القانون ،وحكوماتهم رفعت الدعم املقدم للقطاع
الخاص حتى ال يتأثر رب العمل فيضطر لخفض الرواتب ،لذلك فإن القانون تضمن عددا من املواد التي تجعل العالقة
توافقية بني رب العمل والعامل» ،مشددة على أن القانون «جاء ليخدم الكويتيني ،ال ليظلم أحدًا كما يدعي البعض».

قدّ م ورقة بديلة لخطط دعم الحكومة ألصحاب المشاريع

الفضل :فتح األسواق..
دعم األجور ..وتسهيل التمويل
أع ��رب ال�ن��ائ��ب أح �م��د ال�ف�ض��ل ع��ن استيائه
م��ن «ض �ب��اب �ي��ة» ال �ت��وج�ي�ه��ات واإلج� � ��راءات
ال �ت ��ي وض �ع �ت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة مل �ع��ال �ج��ة آث ��ار
«كورونا» على أصحاب األعمال الصغيرة
واملتوسطة ،الذين وق��ع عليهم ض��رر كبير
ج� ��راء أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،م��ؤك��دا أن ال�ح�ك��وم��ة
«تجدف بعيدا عما يريده ال�ن��اس ،وتطلق
ك �ل �م��ات ف �ض �ف��اض��ة؛ دون ت �ح��دي��د ه� ��دف»،
مقترحا على ال�ح�ك��وم��ة ،ف��ي ورق��ة ق��ال إنه
سيقدمها ال��ى لجنة تحسني بيئة االعمال
االحد املقبل ،فتح األعمال ودعم االيجارات
واألج � � � � � � ��ور ،وت� �س� �ه� �ي ��ل ال � �ت � �م ��وي ��ل امل ��ال ��ي
وت�ق��دي��م منح سريعة لتغطية امل�ص��اري��ف،
وتخصيص  %10من املناقصات ألصحاب
املشاريع.
وقال الفضل أمس ،إن البرامج التي طرحتها
الحكومة ملعالجة مشاكل أصحاب املشاريع
«أغ �ف �ل��ت ال �ع��ام��ل االق �ت �ص��ادي ف��ي امل��راح��ل
ال�خ�م��س ال�ت��ي ط��رح�ت�ه��ا ،وب��ال�ت��ال��ي ج��اءت
امل ��راح ��ل امل �ع �ل �ن��ة م�ج�ح�ف��ة ب �ح��ق أص �ح��اب
امل �ش ��اري ��ع» ،م �ح��ذرا م��ن أن ع ��دم ال�ت�ص��رف
السريع من قبل الحكومة «سيترتب عليه
آالف الضحايا ،وهؤالء في رقبة الحكومة».
ول � �ف � ��ت ال � � ��ى ان ب� ��رن� ��ام� ��ج ف � �ت ��ح األع � �م � ��ال
ي �س �ت �ه��دف ف �ت��ح م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن  %40م��ن
الطاقة االستيعابية للمشاريع الصغيرة
واملتوسطة وقدرتها االنتاجية والخدمية،

تمديد السداد

إغفال الجانب االقتصادي
ّ
يخلف آالف الضحايا
وهؤالء برقبة الحكومة
تيسير الحصول على
قروض خالل  3أيام
ومهلة سداد  15سنة
أحمد الفضل

ك �م��ا ن �ط��ال��ب ال �ح �ك��وم��ة ب �ب��رن��ام��ج ل�ل�م�ن��ح
السريعة ألص�ح��اب تلك امل�ش��اري��ع لتغطية
امل � �ص� ��اري� ��ف اآلج � �ل� ��ة وال� �س ��ري� �ع ��ة وس� � ��داد
الفواتير التي ال تحتمل التأخير.
وذك� ��ر ان م ��ن ض �م��ن ال �ب��رام��ج ال �ت��ي ن��دع��و
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� � ��ى ت �ب �ن �ي �ه ��ا ،ب� ��رن� ��ام� ��ج دع ��م
اإلي� � � �ج � � ��ارات ،اذ ان ال � ��واض � ��ح ان ق ��ان ��ون
االي � � � � �ج� � � � ��ارات ال � � � � ��ذي ي � �ن� ��اق� ��ش ب ��ال �ل �ج �ن ��ة
التشريعية لن يخرج قريبا ،لوجود الكثير
م��ن اآلراء واالخ �ت�ل�اف��ات ح��ول��ه ،وال ��ى حني
ص � ��دوره س �ي �ك��ون ه �ن��اك م �ئ��ات ال�ض�ح��اي��ا

م��ن العاملني ف��ي ق�ط��اع االع �م��ال الصغيرة
وامل �ت��وس �ط��ة ون �ح��ث ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى دع��م
ب��رن��ام��ج االي �ج ��ارات مل��دة  6اش�ه��ر ت�ب��دأ من
يوليو املقبل.
وأوض � � ��ح أن ال �خ �ط ��وة األخ � � ��رى امل �ق �ت��رح��ة
ت� �ق� �ض ��ي ب� ��دع� ��م االج � � � � ��ور ض� �م ��ن ال� �ح ��زم ��ة
االقتصادية ،السيما ان العلة املوجودة في
قانون االيجارات موجودة كذلك في االجور
اذا ما اخذنا بعني االعتبار ان القانون املقدم
من قبل وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية
بهذا الشأن معيب.

وأضاف الفضل أن البرنامج يتضمن أيضا
تسهيل اج� ��راءات ال�ت�م��وي��ل امل��ال��ي وتمديد
م� ��دده� ��ا ،وع �ل ��ى ان ي ��دع ��م ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي
البنوك بنسبة  100%للتمويل املخصص
ألص �ح��اب االع �م ��ال ب�ف�ت��رة س� ��داد  15ع��ام��ا
وفترة سماح لعامني ،على ان تتجاوز فترة
انجاز اج��راء التمويل  3أي��ام عمل وبنفس
نسبة الفائدة املخفضة املقترحة.
وأك��د أن ال��ورق��ة تتضمن برنامج املصالح
املشتركة بتخصيص  %10م��ن مناقصات
ال � ��دول � ��ة ألص � �ح� ��اب امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
وامل�ت��وس�ط��ة ،وت�ق��دي��م تسهيالت للشركات
ال � �ك � �ب ��رى ع� �ن ��د اس �ت �ع ��ان �ت �ه ��ا ب ��ال� �ش ��رك ��ات
ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة تتمثل ف��ي اس�ق��اط
الرسوم وتجديد الرخص لسنوات طويلة.
ولفت ال��ى ان��ه سيعرض ورق�ت��ه على لجنة
بيئة تحسني االع �م��ال االح ��د امل�ق�ب��ل «وف��ي
إم �ك��ان ال�ح�ك��وم��ة إب ��داء رأي �ه��ا ف�ي�ه��ا ريثما
ن�س�ت�م��ع ال� ��ى رأي� �ه ��ا ال �ن �ه��ائ��ي ح��ول �ه��ا ف��ي
ال�ل�ج�ن��ة» ،م�ش�ي��را ال��ى ان ال��ورق��ة «وض�ع��ت
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ب �ع��ض اص� �ح ��اب امل �ش��اري��ع
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،ال��ذي��ن اس�ت�ع��ان��وا
بأمثلة عاملية في تعاطي الدول لهذا النوع
م��ن امل �ش��اري��ع وك�ي�ف�ي��ة االس �ت �خ��دام االم�ث��ل
للحزم االقتصادية».
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ّ
تدخل الحكومة إلنعاش االقتصاد

• فتح األسواق ومباشرة األعمال.
• دعم ايجارات أصحاب المشاريع.
• منح سريعة لتغطية المصاريف وسداد الفواتير.
• دعم أجور العاملين في المشاريع.
• تسهيل التمويل وتمديد مدة السداد.
•  %10من المناقصات تخصص ألصحاب المشاريع.

قال النائب أحمد الفضل إن الورقة التي سيقدمها للجنة تحسني بيئة األعمال
األحد ،تعتمد على مبدأ عالم االقتصاد البريطاني جون كينز ،الذي يرى ضرورة
تدخل الحكومات إلنعاش االقتصاد عند األزمات واالبقاء على مستوى الوظائف
وزيادة فرص العمل ،مما يؤدي الى إحداث التوازن عند وقوع أزمات اقتصادية.
وأوضح ان الحكومة تركز على العامل الصحي فقط ،وهذا قرار منقوص يرهن
ق��رار مجلس ال��وزراء كله ب��رأي السلطة الصحية ،في وقت نرى فيه تقاعسا من
وزراء ووكالء في جهات تقود الشأن االقتصادي في الدولة عن قول رأيهم وقت
اع��داد الخطة ،بينما الواجب عليهم ممارسة دوره��م وبيان مدى تأثر القطاعات
االقتصادية سلبيا في حال االستمرار في تطبيق البرنامج الصحي وحده دون
اعتبار للجوانب الحياتية األخرى.

الحويلة :ما سبب تأخر توصيل األلياف
الضوئية في األحمدي ؟

محمد الحويلة

سأل النائب محمد الحويلة ،وزير الخدمات
وشؤون مجلس األمة مبارك الحريص ،عن
أسباب تأخر توصيل األلياف الضوئية إلى
مناطق محافظتي األحمدي ومبارك الكبير.
ولفت الحويلة في سؤاله البرملاني إل��ى أن
الصناديق الخاصة بها تم توصيلها الى
العديد من البيوت ،ولم يتم تمديدها ،مبينًا
أن شبكة األل�ي��اف الضوئية ب��ات��ت ض��رورة

م �ل �ح��ة ك��ون �ه��ا م ��ن أه� ��م ال � �ث� ��روات ف ��ي ع��ال��م
االت�ص��ال ،وأح��د معايير االقتصاد الناجح
ف��ي دول ال�ع��ال��م امل�ت�ق��دم ل�ق��درت�ه��ا ع�ل��ى نقل
املعلومات بسرعات عالية.
واستفسر عن مناطق في محافظتي األحمدي
ومبارك الكبير غير مشمولة بمشروع االلياف
ال �ض ��وئ �ي ��ة ،ط��ال �ب��ًا ت� ��زوي� ��ده ب� �ه ��ذه امل �ن��اط��ق
واألس �ب��اب ال�ت��ي تمنع شمولها ف��ي م�ش��روع

االل� �ي ��اف ال �ض��وئ �ي��ة ،وع ��ن ع ��دد امل �ن��اط��ق في
امل�ح��اف�ظ�ت�ين ال �ت��ي ت��م االن �ت �ه��اء م��ن ال�ت��رك�ي��ب
فيها حتى اآلن ،واملناطق املشمولة باملشروع،
ون �س �ب ��ة اإلن � �ج � ��از مل � �ش� ��روع ش �ب �ك��ة األل� �ي ��اف
ال �ض��وئ �ي��ة ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ،وال � �ج� ��دول ال��زم �ن��ي
ل�ك��ل م��رح�ل��ة ،وال�ت��وض�ي��ح إذا م��ا ك��ان��ت هناك
م �ع��وق��ات ت �ح��ول دون ت�ن�ف�ي��ذ امل� �ش ��روع وف��ق
الجدول الزمني املحدد له وذكر هذه األسباب.

الكندري يسأل الصالح:

كيف دخل المتهم األول
في «الماليزي» إلى الكويت؟
ً
وج��ه ال�ن��ائ��ب ع �ب��داهلل ال �ك �ن��دري س��ؤاال
ب ��رمل ��ان� �ي ��ًا إل � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر الداخلية أن��س الصالح،
ع� ��ن ك �ي �ف �ي��ة دخ � � ��ول امل� �ت� �ه ��م األول ف��ي
ق�ض�ي��ة ال �ص �ن��دوق امل��ال �ي��زي (ج ��و ل��و)
رغ��م ص��دور م��ذك��رة توقيف دول�ي��ة من
ً
اإلن �ت��رب��ول ،م �ت �س��ائ�لا ع��ن ع ��دد امل ��رات
ال� �ت ��ي دخ � ��ل ف �ي �ه��ا امل � ��ذك � ��ور ال� �ك ��وي ��ت،
وت��زوي��ده بحركة دخوله وخروجه من
البالد خالل السنوات املاضية.
وأض��اف الكندري :هل هناك إشعارات
ص � � � � ��ادرة ع � ��ن اإلن � � �ت � ��رب � ��ول ب��ال �ق �ب��ض
عليه ،وبأنه مطلوب دول�ي��ًا؟ إذا كانت
اإلجابة باإليجاب فما هو دور الجهات
املختصة الكويتية عندما دخل البالد؟
وهل تم إجراء تحقيق في هذا الشأن؟
واس �ت �ف �س��ر ع��ن ن ��وع ال �ت��أش �ي��رة (س�م��ة
ال� � � ��دخ� � � ��ول) ال� � �ت � ��ي وص� � � ��ل ف� �ي� �ه ��ا إل� ��ى
ال�ك��وي��ت ،وم��ن ه��و الشخص ال��ذي قام
باستقدامه؟
وع��اد للتساؤل :هل صحيح ما يتردد
عن قيام أحد املوظفني برفع اسمه من
القائمة املطلوبة دوليًا وفي ضوء ذلك
تم دخوله للبالد؟

عبدالله الكندري

هل رفع موظف
اسمه من قائمة
المطلوبين لإلنتربول؟

هايف يسأل عن تراخيص
المتهم البنغالي
وجه النائب محمد هايف سؤالني برملانيني إلى وزيري العدل فهد العفاسي
والتجارة خالد الروضان ،لتزويده بصورة من التراخيص وعقود التأسيس
والتعديل أو أي وكالة ب��إدارة أي نشاط يرد بها اسم النائب البنغالي املتهم
بقضايا االتجار بالبشر وغسيل األموال.
وطلب تزويده بصورة عن جميع عقود التأسيس وعقود التعديل من وزارة
العدل ،التي يرد بها اسم النائب البنغالي سواء شريكًا أو مديرًا أو مفوضًا
بالتوقيع ،وأي وكالة صادرة باسمه إلدارة أي نشاط اعتبارًا من أبريل 1991
وحتى اآلن.

الدالل يستفسر عن ضوابط
منح مكافآت «كورونا»
س� ��أل ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال � � ��دالل ،وزي� ��رة
ال� � �ش � ��ؤون وزي � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل �ل �ش��ؤون
االقتصادية مريم العقيل ،عن ضوابط
م�ن��ح م �ك��اف��آت ال�ع��ام�ل�ين ف��ي م��واج�ه��ة
ال� � ��وب� � ��اء ف � ��ي ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة،
واألسس القانونية والفنية والقواعد
للتفرقة بني موظف وآخر.
كما سأل عن أسس وضع نسب مئوية
ف ��ي ك ��ل ج �ه��ة مل ��ن ي�س�ت�ح��ق امل �ك��اف��أة؟
وع �م ��ا إذا ك ��ان ��ت ه �ن ��اك ش� �ك ��اوى م��ن
التطبيق؟

محمد الدالل
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لمنع التدافع والتجمعات غير الصحية

شهد اليومان
الماضيان هبة
خيرية لمواصلة
الجهود في
مساعدة
المتضررين من
إيقاف العمل،
سواء العمالة
او األسر
المتضررة في
مناطق العزل
خاصة ،وفي
كل أنحاء البالد
عامة.

توزيع السالل الغذائية
خالل الفترة المسائية
محمد إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة عن توجه لدى السلطات
األمنية في املناطق املعزولة يقضي بوقف توزيعات
السالل الغذائية واملساعدات على املتضررين من
أزم ��ة ك��ورون��ا خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�ص�ب��اح�ي��ة ،ونقلها
لتكون خالل الفترة املسائية.
وقالت املصادر لـ سبقلا إن التوجه ملنع التدافع
وال �ت �ج �م �ع��ات ال �ك �ث �ي �ف��ة ،وع � ��دم االل � �ت� ��زام ب �ش��روط
وت �ع �ل �ي �م��ات ال �ج �ه��ات ال �ص �ح �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ال�ع�م��ال
املتضررين.

طوابير عمال في انتظار تسلم المساعدات

سبقلا رصدت توزيع  20ألف سلة غذائية خالل يومين

ّ
لسكان مناطق العزل
«فزعة» خيرية
ِّ
تجهز  50ألف سلة للمتض ِّررين
¶ «السالم»

خالد الحطاب
رك ��زت الجمعيات ال�خ�ي��ري��ة ع�ل��ى م�ن��اط��ق ال�ع��زل
ب�ش�ك��ل واض � ��ح ،ح �ي��ث وزع� ��ت م ��ا ال ي �ق��ل ع ��ن 20
ألف سلة غذائية في جليب الشيوخ والفروانية
وخ �ي �ط��ان وال �ف��روان �ي��ة وح��ول��ي ف��ي ظ��ل حضور
رج ��ال ال �ق��وات ال�خ��اص��ة وع�ن��اص��ر ال��داخ�ل�ي��ة من

عموم االدارات املشرفة على املناطق.
وفي املهبولة استهدفت جمعية النجاة الخيرية
أول من أمس  3آالف اسرة وعامل متضرر وقامت
بتوزيع السالل الغذائية عليهم.

أغذية وحليب
ووزعت جمعية الهالل األحمر 1000سلة غذائية
و 1000كرتون حليب على العمال واملقيمني في

منطقة الفروانية املعزولة احترازيا بالتعاون مع
وزارة الداخلية والف سلة أخرى في حولي.
وف��ي جليب ال�ش�ي��وخ اس�ت�ه��دف��ت م��ؤس�س��ة نماء
ل �ل��زك��اة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ج�م�ع�ي��ة اإلص�ل�اح
االج �ت �م ��اع ��ي امل �ت �ض ��رري ��ن ب� �ت ��وزي ��ع  2500س�ل��ة
غذائية أول من أمس إلى جانب  4آالف أخرى في
حولي وأل�ف�ين ف��ي املهبولة ف��ي ح�ين تعمل نماء
على تحقيق هدفها لتوزيع  10آالف سلة على

العمالة املتضررة خالل أيام.

جهود مستمرة
وقامت جمعية إحياء ال�ت��راث بتوزيع ال��ف سلة
غذائية استفاد منها الف شخص داخ��ل منطقة
ح��ول��ي ،ووزع��ت لجانها ب��دء ا م��ن لجنة الهداية
ف��ي محافظة ال�ف��روان�ي��ة ال�ف��ي س�ل��ة غ��ذائ�ي��ة على
املتضررين في جليب الشيوخ.

وكانت الحال كذلك بمشاركة الجمعية الكويتية
لألسر املتعففة التي ساهمت بتوزيع  1000سلة
غذائية على املتضررين في جليب الشيوخ.
وتستمر جمعية ال �س�لام ل�لأع�م��ال ال�خ�ي��ري��ة في
ت ��وزي ��ع س�لات �ه��ا ال �غ ��ذائ �ي ��ة ،ح �ي��ث ق ��ام ��ت خ�لال
ال�ي��وم�ين امل��اض�ي�ين ب�ت��وزي��ع  7500س�ل��ة تقريبا،
وتعمل على تجهيز  50الف سلة أخ��رى تمهيدا
لتوزيعها على املتضررين من األسر والعمالة.

توزيع الخبز
ركزت الجمعيات في توزيعاتها على توفير
ال�خ�ب��ز ،ح�ي��ث ت��م ت��وزي��ع م��ا الي �ق��ل ع��ن 150
ال��ف كيس خبز على املناطق املعزولة خالل
ال �ي��وم�ين امل��اض �ي�ين ب �ح �م�لات م�ن�ف�ص�ل��ة عن
السالل الغذائية.

منصة المساعدات
رص��دت سبقلا ارت �ف��اع ع��دد املسجلني في
م�ن�ص��ة امل �س��اع��دات االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن األس��ر
امل�ت�ض��ررة م��ن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا إل��ى 37867
أسرة.
نشاط محموم لتنظيم توزيع المساعدات

تعاون بين المتطوِّ عين ورجال األمن للتيسير على المستفيدين

سبقلا رصدت جهود توفيرها وتنافس الخيرين على توزيعها

سجادة الصالة ..رخصة دخول المساجد
أصحاب أسواق:
الكميات
المتوافرة لن
تكفي المصلين
أك� � ��د ع� � ��دد م� ��ن اص� �ح ��اب
االس � � � � � � ��واق امل� � � ��وازي� � � ��ة أن
امل � � � ��وج � � � ��ود ح � ��ال� � �ي � ��ا ف ��ي
األس � � � ��واق م� ��ن س� �ج ��ادات
الصالة صناعة محلية أو
يتم اس�ت�ي��راده م��ن الصني
وال �ه �ن��د وت��رك �ي��ا .وب �ي �ن��وا
أن س �ع��ر ال � ��واح � ��دة ال �ت��ي
ي �ب �ل��غ ط��ول �ه��ا ق ��راب ��ة 120
سنتيمترًا وع��رض�ه��ا 60
سنتيمترا يبدأ من دينار
وق��د ي�ص��ل إل��ى  6دنانير
ح �س��ب ال � �ج� ��ودة وال� �ن ��وع،
الف � �ت �ي�ن إل� � ��ى أن اإلق � �ب� ��ال
ع� �ل ��ى ش ��رائ� �ه ��ا ب �ك �م �ي��ات
ك �ب �ي��رة م� ��ن ق �ب��ل ف��اع �ل��ي
ال�خ�ي��ر وامل�ح�س�ن�ين ال��ذي��ن
ي�ف�ض�ل��ون ال�ن��وع�ي��ات ذات
السعر والجودة املتوسطة
ل� � � �ش � � ��راء اك � � �ب � ��ر ك� �م� �ي ��ات
وتوزيعها على أكبر عدد
من املصلني.
وذك��روا أن أغلب الكميات
في االسواق املوازية نفدت
إذ إن االع� ��داد ال�ت��ي كانت
م� �ت ��واف ��رة ال ت� � ��وازي ع��دد
امل �ص �ل�ين وامل� �س ��اج ��د ول��م
يتم توفير كميات كبيرة
بسبب االوض��اع الصحية
الراهنة.

توزيع السجاجيد على المصلين (تصوير :بسام زيدان)

حمد السالمة
غدت سجادة الصالة رفيقة دائمة للمصلني،
بعد أن كان ظهورها مؤقتًا بصالة الجمعة
وم� ��وس� ��م ال � �ح� ��ج ،م� ��ا ج� �ع ��ل اإلق� � �ب � ��ال ع�ل��ى
شرائها يأتي قبل األوان ،إثر تطبيق وزارة
االوقاف لالشتراطات الصحية في املسجد
ملنع انتشار العدوى بفيروس كورونا بني
املصلني ،وسط مخاوف من عدم كفايتها.
وم� � ��ع ع � � ��ودة ب � �ي� ��وت ال ��رح� �م ��ن الس �ت �ق �ب��ال
امل �ص �ل�ين ف��ي م �ن��اط��ق ال �س �ك��ن ال �ن �م��وذج��ي،
ص� � ��ارت س � �ج ��ادة ال � �ص �ل�اة رخ� �ص ��ة امل � ��رور
ألداء الصالة ،فتنافست جمعيات نفع عام
ومتبرعون لتوفيرها باملساجد وتوزيعها
مجانًا منعًا من حرمان فاقديها من الصالة
في املسجد.
سبقلا رص � ��دت آل �ي ��ة ت��وف �ي��ر ال� �س� �ج ��ادات،
ف�م�ن�ه��ا ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ال �ت��ي ت�س�ت�خ��دم مل��رة
واح� � ��دة ،وال �ق �م��اش �ي��ة ال �ت��ي إم ��ا ي��أت��ي بها

امل �ص �ل��ي م ��ن م �ن��زل��ه وإم � ��ا ت �م�ن��ح ل �ل��ذي��ن ال
يمتلكونها.
ول � ��م ت� �غ ��ب وزارة األوق � � � ��اف ع� ��ن امل �ش �ه��د،
ف �ب �م��وازاة ت�ح�ق�ي��ق االش �ت��راط��ات الصحية
ل�ل�م�ص�ل�ين ب�ت��وف�ي��ر امل �ع �ق �م��ات وال �ك �م��ام��ات
وف � � ��رت م � �ف� ��ارش ل� �ل� �ص�ل�اة ت �س �ت �خ��دم مل ��رة
واح � � ��دة ،ح �ي��ث أت ��اح ��ت أك �ث��ر م ��ن  10آالف
ً
متر اض��اف��ة ال��ى م�ئ��ات ال�س�ج��ادات م��ن قبل
متبرعني واكثرمن الف سجادة من جمعية
الهالل األحمر التي كان لها منذ اليوم االول
الفتتاح املساجد دور مميز ومحوري.
وت�ن�س��ق ال� ��وزارة للتعاقد م��ع ش��رك��ة توفر
السجادات ذات االستخدام الواحد بأفضل
االسعار والنوعيات لحني انتهاء الوباء.
وم��ن الواضح أن س��وق السجادات انتعش
في االس��واق املوازية وسينتعش اكثر بعد
الدخول في املرحلة الثانية لعودة الحياة
الطبيعية ،فبعدما كان انتعاشها مرتبطا
بموسم الحج ،رفعت األزمة أسهمها.

¶ أسعارها تبدأ من
دينار ..وقد تصل
إلى  6دنانير
¶ «األوقاف» وفرت
نوعية بالستيكية
تستخدم لمرة واحدة
¶ دور محوري
لـ«الهالل األحمر»
لتوزيعها على
المصلين

سجادة تستخدم لمرة واحدة لمنع العدوى
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خلق استغالل تجار األزمات
لضعف قرارات الحكومة
وتأخرها وبطئها في شراء
لوازم الحماية الطبية،
سوقا سوداء تباع فيها
الكمامات والقفازات
و«الفيس شيلد» بأسعار
فاحشة ومبالغ فيها،
انتهازا لحاجة الناس إليها
في ظل تفشي كورونا.

كمامات
من الشماغ
ب � ��دأت ب �ع��ض ال �ح �س��اب��ات
ع� �ل ��ى م � ��واق � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي بيع الكمامات
التي تشبه الشماغ األحمر
للرجال ،بحيث تتالءم مع
الزي الرسمي ،وهي أنواع
ً
تل��اق��ي إق� �ب ��اال م��ن بعض
الرجال.

وأمام شح أدوات الحماية
الطبية ولوازمها من
جهة ،أو غالئها ورداءتها
من جهة أخرى ،وجد
البعض في هذا الوضع
فرصة ذهبية للعمل
وكسب الرزق ،عبر تصنيع
تلك اللوازم في المنازل
وبيعها للمحتاجين من
الراغبين.

البعض وجد في شحّ أدوات الحماية الطبية بابا ً للرزق والكسب

كمامات ..صناعة منزلية
¶ نشاط كبير
لتسويقها
والحصول على أكبر
قدر من الحصة
السوقية
¶ ربات منازل
يسترزقن بخياطتها
وبيعها عبر
انستغرام
¶ شركات مالبس
ّ
غيرت نشاطها
لتوفيرها
للمستهلكين
¶ المنتجون
يستقطبون الزبائن
بموديالت مبتكرة
للكبار والصغار

يسرا الخشاب
فتح «ك��ورون��ا» آف��اق��ا ج��دي��دة ف��ي التوجهات الشرائية
ل��دى ش��ري�ح��ة ك�ب�ي��رة م��ن األف� ��راد ،فبعد أن ك��ان��ت هناك
س �ل��ع ت �ح �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام ال � �س � �ي ��دات ،وأخ � � ��رى ت �ج �ت��ذب
ال� ��رج� ��ال ،أص �ب �ح��ت ال� �ك� �م ��ام ��ات ال �ط �ب �ي��ة ،م ��ع ص �ع��وب��ة
إي�ج��اده��ا ،مطلبا للكثيرين م��ن املهتمني بالوقاية من
هذا الفيروس من الجنسني ،وما أكثرهم.
ونظرا لظروف الحظر والعزل ،ازدهرت تجارة الكمامات
القماشية إلكترونيًا لتصبح من السلع األكثر رواج��ًا،
ح �ت��ى ان ال �ع ��دي ��د م ��ن م �ن �ت �ج �ي �ه��ا ن �ش �ط��وا ل�ت�س��وي�ق�ه��ا
والحصول على أكبر قدر من الشريحة املستهلكة.
رب� � ��ات امل � �ن� ��ازل دخ� �ل ��ن ع �ل ��ى خ� ��ط اإلن� � �ت � ��اج ،إذ وج� ��دن
ف��ي األوض � ��اع ال �ح��ال �ي��ة م �ص��در رزق م��ن خ�ل�ال خ�ي��اط��ة
ال�ك�م��ام��ات وبيعها ع�ب��ر ان�س�ت�غ��رام ،ك�م��ا ع�م��دت بعض
امل �ش��اري��ع امل �ن��زل �ي��ة ال �ص �غ �ي��رة ل �خ��وض غ �م��ار ال�ت�ج��رب��ة
واملنافسة على حصة سوقية مالئمة ،توازيا مع تعديل
ش��رك��ات امل�لاب��س وال��دش��ادي��ش وال�ع�ب��اي��ات ألنشطتها،
ع�ل��ى األق ��ل خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ،لتصنيع ال�ك�م��ام��ات
القماشية وتوفيرها للمستهلك.

غ��ال�ب��ًا م��ا ت�ص�ن��ع ال�ك�م��ام��ات ال�ق�م��اش�ي��ة امل�ن�ت�ش��رة على
وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي م��ن م��ادة القطن ،بحيث
تكون خفيفة امللمس على الجلد ،كما تكون بها تهوية
ج �ي��دة ت�ح�م��ي م��ن ي��رت��دي �ه��ا ،ك �م��ا ي�م�ك��ن ت�غ�ي�ي��ر حجم
ّ
الكمامات ليناسب حجم الرأس ،وهو ما يجنب األفراد
الشعور بالصداع أو آالم األذنني.

فائدة للمجتمع
سبقلا ت��واص�ل��ت م��ع صاحبة ح�س��اب على انستغرام،
ت�ب�ي��ع ال�ك�م��ام��ات ال�ق�م��اش�ي��ة ،ف��أوض�ح��ت أن �ه��ا توجهت
إلى هذه التجارة «ملا لها من فائدة للمجتمع في وقت
انتشار ال��وب��اء ،وللحد م��ن االستغالل ال��ذي ق��د يحدث
من قبل بعض الشركات ،إضافة إلى رغبتها في إيجاد
مصدر للرزق في هذه األثناء».
وذكرت أنها بدأت أخيرا طرق أبواب هذه التجارة التي
يبدو أنها «ستستقطب العديد من األف��راد في املرحلة
املقبلة ،إذ يرفض بعض الزبائن الكمامات الطبية ذات

موديالت للمنافسة
وأدى انتعاش سوق الكمامات إلى بروز املنافسة بني
الجهات املختلفة ،فاجتهدت كل جهة الستقطاب أكبر
ع��دد م��ن ال��زب��ائ��ن بخياطة «م��ودي�لات» ج��دي��دة تالئم
الكبار والصغار ،وانتشرت كمامات بألوان مختلفة،
أب��رزه��ا األس ��ود ال ��ذي ي �ج��ذب ال�ج�ن�س�ين ،وال�ك�م��ام��ات
النسائية املزخرفة أو ذات األل��وان األنثوية كالوردي
والبرتقالي.
ومل��ا ك��ان األط�ف��ال م��ن أكثر املستهدفني بالحماية من
عدوى كورونا ،عملت كثير من الجهات على تحضير
ال �ك �م��ام��ات ذات ال �ت �ص��ام �ي��م امل �ن��اس �ب��ة وال ��رس ��وم ��ات
الجذابة ،سواء مليكي ماوس للجنسني أو سبايدر مان
ل�لأوالد وأم�ي��رات ديزني للفتيات ،ملساعدة الوالدين
في إقناع األبناء بااللتزام بوضع الكمامات.
وب �ي �ن �م��ا ي �ب �ل��غ س �ع��ر ع �ل �ب��ة ال �ك �م��ام��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي
تحتوي على  50كمامًا نحو  5دنانير ،يتراوح سعر
الكمام القماشي الواحد بني  3و 7دنانير وفق تصميمه
ون��وع�ي�ت��ه ،ح�ي��ث ي�م�ك��ن اع ��ادة اس�ت�خ��دام��ه ب�ع��د الغسل
والتعقيم باألدوات الالزمة.

¶ صاحبة حساب ّ
يروجها:
الزبائن يرغبون في ألوان زاهية تناسب الكشخة
¶ الوردي للنساء واألسود للجنسين ..واألطفال مستهدفون
برسومات ميكي وسبايدرمان وأميرات ديزني
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دنانير سعر الكمامة
القماشية وحجمها
قابل للتغيير
ليناسب الرأس
ّ
ويجنب الصداع
وآالم األذنين

األلوان الباهتة ،ويرغبون في كمامات بألوان وتصاميم
زاهية تتناسب مع كشختهم خالل خروجهم في أوقات
الحظر الجزئي ،وف��ي املراحل املقبلة من ع��ودة الحياة
والعمل واألنشطة املصاحبة لذلك».
وال يمكن تجاهل الهدف األساسي من الكمامات وهو
ال �ح �م��اي��ة م��ن ال� �ع ��دوى ،األم� ��ر ال� ��ذي ي�س�ت��وج��ب م�ع��رف��ة
االختالف بني أنواع الكمامات التي يجدها املستهلكون
في األس��واق ،وما إذا كانت الكمامات القماشية تؤدي
ال �غ��رض م�ن�ه��ا وه ��و ال�ح�م��اي��ة م��ن األم� ��راض أم ان �ه��ا ال
تجدي نفعا على هذا الصعيد.

فروق
استشاري األمراض الباطنية د.محمد املوسوي ،يؤكد
اختالف أن��واع الكمامات املوجودة في األس��واق ،فذكر
أن ه�ن��اك كمامات طبية وأخ��رى قماشية يتم صنعها
في البيوت ويمكن غسلها ،مبينًا أن الكمام الجراحي
ال �ط �ب��ي ال ي�م�ك��ن اع � ��ادة اس �ت �خ��دام��ه أو غ �س �ل��ه ،ب��ل هو
لالستعمال مرة واحدة فقط.
وي�ب�ين امل��وس��وي أن ال�ك�م��ام��ات ال�ق�م��اش�ي��ة ي�ت��م غسلها
وم ��ن ث��م وض�ع�ه��ا ف��ي ال�ش�م��س إل ��ى أن ت�ج��ف ث��م ي�ع��اد
استخدامها ،الفتًا إلى أن الكمامات األكثر تعقيدًا مثل
 N95و  KN95يمكن اعادة استخدامها بعد التعقيم في
جهاز يسمى األوتوكليف ،وهو موجود فقط في املراكز
الصحية ألنه مكلف جدًا ويختص بالكادر الطبي.

النوع األنسب
وينبه امل��وس��وي إل��ى أن ن��وع الكمام املناسب للفرد
ً
يعتمد على املكان الذي سيذهب إليه ،فمثال األفراد
امل�ت��وج�ه��ون إل��ى الجمعيات أو ال�ب�ق��االت أو البنوك
ف �ق��د ي �ف��ي ال �ك �م��ام ال �ق �م��اش��ي ب��ال �غ��رض ،ك �م��ا يمكن
أن ي�س�ت�خ��دم ال �ك �م��ام ال �ط �ب��ي ال� �ع ��ادي ذو ال�ط�ب�ق��ات
الثالث ،فهذان النوعان من الكمامات مناسبان لهذه
األنشطة واألماكن املفتوحة.
وي �ح��ذر امل��وس��وي م��ن ب�ع��ض أن ��واع ال�ك�م��ام��ات التي
ال تعتبر معتمدة من وزارة الصحة وه��ي ال تحتوي
س��وى ع�ل��ى ط�ب�ق��ة واح ��دة أو ط�ب�ق�ت�ين ،مبينًا أن �ه��ا قد
تكون مناسبة للطباخني في املطابخ ،بينما يجب أن
يحتوي الكمام الطبي املوصى به على  3طبقات وهو
الذي يحمي من العدوى.

!
أزمة
قفازات

ي �ش �ي��ر امل ��وس ��وي إل��ى
مشكلة ف��ي استعمال
ال � � �ق � � �ف� � ��ازات ل �ل��أف � ��راد
ال � �ع� ��ادي �ي�ن ق ��ائ �ل�ا «إن
القفازات تعطي شعورًا
باألمان املزيف ،خاصة
أن ك �ث �ي �رًا م ��ن األف� ��راد
يسيئون استعمالها».
ويلفت إل��ى أن «الكادر
ال � �ط � �ب� ��ي واج� � � � ��ه أزم� � ��ة
ق �ف��ازات بسبب اس��اءة
اس �ت �ع �م��ال �ه��ا م ��ن ق�ب��ل
األف� � � � � � � � ��راد ،ف � � ��ي وق � ��ت
ي� �ح� �ت ��اج� �ه ��ا ال �ط �ب �ي��ب
خ � � �ل� � ��ال ال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ات
والفحص».

منظومة
سلوكيات
ك � � � �ش � � ��ف د.م � � �ح � � �م� � ��د
امل� � � � � � � � � ��وس� � � � � � � � � ��وي ع� � ��ن
منظومة متكاملة من
السلوكيات التي يجب
ان تتبع لالستفادة من
ال�ك�م��ام ،إذ إن «الكمام
ل� �ي ��س ك ��اف� �ي ��ًا ف� ��ي ك��ل
األح� � � � � � � ��وال ب � � ��ل ي �ج��ب
أن ي �ل��ازم � ��ه ال �ت �ب��اع��د
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي وع� � ��دم
مل��س ال��وج��ه أو العينني
أو األن ��ف ،إض��اف��ة إل��ى
غسل اليدين».
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سعاد فهد المعجل
هل سقط ج��ورج فلويد ضحية للعشرين
دوالرا امل��زي �ف��ة ..أم أن ح��ادث��ة ف�ل��وي��د وم��ا
أعقبها من تداعيات أكبر بكثير من مجرد
اختراق للقانون املصرفي؟!
ت��داع �ي��ات ال �ح��ادث��ة ال �ت��ي وق �ع��ت ف��ى والي��ة
مينيابوليس األم�ي��رك�ي��ة وام �ت��دت ال��ى كل
أرج � ��اء ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة وب �ع��ض ال� ��دول
األوروبية ..تفتح باب الحوار على مصراعيه
ملسألة غياب العدالة االقتصادية والعدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن مجتمعات ال�ب�ش��ر ال�ي��وم،
وبشكل سافر ومقزز في أحيان كثيرة.
فكيف ال تنفجر ال �ش��وارع ون�ح��ن نعيش
في عالم تتفاوت فيه الدخول بشكل رهيب،
حتى ان ما ينفقه فرد على شراء حذاء قد
ي ��وازي دخ��ل أس ��رة ل�ع��دة أش �ه��ر ..ب��ل وق��د
تتراكم املليارات في حساب واح��د ..بينما
ي �ع��ان��ي األغ �ل �ب �ي��ة م��ن ش��ح ف��ي ال �ع �ي��ش قد
يصل الى نقص في الطعام أو الدواء.
من سخرية األمور أن العالم يشهد ومنذ
ع��ام  ،2008وه��و ال�ع��ام ال��ذي اع�ت�م��دت فيه
منظمة العدل الدولية إعالنها بشأن العدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة م��ن أج ��ل ع��ومل��ة ع��ادل��ة ،أق��ول
ي�ش�ه��د إح �ي��اء س �ن��وي��ًا ف��ي ال�ع �ش��ري��ن من
فبراير لليوم العاملي للعدالة االجتماعية..
وم��ع ذل��ك فما شهده ويشهده العالم على
األق��ل منذ ذلك اإلع�لان ليس سوى تدهور
مخيف نحو املزيد من الالعدالة والتفريط
ف��ي ك��رام��ة اإلن �س��ان وع��ومل��ة ال�ف�ق��ر وال�ع��وز
وال �ح��اج��ة وال �ج ��وع ..ف��ي م�ق��اب��ل اس�ت�ح��واذ
ن �خ �ب ��ة م � ��ن ال� � �ن � ��اس ع� �ل ��ى ث � �م� ��ار ال �ع ��ومل ��ة
االقتصادية الزائفة!
واضح أن االستثمار وتدفق رؤوس األموال
وال �ت �ق��دم ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ون �م��و االق �ت �ص��اد
واألم� � ��وال ل��م ت �خ��دم ال�ش��ري�ح��ة األك �ب��ر من
العالم ..وإال ملا ظهر البوعزيزي في الشرق
وجورج فلويد في الغرب.
ال أح��د ي��دع��ي إم�ك��ان�ي��ة ق�ي��ام الجمهورية
ال�ف��اض�ل��ة أو ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة املطلقة..
ف �ت �ل��ك ت �ب �ق��ى ي��وت��وب �ي��ا ب �ع �ي��دة ع ��ن ن��زع��ة
ال�ب�ش��ر وف�ط��رت�ه��م ف��ي االس�ت�ئ�ث��ار ب��امل��وارد
وال �خ �ي ��رات ..ل�ك��ن ق�ل�ي�لا م��ن امل� �س ��اواة في
توزيع الثروات واالمتيازات سيجعل العالم
حتما أقل عنفا وغضبا.
ف�ق��د ت �ك��ون ال �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ت�ص��ورا
ف �ك��ري��ا م �ث��ال �ي��ا ،ل�ك�ن��ه ي�ب�ق��ى أس� ��اس ق�ي��ام
املجتمعات املستقرة وبالتالي املتطورة.
ل ��ن ي �ك ��ون ج � ��ورج ف �ل��وي��د آخ� ��ر ض�ح��اي��ا
غياب مثل هذه العدالة ..فهو كماليني غيره
فقد وظيفته بسبب ال�ك��ورون��ا ..والتقارير
ال�ص��ادرة ع��ن منظمات دول�ي��ة تحذر اليوم
م��ن زي ��ادة ف��ي أع ��داد ال�ع��اط�ل�ين ع��ن العمل
ف��ي ال�ع��ال��م بنحو  25مليون شخص منذ
ظهور الكورونا ..ناهيك عن تخفيض كبير
في ساعات العمل وفي األجور ملن احتفظ
بوظيفته.
لقد كشف فيروس كورونا مدى هشاشة
أوض � ��اع ال�ك�ث�ي��ري��ن ف��ي ال �ع��ال��م ..وق ��د ك��ان
نصيب الطبقات الوسطى والفقيرة األكبر
ف ��ي ه ��ذه ال �ك��ارث��ة ال �ص �ح �ي��ة ..م �م��ا يشير
ال ��ى اح �ت �م��ال زي � ��ادة ال �ت �ب��اي��ن وال �ف��روق��ات
االجتماعية بشكل قد يفرز عنفا وتمردا
وس �خ �ط��ا ل ��ن ي �ك��ون ب��اإلم �ك��ان اس �ت ��دراك
عواقبه.
قد ال يخرج من رحم هذا الوضع املنحرف
في ميزان العدالة «روب��ن ه��ود» يسرق من
األغ�ن�ي��اء ليطعم ال �ف �ق��راء ..ل�ك��ن م��ن امل��ؤك��د
أن يؤدي هذا الغياب املفرط ألبسط أسس
ال�ع��دال��ة االجتماعية ال��ى ان�ف�ج��ار ل��ن يسلم
منه أح��د س��واء م��ن ي�ق��ود ال��رول��زروي��س أو
من يحلم بالتوك توك!

ُك َّّ
كتتاب وآراء
جرة قلم
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على ناس وناس؟!

القصص التي نسمعها عن غسل األموال في الكويت هي أمر صعب
التصديق؛ ذلك أننا مواطنون في هذا البلد عن ٍأب وجد ..ونالحظ أن
ّ
ً
البنوك الكويتية تدقق كثيرًا في تعامالتها معنا .وأضرب مثال على
ذل��ك أن��ي منذ سنوات قمت ببيع عقار ،أملكه في الكويت ليعطيني
املشتري كعربون مبلغًا ،قدره  10آالف دينار كويتي نقدًا ..فطلبت
من أحد أقربائي أن يدخلها في البنك (ال��ذي أتعامل معه منذ أوائل
ُّ
السبعينيات من القرن امل��اض��ي) ..فرفض البنك تسلم أكثر من 3
آالف دينار نقدًا ،ما لم أب�ّي�نّ له مصدر ال �ـ 10آالف دينار املرفوضة،
فاتصلت بمدير الفرع معاتبًا ،ليخبرني أنها تعليمات البنك املركزي،
فأبرزت له العقد االبتدائي (ورقة ال� ّ�دالل ،كما نسميها في الكويت)،
ّ
والذي ذكر فيه مبلغ ّ
املقدم ،ليقبل البنك تسلم ذلك املبلغ.
ال أدري ،مل��اذا ت��ذك��رت تلك القصة عندما أسمع ع��ن تبييض أم��وال
باملاليني وبمئات وعشرات اآلالف ،يقوم بها متنفذون في السلطتني
التنفيذية والتشريعية ،أو أحد اقاربهم أو أبنائهم .واملصيبة القصة
ال �ت��ي ن�ش��رت�ه��ا سبقلا ف��ي  14ي��ون�ي��و ال �ج��اري ع��ن م�ق�ي��م م ��زدوج

ّ
ومتهرب من دفع
الجنسية (أميركي ـــــ أرميني) يقوم بغسل األموال
ّ
الضريبة لوطنه الثاني (أميركا) بموجب قوانني «الفاتكا» التي وقعت
عليها الكويت مع الواليات املتحدة األميركية.
***
نعود إل��ى الكويتيني أصحاب ال�ث��راء الفاحش املفاجئ ،فمن خزانة
مالبس أم أحدهم الى شرائهم للمنازل والشاليهات بمبالغ خيالية ،ال
يمكن أن يكونوا قد جنوها من عرق جبينهم .ونتساءل :كيف يتم
ذلك من دون رقابة أو عقاب ،حسب ما نرى في الدول املتحضرة ،التي
قد يستقيل فيها رئيس وزرائها؛ ألنه استخدم السيارة الرسمية في
مشوار خاص!
ّ
وتساؤلنا ينصب هنا على اخ��وان�ن��ا ف��ي هيئة ال�ن��زاه��ة ،التي ينص
قانونها على توقيع إق��رار بكل م��ا يملكه ال�ف��رد اذا م��ا ت�ب� ّ�وأ مركزًا
وظيفيًا عاليًا من مدير فما فوق ..وهذا االقرار يلتزم فيه كذلك غير
موظفي الحكومة ،فقد قصدت مركز الهيئة بالشامية منذ أشهر
ألقدم إق��رارا بما أملك للزميل الفاضل عبدالرحمن النمش ..وسبب

علي أحمد البغلي
ذلك تعييني عضوًا في الديوان الوطني لحقوق اإلنسان ..ولذلك ،يحق
لي ولغيري من املواطنني أن نتساءل :مل��اذا ال تشمل تلك اإلق��رارات
ال ��وزراء وال�ن��واب وم��ن ف��ي درج��ات�ه��م؟! وإذا ك��ان يشملهم فلماذا ال
تفعل عملية الفحص واملقارنة بني ما كان يملكه ذلك الوزير أو النائب
عند تبوئه ذلك املنصب ،وما يملكه من ماليني اآلن؟!
والجواب يكمن في تعامل حكومتنا الرشيدة وأجهزتها ،حسب املثل
الكويتي القائل« :على ناس وناس»!
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

هذا ما حصل معي
بناء على طلب استشاري مسالك بولية ــــ أعزكم اهلل
ــــ ذهبت إلى أحد املستشفيات الخاصة لعمل أشعة
خاصة للكلية اليمنى والحالب ..طلب مني املوظف
املختص ف��ي قسم األش�ع��ة ال��ذه��اب إل��ى قسم آخر
للحصول على موافقة شركة التأمني ،لكون كاتب
هذه السطور متقاعدًا.
وه ��ذا م��ا ج ��رى ،وب �ع��د دق��ائ��ق أت�ت�ن��ي رس��ال��ة على
ه��ات�ف��ي ال�ن�ق��ال تفيد بخصم ع�ش��ري��ن دي �ن��ارا من
كرت عافية الخاص بي ،وبعد االستفسار قيل لي
إن هذا اإلجراء لكي أحصل على استشارة طبية.
أبلغتهم أن�ن��ي ل�س��ت ب�ح��اج��ة إل��ى اس �ت �ش��ارة ،فمن
أرس�ل�ن��ي ه��و أح��د أف�ض��ل األط �ب��اء ف��ي مجاله على
مستوى املنطقة ،لكن ال�ج��واب املباشر أن االشعة
لن تتم إال بالعشرين دي�ن��ارا ،لكن الالفت أنني لم

مدونة مسافر

أتلق أي استشارة ،مجرد مبلغ تم دفعه ،ورجعت
ل�ل�م��وظ��ف ال ��ذي أرس �ل �ن��ي إل�ي�ه��م ألدف ��ع م�ئ��ة دي�ن��ار
أخرى!
ق��د ي �ق��ول ق��ائ��ل ك��ل ه ��ذه امل �ق��دم��ة ألن ك��ات��ب ه��ذه
ال �س �ط��ور دف ��ع ع �ش��ري��ن دي� �ن ��ارا ع ��ن ط��ري��ق ك��رت
عافية! والجواب طبعًا! وكم شخصًا مثلي دفع هذا
ً
أصال مع أن االستشارة لم َّ
تقدم؟
املبلغ؟ وملاذا يدفع
وهل هذا قانوني أم ال؟
ه ��ذا امل ��وض ��وع ي��أت��ي ف��ي س �ي��اق أن أم � ��وال ال��دول��ة
صارت مباحة لكل من هب ودب ،وكذلك امتيازات
املتقاعدين ـــــ بعد أن س��رق��ت أم��وال�ه��م ول��م تحرك
الدولة ساكنًا ـــــ أصبحت كلها مباحة.
كل ما أرجوه أن تصل هذه السطور إلى مسؤولي
ّ
يصححوا الخلل ،وإذا املوضوع
وزارة الصحة لكي

ساحة
اإلرادة

قيس األسطى
تنفيع ،فليس لدينا مانع؛ فاملال العام سايب ،وهو
أمر معروف للعالم أجمع ،فالصحف العاملية تنشر
ّ
معلومات كل يوم عن تلقي مسؤولني رشى لشراء
أشياء كثيرة ،لكن املساس باملتقاعدين حرام ،على
األق��ل احترموا خدمتهم للبلد طول هذه السنوات،
بس عيب واهلل عيب!
فهل وصلت الرسالة؟ ..آمل ذلك.

أمنية رئيس ..ما بين حقيقة وخيال ()١

ّ
تطرق سمو رئيس مجلس ال��وزراء خ�لال املؤتمر
الصحافي إلى الوضع املثالي للتركيبة السكانية في
الكويت لتكون  ٧٠%للكويتيني و ٣٠%للوافدين،
ُ
وتلك املقولة اقتبست من صياغة مؤتمر صحافي،
وتناقلتها وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ،وكأنها بمنزلة إع�لان
سياسة جديدة ،ذلك االقتباس زاد في تأجيج الجو
ً
املشحون أص�ل�ا م��ن البعض ض��د ال��واف��دي��ن ،املهم
ً
م��ا ح��د يختلف على أن ه�ن��اك خ�ل�لا ف��ي التركيبة
السكانية .ولكن ،هل إصالح الخلل يأتي بمشاريع
قوانني قد تغلب عليها العاطفة او الشعبوية؟ أعتقد
يجب أن نكون واقعيني وشجعانًا بمعالجة واقعنا
م��ن ق�ب��ل حكومتنا ومجلسنا «ال �ل��ي ب��اق��ي ل��ه كم
شهر» واالنتخابات على األب��واب ،ما يجعل بعض
م��ن ي��رغ��ب ف��ي دخ��ول املجلس أن يمتطي صهوة
ج � ��واد ق �ض �ي��ة ال ��واف ��دي ��ن ،وي� �خ ��وض غ �م��ار ح��رب
التركيبة السكانية ،م��ع ان اك�ب��ر م �ت� ّ
�ورط ف��ي هذه
القصة حكومتنا ومجلسنا ،وحيث إن كاتبكم ما
له مصلحة انتخابية وال حكومية ّ
فودي أن أصول
وأجول قليال ،محلال للوضع لعلي أضع النقاط على
الحروف ،وآمل من حكومتنا ومجلسنا وإخواني
املواطنني واملقيمني أن ّ
يوسعون صدورهم «شوي»
ّ
مل��ا س��أك�ت��ب ،وخ��ل��ون��ا ن�ب��دأ بالعمالة السائبة ،وهم
أك �ب��ر ت �ح� ٍّ�د ل �ل��دول��ة ،وك �ف��اي��ة ال�ص�ف�ع��ة ال �ق��وي��ة ال�ت��ي

في الصميم

ومضات الحرية

وجهتها ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة عندما ع��رض��ت عليهم
إس�ق��اط ال�غ��رام��ات والتسفير على ح�س��اب ال��دول��ة،
ف �ل��م ي �ت �ج��اوب س� ��وى ال �ق �ل��ة ،وال �ب �ق �ي��ة م ��ا ه� ّ�م�ت�ه��م
ُ
الدولة ،وليش؟! ألنهم يعتقدون أن ت ّجار اإلقامات
معازيبهم أقوى من الدولة ،ويرون عدم قدرة جهاز
الداخلية على تتبعهم ،حتى لو أرادت ،وبدالنا نتكلم
عن «الداخلية» عندي س��ؤال :شنو سويتوا باملئة
ألف طباخ اللي ُمنحوا ،وعلى غير وجهة حق ،رخص
ق �ي��ادة؟ ه��ذا ك��ان تصريحكم ب��ال� ُّ�ص�ح��ف ق�ب��ل كم
ّ
سنة ،ومن هو املوظف اللي وقع على تلك الرخص؟
وه��ل تمت محاسبته ،وه��ل ُسحبت تلك الرخص؟
أم ��ل ذل ��ك ،ف��رخ��ص ال �ق �ي��ادة ل�ل��واف��دي��ن ب�ح��د ذات�ه��ا
مشكلة عويصة ،وبعدين يوجد أكثر من  ٨٠ألف
تاكسي ج��وال متهالك ،وكلها ما تستعمل العداد،
ُ ِّ
وال تلتزم القانون املنظم ،ومحد يكلمهم! وللعلم،
العديد من سائقي تلك التكاسي ينطبق عليهم ما
ينطبق على العمالة السائبة ،فمنهم يضمن السيارة
من الشركة مقابل مبلغ ،يشمل السيارة واإلقامة
وال��رخ�ص��ة ،ويشتغل م��رة س��ائ�ق��ا ،وم��رة مندوبًا،
على حسب الوضع ،ومحد ينكر مدى رداءة خدمة
ُّ
التاكسي في الكويت ،وأتمنى على الوزارة التحقق
من امللكية الحقيقية لشركات التكاسي ،وأعتقد أن
ُ لاّ
معظم الكويتيني يعرفون طبيعة هؤالء امل ك ،وكما

عدنان عبدالله العثمان
@AdnanAlothman

يقال :إذا عرف السبب بطل العجب .اما ملف العمالة
املنزلية ومشاكلها ،فحدث وال ح��رج .واألم��ر منها
ك��روت ال��زي��ارة ب��ان��واع�ه��ا ،وال�ت��ي ع��ادة تتحول الي
ّ
املتسولني وطالبي
اقامة بقدرة ق��ادر ،وللعلم حتى
املساعدات ،والذين نراهم في كل رمضان ،دخلوا
البالد بكروت زيارة .شلون؟ وليش؟ محد يعرف!
سمو الرئيس ..التركيبة السكانية عملة ذات وجهني،
احدهما املواطنون واآلخر األجهزة التي تحت يديك،
وأهمها «ال��داخ�ل�ي��ة» و«ال �ش��ؤون» و«ال �ت �ج��ارة» ،فإن
ً
رغبنا ف��ي تعديل التركيبة السكانية فعلينا أوال
بشكل
ضبط وتطوير منظومة عمل تلك ال��وزارات
ٍ
علمي ومتكامل ،مع ّ
تغير فكر املنع واملنح.
وفي املقال القادم كالمنا عن «ال�ش��ؤون» ،وبعدها
«التجاره» منبعا العمالة السائبة!
وتسلمون.

لماذا لم تخافوا على الرواتب إال اآلن؟

ال��روات��ب في خطر ،ه��ذا ما نسمعه ،وهناك صراخ
وت �ه��وي��ل آت �ي��ا م��ن ال �ح �ك��وم��ة وم �ج �ل��س األم� ��ة غير
مفهومني ،ألن معظم الحكومات واملجالس السابقة
والحالية كانوا على علم تام بأنهم هم من تسبب
ً
ف��ي م��ا ن�ح��ن ع�ل�ي��ه اآلن ،ال �ك��ل ي��ري��د ح�ل�ا ب�ع��د أن
فرطوا بمدخرات البلد ،وأضاعوا فرصًا استثمارية
وتنموية ثمينة.
ال ش ��ك ف ��ي أن ال� �ل ��وم ي �ق��ع ف ��ي امل� �ق ��ام األول على
الحكومات السابقة ،فهي السلطة التنفيذية وهي
م��ن أدارت اق�ت�ص��ادي��ات وم �ش��اري��ع وت�ن�م�ي��ة البلد،
وه��ي م��ن ك��ان بيدها ضبط البلد سكانيا وأمنيا
وم��ال�ي��ا ،ك��ان عليها ان تستمع إل��ى ناصحيها ال
ملناديب األمة وملن يحركهم ،كان عليها أن تحافظ
على القرش األبيض لليوم األسود الذي نعيشه ،ال
أن تبذره يمنة ويسرة على رواتب بال أداء ،وهبات
ً
ال م�س��وغ ل�ه��ا ،وتفريط ف��ي أراض ��ي ال��دول��ة شماال
وجنوبًا وغربًا وبحرًا لكسب والءات ال تستحق،
ك��ان عليها أن تنوع م�ص��ادر دخلها لتكون راف��دا
قويا موثوقا للنفط ،كان عليها أن تستغل مشتقات
النفط وال�غ��از ب��دال م��ن بيعه بأسعار ال �ت��راب ،كان

عليها أال تستجيب الى املطالب الشعبوية النيابية
التي ال هم لها اال الهدر والبذخ ملصالحها الخاصة.
ول�ك��ن ي�ب��دو أن ه�ن��اك ح�لا س��ري�ع��ا ،ل��م يعلن عنه،
بجانب م��ا طالب ب��ه الكثيرون بضبط املصاريف
وم �ح��ارب��ة ال�ف�س��اد ووق ��ف ال �ه��در ،وت�ف�ع�ي��ل البديل
االستراتيجي و ..و ،..ووض��ع الرجل املناسب في
املكان املناسب ،فهناك حل لن ينفذ ،ولن ينجح اال
بقرار حكومي صارم بعيدا عن أهواء املتضررين
منه ،وه��و ف��رز امل��زوري��ن بشتى أشكالهم ،وأولهم
املزورون للجنسية الكويتية.
هذا الفرز حق سيادي ،وواجب ديني وأخالقي ال أحد
ينازع الحكومة عليه ،وستكون نتائجه ّ
سارة للجميع،
وس�ي��رى الجميع ك��م م��ن م�ل�ي��ارات ال��دن��ان�ي��ر ضاعت
هباء ،وكم من أراض ومساكن سلبوها زورا وبهتانا
من أبناء البلد ،ولن نبالغ إذا ما قلنا إن بند الرواتب
سيكون أول املستفيدين من كشف املزورين.
ّ
وهناك مثال ألحد املزورين يبني كيف كلف وحده
ميزانية البلد مبالغ طائلة ،فكيف اذا ما كشف عن
ع �ش��رات اآلالف إن ل��م ي�ك��ون��وا م�ئ��ات آالف �ه��م ،فقد
أع�ل�ن��ت ال�س�ل�ط��ات األم�ن�ي��ة ع��ن تمكن خليجي من

طالل عبدالكريم العرب
الحصول على الجنسية الكويتية بعد أن ّزور وثائق
له والثنني من أشقائه سجلهما في ملف الجنسية
على أنهما ابناه ،واستطاع توظيف أحدهما املدمن
على املخدرات في وزارة األشغال ،ثم سجله كمعاق
شديد اإلعاقة ليقبض مخصصاتها من الشؤون،
ووظف اآلخر في وزارة الدفاع ،ثم أكمل مشواره في
بلد الخير ،فقام بتزوير زواج صوري ليحصل عن
طريقه على منحة زواج وعلى قرض ومنزل ،ونحن
ال ن�ب��ال��غ ب��أن ك�ش��ف امل��زوري��ن ك�ل�ه��م س�ي��زي��ل عن
كاهل امليزانية العامة مليارات أخرى من الدنانير،
وسيوفر لشبابنا آالف الوظائف ،واملنازل.
نقول :كشف التزوير ممكن إذا ما استعني بالقوي
األم�ي�ن ،والحصيف الحكيم ،وإذا م��ا ت��م التخلص
ممن فتح الطريق للمزورين.

إيمان جوهر حيات
@The0Truth

طرحت مجموعة م��ن ال�ت�ي��ارات السياسية فكرة فريدة
م��ن ن��وع�ه��ا ،وه��ي ع�ب��ارة ع��ن ال��دع��وة لوقفة احتجاجية
يتم من خاللها تعبير الناس عن آرائ�ه��م ومقترحاتهم
عبر إح��دى وسائل التواصل االجتماعي ،فكرة جديدة
ومبتكرة وم��ن الطبيعي أن ت��واج��ه بعض الهجوم وه��ذا
األم��ر معتاد ومتوقع ،فهناك من فقد األم��ل بكل شيء،
وهناك من دوره في الحياة تثبيط همة اآلخرين ،وهناك
الذباب اإللكتروني.
يكفي للمراقب النظر في كمية التذمر واالستياء التي
تجتاح أغ�ل��ب وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،وه��ذا احد
االسباب باعتقادي التي حفزت تلك التيارات السياسية
على تنظيم ه��ذه الوقفة وف�ت��ح امل�ج��ال لجميع املواطنني
امل�س�ت��ائ�ين م��ن س��وء األداء ال �ع��ام (ق�ب��ل ال��وب��اء وب �ع��ده)،
والتعبيرعن حبهم لوطنهم باستنكار الفساد املتفشي
ال��ذي ينخر بالبلد م��ن خ�لال أي وسيلة متاحة تراعي
ظروف الحظر وتحافظ على التباعد االجتماعي.
وكان الحل هو تويتر األكثر استخداما في الكويت.
وهذا مؤشر جيد يدل على سلمية هذا الحراك ،ويجب أن
تستثمره اإلدارة بشكل ايجابي.
وبمجرد ب��دء الحملة تهافت الناس للتعبير عن آرائهم
وطموحاتهم ومقترحاتهم ،تجمعهم رغ��م اختالفاتهم
مشاعر الخوف والقلق.
ن �ع��م ،ت�ل��ك امل�ش��اع��ر ت�ج�س��دت ف��ي ك�ل�م��ات�ه��م وم�ض��ام�ين
جملهم ،أغلبهم مثقلون بالهموم تائهون ال يعرفون إلى
أين تقودهم تلك الزوابع التي تحاصرهم من كل تجاه.
األح��وال في تراجع مستمر وقضايا الفساد تصدرت
املشهد من جديد متخطية الجائحة ،بل وأصبحت حديث
أغلب أفراد املجتمع.
معظم الرسائل املوجهة لإلدارة تطالب بضرورة محاسبة
الفاسدين وال�ب��دء ب��االص�لاح ،رس��ائ��ل سلمية متزنة ال
ت��دع��و للعنف ب��ل ت�ن��ادي ب �ض��رورة الحكمة ول� ّ�م الشمل
ومحاسبة كل من أخفق في أداء مسؤولياته ،واستغل
ما يملك من سلطة لتحقيق مآربه الخاصة على حساب
املجتمع والوطن ،فلم تعد الوعود والتصريحات البراقة
من بعض املسؤولني أصحاب املواقف املتناقضة وغير
الواقعية تشد الشارع كما كانت في السابق ،بل أصبحت
مصدرا للسخط والسخرية ،وهذا مؤشر غير جيد ويدل
على اهتزاز وفقدان ثقة األغلبية باإلدارة الحكومية.
ال�ح�ل��ول ال ت�ح�ت��اج مل�ع�ج��زة ب��ل إل��ى ك �ف��اءات ق ��ادرة على
تحليل األس�ب��اب التي أدت لتفاقم ه��ذه املشاكل ووضع
ال�ح�ل��ول ال�ج��ذري��ة ل�ه��ا ،وق�ب��ل ذل��ك ت�ح�ت��اج إلدارة مؤمنة
بضرورة التغيير وبعيدة عن حرب الكراسي وتضارب
امل�ص��ال��ح ،ال�ت��ي ت��ؤج��ج ب�ين الفينة واألخ ��رى ل�ي��س لغاية
كشف الفساد املستتر ب��ل لتصفية بعض الحسابات
الخاصة على حساب املصلحة العامة ،وخلق حالة من
اإلحباط والشك في نفوس أغلب املواطنني الذين فقدوا
األم��ل ف��ي ال�خ��روج م��ن ه��ذه امل�ت��اه��ة امل��دج�ج��ة بالعراقيل
املسورة بالحواجز.
الكويت تستحق أن نقدم جميعا بعض التنازالت للحفاظ
عليها ،فهل ستكون اإلدارة ق��دوة وت�ب��ادر في ل� ّ�م شمل
أب�ن��ائ�ن��ا امل�ه�ج��ري��ن وامل�س�ج��ون�ين ب�س�ب��ب آرائ �ه��م وت��رف��ع
س�ق��ف ال �ح��ري��ات ،وت�ح�ق��ق ال �ع��دال��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،وت�ب��دأ
باالستثمار بالطاقات البشرية التي هي أساس التنمية
املستدامة؟
هذا هو أحد الطرق الذي من املمكن أن نعبر من خالله
إلى بر األمان.

إن الكل أكبر من مجموع أجزائه
ّ
واملعبرة املنشورة صباح األربعاء  ٢٧مايو
رسالتكم الرائعة
 ٢٠٢٠ف��ي سبقلا ال�غ��راء واملوجهة ل�ق��ادة دول�ن��ا الخليجية
املحترمني ،وألني أحد من بدأ التصفيق لهذا الحراك الوطني
امل �ق��در ،حفزتني رس��ال�ت�ك��م أن أع�ي��د ق ��راءة خ��اط��رة سابقة
ن�ش��رت ل��ي ف��ي سبقلا ال �غ��راء ب�ت��اري��خ  ٧أغ�س�ط��س ٢٠١٩
بعنوان «لنا دور يجب أن نعيه» ،واملقصود هنا الدور الغائب
للمجتمع املدني ،وتحديدًا في هذه القضية البالغة األهمية.
ذكرنا في تلك الخاطرة وال ن��زال ،نعم هناك أزم��ة خليجية
ً
مستعصية الحل ،يزيدها اشتعاال إعالم سيئ يريد لنا ان
نذهب للعدم ،ال سمح اهلل ،وأشرنا إلى أننا نعيش في وسط

ُ
بيئة عربية عزيزة كتب لها أن تعيش املعاناة ،مزقها الخالف
وشتت أهلها لنتساءل هنا ،هل كانت تلك األزمات واملشاهد
املهينة وقسوتها غير كافية من أن يستخلص منها الدروس
والعبر؟! ثم اتينا بمثال أن التسامح والعفو لهما ما لهما من
قيمة وتقدير وكبرياء ،ولنا في سيرة خير البشرية معلمنا
ونبينا الكريم (غ��زوة الخندق م�ث�لا) ،والخلفاء ال��راش��دي��ن،
أسوة في ذلك لتميزهم في جوانب التسامح وطلب املشورة.
وأشرنا أيضا إلى الجهد املشكور واملقدر من أميرنا وقائدنا
والذي ال يزال يسعى ومنذ بداية األزمة وبعقلية القائد املدرك
لحجم معاناة املواطن الخليجي.

سامي فهد اإلبراهيم
ه��ا ن�ح��ن االن أم ��ام رس��ال��ة م��وج�ه��ة ل�ق��ادت�ن��ا ال��ذي��ن نحبهم
ون�ح�ت��رم�ه��م ت�خ�ت��زل م�ع��ان��اة م��واط�ن��ي ال�خ�ل�ي��ج م��ن دون أي
استثناء .علينا ان نكمل جانبا آخر ال يقل أهمية ،نود من
موقعي تلك الرسالة املعبرة ان يقوموا باختيار مجموعة

مصغرة من سيدات وسادة تمثل الدول الست لتذهب بهذه
الرسالة إلى قادتنا الكرام وفق الطرق البروتوكولية املتعارف
عليها لتقول وب��وض��وح ه��ذا ه��و نبض مواطنيكم ،وإن��ه ال
ي��وج��د م��ن ي��ري��د ل�ه��ذه األزم ��ة ان تستمر وت �ط��ول ،شعبكم
يعصره األل��م وال �خ��وف م��ن نتائج غير محسوبة ،ن��ري��د ان
نذكركم وأنتم خير من يعلم بتلك الصالت املتجذرة ،صالت
القربى والتاريخ ،والتي نريدها ان تنمو وتزدهر لنستطيع
ْ
مواجهة عالم متقلب ال ُيؤ َمن جانبه ،واألمل كبير بكم وليس
بغيركم.
واهلل وحده املوفق.
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خبيرة أسرية :حاولي االستقالل بحياتك بعيداً عنهما

أبواي ُمص َّران على أنني فاشلة ..فكيف أتصرَّف معهما؟
أناليزا باربيري «الغارديان»
ترجمة :محمود حمدان
أرس�ل��ت ق��ارئ��ة رس��ال��ة إل��ى خبيرة ش��ؤون األس ��رة في
صحيفة الغارديان تقول فيها:

على مر السنني ناقشني وال��داي كثيرًا ،وق��د سمعت
منهما نقدًا وأم ��ورًا شخصية وأح�ي��ان��ًا إس ��اءات عني
وعن االتجاه الذي اتخذته في الحياة ،أنا متأكدة من أن
كلمة «فشل» قد استخدمت ،وأكافح لفهم سبب ذلك.
لم أتفوق في امل��درس��ة واخ�ت��رت السير في الطريق
اإلب��داع��ي ،وال يشاركني وال ��داي ه��ذه االهتمامات،
وعانيت بعد الجامعة ،وق��ررت أال أعمل بشهادتي،
وح�ص�ل��ت ع�ل��ى ع�م��ل ب� ��دوام ج��زئ��ي ول��م ي�ك��ن ل��دي
سوى القليل من امل��ال ،وهو ما لم يتسق مع فكرة
ّ
والدي عن حياة الخريجني ،عدت إلى املنزل من دون
أن أعرف ما أفعل ،فلم يكن لدي أي حياة اجتماعية
ّ
والدي ال يفكران
أو هوايات ،وكنت مرتبكة .أفهم أن
بي كثيرًا.
في نهاية امل�ط��اف ،اكتشفت وظيفة ب��دت كما أريد
ت�م��ام��ًا  -ول �ك��ن ه��ذا ي�ع�ن��ي م�ح��اول��ة اق�ت�ح��ام مجال
ال خ �ب��رة ل ��ي ف �ي��ه ،وع �ن��دم��ا أخ �ب ��رت وال � � � ّ
�دي ،ك��ان��ا
متشككني .انتقلت إلى مدينة جديدة ال يوجد فيها
سوى عمل تقليدي ومزايا للعيش عليها ،ولم يكن
ً
األم ��ر س �ه�لا ،ل�ك��ن ف��ي ال�ن�ه��اي��ة حصلت ع�ل��ى عمل
رائع ،ولسوء الحظ ،بعد دراسة متأنية ،قررت أنها
ليست املهنة بالنسبة لي.
أنا مرتاحة لقراري وفخورة بما حققته ،ولكن بينما
يقدر والداي ذلك ،يشعران بخيبة أمل .عدت إلى املنزل
مرة أخ��رى ،لكنها ليست مثل آخر م��رة ،لقد نضجت
واكتسبت املزيد من الثقة ،والتحقت بوظيفة جديدة،
لكني سأعمل بدوام جزئي على األقل في البداية.

يرى والداي أن هذه ليست املهنة التي كانا يرغبان فيها
ل��ي ،وأن�ن��ي «غير ن��اض�ج��ة» ،وأب�ك��ي عندما أسمع هذه
األم��ور ،ثم استجمع نفسي ،ولم أعد أسمع لهذا ،فأنا
في أواخر العشرينات من عمري ،وفي كل مرة يحدث

 7آثار جانبية
الرتداء «الكمام» فترات طويلة

ش��يء م��ن ه��ذا القبيل ،يشعر ج��زء مني وك��أن��ه طفل
يائس وحيد م��رة أخ��رى .نحن عائلة تقمع العواطف،
وي�ب��دو ط��رح ه��ذا األم��ر م��ع وال � ّ
�دي ع��دي��م ال �ج��دوى .أنا
أعرف كيف يفكران.

وكان الرد:

أم��ر سخيف أن تسمعي ال�ح��دي��ث عنك بصورة
س�ل�ب�ي��ة ،وي��زي��د األم ��ر س ��وءًا أن ي �ص��در ذل ��ك من

أب ��وي ��ك ،ألن ��ه ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع��ن م ��دى ال �ن �ض��ج ،ال
ي� ��زال ال �ع��دي��د م��ن ال �ن��اس ي�ت�ط�ل�ع��ون إل ��ى م��واف�ق��ة
أبويهم ،وال سبيل لك لتصحيح األم��ور من دون
االستماع لهما ،ما يجعلك تشعرين على الفور
وكأنك الشخص السيئ .وق��د ساعدني التحدث
إلى املعالج النفسي ،كريس ميلز ،على رؤية بعض
وجهات نظر والديك.
يقول ميلز «أتعاطف م��ع ك�لا الجانبني هنا .يجب أن
ي�ك��ون اآلب��اء ق��ادري��ن على التحدث إل��ى أطفالهم على
ان� �ف ��راد ،ألن ��ه ف��ي ب�ع��ض األح �ي��ان ه �ن��اك أش �ي��اء يجب
التحدث عنها ،في حني أن بعض األمور يجب أال تصل
الى مسامع األبناء ،فال أعتقد أن كل املناقشات تخص
جميع أفراد العائلة».
أنت ال ترجعني إلى أبويك إال عندما تكون لديك مشكلة،
لذلك ربما يكون هذا هو الجانب الوحيد الذي يريانه،
وقد يكون هذا سببًا».
ويضيف ميلر «أتساءل عما إذا كانت هناك مشكالت
ل��م يتم حلها م��ع وال��دي��ك تعود إل��ى زم��ن بعيد؛ وكنت
تكافحني لحلها  -ق��د يكون املوقفان مترابطني ،لكن
على الرغم من أن لديك عددًا من البدايات الخطأ ،إال أنك
في كل مرة تلجأين إلى والديك يدعمانك ويسمحان
لك بذلك».
وي��وض��ح م�ي�ل��ز «إن م�ع�ظ��م اآلب� ��اء ي��رغ �ب��ون ف��ي رؤي��ة
أبنائهم على حال أفضل ،لذلك ربما يكونون محبطني،
وه��م ،رغ��م ك��ل ش��يء ،آب��اء ك�ب��ار ال�س��ن م�ع��زول��ون عن
الواقع الحالي ،وقد أتوا من زمن كان للناس فيه وظيفة
واح��دة م��دى ال�ح�ي��اة ،وه��ذا م��ا يعنيه النجاح بالنسبة
لهم».
ويتابع «أعتقد أنه حان الوقت لبدء حوار مع والديك ،وال
تبحثي عن االطمئنان منهما ،وبدال من ذلك وكشخص
بالغ قدمي لهما الطمأنينة ،وقولي لهما أشياء من قبيل
«لقد كنتما رائعني ،ولكن هذه خطتي اآلن» ،ثم حاولي
االستقالل بحياتك.

زينة الزبن 6 :إشارات تدل على توتره وتأثره نفسيا ً

عناد الطفل قد يكون بسبب الملل أو الجوع أو قلة النوم
د .خلود البارون

د .والء حافظ
الش� ��ك أن �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا ن �ع �ل��م أن ف �ي��روس
ك � ��ورون � ��ا ي �ن �ت �ش��ر ع� ��ن ط ��ري ��ق ق �ط ��رات
الرذاذ ،ومن املهم جدا ارتداء كمام الوجه،
خصوصا م��ع ب��دء رف��ع بعض اج��راءات
اإلغ � �ل � ��اق ،ال � �ت ��ي ت �ف ��رض �ه ��ا ال �س �ل �ط��ات
الصحية في دول العالم ،ملواجهة انتشار
الفيروس.
ُوي �ع��د أف � ��راد ال �ط��واق��م ال�ط�ب�ي��ة م��ن أك�ث��ر
األش � �خ� ��اص ت� �ض ��ررا ن� �ظ ��را ل �ل �س��اع��ات
ال �ط��وي �ل��ة ال� �ت ��ي ي �ق �ض��ون �ه��ا ف ��ي ال �ع �م��ل
ب ��ال� �ك� �م ��ام ،وب �ش �ك ��ل ي� ��وم� ��ي ،وب �ح �س��ب
م �ج �ل��ه  ،msn lifestyleال �ي �ك��م ب�ع��ض
األعراض التى يجب االنتباه لها ومحاولة
استشارة طبيب إذا ظهرت عليك:
 - 1ضيق التنفس والدوار
اثبتت الدراسات أن الزفير املنطلق داخل
ال �ك �م��ام ي ��ؤدي إل ��ى ت��راك��م ث��ان��ي أكسيد
الكربون بني الوجه والقناع.
وي �ق��ول ال��دك �ت��ور رش �م��ي ب �ي��اك��ودي :ان��ه
ب�س�ب��ب زي� ��ادة م�س�ت��وي��ات ث��ان��ي أكسيد
ال �ك��رب��ون ف��ي ال�ج�س��م م��ن خ�ل�ال إع ��ادة
ت�ن�ف��س ال��زف �ي��ر ال� ��ذي ي�ت�ح��ول إل ��ى ث��ان��ي
أكسيد الكربون قد يشعرك بالدوار.
 - 2تطور أمراض
الجهاز التنفسي املزمنة
ي � �ق� ��ول ال� ��دك � �ت� ��ور ك � ��وري� � �ل � ��وس :ب �ع��ض
األشخاص يمكن أن يصابوا باستجابة
التهابية شبيهة بالربو في الرئتني بسبب
اس�ت�ن�ش��اق أل �ي��اف ق �ن��اع ال��وج��ة املصنع
منها.
 - 3الصداع
ارتداء الكمام على املدى الطويل يمكن أن
ي��ؤدي إل��ى ن��وب��ات متكررة م��ن ال�ص��داع،
أوض��ح الدكتور لني بوستون :قد يحدث
الصداع بسبب شريط الكمام حول الرأس
طوال اليوم ،أو اإلجهاد الناتج عن التنفس

داخ��ل ال�ك�م��ام وم��ا يسببه م��ن التغيرات
الطفيفة في مستويات األكسجني وثاني
أكسيد الكربون في الدم.
 - 4ظهور حبوب الوجه
إع� � ��ادة ارت � � ��داء ن �ف��س ال �ك �م��ام ي�م�ك��ن
أن ي � � ��ؤدي إل � ��ى اس� �ت� �ن� �ش ��اق ال �غ �ب��ار
وح�ب��وب اللقاح والبكتيريا وملوثات
الجسيمات األخرى العالقة داخل مادة
القناع ،األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى
ان �س��داد م�س��ام ال�ج�ل��د ،وال�ت�س�ب��ب في
ظ� �ه ��ور ال �ب �ث��ور ح� ��ول ال ��ذق ��ن ب�ش�ك��ل
أساسي.
 - 5التهاب الجلد
في حالة األقنعة الجراحية ،يتم تصنيع
النسيج باستخدام املواد الكيميائية لربط
األل �ي��اف م�ع��ًا .يمكن لبعض األش�خ��اص
ال��ذي��ن لديهم ب�ش��رة حساسة أن يحدث
ل �ه��م ش �ك��ل م ��ن أش� �ك ��ال ال �ت �ه��اب ال�ج�ل��د
املزمن نتيجة االستخدام املتكرر ،ويمكن
أن ي�ك��ون ل�ه��ذا ع��واق��ب ط��وي�ل��ة امل ��دى من
حيث تكرار وتندب الجلد حول الوجه.
 - 6ضعف جهاز املناعة
ي � �ق ��ول ال� ��دك � �ت� ��ور إس� �ت� �ي� �ب ��ان ك ��وس ��اك:
ه�ن��اك دراس ��ات تشير إل��ى أن انخفاض
م �س �ت��وي��ات األك� �س� �ج�ي�ن ف ��ي األن �س �ج��ة
(نقص األكسجة) يمكن أن يقمع بعض
جوانب االستجابة املناعية ،حيث أثبتت
التحقيقات العلمية أن الحرمان لفترات
طويلة من األكسجني الكافي في الجسم
يمكن أن يشل قدرة جهاز املناعة لدينا
على معالجة االلتهابات التي تزداد سوءا
لدى كبار السن والشباب.
 - 7تجاعيد الجلد
ال�ت��أث�ي��ر اآلخ� ��ر الس �ت �خ��دام ق �ن��اع ال��وج��ه
ع�ل��ى امل ��دى ال �ط��وي��ل ه ��و :أن �م��اط ج��دي��دة
م��ن تجاعيد الجلد .تستلزم م��زي�دًا من
مرطبات الوجه.

قد تالحظ األم تغييرًا في شخصية
طفلها الصغير ،ليصبح عنيدًا يرفض
االس � �ت � �م ��اع ل �ن �ص��ائ �ح �ه��ا وم �ت �ح��دي��ًا
ألي أم ��ر ت�ك�ل�ف��ه ب ��ه .ورغ ��م أن ال�ع�ن��اد
م��ن ال �ص �ف��ات غ �ي��ر امل�ح�ب�ب��ة وامل �ث �ي��رة
للمشاكل ،فإنها من الصفات الطبيعية زينة الزبن
التي قد تظهر مؤقتًا ثم تختفي إن لم
يتم تعزيزها وتثبيتها في شخصية الطفل.
وتشرح زينة الزبن ،املعالجة النفسية للطفل واألس��رة ،قائلة« :العناد
من الصفات الصحية والطبيعية املؤقتة التي تبرز خالل مراحل النمو،
وبخاصة ما بني عمر  2و 4سنوات ،فخالل هذه الفترة يحاول الطفل
أن يكتشف ح��دود قدراته الجسدية والعقلية ويقيم ما يمكنه فعله
والتحكم به في بيئته ،وأيضا حدود تفاعله وسيطرته على اآلخرين
من حوله .وبشكل عام ،يجب أال تكون للوالدين ردة فعل قوية تجاه
العناد ،مثل :الحرمان الشديد ،أو التعنيف ،أو النفي من دون تبرير».
وتابعت« :ب��ل ينصح باتباع أسلوب البدائل وال�ش��رح .فمثال ،لو كان
الطفل ي��ري��د أن يطبخ بنفسه أو يمسك بالسكني ،ف�ب��دال م��ن نهره
وتعنيفه ،اش��رح ل��ه خ�ط��ورة م��ا يريد القيام ب��ه ،وأن��ه ال ي��زال صغيرا
حاليا ،وأنه سيتمكن في املستقبل من عمل هذه األمور بمفرده ،ثم
اقترح عليه البديل ،وهو أن عليه الطلب من شخص أكبره منه ،حتى
يساعده في القيام بهذه األشياء الخطرة».
وأض��اف��ت« :أس�ل��وب النهر وال��رف��ض ينصح بتحاشيه حتى ال يشعر
الطفل بأنه يحصل على انتباهنا السلبي ،ويشعر بسيطرتنا عليه
وفرضنا لألوامر والقمع لشخصيته ،فكل ذلك قد يفعل ويثبت صفة
العناد في شخصيته ،أو قد يحوله الى طفل كتوم ومنعزل واتكالي».
مسببات أخرى للعناد

■ التوتر والغضب
في حال تكرار العناد بشكل يومي من دون ارتباط بعوامل اخرى،
فقد يكون سببه هو الغضب او التوتر .وتنصح االم بتخصيص
وق��ت للطفل حتى تتحدث معه عن املشاعر وكيفية التعبير عنها
بشكل صحيح.
دع الطفل يكتسب خبرة واستقاللية عبر التالي:
 - 1تعليمه االكتفاء الذاتي

■ سبب وقتي  -بيئي
مثل امللل ،أو الجوع أو النعاس وقلة النوم .ويكفي ان يحصل الطفل
على ما يريحه مثل األكل أو النوم حتى يتعدل مزاجه وسلوكه.
■ شد االنتباه
خ��اص��ة مل��ن ل��دي�ه��ا م�ج�م��وع��ة أط �ف��ال ت�ق�ض��ي وق�ت�ه��ا م�ع�ه��م بشكل
جماعي .فلكل طفل احتياجاته الخاصة ورغبته بوقت خاص مع
امه .وقد يتخذ أسلوب العناد للحصول على هذا االنتباه الخاص.
وفي حالة اتخذت االم أسلوب التعنيف والنهر ،سيحصل الطفل على
االنتباه الذي يحتاج له ،ولكنه سيتعود على هذا النوع السلبي من
االنتباه ويرغب به مستقبال .لذا ،تنصح األم بأن تعوده على االنتباه
اإليجابي عبر تعزيز مشاعر املحبة والدعم وأسلوب التشجيع على

مايو كلينك

السلوكيات املحببة حتى يتعلم ب��أن��ه إذا ق��ام ب��األم��ور الصحيحة
سيحصل على االنتباه اإليجابي.

قد يكون سبب العناد هو امللل ،وبخاصة خالل الوقت الراهن وما
يترتب عليه من بقاء األطفال في املنزل لفترات طويلة .وتنصح االم
بتعليم الطفل كيف يضع جدوال يمأل يومه بنشاطات متعددة ،ولكن
ليس عليها ان تتابع تطبيقه له او تعويده االتكال عليها حتى تمأل
فراغه.
 - 2عدم التدخل وحل مشاكل ومشاجرات اإلخوة
ينصح ولي االمر بعدم التدخل وحل جميع املشاجرات او املشاكل
ال�ت��ي تحصل ب�ين االخ ��وة ح�ت��ى ال ي �ت �ع��ودوا االت �ك��ال عليه ف��ي كل
صغيرة وك�ب�ي��رة ،ب��ل عليه ت�ف��ادي اص ��دار االح �ك��ام وح��ل املشاكل
واالكتفاء بسؤالهم عن سبب املشكلة وكيف يقترحون حلها ثم
يعطيهم خمس دقائق حتى يحلوا املشكلة او ان يعاقبوا.

 - 3التعبير عن مشاعره
يحتاج كل طفل ال��ى وقته الخاص مع ول��ي ام��ره حتى يتحدث معه
عن مشاعره وافكاره ،ودعت االخصائية زينة األم الى «أن تتحدث
مع أطفالها عن املشاعر ،وتشرح لهم أنها مشاعر طبيعية يشعر
الجميع بها».
ف�ت�ق��ول لطفلها م �ث�لا :أالح ��ظ أن ��ك م�ت�ض��اي��ق أو غ��اض��ب وه��ذه
مشاعر طبيعية نشعر بها أحيانا لسبب م��ا .ولكن علينا ان
نعبر عنها بسلوك مناسب وصحيح وليس بأسلوب خاطئ
ي�س�ب��ب امل�ش��اك��ل وزع ��ل اآلخ ��ري ��ن ،ث��م ت�ن��اق�ش��ه وت�ع�ل�م��ه ال�ط��رق
والوسائل املناسبة لذلك.
 6إشارات تدل على توتر الطفل وتأثره نفسيًا
 - 1قيام الطفل بسلوكيات هدفها هو كسب االنتباه وطلب الحنان
والعاطفة.
 - 2ت�ك��رار سلوكيات تشير إل��ى ف��رط ال�ت��وت��ر مثل قضم االظ��اف��ر
والتأتأة او أي حركة عصبية.
 - 3ش ��دة ال �ت �ص��اق ال �ط �ف��ل ال�ص�غ�ي��ر ب��أم��ه وال �ط �ل��ب م�ن�ه��ا بشكل
مستمر«الحنة».
 - 4سرعة االنفعال والغضب.
 - 5االنعزالية.
 - 6االلتصاق بشاشة األلعاب اإللكترونية طوال الوقت.

حساسية الفول السوداني تصيب األطفال بكثرة!

حساسية الفول السوداني أحد األسباب الشائعة
ل�ن��وب��ات الحساسية ال �ش��دي��دة .وي�م�ك��ن أن تكون
أعراض حساسية الفول السوداني مهددة للحياة.
ق��د تصيب حساسية ال�ف��ول ال�س��ودان��ي األط�ف��ال
بكثرة .حتى إذا كنت أن��ت أو طفلك يعاني فقط
من رد فعل تحسسي خفيف تجاهه ،فمن املهم
التحدث م��ع طبيبك .ف�م��ازال هناك احتمال خطر
اإلصابة برد فعل أكثر خطورة في املستقبل.
ُ
وتعد حساسية الفول السوداني السبب األكثر
شيوعا لإلصابة بحساسية للبروتينات من
الطعام ،وهي حالة طوارئ تتطلب العالج بحقن
اإلبينفرين (أدرينالني) (مثل ايبيبني،Symjepi ،
وغيرهما) عالوة على التوجه لقسم الطوارئ.

األعراض
َت ُ
ُّ
حدث االستجابة التحسسية للفول السوداني
ً
عادة خالل دقائق بعد أكل الفول السوداني.
يمكن أن تشمل عالمات وأع��راض الحساسية
من الفول السوداني ما يلي:
 - 1سيالن األنف
 - 2حكة في الفم والحلق أو حولهما
 - 3مشكالت الهضم ،مثل اإلسهال وتشنجات
في املعدة والغثيان أو القيء
ّ -4
شد في الحلق
الصفير
أو
النفس
ضيق
-5
َّ َ
 - 6الحساسية املفرطة (ال��ت��أق) وه��و رد فعل
ُيشكل خطرًا على الحياة.
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عثمان الشطي لـ سبقلا 20 :متأهالً من الدول العربية ..والجزء الثاني يوليو المقبل

برامج اكتشاف المواهب تدخل عصراً جديداً بـ«نجم الحجر المنزلي»
محمد علي
دخ�ل��ت ب��رام��ج اك�ت�ش��اف امل��واه��ب ع�ص��را ج��دي��دا يتسق وم��ا نعيشه
حاليا من ظروف فرضت علينا جميعا نمطا مختلفا في التواصل
االج�ت�م��اع��ي ،حيث ك��ان��ت تعتمد تلك ال�ب��رام��ج ف��ي وق��ت س��اب��ق على
التجمعات داخ ��ل اس�ت��دي��وه��ات ك�ب�ي��رة وب��دي �ك��ورات ض�خ�م��ة ،لتأتي
جائحة كورونا وتسدل الستار على عصر اإلعالم التقليدي وتسرع
الخطى نحو منصات العرض البديلة ،السيما الرقمية منها ،حيث
اصبح التواصل اسرع واسهل ويختصر الوقت والجهد واملسافات.
وجاءت مبادرة نخبة من الفنانني في الكويت لتؤسس ملرحلة مختلفة
من اكتشاف املواهب ،ربما تصبح نهجا خالل الفترة املقبلة للعديد
من الفضائيات التي تخصصت في بث هذه النوعية من البرامج ،اذ
اطلقت من الكويت مسابقة ستارز الكتشاف املوهوبني من االطفال
والناشئة في املجاالت الفنية املختلفة بعنوان «نجم الحجر املنزلي».
اكتشف نفسك
املسابقة التي رفع القائمون عليها شعار «اكتشف نفسك» ،تهدف
لتعزيز ثقة األطفال والناشئة في أنفسهم وشغل وقت الفراغ الطويل
في ظل تعطيل جميع االنشطة الفنية منها والرياضية .وتترأس لجنة
تحكيم املسابقة الفنانة سماح ،بينما يشارك في عضويتها كل من
الفنانة هبة الدري واملطرب والفنان بدر الشعيبي والفنان البحريني
خليل الرميثي والطفلة ملوكة ومقرر املسابقة الكاتب عثمان الشطي.
وشرعت املسابقة ابوابها مطلع الشهر الجاري الستقبال مشاركات
املتسابقني م��ن شتى ان�ح��اء ال��وط�ن��ي ال�ع��رب��ي ،وم��ن عمر  6ال��ى 16
سنة ،في مجاالت التمثيل والغناء والعزف والتعبير الحركي واإللقاء
والستاند اب كوميدي ،على ان يتم منح الجوائز للمراكز الثالثة األولى
في مختلف الفئات.
مجاالت مختلفة
ي �ق��ول م �ق��رر م�س��اب�ق��ة «ن �ج��م ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي» ال �ك��ات��ب ع�ث�م��ان

هبة الدري

عثمان الشطي

الشطي ،في تصريحات خاصة لـ سبقلا :قطعنا شوطا طويال
ف��ي اخ�ت�ي��ار امل��واه��ب امل�ت�ن��اف�س��ة ف��ي مختلف امل �ج��االت ،وح��ال�ي��ا
نحن في مرحلة تجهيز املشاركني للمرحلة النهائية ،وقد تقدم
للمسابقة م��واه��ب م��ن  17دول��ة عربية ،وال�ه��دف منها استغالل
م��واه��ب ال�ن��اش�ئ��ة واالط �ف��ال ف��ي ال�ح�ج��ر وتحفيزهم ع�ل��ى تنمية
امل �ه��ارات ال�ت��ي اك�ت�س�ب��وه��ا ،ول�لأم��ان��ة ملسنا ال�ع��دي��د م��ن امل��واه��ب
املتميزية م��ن مختلف ان�ح��اء ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،حيث وصلتنا ما
يقارب  204مشاركات من دول عربية ع��دة ،وقع االختيار على
 38م��وه�ب��ة ف��ي ال�ج��ول��ة االول� ��ى ،وم��ن خ�ل�ال ت�ص��وي��ت الجمهور
وبمشاركة لجنة التحكيم وقع االختيار على  20متأهال من الدول
العربية ،وم��ن املقرر ان تعرض مشاركاتهم على الجمهور غدا
(االرب�ع��اء) ،ونترك الفرصة للجمهور ليصوت ويختار من يراه
يستحق بمعية لجنة التحكيم ،على ان نعلن االسبوع املقبل عن
االسماء الفائزة في مجاالت الغناء والتمثيل والتعبير الحركي
وااللقاء والعزف ،واتمنى التوفيق للجميع.
وحول التجربة يضيف الشطي« :تجربة مميزة وممتعة ،نعمل بحب
ونشاهد مشاركات املتسابقني ،وبالفعل هناك العديد من املواهب
املتميزية التي تستحق فرصة للظهور ،وبسبب االقبال الكبير من

صرخة من أجل الحرية والعدالة تخترق الستار اإليراني

«بنات الدخان والنار» تروي عذابات األكراد
رافع البرغوثي
«ام� � ��رأة وح ��ده ��ا ع �ل��ى ج �ب��ل عند
ال �غ �س��ق» .ش��اب��ة ال ن �ع��رف عنها
ش �ي �ئ��ا ..ح�ت��ى اس�م�ه��ا ال ن�ع��رف��ه،
ت �ف �ك��ر ف ��ي االن � �ت � �ح� ��ار ..مل � � ��اذا؟ ال
ن��دري .م��ع ت�ق��دم ال��رواي��ة ،نعرفها
ون �ع ��رف م ��ا اوص �ل �ه��ا إل ��ى ذل ��ك ..أفا هوما
ن�ع�ي��ش ق�ص��ة ال�ظ�ل��م وال �ص��دم��ات
واملعاناة ،والحب والرغبة والحلم واألم��ل ،طبقة فوق طبقة ،وجيال
بعد جيل ..نرافق ليلى ،الحاملة بصنع أف�لام عن عذابات األك��راد،
وهي تكافح من أجل شقيقها املسجون في ايران ،من اجل الحرية
والعدالة ،من اجل الهوية.
«ب �ن��ات ال��دخ��ان وال� �ن ��ار» ه��ي ال ��رواي ��ة األول� ��ى مل�ب��دع��ة امل�ج�م��وع��ة
القصصية «أصداء من األرض األخرى» ،الكاتبة الكردية آفا هوما،
التي نشأت في الجزء اإليراني من كردستان ،وتعيش اآلن في
تورنتو وسان فرانسيسكو .وقد صدرت الرواية املكتوبة باللغة
االنكليزية عن دار هاربر كولينز في كندا و«اوفرلوك بريس» في
الواليات املتحدة.
أفق مسدود
نشأت ليلى الصغيرة في كردستان التي تسيطر عليها إي��ران،
في عائلة عانت أجيالها الصدمات .فقد رأى والدها أعمامه الستة
يذبحون ب��أي��دي الجنود ال�ع��راق�ي�ين ،وف��ي ال�س�ن��وات التالية ُسجن
ُ
وع ��ذب بسبب أنشطته ال�س�ي��اس�ي��ة .ل�ق��د ت��م إط�ل�اق س��راح��ه لكنه
يعاني اكتئابا مزمنا ،وآثار التعذيب باقية على ظهره..
تحلم ليلى ب��دراس��ة السينما لتصنع أفالما تسرد آم��ال شعبها
وآالم��ه ،وتعمل في متجر لبيع الكتب ،لعلها توفر شيئا من املال،
وتستطيع تحقيق حلمها ،لكن األف��ق م�س��دود ،ف��ي ظ��ل الظروف
والتقاليد..
رحلة الرعب
فجأة يختفي شقيقها االصغر «شيا» ،الذي علق على جدار غرفته
صور تشي غيفارا ونيلسون مانديال ،وكتب مقاالت عن اضطهاد
األك��راد في إي��ران ،نشرها على اإلنترنت .لقد ش��ارك في تظاهرة
مناهضة للحكومة وقبض عليه ،وال يعرف احد ما إذا كان ميتا
أو على قيد الحياة.
تصمم ليلى على العثور عليه وانقاذه ،وتنطلق في رحلة
محفوفة باملخاطر ،ت��واج��ه خاللها ال��رع��ب والتحيز ضد
امل��رأة والكراهية العرقية والنفاق والفساد ..في ظل حكم
ينكر األلم الكردي ،وال يترك امام االكراد اال االنصهار أو
اإلبادة!
ي�ت��وح��د ف��ي ال��رواي��ة م��ا ه��و شخصي ب�م��ا ه��و س�ي��اس��ي ،وال تقع
الكاتبة في حبائل الرومانسية او التسطيح ،ال يستطيع القارئ
التنبؤ بمسار االحداث ،تأخذه الرواية إلى الحياة اليومية لألكراد،
بحلوها ومرها ،من دون ان يجد نفسه ام��ام شخصيات نمطية
موزعة الى اخيار واشرار.

«بنات الدخان والنار» اختراق ابداعي لستار التعتيم على معاناة
األكراد ،في ايران وغيرها ،حيث ان دمهم موزع بني القبائل .ربما
يمكن تلخيصه ف��ي حلم ليلى ال��ذي رأت فيه ص��دره��ا ق��د انفتح
وانطلق منه طائر الفينيق.
رسائل فرزاد
كتبت آفا هوما ملحوظة مفادها انها استلهمت روايتها جزئيا من
رسائل الصحافي الكردي فرزاد كامانجار ،التي كتبها في سجنه
االيراني ونشرت على االنترنت عام  .2010وحني سألتها عن ذلك
الكاتبة جولي كاريك دالتون قالت:
«هزتني حتى النخاع رسائل فرزاد ،التي تم اقتباس بعضها
في «بنات الدخان والنار» ،ألنه أظهر لي أن العثور على املعنى
ممكن ،حتى عندما يكسر الجالدون عظامنا ،في نغمة كردية
على الهاتف ،في لكنة ك��ردي��ة .لقد جسد حقيقة أن اشتعال
خ�ي��ال امل��رء م�خ��رج م��ن ال�س�ج��ن ،وه��و أم��ر ال يمكن ألح��د أن
يسلبنا إياه.
كتب عن الحب واألمل والعدالة في أثناء تعرضه للتعذيب الجسدي
والنفسي .هزم فرزاد الفظائع برفضه االستسالم لها .كان يحب
أن ي�ق��ول إن��ه ل��ن يسمح ل�ه��م «بقتله ف��ي ال��داخ��ل» .بالنسبة ل��ي،
فرزاد نموذج لقدرة البشر على االرتفاع فوق القمع ،مثل فيكتور
فرانكل ،مثل نيلسون مانديال .عندما تأثرت بصوته ورسالته،
أدركت أنه ليس لدي وقت للشك واالشفاق على النفس .واصلت
الكتابة بالرغم من كل األسباب لعدم القيام بذلك .أنا سعيدة ألن
نشر الرواية يتزامن مع الذكرى العاشرة إلعدامه» .وختمت آفا
هوما حديثها قائلة إن الطغاة يسقطون الواحد تلو اآلخر ،واملجد
لفرزاد وأمثاله.

امل�ش��ارك�ين ون �ظ��را للتفاعل ال�ض�خ��م ال ��ذي مل�س�ن��اه س��وف نعلن عن
املوسم الثاني بمجرد االنتهاء من النسخة الحالية».
النسخة الثانية
اما عن التاريخ املتوقع لبدء النسخة الثانية من البرنامج ،فقد اوضح
الشطي أن «شهر يوليو املقبل هو املوعد املبدئي للجزء الثاني من
(نجم الحجر املنزلي) ،وس��وف نكشف عن تفاصيل اكثر بمجرد

االنتهاء من الجزء الحالي».
وشدد عثمان على ان لجنة التحكيم كانت حريصة على منح جميع
املشاركني املالحظات الفنية التي يحتاجونها ،سواء الفنانة سماح او
الفنانة هبة الدري.
واضاف« :لم نجامل على اإلطالق وحرصنا على توجيه املتسابقني»،
كاشفا عن ان اغلب املواهب التي ترشحت كانت في مجال الغناء ،ثم
التمثيل ،والفتا الى ان وجود الطفلة ملوكة كان ضروريًا ألنها قريبة
من الشريحة املستهدفة في العمر ،مما يجعل رأيها مهمًا.

عن قوة الحب وقدرة الروح على التحمل

مسرحية «أغنية الطير» أونالين
رافع البرغوثي
يستطيع عشاق املسرح في بريطانيا مشاهدة ملحمة
الحب والشجاعة والتضحية «اغنية الطير» ،التي اعدتها
للمسرح راشيل واغستاف عن رواية الكاتب البريطاني
سيباستيان فولكس ال�ت��ي ن�ش��رت ع��ام  1993باالسم
ن�ف�س��ه ،وذل ��ك ال�س��اع��ة ال�س��اب�ع��ة م�س��اء االول م��ن يوليو
امل�ق�ب��ل ،وي�ب�ق��ى ال �ع��رض م�ت��اح��ا ع�ل��ى االن �ت��رن��ت مل��دة 72
ساعة.
يقدم العرض ويروي االحداث سيباستيان فولكس (67
عاما) ويلعب االدوار الرئيسية املمثلون ماكس ب��ودن،
ستيفن بوكسر ،توم كاي ،مادلني نايت وتيم تريلور.
يأتي ه��ذا ال�ع��رض ف��ي ال��ذك��رى ال��راب�ع��ة بعد املئة ملعركة
ال�س��وم ال�ت��ي وق�ع��ت ب�ين ال�ق��وات األمل��ان�ي��ة وق��وات الحلفاء
ف ��ي ال� �ح ��رب ال �ع��امل �ي��ة األول � ��ى ( 1ي��ول �ي��و –  18ن��وف�م�ب��ر
 )1916وانتهت بخسائر كبيرة للطرفني ،وي��ذه��ب ريع
العرض لدعم مؤسسة خيرية ترعى املحاربني القدامى
وعائالتهم.
ي��وظ��ف امل �خ��رج��ان االس�ت�ي��ر وات �ل��ي وت �ش��ارل��وت بيترز،
ال��ى ج��ان��ب األداء ال�ح��ي ،ضفيرة م��ن التقنيات الحديثة
البصرية والسمعية واملوسيقا ،في تقديم العرض الذي
يمجد القيم االن�س��ان�ي��ة ،ويجسد رع��ب ال �ح��رب ،وتأثير
الصدمة في نفس الفرد.
يعيش املشاهد مع ستيفن ريسفورد ،الجندي البريطاني

ملصق المسرحية

العاشق ،في ميدان القتال ،ومع حفيدته ،إليزابيث بنسون،
وه��ي ت �ح��اول ف��ي السبعينات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي ،فهم
تجربة جدها ،ويتساءل معها عن كيفية توثيق االحداث
ال�ت��اري�خ�ي��ة وت��دوي�ن�ه��ا وت��أوي�ل�ه��ا ..ف�ق��د ك��ان ه��م فولكس
معرفة مشاعر الجنود الذين عاشوا التجربة ،ال ما كتب
امل��ؤرخ��ون وال �ب��اح �ث��ون ع��ن ت�ل��ك امل �ش��اع��ر ،ول��ذل��ك التقى
الكثير من املحاربني وسمع منهم ،ولذلك حظيت روايته
بانتشار واسع وكانت من اكثر الكتب مبيعا في العالم.
ي�ق��ول امل�خ��رج وات�ل��ي ان «اغ�ن�ي��ة ال�ط�ي��ر» قصة ع��ن ق��درة
الروح البشرية على التحمل ،وعن قوة الحب .انها تظهر
ب��وض��وح ان �ن��ا ،ح�ت��ى ف��ي أوق ��ات ال�ف�ظ��ائ��ع ال�ت��ي ال يمكن
تصورها ،لدينا ما يجمعنا ،وهو اكبر بكثير مما يفرقنا.

استئناف تصوير
 Jurassic World 3في  6يوليو
كشفت وسائل إعالم بريطانية أنه سيتم استئناف إنتاج
فيلم  Jurassic World 3ف��ي  6يوليو املقبل ف��ي اململكة
املتحدة.
وأض��اف��ت أن «ال�ت�ص��وي��ر س�ي�ك��ون وف��ق ق��ائ�م��ة واس �ع��ة من
إجراءات الصحة والسالمة املعمول بها في البالد».
وسيكون  Jurassic World 3أول فيلم ُيستأنف تصويره
ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ب�ع��د ج��ائ�ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا ،وف��ق موقع
«.»Screen Rant
وص ��در ف�ي�ل��م «ج��وراس �ي��ك ب� ��ارك» ع��ام  ،1993ح�ي��ث لعب
سام نيل دور دكتور آالن غرانت ،بينما لعب املمثل جيف
غولدبلوم دور دكتور إيان مالكوم.

ُيعد من أهم الملتقيات األوبرالية في العالم

«إيكس-أن -بروفانس» في نسخة رقمية

ُ ّ
تنظم نسخة رقمية عن مهرجان إيكس-أن-بروفانس
في جنوب فرنسا ،الذي يعد من أهم امللتقيات األوبرالية
ف��ي العالم ،بنسخة م��ع عشر حفالت لنجوم ف��ي عالم
األوب� ��را ،ص � ِّ�ورت م��ن دون ج�م�ه��ور ،وس�ت�ب� ّ�ث بالنسق
ّ
التدفقي مجانًا.
فبعد إلغاء دورة العام الحالي ،بسبب فيروس كورونا
املستجد ،سيشهد ه��ذا «امل�س��رح االف�ت��راض��ي» بني
ال�س��ادس م��ن يوليو وال�خ��ام��س عشر منه نقاشات
ح��ول مستقبل أوس ��اط األوب ��را ،ال��ذي ت�ض��رر ج��راء
ال�ج��ائ�ح��ة ب�س�ب��ب االغ�ل��اق غ�ي��ر امل �س �ب��وق وال�ط��وي��ل

للمسارح عبر العالم.
وم ��ن ب�ي�ن امل��وع��دي��ن ال �ب��اري �ت��ون األمل ��ان ��ي ك��ري�ت�س�ي��ان
غيرهاهر والتينور الفرنسي ستانيسالس دو باربيراك
وقائد األوركسترا البريطاني الشهير سامنب راتل.
وك��ان التينور األملاني سيشارك في دورة ع��ام ،2002
من خالل توليه دور البطولة في أوبرا «فوزيك».
أم��ا في النسخة الرقمية فسيؤدي مقاطع من تأليف
فرانز شوبيرت وألبان برغ.
أما سايمن راتل الذي كان يفترض أن يدير أوركسترا
لندن السيموفنية في عرض «فوزيك» ،فسيرافق على

البيانو ،املغنية األوبرالية التشيكية ماغدالينا كوزينا.
وستسجل الحفالت من دون جمهور في مواقع معروفة
ضمن املهرجان ،وستبث عبر محطات «آرتي كونسير»
و«فرانس موسزيك» وقناة املهرجان الخاصة.
وس �ي �س��اه��م ال �ك �ث �ي��رون م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ال ��ذي ��ن ك��ان��وا
سيشاركون في دورة عام  2020امللغاة في نقاشات،
ّ
ستجري من خالل تطبيق زوم ،مع بث تدفقي عبر
ق �ن��اة امل �ه��رج��ان ،م�ث��ل ق��ائ � َ�دي األورك �س �ت��را ت��وم��اس
هنغلبروك وسوزانا مالكي ،واملؤلفة املوسيقية كايا
سارياهو( .أ ف ب)
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البنوك استحوذت على  %70من سيولة جلسة أمس

البورصة ِّ
تعوض  266مليون دينار من خسائرها
¶ َّ
تلقت جرعة
تنشيطية ..دفعت
أسهم المصارف
لالرتفاع والتماسك

عوَّ ضت بورصة الكويت امس  266مليون دينار من خسائر سوقية
تكبدتها خالل جلستي الخميس واألحد ،التي تجاوزت  1.2مليار دينار،
وذلك على وقع قرار إلغاء جلسة تداول األربعاء الماضي ،والجدل حول
إلغاء التوزيعات النقدية للبنوك عن العام الحالي .2020

سالم عبدالغفور
اكتست مؤشرات أغلب قطاعات السوق
ب��ال�ل��ون األخ�ض��ر بنهاية ت ��داوالت امس
االث� �ن�ي�ن  ،ب��اس �ت �ث �ن��اء ق �ط��اع��ات «ال �ن �ف��ط
وال � �غ � ��از» و«ال � �خ� ��دم� ��ات االس �ت �هل��اك �ي��ة»
و«التأمني» ،في حني ارتفع مؤشر السوق
العام بنسبة  ،%0.9بواقع  45نقطة ،من
خالل تداول  123مليون سهم ،بقيمة 27
مليون دينار.
ف��ي امل�ق��اب��ل ،ارت�ف��ع م��ؤش��ر ال�س��وق األول،
ب��واق��ع  62نقطة ،مرتفعًا بنسبة ،%1.2
م� ��ن خ �ل��ال ت � � ��داول  61.4م �ل �ي��ون س �ه��م،
ب�ق�ي�م��ة  22.9م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ،وذل� ��ك بعد
ّ
تعرضه لضغوط شديدة في الجلستني
السابقتني.
واستحوذت أسهم البنوك على األغلبية
الساحقة من إجمالي قيمة التداوالت في
ال�س��وق األول؛ إذ بلغ إج�م��ال��ي السيولة
امل�ت��داول��ة على أسهمها نحو  19مليون
ّ
دينار ،تمثل  %70من السيولة املتداولة
في السوق أمس ،بقيمة  6.2ماليني دينار
ع �ل��ى س �ه��م «ب �ي �ت��ك» و 5.2م�ل�اي�ي�ن على
«الوطني» و 2.1مليون لسهم «الخليج».
وكانت سبقلا قد نشرت تقريرًا صادرًا
ع ��ن م �ج�م��وع��ة «آي إف ج ��ي ه �ي��رم��س»،
ّ
ي � �ت� ��وق� ��ع أن ت� � � ��وزع ب � �ن� ��وك «ال� ��وط � �ن� ��ي»
و«ب� �ي� �ت ��ك» و«ال� �خ� �ل� �ي ��ج» أرب� ��اح� ��ًا ن�ق��دي��ة
ع��ن  ،2020وع� ��دم اس �ت �ف��ادت �ه��ا م��ن ق��رار
ال �ت �خ �ف �ي��ف ال ��رق ��اب ��ي ال � �ص� ��ادر ع ��ن ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت امل� ��رك� ��زي ،ت�ط�ب�ي�ق��ًا ل�ت�ع�ل�ي�م��ات

لجنة بازل املصرفية.
من جانبه ،قال بنك الخليج في إفصاح
ّ
على البورصة إنها توقعات وتقديرات
ص � � � ��ادرة ع � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة «آي إف ج��ي
ه �ي��رم��س» ،م��ؤك �دًا ان ق� ��رار ال �ت��وزي��ع لم
ّ
يتخذ بعد ،ولدى البنك متسع من الوقت
ح �ت��ى ان� �ت� �ه ��اء ال �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ،وظ �ه��ور
النتائج املالية والنظر في مدى استفادة
البنك من املتطلبات الرقابية.
ّ
وتمكن معظم أسهم البنوك من تحقيق
م �ك ��اس ��ب م �ت �ف ��اوت ��ة ف� ��ي ج �ل �س��ة أم� ��س،
بارتفاع  %2لكل من «بيتك» و«األهلي»
و«ال��دول��ي» و %1.8ل �ـ «ال��وط �ن��ي» و%1
ل� �ك ��ل م� ��ن «ال� �خ� �ل� �ي ��ج» و«ب � � ��رق � � ��ان» ،ف��ي
ح�ين بقي باقي أسهم البنوك م��ن دون
تغيير .
ووفقًا لتوقعات املحللني واملستثمرين،
ف��إن ال�ب��ورص��ة تلقت ج��رع��ة منشطة في
جلسة أمس ،على وقع التوقعات بتوزيع
 3ب �ن��وك ألرب� � ��اح ن �ق��دي��ة ،م ��ا س��اه��م في
ت �م��اس��ك أس �ه��م ق �ط��اع ال �ب �ن��وك ،وت�م�س��ك
املستثمرين بأسهمهم ،سواء في البنوك
املعنية أو باقي البنوك.
وذك��روا أن تلك الجرعة قد تنفذ سريعًا
ف ��ي ظ ��ل ان� �ت� �ق ��ال ال �ت ��وق �ع ��ات إل� ��ى م��رب��ع
ج��دي��د ،ف��ي ظ��ل ت �س��اؤالت عما اذا كانت
البنوك الثالثة ستوزع بالنسب نفسها
ال� �ت ��ي اع � �ت� ��اد ع �ل �ي �ه��ا امل �س �ت �ث �م ��رون ف��ي
السنوات املاضية ،أم ستكون أقل.
وأش � � ��اروا إل ��ى أن ت ��راج ��ع ق�ي�م��ة وح�ج��م
ال� � �ت � ��داول ف� ��ي ج �ل �س��ة أم � ��س ي �ش �ي��ر إل ��ى

¶ عيون المستثمرين
شاخصة على النتائج
نصف السنوية
للقطاع
¶ «الخليج»:
أمامنا َّ
متسع من
الوقت التخاذ قرار
التوزيعات
أسهم البنوك شهدت ارتفاعات ملحوظة ..ودعمت أداء البورصة أمس

ت � ��راج � ��ع ال � �ب � �ي ��ع ،وم � �ع� ��ه ض� �ع ��ف ش �ه �ي��ة
ال�ش��راء ،م��ا ينذر ب��أداء متذبذب للسوق
في الجلسات املقبلة وداخ��ل كل جلسة،
بانتظار محفزات جديدة ،الفتني إلى ان
هذا النمط من التداوالت قد يستمر إلى
ح�ين م�ب��اش��رة ال�ب�ن��وك إلع�ل�ان نتائجها
ع��ن ال�ن�ص��ف األول ،وال� ��ذي ينتهي بعد
أسبوعني.
من جانبها ،تزايدت وتيرة الشركات التي

تعدل توصياتها بشأن ت��وزي��ع األرب��اح
ال �ن �ق��دي��ة ،س � ��واء ب��ال �خ �ف��ض أو اإلل� �غ ��اء،
ب �ع��د أن أوج � ��دت ال �ت��وج �ه��ات امل�ص��رف�ي��ة
بعدم التوزيع املبرر ملجالس إدارات تلك
الشركات بعدم التوزيع ،فعندما تحجم
ال �ب �ن��وك ب�ع�ض�ه��ا او ك�ل�ه��ا ع��ن ال �ت��وزي��ع
فال مجال ملساهمي الشركات الصغيرة
الالعتراض.
من جهة أخرى ،ترى بعض الشركات ان

عدم توزيع االرباح ضرورة خالل الفترة
ال �ح��ال �ي��ة ،وان ك ��ان ��ت راب � �ح ��ة ،ح �ي��ث ان
فترة التعافي االقتصادي من تداعيات
ف � �ي� ��روس ك� ��ورون� ��ا غ �ي��ر م� �ع ��روف ��ة ب �ع��د،
ّ
وتشير بعض التوقعات الى ان االقتصاد
العاملي سيحتاج اكثر م��ن عامني حتى
يستعيد نموه الطبيعي ،وبالتالي من
ّ
تحسبًا ألي
الحكمة االحتفاظ باالرباح؛
مفاجآت في األسواق.

¶ إلغاء بنوك
ّ
يشجع
لتوزيعاتها
شركات أخرى
على القيام بالمثل
أو التخفيض
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« :»S&Pلخدمة األسواق ..ومعالجة عجز الموازنات

«أوليفر وايمان» و«مورغان ستانلي»:

آفاق جديدة للنمو
أمام التمويل اإلسالمي

ّ
التحول الرقمي
يكرّس عولمة إدارة الثروات

حسام علم الدين

حسام عبد الرحمن

ّ
ت��وق�ع��ت وك��ال��ة س�ت��ان��درد آن��د ب��ورز للتصنيف
ّ
ّ
يتسبب تفشي فيروس كورونا في
االئتماني أن
عودة صناعة التمويل االسالمي في العالم الى
التباطؤ خالل العامني الحالي واملقبل ،بعدما
سجلت ً
أداء قويا في  2019بدعم من نشاط أكثر
ديناميكية لسوق الصكوك حينها.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س ق �س ��م ال �ت �م ��وي ��ل االس �ل��ام � ��ي ف��ي
«ستاندرد آند ب��ورز» محمد دم��ق :ان ما ّ
يفسر
توقعاتنا لتباطؤ قطاع التمويل االسالمي في
ّ
 2020و 2021هو اجراءات االغالق التي نفذتها
ّ
ال�ح�ك��وم��ات املختلفة الح �ت��واء ت�ف��ش��ي ف�ي��روس
ّ
ك ��ورون ��ا ل �ه��ذا ال� �ع ��ام ،وت��وق �ع��ات �ن��ا ب��ان�ت�ع��اش
الصناعة في العام املقبل.
وأض � ��اف «ف ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ،ن ��رى ف��رص��ة في
البيئة الحالية لتسريع نشاط صناعة التمويل
االس�ل�ام��ي ع��امل�ي��ًا ع�ل��ى امل ��دى ال �ط��وي��ل ،وي ��درك
اص�ح��اب املصلحة ف��ي القطاع اهمية التمويل
االسالمي ،حيث تحتاج دول عربية واسالمية
عديدة تمويل عجوزاتها ،اال ان عملية اص��دار
الصكوك واط�لاق�ه��ا وال��وص��ول اليها تستغرق
وقتا اطول من الالزم واكثر تعقيدًا من السندات
التقليدية.
وتابع دم��ق :أظهرت اج��راءات االغ�لاق ملواجهة
تفشي ف �ي��روس ك��ورون��ا اه�م�ي��ة االس �ت �ف��ادة من
التكنولوجيا املتطورة وجعل صناعة التمويل
االسالمي أكثر رشاقة .وكان الفاعلون في هذه
الصناعة ناقشوا االستخدام املحتمل ملساعدات
اجتماعية النقاذ الشركات واالفراد املتضررين
اق� �ت� �ص ��ادي ��ا وم ��ال� �ي ��ا م� ��ن ت �ف �ش��ي «ك � ��ورون � ��ا».
واخ �ت �ت��م رئ �ي��س ق �س��م ال �ت �م��وي��ل االس�ل�ام ��ي في

«الكويتية السورية»:
بيع أحد االستثمارات
واف��ق مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية
ال �ق��اب �ض��ة ف��ي اج �ت �م��اع��ه ،أم� ��س ،ع �ل��ى ب �ي��ع أح��د
االستثمارات الخارجية واملصنفة كاستثمارات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل.
وأف��ادت الشركة ف��ي بيان للبورصة ب��أن عملية
ال �ب �ي��ع خ��اض �ع��ة إلت� �م ��ام ال �ع �ق��د وش� ��روط� ��ه ب�ين
ال� �ط ��رف�ي�ن ،وك ��ذل ��ك م ��واف �ق ��ة ال �ج �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
بالدولة التي يقع بها االستثمار.
ول �ف �ت��ت «ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �س ��وري ��ة» إل ��ى أن ��ه سيتم
اإلع� �ل� ��ان الح� �ق ��ًا ع� ��ن ت �ف��اص �ي��ل ال �ص �ف �ق��ة ع�ق��ب
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى امل��واف �ق��ات ال��رس�م�ي��ة وإت�م��ام�ه��ا
وآلية سداد املبلغ بسعر الصرف عند التنفيذ.

«الوطنية العقارية»
ّ
توزع  %5منحة عن 2019
قالت الشركة الوطنية العقارية في إفصاح على
موقع البورصة امس :ان مجلس إدارتها أوصى
ف��ي اج �ت �م��اع��ه أول م��ن أم ��س (األح� � ��د) ،ب�ت��وزي��ع
أرب��اح منحة على املساهمني عن العام املاضي
.2019

«كورونا» سيتس ّبب
في عودة تباطؤ التمويل
اإلسالمي  2020و2021
«ستاندرد آند ب��ورز» :نعتقد صناعة التمويل
االسالمي العاملية يمكن ان تنشئ سبال جديدة
للنمو امل�س�ت��دام لخدمة االس ��واق امل��ال�ي��ة ،وذل��ك
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ص �ح �ي��ح ب�ي�ن م�خ�ت�ل��ف اص �ح��اب
املصلحة في التمويل االسالمي على الصعيد
العاملي.

وك��ان��ت وك��ال��ة س �ت��ان��درد آن ��د ب ��ورز ق��ال��ت إن
ال �ن �ظ ��رة ال �س �ل �ب �ي��ة ل �ل �ب �ن��وك ح� ��ول ال �ع ��ال ��م م��ا
زال ��ت س�ل�ب�ي��ة ،ل�ي��س ب�س�ب��ب ف �ي��روس ك��ورون��ا
امل�س�ت�ج��د ف �ق��ط ،ول �ك��ن ب�س�ب��ب ص��دم��ة أس �ع��ار
النفط أيضا ،موضحة أن التأثير الكامل في
ّ
البنوك سيظهر بنهاية ال�ع��ام ،لكنها تتوقع
حدوث نمو مستدام على املدى الطويل قريبا.
وأوض� �ح ��ت ال��وك��ال��ة أن �ه��ا ات �خ��ذت ن �ح��و 212
إج��راء تصنيفيا ائتمانيا تجاه البنوك التي
تقوم بتغطيتها؛ وذل��ك بهدف اي�ض��اح تأثير
ف �ي ��روس ك ��ورون ��ا امل �س �ت �ج��د وص ��دم ��ة أس �ع��ار
ال�ن �ف��ط ف��ي ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي ب��ال �ع��ال��م ،وذل��ك
م �ن��ذ ب ��دء ه ��ذه األزم � ��ة ،وح �ت��ى ي ��وم األرب �ع ��اء
املاضي ،وهو ما نتج عنه أن  %30من الرؤية
املستقبلية للبنوك تحمل نظرة سلبية.

«المركزي» :سندات بـ  290مليون دينار
أعلن بنك الكويت املركزي أم��س ،تخصيص آخر إص��دار لسندات وت� ّ
�ورق بقيمة
 290مليون دينار.
وأض ��اف «امل��رك��زي» ف��ي ب�ي��ان أن��ه ق��د ب�ل��غ أج��ل اإلص� ��دار  3أش �ه��ر ،ب�م�ع��دل عائد
.%1.250

«وربة كابيتال» تجني  1.2مليون دينار
أوض�ح��ت ش��رك��ة ورب��ة ك��اب�ي�ت��ال ال�ق��اب�ض��ة أن إع ��ادة تصنيفها ك�ش��رك��ة تابعة
لشركة بوبيان للبتروكيماويات ترتب عليها تحقيق ربح قدره  1.24مليون
دينار .وقالت «وربة كابيتال» في بيان للبورصة إن أرباح إعادة التصنيف
سيتم تضمينها في بيانات الربع الرابع للسنة املالية املنتهية في  30أبريل
.2020

«السور» :عقد مع «الداخلية» بـ  9.4ماليين دينار
ّ
وقعت شركة السور لتسويق الوقود عقدًا مع وزارة الداخلية ،بقيمة  9.37ماليني
دينار ملدة ثالث سنوات ،اعتبارًا من  11يونيو  .2020وقالت «السور» في إفصاح
ّ
بالتزود بالوقود وتوريد نظام حصر
للبورصة أمس (اإلثنني) :إن العقد خاص
ومراقبة استهالك الوقود  RFIDلوزارة الداخلية ،اإلدارة العامة لإلمداد والتموين،
إدارة اآلليات .وأوضحت أن العقد من شأنه أن يزيد في إيرادات مبيعات الوقود
ُ
خالل فترة العقد املشار إليها.

َّ
توقع تقرير جديد صادر عن «أوليفر
واي� � � �م � � ��ان» و«م� � � ��ورغ� � � ��ان س �ت ��ان �ل ��ي»
أن ي �ص �ب��ح ال� �ت� �ح � ّ�ول ال ��رق �م ��ي ج ��زءا
م�ه� ّ�م��ا ج��دا ف��ي ق�ط��اع ادارة ال �ث��روات
ف ��ي ال� �ش ��رق االوس � � ��ط ،ل �ل �س �م��اح ل�ه��ا
ّ
بالحفاظ على أرباحها وسط تفشي
فيروس كورونا في املنطقة.
وأش � � ��ار م ��وق ��ع اراب � �ي � ��ان ب ��زن ��س ال��ى
ان ت �ق��دي��رات «اول �ي �ف��ر واي� �م ��ان» قبل
ّ
تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا كانت تشير
ال ��ى ن�م��و ادارة ال� �ث ��روات ف��ي منطقة
الشرق االوس��ط ،بنسبة  ،%6اعتبارا
من  ،2019اال ان عاما واحدا من النمو
ق��د ت�ض�ي��ع م�ك��اس�ب��ه ب�س�ب��ب ج��ائ�ح��ة
«كورونا».
وق ��ال ال�ش��ري��ك ف��ي «اول �ي �ف��ر واي �م��ان»
ف ��ي ال� �ش ��رق االوس� � ��ط راج � ��ي س� ��واغ:
هناك انخفاض في الثروات الصافية
العاملية ف��ي  2020بنسبة  %4او 3.1
ّ
تحول كبير
تريليونات دوالر ،وه��و
عن مسار النمو السنوي الثابت الذي
جرى تسجيله في العقد السابق.
وأضاف :ان مديري الثروات استفادوا
م��ن م�ت��وس��ط ن�م��و س�ن��وي ي��زي��د على
ّ
 %8قبل تفشي «كورونا» ،اال انه بعد
ذلك اصبح هناك واقع مختلف.
وت ��اب ��ع ب ��ال� �ق ��ول« :رغ � ��م ان م��دي��ري
ال� �ث ��روات أث �ب �ت��وا ف �ع��ال �ي��ة أع �م��ال �ه��م
ب �ش �ك ��ل ث� ��اب� ��ت ل �ت �ح �ق �ي��ق ال��رب �ح �ي��ة
الص�ح��اب ال�ث��روات التي يديرونها،

 3.1تريليونات دوالر
انخفاض الثروات
الصافية العالمية
في 2020
ّ
تحوال جذريا
فإن الصناعة شهدت
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ال �ح��ال �ي��ة ،وق ��د ي��ؤدي
ه ��ذا ال �ت �ح��ول ال ��ى زي� ��ادة اس �ت �خ��دام
األدوات واالساليب الرقمية وعوملة
الصناعة بشكل متزايد .وستشمل
خ� � �ط � ��وات ت� �ط ��وي ��ر ص� �ن ��اع ��ة ادارة
ال � � �ث� � ��روات ت� �ق ��دي ��م ن � �م� ��اذج ج ��دي ��دة

ل� �ت� �ق ��دي ��م امل� � �ش � ��ورة واس� ��ال � �ي� ��ب اق ��ل
تكلفة .
وأش � � � ��ار ت� �ق ��ري ��ر «اول � �ي � �ف� ��ر واي � �م� ��ان»
و«مورغان ستانلي» الى ان العنصر
البشري سيبقى مهما على االرج��ح،
ون�ق��ل ع��ن  %85م��ن مستطلعني قبل
ت �ف �ش��ي «ك � ��ورون � ��ا» ان� �ه ��م ي �ف �ض �ل��ون
التحدث الى مستشار الدارة االموال،
م�ق��اب��ل  %15يفضلون م �ش��ورة رج��ل
آلي مبرمج باعتباره مستشارا ماليا.
َّ
بيد أن سواغ ،أكد ان اضطراب السوق
ال�ن��اج��م ع��ن ت�ف�ش��ي ف �ي��روس ك��ورون��ا
أظهر قيمة الوصول الى املستشارين
ال�ب�ش��ري�ين ،م��دف��وع��ًا بتعقيد وت�ن� ّ�وع
ط �ل �ب��ات ال �ع �م�لاء خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ه��ذه،
ال � �ت� ��ي ت �ش �ه ��د ت � �غ� � ّ�ي� ��رات ك� �ب� �ي ��رة ف��ي
الصناعة.
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«هانيويل» :اتفاقية تعاون مع «كيبيك»
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة ه��ان�ي��وي��ل ع��ن ت��وس�ي��ع ت�ع��اون�ه��ا
االستراتيجي مع الشركة الكويتية للصناعات
البترولية املتكاملة (كيبيك) ،عبر توقيع اتفاقية
مل ��دة خ �م��س س �ن��وات ت �ل �ت��زم ب�م��وج�ب�ه��ا ب�ت�ق��دي��م
خ ��دم ��ات ح �م��اي��ة وإدارة وت �ح �س�ي�ن ال�ع�م�ل�ي��ات
التشغيلية في مصفاة ال��زور ومحطة استيراد
ُ
الغاز الطبيعي املسال جنوب الكويت .وستعمل
شركة هانيويل م��ن خ�لال االتفاقية على نشر
منظومة حلول «هانيويل فورج» ،املنصة املتقدمة

إلدارة األداء امل��ؤس �س��ي ،وامل��دع �م��ة ب��إم�ك��ان��ات
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ف �ع��ال��ة ت �ض �م��ن ت �ع��زي��ز وت��وس �ي��ع
ن�ط��اق األم ��ن ال�س�ي�ب��ران��ي ال�ص�ن��اع��ي .وستسهم
ه��ذه ال�خ�ط��وة ف��ي تعزيز أم��ن الشبكات وتأمني
األج �ه ��زة ال �ط��رف �ي��ة ،وذل� ��ك ف��ي ك � ٍ�ل م��ن م�ص�ف��اة
ال ��زور امل�خ�ص�ص��ة ل�ت�ك��ري��ر ال�ن�ف��ط ال �خ��ام بطاقة
استيعابية ت�ص��ل إل��ى  615أل��ف ب��رم�ي��ل يوميًا
ومنشأة استيراد الغاز الطبيعي املسال بسعة
 3آالف تريليون وحدة حرارية بريطانية يوميًا.

وس �ت �ل �ت��زم ش��رك��ة ه��ان �ي��وي��ل ب�ت�ط�ب�ي��ق ب��رن��ام��ج
ً
«هانيويل أشورانس  »360الذي يتضمن حلوال
ف�ع��ال��ة ت�س�ت�ن��د ع�ل��ى ال �ب �ي��ان��ات إلدارة ال�خ��دم��ات
وتعزيز األداء .وق��ال الرئيس التنفيذي بالوكالة
في (كيبيك) حاتم العوضي« :يمثل تحقيق أعلى
مستويات التميز التشغيلي واألم��ن السيبراني
أولوية كبرى في الشركة  ،حيث نواصل املضي
في تطوير إحدى أكبر منشآت التكرير املتكاملة
في العالم».

إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس

«مؤسسة البترول»
تضع  4ضوابط لعودة العمل

تحديد ساعات العمل وفقا لمراحل العودة الحقاً

سعد الشيتي
اس�ت�ع��دت م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول الكويتية
ل�ع��ودة الحياة عبر ع��دد م��ن الضوابط
ال��وق��ائ �ي��ة ،ل �ل �ح��د م ��ن «ك � ��ورون � ��ا»؛ فقد
أص� ��در ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمؤسسة
هاشم هاشم تعميمًا إداريًا بخصوص
اإلج � � � ��راء ات االح� �ت ��رازي ��ة ع �ن��د ال� �ع ��ودة
ال��ى ال�ع�م��ل ،للحد م��ن ان�ت�ش��ار فيروس
كورونا.
وج� � � ��اء ف � ��ي ال �ت �ع �م �ي��م أن� � ��ه ب � �ن� ��اء ع �ل��ى
ال� � �ع � ��رض امل � � �ق� � � ّ�دم م � ��ن ل� �ج� �ن ��ة ع�ل�اق ��ات
العمل باجتماع ال��رؤس��اء التنفيذيني
واألعضاء املنتدبني املنعقد يوم األحد
املوافق  ،2020 /6 /14الذي جرى خالله
استعراض الضوابط الخاصة باإلعفاء

من الحضور ملقر العمل لبعض الحاالت
م��ن ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ،وذل��ك
خالل مراحل العودة التدريجية للحياة
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،ع�ل��ى أن ي �ج��ري ال�ع�م��ل من
امل �ن��زل .وح��رص��ًا على س�لام��ة العاملني
تقرر ما يلي:
ً
أوالُ :ي�ع�ف��ى امل��وظ��ف وع �م��ال��ة امل �ق��اول

م��ن ال �ح �ض��ور واالس� �ت� �م ��رار ف��ي ال�ع�م��ل
م��ن امل�ن��زل ف��ي ح��ال :اإلص��اب��ة بفيروس
ك ��ورون ��ا ول ��م ي� �ق � ّ�دم م ��ا ي�ث�ب��ت ش �ف��اء ه،
واملقيم في مناطق العزل ،ال��ذي يعاني
أم ��راض ال��رئ��ة املزمنة وال��رب��و الشديد،
َم� ��ن ي �ع��ان��ي األم� � ��راض ال �ق �ل �ب �ي��ة ،نقص
املناعة الوراثي ،نقص املناعة املكتسب،
ال� � �ح � ��االت ال �ط �ب �ي ��ة امل� ��زم � �ن� ��ة ،امل��وظ �ف��ة

الحامل واملوظف العامل املعاق.
ث��ان�ي��ًا :ق �ي��ام امل��وظ��ف وع�م��ال��ة امل �ق��اول
ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر ط� �ب ��ي ،ي ��وض ��ح ال �ح��ال��ة
ال �ص �ح �ي��ة ل� ��ه ،ع �ل��ى أن ي �ج��ري ت�ح��دي��د
ال �ج �ه��ة ال �ط �ب �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة وف � ��ق ج�ه��ة
العمل.
ثالثًا :تحدد ساعات العمل في مراحل
ع � � ��ودة ال� �ع� �م ��ل إل� � ��ى وق� � ��ت الح� � ��ق وف ��ق
التوجيهات التي تصدرها الدولة.
راب� �ع ��ًاُ :ي� �ت ��رك ل �ك��ل ج �ه��ة وض� ��ع آل �ي��ة

ال� �ت ��دوي ��ر امل �ن��اس �ب��ة ل �ه��ا وف� ��ق ال�ن�س��ب
امل� � �ق � ��ررة ل � �ع � ��ودة ال� �ع� �م ��ل ف � ��ي امل� ��راح� ��ل
املحددة بقرار مجلس ال��وزراء ،بخالف
املستمرين في العمل حاليًا.
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لدعم الخطط المشتركة بالمنطقة

«توماس إنترناشيونال»
و«بروكابيتا» ..شراكة حصرية
أع� � � �ل� � � �ن � � ��ت ش � � � ��رك � � � ��ة ت � � ��وم � � ��اس
إنترناشيونال ،ال��رائ��دة عامليًا
ف � ��ي ت� �ق ��دي ��م م� �ن� �ص ��ات ت �ق �ي �ي��م
امل� � ��واه� � ��ب أم � � � ��س ،ع � ��ن ش ��راك ��ة
حصرية جديدة ملنطقة الخليج
ال �ع��رب��ي وال� �ش ��رق األوس � ��ط مع
ش ��رك ��ة ب��روك��اب �ي �ت��ا ل �ل �خ��دم��ات
اإلداري� � ��ة واس� �ت� �ش ��ارات امل� ��وارد
ال� � �ب� � �ش � ��ري � ��ة ،إح � � � � ��دى ش� ��رك� ��ات
مجموعة البحر.
تعتبر شركة بروكابيتا واحدة
من أب��رز الشركات االستشارية
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي
وال� � � � �ش � � � ��رق األوس � � � � � � � � ��ط ،ح� �ي ��ث
ت �ق��دم خ��دم��ات اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة في
االس�ت�ش��ارات اإلداري ��ة وامل��وارد
البشرية للمؤسسات الخاصة
والحكومية .وتتضمن مجاالت
العمل الرئيسية للشركة ما يلي:
اس �ت �ش ��ارات امل� � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة،
وخ��دم��ات االستعانة بمصادر
خ ��ارج �ي ��ة ل� �ل� �م ��وارد ال �ب �ش��ري��ة،
واس � � � �ت � � � �ش� � � ��ارات ال � �ت� ��وظ � �ي� ��ف،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى استثمارها في
أحدث االبتكارات التكنولوجيا
ل� �ل� �م ��وارد ال �ب �ش��ري��ة م ��ن خ�ل�ال
ش� � ��رك� � ��ة زي � �ن � �ث � ��ر ZENITHR
.Intelligence Solution
وع � � � ��ن ه � � � ��ذه ال� � � �ش � � ��راك � � ��ة ،ق � ��ال
ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ش��رك��ة
ب��روك��اب �ي �ت��ا م �ح �م��د أب ��و ال ��رب:
«ن� � �ح � ��ن س � � �ع� � ��داء ب � ��ال � �ب � ��دء ف��ي
ال� �ش ��راك ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م��ع
شركة توماس إنترناشيونال».
وأض��اف أن ه��ذه الشراكة دليل
واض ��ح ع�ل��ى نجاحنا املستمر
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي
وال �ش��رق األوس ��ط ،حيث نؤمن
أن ال �ن �م��و ال �ن��اج��ح ألي ش��رك��ة
واس �ت �م��راري �ت �ه��ا ي �ع �ت �م��د ع�ل��ى
ج��ودة وك�ف��اءة موظفيها ،ومن
املؤكد أن أدوات تقييم املوظفني
ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ش��رك��ة ت��وم��اس
ستساعد عمالءنا ف��ي تحديد
امل��واه��ب امل�ن��اس�ب��ة وتوظيفها
وتطويرها باستمرار.
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه ،أع� � ��رب ال��رئ �ي��س
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ش ��رك ��ة ت ��وم ��اس

محمد أبو الرب

غاي باالنتين

إنترناشيونال غ��اي باالنتني:
«ن � �ح� ��ن م� �ت� �ح� �م� �س ��ون ل �ل �غ��اي��ة
ل �ب��دء ه ��ذه ال �ش��راك��ة م��ع ش��رك��ة
بروكابيتا باعتبارها واح��دة
م��ن أه��م الشركات االستشارية
ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي
وال � � � �ش� � � ��رق األوس � � � � � � ��ط .ون� �ح ��ن
ن��ؤم��ن ب ��أن ش��رك��ة ب��روك��اب�ي�ت��ا
ه��ي ال�ش��ري��ك األن �س��ب للتعاون
معنا لتعزيز تواجدنا الحالي
وت �ط �ب �ي��ق خ �ط��ط ال �ت��وس��ع ف��ي
هذه املنطقة املهمة .عالوة على
ذلك ،فإن استثمارات بروكابيتا
األح � ��دث ف��ي اب �ت �ك��ارات أن�ظ�م��ة
امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ةZENITHR ،
 ،Intelligence Solutionسيكون
ل � �ه ��ا دور ف � ��ي دع � � ��م خ �ط �ط �ن��ا
امل �ش �ت��رك��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ب�ش�ك��ل
أكبر».
ت � ��أس� � �س � ��ت ش� � ��رك� � ��ة ت � ��وم � ��اس
إنترناشيونال في ع��ام ،1981
وت � � ��ؤم � � ��ن ب� ��أه � �م � �ي� ��ة ت� �ح ��دي ��د
إم � �ك� ��ان � �ي� ��ات ك� � ��ل ف� � � ��رد داخ� � ��ل
امل ��ؤس� �س ��ة ،م ��ن خ �ل��ال م�ن�ص��ة
تقييم امل��واه��ب ال�خ��اص��ة بها،
وال � �ت � ��ي ت �ج �م ��ع ب �ي��ن ب �ي ��ان ��ات
األفراد والتكنولوجيا وقواعد
علم النفس لتحديد وترجمة
ال � � �خ � � �ص� � ��ائ� � ��ص وال � � �س � � �م� � ��ات
املتنوعة ل�لأف��راد .وب�ن� ً
�اء عليه
توفير ح�ل��ول سهلة لتحسني
عمليات التوظيف وال �ق��رارات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� � �ه � ��ا ،ب� ��اإلض� ��اف� ��ة
إل � ��ى ت �ق��دي��م خ �ط��ط ال �ت �ط��وي��ر
وال �ت �ح �س�ي�ن ل �ل �م��وظ �ف�ين ع�ل��ى

املديني القصير والطويل.
ت � � �ع � � �م� � ��ل م � � �ن � � �ص� � ��ة ت � � ��وم � � ��اس
إن � �ت� ��رن� ��اش � �ي� ��ون� ��ال ع � �ل� ��ى دع� ��م
ال� �ق ��رارات امل�ت�ع�ل�ق��ة بالتوظيف
والتطوير للموظفني ف��ي أكثر
م��ن  32أل��ف شركة ح��ول العالم
ع�ب��ر  60دول� ��ة ،ك�م��ا أن املنصة
تدعم العديد من اللغات تصل
إلى  56لغة.
شركة بروكابيتا لالستشارات
اإلداري��ة وامل��وارد البشرية ،هي
شركة إقليمية مقرها الرئيسي
ف ��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت ،ب��اإلض��اف��ة
إل��ى فروعها ف��ي األردن ودب��ي،
وي� �ع� �م ��ل ب� �ه ��ا م � ��ا ي� ��زي� ��د ع �ل��ى
 50م �س �ت �ش ��ارًا ف� ��ي م �ك��ات �ب �ه��ا.
نجحت ش��رك��ة بروكابيتا منذ
ت��أس�ي�س�ه��ا ف ��ي ع� ��ام  2013في
ت�ق��دي��م خ��دم��ات�ه��ا االس�ت�ش��اري��ة
ألك �ث��ر م��ن  500ع�م�ي��ل ب�ج�ه��ود
ك��ادره��ا االستشاري املميز في
ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال �ش��رق األوس ��ط
ودول الخليج العربي.
ت � �م � �ي� ��زت ش � ��رك � ��ة ب ��روك ��اب� �ي� �ت ��ا
بنهجها الفريد من خالل توفير
اس �ت �ش ��ارات امل� � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة،
وخ��دم��ات االستعانة بمصادر
خ ��ارج �ي ��ة ل� �ل� �م ��وارد ال �ب �ش��ري��ة،
واس � � � �ت � � � �ش� � � ��ارات ال � �ت� ��وظ � �ي� ��ف،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى خ��دم��ات تنمية
رأس امل��ال البشري؛ والتي كان
لها دور رئيسي لتصبح شركة
ب��روك��اب �ي �ت��ا واح � � ��دة م ��ن أك �ب��ر
ال �ش��رك��ات االس �ت �ش��اري��ة األب ��رز
في املنطقة.

حزم بـ 16تريليون
دوالر ..هل تشفع
بتعافي العالم؟
ق � � ّ�در م �ع �ه��د ال �ت �م��وي��ل ال ��دول ��ي
ح � �ج� ��م ح� � � ��زم ال� �ت� �ح� �ف� �ي ��ز ب � � �ـ16
ت��ري�ل�ي��ون دوالر ..ل�ك��ن التعافي
االق �ت �ص��ادي ق��د ت �ك��ون ل��ه آث��ار
ج��ان �ب �ي��ة م ��ؤرق ��ة خ �ل�ال ال �ف �ت��رة
املقبلة ،في الوقت الذي تجاهد
ف �ي��ه ح �ك��وم��ات ال �ع��ال��م إلي �ج��اد
م � � �ص� � ��در ل � �ل� ��أم � � � ��وال ل �ت �ح �ف �ي��ز
اقتصاداتها ضد املخاطر التي
ّ
خ��ل�ف�ت�ه��ا ك ��ارث ��ة ك ��ورون ��ا ال�ت��ي
ت� ��زام� ��ن م �ع �ه��ا ان� �ه� �ي ��ار أس �ع��ار
النفط ،إال أن هذه الحوافز التي
قد ت��ؤدي إل��ى التعافي ستكون
لها آث��ار جانبية قد ت��ؤرق دول
العالم لسنوات.
وب � � � ��دأت ح � � ��االت ال �ت �خ �ل ��ف ع��ن
س��داد الديون تتزايد ،ووصلت
إل � ��ى م �س �ت ��وى ل� ��م ت �ش �ه ��ده م��ن
ق�ب��ل ،وأغ �ل��ب م��ن  %60م��ن ه��ذه
ال� �ح ��االت ك��ان��ت ب�ي�ن ال �ش��رك��ات
األم � � �ي� � ��رك � � �ي� � ��ة ،وف � � �ق� � ��ا ألح � � ��دث
اإلحصائيات.
وف � � � ��ي ال � � ��وق � � ��ت ال � � � � ��ذي ت ��رح ��ب
أس � � ��واق امل � ��ال ب� �ح ��زم ال�ت�ح�ف�ي��ز
ال�ت��ي تقرها ال�ح�ك��وم��ات ،إال أن
ال�ت�ع��اف��ي االق �ت �ص��ادي ق��د يأتي
ع �ل��ى ح �س��اب اإلن �ت��اج �ي��ة األق ��ل
ومعدالت الدين املرتفعة ،وفقا
لتقرير ح��دي��ث ملعهد التمويل
الدولي.
وأوض� � � � ��ح امل� �ع� �ه ��د ف � ��ي ت �ق��ري��ر
أن ح� ��االت ال �ت �خ �ل��ف ع ��ن س ��داد
ال��دي��ون ب��دأت ت�ت��زاي��د ووصلت
إل � ��ى م �س �ت ��وى ق� �ي ��اس ��ي ،إذ إن
ح �ج ��م ت �ع �ث��ر س� � ��داد ال �س �ن ��دات
ال� �ص ��ادرة ع��ن امل��ؤس �س��ات غير
املالية صعد إلى  70مليار دوالر
ف ��ي ال ��رب ��ع ال� �ث ��ان ��ي م ��ن ،2020
وت �م �ث��ل ال� �ش ��رك ��ات األم �ي��رك �ي��ة
ثلثي إجمالي حاالت التعثر.
ووافقت حكومات حول العالم
على حزم تحفيزية تقدر بنحو
 11ت��ري �ل �ي��ون دوالر ،وه �ن��اك
ح ��زم ق �ي��د امل��واف �ق��ة ق�ي�م�ت�ه��ا 5
ت��ري �ل �ي��ون��ات دوالر ،وأغ�ل�ب�ي��ة
ت �ل��ك ال �ح��واف��ز ت�ح�ص��ل عليها
ال � � � ��دول م � ��ن خ� �ل��ال إص� ��داره � ��ا
س � �ن� ��دات ب� � ��األس� � ��واق امل ��ال� �ي ��ة،
وف �ق��ا ل �ب �ي��ان��ات امل �ع �ه��د .وذك ��ر
التقرير أن ال�ش��رك��ات اململوكة
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ات س� �ت� �ك ��ون الع �ب��ا
ح �ي��وي��ا ف��ي م��رح �ل��ة ال�ت�ع��اف��ي،
خ � � �ص� � ��وص� � ��ًا ف � � � ��ي األس � � � � � � ��واق
الناشئة( .العربية.نت)

عقاريات
سليمان الدليجان

اإلضرار بالعقار إضرار بكل الكويتيين
ان�ت�ش��ر ف��ي وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي موافقة
وزارة العدل مع اللجنة التشريعية في مجلس األمة
ع�ل��ى ت��أج�ي��ل س ��داد إي� �ج ��ارات ال�ق�ط��اع�ين ال�ت�ج��اري
واالستثماري ملدة  6أشهر.
م��ن ال �ض��روري م�ع��رف��ة ت��أث�ي��ر أي ق ��رار اق�ت�ص��ادي
أو ع�ق��اري على أط��راف ع��دي��دة م��ن خ�لال األزم��ات،
لذلك فاملناقشة الهادفة ملثل هذا القرار الذي أعتقد
أنه ليس في محله هو السبيل للوصول إلى قناعة
مشتركة.
 -1ق��ام الكثيرون من امل�لاك بإسقاط أو خصم أو
ت��أج�ي��ل س ��داد إي �ج��ارات م��دة ش�ه��ر أو ش�ه��ري��ن أو
ثالثة أشهر بدأت أثناء وبعد الحظر الجزئي والكلي
ً
تفاعال مع األزم��ة ،فما الداعي لتأجيل سدادها إلى
أك �ث��ر م��ن ذل ��ك خ�ص��وص��ًا م��ع ب ��دء ع� ��ودة األع �م��ال
تدريجيًا؟
 -2ال �ق��رار ل��م ي �ف��رق ب�ين امل�س�ت��أج��ري��ن بأشكالهم
امل �خ �ت �ل �ف��ة ،م �ث��ال ال �ب �ع��ض م ��ن ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ق�ط��اع
امل��واد الغذائية كانت أعمالهم أث�ن��اء األزم��ة ب��ازدي��اد
وكذلك األط��راف العاملة في الشركات التكنولوجية
وال�ت�ع��ام��ل اإلل�ك�ت��رون��ي ف�م��ا ال��داع��ي لتأجيل س��داد
إيجاراتهم لستة أشهر؟!
 -3صدور مثل هذا القرار سيؤثر في تقييم العمارة
أو البرج أو املجمع التجاري مما يتطلب أمرين :إما
ضغط من البنوك لتحصيل ديونها من املدينني مما
يضطر امل�ل�اك لتقديم أك�ث��ر ره��ون��ات أو البيع مما
يخلق خسارة للمالك.
 - 4ح��ال�ي��ًا ي��وج��د ل��دى ب�ع��ض ال�ش��رك��ات العقارية
واألف ��راد املالكة للعقارات التجارية واالستثمارية
التزامات أمام الجهات التمويلية شهريًا السؤال :من
الذي سيتحمل هذه االلتزامات وتبعاتها؟
 - 5يوجد جزء ال بأس به من املستأجرين بالقطاع
االستثماري عاملني بالحكومة (مستشار ،دكتور...
إلخ ) الحكومة ملزمة بسداد رواتبهم فما الداعي إلى

تأجيل السداد؟
 - 6من يضمن بقاء املستأجرين بعد اقرار تأجيل
اإلي�ج��ارات ( 6أشهر) في ال�ب�لاد؟ في بعض ال��دول
القريبة ُيمنع على املقيم السفر للخارج قبل تقديم
براءة الذمة من آخر سكن له .فهل من املمكن تطبيق
ذلك في الكويت حال إقرار التأجيل؟
 -7قرار تأجيل سداد اإليجارات سيخلق كما كبيرا
ً
جدًا من القضايا التي ّ
تعج أصال من تراكم القضايا
املتأخرة قبل األزمة.
 - 8يعتقد الناس أن كل من ملك عقار سواء كان
(بيتا أو عمارة أو شقة) عليه أن يتحمل تبعات أزمة
ّ
كورونا ،املالك يتفاوتون من بني شركات مساهمة
أسهمها في البورصة سيتضرر حاملو األسهم من
مثل هذه القرار.
 - 9هناك الكثير من املالك عبارة عن ورثة يملكون
ك�م�ث��ال ع �م��ارة و ت��أج�ي��ل ت�س�ل��م اإلي� �ج ��ارات سيقع
عليهم ب��ال�ض��رر م �ث��ال 12 :وري �ث��ا يملكون ع�م��ارة
دخلها الشهري  10االف دينار كل وري��ث يتسلم
ما يقارب  800دينار تساعده بسداد مستلزماته
ال �ش �ه��ري��ة ،وص� ��دور م�ث��ل ه ��ذا ال �ق ��رار ي�خ�ل��ق عليه
التزامات أخرى منها االستدانة.

أخبار عقارية
أوال :طغت أخبار جائحة فيروس كورونا على األخبار
االق�ت�ص��ادي��ة امل�ح�ل�ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة (ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي)
والعاملية ،أحداث عاملية مثل اثار خروج بريطانيا من
االتحاد األوروب��ي وأثرها في االستثمارات الكويتية
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ��اص��ة (ت �ق� ّ�در ب�م�ل�ي��ارات الجنيهات
اإلسترلينية) أم��ا ع��ن األخ �ب��ار اإلقليمية ف��إن أزم��ة
ك ��ورون ��ا ط �غ��ت ع �ل��ى ال �ح��دي��ث ع ��ن ت��وح �ي��د ال�ع�م�ل��ة
الخليجية وتخفيف القيود االق�ت�ص��ادي��ة ب�ين بلدان
الخليج ومحليًا ،فإن حل املشكلة اإلسكانية وتوفير
األراض� � ��ي ال �ص �ن��اع �ي��ة وق �ض��اي��ا ال �ن �ص��ب ال �ع �ق��اري
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واخ�ت�ص��ار إج ��راءات التسجيل ال�ع�ق��اري إلكترونيًا
وتطوير عمل وسطاء العقار ..إلخ .لم نسمع لها أي
ط��رح خ�لال ال �ـ  4 – 3أش�ه��ر السابقة ع��ن املواضيع
السابقة ،من املؤكد الجائحة كان لها األثر الكبير ،لكن
في الواقع هذه القضايا ّ
ملحة واالقتصاد ال يتوقف
ً
ط��وي�ل�ا ع �ن��د االزم � ��ات االق �ت �ص��ادي��ة ّح �ت��ى ل��و ك��ان��ت
مريرة وقوية مثل أزمة كورونا وال أدل من ذلك عودة
الحياة خالل شهرين منذ بداية األزمة الصحية في
أملانيا تبعتها بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وأميركا
حتى في الصني مصدر فيروس كورونا كما يقال
القضايا املحلية ّ
ملحة مثل قضايا النصب العقاري
تتعلق بالبيع للعقار الخارجي ،الذي سينتعش حتمًا
بعد انتهاء األزم��ة وستتكرر نفس األخ �ط��اء ،إن لم
تكن هناك معالجات ومتابعة مستمرة من الوزارات
املعنية ،بعض ال�ن�ف��وس الضعيفة تستغل األزم��ات
لتطرح مشاريع سكنية تلفت األنظار واألموال ،لذلك
فإن التركيز على مثل هذه القضية مهم ،ألنها َّأرقت
ومازالت الكثير من العائالت الكويتية ،بقي أن نذكر
أن مرور الجائحة ساعد على بروز عضالت وزارة
العدل التي نجحت في رفع األثقال عن كاهلها لتعلن
عن التعامل اإللكتروني بعد شهر ونصف من الشهر
م��ن األزم��ة ،وه��ذا أم��ر تشكر عليه ال ��وزارة ،بانتظار
تطبيق ذلك التعامل مع وزارة التجارة والبلدية التي
تهم العمل العقاري اليومي.
ثانيًا :شهد العقارعام  2019العديد من املحطات
س��اه �م��ت ف ��ي ارت� �ف ��اع أس � �ع� ��اره ،ب �ع��ض ال �ع �ق��ارات
ارت�ف�ع��ت بنسب ت �ت��رواح ب�ين  %10و ،%15بينما
العقار السكني ارتفع  ،%20مازال السكني متأثرا
ب�ع��ام��ل م�ه��م وه ��و امل �ض��ارب��ة ف��ي ال �ع �ق��ار ب��أش�ك��ال��ه
املختلفة (أرض  -بيت  -بناية) وبيعه خالل فترة ما
بني أسبوع أو شهر من امللكية ،السؤال :هل سيتغير
وجه التداول العقاري بالكويت بعد مرور األزمة أم
هل ستستمر املضاربة؟
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«الوطني» :في  4أعوام عند  % 2.8خالل مارس

تضخم أسعار المواد الغذائية
ألعلى مستوى
ارت �ف��ع م�ع��دل تضخم أس �ع��ار املستهلكني إل��ى  ،%1.9على
أس��اس س�ن��وي ،ف��ي م��ارس مقابل  %1.7ف��ي فبراير و%1.5
بنهاية الربع الرابع من عام  .2019ويرجع ارتفاع معدالت
التضخم إل��ى م��زي��ج م��ن ع��دة ع��وام��ل ،م��ن ضمنها ارت�ف��اع
أس �ع ��ار امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة وامل� �ف ��روش ��ات امل �ن��زل �ي��ة وم �ع��دات
ً
الصيانة ،فضال عن تراجع معدالت االنكماش في إيجارات
املساكن .وسجل معدل التضخم «األساسي» ،الذي يستثني
ً
كال من املواد الغذائية والسكن ،ارتفاعًا قويًا بوصوله إلى
مستوى  ،%3.1إال أن��ه نظرًا لعمليات الحظر على خلفية
تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد »-19وإغالق األعمال
منذ منتصف مارس ،فمن املرجح أن يكون قد صادف أخذ
ال�ع�ي�ن��ات اإلح�ص��ائ�ي��ة ب�ع��ض ال�ص�ع��وب��ة م�م��ا أث��ر ع�ل��ى دق��ة
البيانات.

التضخم في أسعار المستهلك

وتيرة أبطأ
ويشير تقرير لبنك الكويت الوطني إلى أن تضخم أسعار
امل��واد الغذائية يقفز إلى األعلى ،وتكاليف السكن تتراجع
بوتيرة أبطأ ،حيث قفز معدل تضخم «األول��ى» من ،%1.8
على أساس سنوي ،في ديسمبر  2019إلى أعلى مستوياته
املسجلة في أربعة أعوام عند مستوى  %2.8في مارس 2020
بما يعكس جزئيًا انخفاض مستوى األس�ع��ار ف��ي الفترة
السابقة ،كما ظل معدل التضخم مرتفعًا ،خاصة ضمن فئة
األسماك واملأكوالت البحرية التي تتسم أسعارها بالتقلب
( ،)%11.2في حني ظلت أسعار املواد الغذائية املستوردة في
تراجع ،بينما يرجح أن تبقى أسعار املواد الغذائية املحلية
ضمن مستويات مقبولة ،إذ تخضع أيضا للدعم والرقابة
على األسعار .وبالفعل ،كثفت السلطات املحلية جهودها
ملنع التالعب ب��األس�ع��ار خ��اص��ة خ�لال ذروة تفشي ال��وب��اء
عندما أدت القيود املفروضة على السفر واملخاوف املتعلقة
بنقص امل��واد الغذائية إل��ى ارتفاعات ح��ادة في مشتريات
السلع االستهالكية الرئيسية األساسية.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،انخفضت تكاليف ال�س�ك��ن بنسبة %0.2
ع�ل��ى أس ��اس س�ن��وي ف��ي م ��ارس وه��ي أب�ط��أ وت �ي��رة ت��راج��ع
تشهدها منذ حوالي ثالثة أعوام مقابل  %0.9-في ديسمبر
املاضي .وعلى الرغم من أن معدل تراجع إيجارات املساكن
ق��د ي�ب��دو ك��أن��ه ت��راج��ع إل��ى م�س�ت��وي��ات م�ت��دن�ي��ة ب�ع��د م��رور
سنوات عديدة من الضعف نتيجة لزيادة العرض في سوق
الشقق ،فإن القطاع قد يشهد على األرجح موجة جديدة من
التراجعات خالل األشهر املقبلة على خلفية ضعف النمو
وانخفاض معدالت الطلب على السكن مع إمكانية تراجع
أعداد الوافدين.
استقر معدل التضخم األس��اس��ي عند مستوى  %3.1على
ً
أس��اس سنوي في شهر م��ارس ،مرتفعًا قليال من مستوى
 %3.0املسجلة ف��ي ديسمبر ف��ي ظ��ل ارت�ف��اع م�ع��دل تضخم
«السلع والخدمات املتنوعة» ( %1.5على أساس ربع سنوي
و %4.0على أساس سنوي) واملالبس (ارتفاع بنسبة %0.4
على أساس ربع سنوي و %2.8على أساس سنوي) ،وهو
م��ا ع ��وض ت��أث �ي��ر م �ع��دالت ال�ت�ض�خ��م امل �ت��دن �ي��ة ل�ل�م�ك��ون��ات
األس��اس�ي��ة األخ ��رى مثل النقل (ت��راج��ع بنسبة  %0.2على
أساس ربع سنوي فيما ارتفع  %3.6على أساس سنوي).

ارتفاع الذهب
وي�ع��زى ارت�ف��اع تضخم السلع وال�خ��دم��ات املتنوعة بصفة
رئيسية إلى صعود أسعار املجوهرات ،وهو األمر الذي جاء
في الغالب على خلفية ارتفاع أسعار الذهب لعدة أسباب،
أهمها تفاقم حالة عدم اليقني االقتصادي خالل الربع األول.
وفي الوقت ذاته ،يرجع ارتفاع معدل تضخم قطاع املالبس
جزئيا إلى انخفاض مستوى األسعار خالل الفترة املقابلة.
إال انه في ظل تعرض اإلنفاق االستهالكي النخفاض حاد
في الربع الثاني من عام  2020نظرًا لفرض تدابير صارمة
الح �ت��واء تفشي ال�ف�ي��روس م�ن��ذ منتصف م ��ارس (ب�م��ا في
ذلك تطبيق الحظر الكامل ملدة  24ساعة طوال معظم شهر

ارتفاع معدالت التضخم
في الربع األول
من عام 2020
توقعات بتراجعه عن
المتوسط إلى  % 1خالل العام
الحالي
الحظر واإلغالق يرفعان
«األساسي»
إلى مستوى % 3.1
انحسار اإلنفاق االستهالكي
بالربع الثاني
نظراً لفرض تدابير «كورونا»

م��اي��و) ،ه��ذا إل��ى ج��ان��ب تباطؤ أو ت��راج��ع م�ع��دالت اإلن�ف��اق
بتلك القطاعات وغيره من االنفاق ،الذي قد يؤثر سلبًا على
األسعار خالل األشهر املقبلة.

تضخم أسعار الجملة ال يزال متواضعًا
استقر معدل التضخم ألسعار الجملة ،الذي يقيس أسعار
السلع املتداولة بني املنتجني قبل وصولها للمستهلكني،
عند مستوى  %0.7في م��ارس ،دون تغيير عن مستويات
شهر ديسمبر .وعلى الرغم من أن تضخم أسعار الجملة
ً
ال يعتبر مقياسًا ك��ام�لا لتكاليف ال�ش��رك��ات ف��إن تسجيله
مل �س �ت��وي��ات م �ت��واض �ع��ة م ��ن امل �ق ��رر أن ي �ح��د م ��ن ال�ض�غ��وط
املفروضة على تجار التجزئة لزيادة األسعار.
وفي حني كان تضخم أسعار السلع املستوردة ثابتا نسبيا
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ن�ف�س�ه��ا ،إال أن م�ع��دل تضخم أس �ع��ار السلع
امل�ح�ل�ي��ة ق��د ت��راج��ع م��ن  %0.8إل ��ى  %0.4ف �ق��ط ،م�م��ا يشير
إلى قلة الضغوط التضخمية التصاعدية ألسعار الجملة
املحلية.
ون �ظ �رًا ل�ل�ت��داع�ي��ات االق �ت �ص��ادي��ة لتفشي ج��ائ�ح��ة ف�ي��روس
ك��ورون��ا وت��أث �ي��ر ذل ��ك ع�ل��ى ح�ج��م ال�ط�ل��ب م��ن املستهلكني،
نتوقع أن ي�ت��راج��ع م�ع��دل التضخم ع��ن امل�ت��وس��ط السنوي
البالغ  %1.1في عام  2019إلى  %1.0تقريبًا أو أقل من ذلك
في ع��ام  .2020ونظرًا لهيمنة املخاطر السلبية ،باإلضافة
إل ��ى ض�ع��ف ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�س�ك��ن ن�ت�ي�ج��ة إلم�ك��ان�ي��ة ت��راج��ع
أع� ��داد ال��واف��دي��ن ،ف�ق��د ي ��ؤدي ذل ��ك إل ��ى م��وج��ة ج��دي��دة من
تراجع اإليجارات بما ينعكس سلبًا على معدل التضخم.
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ذل � ��ك ،ف �ق��د ي�س�ت�ق��ر م �ع��دل ت �ض �خ��م أس �ع��ار
امل��واد الغذائية نتيجة للمبادرات الحكومية الساعية ملنع
التالعب باألسعار خالل فترة تفشي الوباء.

ضغوط وهبوط
قد تواجه املكونات األساسية للتضخم ،وخاصة السلع االستهالكية كاملالبس والسلع املنزلية ،ضغوطًا
تدفعها إلى التراجع ،وعلى الرغم من أننا قد نشهد استمرار قوة أداء قطاع السلع املتنوعة ،وتزايد تكاليف النقل
نتيجة إلمكانية رفع أسعار تذاكر الطيران بسبب الطاقة املحدودة لقطاع السفر وتكاليف االتصاالت الناتجة
عن الزيادة غير املسبوقة في الطلب على خدمات عقد املؤتمرات عبر الفيديو ،فإن ذلك قد يقابله انخفاض
معدالت التضخم في املكونات األساسية األخرى.

رأي نفطي
عبدالحميد العوضي
خبير متخصص في تكرير النفط وتسويقه

وزير ُمحفز ومسؤول ُمحبط!
تصريح محفز أعلنه وزير النفط د .خالد الفاضل
األسبوع املاضي عن إيقاف تعيني العمالة الوافدة
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ،ان�ت�ظ��ره ال�ش�ب��اب الكويتي
املتحمس ألي فرصة عمل منذ وقت بعيد ،نأمل
التوسع في القرار ليشمل عدم تجديد عقود تم
انتهاؤها.
ال ش��ك أن ت��زاي��د ال�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة ي�ق�ل��ل ف��رص
العمل أم��ام امل��واط�ن�ين .وتجلت خ�ط��ورة ال��رك��ون
إل��ى ال��واف��دي��ن عندما ص��رح أح��د امل�س��ؤول�ين عن
تعطل مرفق هام لغياب  60مستشارًا؟! تصريح
م �ح �ب��ط ف ��ي زم� ��ن ت �ف��اق �م��ت ف �ي��ه ق �ل��ة ال��وظ��ائ��ف
املوجهة إلى العمالة الوطنية املؤهلة .كان يتوجب
تحفيز الناس بما تملك الدولة من موارد بشرية،
أي��ن تكثيف برامج إح�لال العمالة الوطنية محل
العمالة ال��واف��دة؟ أي��ن االه�ت�م��ام بمسألة تكويت
ال��وظ��ائ��ف وتحقيق تطلعات البلد ف��ي االعتماد
ع�ل��ى أب �ن��ائ��ه؟ ن��اه�ي��ك ع��ن ت��زاي��د ظ�ه��ور مشاكل
اجتماعية واق�ت�ص��ادي��ة وأم�ن�ي��ة ف��ي املجتمع ،أال
يتطلب األمر من املسؤولني وضع استراتيجيات
التكويت في قمة األولويات؟ بهذا الصدد نشيد
ب�ق��وة اق �ت��راح ال�ن��ائ��ب د .ب��در امل�لا ب�ش��أن خفض
نسبة العمالة الوافدة.
وطرح قسم التدريب ملؤسسة البترول الكويتية
ف��ي التسعينات أف�ك��ارًا ل��زي��ادة العمالة الوطنية
ب �ت��دري��ب ك��وي �ت �ي��ات ل �ل �ق �ي��ام ب��أع �م��ال م�ك�ت�ب�ي��ة
وسكرتارية وإدخ ��ال البيانات وك��ان��ت الخطوة
ن��اج�ح��ة ،واس�ت�ط��اع��ت خ�م��س ف�ت�ي��ات م��ن أص��ل
 16االس �ت �م��رار ف��ي ال �ع �م��ل وإث� �ب ��ات ج��دارت �ه��ن
وت�ف��وق�ه��ن ع�ل��ى زم �ي�لات م��ن ج�ن�س�ي��ات أخ��رى
رغ ��م ت�ع��رض�ه��ن ل�ل�م�ح��ارب��ة م��ن أخ ��ري ��ات! م��اذا
ل��و اس�ت�م��رت ت�ل��ك ال� ��دورات وتعميمها ع�ل��ى كل
الشركات النفطية؟
ع �ب��اس م�ح�م��د ع �ب��اس ك ��ان أح ��د أع �م��دة ال�ق�ط��اع
النفطي ف��ي التطوير الوظيفي ،عمل ف��ي شركة
ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة ون �ق��ل إل ��ى امل��ؤس �س��ة ،ويملك
خ �ب��رات واس �ع��ة ف��ي م �ج��ال ال �ت��دري��ب وال�ت�ط��وي��ر
امل �ه �ن��ي ل �ل �م��وارد ال �ب �ش��ري��ة ،ق ��دم ع ��دة دراس� ��ات
وب �ح ��وث ل�ل�ن�ه��وض ب��ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة وص�ق��ل
مهاراتها وطرح فكرة املوظف الشامل لتقليص
أع��داد ال��وظ��ائ��ف التي يشغلها ال��واف��دون ،بحيث
يستطيع امل��وظ��ف الكويتي القيام ب�ع��دة أنشطة
مختلفة وبحرفية عالية ،ملاذا ال يستفيد القطاع
النفطي من خبراته الطويلة لدعم االعتماد على
ال �ع �ن �ص��ر ال��وط �ن��ي؟ ب �ي��ت ال �ق �ص �ي��د ان ��ه يتطلب
دع��م كبار املسؤولني لترسيخ تكويت الوظائف
االداري ��ة والفنية والحرفية لتخدم ك��ل االنشطة
ال�ن�ف�ط�ي��ة واالس �ت �ع��ان��ة ب� ��ذوي ال �خ �ب��رة وال �ك �ف��اءة
لتحقيق الهدف املنشود.
م��رك��ز ال�ت��دري��ب ال�ب�ت��رول��ي ص��رح كبير استطاع
في اآلون��ة األخيرة استعادة دوره الرئيسي بعد
مرحلة شابها نوع من الجمود بني عامي 2015
و 2019تزامنت مع إع��ادة هيكلة قطاع الشؤون
اإلداري� ��ة ،امل��رك��ز ب��اإلض��اف��ة إل��ى عمله أخ��ذ على
ع��ات�ق��ه م�س��ؤول�ي��ة ت��دري��ب ال�ع�م��ال��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
القطاع الخاص لدى مقاولي شركات النفط ،وكل
ماهو مطلوب هو تعاون الشركات ،فلم تعد هناك

المزايا

«حماية المنافسة»:

إطالق خدمة الشكاوى للشركات أونالين
أع�ل��ن ج�ه��از ح�م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة ع��ن إط�ل�اق خ��دم��ة تقديم
ال �ش �ك��اوى ل�ل�ش��رك��ات واألف � ��راد ف��ي ال �س��وق ع�ب��ر امل��وق��ع
اإلل �ك �ت��رون��ي  ،www.cpa.gov.kwأول م��ن أم ��س األح ��د،
وذلك ضمن حزمة اإلجراءات االحترازية التي يقوم بها
في مواجهة فيروس كورونا املستجد.
وق� ��ال ال �ج �ه��از ف��ي ب �ي��ان ،إن ال �ه��دف م��ن إط �ل�اق خ��دم��ة
ال �ش �ك��اوى ال�ك�ت��رون�ي��ا ه��و ض�م��ان اس �ت �ق��رار ال �س��وق من
امل� �خ ��زون االس �ت��رات �ي �ج��ي ،ف �ض�لا ع ��ن م �ن��ع امل �م��ارس��ات
الضارة في السوق من غش واحتكار وإخفاء مواد ذات
حاجة أولوية في ظل الظروف الراهنة.
وأوض��ح أن الخدمة متاحة لجميع ال�ش��رك��ات واألف��راد
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ج�م�ي��ع ق �ط��اع��ات ال �س��وق امل �ح �ل��ي ،اب �ت��داء
من األحد املقبل على املوقع االلكتروني للجهاز www.
 cpa.gov.kwحيث يتم تزويد املوقع بالبيانات الالزمة
وارس��ال �ه��ا ،ع�ل��ى أن ي�ت��م ال�ن�ظ��ر فيها م�ب��اش��رة م��ن قبل
«الجهاز» التخاذ كل االج��راءات القانونية ألي مخالفة
مضرة بالسوق.
ودعا «الجهاز» جميع األف��راد والشركات املتضررة من
ال��وض��ع ال �ح��ال��ي ل�ل�م�ب��ادرة وت �ق��دي��م ال �ش �ك��وى م��ن أج��ل
املصلحة العامة وتحقيق ال�ع��دال��ة ف��ي ال�س��وق ،مشددا
على انه لن يسمح بأن يكون السوق عرضة الستغالل
البعض من ضعاف النفوس ألزمة كورونا.
وع � ��دد ال �ج �ه ��از ال � � �ـ 12ن ��وع ��ا م ��ن امل� �م ��ارس ��ات ال� �ض ��ارة
باملنافسة واملخالفات االحتكارية ،كالتأثير في أسعار
املنتجات محل التعامل ،بالرفع أو الخفض أو بالتثبيت
أو ب��امل�ع��ام�لات ال�ص��وري��ة أو ال��وه�م�ي��ة ،أو ب��أي��ة ص��ورة
أخ��رى بما ي�ت�ع��ارض م��ع آل�ي��ة ال�س��وق ب�غ��رض اإلض��رار
باملنافسني اآلخرين ،باالضافة الى الحد من حرية تدفق
املنتجات إلى األس��واق أو خروجها منها بصورة كلية
أو جزئية ،بإخفائها أو االمتناع عن التعامل فيها ،أو
بتخزينها من دون وجه حق ،أو بأية صورة أخرى.
وأش � ��ار إل ��ى أن م��ن امل �م��ارس��ات ال �ض ��ارة اف �ت �ع��ال وف��رة

أنواع الشكاوى الخاصة بجهاز حماية المنافسة
التأثير في أسعار المنتجات محل التعامل بالرفع أو
الخفض أو بالتثبيت أو بالمعامالت الصورية أو الوهمية
أو بأي صورة أخرى بما يتعارض مع آلية السوق.

الحد من حرية تدفق المنتجات إلى األسواق أو خروجها
منها بصورة كلية أو جزئية .بإخفائها أو االمتناع عن
التعامل فيها ،أو بتخزينها من دون وجه حق.

المثالب

افتعال وفرة مفاجئة للمنتجات تؤدي
إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على
اقتصادات باقي المتنافسين.

حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة
كلية أو جزئية عن شخص معين وذلك وفق
الضوابط الموضحة بالالئحة التنفيذية.

منع أو عرقلة ممارسة أي شخص
لنشاطه االقتصادي في السوق أو
التوقف عنه في أي وقت.

بيع المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية
بقصد اإلضرار بالمنتجين المنافسين.

التأثير على عطاءات بيع أو شراء أو تقديم أو توريد
المنتجات والخدمات سواء في المناقصات أو
المزايدات أو عروض التوريد.

التوقف الكلي أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو
التطوير أو التوزيع أو التسويق للسلع والخدمات
أو وضع قيود أو شروط على توفيرها.

تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول
التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب االستخدام
التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل األصلي.

وضع نصوص في شروط المناقصات
تسمى فيها ماركة أو صنف السلع المراد
شراؤها.

اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على
أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو
نوعية العمالء أو السلع أو المواسم بقصد اإلضرار.

إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز
بعضهم عن البعض اآلخر في شروط صفقات
البيع أو الشراء من دون مبرر.

جهاز حماية المنافسة ..نحو أسواق عادلة

م�ف��اج�ئ��ة ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ت� ��ؤدي إل ��ى ت��داول �ه��ا ب�س�ع��ر غير
حقيقي ،يؤثر في اقتصاديات باقي املتنافسني ،وكذلك
منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه االقتصادي
ف ��ي ال � �س ��وق أو ال� �ت ��وق ��ف ع �ن��ه ف ��ي أي وق� � ��ت ،وح �ج��ب
املنتجات املتاحة بالسوق بصورة كلية أو جزئية عن
شخص معني ،وذلك وفق الضوابط املوضحة بالالئحة
التنفيذيـة.
وتابع الجهاز معددا املمارسات الضارة ،مشيرا إلى أن
منها بيع املنتجات بأقل م��ن تكلفتها الفعلية بقصد
اإلض ��رار باملنتجني امل�ن��اف�س�ين ،وال�ت��أث�ي��ر ف��ي ع�ط��اءات
بيع أو ش��راء أو تقديم أو توريد املنتجات والخدمات،
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س��واء في املناقصات أو امل��زاي��دات أو ع��روض التوريد،
ووض ��ع ن�ص��وص ف��ي ش ��روط امل�ن��اق�ص��ات تسمى فيها
ماركة أو صنف السلع امل��راد شراؤها ،والتوقف الكلي
أو الجزئي عن عمليات التصنيع أو التطوير أو التوزيع
أو التسويق للسلع والخدمات ،أو وضع قيود أو شروط
على توفيرها.
يذكر أن جهاز حماية املنافسة يعمل على تهيئة البيئة
الفعالة لألعمال التجارية ،وخلق فرص العمل ،والدفع
بعجلة االستثمار الوطني واألجنبي ،وتعزيز املنافسة
ف��ي األس� ��واق ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ط��رق منظمة وف�ع��ال��ة ف��ي ظل
القوانني واللوائح واإلجراءات املحلية.

وزير النفط حقق
تطلعات المواطنين
منذ زمن بعيد بإيقاف
تعيين الوافدين
لماذا ال يستفيد
القطاع من خبرات
كويتيين لدعم االعتماد
على العنصر الوطني؟!
لرفع نسبة التوطين إلى
 % 35ــ % 40
في عقود المقاولين
وتحسين الرواتب
ضرورة اهتمام
المسؤولين بوضع
إستراتيجيات التكويت
في قمة األولويات
مبررات يستغلها البعض لتشويه صورة العمالة
الوطنية بأنها ال تعمل ،وأن الشركات ليس لديها
ال��وق��ت ال�ك��اف��ي ل�ت��دري��ب الكويتيني! امل��رك��ز ق��ادر
على توفير التدريب الكامل في شتى املجاالت
ل�ص�ق��ل امل �ه��ارات امل�ط�ل��وب��ة ل�ل�ص�ن��اع��ات النفطية
وال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ة وت �ق��دي��م ق ��وى ع��ام�ل��ة كويتية
م��درب��ة م��ن اب�ن��اء ال�ب�ل��د املخلصني ق��ادري��ن على
تحدي الصعاب والتغلب على الظروف املناخية
القاسية ،هي ترجمة حقيقة ملعنى االستثمار في
العنصر الوطني دعما لتحقيق استراتيجيات
املؤسسة على املدى الطويل.
لذا نأمل من وزير النفط الفاضل العمل على رفع
نسبة العاملني الكويتيني ال��ى  %35ــ  %40في
عقود املقاولني وتحسني رواتبهم ،مما يسهم في
حل نسبة من البطالة ودع��م االقتصاد الوطني،
ف�ل�ا ي��وج��د ع �م��ل ص �ع��ب إذا ت ��وف ��رت ال�ع��زي�م��ة
واإلرادة ،ونذكر بقصة واف��د عمل في املؤسسة
بصفة «مستشار» ،طلب وزير النفط االسبق د.
علي العمير إن�ه��اء عقده بناء على تقرير طبي
يمنع مزاولته العمل ،إال أن أحد قياديي الشؤون
اإلداري � ��ة ال�س��اب�ق�ين م��اط��ل ف��ي ت�ن�ف�ي��ذ تعليمات
الوزير األسبق وتم إبعاده الحقا ..كل ما نتمناه
تجنب تكرار األخطاء!

المواطن

الوافد

 -1القدره على تدريب وتطوير
مواطنين اخرين باخالص اكثر من غيره
 -2تنوع مصادرالتعليم العالي
واحتكاك بثقافات عالمية متقدمة
ومختلفة
 -3المواطن يصرف مدخراته في بلده
 -4المواطن استثمار طويل االجل
للدولة وحريص على سمعة بلده
ومصالح العمل

 -1لديه خبرات ومهارات فنية
قد ال تكون متوفرة لدى
المواطن
 -2راتب اقل نسبيا وبمزايا
عديدة قد تفوق الراتب
نفسه واعلى من راتب
موطنه االصلي
 -3استثمار قصير االجل وقد
يعود الى موطنه في اي
وقت لصرف مدخراته هناك

 -1البعض يلجأ الى الواسطات في
التعيين لقلة الفرص المتاحة
 -2ال يمكن للمواطن ان يشغل
وظيفة اخرى
 -3نسبة البطالة عالية وآالف
الشباب المؤهل ينتظر الوظيفة

 -1استنزاف العمالة الوافدة
للخدمات العامة وأثرها
السلبي على ايرادات الدولة
المالية
 -2والء الوافد بالطبيعة الى
بلده ومكان عمله السابق
وقد يكون عامل ضغط عند
وقوع اي خالف سياسي او
اقتصادي
 -3الوافد قد يشغل عدة
وظائف في جهات مختلفة
ويجلب افراد اسرته

«أبيكورب» :مخطط لها في 2024 - 2020

 792مليار دوالر استثمارات الطاقة
في الشرق األوسط
ت�ت��وق��ع ال�ش��رك��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�لاس�ت�ث�م��ارات البترولية
(أب�ي�ك��ورب) ،وه��ي مؤسسة مالية تنموية متعددة
األط� � ��راف ،أن ي �ص��ل م �ج �م��وع اس �ت �ث �م��ارات ال�ط��اق��ة
ف��ي منطقة ال�ش��رق األوس��ط وش�م��ال أفريقيا خالل
السنوات الخمس املقبلة ( )2024 - 2020إل��ى أكثر
من  792مليار دوالر ،وذلك وفق تقريرها «توقعات
اس �ت �ث �م��ارات ال �ط��اق��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس ��ط
وشمال أفريقيا» لعام .2020
وباملقارنة م��ع تقرير توقعات استثمارات الطاقة
ل� �ل� �ع ��ام امل � ��اض � ��ي ( )2019وال � � � ��ذي ق� � � � ّ�در م �ج �م��وع
استثمارات الطاقة في املنطقة بما يزيد على 965
م�ل�ي��ار دوالر ل�ل�أع��وام  ،2023 - 2019ف�ق��د سجلت
استثمارات الطاقة لألعوام  2024 - 2020انخفاضًا
ي �ق� ّ�در ب�ن�ح��و  173م�ل�ي��ار دوالر أم �ي��رك��ي .وق ��د ك��ان
لالستثمارات املخطط لها النصيب األكبر في هذا

االنخفاض ال��ذي ج��اء نتيجة األزم��ة الثالثية التي
يشهدها العالم في عام  2020واملتمثلة في األزمة
ال�ص�ح�ي��ة ال �ن��اج �م��ة ع��ن ج��ائ �ح��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد (كوفيد  ،)19 -واألزم��ة النفطية ،واألزم��ة
املالية املحتملة التي قد تحدث في الفترة املقبلة.
في املقابل ،يشير التقرير إلى زي��ادة االستثمارات
امل� �ل� �ت ��زم ب �ه��ا ف ��ي م �ن �ط �ق��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي بنحو  2.3في املئة مقارنة بتراجع بلغ 6
في املئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ك �ك��ل ،م�م��ا ي�ع� ّ�د م��ؤش �رًا ع�ل��ى ارت �ف��اع م �ع��دل تنفيذ
امل �ش��اري��ع ف��ي دول امل�ج�ل��س ن�س�ب�ي��ًا .ك��ان��ت أغلبية
دول العالم بنهاية ال��رب��ع األول م��ن ع��ام  2020بني
مطرقة الحفاظ على النشاط االقتصادي واملجازفة
بحدوث خسائر كبيرة في األرواح ،وسندان فرض
جملة من القيود الحتواء جائحة فيروس كورونا.
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القادة األوروبيون يناقشون اعتماد خطة اإلنعاش االقتصادي

محاور ترهن مستقبل القارة العجوز
ً
تشددا تؤيد منح الدعم عبر قروض فقط
دول الشمال األكثر

يناقش القادة األوروبيون
يوم الجمعة المقبل مخطط
اإلنعاش االقتصادي الذي
اقترحته المفوضية األوروبية
لمعالجة تداعيات فيروس
كورونا المستجد ،وعلى جدول
األعمال موضوعات عدة ،أهمها
الديون المشتركة والتضامن
األوروبي والسياسة الصناعية؛
ويعد هذا المشروع وفق تقرير
نشرته صحيفة لوموند مشروعا
فدراليا ،لكنه ما يزال يثير انزعاج
بعض أعضاء االتحاد األوروبي،
خاصة دول الشمال األكثر
تشددا وهي هولندا والنمسا
والدنمارك والسويد.

ألمانيا وفرنسا تلعبان
دور الحكم في معركة
أوروبا الجديدة

دول الجنوب األكثر
ً
تضررا باألزمة ُت ِّ
لوح
بنسف االتحاد

1

سليمة لبال
م��ن امل�ق��رر أن يناقش ال�ق��ادة الجمعة قبل قمة أخ��رى منتظرة
ف��ي يوليو املقبل ،م��وازي��ن ال�ق��وى ف��ي العالم وميزانية االتحاد
األوروب��ي للفترة  2021ـــ  2021واملقدرة ب�ـ 1100مليار يورو،
باإلضافة الى حزمة التحفيز وسط توقعات بمعارضة النمسا
وهولندا والدنمارك والسويد ،فيما ستلوح دول الجنوب األكثر
ت �ض��ررا ب��األزم��ة وع�ل��ى ال�خ�ص��وص إي�ط��ال�ي��ا بنسف االت�ح��اد
األورب��ي ،بينما سيصر الشركاء في ش��رق أوروب��ا على عدم
تقديم تضحيات ،فيما ستحاول كل من أملانيا وفرنسا لعب
دور الحكم في معركة اآلراء واملواقف.
في الواقع تمكن فيروس كورونا من تحويل أوروبا وتحرير مئات
املليارات من اليوروهات إلنقاذ االقتصاد ،وقد وافق األعضاء الـ27
على إجراءات عاجلة بقيمة  540مليار يورو لدعم االقتصاد دعما
للبنك امل��رك��زي األوروب ��ي ،ال��ذي التزم بشكل غير مسبوق بضخ
 1700مليار يورو في االقتصاد األوروبي.
لكن تبني فجأة أن هذه اإلج��راءات ال تكفي مقابل حدة األزمة،
وأنها ال تستجيب للخالفات املتزايدة بني الدول الـ 27مع وجود
خطر تعطل ال�س��وق امل��وح��دة وانفجار االت�ح��اد األوروب ��ي ،ألن
الدول األكثر تضررا من الوباء وهي إيطاليا وأسبانيا وفرنسا
هي الدول التي لديها أقل هامش للتفاوض بشأن الوضع املالي.
لذلك طلب أعضاء االتحاد األوروبي من املفوضية التفكير في
حل تضامني أكثر ،يسمح بالحد من تفكك املوقف األوروبي،
ف�ف��ي  27م��اي��و امل��اض��ي ق��دم��ت رئ�ي�س��ة امل�ف��وض�ي��ة األوروب �ي��ة
أورس��وال فون دير الين مخطط إنعاش يمكن أن يغير أوروبا
إن اتفق األعضاء على النقاط املحورية الخمس التالية:

3

الديون المشتركة

لجمع ال � �ـ 750م�ل�ي��ار ي ��ورو م��ن أج��ل تنفيذ خ�ط��ة االن �ع��اش ،تقترح
املفوضية األوروب �ي��ة على ال ��دول ال �ـ 27االس�ت��دان��ة باسمها ،بما أن
م��رك��زه��ا امل��ال��ي يسمح ب��ذل��ك؛ وق��ال م�ص��در ف��ي اإلل�ي��زي��ه للصحيفة
ال�ف��رن�س�ي��ة إن ك��ل ال � ��دول ت�س�ت��دي��ن ح�ي�ن ي �ك��ون ذل ��ك ض ��روري ��ا ،وال
يوجد سبب يمنع االتحاد األوروبي منذ ذلك باستثناء أن االتحاد
األوروب ��ي ليس دول ��ة ،واالت�ف��اق�ي��ات ال تجبره على تقديم ميزانية
متوازنة ،وهذا يعني أن رغبت الدول الـ 27ووافقت برملاناتها يمكن
أن تتخطى هذه القاعدة.
وح�ت��ى اآلن ت��رف��ض أمل��ان�ي��ا أي م�ش��روع ف��درال��ي ،كما أن�ه��ا عارضت
دوم��ا منح املفوضية األوروب�ي��ة استقاللية مالية ،لكن أم��ام فظاعة
األزم��ة ومخاطرها غيرت برلني رأي�ه��ا؛ وأم��ا فيينا واستوكهولهم
وك��وب�ن�ه��اغ��ن ،وإن ك��ان��ت ت��داف��ع ع��ن معارضتها ل�ل��دي��ون املشتركة،
إال أنها أق��ل ح��دة من ذي قبل وعليه سينحصر النقاش على قيمة
الغالف املالي الذي يبدو كبيرا بالنسبة لهذه الدول.

2

الضرائب األوروبية

من يقول ديونا يقول تسديدا ،وتوضح رئيسة املفوضية األوروبية
أورس � � ��وال ف� ��ون دي� ��ر الي� ��ن أن ع �ل��ى االت� �ح ��اد االوروب� � � ��ي إم� ��ا زي� ��ادة
مساهمات الدول الـ 27أو تخفيض اإلنفاق األوروبي وايجاد موارد
خاصة ألوروبا وهذا هو الحل األمثل.
وبوضوح تسعى املفوضية األوروبية إلى رفع الضرائب وقد تطرقت إلى
فكرة فرض ضريبة إلكترونية ،وأخرى على الصناعات التي تستخدم
البالستيك غير القابل للتدوير وضريبة على الشركات الكبرى.

ه��ذا امل��وض��وع يثير ان�ق�س��ام��ات ك�ب�ي��رة ف��ي أوروب ��ا
وأي�ض��ا الطريقة التي تنوي م��ن خاللها املفوضية
األوروب�ي��ة استخدام ال �ـ 750مليار ي��ورو في مخطط
االن�ع��اش االق�ت�ص��ادي ،وعلى الخصوص توزيع ما
ترغب في تقديمه في شكل قروض للدول األعضاء.
وهنا ستجد كل من روما ومدريد فرصة لالستدانة
وف� ��ق ش � ��روط أف �ض ��ل م �ق��ارن��ة ل ��و ات �ج �ه �ت��ا ل�ل�س��وق
بمفردهما ،ولكن عليهما تسديد ه��ذه املبالغ ،لكن
ما ترغب املفوضية في منحه لهما ،سيسدده جميع
األوروبيني.
حتى الساعة ،تفضل املفوضية األوروبية الدعم ،إذ
تعتزم إق��راض  250مليار ي��ورو وتقديم مساعدات
ب �ق �ي �م��ة  500م �ل �ي��ار ي � ��ورو م ��ن أج� ��ل ال �ت �خ �ف �ي��ف من
تداعيات الوباء؛ فقبل أسبوع كان هذا االقتراح غير
مقبول في برلني ،لكنها غيرت رأيها حتى تضمن
استمرار وبقاء االتحاد األوروبي ،وفق ما صرح به
الوزير الفرنسي برونو لومير.
وأم ��ام امل�ف��وض�ي��ة األوروب� �ي ��ة إق �ن��اع ال ��دول األخ ��رى،
خ��اص��ة دول ش��رق أوروب ��ا ،ال�ت��ي تخشى التضحية
ملصلحة دول الجنوب ،علما أن املفوضية خصصت
لكل من دول االتحاد غالفا ماليا ،إذ منحت إيطاليا
دعما بقيمة  82مليار يورو و 77مليار ألسبانيا و39
مليار لفرنسا و 38مليار بولندا و 29مليار ألملانيا.
وح�ت��ى اآلن وارس ��و ص��ام��دة ،لكن دوال أخ ��رى ،مثل
هنغاريا وجمهورية التشيك ،ال ترغب في ذلك.

األكبر في تاريخها الحديث

ً
ً
نفطيا غير مسبوق
تسربا
روسيا تواجه
ت��واج��ه روس �ي��ا واح ��دة م��ن أس ��وأ ح��وادث
ال �ت �س��رب ال�ن�ف�ط��ي ف��ي ال �ت��اري��خ ال�ح��دي��ث،
ح�ي��ث ان �ه��ار خ ��زان ل�ل��وق��ود تملكه شركة
نورنيكل للتعدين وت�س��رب محتواه إلى
أح��د األنهار في البالد؛ وتسرب ما يقرب
م��ن  21أل��ف ط��ن (ن�ح��و  158أل��ف ب��رم�ي��ل)
من الديزل في نهر أمبارنايا خارج مدينة
نوريلسك السيبيرية.
وأع� ��اد ه ��ذا ال �ح��ادث إل ��ى األذه � ��ان واق�ع��ة
إكسون فالديز قبالة سواحل أالسكا عام
 ،1989وذك��ر محللون ب��أن نهر أمبارنايا
ف��ي روس�ي��ا ت�ع��رض لتسرب بلغ أك�ث��ر من
 218أل ��ف ب��رم�ي��ل م��ن ال ��دي ��زل ،ورب �م��ا ب��دأ
التسرب يصل إلى التربة واملجاري املائية
القريبة.
وأعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتني
ح ��ال ��ة ال� � �ط � ��وارئ ال� �ف ��درال� �ي ��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ك ��راس� �ن ��وي ��ارس ��ك ،وس � ��ط م � �ح� ��اوالت م��ن
السلطات املحلية السيطرة على التسرب
ومنعه من تلويث املنطقة القطبية.
حتى اللحظة ،ب��اءت كل جهود الحكومة
ال ��روس� �ي ��ة ب��ال �ف �ش��ل ف� ��ي ال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى
التسرب ،وهناك تقارير تقول إن الوقود
ً
ت�س��رب ل�ن�ط��اق ع�ش��ري��ن ك�ي�ل��وم�ت�رًا ش�م��اال
حتى بلغ بحيرة قطبية ،ما يعني أضرارًا
بالغة بالحياة املائية.
وأشارت وكاالت إلى أن هناك تأخرا في ردة
الفعل الحكومية ،حيث لم تبلغ السلطات
إال بعد يومني من تحول النهر إلى اللون
القرمزي ،ونشرت وسائل اإلعالم املحلية
صورة للرئيس بوتني وهو يناقش األزمة
ع �ب��ر ال �ف �ي��دي��و ك��ون �ف��ران��س م ��ع ال �ج �ه��ات
املعنية ،عقب فشل الشركة املالكة لخزان
الوقود في التعامل مع التسرب.
وت �س��اءل ب��وت�ين ع�لان�ي��ة ع��ن أس �ب��اب ع��دم
إب�لاغ السلطات بالتسرب إال بعد يومني
م��ن ت��دف��ق ال��وق��ود ف��ي ال �ن �ه��ر ،ك�م��ا انتقد
معرفة الحكومة باألزمة عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي فقط.
وأك��د حاكم منطقة كراسنويارسك أنه لم
ي �ع��رف إال ع��ن ط��ري��ق ص��ور ع�ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي ،وأن شركة نورنيكل
لم تبلغه بالتسرب.
وت��م تشكيل ل�ج��ان حكومية م��ن العلماء
وخبراء صناعة الطاقة من أج��ل التعامل
م��ع األزم ��ة ،وانطلقت أع�م��ال استقصائية

منظر جوي يظهر التلوث في نهر خارج نوريلسك

تدخال من الجيش ومئات املتطوعني.

تكلفة باهظة

تسرب ما يقرب
من  158ألف برميل
من الديزل
الجهود الحكومية
باءت بالفشل
في السيطرة
على التلوث
واستكشافية إلى موقع الحادث ،كما ألقت
السلطات القبض على أحد املتورطني في
الحادث.
ووص ��ف ال�ت�س��رب ب��أن��ه األك �ب��ر ف��ي ت��اري��خ
روسيا الحديث ،ويتطلب جهدا مضاعفًا
ليس فقط من الجهات املعنية ،بل يحتاج

ق �ي ��ل إن ب ��وت�ي�ن ط �ل ��ب م� ��ن أح � ��د م��ال �ك��ي
وم �ش �غ �ل��ي ش ��رك ��ة ن��ورن �ي �ك��ل ف�لادي �م �ي��ر
ب��وت��ان�ين تحمل تكلفة تنظيف التسرب
ومواجهة األزمة بشكل كامل.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي تتعالى فيه
األص ��وات املطالبة لروسيا ودول أخ��رى
ب��ال�ت�ع��ام��ل م��ع أزم ��ة ال �ت �غ �ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة
واالحتباس الحراري الناتج عن الوقود
األحفوري.
ووج� �ه ��ت ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال� �ل ��وم إل��ى
ب � �ع� ��ض م� � �س � ��ؤول � ��ي وم � ��وظ� � �ف � ��ي ش ��رك ��ة
نورنيكل بأنهم السبب وراء ع��دم إج��راء
اإلص�ل�اح ��ات وال �ص �ي��ان��ة ال�ل�ازم��ة ل�خ��زان
الوقود ،والتي كانت مخططة عام ،2018
ما أدى إلى انهياره وتسرب الوقود منه.
ع� �ل��اوة ع �ل��ى ذل� � ��ك ،ت �ح��دث��ت ال �ل �ج �ن��ة ع��ن
ف �ش��ل إداري وب �ي �ئ��ي م ��ن ج��ان��ب ال �ش��رك��ة
وم �س��ؤول �ي �ه��ا خ��اص��ة ف��ي اإلب �ل��اغ بشكل
فوري عن التسرب ،فضال عن القدرة على
احتوائه ،وذلك كله تحت اسم سوء اإلدارة.

الفضل
لـ«كورونا»

ق��د يحفظ ال �ت��اري��خ ل��وب��اء ك��ورون��ا أن��ه سمح
ألوروب� ��ا ب��أن تعيد ت�ج��دي��د ن�ف�س�ه��ا ،ب�ع��د أن
أض�ع�ف�ت�ه��ا س�ل�س�ل��ة أزم� ��ات خ�ل�ال ال�س�ن��وات
ال �ع �ش��ر األخ � �ي� ��رة ،ب �ي �ن �ه��ا أزم � ��ة امل �ه��اج��ري��ن
وال�ب��ري�ك�س�ي��ت ،وق��د ت�خ��رج م��ن ه��ذا الكساد
ال�ع�ظ�ي��م ال ��ذي ل��م ت�ع��رف��ه م�ن��ذ م�ئ��ة ع ��ام ،أكثر
ات� �ح ��ادا وت �ض��ام �ن��ا وان ��دم ��اج ��ا ،خ��اص��ة في
غياب البريطانيني الذين عادة ما يعارضون،
وتحمس أنجيال ميركل ل�ل��دف��اع ع��ن أوروب��ا
إلى جانب فرنسا ،رغم مقاومة عدد من دول
ش�م��ال ال �ق��ارة ،ل�ك��ن ذل��ك ل��م يمنع املفوضية
األوروب �ي��ة م��ن وض��ع مخطط إن�ع��اش بقيمة
 750مليار يورو ،وإرساء أسس بناء جديدة
لالتحاد األوروبي.

خطة بأهداف
جيوسياسية لمواجهة
الصين والواليات المتحدة

التضامن من خالل الدعم

ورب� �م ��ا ت �ص��ل ت�ك�ل�ف��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه��ذه
األزم��ة إل��ى أربعة مليارات دوالر ،شاملة
ال� �غ ��رام ��ات م �ق��ارن��ة ب�ت�ك�ل�ف��ة ت �ق ��در ب � �ـ4.3
م�ل�ي��ارات دوالر ك��ان��ت تحملتها إك�س��ون
م��وب�ي��ل ف��ي تنظيف ت �س��رب  37أل ��ف طن
(ن �ح��و  260أل ��ف ب��رم �ي��ل) م��ن ال �خ��ام في
أالسكا من ناقلة كانت تحمل على متنها
 1.260مليون برميل.
وي �خ �ش��ى م��راق �ب��ون أي �ض��ًا م ��ن أن ي�ك��ون
التسرب ناجما عن إخفاء معلومات أكبر
عن سوء إدارة نورنيكل خاصة في ملف
التغيرات املناخية.
وح��ذرت جهات حقوقية وبيئية روسيا
م��ن ت��زاي��د م�خ��اط��ر ال �ت �ل��وث ف��ي امل�ن��اط��ق
القطبية ،مشيرة إل��ى ض��رورة ات�خ��اذ كل
اإلجراءات الوقائية لتجنب الكوارث.
ول� � �ط � ��امل � ��ا ع � � � ��رف ع � � ��ن روس � � �ي � � ��ا ات � �خ� ��اذ
م��وق��ف م �ع��اد مل�ل��ف ال �ت �غ �ي��رات امل�ن��اخ�ي��ة،
وع �ل��ى غ ��رار ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي دون��ال��د
ت��رام��ب ،ات�ه�م��ت م��وس�ك��و ال�ع�ل�م��اء ال��ذي��ن
ي�ح��ذرون من مخاطر التغيرات املناخية
ب ��أن� �ه ��م ي �م �ت �ل �ك��ون أج� � �ن � ��دات س �ي��اس �ي��ة.
(أويل برايس ،ذي غارديان ،أرقام)

!
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مساعدات بشروط

س�ي�ك��ون ع�ل��ى ال� ��دول امل�س�ت�ف�ي��دة م��ن خ�ط��ة اإلن �ع��اش االق�ت�ص��ادي
األوروب �ي��ة ت�ق��دي��م ب��رن��ام��ج إص�لاح��ات ح�ت��ى  2024ي �ص��ادق عليه
االت �ح��اد األوروب� ��ي وأي�ض��ا ال ��دول األع �ض��اء ،وس�ت�ق��دم امل�س��اع��دات
سنويا ولن تخصص لإلنفاق الوظيفي للدول.
لذلك ستسعى بعض دول االتحاد األوروبي لدفع الدول املستفيدة
إلى إدارة هذه املساعدات بشكل جيد ،ما قد يعرض أوروبا مجددا
ملشاكل قد تفجرها ،مثلما وقع في مارس املاضي.
وت�ع��ارض دول مثل فرنسا ف�ك��رة امل�س��اع��دات امل�ش��روط��ة بسلسلة
إص�ل�اح ��ات اق �ت �ص��ادي��ة ت�ش �ب��ه اإلص �ل�اح ��ات ال �ت��ي راف� �ق ��ت األزم ��ة
اليونانية ،وهذه نقطة خالفية أخرى.
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السياسة الصناعية

تحمل خطة املفوضية األوروب�ي��ة طابعا جيوسياسيا ،إذ تهدف
ال��ى بناء أس��س سياسة صناعية في أوروب��ا أكثر استقاللية في
عالم تسيطر عليه كل من الصني وال��والي��ات املتحدة؛ فقد كشفت
األزمة هشاشة القارة العجوز في قطاع الصحة على سبيل املثال،
ما يعني أن الوضع يمثل فرصة لتفجير ثورة.
وت��راه��ن املفوضية األوروب �ي��ة على دع��م القطاع ال�خ��اص بتقديم
ضمانات للمؤسسات امل��ال�ي��ة ،مثل البنك األوروب ��ي لالستثمار،
ب� �ه ��دف دع � ��م ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ح �ق��ق ن� �م ��وا ق �ب��ل األزم� � ��ة،
وت �ش �ج �ي��ع االس �ت �ث �م��ار ال ��رأس �م ��ال ��ي ف ��ي ال� �ش ��رك ��ات ال �ع��ام �ل��ة ف��ي
قطاعات إستراتيجية مثل الفضاء والدفاع والذكاء الصناعي أو
الهيدروجني.

مراسالت داخلية تع ّزز موقفه مع «نيسان»

تفاصيل جديدة تقلب
معادلة قضية غصن
أدل � � ��ة ج� ��دي� ��دة ت ��ؤي ��د ادع� � � ��اء ال��رئ �ي��س
ال� �س ��اب ��ق ل� �ش ��رك ��ة ن� �ي� �س ��ان ،ك ��ارل ��وس
غصن ،ب��أن تهم الفساد املوجهة إليه،
تم إعدادها لإليقاع به ،وفق ما كشف
تقرير جديد لوكالة بلومبيرغ.
وحسب أشخاص على دراية بما حدث
وم � ��راس �ل��ات داخ� �ل� �ي ��ة ل ��م ي �ت��م اإلب �ل��اغ
عنها سابقا ،فإن الحملة التي قام بها
كبار املسؤولني التنفيذيني في شركة
ن �ي �س��ان ل�ل�إط ��اح ��ة ب ��واح ��د م ��ن أش �ه��ر
أق �ط��اب ص�ن��اع��ة ال �س �ي��ارات ،ب ��دأت قبل
عام تقريبا من اعتقال غصن في أواخر
ع��ام  2018بسبب س��وء السلوك املالي
املزعوم.
وكشفت املعلومات الجديدة أن الدافع
وراء ه��ذا الجهد جزئيا ،هو معارضة
جهود الرئيس السابق لتحقيق مزيد
من الدمج بني شركة صناعة السيارات
اليابانية ،وحليفتها منذ فترة طويلة
شركة رينو الفرنسية.
وف ��ي ح�ي�ن أك� ��دت «ن �ي �س��ان» م�ن��ذ ف�ت��رة
طويلة أن قرار اإلطاحة بغصن نجم عن
ادعاء ات بعدم اإلبالغ عن دخله ،وغير
ذلك من االنتهاكات املالية التي وجهها
امل� ��دع� ��ون ال� �ع ��ام ��ون ف ��ي ط ��وك� �ي ��و ،ف��إن
ال��وث��ائ��ق وم��ذك��رات أش�خ��اص مطلعني
على م��ا ح��دث تبني أن مجموعة قوية
من املطلعني على بواطن الشركة رأوا
في اعتقاله ومقاضاته فرصة لتجديد
ع�ل�اق��ة ش��رك��ة ال� �س� �ي ��ارات ال �ع��امل �ي��ة مع
امل �س��اه��م األع �ل��ى ري �ن��و ،ب �ش��روط أك�ث��ر
مالء مة لنيسان.
س � �ل � �س � �ل� ��ة م� � � ��ن م � � � ��راس � �ل� ��ات ال� � �ب � ��ري � ��د
اإلل�ك�ت��رون��ي ال�ت��ي ي�ع��ود تاريخها إلى
فبراير  ،2018يثبتها أشخاص طلبوا
عدم الكشف عن هويتهم ،ترسم صورة
لحملة منهجية إلزالة مسؤول تنفيذي
ق��وي تعهد بعدم التراجع عن تحالف
الشركتني ،وفق التقرير.
وفي خضم هذه املناقشات ،كان هاري
ندا ،الذي أدار مكتب الرئيس التنفيذي
ل� �ن� �ي� �س ��ان ،وأب� � � ��رم ب� �ع ��د ذل � ��ك ات �ف��اق �ي��ة

«بلومبيرغ» :تهم
الفساد الموجة إليه
تم إعدادها لإليقاع به
اعتقاله ومقاضاته
فرصة لتجديد عالقة
نيسان مع المساهم
األعلى رينو
معارضة جهود
تحقيق مزيد من
الدمج بين الشركتين
ت �ع��اون م��ع امل��دع�ي�ن ل�ل��إدالء ب�ش�ه��ادت��ه
ض ��د غ �ص��ن ،وك �ت��ب ن ��دا ف ��ي منتصف
عام  2018إلى هيتوشي كاواجوتشي،
وه� ��و م��دي��ر أول ف ��ي ن �ي �س��ان م �س��ؤول
ع��ن ال �ع�ل�اق��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،أن ن�ي�س��ان
يجب أن تعمل على «تحييد مبادراته
(غصن) قبل فوات األوان».
وف ��ي  18ن��وف�م�ب��ر  ،2018ق�ب��ل ي ��وم من
ه ��روب غ�ص��ن ع�ل��ى ط��ائ��رة خ��اص��ة في
مطار هانيدا بطوكيو ،وزع ندا مذكرة
على الرئيس التنفيذي آن��ذاك هيروتو
س ��اي� �ك ��اوا ،وف �ق ��ا ألش� �خ ��اص مطلعني
ع �ل��ى ال��وث �ي �ق��ة .ودع � ��ا ن� ��دا إل� ��ى إن �ه��اء
االت �ف��اق �ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ك��م ال �ت �ح��ال��ف بني
نيسان ورينو ،واستعادة حق الشركة
اليابانية في شراء األسهم في رينو ،أو
حتى االستحواذ عليها( .الحرة)

 18اقتصاد
تهدف الكثير من الشركات
المتنافسة في األسواق إلى
الوصول لمرحلة السيطرة الكلية
وزيادة نسبة استحواذها على
السوق المستهدف .ولتحقيق
تلك المكانة الرائدة ،تقوم
الشركات العالمية بتحليل وتطوير
ما يعرف بنموذج األعمال أو
 ،business modelبشكل أفضل.
ويعتبر نموذج األعمال من األدوات
اإلدارية المهمة في تتبع طريقة
عمل الشركة ،وذلك نحو خلق
القيمة المضافة المرجوة .فمن
خالل تتبع  9محاور أساسية ،يمكن
لرواد االعمال واصحابها من تحقيق
تلك القيمة بشكل متكامل،
بحيث تحقق العالمة الفارقة
في المنافسة .وقد قامت شركة
اكسبر لالستشارات وإدارة االعمال
بتلخيص اهم اجزاء النموذج والذي
بدوره سيختصر العديد من سنوات
العمل ،والحفاظ على رأس المال
المستثمر ،وبالتالي تحقيق المزيد
من النجاحات .وفي هذا الجانب
أوضح الرئيس التنفيذي للشركة
م .نايف بن عبدالجليل بستكي،
أن نموذج األعمال يرتكز في قلب
أعمال كل شركة ،وذلك في
سبيل التطوير المستمر ،والذي
أصبح ضرورة للبقاء في األسواق.
كما يتعين على أعضاء مجالس
إدارات الشركات ،واإلدارة التنفيذية
في الشركات من فهم نموذج
األعمال بشكل جيد ،وذلك التخاذ
القرارات بطريقة احترافية .وبذلك
يكون نموذج األعمال من الخرائط
الرئيسية التي تعتمد عليها اإلدارة
العليا في فهم عموميات األعمال
في الشركة.

¶ نموذج األعمال عملية
ديناميكية متكاملة
ومترابطة إلى حد كبير
¶ المحاور تعالج القصور
والمشاكل
في أعمال الشركات
¶يهدف الختيار واتخاذ
أفضل اإلجراءات والسبل
لتحقيق الغايات
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أساسيات تحقق قيمة مضافة لرواد األعمال

 - 1القيمة المضافة
يقوم املحور األول في نموذج األعمال بتحقيق األسباب
التي ستجعل الزبائن يقومون بعملية الشراء من منتجات
ال �ش��رك��ة ،دون غ �ي��ره��ا ،ك�م��ا ي�ع�ت�م��د ه ��ذا ال �ج��زء بتحليل
اإلضافات التي سيحققها املنتج ،في سبيل حل املشاكل
ال �ت��ي ي �ع��ان��ي م�ن�ه��ا ال��زب��ائ��ن أو ت �ل��ك اإلض ��اف ��ات األخ ��رى
املقدمة .ولهذا فيتناول هذا الجزء محور اإلضافات والقيم
التي سيحققها املنتج للزبائن ،مثل اإلضافات الجديدة،
أسعار أق��ل ،سرعة ،ج��ودة عالية ،كفاءة مرتفعة ،سهولة
في االستخدام ،قرب املسافة ،إلخ.

 - 2الشريحة المستهدفة
ت�ق��وم ال�ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة ال��رائ��دة بتجزئة ال�س��وق الكلية
إلى مجموعات صغيرة ،تشترك في ما بينها في رغبات
واح �ت �ي��اج��ات م �م��اث �ل��ة .وت �ق ��وم ت �ل��ك ال �ش��رك��ات ب��اخ�ت�ي��ار
شريحة واح��دة م��ن تلك ال�ش��رائ��ح ،وتصميم املنتج على
أساسها .ويتطلب ذلك أن يتناسب حجم السوق الجزئي
املختار م��ع ن�م��وه املستمر ،وال��ذي سيساعد الشركة في
امل �ن��اف �س��ة .ك�م��ا ت�ك�م��ن أه�م�ي��ة ت�ج��زئ��ة ال �س��وق إل ��ى أج ��زاء
ص�غ�ي��رة ف��ي أن �ه��ا س�ت�ق�ل��ل م��ن ع ��دد ال �ش��رك��ات املتنافسة
ف��ي ق�ط��اع األع �م��ال ،وب��ال�ت��ال��ي تحقيق مفهوم ال �ن��درة في
االقتصاد ،وتحقيق املزيد من النتائج اإليجابية.

 - 3قنوات االتصال
يعتمد امل �ح��ور ال�ث��ال��ث م��ن م��راح��ل ن �م��وذج األع �م��ال على
القنوات التي سيتم االعتماد عليها للتواصل واالتصال
مع الزبائن ،وذل��ك لتحقيق القيمة التي يعد بها املنتج.
فمن خ�لال اخ�ت�ي��ار أن�س��ب ق�ن��وات االت �ص��ال م��ع الشريحة
املستهدفة من الزبائن ،ستكون الشركة قادرة على توعية
الزبائن باملنتج املقدم ،إعطاء الزبائن فرصة تجربة املنتج
واخ �ت �ب��اره ق�ب��ل عملية االع �ت �م��اد وال �ش ��راء ،إت �م��ام عملية
الشراء ،توصيل املنتج ،باإلضافة إلى الدعم بعد الشراء.
وتعتمد ق�ن��وات االت�ص��ال املثلى على الطريقة ال�ت��ي يود
الزبائن التواصل معهم بها.

 - 4العالقة بالعمالء
تعتبر تكلفة املحافظة على العمالء أقل بكثير من البحث
والحصول على املزيد منها .وقد فهمت الشركات العاملية
ال ��رائ ��دة ه ��ذه امل �ع��ادل��ة ،وأخ� ��ذت ب�ت�ط��وي��ر خ��دم��ة ال�ع�م�لاء
لديها ،وذل��ك للبقاء في دائ��رة املنافسة .ل��ذا يتضمن هذا
املحور نوع العالقة التي يتوقعها العمالء من الشركة بعد
عملية الشراء .وتبدأ أولى مراحل العالقة بالزبائن أثناء
وجودهم في املتجر ،وتقديم الدعم الالزم أثناء اختيارهم
ل�ل�ب�ض��ائ��ع .وق��د ت�ت�ع��دى ذل��ك لتصل إل��ى م��رح�ل��ة م��ا بعد
البيع والتواصل الشخصي معهم ح��ول املنتج .وتعتمد
بعض قطاعات األعمال األخرى على تركيز خدمات قطاع
ال�ت��واص��ل م��ع العمالء بشكل مكثف ،وذل��ك بالنسبة إلى
العمالء الدائمني لديها أو الشركات  .B2Bولعلنا اليوم

هل تكون ريادة األعمال طوق النجاة من أزمة كورونا؟

ون� �ح ��ن ن �ع �ي��ش ف� �ت ��رة ان �ت �ش ��ار ف �ي��روس
ك��ورون��ا ،ق��د تمكنت بعض الشركات
م��ن ال �ت��واص��ل م��ع ش��ري�ح��ة ال�ع�م�لاء
بشكل أكبر.

 - 5اإليرادات

 - 7أهم األعمال

ت �ع �ت �ب��ر اإلي � � � � ��رادات ال� �ت ��ي ت�ح�ق�ق�ه��ا
أم��ا ه��ذا ال�ج��ان��ب ف��ي ن�م��وذج األع�م��ال
ال �ش ��رك ��ة ب �م �ن��زل��ة امل� �ح ��رك ال��رئ �ي �س��ي
ف��إن��ه ي�ن��اق��ش أه ��م امل �ه��ام واألع �م ��ال التي
للتدفقات النقدية واستمرارية األعمال.
بستكي
نايف
يتعني على إدارة الشركة عملها بشكل يومي،
ويتعني أن تقوم اإلدارة التنفيذية بتحديد
لتحقيق ال�ت�ك��ام��ل ف��ي أج ��زاء ه��ذا ال �ن �م��وذج ،وذل ��ك نحو
أس �ع��ار ب�ي��ع امل�ن�ت�ج��ات ،بحيث ت�ك��ون ف��ي م�ت�ن��اول ق��درة
الزبائن الشرائية .وتعتمد الشركات ف��ي تحديد أسعار تحقيق القيمة املضافة املرجوة للزبائن.
ب �ي��ع امل� �ن� �ت ��ج ،م ��ن خ �ل��ال ت �ق �ي �ي��م ال �ق �ي �م��ة امل� �ض ��اف ��ة ال �ت��ي
سيحققها املنتج للزبائن ،وبالتالي إذا كانت القيمة التي ُ - 8
الشركاء
سيحققها املنتج أك�ب��ر بكثير م��ن سعر بيع امل�ن�ت��ج ،فإن
الزبائن سيقومون بشراء املنتج بكل س��رور .كما تتعدد وامل �ق �ص��ود ب��ال �ش��رك��اء ف�ه��م ك��ل ال �ج �ه��ات واألف � ��راد ال��ذي��ن
ط��رق تحصيل الشركات ل�لإي��رادات حسب مفهوم الندرة ي�ت�ع��ام�ل��ون وي �ت �ع��اون��ون م��ع ال�ش��رك��ة ف��ي س�ب�ي��ل تحقيق
االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي ق�ط��اع��ات األع �م��ال ،فمنها م��ا ت�ك��ون من القيمة املضافة املرجوة للمنتج .وتقوم عملية املنافسة
خالل بيع األصول بشكل مباشر ،طلب رسوم االستخدام ،املستمرة في األس��واق على تحقيق مبدأ الشراكة ما بني
االشتراك في الخدمة املقدمة ،تحصيل اإليجارات مقابل املؤسسات املختلفة بل وحتى مع املنافسني في تحقيق
القيمة املضافة .ولذلك فإنه من غير املمكن أن تستولي
املنفعة باألصول ،الوساطة ،الدعاية واإلعالن.
الشركة على كل املصادر أو األعمال التي تحتاج إليها ،بل
يستوجب األمر التعاون املثمر في سبيل تحقيق املنافع
 - 6مصادر اإلنتاج
املشتركة لجميع األطراف.
يهتم ه��ذا امل�ح��ور بتوفير ك��ل امل�ص��ادر واألص��ول الالزمة
لتشغيل ال�ع�م��ل وف�ق��ًا ل�لاح�ت�ي��اج��ات ال�ت��ي ت��م اع�ت�م��اده��ا - 9 .المصاريف
فمن خالل اختيار املصادر املالئمة للعمل والتي قد تكون
ع�ل��ى هيئة م �ص��ادر تمويلية ،م �ب��ان ،م�ك��ائ��ن ،م ��واد خ��ام ،أم ��ا امل �ح��ور ال �ت��اس��ع م��ن م �ح��اور ن �م��وذج األع� �م ��ال ،ف��إن��ه

استبيان «بيت.كوم»:

 %74من المهنيين مع العمل عن بُعد
أدى تفشي فيروس كورونا عامليًا إلى توجه العديد من
الشركات نحو تطبيق سياسات العمل عن ُبعد .وبحسب
مجيبني على استبيان ،فإن العمل عن ُبعد يوفر مجموعة
متنوعة من املزايا للموظفني أبرزها ساعات العمل املرنة
( 35ف��ي امل�ئ��ة) ،وإنتاجية أك�ب��ر ( 30ف��ي امل�ئ��ة) ،وإمكانية
توفير تكاليف املواصالت والطعام وغيرها ( 24في املئة)،
وتمضية املزيد من الوقت مع العائلة ( 9في املئة).
وأظ �ه��ر اس�ت�ب�ي��ان «ال�ع�م��ل ع��ن ُب �ع��د ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط
وش�م��ال أف��ري�ق�ي��ا» ،ال ��ذي أج ��راه «ب �ي��ت.ك��وم» ،أك�ب��ر موقع
للوظائف في الشرق األوسط ،أن حوالي ثالثة أرباع (74
ف��ي امل �ئ��ة) املهنيني يفضلون ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي تتيح لهم
العمل عن ُبعد.
ُ
وتعليقًا على نتائج االستبيان ،قالت عال ح��داد ،املديرة
اإلدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»« :أحدث التحول
األخ�ي��ر نحو العمل ع��ن ُب�ع��د ،تغييرًا ج��ذري��ًا ف��ي طريقة
عمل غالبية الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .ومن املرجح أن يستمر العديد من الشركات بعد
انحسار الوباء ،في اتباع سياسة العمل املرن من املنزل،
للمساهمة في خفض النفقات ورفع معنويات املوظفني.
ّ
إن استبيان العمل عن ُبعد الذي أطلقناه مؤخرًا ،يسلط
ال�ض��وء على االت�ج��اه��ات ال�ج��دي��دة التي أحدثتها األزم��ة
ُ
واملتوقع بأن تستمر بعد عودة الحياة تدريجيًا».
ومع توجه العديد من شركات املنطقة لتطبيق سياسة
ال �ع �م ��ل ع� ��ن ُب� �ع ��د ع �ل��ى ن� �ط ��اق واس � � ��ع ،ح ��رص ��ت م�ع�ظ��م
الشركات على تمكني املوظفني من الوصول بسالسة إلى
التطبيقات املستخدمة ف��ي مكان العمل عبر أجهزتهم،
وتعزيز التواصل في بيئة افتراضية بالكامل .وفي هذا
اإلطار ،أكد غالبية املجيبني ( 87في املئة) أن لديهم جميع
املوارد واألدوات التي يحتاجون إليها ألداء مهام عملهم
عن ُبعد .ومن املثير لالهتمام أن  50في املئة من املهنيني
يعتقدون أن املجال للتقدم املهني يكون أكبر أثناء العمل
عن ُبعد ،بينما صرح  21في املئة أن التقدم املهني ال يتأثر
بأسلوب العمل .ووفقًا لـ  89في املئة من املجيبني ،ستبدأ
شركات املنطقة في تفضيل املوظفني الذين يمكنهم أداء
مهامهم عن ُبعد وبشكل مستقل.
إضافة إلى ذلك ،تساهم حلول العمل الرقمية في تعزيز
إن�ت��اج�ي��ة امل��وظ �ف�ين ،وذل ��ك ع�ب��ر تمكينهم م��ن ال�ت��واص��ل
والتعاون مع زمالئهم بكفاءة .وقد واف��ق أكثر من ثالثة
أرباع املجيبني ( 79في املئة) على أن التواصل االفتراضي
ً
يعتبر ب��دي�لا ج�ي�دًا ب�م��ا يكفي ل�ل�ت��واص��ل الشخصي مع
زمالئهم ومديريهم.
ف��ي ال��واق��ع ،يمكن أن ي ��ؤدي ال�ع�م��ل ع��ن ُب�ع��د إل��ى خفض

امل�ع��رف��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل ��وارد البشرية،
س�ت�ك��ون ال �ش��رك��ة ق� ��ادرة ع�ل��ى تشكيل
وتوصيل القيمة املضافة للزبائن،
إدارة العالقات الجيدة مع الزبائن،
باإلضافة إلى تحقيق اإليرادات.

ي�ت�ن��اول م��وض��وع أه��م امل�ص��اري��ف وامل��دف��وع��ات املطلوبة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ أع �م��ال ال �ش��رك��ة ن�ح��و ت�ح�ق�ي��ق ال�ق�ي�م��ة امل�ض��اف��ة.
وبسبب ه��ذا االن�س�ج��ام والتناغم م��ا ب�ين أج ��زاء نموذج
ال�ع�م��ل ،ف��إن��ه يتطلب أن ي�ك��ون للشركة رص�ي��د ج�ي��د من
امل�ص��ادر امل��ال�ي��ة لتوجيهه نحو إن�ج��اح ال�ع�م��ل .فبعد أن
يتم تحديد مصادر اإلنتاج املطلوبة ،باإلضافة إلى أهم
األع �م��ال ،تستطيع اإلدارة التنفيذية ف��ي الشركة حصر
امليزانية املالية الالزمة لتشغيل العمل على أكمل وجه.

أفضل اإلجراءات
يرى نايف بستكي أن نموذج األعمال هو عملية متكاملة
ومترابطة إل��ى حد كبير ،تقوم من خالله بعض محاور
ال�ن�م��وذج بمعالجة أوج��ه ال�ق�ص��ور وامل�ش��اك��ل ف��ي أعمال
ال�ش��رك��ة .وب��ذل��ك ف��إن ن�م��وذج األع �م��ال عملية ديناميكية
مستمرة ت�ه��دف إل��ى اخ�ت�ي��ار وات �خ��اذ أف�ض��ل اإلج ��راءات
والسبل في سبيل تحقيق القيمة املضافة التي وجدت
ألجلها الشركة .باإلضافة إل��ى ذل��ك ،فإنه لتحقيق أعلى
قدر من العاطفة من الجانب والفاعلية من جانب آخر في
األعمال ،يتعني على إدارة الشركة مقارنة طريقة العمل
التي تنتهجها في الوقت الحالي ،بالنسبة إل��ى الحالة
القياسية املعتمدة ،وذلك في سبيل حصر حجم الفجوة،
واتخاذ اإلج��راءات التصحيحية على أثرها .ومن جانب
آخر بقول بستكي إنه لعل أزمة فيروس كورونا الحالية
س�ت�ف��رض ع�ل��ى ال�ش��رك��ات إع ��ادة ت��دوي��ر ن �م��وذج األع�م��ال
ال �خ��اص ب �ه��ا ،خ�ص��وص��ًا أن ��ه م��ن امل�ن�ت�ظ��ر إع� ��ادة ت��وزي��ع
القوى التجارية في العالم .ولذلك يتعني على الشركات
إع� ��ادة دراس� ��ة م�ش��اري�ع�ه��ا ب�ح�ي��ث ت�لائ��م خ�ط��ى امل��رح�ل��ة
املقبلة.

ألمانيا تقترض  246مليار دوالر
لإلنفاق على التحفيز
ت �ع �ت��زم ال �ح �ك��وم��ة األمل��ان �ي��ة ال �ح �ص��ول على
م��واف�ق��ة ال �ب��رمل��ان الق �ت��راض  62م�ل�ي��ار ي��ورو
( 70م�ل�ي��ار دوالر) إض��اف�ي��ة ،ب�ه��دف اإلن�ف��اق
على حزم التحفيز ،وفقًا ملا قالته مصادر لـ
«العربية ن��ت» .وترفع هذه األم��وال إجمالي
ال� �ق ��روض ال �ت ��ي ح �ص �ل��ت ع �ل �ي �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة
ه��ذا العام إل��ى  218مليار ي��ورو ( 246مليار
دوالر).

وم��ن امل�ت��وق��ع أن ت�ق��وم امل�س�ت�ش��ارة األمل��ان�ي��ة،
أنجيال ميركل ،يوم األربعاء املقبل ،بالتوقيع
ع �ل��ى م ��وازن ��ة ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ق �ب��ل إرس��ال �ه��ا إل��ى
البرملان للموافقة عليها ،وفقًا لـ «بلومبيرغ».
ومطلع الشهر الجاري ،واف��ق ائتالفها على
توجيه حزمة التحفيز البالغة قيمتها 130
مليار يورو ،لتحفيز اإلنفاق القصير األجل،
وتحفيز األعمال على االستثمار مجددًا.

«بي.بي» تشطب  17.5مليار دوالر
من أصولها
شركات المنطقة تتجه لتطبيق سياسة العمل عن ُبعد على نطاق واسع

شركات المنطقة تفضل أداء
المهام بشكل مستقل
الهدف خفض التكاليف وتقليل
نفقات المكتب
حلول العمل الرقمية تسهم
في تعزيز اإلنتاجية
التكاليف الناجمة عن تشغيل املعدات ،وتقليل النفقات
ال�ع��ام��ة للمكتب ،إل��ى ج��ان��ب ت�ع��زي��ز إن�ت��اج�ي��ة امل��وظ�ف�ين.
وينطبق هذا بشكل خاص على املوظفني الذين يفضلون
العمل باستقاللية ،حيث ق��ال  41ف��ي املئة م��ن املجيبني
إن �ه ��م ي �ع �م �ل��ون ب �ش �ك��ل أف �ض ��ل م ��ن دون إش� � ��راف إداري
م �ت��واص��ل ،ف�ي�م��ا ق ��ال  40ف��ي امل �ئ��ة إن �ه��م ي�ع�م�ل��ون بشكل
أفضل مع إشراف إداري بسيط ،في حني قال  10في املئة

فقط إنهم بحاجة إلى إشراف إداري متواصل للبقاء على
املسار الصحيح.
وأت��اح��ت ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ألص �ح��اب ال�ع�م��ل ف��ي املنطقة
الفرصة إلعادة التفكير في استراتيجيات أعمالهم ،حيث
تتوجه العديد من الشركات لتبني سياسة العمل عن ُبعد
في املستقبل ،إذ تتوقع نسبة كبيرة من املجيبني ( 90في
املئة) ازدياد فرص العمل عن ُبعد خالل السنوات القليلة
املقبلة ،مقابل  5في املئة فقط ممن ال يتفقون مع ذلك.
أما بالنسبة إلى التحديات املترتبة على سياسة العمل
عن ُبعد ،فقد يفضل بعض املهنيني العمل مع أشخاص
آخ��ري��ن ف��ي امل�ك�ت��ب ل �ك��ون ذل ��ك يمنحهم ال�ط��اق��ة ال�لازم��ة
إلن �ج ��از أع �م��ال �ه��م .وب �ح �س��ب امل�ج�ي�ب�ين ف ��ي االس �ت �ب �ي��ان،
ت�م�ث�ل��ت ال �ت �ح��دي��ات األك �ث��ر ش�ي��وع��ًا ل�ل�ع�م��ل ع��ن ُب �ع��د في
الشعور بالوحدة أو العزلة عن املوظفني في املكتب (24
في املئة) ،وغياب فرص التعلم من الزمالء واملديرين (20
ف��ي امل�ئ��ة) ،وتشتت االن�ت�ب��اه وغ�ي��اب بيئة العمل املهنية
( 19في املئة) ،باإلضافة إل��ى اإلره��اق وع��دم القدرة على
التوقف عن العمل ( 9في املئة).
ويتمتع املوظفون بالراحة التي يوفرها العمل من املنزل،
ال سيما اآلباء واألمهات منهم والذين يحتاجون للعمل
وفق جداول زمنية أكثر مرونة .وبحسب االستبيان ،فإن
 85ف��ي امل�ئ��ة م��ن املجيبني يمكنهم إن�ش��اء بيئة عمل في
منازلهم مماثلة لتلك املوجودة في مكاتبهم.

تعتزم «ب��ي.ب��ي» شطب م��ا يصل إل��ى  17.5مليار دوالر م��ن قيمة أص��ول�ه��ا ،بعد أن
خفضت توقعاتها ألسعار النفط والغاز على املدى الطويل ،إذ تتنبأ بأن أزمة «كوفيد
  »19ستتسبب في جمود طويل األمد للطلب على الطاقة وتسرع وتيرة التحول بعيدًاعن الوقود األحفوري.
وشأنها شأن منافساتها ،من املتوقع أن تتلقى إيرادات شركة النفط البريطانية الكبرى
ضربة قوية بسبب انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط بسبب الجائحة .ومن
املتوقع أن ترفع مخصصات انخفاض القيمة عبء ديونها بشكل حاد وتزيد الضغط
لتقليص توزيعات األرباح.
تأتي الخطوة في وقت يستعد فيه الرئيس التنفيذي برنارد لوني للكشف في سبتمبر
عن إستراتيجيته إلعادة تقديم «بي.بي» بشكل جديد بما يشمل تقليل التركيز على
النفط والغاز وتوسيع نطاق األعمال في مجال الطاقة املتجددة( .رويترز)

 4دول أوروبية:
 750مليون يورو للقاح «كورونا»
ق��ال م�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة ال�ص�ح��ة اإلي�ط��ال�ي��ة
أم��س (االث �ن�ين) ،إن إيطاليا وأملانيا وهولندا
وف��رن �س��ا س �ت��دف��ع  750م �ل �ي��ون ي� ��ورو (843.1
م�ل�ي��ون دوالر) ل �ش��راء  300م�ل�ي��ون ج��رع��ة من
لقاح محتمل تطوره شركة أسترازينيكا ملرض
«ك��وف �ي��د  ،»19 -وذل ��ك ض�م��ن ص�ف�ق��ة أوروب �ي��ة

لتأمني اإلمدادات من هذا اللقاح.
وق ��ال امل�ت�ح��دث إن ال ��دول أم��ام�ه��ا أي�ض��ًا خيار
ش ��راء  100م�ل�ي��ون ج��رع��ة إض��اف �ي��ة .وس�ت��دف��ع
إيطاليا للجزء الذي ستبرمه من الصفقة نحو
 185م �ل �ي��ون ي� ��ورو م �ق��اب��ل  75م �ل �ي��ون ج��رع��ة.
(رويترز)

19

مفاجأة للرئيس األميركي من ابنة شقيقه
تنوي ماري ترامب ،ابنة شقيق الرئيس األميركي دونالد ترامب ،نشر كتاب يكشف تفاصيل عن
تسريبها للملفات الضريبية الخاصة بجدها إلى صحيفة «نيويورك تايمز» ،وذلك خالل فصل
ُ
الصيف املقبل .ووفقًا ملوقع «الديلي بيست» ،ستصدر ابنة فريد ترامب كتابها Too Much And
 Never Enoughفي  11أغسطس  ،2020أي قبل  3أيام من يوم االنتخابات الرئاسية في الواليات
املتحدة ،وفق ما نقل عن ذلك تقرير ملوقع «سالون» األميركي ،أمس .املوقع اعتبر أنه سيتم نشر
حقائق صادمة عن املوقف الضريبي لترامب ،بما في ذلك كيف تورط في خطط احتيال ضريبي
وحصل على ما ُي َّ
قدر اليوم بأكثر من  400مليون دوالر من إمبراطورية العقارات اململوكة لوالده.
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نقاش أممي طارئ حول االحتجاجات وعنف الشرطة

الماضي «العنصري» ..معركة الشعوب والحكومات
خالد جان سيز

الثورة الشعبية العالمية ضد
العنصرية ،التي أحدثها مقتل جورج
فلويد ،ازدادت زخما ً عبر سعيها
إلى محاربة كل ما يتعلق
بالعنصرية ،من ممارسات للشرطة،
أو من تماثيل لشخصيات تاريخية،
وحتى سياسات الحكومات .وفي
المقابل ،برز تطور مهم على
المقلب اآلخر ،حيث تقاطعت
مواقف الواليات المتحدة وبريطانيا
وفرنسا في رفضها إزالة الرموز
التاريخية أو المس بماضيها ،حيث
مجسداً لهوياتها.
ّ
اعتبرته

أح��دث مقتل ف�ل��وي��د ت��داع�ي��ات غ�ي��ر م�ت��وق�ع��ة ،ف�ق��د بلغت
أصداؤه األمم املتحدة ،حيث وافقت مفوضيتها لحقوق
اإلن �س��ان ،أم ��س ،ع�ل��ى ط�ل��ب ت�ق��دم��ت ب��ه ال ��دول األفريقية
إلجراء نقاش طارئ حول العنصرية ووحشية الشرطة.
وع��ن م �ف��رزات مقتل فلويد وم�ش��ارك��ة البيض ب�ق��وة في
االح �ت �ج��اج��ات ،أوض �ح��ت ص�ح�ي�ف��ة «ن �ي��وي��ورك ت��اي�م��ز»
أن «النتائج لم تكن لتخطر على ب��ال أح��د ،ول��م تتوقف
على إص�لاح املنظومة األمنية ،ب��ل ب��دأت تشمل تقريبا
كل مظاهر الحياة ،وعكست الرغبة الواضحة من السود
والبيض على حد سواء ،في اإلصالح ومواجهة التمييز
العنصري».
ولفتت الصحيفة إلى مراجعة قاموس «ميريام وبستر»
تعريفه للعنصرية ،وعزل جامعة واشنطن مدرب فريقها
للرقص بعد أن ق��ام ب�ط��رد عضوين م��ن ال�س��ود ،إضافة
إلى حظر استخدام وضعية الخنق في نيويورك ،وإلغاء
قانون يتعلق ّ
بسرية سجالت الشرطة التأديبية.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن ألدون موريس ،خبير حركة
الحقوق املدنية ،أن االحتجاجات «غير مسبوقة من حيث
ارتفاع مستويات مشاركة البيض في حركة تستهدف
القمع واملظالم ضد السود» .أما الدكتورة ديفيس فقالت

إن «ما يبدو مختلفا هذه املرة هو أن األشخاص البيض
بدؤوا يصغون إلى النداءات».

المس بالتاريخ قاسم
ّ
رفض
مشترك بين أميركا
وبريطانيا وفرنسا
«إندبندنت»:
جونسون كان معجبا ً
باستعمار بريطانيا ألفريقيا
«نيويورك تايمز»:
البيض شعروا بالعنصرية
فشاركوا بالتظاهرات

تماثيل الكونفدرالية
وش � �ه ��دت أم� �ي ��رك ��ا ح �م �ل��ة إلزال � � ��ة ل �ت �م��اث �ي��ل ت� �ع ��ود إل��ى
ش �خ �ص �ي��ات ك��ون �ف��درال �ي��ة اش �ت �ه ��رت ب ��دع ��م ال �ع �ب��ودي��ة
وال�ع�ن�ص��ري��ة ،وب ��رزت مطالب بتغيير مسميات قواعد
عسكرية تحمل أسماء شخصيات ترمز إلى االضطهاد
ّ
وتمجد الكراهية.
وف� ��ي ف��رن �س��ا ،س �ع��ت االح �ت �ج ��اج ��ات ال ��داع �م ��ة ل �ل �ح��راك
األميركي ضد العنصرية إلى تفكيك تماثيل شخصيات
ساهمت في تجارة الرقيق والقمع خالل فترة االستعمار.
وفي بريطانيا أزيلت تماثيل عدة ،وحاول البعض إزالة
تمثال رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل.

األنظمة وإشكالية املاضي
لكن دونالد ترامب رف��ض تغيير أسماء ،موضحًا أنها
ب��ات��ت ج ��زءًا م��ن «ال �ت��راث األم �ي��رك��ي ال�ع�ظ�ي��م» .وأض ��اف:
«احترموا جيشنا».
وأمس ،استنكر ترامب سعي الديموقراطيني لتخفيض

عيد ميالد ترامب..
انقسام أميركي
ب��دا االن �ق �س��ام األم �ي��رك��ي واض �ح��ًا ب�ين م��ؤي��دي
دونالد ترامب ومعارضيه خالل االحتفال بعيد
امليالد الـ 74للرئيس األميركي.
ف�خ�لال احتفاله ف��ي ملعب الغولف ال�خ��اص به
في نيوجيرسي ،برفقة ابنته إيفانكا وصهره
غ��اري��د ك��وش�ن��ر ،ن�ظ��م م��ؤي��دوه ق��واف��ل وم��واك��ب
بحرية واس�ت�ع��راض��ات ف��ي جميع أن�ح��اء والي��ة
فلوريدا ،في إطار جهود حملة إعادة انتخابه.
ل �ك��ن ص�ح�ي�ف��ة «ب��ال��م ب�ي�ت��ش ب��وس��ت» ذك��رت
أن ق��اف �ل��ة م �ع ��ارض ��ة ل �ت ��رام ��ب ن �ظ �م��ت أي �ض��ًا
ل�ل�اح �ت �ج��اج ع �ل��ى ال �ع �ن �ص��ري��ة ول� �ل ��دع ��وة إل��ى
إصالح الشرطة.
وفور رجوع ترامب إلى واشنطن بعد االحتفال،
استقبله املحتجون مجددًا خارج البيت األبيض،
إذ حطموا كعكة عيد ميالد بمناسبة هذا اليوم،
ً
فضال عن إطالق البالون الشهير للرئيس ،وفقا
لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ب��دت السيدة األول��ى
ميالنيا ترامب غائبة عن املشهد وال��ذه��اب مع
ت��رام��ب لالحتفال بعيد م �ي�لاده .كما ل��م توجه
رسالة تهنئة إلى زوجها عبر حساباتها على
مواقع التواصل االجتماعي.

ِّ
العنصرية «املتحضرة»

ت�ب��رز ه��ذه التصريحات م��ن م�س��ؤول��ي دول ط��امل��ا ن��ادت
بثوراتها وشعاراتها الخاصة بحقوق اإلنسان ومواثيق
الحرية والعدالة ،والثقافات املنفتحة ،وجميعهم أكدوا
ع �ل��ى ع ��دم امل ��س ب��امل��اض��ي «ال �ع �ن �ص��ري» ،واس �ت �خ��دم��وا
الشرطة والقوة لفض االحتجاجات.
وك��ان م��اك��رون أث��ار ج��دال أث�ن��اء حملته االنتخابية عام
 2017عندما ص��رح ب��أن استعمار فرنسا للجزائر كان
«جريمة ض��د اإلنسانية» ،لكنه ت��راج��ع ع��ن تصريحاته
مقترحا موقف «ال اإلنكار وال التوبة» بشأن تاريخ بالده
االس �ت �ع �م��اري ،م�ع�ت�ب��را أن��ه «ال يمكننا أن نبقى أس��رى
املاضي».
من ناحيتها ،ذكرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية
أن��ه في مقال كتبه جونسون ،حني ك��ان نائبا عن حزب
امل �ح��اف �ظ�ين ،ق� ��ال« :إن االس �ت �ع �م��ار ف��ي أف��ري �ق �ي��ا م��ا ك��ان
ينبغي أن ينتهي أب ��دا ،أو ُيقلل م��ن دور بريطانيا في
تجارة الرقيق».

نقاط الضغط األساسية
العنصرية التي كان لها تاريخ حافل وتقاليد في هذه
ال��دول يبدو أنها لم تنته ،بل اتخذت ما يمكن تسميته
«ال�ع�ن�ص��ري��ة امل �ت �ح �ض��رة» ،ول �ه��ا ام� �ت ��دادات ف��ي مناحي
ال �ح �ي��اة ك ��اف ��ة ،م ��ن أح� �ي ��اء ال� �س ��ود ال �ف �ق �ي��رة وظ��روف �ه��م
االق �ت �ص��ادي��ة ال �ص �ع �ب��ة ،م � ��رورًا ب�م�ن�ع�ه��م م ��ن ال�ت��رق�ي��ات
واستكمال مسيراتهم العلمية على عكس ما يتم منحه
للبيض ،إلى اعتبارهم مجرمني وتركيز الشرطة عليهم
أكثر من البيض .ويرى مراقبون أن االحتجاجات العاملية
التي اكتسبت زخما كبيرا ستتواصل حتى ّ
تغير الكثير
ً
من التحديات العنصرية ،ماضيًا وحاضرًا ومستقبال،
مجبرة األنظمة على تغيير سياساتها.
وفي هذا الصدد ،قال كافوي دزيراسا ،وهو طبيب نفسي
في جامعة دي��وك ،إن تغيير ه��ذه األنظمة التي تحافظ
ع�ل��ى س�ي��اس��ات عنصرية سيستغرق «ك�م�ي��ة ال تصدق
من الطاقة التي تستهدف نقاط الضغط األساسية في
النظام».

مسيرة احتجاحية لحركة «حياة السود مهمة» في شارع وسط مدينة سياتل (ا ف ب)

 8ماليين إصابة بكورونا ..والوباء لن يأخذ عطلة صيفية

اإلغالق الثاني محتمل ..ويمكن تفاديه
محرر الشؤون الدولية
ف ��ي وق� ��ت ي �ع �ي��د ال �ع ��ال ��م ف �ت��ح أب� ��واب� ��ه م� ��رة أخ� ��رى،
اصبحت ال�ت�ح��ذي��رات م��ن م��وج��ة ثانية م��ن التفشي
الوبائي واقعًا ،ال سيما انه ال يزال نشطا في بلدان
عدة ،خاصة في أميركا الالتينية ،فيما سجلت دول
اع�ت�ق��دت أن �ه��ا ن�ج�ح��ت ف��ي وق��ف ان�ت�ش��ار ال�ف�ي��روس
انتكاسة كبيرة ،ال سيما في الصني وإي��ران والهند
وب��اك �س �ت��ان .وف ��ي ظ��ل ه ��ذه ال �ت �ط��ورات ب ��ات ال�ن��اس
ي �خ �ش��ون م ��وج ��ة ث��ان �ي��ة م ��ن اإلغ �ل ��اق االق �ت �ص ��ادي
ستكون مدمرة.
وأم� ��س ت�خ�ط��ت أع � ��داد امل �ص��اب�ين ب��ال �ف �ي��روس ح��ول
العالم  8ماليني ،كما توفي  485ألف شخص ،بحسب
موقع وورلدميترز .لكن الصورة ليست قاتمة ،فعدد
املتعافني من الوباء يتجاوز  4.5ماليني ،في املقابل
فإن  3.5ماليني من املصابني  %98منهم يعانون من
أع ��راض خفيفة ومتوسطة و %2فقط ي�ع��ان��ون من
أعراض حادة.
شبكة «س��ي ان ان» وت�ح��ت ع �ن��وان «مل ��اذا ق��د يكون
اإلغالق الثاني أسوأ من األول وكيف يمكن تفاديه؟»
أل�ق��ت ال �ض��وء ع�ل��ى س�ي�ن��اري��و ق��د يصبح «حقيقة».
بعد أن شهدت والي��ات أميركية أع��دادًا قياسية من
ح��االت اإلص��اب��ة يوميًا بعد أسابيع م��ن ب��دء الرفع
التدريجي لإلغالق .وقد علق الدكتور ويليام شافنر
خبير األم��راض املعدية ف��ي امل��رك��ز الطبي بجامعة
ف��ان��درب �ي �ل��ت ب��ال �ق��ول إن «ك��وف �ي��د ل ��ن ي��أخ��ذ عطلة
صيفية» ،مضيفًا أن��ه «توجد أم��ام الفيروس فرص
أك�ب��ر لنشر ال �ع��دوى م��ع ع��ودة ال�ح�ي��اة لطبيعتها».
وق ��ال وزي ��ر ال�خ��زان��ة ستيفني منوتشني أن تبعات
إغ�ل�اق آخ ��ر س�ت�ك��ون ض�خ�م��ة وال يمكننا أن نغلق
االقتصاد مرة أخرى».
غير ان سيناريو اإلغ�ل�اق الثاني ح��دث بالفعل في
بعض الدول ،ولكن على مستوى محدود في هونغ
ك��ون��غ وس�ن�غ��اف��ورة وب�ك�ين .وه�ن��اك إج�م��اع على أن
املسؤولية تقع ب�ص��ورة أكبر ف��ي ه��ذه املرحلة على
امل��واط�ن�ين أك�ث��ر منها ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ات ،بمعنى أن
مدى التزام املواطنينباإلرشادات الصحية سيكون
ح��اس�م��ًا ف��ي م��دى ان�ت�ش��ار ال �ع��دوى .وه �ن��اك إج�م��اع
على ارتداء الكمامة.
صحيفة ال�غ��اردي��ان البريطانية قالت إن السلطات

م� �خ� �ص� �ص ��ات ال � �ش� ��رط� ��ة أو إل � �غ� ��ائ � �ه� ��ا ،واص� � �ف � ��ًا األم � ��ر
بـ«الجنون» .وتابع« :إنهم يريدون تدمير إدارات الشرطة
العظيمة بالكامل في البالد» ،مضيفًا «هذا غير معقول».
من جهته ،أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن «الجمهورية
لن تمحو أي أثر أو اسم من تاريخها» ،محذرا في الوقت
نفسه من «إع��ادة كتابة خاطئة أو قائمة على الكراهية
للماضي».
ك �م��ا داف� ��ع ع��ن رج� ��ال ال �ش��رط��ة« :ي�س�ت�ح�ق��ون ال��دع��م من
السلطة العامة واالعتراف من قبل األمة».
بدوره ،قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،
إن��ه «مل��ن السخف ومما يبعث على األس��ف» أن يتعرض
تمثال تشرشل ألي خطر ،مؤكدًا أن بريطانيا ال يمكنها
«تغيير» قاعدتها الحضارية وتاريخها املعقد ،حيث إن
ذلك من شأنه تشويه ماضيها.

رئيس الحكومة ينتقل إلى الهجوم متوعِّ داً «المخربين»

لبنان غرفة عمليات لمعالجة األزمة
المالية ..وتداعيات حرق بيروت
بيروت  -أنديرا مطر

ضابطا شرطة مرتديين أقنعة وجه وقفازات خالل دورية في الميدان األحمر وسط موسكو (أ.ف.ب)

في بكني أغلقت مجمعات سكنية وأقالت مسؤولني
ب �س �ب��ب ت �ف��ش ج ��دي ��د ل �ل �ف �ي��روس ،ب �ع��د أن أظ �ه��رت
عينات مأخوذة من سوق للمأكوالت البحرية آثارًا
للفيروس على األسماك واللحوم املستوردة ،وحذر
مسؤولو الصحة من أن خطر تفاقم تفشي املرض
«مرتفع للغاية» ويجب اتخاذ إجراءات حازمة.
وأعادت املجمعات السكنية فرض عمليات التحقق
األم �ن��ي ول �ج��أت إل ��ى ت�ع�ق��ب امل �خ��ال �ط�ين .ك�م��ا أم��رت
ُ
جميع الشركات بأن تلزم أي موظف زار السوق أو
اخ�ت�ل��ط ب��امل�ت��رددي��ن عليه ب��ال�ت��زام ال�ح�ج��ر الصحي
املنزلي ملدة  14يومًا .وأطلقت حملة فحص واسعة.
ي��ان��غ ب�ي�ن��غ ،خبير األوب �ئ��ة ف��ي ح�ك��وم��ة ب�ك�ين ،ق��ال
إن الفيروس ربما يكون ق��د ج��اء م��ن ال�خ��ارج ولكن
طريقة دخوله إل��ى السوق ليست واض�ح��ة ،مضيفًا
أن الفيروس ربما كان على لحوم ملوثة.

ارتفاع قياسي في إيران
إل� ��ى ذل � ��ك ،ارت� �ف ��ع ال� �ع ��دد ال �ي��وم��ي ل� �ح ��االت ال ��وف ��اة
الناجمة عن اإلصابة بكورونا في إيران إلى أكثر من
 107ح��االت ألول م��رة منذ شهرين ،وس��ط مخاوف
من موجة ثانية ،وفقًا لصحيفة اإلندبندنت .وحذر
املسؤولون من أن العاصمة طهران ،ال ت��زال منطقة
عالية الخطورة.
ب ��دوره ��ا ت�خ�ط��ط ال �ه �ن��د ل�ت�ح��وي��ل م �ئ��ات ال �ق �ط��ارات
ملستشفيات وسط تفش متسارع للفيروس وتكدس
لجثث الضحايا باملشارح ،فقد عرض وزير الشؤون

امل�ح�ل�ي��ة ال�ه�ن��دي أم�ي��ت ش��اه تخصيص  500عربة
قطار لتكون مستشفيات ميدانية.
وف ��ي ب��اك �س �ت��ان امل � �ج� ��اورة ،ت��وق��ع وزي� ��ر ال�ت�خ�ط�ي��ط
وامل� �ب ��ادرات ال�خ��اص��ة أن ي�ت�ض��اع��ف ع ��دد امل�ص��اب�ين
ل�ي�ص��ل إل ��ى أك �ث��ر م ��ن م �ل �ي��ون و 200أل ��ف ش�خ��ص،
م�ض�ي�ف��ا أن ال�ح�ك��وم��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى إن �ج��از  100أل��ف
فحص يوميا..
ف��ي األث �ن��اء ،ب��دأت ال ��دول األوروب �ي��ة تخفيف بعض
القيود التي فرضتها على الحدود ،ما سيتيح ذلك
ملاليني األوروبيني السفر مجددا .وفي فرنسا ،توقع
الرئيس إيمانويل ماكرون استئناف العمل بشكل
أق ��وى ب�ف�ض��ل إج � ��راءات تخفيف ال �ق�ي��ود ال�ج��دي��دة،
وت �ح��دث ع��ن تحقيق أول ان�ت�ص��ار ع�ل��ى ال�ف�ي��روس،
ومن املقرر أن تفتح الحضانات واملدارس أبوابها.

لقاح أكسفورد
ف��ي امل �ق��اب��ل ،وب �ع��دم��ا وق �ع��ت ش��رك��ة أس �ت��را زينيكا
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة للعقاقير ال�ط�ب�ي��ة ع �ق��دا م��ع ح�ك��وم��ات
أوروب �ي��ة إلم��داد املنطقة بلقاحها املحتمل ،تسعى
دول جديدة ،ذات تعداد سكاني عمالق ،لالنضمام
إل��ى الصفقة امل��رت�ق�ب��ة .وال ي ��زال ال�ل�ق��اح ف��ي مرحلة
ال �ت �ج ��ارب ال �س��ري��ري��ة .وه � ��ذا ه ��و أول ع �ق��د ي��وق�ع��ه
ت �ح��ال��ف ال �ت �ح �ص�ين ال �ش ��ام ��ل ف ��ي أوروب � � � ��ا .وق��ال��ت
الشركة إن الصني والبرازيل واليابان وروسيا أبدت
ه��ي األخ��رى اهتمامها م��ا سيضمن حصول مئات
املاليني من األشخاص على اللقاح ،إذا نجح.

ل �ب �ن��ان ب � ��ات أش� �ب ��ه ب �غ��رف��ة ع �م �ل �ي ��ات ..اج �ت �م��اع��ات
م �ت�لاح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ول �ج��ان �ه��ا وم � �ق� ��ررات ت �ق��ارب
االزم��ات املستفحلة «تقنيا» فيما يبدو أن الحكومة
قد انتقلت من حالة الدفاع الى الهجوم في بحثها عن
ع�لاج لألزمة املالية االقتصادية التي ب��دأت تنفجر
أمنيا م��ن خ�لال مواجهات ب�ين متظاهرين والقوى
األمنية ،مع تنامي الخطاب الطائفي واملذهبي.
فاملجلس األعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية
ق � ��رر ت �ك �ث �ي��ف ال �ت �ن �س �ي��ق وال � �ت � �ع ��اون ب �ي�ن األج� �ه ��زة
األم �ن �ي��ة وت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ف��ي م��ا ب�ي�ن�ه��ا ل�ت�ف��ادي
أي اع �م��ال ت�خ��ري�ب�ي��ة ت�ح��ت ح�ج��ة م�ط��ال��ب معيشية
محقة ،والتشدد بعدم التساهل مع املخلني باالمن
والنظام .في حني بحث رئيس الحكومة مع القادة
األمنيني وحاكم مصرف لبنان في اآللية التي ّ
أقرها
مجلس الوزراء بشأن تخفيض سعر الدوالر ،وأعطى
الصالحيات للمعنيني لتنفيذها.
ت � � ��درك ال �ح �ك ��وم ��ة أن ال � �ت � ��أزم امل �س �ت �ف �ح��ل ع �ل ��ى ك��ل
امل�س�ت��وي��ات ب�ل��غ ح��دا ل��م ت�ع��د تنفع م�ع��ه ال�ع�لاج��ات
امل�س�ك�ن��ة -وآخ ��ره ��ا ال�ض�غ��ط ع�ل��ى امل �ص��رف امل��رك��زي
لضخ الدوالر في السوق -وأن «التعافي االقتصادي»
ي �س �ت��وج��ب م �ن �ه��ا ال� ��ذه� ��اب ب ��ات �ج ��اه م �ل �ف��ات ب��ات��ت
معروفة للجميع وهي تستهدف مباشرة حزب اهلل
او حلفاءه ،أي عرابي هذه الحكومة.
وإزاء ت��واض��ع إم�ك��ان��ات�ه��ا ،ل�ج��أ دي ��اب ال��ى تصعيد
خ�ط��اب��ه ت�ج��اه م�ع��ارض�ي��ه ال��ذي��ن يتهمهم بمحاولة
االنقالب عليه ،ومن دون أن يسميهم .وان كان املعني
األول ه��و ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ف��ي ظ��ل م�س��اع
إلعادته الى السراي الحكومي.
م�ص��در سياسي م�ع��ارض ي�ق��ول ل�ـ سبقلا ان وضع
دياب ليس أفضل حاال من حزب اهلل ،فاالثنان «على
ق�ل��ق ك ��أن ال��ري��ح ت�ح�ت�ه�م��ا» .وي�ض�ي��ف «ص�ح�ي��ح أن
السلطة اليوم بيد فريق واح��د ،منسجم في الظاهر
لكن اجندة اطرافه ليست متوافقة كليا .فحزب اهلل
الطرف األقوى في املعادلة ،حكوميا ونيايبا ،يشعر

مصدر لـ سبقلا:
دياب و«حزب الله» قلقان
وكأن الريح تحتهما
انه امام معركة وجود في ظل اشتداد الحصار املالي
عليه اميركيا ،وهو بأمس الحاجة الى غطاء محلي
ق��د ت�ك��ون حكومته ع��اج��زة ع��ن تأمينه ل��ه ،ال سيما
م��ع اس�ت�م��رار ال�ت�ه��دي��د وال�ت�ل��وي��ح األم�ي��رك��ي بفرض
عقوبات على شخصيات مسيحية ،وهو ما «يلجم»
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حتى اآلن
عن الذهاب الى املواجهة .من دون أن ننسى مواقف
الرئيس نبيه بري األخيرة التي ال تنسجم كليا معه،
وآخرها في مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان التي
ص��ده��ا ب ��ري .وي�خ�ت��م امل �ص��در ،رب�م��ا ي ��درك دي ��اب أن
املرحلة حرجة جديا بالنسبة لحزب اهلل الذي لم يعد
يحظى سوى بغطاء مسيحي خجول ،وهو أكثر ما
يحتاج الى غطاء سني ال يستطيع (دياب) توفيره.

أهالي بيروت
على صعيد آخر ،تستمر البيانات املنددة بتحطيم
وح��رق املؤسسات في وس��ط ب�ي��روت .ودع��ا «ملتقى
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ب�ي��روت�ي��ة» ال �ق��وى األم�ن�ي��ة إل��ى القيام
بواجبها ،محذرًا من أن اهالي بيروت غير عاجزين
ع��ن ح�م��اي��ة مدينتهم بأنفسهم مهما ك��ان ال�ث�م��ن».
ي��أت��ي ه ��ذا ال�ت�ه��دي��د ل�ل�ج��وء إل ��ى األم ��ن ال��ذات��ي بعد
تغريدة للرئيس سعد الحريري توجه فيها «ألهل
ال�ح�ك��م ورع ��اة ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة أن ب �ي��روت ليست
مكسر عصا» .وبعد تحذير وزي��ر الداخلية السابق
ن�ه��اد املشنوق م��ن «الفتنة» ال�ت��ي يديرها «تحالف
املوتوسيكالت» .وكذلك بعد بيان منسوب إلى عدد
م��ن أص�ح��اب املمتلكات ه ��ددوا فيه ب �ـ«إط�لاق النار
معتد».
على كل
ٍ
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محاولة لبعث اإلمبراطورية العثمانية
مغامراته اإلقليمية

 7أسباب تكشف ضعف أردوغان
ديفيد غاردنر «فايننشال تايمز»
ترجمة محمد أمين
ي �ب��دو أن ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي امل �ش��اك��س رج��ب
ّ
ط �ي��ب أردوغ� � � ��ان ي �ح��ق��ق ن �ج��اح��ات ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ول��و
ّ
ف��ي ال �خ��ارج ـــــ ع�ل��ى األق ��ل .ل�ق��د أدى تدخله
العسكري في ليبيا إلى قلب مسار الحرب،
ما أجبر خليفة حفتر على التراجع.
ت��ده��ورت ع�لاق��ة ت��رك�ي��ا م��ع روس �ي��ا ،حليفة
امل �ص �ل �ح��ة ع �ل ��ى م � ��دى ال � �س � �ن ��وات ال �ق �ل �ي �ل��ة
امل ��اض �ي ��ة ،ال �ت��ي ب �ن �ي��ت ع �ل��ى أس � ��اس إدارة
مصالحهما في سوريا .ففي فبراير املاضي،
اش�ت�ب�ك��ت ق��وات �ه �م��ا وق � ��وات وك�لائ �ه �م��ا في
شمال غربي س��وري��ا ،لكنهما تراجعتا عن
حافة الهاوية .ويبدو أن الرئيس الروسي
فالديمير بوتني قد استهان بعزم أردوغان
ع�ل��ى م��واص�ل��ة ال�ض�غ��ط ع�ل��ى االنفصاليني
األك� � ��راد ال �س��وري�ي�ن ع �ب��ر ال� �ح ��دود ال�ت��رك�ي��ة
ومنع موجة جديدة من الالجئني السوريني
م��ن ال �ف��رار م��ن ن�ظ��ام ب�ش��ار األس ��د ال�س��وري
املدعوم من القوات الجوية الروسية .وقال
وزير روسي لدبلوماسي أوروبي رفيع بعد
ذلك بوقت قصير« :كنا مقتنعني تماما بأن
أردوغان كان يخادع».
ول� �ك ��ن رج � ��ل ت��رك �ي��ا ال � �ق� ��وي ،ال � ��ذي ي �ت��ول��ى
السلطة منذ ما يقرب من  18عامًا ،لم يكن
يخادع في سوريا أو في ليبيا .ولكن ،هل
ُي �ع��د ه ��ذا امل��وق��ف م��ؤش �رًا ع�ل��ى ق ��وة تركيا
ّ
حقًا؟
ت�ت�ط�ل��ع م��وس�ك��و وأن �ق��رة دائ �م��ا إل ��ى ح�ل��ول
دب�ل��وم��اس�ي��ة ذات منفعة م�ت�ب��ادل��ة أو على
األق � � ��ل ،م� ��ا ي �ج �ع �ل �ه �م��ا ت � �ب� ��رزان ق��وت �ي �ه �م��ا.
فعلى م��دى العقد امل�ن�ص��رم ،ب��رزت��ا كقوتني
إق�ل�ي�م�ي�ت�ين ف��ي ال �ش��رق األوس � ��ط ،وت�ف� ّ�وق�ت��ا
ع�ل��ى وس �ط��اء ال �ق��وة ال�غ��رب�ي�ين التقليديني:
الواليات املتحدة وفرنسا واململكة املتحدة.
لكن اقتصاداتهما ضعيفة ،ال سيما تركيا.

■ يعتمد على موافقة روسيا في االحتفاظ بجيبَ ين في سوريا
ُّ
تدخله في ليبيا َّ
كلفه خصومة اليونان وقبرص وإسرائيل
■
■ دفع االتحاد األوروبي إلى تهديد بالده بفرض عقوبات عليها
■ أردوغان ال يستطيع االعتماد على دعم الواليات المتحدة
■ ال تزال بالده تستورد نصف احتياجها من الغاز من روسيا
■ الكثير من اإلشارات التي يرسلها إلى الداخل ال توحي بالقوة

يعتمد أردوغان على موافقة روسيا على االحتفاظ التركي
أوالً:
َ
بجيبني ،استولت عليهما في شمال غرب سوريا في 2016
و ،2018وكذلك بالنسبة الى املنطقة العازلة التي تحاول أنقرة إنشاءها
ع�ب��ر ش�م��ال ش��رق��ي س��وري��ا ب�ع��د االن�س�ح��اب األم�ي��رك��ي ف��ي ع��ام .2019
ّ
للتوصل الى انفراج بني
عالوة على ذلك ،فإن موسكو هي التي تتوسط
دمشق وامليليشيات الكردية التي كانت متحالفة مع الواليات املتحدة،
ّ
م��ا م��ك��ن ن�ظ��ام األس��د م��ن إع��ادة السيطرة على مساحات شاسعة من
شمال شرق سوريا ،تخضع لسيطرة هذه امليليشيات حاليا.
ً يهدف أردوغان من تدخله في ليبيا إلى دعم مطالب تركيا
ثانيا :بحقوقها البحرية في ثروات النفط والغاز في شرق البحر
األبيض املتوسط ،من خالل صفقة الحدود البحرية ،التي وقعها مع
الحكومة الليبية املعترف بها من قبل األمم املتحدة في طرابلس .لكن
ذلك وضعه على طرف نقيض مع تحالف آخر من الخصوم (اليونان
وقبرص وإسرائيل) الذين يريدون ضخ هذا الغاز إلى أوروبا عبر خط
أنابيب إلى إيطاليا.
نتيجة لذلك ،وعمليات التنقيب التركية على الشواطئ
ً
ثالثا :قبالة قبرص ،دفع االتحاد األوروب��ي نفسه إلى التهديد
ّ
بفرض العقوبات على تركيا .لقد تبخرت آمال تركيا باالنضمام إلى
االتحاد األوروب��ي ،لكنهما يحتفظان باالتحاد الجمركي بينهما ،وال
يزال االتحاد األوروبي حتى اآلن ،السوق األهم لتركيا.

ً ال ي�س�ت�ط�ي��ع أردوغ� � ��ان االع �ت �م��اد ع �ل��ى دع��م
رابعا:
الواليات املتحدة .بل إن انقرة تواجه عقوبات
لشرائها أنظمة أسلحة روس �ي��ة ،باعتبارها ع�ض��وا في
«ن��ات��و» ،فضال ع��ن كسر ال�ح�ص��ار امل �ف��روض على إي��ران.
وم��ع ذل��ك ،ت�ح��دث الرئيس التركي إل��ى نظيره األميركي
دونالد ترامب هذا األسبوع ،وزعم أنهما اتفقا على أجندة
بشأن ليبيا .وسواء كان ذلك صحيحا أم ال ،فقد حدث في
أكتوبر املاضي أن انسحبت الواليات املتحدة من شمال
سوريا ،وقامت تركيا بغزو هذه املناطق بعد مكاملة جرت
بني الرجلني.
بينما ّ
تنوع تركيا مصادر اعتمادها
ً
خامسا :ع �ل��ى ال �ط��اق��ة ،ف��إن �ه��ا ال ت� ��زال ت�ح�ص��ل
على ما يقرب من نصف وارداتها من الغاز من روسيا.
ً ت�ش�ه��د ق�ي�م��ة ال�ع�م�ل��ة ال �ت��رك �ي��ة ت��ده��ورا
سادسا:
س��ري �ع��ا م� ��رة أخ � ��رى ،م ��ا ي �ه��دد ب �ت �ك��رار
أزم��ة العملة لعام  ،2018عندما ش��ددت الواليات املتحدة
ال�خ�ن��اق ع�ل�ي�ه��ا .ل�ق��د ب ��دأت ت�ظ�ه��ر ع�ل��ى ص�ي�غ��ة أردوغ� ��ان
للنمو االقتصادي القائمة على البناء واالئتمان الرخيص
ّ
يتعرض االقتصاد
واالس�ت�ه�لاك ،ع�لام��ات الفشل قبل أن
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إن ال �ك �ث �ي��ر م��ن اإلش� � ��ارات ال�ت��ي
سابعا ً :
ي��رس�ل�ه��ا أردوغ � ��ان ال��ى ال��داخ��ل
ال ت��وح��ي ب��ال�ق��وة ،على ال��رغ��م م��ن ع��رض��ه ال��واث��ق
ل� �ل� �ق ��وة ال � �ص� ��ارم� ��ة خ � � ��ارج ال � � �ح� � ��دود .إن م��وج��ة
جديدة من االعتقاالت لنواب املعارضة ورؤساء
البلديات لن تستعيد مدنًا كبيرة ،مثل إسطنبول
وأنقرة التي خسرها حزبه الحاكم العام املاضي.
وإن خ�ط�ت��ه ل�ت�ح��وي��ل ن�ظ��ام ح��راس ال�ل�ي��ل ال�ق��دي��م
م��ن امل�س�ن�ين إل ��ى ك� ��وادر ح��راس��ة م��ن امل��وال�ي�ن لن
ُ
تكسبه تأييد الناخبني الحضريني الذين نفروا
ّ
من الحزب .واآلن يلوح بإعادة مبنى آيا صوفيا
ف��ي إس�ط�ن�ب��ول إل��ى م�س�ج��د .وك��ان ق��د ت��م تحويل
ال �ك��ات��درائ �ي��ة ال�ب�ي��زن�ط�ي��ة ال�ع�ظ�ي�م��ة إل ��ى م�س�ج��د
إم�ب��راط��وري م��ن قبل العثمانيني قبل أن يعيده
ك �م��ال أت ��ات ��ورك ،م��ؤس��س ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ح��دي�ث��ة،
إلى متحف مرة أخرى.
إن العودة عن قرار أتاتورك سيحظى برضا القاعدة
اإلسالمية لحكومة أردوغ ��ان القومية الشعبوية،
وس�ي�ح��ول األن �ظ��ار ع��ن امل�ش��اك��ل األخ� ��رى .ل�ك��ن في
النهاية ،ليس ذلك سوى إشارة إلى االمبراطورية
العثمانية ال�ج��دي��دة ،وك��ذا ت��دخ�لات أردوغ� ��ان في
سوريا ،وليبيا.

ُّ
التسلح وتشديد القيود النووية
تزامناً مع حظر

عملة إيران تنهار ..واحتجاج ضد «النهب»
محرر الشؤون الدولية
م��ع ت��واص��ل اآلث��ار السلبية االقتصادية
ل �ل �ع �ق��وب��ات األم �ي ��رك �ي ��ة ،ك �ش��ف ال �ك��ات��ب
ال �ص �ح��اف��ي م �ح �م��د م �ج �ي��د األح � � � ��وازي،
أمس ،عن انهيار العملة اإليراني مقابل
ال � � ��دوالر«:اآلن ،ت �ج��اوز س�ع��ر ال ��دوالر في
س ��وق ط �ه��ران  18200ت��وم��ان إي ��ران ��ي».
وس �ب��ق ذل ��ك ال �ت �ط��ور ،ت�ج�م��ع ال �ع �ش��رات
م��ن ال�ت�ج��ار وامل��واط �ن�ين اإلي��ران �ي�ين أم��ام
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ،اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى س��رق��ة
أم� � � ��وال امل � ��ودع �ي��ن م� ��ن ِق � �ب ��ل م��ؤس �س��ات
ائ�ت�م��ان�ي��ة ،م�ط��ال�ب�ين ب��اس�ت�ق��ال��ة محافظ
البنك املركزي عبد الناصر همتي .وأفاد
املحتجون بأنهم خسروا أموالهم خالل
ش � ��راء ال �ع �م�ل�ات ال �ص �ع �ب��ة ف ��ي م�ن�ظ��وم��ة
«نيما» املوحدة ،املخصصة لبيع وشراء
العمالت الصعبة للتجار اإليرانيني.
وع ��اد ت �ح��دي «ك ��ورون ��ا» إل ��ى ال��واج �ه��ة،
ح �ي��ث ح� ��ذرت إي � ��ران م��ن اح �ت �م��ال إع ��ادة
ف��رض ت��داب�ي��ر ص��ارم��ة للحد م��ن تفشي
الفيروس.

ُّ
حظر التسلح

خ� ��ارج � �ي� ��ًا ،ق� ��دم� ��ت ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح ��دة
م�ش��روع ق��رار جديد ملجلس األم��ن يمنع
جميع ال��دول األعضاء من توريد أو بيع
األس�ل�ح��ة إل��ى إي ��ران وح�ظ��ر ب�ي��ع أو نقل
إيران لألسلحة للخارج ،وتفتيش جميع
البضائع التجارية ال�ق��ادم��ة أو املتجهة
لألراضي اإليرانية ،بما يتفق مع القانون
ال ��دول ��ي ال� �س ��اري .م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،اع�ت�ب��رت
وزارة الخارجية اإليرانية استمرار حظر
السالح «خط أحمر».

اجتماع للوكالة الذرية
لبحث انتهاكات
طهران لالتفاق
النووي وفرض
عقوبات عليها
امللف النووي
ت��واج��ه إي� ��ران م�ن��اق�ش��ات ح�س��اس��ة ح��ول
األنشطة النووية في االجتماعات ،التي
ب��دأت أم��س ف��ي ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة
الذرية ،فيما يفاقم رفض طهران السماح
ب �م �ع��اي �ن��ة م��وق �ع�ي�ن ن ��ووي�ي�ن ال �ت ��وت ��رات
الناجمة ع��ن زي��ادة م�خ��زون اليورانيوم
امل �خ �ص��ب .وأث � ��ار ت �ق ��ري��ران أص��درت �ه �م��ا
الوكالة الذرية في أوائل يونيو الجاري،
املخاوف بشأن مستقبل االتفاق النووي،
واملهدد باالنهيار.
وقال املدير العام للوكالة الذرية رفائيل
غ ��روس ��ي إن إي � � ��ران ل ��م ت � ��رد ع �ل��ى ط�ل��ب
م� �س ��ؤول ��ي ال� ��وك� ��ال� ��ة ت �ف �ت �ي��ش م��وق �ع�ين
مشبوهني ،املرسل منذ  4أشهر.
وي �ع �ت �ق��د م �س��ؤول��ون ف ��ي وزارة ال��دف��اع
اإلسرائيلية أن أم��ام طهران عامني فقط
إلن� �ت ��اج ق�ن�ب�ل��ة ذري� � ��ة ،وف� ��ق م ��ا ورد في
تقرير ملوقع «وال» ،مردفني أن إسرائيل
ستضطر إلى إعادة النظر في ردها على
ه ��ذا ال �ت �ط��ور ،وأن «ج �م �ي��ع ال �خ �ي��ارات»
ستكون على الطاولة.

إل��ى ذل ��ك ،وع�ل��ى م��دى أس �ب��وع ،تخبطت
إيران في تصريحاتها بشأن القبض على
ج��اس��وس ت��اب��ع ل�ل�م�خ��اب��رات األم�ي��رك�ي��ة
وامل� � ��وس� � ��اد اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي وع � �ل� ��ى ص �ل��ة
ب�ج�م��ع م�ع�ل��وم��ات ع��ن ق��اس��م سليماني.
ووفق تحليل نشرته صحيفة جورازليم
ب � ��وس � ��ت ،ف � � ��إن ه � � ��ذا األم� � � ��ر ال ي� �ت� �ج ��اوز
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ن�ظ��ام ال ��ذي ي�ت��رأس��ه أي��ة
اهلل علي خامنئي من أجل إلهاء الشعب
اإلي� ��ران� ��ي ع �م��ا ي �ح ��دث ف ��ي ال� ��داخ� ��ل م��ن
ك � � ��وارث ،وال� �ت ��ي ت�ت�ب�ع�ه��ا ع �ن��د ك ��ل أزم ��ة
داخلية تعصف بالبالد أو أن هناك هدفا
بتصفية ه��ذا الشخص وتوصيفه بأنه
ج ��اس ��وس ألم �ي��رك��ا وإس ��رائ� �ي ��ل .وت �ق��ول
الصحيفة إن األمر يولد أسئلة أكثر مما
يعطي إجابات ،فخالل األسبوع املاضي،
أصدرت السلطات اإليرانية ثالثة بيانات
م �خ �ت �ل �ف��ة م �ت �ن��اق �ض��ة ،ت �ت �ع �ل��ق ب�ق�ض�ي��ة
الجاسوس املزعوم.

نجاد «يغازل»
ب ��دوره ،وف��ي رس��ال��ة «م�غ��ازل��ة» ألميركا،
عقب أن�ب��اء ع��ن عزمه الترشح للرئاسة،
ش��دد الرئيس اإلي��ران��ي السابق محمود
أحمدي نجاد على ضرورة حل الخالفات
والعقبات بني حكومتي إيران والواليات
امل� �ت� �ح ��دة ،ق ��ائ�ل�ا إن ال �ب �ل��دي��ن ي �م �ك��ن أن
يكونا «مركزا للوحدة العاملية» .ووصف
ال ��رئ � �ي� ��س اإلي� � ��ران� � ��ي ال � �س� ��اب ��ق ال �ش �ع��ب
األم �ي��رك��ي ب��أن��ه «ع�ظ�ي��م وم �ه��م» ،ودع ��اه
إلى التعاون مع إيران «لتحسني الوضع
ال �ع��امل��ي» .م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،رج �ح��ت وس��ائ��ل
إع�ل�ام إي��ران�ي��ة ترشيح حسن الخميني،
ح�ف�ي��د امل��رش��د األول ل �ل �ث��ورة ،ف��ي سباق
الرئاسة املقبل.

إيراني مرتدياً قناعاً للوجه قرب محطة قطار في طهران (أ.ف.ب)

عقاب يحيى
نائب رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

ّ
تتحول لقانون
وثائق قيصر
يعاقب النظام السوري
ّ
ٌ
بعض قليل من جرائم النظام السوري بحق املعتقلني تمكن
العسكري املنشق قيصر أن يوثقها بالصور في الفترة
من ب��داي��ات انطالق ال�ث��ورة السورية وحتى منتصف عام
 ،2013وبلغت  55ألف ص��ورة ل�ـ 11ألف معتقل ممن ّتمت
ّ
تصفيتهم ،تمكن قيصر من تصويرها كحقيقة دامغة ملا
يقوم به النظام من جرائم بحق اإلنسانية.
ال �ص��ور ال �ت��ي ان�ت�ش��ر بعضها ه � ّ�زت ض�م�ي��ر ال �ع��ال��م ال��ذي
ُ
شاهد بعضها وكانت صادمة جدًا وهي تظهر بقايا بشر،
وهياكل عظمية ّ
تعرضت للقتل والتعذيب بطريقة رهيبة
ّ
تدوس كل قوانني حقوق اإلنسان ،وحياته ،وتشكل إثباتًا
دام �غ��ًا ع�ل��ى ارت �ك��اب ف�ظ��ائ��ع ت��رق��ى إل��ى م�س�ت��وى الجريمة
املوصوفة بحق البشرية والتي ال تموت بالتقادم.
تلك الصور ال تمثل إال ج��زءًا يسيرًا من الجرائم املرتكبة
بحق املعتقلني ،والتي ّ
تقدر بعشرات اآلالف من السوريني
الذين جرت تصفيتهم بتلك الوسائل الرهيبة ،فيما يعرف
بقصة املفقودين التي يرفض النظام االع�ت��راف بمصير
عشرات اآلالف منهم ،وقد اعتبرها عديد منظمات حقوق
اإلن �س��ان ال�ع��امل�ي��ة «ال �ه��ول��وك �س��ت» ال �س��وري امل�ن�ظ��م كفعل
جرمي يتحمل النظام املسؤولية القانونية عنه.
ورغم ما أحدثته تلك الصور ّ
املروعة من تأثير على الصعيد
تجر قوننتها واتخاذ
العاملي وال��دول��ي ،إال أنها أهملت ولم ِ
إج��راءات ملعاقبة الفاعل من قبل الهيئة األممية ،أو ال��دول،
ّ
تهتم بقضايا حقوق اإلن�س��ان ،ومتابعة
خاصة تلك التي
األف�ع��ال الجرمية ال�ت��ي ترتكب بحق البشرية ،خ��اص��ة في
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .ل�ك��ن ف��ري�ق��ًا م��ن ال�ن��اش�ط�ين ال�س��وري�ين
واملنظمات املدنية املعنية بحقوق اإلنسان ،وبمشاركة عدد
من منظمات حقوقية أوروبية ،ودعم شخصيات أميركية،
ومنهم أع�ض��اء ف��ي ال�ك��ون�غ��رس ،نجحوا ف��ي تقديمها إلى
ّ
مكتب التحقيقات ال �ف��درال��ي ال ��ذي ت��أك��د م��ن صحتها ،ثم
العمل على تحريك امل�ل��ف ،وت�ق��دي��م قيصر لشهادته أم��ام
الكونغرس ،وصياغة مسودة «قانون قيصر» في عهد إدارة
الرئيس باراك أوباما ،وقد رفض مجلس الشيوخ عام 2017
ً
النظر فيه ،واستمر تعطيل ص��دور القانون زمنًا طويال،
لكن جهودًا كبيرة كانت تبذل من قبل «اللوبي السوري»
خاصة «املجلس السوري األميركي» ،وعدد من الناشطني
السوريني وهيئات أميركية مختلفة ،والتي نصحت بتمرير
القانون ضمن ميزانية وزارة الدفاع ،وقد ّتمت املوافقة على
امل�ي��زان�ي��ة ف��ي  11ديسمبر
م��ن ع ��ام  ،2019وب �ت��اري��خ
 17م��ن الشهر نفسه أق��ره
الكونغرس ورفعه للرئيس
ّ
ل�ل�ت��وق�ي��ع ع�ل�ي��ه ،وق ��د ج��رى
هزت ضمير العالم
توقيعه م��ن دون��ال��د ترامب وأظهرت بقايا بشر
ب � �ت� ��اري� ��خ  20دي� �س� �م� �ب ��ر،
تع ّرضوا للقتل
ل �ي �ص �ب��ح ن� ��اف� ��ذ ال �ت �ط �ب �ي��ق
خ�ل�ال م ��دة أق �ص��اه��ا ستة
والتعذيب
أش � � �ه� � ��ر ،أي أن س� ��ري� ��ان
ال� �ق ��ان ��ون س �ي �ب ��دأ ف� ��ي 17
تطبيق القانون
يونيو من هذا العام.
***
بشمولية بنوده
ي� �ن ��ص «ق � ��ان � ��ون ق �ي �ص��ر»
وإشراك األمم
ع�ل��ى ف��رض ع�ق��وب��ات على
المتحدة في
األجانب املتورطني ببعض
املعامالت املالية أو التقنية تنفيذه سيخلقان
مل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
واقعا ً جديداً
ال � �س� ��وري� ��ة ،وامل� �ت� �ع ��اق ��دي ��ن
على النظام
ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن وامل� ��رت� ��زق� ��ة
ال��ذي��ن ي �ح��ارب��ون ب��ال�ن�ي��اب��ة
ع��ن ال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة أو رهان على أن قطع
روس� �ي ��ا أو إي� � � ��ران ،أو أي
ُ
شرايين النظام
ش � �خ� ��ص ف� � ��رض� � ��ت ع �ل �ي��ه
العقوبات الخاصة ّ بسوريا االقتصادية سيجبره
ً
قبال ،وك��ل من يقدم الدعم على دخول العملية
املالي أو التقني أو املعلومات
ال�ت��ي تساعد على إص�لاح السياسية أو الرحيل
أو ت��وس�ع��ة اإلن �ت��اج املحلي
ل�س��وري��ا م��ن ال�غ��از والنفط
أو مشتقاته ،وم��ن ي�ق� ّ�دم ال�ط��ائ��رات أو قطعها أو الخدمات
املرتبطة بالطيران ألهداف عسكرية في سوريا .كما يفرض
عقوبات على املسؤولني لجهة انتهاكات حقوق اإلنسان ضد
املدنيني أو أفراد عائالتهم .وحدد مجموعة من األشخاص
املقترح أن تشملهم العقوبات ،بينهم رئيس النظام بشار
االسد ،ورئيس الوزراء ونائبه ،وقادة القوات املسلحة البرية
والبحرية واالستخبارات ،واملسؤولني في وزارة الداخلية
ً
من إدارة األمن السياسي واملخابرات والشرطة ،فضال عن
ق��ادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري ،واملسؤولون عن
السجون ،ورؤساء الفروع األمنية.
ّ
سيتم
وإلظهار اهتمام اإلدارة األميركية بتطبيق القانون
اإلعالن عن ذلك من داخل مبنى وزارة الخارجية وبحضور
ّ
تضم
الوزير مايك بومبيو ،ومن املتوقع اإلعالن عن قائمة
نحو  25ـ  40شخصية من املسؤولني في النظام لفرض
عقوبات جديدة عليها.
***
ال ش � ّ�ك أن تطبيق ق��ان��ون ق�ي�ص��ر بشمولية ال�ب�ن��ود التي
يتضمنها ،وإش��راك األم��م املتحدة وال��دول دائمة العضوية
في واجب تنفيذه سيخلق واقعًا جديدًا على النظام يزيد
أزم�ت��ه االق�ت�ص��ادي��ة ،وحتى العسكرية ت��أزم��ًا ،ويقطع عنه
أوردة مالية مهمة تتجاوز سوريا إلى لبنان والعراق وإيران،
وبما ظهر جليًا ف��ي انهيار قيمة الليرة ال�س��وري��ة بشكل
متسارع.
م��ن جهة مقابلة ،ه�ن��اك م��ن ي�ت�ن��اول آث��ار تطبيق القانون
على امل��واط��ن ال�س��وري ب��أن��ه سيكون املتضرر األول منه،
وستزداد معاناته بشكل متسارع ،وستهبط فئات كثيرة
من الطبقة املتوسطة ،خاصة من أصحاب الدخل املحدود
ّ
تتحدث الوقائع أن نحو
إل��ى ما دون خط الفقر ،في حني
ّ
ً
 %80من السكان هم فعال تحت خ��ط الفقر ،وأن عصبة
النظام لن تتأثر كثيرًا بتلك العقوبات ،خاصة أن معظمهم
يملك ثروات ضخمة وأرصدة موجودة في دول خارجية.
ض�م��ن ذل ��ك ه �ن��اك ره ��ان ع�ل��ى أن إض �ع��اف ال�ن �ظ��ام بقطع
ش��راي�ي�ن��ه االق �ت �ص��ادي��ة س�ي�ج�ب��ره ع�ل��ى ال��دخ��ول بالعملية
السياسية واالن �ص �ي��اع ل �ل �ق��رارات ال��دول �ي��ة ،ال�ت��ي عارضها
على مدار السنوات ،وإال سيكون عليه الرحيل وترك البالد
لشعبها ال��ذي يقرر مستقبله ،واختيار النظام السياسي
الذي يريده.
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استئناف الدوري األسترالي  16يوليو
يعاود ال��دوري األسترالي لكرة القدم نشاطه في  16يوليو ،بعد أن توقف منذ  24م��ارس ،بسبب
تفشي فيروس كورونا املستجد ،وذلك بحسب ما أفاد االتحاد املحلي للعبة.
وبعد أن كان آخر نشاط رياضي يتوقف في البالد ،سيصبح دوري «أي ليغ» آخر بطولة رياضية
تستأنف نشاطها ،إذ استأنفت بطولتا الركبي وكرة القدم األسترالية (تلعب باأليدي) نشاطهما،
على أن يعود دوري «سوبر ركبي» اعتبارًا من  6يوليو.
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أندية الجهراء والصليبخات والتضامن والساحل:

اجتماع الهيئة شرح خريطة طريق عودة النشاط
مو حلوة منك يا «األصفر»

أصدر عدد من األندية بيانا حول تفاصيل االجتماع ،الذي جمع
الهيئة العامة للرياضة مع بعض الهيئات الرياضية ،وتمت
خالله مناقشة عودة النشاط الرياضي من خالل األلعاب
الفردية يوم  28يونيو الجاري.
أك � � ��دت أن� ��دي� ��ة ال � �ج � �ه� ��راء وال �ص �ل �ي �ب �خ��ات
والتضامن والساحل ،في البيان الخاص
ب �ك��ل م �ن �ه��ا ،ال � � ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال� � ��ذي ت�ل�ع�ب��ه
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ل��دع��م ال �ح��رك��ة
الرياضية وتذليل كل العقبات التي تواجه
الرياضيني.
كما ثمنت النهج ال��واض��ح لرئيس الهيئة
في املتابعة الدائمة والتعاون املتواصل مع
األندية وتقديم النصح واملشورة في حال
طلبت األندية هذا األمر من دون أي تدخل
في الشأن الرياضي.
وت �ن��اول ب�ي��ان األن��دي��ة م��ا ت��م ال�ت�ط��رق إليه
خ�ل�ال االج �ت �م��اع م��ن م�ن��اق�ش��ة ال�ت�ف��اص�ي��ل
ال� �خ ��اص ��ة ب � �ع ��ودة ال� �ن� �ش ��اط واإلج� � � � ��راءات
ال��وق��ائ �ي��ة االح �ت ��رازي ��ة ال �ت��ي أك� ��دت عليها
وزارة ال �ص �ح ��ة ،وض � � ��رورة االل � �ت� ��زام ب�ه��ا
م��ن أج��ل س�لام��ة الجميع ف��ي ظ��ل ال�ظ��روف

االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال �ب�ل�اد ملنع
انتشار فيروس كورونا.

اتحاد الكرة
وح � �م ��ل ال� �ب� �ي ��ان ال� � �ص � ��ادر م� ��ن األن ��دي ��ة
تصحيحًا مل��ا ح��اول البعض إث��ارت��ه من
تدخل الهيئة في األم��ور الفنية التحاد
ك� ��رة ال � �ق� ��دم ،ح �ي��ث ش � ��ددت األن� ��دي� ��ة ف��ي
ب�ي��ان�ه��ا ع�ل��ى أن��ه ل��م ي�ت��م ت�ط��رق ق�ي��ادات
الهيئة إلى هذا األمر من قريب او بعيد،
وأن النقاش ح��ول اتحاد الكرة ج��اء من
قبل األن��دي��ة التي حضرت ،على هامش
االج� �ت� �م ��اع امل �خ �ص��ص ل� �ع ��ودة ال �ن �ش��اط
الرياضي.
وح �م��ل ال �ب �ي��ان ع� �ب ��ارات ال �ش �ك��ر وال�ت�ق��دي��ر
ملدير الهيئة على دعوته ال��ودي��ه لألندية،
والتي وضعت النقاط على الحروف فيما

يخص آلية التعاون من أجل نجاح تجربة
األل �ع��اب ال �ف��ردي��ة ،وال �ت��ي س�ت�ك��ون بمنزبة
ب��داي��ة ل �ع��ودة أل �ع��اب أخ ��رى خ�ل�ال املرحلة
املقبلة.

الشريدة :اجتماع مثمر
من جهته ،قال خالد الشريدة ،رئيس نادي
ال�ن�ص��ر :ان ال��دع��وة ال�ك��ري�م��ة ال�ت��ي تلقتها
األندية من قبل املدير العام للهيئة الدكتور
ح �م��ود ف�ل�ي�ط��ح ،ج ��اءت ف��ي وق�ت�ه��ا بعدما
ب��ات��ت ال �ص��ورة ال �خ��اص��ة ب �ع��ودة ال�ن�ش��اط
ال��ري��اض��ي غ�ي��ر واض �ح��ة امل �ع��ال��م ،واص�ب��ح
الجميع ف��ي ح��اج��ة مل��زي��د م��ن االي�ض��اح��ات
حول هذا األمر.
وأك ��د ال�ش��ري��دة ال ��دور الكبير ال ��ذي تلعبه
ال �ه �ي �ئ��ة ل ��دع ��م ال ��ري ��اض ��ة وال ��ري ��اض� �ي�ي�ن،
م �ض �ي �ف��ا أن� �ه ��ا ت �ل �ع��ب دورا م �ح ��وري ��ا ف��ي
مسيرة الحركة الرياضية وفق ما تقتضيه
املصلحة العامة ووف��ق اللوائح والقوانني
املنظمة لهذا األمر.
وشكر الشريدة مدير الهيئة على دعوته
الكريمة ،التي ساهمت في توحيد الرؤى
ح��ول ع��ودة النشاط الرياضي م�ج��ددا في
ظل أزمة كورونا.

العازمي :جلسة مثمرة
َّ
ثمن رئيس مجلس إدارة نادي الشباب د.
مناحي العازمي ال��دور ال��ذي يلعبه مدير
الهيئة العامة للرياضة د .حمود فليطح
ف ��ي دع� ��م وم �س ��ان ��دة االن ��دي ��ة ب �ش �ك��ل دائ ��م
وم�س�ت�م��ر ،مضيفا ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ان ال�ج�ل�س��ة ال ��ودي ��ة ال �ت��ي ع �ق��ده��ا فليطح
مع مسؤولي االندية جاءت مثمرة للغاية
وح �ق �ق��ت االه � � ��داف امل� ��رج� ��وة م �ن �ه��ا ،وه��ي
وجود عدد كبير من مسؤولي االندية.
وق� ��ال ال �ع ��ازم ��ي« :ف �ل �ي �ط��ح خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة
ال��ودي��ة ط��ال��ب م�س��ؤول��ي االن��دي��ة ب�ض��رورة
االل �ت��زام ب��االش�ت��راط��ات الصحية م��ن اج��ل
اس �ت �ئ �ن��اف امل ��وس ��م ،وك ��ذل ��ك ال �ب��روت��وك��ول
ال� ��ذي وض�ع �ت��ه ال�ل�ج�ن��ة ال �ث�لاث�ي��ة م��ن اج��ل
الحفاظ على صحة الجميع».
واوض � ��ح ال �ع��ازم��ي ان م �س��ؤول��ي االن��دي��ة
اس �ت �غ �ل��وا وج� ��وده� ��م ف� ��ي ه � ��ذه ال �ج �ل �س��ة،
وع�ق��دوا اجتماعا على هامشها استقروا
خ�لال�ه��ا ع�ل��ى اس�ت�ئ�ن��اف امل��وس��م ال �ج��اري،
وش�ك��ل ال ��دوري ف��ي امل��وس��م امل�ق�ب��ل ،وشهد
االج� �ت� �م ��اع ت � �ب� ��ادل اآلراء ب �ي�ن م �س��ؤول��ي
األن��دي��ة فيما يخص العديد من االم��ور ،ال
سيما ان االجتماع تشاوريا.

كارلوس ألبرتو وتحية للكويت وشعبها

كارلوس يمارس هواية الرسم

لقد قمت شخصيا بالتواصل مع مدربنا
ال �ب��رازي �ل��ي ط �ي��ب ال��ذك��ر ك ��ارل ��وس ال�ب��رت��و
بيريرا الذي نجحنا معه بالتأهل الوملبياد
م��وس �ك��و ،وال� �ف ��وز ب �ك��أس آس �ي��ا وال �ت��أه��ل
لكأس العالم وقد سعدت ،وفرح هو ايضا،
ل �ه ��ذا ال� �ت ��واص ��ل وت �ح��دث �ن��ا ع ��ن ال �ظ ��روف
واالح��وال ،وقال لي انه ابتعد عن التدريب
منذ  3سنوات ،وهو يقضي وقته حاليا مع
عائلته ويتسلى مع احفاده.
واب �ل �غ �ن��ي ع ��ن م ��درب �ن ��ا االس� �ب ��ق زاغ ��ال ��و

ال � ��ذي ت �ع��دى ال �ث �م��ان�ين ع ��ام ��ا ،م ��ؤك ��دا ان
صحته جيدة وما زال يتذكر جيدا ،وقمت
شخصيا بإرسال رسالة صوتية لزاغالو
ع �ل��ى ام ��ل ان ي �ق��وم ك ��ارل ��وس ب��إرس��ال �ه��ا،
وه� ��ي ت �ح �م��ل ت �ح �ي��ة م �ح �ب��ة وت �ق ��دي ��ر م��ن
الالعبني الذين عملوا معه وتدربوا تحت
اش � ��راف � ��ه ،وق � ��د وص �ل �ت �ن��ي أول م ��ن ام��س
رسالة مكتوبة من مدربنا السابق القدير
كارلوس عبر فيها عن سعادته باألوقات
التي عمل فيها ك�م��درب ل�ل�أزرق واك��د انه

ل��م ينس دور منتخب الكويت ف��ي تقديم
اوراق اع �ت �م��اده ك �م��درب ل �ل �ع��ال��م ،واب ��دى
ح �ب��ه وت �ش��وق��ه ل �ل �ك��وي��ت وش �ع �ب �ه��ا وال ��ى
الالعبني واالداري�ي�ن والصحافيني الذين
عملوا معه في الفترة الزمنية التاريخية
ُ
املميزة للكرة الكويتية ،والتي لن تنسى
ملن عاشها وسعد بأحداثها وانتصاراتها
وانجازاتها.

سعد الحوطي

رابحون وخاسرون من تعليق «البريميرليغ»
يعود الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم
غ��دا األرب�ع��اء بعد ط��ول انتظار ،اث��ر ثالثة
أش�ه��ر م��ن تعليق نشاطاته بسبب األزم��ة
ال�ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ن�ج�م��ت ع��ن ان �ت �ش��ار وب��اء
فيروس كورونا املستجد.
تغير املشهد كثيرا منذ م��ارس  -األن��دي��ة
رح �ب��ت ب� �ع ��ودة الع �ب �ي �ه��ا ال ��ذي ��ن أص �ي �ب��وا
ب��ال�ف�ي��روس ،وأتيحت الفرصة ألخ��رى من
أج��ل إع ��ادة تجميع ص�ف��وف�ه��ا ،وك ��ان على
ل�ي�ف��رب��ول أن ي�ت�ص��ال��ح م��ع ف �ك��رة اح�ت�ف��ال��ه
بأقل قدر ممكن في ما لو فاز باللقب.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ال �ف��ائ��زون وال �خ ��اس ��رون بعد
خ ��روج ال �ف��رق م��ن ال�ح�ج��ر واإلغ�ل��اق ال��ذي
فرضته السلطات طيلة فترة التوقف:

أن ��ه م��ن امل�ب�ك��ر اس�ت�ئ�ن��اف امل��وس��م ف��ي ظل
«كوفيد.»-19
س �ي �ك ��ون ب ��راي� �ت ��ون أح � ��د ال � �ف� ��رق امل� �ه ��ددة
بالهبوط (املركز الخامس عشر برصيد 29
نقطة) تحت ضغط هائل ،بعد أن عارض
ب� �ص ��وت ع � ��ال ج � ��دا ال� �ل� �ع ��ب ع� �ل ��ى م�ل�اع��ب
محايدة.
وفشل برايتون منذ بدء  2020في تحقيق
أي ف��وز في عشر مباريات خاضها ضمن
جميع املسابقات ،وسيكون عليه مواجهة
أرب �ع ��ة ف ��رق ك �ب �ي��رة ف ��ي م �ب��اري��ات��ه ال�ت�س��ع
امل �ت �ب �ق �ي��ة ف ��ي ال �ب �ط ��ول ��ة ،وه� � ��ي :ارس� �ن ��ال،
مانشستر يونايتد ،ليفربول ومانشستر
سيتي.
ك ��ذل ��ك ك� ��ان وات � �ف� ��ورد م ��ن ب�ي�ن امل�ن�ت�ق��دي��ن
الق� � �ت � ��راح اق� ��ام� ��ة امل � �ب� ��اري� ��ات ف� ��ي امل�ل�اع ��ب
امل �ح��اي��دة ،ومهمته ال ت�ب��دو سهلة للبقاء
في الدوري املمتاز ،إذ يحتل املركز السابع
ع �ش��ر ب��رص �ي��د  27ن �ق �ط��ة ب��ال �ت �س��اوي مع
بورنموث صاحب أول مراكز الهبوط.

شفاء نجوم توتنهام ويونايتد
عندما رأينا البرتغالي جوزيه مورينيو
الخ��ر م��رة ف��ي ارض امللعب ،اع�ت��رف م��درب
توتنهام وقتها بأنه يتمنى لو أنه يمكنه
االنتقال مباشرة إلى املوسم املقبل.
ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت ،ك ��ان ال�ف��ري��ق ال�ل�ن��دن��ي قد
فشل بتحقيق الفوز في اخر ست مباريات
ل ��ه ف ��ي ج �م �ي��ع امل� �س ��اب� �ق ��ات ،م ��ا أدى إل��ى
خ��روج��ه م��ن دوري أب �ط��ال أوروب� ��ا وك��أس
االتحاد اإلنكليزي ،وتراجعه بفارق سبع
نقاط عن املركز ال��راب��ع األخير املؤهل الى
دوري األبطال املوسم املقبل.
وم ��ع ذل ��ك ،ل��م يستفد أي م ��درب م��ن فترة
التوقف التي دام��ت لثالثة أشهر أكثر من
مورينيو ،حيث سيعود لصفوف توتنهام
صاحب املركز الثامن (برصيد  41نقطة)،
ق��ائ��ده وه��داف��ه ه��اري ك�ين ونجمه الكوري
ال�ج�ن��وب��ي س��ون ه�ي��ون��غ-م�ين وال�ه��ول�ن��دي
س �ت �ي �ف��ن ب �ي��رغ��وي��ن واألرج �ن �ت �ي �ن��ي إري ��ك
الم�ي�لا وال�ف��رن�س��ي م��وس��ى سيسوكو بعد
استعادتهم لياقتهم البدنية.
وي�ن�ب�غ��ي أن ي�ش�ك��ل ذل ��ك ال��دف �ع��ة امل�ث��ال�ي��ة
للفريق ف��ي ال�س�ب��اق ن�ح��و ال�ت��أه��ل ل��دوري
أب �ط��ال أوروب� � ��ا ،خ��اص��ة م��ع م� �ب ��اراة أول��ى
ح� ��اس � �م� ��ة م� � ��ع ع� � � � ��ودة امل� � �ن � ��اف� � �س � ��ات ض��د

لقب ليفربول املنتظر

راشفورد نجم يونايتد عاد إلى التدريبات

أح ��د م�ن��اف�س�ي��ه ع �ل��ى ب �ل��وغ ن �ف��س ال �ه��دف
مانشستر يونايتد.
وك��ان يونايتد صاحب املركز الخامس
( 45ن� �ق� �ط ��ة) ب � �ف � ��ارق أرب� � � ��ع ن � �ق� ��اط ع��ن
توتنهام ،محبطا من توقف املنافسات
ك��ون��ه ك ��ان ف��ي ف �ت��رة م�م�ي��زة وق �ت �ه��ا ،إذ
حقق ثمانية انتصارات وثالثة تعادالت
ف��ي اخ��ر  11م �ب��اراة ،ع��دا ع��ن كونه قطع
ث�لاث��ة أرب � ��اع امل �س��اف��ة ن �ح��و ال � ��دور رب��ع
ال �ن �ه��ائ��ي ل� �ل ��دوري األوروب� � ��ي «ي��وروب��ا
ليغ».
وك � � ��ان ل �ت �ع��اق��د «ال� �ش� �ي ��اط�ي�ن » ف� ��ي ف �ت��رة
االنتقاالت الشتوية مع البرتغالي برونو
ف��رن��ان��دي��ش ال ��وق ��ع ال �ج �ي��د ع �ل��ى ال �ف��ري��ق،
إذ س��اه��م ب�ش�ك��ل ف �ع��ال ف��ي رف ��ع م�س�ت��وى
يونايتد في املباريات التسع التي خاضها
في جميع املسابقات.
واأله��م من ذل��ك هو ع��ودة مهاجم منتخب

إن�ك�ل�ت��را م��ارك��وس راش �ف��ورد م��ن اإلص��اب��ة
وكذلك العب الوسط الفرنسي بول بوغبا،
الس�ي�م��ا أن ال�خ�ص��م ال�ت��ال��ي ب�ع��د توتنهام
س �ي �ك��ون م �ن��اف �س��ا آخ � ��ر ل��دي �ه��ا األه� � ��داف
ن �ف �س �ه��ا ،وه � ��و ش �ي �ف �ي �ل��د ص ��اح ��ب امل��رك��ز
السابع ( 43نقطة).

صراع الفرق املهددة
رك� ��زت األن ��دي ��ة امل�ع�ن�ي��ة ب �ص��راع ال �ه��روب
م� � � ��ن ال � � �ه � � �ب� � ��وط إل� � � � ��ى ال � � � ��درج � � � ��ة األول� � � � ��ى
(تشامبيونشيب) على مسألة الحفاظ على
ال� ��ذات ،م��ع ت�ح��ذي��رات م�ت�ك��ررة بخصوص
الصحة املالية على املدى الطويل.
واتفقت األندية التي تواجه خطر مغادرة
الـ«بريميرليغ» ،على نقاط ع��دة كالجدال
ح��ول كيفية انهاء املوسم في حالة ما إذا
كان ال بد من إلغائه ،الشكوى من احتمال
ال� �ل� �ع ��ب ف� ��ي م�ل�اع ��ب م � �ح ��اي ��دة ،وال� �ت ��ذم ��ر

ب� � ��دال م� ��ن االح � �ت � �ف� ��ال ب �ل �ق��ب وش � �ي ��ك ط ��ال
ان�ت �ظ��اره مل��دة ث�لاث�ين ع��ام��ا م��ع املشجعني
بصخب ،سيكون على ليفربول االكتفاء
برفع كأس بطولة إنكلترا في ملعب فارغ
نتيجة ما يفرضه بروتوكول العودة.
ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة بفارق
 25نقطة أم��ام مطارده املباشر مانشستر
سيتي ،ويحتاج إل��ى فوزين من مبارياته
ال�ت�س��ع امل�ت�ب�ق�ي��ة  ،ل�ك�ن��ه ق��د ي �ت� ّ�وج باللقب
ف��ي ح ��ال ت�غ�ل�ب��ه ع�ل��ى إي �ف��رت��ون ف��ي درب��ي
«م � �ي ��رس � �ي � �س ��اي ��د» ف � ��ي أول � � � ��ى م � �ب ��اري ��ات
االس� �ت� �ئ� �ن ��اف وخ � �س� ��ارة س �ي �ت��ي م �ب ��ارات ��ه
املؤجلة من املرحلة الثامنة والعشرين أمام
ضيفه أرسنال .
وق��د يضطر ل�ي�ف��رب��ول إل��ى ت��أخ�ي��ر موكبه
االح�ت�ف��ال��ي م��ع ك��أس البطولة حتى العام
املقبل بسبب قواعد التباعد االجتماعي،
ما يعتبر ضربة أخرى.

كنا نقول «عش رجبا ..ترى عجبا» ،اما اآلن ،وفي مثل هذه االوضاع
الصحية والنفسية واالجتماعية ،فإنه يتوجب علينا القول «في زمن
كورونا ..الحقونا» ،االمور متداخلة ،واملواقف متناقضة ،وال شك ان كل
تغيير في الخلية العصبية تتبعه لخبطة في الفكر والتصرف .شوفوا
ال�ل��ي ح�ص��ل ..ق��ام ال��دك�ت��ور ح�م��ود فليطح امل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة بدعوة
رؤساء األندية الجتماع ودي للتباحث في بعض القضايا الضرورية
املتعلقة بالرياضة وحضر االجتماع االخ حسن اب��و الحسن «مفكر
القادسية» وشارك مع زمالئه في االحاديث ولم يبد اي موقف ملحوظ،
وعندما انتهى االجتماع وعقب «ك��ذا» ساعة اص��در القادسية بيانا
على لسان الناطق الرسمي محمد رضا معرفي يعرب عن استغرابه
الشديد حول غياب ممثل اللجنة االوملبية ،ثم اكد ان امني السر حضر
عن حسن نية واسترسل.
ونحن ال نعرف كيف يسمح القادسية لنفسه في الدخول بهذه املهاترات،
فأوال كان لديه مندوب يفترض ان يدلي بدلوه ويتحدث عن ناديه ،ولكن يبدو
ان هناك من يمسك خيوط اللعبة في النادي ،يرفض حسن النوايا ،لذلك امر
من امر ،وكالعادة باختالق مشكلة من ال شيء ،واال ما هي عالقة النادي
بحضور او عدم حضور ممثل عن اللجنة االوملبية ،ثم ان جملة حضور
مندوب القادسية عن حسن نية ،مؤشر غريب وك��أن بقية الحضور من
ممثلي االندية «تأبطوا شرًا» وكأن كل هذا الجمع كان يحمل ملفات «سوء
نية» لم يكتشفها ممثل القادسية اال عندما وصلت الحكاية وال��رواي��ة ملن
يحاول ان يلبس القادسية بشت النادي املعارض في كل «رايحة وجاية»..
أليست االغلبية هي من تقرر« ..مو كنتو تقولون صناديق االقتراع» ..هذه
االغلبية قررت وال اللي مو على مزاجكم ..ما فيه اغلبية وال ديموقراطية؟
نتمنى م��ن ال�ق��ادس�ي��ة التفكير بحسن نية واالع �ت��راض بحسن نية بدال
من ه��ذا «الشو االع�لام��ي» ت��رى بعدين ما راح يستمعون لكم وال يدعون
االصفر ..وهذه مو حلوة.
متابع

اتش :أؤيد عودة
ً
تدريجيا
النشاط الرياضي
حكم عبدالمولى
أعلن عضو مجلس إدارة النادي العربي،
ع�ل��ي ات ��ش ،ان��ه م��ع ع ��ودة ال�ن�ش��اط للفرق
األولى لأللعاب الجماعية فقط مع توفير
ك ��ل االش� �ت ��راط ��ات واإلج � � � ��راءات ال�ص�ح�ي��ة
وال��وق��ائ �ي��ة ال�ل�ازم��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة
واالت � � � �ح� � � ��ادات ،ع� �ل ��ى أن ت � �ك ��ون ال � �ع ��ودة
ت��دري�ج�ي��ة ح�س��ب أسبقية االس�ت�ح�ق��اق��ات
الدولية لالتحادات (البداية مع كرة القدم
لقرب موعد التصفيات) ،م��ع تقييم هذه
العودة ودراسة نتائجها وتعميمها على
بقية األلعاب والرياضات األخرى وتالفي
السلبيات والعقبات ان وجدت ،والتوسع
في إعادة بقية األلعاب واملراحل العمرية
حتى منتصف اكتوبر.
واق � �ت� ��رح ات� ��ش أن ت �ك ��ون ع � ��ودة ال � ��دوري
ف��ي ال �ن �ص��ف األخ �ي��ر م��ن ش �ه��ر أغ�س�ط��س
امل�ق�ب��ل أس ��وة ب��ال��دول الشقيقة امل �ج��اورة،
حتى يتم إع��داد وتجهيز الالعبني بدنيًا
بشكل مبكر للمنتخب الوطني ،ومطالبة
االت� �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي ل �ك��رة ال �ق ��دم وال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى زي� ��ادة
ع��دد ال�ف��رق امل�ش��ارك��ة ف��ي ال ��دوري املمتاز
وال��درج��ة االول ��ى م��ن خ�ل�ال إض��اف��ة ن��ادي
ال� �ق ��ري ��ن ،وإش � � � ��راك ش� ��رك� ��ات االت � �ص ��االت
ح�ت��ى يصبح ع��دد ال �ف��رق  ٢٠ف��ري�ق��ًا ،مما
ي �ع �ط��ي ف ��رص ��ة ل�ل�اع� �ب�ي�ن ل � �خ ��وض ع ��دد
مباريات ك��اف ف��ي امل��وس��م بما ال يقل عن
 ٤٤م �ب ��اراة س �ن��وي��ًا ،ب��االض��اف��ة إل ��ى دم��ج
ف ��رق دوري ال �ب �ن��وك ل�ت�ل�ع��ب ت �ح��ت مظلة
االتحاد الكويتي لكرة القدم تحت مسمى
دوري ال��درج��ة األول ��ى ف��ي م��وس��م  ٢٠٢١ـــ

علي اتش

 ،٢٠٢٢باإلضافة إلى الفرق التي ستحتل
املراتب األخيرة ،مؤكدا أن مشاركة البنوك
وشركات االتصاالت ستساهم بال شك في
دع��م الكرة الكويتية وتطويرها ،ويعتبر
ذلك نوعًا من أن��واع املساهمة املجتمعية
ف��ي دع��م األن�ش�ط��ة االجتماعية املختلفة،
السيما كرة القدم.
وأش� ��ار ات ��ش ال ��ى ان تغيير ال �ل��وائ��ح أم��ر
س�ه��ل وه�ي�ن م��ن خ�ل�ال عمومية االت �ح��اد،
ومنها تقليص تسجيل عدد الالعبني في
الفرق األولى إلى  ٢٦العبًا مع املحترفني،
وال��ذي سيعود بالنفع في تسريح بعض
ال�ل�اع �ب�ي�ن ف ��ي األن ��دي ��ة ال �ك �ب �ي��رة ،وت�ت�ي��ح
لهم فرصة امل�ش��ارك��ة م��ع ال�ف��رق الجديدة،
وأي� �ض ��ا ت �ق �ل �ي��ص ع � ��دد االع � � � ��ارات إل � ��ى ٣
الع� �ب�ي�ن .وط ��ال ��ب ات� ��ش ب �ت �ح��وي��ل م��رح�ل��ة
الشباب تحت  ٢٠سنة إلى تحت  ١٩وبذلك
يتحرر الالعبون من مواليد  ٢٠٠٠وتكون
هناك خيارات متاحة لألندية الجديدة.

القادسية يفتح
باب التفاوض مع السليم
محمد سليمان
أك� ��دت م �ص��ادر م�ط�ل�ع��ة أن إدارة ن��ادي
ال �ق��ادس �ي��ة ف �ت �ح��ت ب� ��اب ال �ت �ف��اوض مع
ع ��ام ��ر ال� �س� �ل� �ي ��م ،الع� � ��ب ال� �ف ��ري ��ق األول
للكرة الطائرة واملعار حاليا إلى نادي
الكويت ،وذلك من أجل العودة لصفوف
األصفر عقب انتهاء فترة إعارته املوسم
ال�ح��ال��ي .وأض��اف��ت امل �ص��ادر أن السليم
ت�ل�ق��ى ع ��ددا م��ن االت� �ص ��االت التلفونية
لبعض املسؤولني عن اللعبة ،تم خاللها
ت��أك�ي��د ع��زم اإلدارة ت�ق��دي��م ع��رض مالي
ي�ت�ن��اس��ب م ��ع ت ��اري ��خ ال�ل�اع ��ب وع�ط��ائ��ه
م��ع ال�ق��ادس�ي��ة ،ول�ك��ون��ه اح ��دى ال��دع��ائ��م

وال ��رك ��ائ ��ز األس ��اس� �ي ��ة ل �ل �ف��ري��ق األول.
وأمل �ح��ت امل �ص��ادر ال��ى أن ج�ل�س��ة س��وف
تجمع السليم م��ع نائب رئيس النادي
ال�ش�ي��خ ف�ه��د ط�ل�ال ال�ف�ه��د ،ع�ق��ب ان�ت�ه��اء
أزمة كورونا ،سيتم خاللها االتفاق على
ك��ل التفاصيل الخاصة ب�ع��ودة الالعب
للقادسية ،بعد انتهاء إع��ارت��ه للكويت
في ظل حاجة الفريق إلى جهوده خالل
املرحلة املقبلة.
وق��ال��ت امل �ص ��ادر إن ال�ل�اع��ب ل��م يحسم
أم��ره حتى االن بالعودة إل��ى القادسية
أو م��واص�ل��ة م�س�ي��رت��ه ف��ي ال�ك��وي��ت بعد
ان �ت �ه��اء إع� ��ارت� ��ه ،ف ��ي ظ ��ل ع� ��دم وض ��وح
الرؤية في ما يخص املوسم الحالي.

 22رياضة

الثالثاء  24شوال  1441هـ •  16يونيو  • 2020السنة الـ  • 49العدد 16817

عالمية

بايرن
لـ«إنهاء المهمة»
العبو بايرن يتطلعون إلى إحراز اللقب الليلة

س �ي �ك��ون ب��اي��رن م �ي��ون��خ أم� ��ام ف��رص��ة أخ��رى
ل �ح �س��م ل �ق �ب��ه ال �ث��ام��ن ت��وال �ي��ًا وال �ث�ل�اث�ي�ن في
ً
تاريخه ،وذل��ك حني يحل اليوم ضيفًا ثقيال
ع �ل��ى ال� �ج ��ري ��ح ف� �ي ��ردر ب��ري �م��ن ف ��ي امل��رح �ل��ة
الثانية والثالثني م��ن ال��دوري األمل��ان��ي لكرة
القدم.
وكانت الفرصة قائمة أمام العمالق البافاري
لحسم التتويج ي��وم السبت ف��ي ح��ال تعثر
مالحقه بوروسيا دورتموند ،إال أن األخير
أج��ل ذل��ك ب�ف��وزه على ف��ورت��ون��ا دوس�ل��دورف
/1صفر.
لكن ه��ذه امل��رة مصير ب��اي��رن ب�ين ي��دي��ه ،ألنه
س�ي�ح�س��م ال �ل �ق��ب ق �ب��ل م��رح�ل�ت�ين ع �ل��ى خ�ت��ام
املوسم في حال حقق الثالثاء ف��وزه السابع
تواليًا منذ استئناف املوسم الذي توقف في
مارس بسبب فيروس كورونا املستجد قبل
أن ي�ع��اود ن�ش��اط��ه ف��ي منتصف م��اي��و خلف
أبواب موصدة.
كما هناك إمكانية أن يحسم التتويج حتى
ف ��ي ح� ��ال ال �ت �ع��ادل أو ال� �خ� �س ��ارة ،وذل � ��ك إذا
تعادل دورتموند أو خسر غدًا األربعاء أمام
ماينتس ف��ي ظ��ل ف��ارق ال�ن�ق��اط السبع ال��ذي
يفصل بني الغريمني.

وي �ب��دو ف��ري��ق امل ��درب ه��ان��زي ف�ل�ي��ك مرشحًا
ب �ق��وة ل �ل �ع��ودة م �ن �ت �ص �رًا م ��ن م �ل �ع��ب «ف�ي�س��ر
ش �ت��ادي��ون» ،ل �ي��س ف �ق��ط ألن ��ه ف ��از ه �ن��اك في

امل� �ب ��اري ��ات ال� � �ـ 12األخ � �ي� ��رة ،ول �ي��س ألن� ��ه ف��از
باملباريات الـ 21األخيرة التي جمعتهما في
ال��دوري والكأس (على أرضه وخارجها) ،أو

جدول المباريات المنقولة اليوم
الفريقان

القناة

التوقيت

الدوري األسباني (المرحلة التاسعة والعشرون)
فياريال × ريال مايوركا

 8.30مساء

beIN Sports HD 2

خيتافي × إسبانيول

 8.30مساء

beIN Sports HD 3

برشلونة × ليغانيس

 11.00مساء

beIN Sports HD 3

الدوري األلماني (المرحلة الثانية والثالثون)
بوروسيا مونشنغالدباخ × فولفسبورغ

 7.30مساء

beIN Sports HD 5

فيردر بريمن × بايرن ميونخ

 9.30مساء

beIN Sports HD 5

فرايبورغ × هيرتا برلين

 9.30مساء

beIN Sports HD 6

يونيون برلين × بادربورن

 9.30مساء

beIN Sports HD 4

ألنه لم يخسر أمام منافسه منذ  20سبتمبر
 2/5( 2008في ال��دوري على ملعبه) ،بل ألن
الفريق األخضر يعيش فترة صعبة للغاية.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ف ��وزه ب�ث�لاث م��ن مبارياته
ال�س�ب��ع ب�ع��د االس�ت�ئ�ن��اف (ك ��ان يملك م�ب��اراة
م��ؤج �ل��ة م ��ن امل��رح �ل��ة  ،)24آخ ��ره ��ا بنتيجة
ساحقة خارج ملعبه على بادربورن األخير
 ،5/1فإن بريمن يواجه خطر مغادرة دوري
األضواء للمرة األولى منذ عام  1980والثانية
فقط منذ انطالق الـ «بوندسليغا» عام ،1963
ك��ون��ه ق��اب �ع��ًا ف ��ي امل ��رك ��ز ال �س��اب��ع ع �ش��ر قبل
األخير بفارق ثالث نقاط عن منطقة األمان،
وتنتظره السبت مباراة مصيرية ضد املهدد
اآلخر ماينتس.
وك � ��ان ف �ل �ي��ك ال � ��ذي وص� ��ل ف��ري �ق��ه أي �ض��ًا إل��ى
نهائي ك��أس أملانيا ،حيث يتواجه م��ع باير
ل �ي �ف��رك��وزن ف��ي ال ��راب ��ع م��ن ي��ول �ي��و ،ح��ري�ص��ًا
على ضرورة «إنهاء املهمة الثالثاء .هذه هو
هدفنا .نحقق سلسلة رائعة ونريد مواصلة
انتصاراتنا املتتالية».
وتابع امل��درب الذي تسلم املهمة في نوفمبر
خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش «ال�ه��دف هو
أن نفوز في بريمن .نريد أن نحسم األمور».

إصابة أونيي بارتجاج
أعلن ماينتس ،املنافس ف��ي دوري ال��درج��ة األول��ى األمل��ان��ي لكرة القدم،
أن مهاجمه تايو أون�ي��ي أصيب بارتجاج خ�لال الهزيمة /1ص�ف��ر أم��ام
ُ
أوغسبورغ ونقل إلى املستشفى.
واصطدم املهاجم ،البالغ من العمر  22عامًا واملعار من ليفربول ،بمدافع
ً
أوغسبورغ فيلكس أودوكاي وغادر امللعب محموال على محفة.
وق��ال ماينتس ف��ي حسابه على تويتر «مهاجمنا تايو أون�ي��ي أصيب
بارتجاج ..وسيقضي الليلة في املستشفى كإجراء احترازي».
ولم يلعب أونيي ،الذي أحرز هدفًا واحدًا في  12مباراة مع ماينتس هذا
املوسم ،مطلقًا مع ليفربول وسبق له االنتقال على سبيل اإلع��ارة إلى
فرانكفورت ونيميخن وإكسلسيور موسكرون وجنت.

الالعب أونيي نقل على جناح السرعة إلى المستشفى

«بطولة ديوكوفيتش» ُتعيد الروح إلى التنس
بعد ت��وق��ف دام زه��اء ث�لاث��ة اش�ه��ر بسبب
تفشي ف�ي��روس ك��ورون��ا املستجد ،خاض
ب� �ع ��ض اف � �ض� ��ل الع � �ب� ��ي ال � �ع� ��ال� ��م ل �ل �ت �ن��س
نوعا م��ن املنافسة وتفاعلوا م��ع جمهور
متحمس ف��ي ب �ل �غ��راد ،وذل ��ك خ�ل�ال دورة
خ� �ي ��ري ��ة ي �ن �ظ �م �ه��ا امل� �ص� �ن ��ف اول ع��امل �ي��ا
ال �ص��رب��ي ن��وف��اك دي��وك��وف �ي �ت��ش ف��ي ع��دة

دولة في منطقة البلقان.
وب��دأت «جولة أدري��ا» في بلغراد بمشاركة
ن �ج��وم ك �ب��ار ف��ي ال �ك��رة ال �ص �ف��راء ه��م فضال
عن ديوكوفيتش ،النمسوي دومينيك تييم
ال�ث��ال��ث ع��امل�ي��ا واألمل��ان��ي أل�ك�س�ن��در زفيريف
ال �س��اب��ع وال �ب �ل �غ��اري غ��ري �غ��ور دي�م�ي�ت��روف
التاسع عشر.

وانتهت الجولة االولى بفوز تييم اثر تغلبه
على الصربي فيليب كرايينوفيتش 4ــ 3و2ــ4
و4ــ.2
وقدم الالعبون مستويات غير مستقرة نظرا
لعدم جاهزيتهم اثر التوقف القسري بسبب
ت�ف�ش��ي وب� ��اء «ك ��وف� �ي ��د ،»-19ل �ك��ن جميعهم
اظ �ه��روا رغ�ب��ة ك�ب�ي��رة ف��ي ام �ت��اع الجماهير

امل �ت �ح �م �س��ة .ول ��م ي �ت ��ردد ن �ج��وم ال �ل�ع�ب��ة في
التقاط صور «سيلفي» مع الجمهور طوال
ن �ه��اي��ة االس� �ب ��وع ك �م��ا ت �ف��اع �ل��وا م ��ع اط �ف��ال
جاؤوا للتعرف على اصول اللعبة.
وان� �ض� �م ��ت ال �ن �ج �م��ة ال �ص��رب �ي��ة وامل �ص �ن �ف��ة
اول � ��ى ع��امل �ي��ا س��اب �ق��ا ي �ل �ي �ن��ا ي��ان�ك��وف�ي�ت��ش
ال�ت��ي اع�ت��زل��ت ق�ب��ل س�ن�ت�ين ،ال��ى ال� ��دورة من

خ�لال خ��وض م �ب��اراة ل�ل��زوج��ي املختلط مع
مواطنها ديوكوفيتش.
وق��ام ديوكوفيتش ب��دور الدليل السياحي
ل��زم�لائ��ه ،حيث رافقهم ف��ي جولة على اب��رز
معالم بلغراد.
وخاض ديوكوفيتش مباراتني ،حيث خسر
االولى امام مواطنه كرايينوفيتش وفاز في

زيدان يدخل نادي «العمالقة الثالثة»
راموس يحرج بيريز

زيدان يوبخ العبيه بعد تراجع أدائهم في الشوط الثاني (رويترز)

ّ
دون امل��درب الفرنسي زي��ن الدين زي��دان صفحة
أخ��رى ف��ي ت��اري��خ ري��ال م��دري��د ،ح�ين ق��اد فريقه
بمواجهة إيبار في أولى مباريات النادي امللكي
ب��ال��دوري األسباني ،بعد توقف طويل فرضته
تدابير مواجهة فيروس كورونا.
وب � ��ات زي � ��دان ث��ال��ث م��دي��ر ف �ن��ي ي �ت��ول��ى ق �ي��ادة
«امليرنغي» في  200م�ب��اراة أو أكثر ،في جميع
امل�س��اب�ق��ات ط ��وال ت��اري��خ ال �ن��ادي ال�ع��ري��ق ال��ذي
تأسس عام  .1902وانضم «زيزو» بذلك إلى ناد
حصري يضم فقط عضوين هما ميغيل مونوز،
وفيسينتي دل بوسكي.
وفي الوقت الذي تجرى فيه تجديدات في ملعب
س��ان�ت�ي��اغ��و ب��رن��اب �ي��و ،ن �ج��ح الع �ب��و زي � ��دان في
«مباراته التاريخية» في تحقيق االنتصار على
إي �ب��ار بنتيجة  3-1ع�ل��ى ملعب دي ستيفانو،
البالغة سعته  6آالف متفرج ،ويلعب عليه فريق
البدالء في ريال مدريد.
وت��ول��ى زي� ��دان ( 47ع��ام��ا) ،ق �ي��ادة ري ��ال م��دري��د
للمرة األولى في يناير  2016حتى صيف ،2018
حني أعلن رحيله عن الفريق بشكل مفاجئ ،بعد

أي��ام م��ن إت�م��ام إن�ج��ازه التاريخي بقيادة ري��ال
م��دري��د للقبه ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ف��ي بطولة
دوري أبطال أوروبا.
ثم عاد زيزو إلى قيادة الفريق امللكي في مارس
 2019ب�ع��د ف�ت��رة تعثر عصيبة ل�ل�ف��ري��ق ،ووق��ع
عقدا يستمر بموجبه حتى صيف .2022
وي �ب��دو زي ��دان ق��ري�ب��ا م��ن ت �ج��اوز األس�ب��ان��ي دل
بوسكي صاحب املركز الثاني في عدد املباريات،
والذي قاد ريال مدريد في  246مباراة بني 1994
و ،2003لكن تجاوز مونوز صاحب الصدارة لن
يكون سهال ،بعدما قاد أسطورة التدريب ريال
مدريد في  605مباريات بني  1959و.1974
ورغم دخوله نادي «العمالقة الثالثة» وتحقيق
ال �ف��وز ب�ث�لاث�ي��ة ع�ل��ى إي �ب��ار ،ف��إن زي ��دان ل��م يكن
سعيدا تماما ،ووجه اللوم لالعبي فريقه بسبب
تراجع األداء في الشوط الثاني ،وفق ما أوردت
صحيفة ماركا األسبانية.
وبعد الفوز بات رصيد ريال مدريد  59نقطة من
 28مباراة ،بفارق نقطتني عن برشلونة متصدر
الليغا ،وحامل اللقب في املوسمني األخيرين.

لفت سيرجيو راموس ،قائد ومدافع
ري ��ال م��دري��د األن �ظ��ار خ�ل�ال ال�ف��وز
 3-1ع �ل��ى إي� �ب ��ار ،ف ��ي أول م �ب��اراة
للملكي ،ليس فقط بسبب مظهره
ولحيته الطويلة ،بل لتسجيل هدف
بعد ماراثون رائع.
وتخلى رام��وس ع��ن مكانه بالخط
ال�خ�ل�ف��ي ،وق �ط��ع م�س��اف��ة  70م�ت�رًا،
وف�ق��ًا لصحيفة م��ارك��ا األس�ب��ان�ي��ة،
ل�ي�ح��ول ت�م��ري��رة إي ��دن ه� ��ازارد إل��ى
ً
ال �ش �ب��اك ،م �س �ج�لا ال �ه ��دف ال�ث��ان��ي
للريال.
وب� �ه ��ذا ال � �ه ��دف ،ت� �س ��اوى رام� ��وس
مع رون��ال��د كويمان نجم برشلونة
ً
ال �س��اب��ق ك��أك �ث��ر م ��داف ��ع ت�س�ج�ي�لا
لألهداف في تاريخ الليغا ،برصيد
 67هدفًا.
وأح� � ��رج رام � � ��وس ،رئ� �ي ��س ال� �ن ��ادي
فلورنتينو بيريز في ظل املماطلة
لتجديد ع�ق��ده ،حيث ي��ري��د األخير
التمديد لعام واحد فقط ،بينما يريد
املدافع املخضرم االستمرار لعامني
جديدين على األقل.
ون��ال رام��وس أعلى درج��ات تقييم
األداء م��ن «م��ارك��ا» بجانب ه��ازارد
وت��ون��ي ك ��روس ،وق��ال��ت الصحيفة
امل ��دري ��دي ��ة ف ��ي رس ��ال ��ة إل ��ى ب�ي��ري��ز
«يجب أن يوقع راموس شيكًا على
بياض».

ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى زف �ي��ري��ف .وب �ع��د امل �ب ��اراة ضد
االملاني تحدث ديوكوفيتش ال��ى الجمهور
وب��دا عليه ال�ت��أث��ر بقوله «ان��ا ال اب�ك��ي الني
اضعت فرصة خوض املباراة النهائية هنا،
بل ألنني تذكرت طفولتي» ،شاكرا الجمهور
الذي هتف باسمه وملساندته باقي الالعبني
ايضا.

كاسياس ينسحب
من انتخابات
االتحاد األسباني
ت �خ �ل��ى ح � � ��ارس امل� ��رم� ��ى ال� �س ��اب ��ق مل�ن�ت�خ��ب
أس �ب��ان �ي��ا وب �ط��ل ال �ع��ال��م ع� ��ام  ،2010إي�ك��ر
ك ��اس � �ي ��اس ،ع� ��ن ف� �ك ��رة ت ��رش� �ح ��ه ل��رئ��اس��ة
االت�ح��اد األس�ب��ان��ي للعبة بسبب الوضع
ّ
الذي ولده وباء فيروس كورونا املستجد
في بالده.
ون �ش ��ر ك��اس �ي��اس ( 39ع ��ام ��ًا) رس��ال��ة
على حساباته على وسائل التواصل
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ق � � ��ال ف� �ي� �ه ��ا «أود أن
أع� �ل ��ن أن� �ن ��ي ق � � ��ررت ع � ��دم ال �ت��رش��ح
ل�ل��ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات امل � �ق � �ب � �ل� ��ة امل� ��زم� ��ع
إجراؤها في االتحاد».
وب � ��رر ب �ط��ل ال �ع��ال��م ل �ع ��ام 2010
ان � �س � �ح ��اب ��ه ب� �س� �ب ��ب «ال� ��وض� ��ع
االج � �ت � �م� ��اع� ��ي واالق � �ت � �ص � ��ادي
وال� �ص� �ح ��ي االس �ت �ث �ن��ائ��ي ف��ي
بلدنا ،ما يعني أن االنتخابات
تأتي في املرتبة الثانية».
وأضاف كاسياس «في املجاالت
ال��ري��اض �ي��ة واالت� �ح ��ادي ��ة ،ن�ح�ت��اج
إل��ى التركيز على كيفية مساعدة
ال�ل�اع �ب�ي�ن واألن� ��دي� ��ة وامل �س��اب �ق��ات.
واالنتخابات لن ت��ؤدي إال إلجبارنا
على تركيز جهودنا على ش��يء ليس
ضروريًا اليوم».
وي� ��أت� ��ي إع �ل ��ان ح � � ��ارس م ��رم ��ى ري� ��ال
م � ��دري � ��د ال � �س� ��اب� ��ق (،)2015 - 1999
وال �ح��ال��ي ل� �ن ��ادي ب ��ورت ��و ال �ب��رت �غ��ال��ي،
ل�ي�ف�ت��ح ال �ط��ري��ق أم� ��ام رئ �ي��س االت �ح��اد
ال� �ح ��ال ��ي ل ��وي ��س روب� �ي ��ال� �ي ��س إلع � ��ادة
انتخابه في االنتخابات املقررة في 17
أغسطس.
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شديد الحرارة والرياح متقلبة االتجاه تتحول
إلى شمالية غربية إلى معتدلة السرعة ( 8ـــ
 32كلم /ساعة).

أعلى مد
البحـــــــر

أدنى جزر

2.59 1.44 8.44 8.18
ً
صباحا

مساءً

ً
صباحا

مساءً

مالحظة :النشرة لـ 12ساعة فقط.

كالم الناس
أحمد الصراف

بدر خالد البحر

مبارك فهد الدويلة

هل الجماعة مشتهون؟
تقول القاعدة الذهبية %90 :من مشاكل أي دولة ،والكويت ليست استثناء ،تكمن
في عدم تطبيق القانون بشكل سليم!

***
التركيبة السكانية مسألة عويصة وال يبدو أن جهة منفردة ق��ادرة على حلها،
بمعزل عن اآلخرين ،لحاجة الجميع للعمالة الوافدة ،وألن هناك من يتاجر بهم.
نظريا ،ال توجد دولة ال تستعني ،بدرجة أو بأخرى بالعمالة الخارجية ،رأيتها في
الصني واليابان وهونغ كونغ ،وحتى في دول ذات بطالة عالية مثل مصر ولبنان،
وبالتالي املشكلة ليست في العمالة األجنبية بل في م��دى الحاجة لها ،وطريقة
االستفادة من مهاراتها.
فلو أخذنا أبسط الوظائف ،وأكثرها جلبا لألجر كمهنة امل��ؤذن أو إم��ام املسجد
لوجدنا اننا فشلنا ،على مدى نصف قرن ،في «تكويتها» ،ألن الكويتي ال يميل لها،
بالرغم من توافر عشرات اآلالف منهم القادرين على أدائها ،ومع هذا كان هناك
إصرار على بناء مئات املساجد ربما فقط لكي نجلب لها مؤذنني من أفغانستان
وأئ�م��ة م��ن مصر وف��راش�ين م��ن ب�ن�غ�لادش ،ألن جهة م��ا ف��ي ال��دول��ة تستقوي ،أو
تستفيد م��ن وج��وده��م ،وتبني كبر حجم امبراطوريتها الدينية مقابل الجهات
األخرى ،ولتحصل على موازنة أكبر وصرف أعلى وشفط «أسرع».
والغريب واملحزن أن الدولة كانت ،وال تزال تصرف سنويا مئات ماليني الدنانير
على تدريس وتخريج آالف طالب املعاهد الدينية والشريعة وهي على يقني من أن
ال أحد منهم تقريبا سيعمل مؤذنا او إماما (!!)
ومن هذه الزاوية يمكن أن ننطلق لجهات ومرافق أخرى كثيرة .فالخلل هو أساسا
في اإلدارة الحكومية قبل ان يكون في القطاع الخاص ،املستعني األكبر بالعمالة
الخارجية.
العمالة األجنبية هي هنا ،وستبقى ،قد ينخفض حجمها قليال ،ولكنها ستبقى
طاملا عجزنا عن إصدار القوانني الصحيحة وفشلنا في تطبيقها بطريقة سليمة.
فالدولة تصرف عشرة مليارات دوالر سنويا على القطاع الصحي ،وبجرة قلم
يمكن تخفيض املبلغ لعشرين في املئة فقط ،وع��دد العاملني للنصف ....هذا إذا
«اشتهينا».
كما يمكن تشديد الرقابة على كل شركات مقاوالت الطرق واملباني والتنظيف
وغيرها ،التي تستخدم أعدادا كبيرة من العمال ،بحيث تجبر ،تحت طائلة الغرامات
املالية العالية والشطب ،على إع��ادة كل من جلبته للبالد من عمالة لبالدها فور
انتهاء املشروع.
في نهاية األمر سترتفع تكلفة جلب وتشغيل وإيواء أي عمالة على الدولة والفرد،
ولكن ال مفر من ذلك.
تطبيق القانون يعني أننا بحاجة ماسة للعمالة املنزلية ،ولكن هذه يمكن ربطها
بعدد أفراد األسرة.
تطبيق القانون يعني أننا بحاجة لرعاة إبل وغنم ،ولكن ليس  15ألفا ،في الوقت
الذي ليس فيه «كبش» كويتي واحد في سوق الخراف.
تطبيق القانون يعني أننا بحاجة لشركة تحميل ال يزيد ع��دد العاملني فيها
على  30في أي مطار للقيام بمهام نقل عفش الركاب ،وعلى حسابهم ،فقد كنا
لسنوات الدولة الوحيدة في العالم التي تدفع الحكومة للعامل لكي يحمل حقيبة
املواطن!
خالصة املوضوع ،ال مشكلة ليس لها حل ،لكن السؤال :هل الجماعة مشتهون؟!

b.albahar@alqabas.com.kw

ال إلنهاء العام الدراسي والجامعة
بعد ص��دور ق��رار وق��ف ال��دراس��ة إل��ى أغ�س�ط��س ،تقدمت 23
جمعية ن�ف��ع ع ��ام ف��ي  30م ��ارس امل��اض��ي ،ب�ب�ي��ان أوض�ح��ت
فيه خ�ط��ورة ب�ق��اء الطلبة ب�لا تعليم ،وش ��ددت على ض��رورة
االس�ت�ع��ان��ة بالتعليم ع��ن ُب �ع��د ،ث��م ان�ه��ال��ت ب�ع��ده تصريحات
الوزير املتضاربة ،ففي م��ارس «التعليم لن يتوقف» ،وببداية
اب��ري��ل «وج ��ود خطة خ�لال ع�ش��رة أي ��ام» ،وبمنتصف أبريل
الوزراة جاهزة و«التعليم عن ُبعد جاهز خالل  6أسابيع» ،ثم
سكوت ،ثم يرجع الوضع كما هو عليه بوقف الدراسة بالتعليم
العام والتطبيقي والجامعة.
ومل��ا تبني للمجتمع املدني أن العالم أوج��د حلوال للتعليم عن
ُبعد ،من أغنى الدول إلى أفقرها وأتعسها استقرارًا ومجاعة
كاليمن وأفغانستان ولبنان ،وأخ��رى في شرق آسيا ،قامت
 36جمعية نفع عام في  3يونيو ،حرصًا منها على معالجة
تداعيات التعليم واستجابة لصرخة أولياء األم��ور ،بإصدار
ب �ي��ان آخ ��ر ي��ؤك��د أن ج�م�ي��ع ال �ش��واه��د ع�ل��ى ال �س��اح��ة ال��دول�ي��ة
واملحلية تدل على أن قرار العودة الذي حدده مجلس الوزراء
ف��ي أغسطس ل��ن ي�ت��زام��ن م��ع ان�ت�ه��اء ال��وب��اء ،ول��ذل��ك ف��إن عدم
التعامل والتعايش م��ع ه��ذه الحقائق ه��و فشل للتعليم ،بما
يلقي باملسؤولية كاملة على مجلس الوزراء التخاذ قرار يلزم
وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بالبدء ف��ورا باستعدادت استكمال العام الدراسي
وتطوير منظومة الكترونية متكاملة.
إن البدء فورا بإعادة ترتيب البنية التنظيمية لالدارات واملباني
وال�ف�ص��ول ال��دراس�ي��ة لتحقيق عمليات التباعد االجتماعي،
وه��و م��ا ل��م تبدأ فيه حتى اآلن ال وزارة التربية وال الجامعة
وال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ،ي �ع��د ض ��روري ��ا ل �ل �ع��ودة ال �ت��دري �ج �ي��ة للمعلمني
واألس��ات��ذة والطلبة ،فالحياة الدراسية يمكن أن ترجع ب��أداء
بعض املحاضرات والواجبات املدرسية إلكترونيا ،إضافة الى
حضور الطلبة للفصول الدراسية التي تتطلب ذلك في الكليات
ومنها املختبرات ،إال أن األهم على جميع املستويات الدراسية
هو حضور االختبارات النهائية في الفصول بقواعد التباعد
االجتماعي ،ألنها أهم أدوات قياس مستوى للتحصيل العلمي

كي ال يتسرب الفشل الدراسي من خالل التعليم عن ُبعد.
إن�ن��ا ن�ح��ذر ال��وزي��ر ،ال ��ذي ط�ل��ب مهلة ل�غ��اي��ة  15ي��ول�ي��و ألخ��ذ
قرار إكمال أو إنهاء الدراسة ،من الرضوخ لالستجواب غير
املستحق ب��إن�ه��اء ال �ع��ام ال��دراس��ي واس�ت�خ��دام��ه ك�ط��وق نجاة
للتملص م��ن امل�س��ؤول�ي��ة ،ألن��ه ال إمكانية إلي�ج��اد ح��ل لقرابة
سبعني ألفًا من الطلبة الراسبني في الفصل األول إال من خالل
فبركة درج��ات إضافية تمنحهم فرصة النجاح من غير أي
مجهود ،مما يعد تجاوزا شرعيا من باب شهادة الزور وتعديًا
بالغش الرسمي لخرقه للقانون وقواعد الشرف العلمي وهو
ما سنتصدى ل��ه ،األم��ر ال��ذي ينطبق أيضا على الطلبة غير
الراسبني بضياع فرص تحصيلهم العلمي ملا تبقى من املنهج.
أم��ا فيما يتعلق بالتطبيقي ،ال��ذي يعد أكبر حاضنة للطلبة
ملا بعد الثانوي ،فقد كان جل اهتمام الوزير استمرار لجان
ت��رق�ي��ات األس��ات��ذة ب��ال�ك�ل�ي��ات وامل�ع��اه��د ألج��ل ال�ك�س��ب امل��ادي
فحسب وال ع��زاء لتعليم الطلبة ،أم��ا دور ال��وزي��ر ال��ذي يبدو
وك��أن��ه غائب ع��ن الجامعة ،فقد ج��اء ق��رار مجلسها ضاربا
ع��رض الحائط ب��ال��روزن��ام��ة االك��ادي�م�ي��ة بشكل قلب امل��وازي��ن
وضيع حقوق الطلبة ال��دارس�ين وحقوق املفترض تخرجهم
وضياع فرصهم بالوظائف ،كما ضيع مكتسبات الجامعة
م ��ن االع� �ت ��راف ��ات وال �ت �ص �ن �ي �ف��ات األك��ادي �م �ي��ة ،رغ ��م أن ق ��رار
مجلس الوزراء قد منح كل صالحية التعليم االختياري التي
تجاهلتها االدارة الجامعية ،وتجاهلت جهوزية الكثير من
الكليات واألساتذة الذين ّ
عبر منهم عن ذلك ببيان تم نشره،
وهو ما سنفنده في تصريح سيتم نشره.
لتبقى الرسالة واضحة لوزير التربية وألعضاء مجلس األمة
الذين أقسموا بالحفاظ على مصالح الشعب ،بأنه من الخطأ
إنهاء العام الدراسي ومن الضروري استكماله ،أس��وة بدول
العالم بل وبأفقرها ،عن طريق االستعانة بالتعليم عن بعد
والتباعد االجتماعي في التعليم العام والتطبيقي والجامعة.

***
إن أصبت فمن اهلل وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.

الوفيات
.99700737 - 66900056

● م���وض���ي ف���دع���وس علي
المطيري ،زوج ��ة خليفة ب��وق��ان
ال ��رم� �ي ��ح امل � �ط � �ي� ��ري 72( ،ع� ��ام� ��ًا)،
شيعت ،ت.99674040 :

● زك��ي��ة ع��ب��دال��ك��ري��م غلوم
م��ح��م��د ح���ي���در 61( ،ع � ��ام � ��ًا)،
شيعت.

● م��ه��دي م��ح��م��ود مندني
ح��ي��در 66( ،ع � ��ام � ��ًا) ،ش � �ي� ��ع ،ت:

● عزيزة عبدالحسين عبدالله
بهبهاني ،أرم�ل��ة خليل عباس

الصــــالة

م �ح �م��د 72( ،ع� ��ام� ��ًا) ،ش �ي �ع��ت ،ت:
.60005005 - 66698899
● ج����اس����م م���ح���م���د م��زع��ل
النبهان الشمري 59( ،ع��ام��ًا)،
شيع ،ت.97567700 :
«إنا لله وإنا إليه راجعون»

عصر

6.49 4.49
شروق

مغرب

8.21 11.48
ظهر

زاوية حادة

a.alsarraf@alqabas.com.kw

فجر

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

حصاد السنين

 36جمعية للوزير:

3.13

3.22

عشاء

m.alduwailah@alqabas.com.kw

وزير يدخل عش الدبابير
ونحن ننتظر صعود ال��وزي��ر والنائب ملنصة االستجواب في مجلس األم��ة ،فاجأتنا
بعض املنصات اإلعالمية بخبر استقالة وزير املالية من منصبه ،وورد هذا الخبر في
أربع وك��االت اخبارية إلكترونية بصيغ متشابهة وفي أوق��ات متقاربة! وب��ادر الوزير
بنفي ه��ذه األك��اذي��ب ،وأك��د أن��ه مستمر ف��ي عمله! وات�ض��ح بعد ذل��ك أن ه��ذه األخ�ب��ار
َ
املستجوب لزعزعة مواقف أنصاره
امللفقة ما هي إال جزء من حملة جائرة ضد الوزير
قبيل جلسة االستجواب ،ومثلها أخبار أخرى عن رغبته بخوض انتخابات مجلس
االمة ،وأنه سقط في أربع انتخابات سابقة إلى آخره من محاوالت تشويه سيرة رجل
جريمته الوحيدة أنه سعى لالصالح منذ اليوم األول!
لكن السؤال :من وراء هذه الحملة الظاملة؟
أكاد أجزم بأن النائب املحترم ليس له عالقة بما يجري من ممارسات الأخالقية ضد
الوزير ،فمن يعرف النائب وأخالقه يجزم بما ذهبت اليه!
إذن من الفاعل؟ وماذا يريد؟
إذا أردت أن تعرف الجواب ارجع ثالثة أشهر للوراء ،وهي بداية تولي وزير املالية مهامه
كوزير ،فستجد أنه منذ اليوم األول دخل عش الدبابير لتنظيفه وتقويم اعوجاجه ،فبدأ
بالتأمينات االجتماعية ثم البنوك ثم مؤسسة البترول ،وأص��در ق��رارات اصالحية لم
يجرؤ غيره من ال��وزراء عليها ،وهي ق��رارات متفقة مع القانون والنظام العام ،وأجمع
املراقبون على سالمتها من العيوب ،وح��ازت دعما شعبيا وتأييدا غير مسبوق من
أه��ل االخ�ت�ص��اص ،لكنها أزع�ج��ت م��ن ك��ان يقتات ط��وال تلك ال�س�ن��وات العجاف على
سوء األوض��اع السابقة ،ورأوا فيها تهديدًا ملصالحهم وانهاء ألوض��اع خاطئة كانت
ت��در عليهم ث��روات طائلة! فهم ي��رون أن ه��ذه املؤسسات ،كالتأمينات والهيئة العامة
لالستثمار وص�ن��دوق التنمية والبنك امل��رك��زي واستثمارات مؤسسة البترول ،كلها
أماكن ال يجوز االقتراب منها ،وال تغيير النظام الذي تسير عليه حركة االستثمارات
فيها ،لذلك حتى التعيني في مراكز ه��ذه املؤسسات الحساسة يجب أال يكون لغير
أوالدهم ومن يدور في فلكهم! لذلك رفعوا الكرت األحمر في وجه هذا الدخيل عليهم،
وق��رروا إقصاء ه��ذا الوزير من الساحة السياسية ،فوافقوا وج��ود رغبة عند النائب
املحترم باستجواب وزير املالية بعد خالف بني النائب ومحافظ البنك املركزي!
لهذه األسباب يواجه الوزير هذه الحملة الظاملة ،والتي لن تتوقف إال بتحقيق مطلبهم
أو أن يقول نواب األمة كلمتهم ليؤكدوا للعالم أن الشعب أكبر من بعض املفسدين وأن
الكويت أكبر من الجميع!

***
تكلم الكثير حول حرمة الربا في موضوع استبدال أموال املتقاعدين ،وفجأة وبقدرة
ق��ادر ص��ار الجميع مطاوعة (!) وص ��اروا ي�ن��ادون بتحميل وزي��ر املالية ه��ذا الجرم،
وأن��ا أس��أل :ما هي جريمة ال��وزي��ر؟ هل جريمته أن��ه يطبق قانونًا قائمًا منذ عشرات
السنني؟ إذا لم يعجبكم القانون وت��رون فيه ربًا فاحشًا فمجلس األمة ونوابه بيدهم
التعديل والتشريع! ما الذي يمنعكم عن تعديل القانون؟ هل ستحاسبون الوزير على
مقترح بقانون ما زال في أدراج اللجنة املالية؟ أم أنكم عرفتم نيته مسبقًا وعلى ذلك
ستحاسبونه؟
الربا حرام ،ال جدال في ذلك ،ولكن تقوى اهلل مطلوبة ملن أراد االصالح ،وكلنا نعرف
كيف وملاذا أصبحت اليوم محاربة الربا مطلبًا عند البعض!
كلمة أخيرة :إذا لم ينجح وزير املالية براك الشيتان في تجاوز العقبات التي وضعت في
طريق إصالحاته ،فلن نشاهد بعد اليوم وزيرًا اصالحيًا ،ألن صورة الشيتان وتجربته
ستكونان أمام عينيه!

